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ÖNSÖZ 

İletişim ikili ilişkilere dayanan karşılıklı mesaj alışverişidir. 

Günümüzde sürekli güncellenen, kendisini çağın değişimlerine göre 

şekillendiren olguların başında gelmektedir. Teknolojinin gelişmesi ve 

değişim göstermesi ile birlikte iletişim yöntemleri de yeniden 

şekillenmekte, değişim göstermektedir. Kuşaklararası iletişim 

yöntemlerine bakıldığında yenidünyada iletişim şekilleri klasik 

yöntemlerin dışına çıkmaktadır. İletişim ihtiyacı tarih boyunca farklı 

şekillerde giderilmiş, çareler bulunmuştur. Yeni yüzyılda yeni 

teknolojiler ile bireylerin daha fazla sosyalleşmeye ve iletişim 

kurmaya başladıkları söylenebilir. Fakat artık yöntemler 

geleneksellikten çıkmış yeni bir boyuta ulaşmıştır. Kişiler artık 

dünyanın herhangi bir yerinde mesafe olmaksızın, dil, din, ırk, 

cinsiyet ayrımı olmaksızın içerik oluşturabilmekte ve iletişim 

kurabilmektedir. Ayrıca geleneksel yöntemlerle gerçekleştirilen 

iletişim süresi oldukça uzun bir zaman kavramı içerisinde 

gerçekleşirken; artık bu süreler minimuma inmiş durumdadır. Gerekli 

teknolojik materyaller bu konuda insanlara büyük avantaj 

sağlamaktadır. Öyle görünüyor ki şimdi ki kuşaklar iletişim boyutu ile 

geçmiş kuşaklara göre oldukça şanlı iken; yine öyle görünüyor ki 

gelecek kuşaklar da şimdiki kuşaklara nazaran şanslı olacaktır. Çünkü 

zaman kavramı bir bakıma anlamını yitirmektedir. Ayrıca dijitalleşme 

hayatımızın merkezinde yer almaya başlamaktadır. Kimse zaman ve 

enerji harcayıp uğraş vermek istememektedir. Her yol pratik çözümler 

üretmeye odaklanmış durumdadır. Bu insanların birbiri ile iletişim 

kurmasında da etkili yöntemler bulmasına olanak sağlamaktadır. 

Teknoloji bu hali ile insanları yönetecek ve yönlendirecektir.  Kişiler 

günümüzde teknolojik olanak ve imkânlardan gerekli şekilde 

faydalanabilirse daha başarılı daha verimli bir etkileşimin ortaya 
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çıkması olasıdır. Ayrıca tüm otoriter yaklaşımların ortak fikri: şimdiki 

yeni yüzyıldaki kuşakların her yönü ile şanlı olmasıdır. Buna bağlı 

olarak sektörde de değişimler kaçınılmaz olmaktadır. Bu nedenle 

sektördekiler iletişim süreçlerindeki değişimlere ve güncellemelere 

göre kendilerini şekillendirebilmeli ki hedef kitlelerinin ihtiyaçlarına 

tam anlamıyla cevap verebilsinler. Doğru ve ideal iletişim hem 

bireyler hem de sektör için hayatidir. İletişim sürecini olumlu şekilde 

yönlendiremeyen bireylerin sorunlar ile karşı karşıya kalacakları 

açıktır. Sektörde ise firmaların rakipleri ile gerçek anlamda rekabet 

edip, piyasadan pay alabilmeleri ancak olumlu iletişim süreci ile 

mümkün olabilmektedir. Aksi halde hedef kitlelerin ihtiyaçlarına ve 

isteklerine cevap veremeyen ve şekillenemeyen firmaların zarar 

görmesi ve rekabeti kaybetmesi ihtimali yüksektir.  

Bu kitap; Halkla İlişkiler, Gazetecilik, Güzel Sanatlar, İletişim, 

Pazarlama İletişimi, Reklam ve Yeni Medya ilişkilerini ele alan 

bölümlerden meydana gelmiştir. Kitaptaki çalışmaların yeni 

araştırmacılara kaynak olacağı, yol göstereceği, katkı sağlayacağı 

kanaatindeyim. 

Kitaba bölüm yazarak bilgiyi evrenselleştiren, paylaşan, çoğaltan 

bütün hocalarıma bu kitaptan faydalanacak araştırmacılar adına 

teşekkür ederim. Ayrıca bu ve benzeri kitapların can bulmasında 

katkısı olan bütün emeği geçenlere ve yazarları bir platformda 

buluşturup bu değerli eserleri bir kitaba dönüştüren İKSAD 

YAYINEVİ’ne sonsuz teşekkürler… 

Dr. Hasan ÇİFTÇİ 
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GİRİŞ 

 

Markaların tüketiciler nezdinde farkındalığını artırması ve onları ikna 

ederek varlığını devam ettirmesi ancak marka iletişimi çalışmalarıyla 

mümkün olabilir. Marka iletişiminin stratejik bir yönetim aracı olarak 

değerlendirilip iletişim stratejilerinin ve planlamaların belirlenmesi 

gerekir. Paydaşların markaya güvenmesini ve sadakat göstermesini 

temin etmek etkin marka iletişimi çalışmalarıyla sağlanabilir. 

 

Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler birçok alanda 

değişikliğe yol açtığı gibi marka iletişiminde de etkisini göstermiştir. 

Yapay zeka, nesnelerin interneti, blok zinciri, sanal gerçeklik ve 

artırılmış gerçeklik gibi öne çıkan teknolojiler şirketlerin iletişim 

kurma ve iş yapma biçimlerinde dönüşüm yaşanmasına neden 

olmuştur. Dolayısıyla şirketlerin gelişen teknolojileri takip ederek yeni 

dijital stratejiler belirlemesi ve bunları marka iletişimi açısından 

uygulamaya koyması gerekir. Özellikle yeni teknolojileri kullanan 

tüketiciler, markaların kendileriyle etkileşime girerek güçlü bir 

iletişim kurmasını önemsiyor. Diğer taraftan paydaşlar markaların 

kendilerini kandırmamasını ve daha şeffaf olmasını bekliyor. Bu 

bağlamda son yıllarda adından sıkça söz ettiren blok zincirinin 

markalar açısından şeffaflığı sağlayabilecek bir teknoloji olduğu 

söylenebilir. 

Çalışma, blok zinciri teknolojisinin marka iletişimi sürecinde nasıl 

kullanılabileceğine dair bir tartışmayı amaçlıyor. Bu kapsamda şu 

anda şirketler tarafından kullanılmakta olan blok zinciri tabanlı 
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uygulamaların marka iletişimi açısından olası etkileri ele alınacak ve 

gelecek projeksiyonuna kısaca değinilecektir. Literatüre bakıldığında 

blok zinciri teknolojisinin finans, bankacılık ve muhasebe başta olmak 

üzere birçok sektördeki etkileri üzerine araştırmalar yapılmış olsa da 

reklamcılık, halkla ilişkiler ve pazarlama alanlarında potansiyel 

kullanımı ve etkileri üzerine az sayıda akademik çalışma yapılmıştır. 

Dolayısıyla marka iletişimi ve blok zinciri ilişkisine odaklanan bu 

çalışma ile alana katkı sağlanması düşünülmüştür. 

 

MARKA İLETİŞİMİ 

 

Günümüzde markalar açısından tüketicilerin zihninde yer edinebilmek 

önemli bir sorun haline gelmiştir. Şirketlerin, marka farkındalığını 

sağlamak için iletişime yatırım yapması, markanın fonksiyonel ve 

duygusal özelliklerini ileterek müşteriyi, rakip markalarla 

kıyaslandığında kendi markalarının üstün yönleri olduğuna ikna 

etmesi ve müşterilere güven vermesi gerekir. Tüm bunlar ise güçlü 

marka iletişimini gerektirir (Ekin ve Öztürk, 2014: 223).  

 

Günümüzde giderek önemi artan marka iletişimi, markaların 

amaçlarına ulaşmak ve amaçlarını gerçekleştirme stratejilerini 

uygulamak için planladıkları tüm iletişim çalışmalarının bir 

entegrasyonudur. Halkla ilişkiler, yatırımcı ilişkileri, reklam, interaktif 

ve iç iletişim gibi tüm iletişim aktivitelerini ve işletmenin marka ile 

ilgili en değerleri varlıklarını yönetmek için bir araya getiren bir 

stratejik yönetim unsurudur (Elmasoğlu, 2016: 83). Dolayısıyla marka 

iletişimi, markanın paydaşları ile arasında olumlu bir izlenim 
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yaratması, etkin ve verimli şekilde koordinasyonu sağlaması amacıyla 

bütün iletişim faaliyetlerini düzenleyen bir yönetim aracı olarak 

tanımlanabilir  (Toptancı, 2019: 43).  Bu aracın doğru bir planlama 

yapılarak kullanılması, arzu edilen amaçlara ulaşılması açısından 

büyük önem taşır. 

 

İşletmelerde reklam profesyonelleri yalnızca marka bilinirliğini 

oluşturmak için değil, aynı zamanda şirketi korumak ve sürdürmek 

için gereken standartları ve iyi bir itibar oluşturmak için marka 

iletişimini sağlamalıdır (Uzunkaya, 2017: 34). Marka iletişimi, 

markaya yönelik olumlu tutumun geliştirilmesinde kritik role sahiptir. 

Aynı zamanda tüketicilerle iletişimde ve marka yönetimi 

faaliyetlerinde marka güveni ve tatmini gibi markaya yönelik pozitif 

tutum yaratmada temel unsurlardan biridir (Yıldız, 2018: 473). 

Buradaki amaç, tüketicilerin markaya karşı bağlılığını yaratabilmek ve 

bunu sürdürmektir (Pirtini vd.,2006:127). Dolayısıyla sürdürülebilirlik 

noktasında iletişim faaliyetlerin kesintisiz bir şekilde devam etmesi 

elzemdir. 

Markaya olan güveni tesis edebilmek firmalar için uzun vadeli 

başarıyı yakalamada büyük önem taşır. Marka güvenini oluşturmak 

ise ancak marka iletişimi ile elde edilebilir. Firmalar marka değerlerini 

artırabilmek ve tüketici gözünde olumlu bir algıya sahip olabilmek 

için marka iletişimi etkinliklerine daha fazla önem verir (Toptancı, 

2019: 43). Çünkü marka iletişiminin marka değeri, marka bilinirliği ve 

marka sadakati üzerinde olumlu bir etkisi vardır. Marka iletişimi, 

markalar ve paydaşlar arasındaki ilişkinin yönetilmesinde kilit bir 
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unsurdur (Tarman vd., 2019: 77). Bu iletişimin etkin ve sağlıklı 

şekilde yürütülebilmesi için belirlenen iletişim stratejileri 

doğrultusunda ve planlı bir şekilde hareket edilmesi gerektiği 

aşikardır.  

 

Marka iletişimin asıl amacı, verilmek istenen mesajı doğru ve 

markaya uygun konumlandırarak tüketiciler açısından marka 

farkındalığını yaratma ve bir tutum oluşturmayı sağlamaktır. Marka 

iletişimin başarılı sayılabilmesi için hedef kitleye gönderilen iletilerin 

onlar tarafından doğru bir şekilde algılanıp markaya yönelik olumlu 

imaj oluşturması gerekir. Marka iletişiminde tüketicinin markayı 

hatırlaması ve zihinlerinde kodlaması için; kişisel satış, reklam, halkla 

ilişkiler ve doğrudan pazarlama alanlarının hedef tüketiciye ulaşmak 

için bir arada ve bağlantılı şekilde kullanılmasına ihtiyaç vardır (Can, 

2019: 34). 

Marka iletişimi açısından konvansiyonel medyayla birlikte sosyal 

medya da markalar için vazgeçilmez bir araç olarak kullanılıyor. 

Sosyal medyanın katılımcı, etkileşimli ve az maliyetli yapısı, 

markaların hedef kitlesine daha çabuk ulaşmasını, beklentilerini tespit 

edebilmesini ve daha kolay diyalog kurarak geri bildirim almasını 

kolaylaştırmıştır. 

 

Sosyal medya markalar ve paydaşları arasındaki ilişkiyi inşa ederken, 

iki taraf arasında bir bağ kurulmasına olanak sağlar. Sosyal medya, 

markaların müşterileri olan ilişkilerini geliştirmeleri ve kendilerini 

tanıtmaları açısından önemli bir mecra olmakla birlikte, bu platformun 
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markalar tarafından kullanılması kendilerine önemli geri bildirimler 

sağlar (Kelemci ve Güsan, 2016: 209; Can ve Telingün, 2016: 1744; 

Voorveld, 2019: 15; Çiftçi, 2018: 35). Bununla birlikte son yıllarda 

ortaya çıkan yeni teknolojilerin, müşterilerle iletişimin geliştirilmesi 

ve marka imajlarının oluşturulması açısından şirketler için yeni 

ufuklar açtığı söylenebilir (Saura vd., 2019: 37100).  

 

BLOK ZİNCİRİ VE GELİŞİM SÜRECİ 

 

Blok zinciri, şifrelenmiş işlem takibinin yapılmasına olanak sağlayan 

dağıtık bir veri tabanıdır. Aracısız her kullanıcının ağa bağlanabilmesi, 

yeni işlemler gönderebilmesi, işlemleri doğrulayabilmesi ve yeni 

bloklar oluşturabilmesi mümkündür. Her bilginin bloklar şeklinde, 

gelişmiş şifreleme algoritmalarıyla, birbirine bağlanarak kaydedildiği 

bu dağıtık veri tabanı, herhangi bir merkeze bağlı olmadan işlem 

yapabilme olanağı sağlar. Böylelikle işlemler doğrudan alıcı ile satıcı 

arasında güvenli bir şekilde gerçekleşir. Bu yönüyle aslında kullanımı 

sadece kripto paralarla sınırlı olmayıp farklı şekillerde kullanımı da 

giderek yaygınlaşıyor (Sayın ve Mercan, 2018: 702). Finans, 

bankacılık, gıda, eğitim, sigortacılık, havacılık, siber güvenlik ve 

eğitim olmak üzere birçok sektörde blok zincirine yatırımların 

yapıldığı ve firmalar tarafından kullanılmaya başlandığı dikkati 

çekiyor. 

 

Blok zinciri aslında bir nevi muhasebe defteridir. Eşler arası bir ağ 

üzerinde paylaşılan ve üzerinde anlaşılan bu defteri böylesine önemli 

kılan, herkese açık ve şeffaf olmasıdır. Blok zinciri teknolojisinin en 
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büyük avantajı, banka gibi aracılara para ödemek yerine tamamen 

ücretsiz olarak işleme dayalı transfer sağlamasıdır. Ayrıca işlem yapan 

kişiler hem gerçek kimliklerini gizleyebiliyor hem de kriptoloji 

sayesinde cüzdan kimlikleri belli olduğu için güvenilir olabiliyor 

(Kılıç, 2019: 1741; Alamri vd., 2019: 244). 

 

Bir blok zinciri, her katılımcının düğümünde bloklar halinde 

depolanan verilerin tek bir kaydını içerir. Her blok, blok zinciri ağının 

tanımlanmış bir konsensüs protokolü ile doğrulanan ve açık anahtarlı 

şifreleme ile korunan zaman damgalı bir kayda karşılık gelir. Bu temel 

olarak güvenilir bir merkezi varlığa olan ihtiyacı ortadan kaldırır. 

Bloklar şifrelendiği için, blok zinciri üzerindeki bilgiler değişmezdir. 

(Blossey,vd., 2019: 6886). Blok zincirine dahil olduktan sonra 

işlemleri silmek veya geri almak neredeyse imkansızdır (Zheng vd., 

2017: 558). Çünkü oluşturulan her yeni blok bilgisi blok zincirine 

dâhil olan bilgisayarların hepsinde depolanır ve her blok bir öncekinin 

bilgisini de içerdiğinden yapılan bir değişiklik kendisinden sonra 

gelen bloklardaki bilginin de değiştirilmesini gerektirir (Atalay, 2018: 

48). 

 

Blok zinciri mimarisi eşler arası dağıtılmış bir ağda çalışır ve iki temel 

avantaj sunar. İlk avantajı, merkezi bir mimariden daha fazla bilgi 

işlem gücüne sahip olmasıdır. Çünkü tüm düğümlerin hesaplama gücü 

bir araya getirilir. Bir diğer avantajı ise ağ güvenilirliğine sahip 

olmasıdır. Blok zinciri aynı zamanda, yüksek güvenlik seviyesi 
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nedeniyle veri bütünlüğünü sağlayabilir ve koruyabilir (Zubaydi vd., 

2019: 3). 

 

Blok zinciri teknolojisinin gelişim evreleri blok zinciri 1.0, 2.0 ve 3.0 

olmak üzere üç aşamada kategorize edilebilir: 

 

Blok zinciri 1.0: Para transferi, havale ve dijital ödeme gibi işlemler 

için kullanılan kripto para birimlerinin ortaya çıktığı dönemdir 

(Yıldırım, 2018: 145). Bu aşamada ilk kripto para olan Bitcoin ortaya 

çıkmış ve kullanılmaya başlanmıştır. Şifreleme özelliğinden dolayı 

geleneksel ödeme araçlarına kıyasla daha çok gizlilik sağlar. Ayrıca 

merkez bankası gibi herhangi bir kuruluşa bağlı olmadığı için para 

transferi işlemleri açısından daha az maliyetlidir. 

Blok zinciri 2.0: Blok zincirdeki kriptografik olarak güvenli bloklar 

içinde akıllı sözleşmeler (smart contracts) olarak bilinen programlama 

mantığının eklenmesini ifade eder. Akıllı sözleşmeler, doğrudan blok 

zincirine programlanabilen ve şartlar yerine getirildiğinde otomatik 

olarak yürütülen sözleşmelerdir. Kısacası akıllı sözleşmeler, ticari 

işlemlerde güven duyulmasını sağlar. Sonuç olarak, karmaşık çok 

taraflı işlemler aracı olmadan da gerçekleştirilebilir. Tedarik 

sözleşmesi, tapu, ipotek, krediler ve hisse senetleri gibi alanlarda akıllı 

sözleşmeler kullanılabilir (Ertemel, 2018: 37; Antoniadis vd., 2019: 

4).  

 

Blok zinciri 3.0:  Para ve finans piyasalarının haricinde eğitim, sağlık, 

bilim, sanat ve iletişim gibi alanlardaki kullanımı kapsar (Taş ve 
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Kiani, 2018: 374). Blok zinciri teknolojisinin gelecek vadeden en 

önemli uygulamalarından biri, akıllı yönetim, akıllı ulaşım ve doğal 

kaynakların akıllı kullanımı gibi kavramları içeren akıllı şehirlerdir. 

Nesnelerin interneti ile birlikte makineler arası iletişimin 

sağlanmasında blok zinciri teknolojisinden yararlanmak mümkündür. 

Dijital kimlik, bankacılık, siber güvenlik ve elektronik tıbbi kayıt 

sistemlerinde de blok zinciri teknolojilerinden faydalanılması blok 

zinciri 3.0 kapsamında değerlendirilebilir (Tanrıverdi vd., 2019: 205). 

 

Şekil 1: Blok Zincirinin Gelişim Evresi (Tanrıverdi vd., 2019: 205) 

 

Blok zincirinin işleyişine yönelik üç temel sınıflamadan söz edilebilir. 

Bunlar şu şekildedir: 

• İzinsiz (genel) blok zinciri: Genel (kamu) blok zincirlerinde, her 

işlem herkese açıktır ve kullanıcılar anonim kalabilir. Ağ tipik 

olarak katılımcıları ağa katılmaya teşvik etmek için teşvik edici 

bir mekanizmaya sahiptir. Bitcoin ve Ethereum, genel blok 

zincirlerine örnektir (Wang vd., 2019: 63). 

• İzinli (özel) blok zinciri: İzin verilen özel blok zincirlerinde (örn. 

Hyperledger Fabric), sadece önceden seçilmiş ve sınırlı sayıda 
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katılımcı dijital defteri kullanma yetkisine sahiptir. 

Kullanıcıların kaydolması gerekir ve önceden tanımlanmış bir 

onay sürecine dayanarak bir ağ yöneticisi tarafından erişim izni 

verilir (Blossey,vd., 2019: 6886; Hald ve Kinra, 2019: 379). 

• Konsorsiyum blok zinciri: Konsorsiyum blok zinciri, blok 

doğrulama ve uzlaşma işlemlerinde tek bir otoriteden ziyade 

önceden belirlenmiş bir grup düğümün karar vermeye yetkili 

olduğu kısmen özel bir blok zinciri olarak tanımlanabilir. Bu 

düğümler, kimlerin ağa katılabileceğine ve kimlerin madencilik 

yapabileceğine karar verir. Blok doğrulaması için, bir bloğun 

sadece yetkili düğümler tarafından imzalanmışsa geçerli 

sayıldığı çoklu bir imza şeması kullanılır. Ağın herkese açık 

olması ya da sınırlı olmasına bir konsorsiyum tarafından karar 

verilir (Tanrıverdi vd., 2019: 206). 

Teknoloji alanındaki gelişmeleri yakın takip eden danışmanlık firması 

Accenture’a göre ise blok zinciri teknolojisinin yetenekleri ve 

potansiyeli 2015 yılında keşfedilmeye başlanmıştır. 2016 yılı ile 

birlikte lider bankalar, blok zinciri teknolojisine yatırım yapmaya ve 

teknolojiyi test etmeye başlamışlardır. Accenture firması, 2018-2024 

yılları arasında blok zinciri teknolojisinin yaygınlaşacağını ve 2025 

yılı itibariyle olgunlaşarak finans sektörü başta olmak üzere birçok 

sektör için önemli bir teknolojik platform haline geleceğini öngörüyor 

(Ünsal ve Kocaoğlu, 2018: 60). 
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MARKA İLETİŞİMİ VE BLOK ZİNCİRİ 

 

Son yıllarda yeni teknolojilerin ortaya çıkması ve benimsenmesi 

birçok alanda etkisini göstererek iş yapma biçimlerinde önemli 

dönüşümlerin yaşanmasına yol açmıştır. Örneğin nesnelerin interneti 

(IoT) ile birlikte nesnelerin hem kendi aralarında hem de insanlarla 

iletişime geçmesi mümkün hale gelmiş ve günlük yaşamdan iş 

yaşamına kadar her alanda etkisini göstermiştir. Bununla birlikte 

yapay zeka ve artırılmış gerçeklik gibi birçok yeni teknoloji ortaya 

çıkmıştır. Teknolojik gelişim sürecinin markaların tüketiciler ile olan 

iletişiminde de değişikliğe neden olduğu söylenebilir. 

 

Bu noktada en önemli gelişme, marka ve tüketici ilişkileri açısından 

ciddi sonuçlar doğurması beklenen blok zinciri teknolojisinin ortaya 

çıkmasıdır. Blok zincirinin benimsenmesinin, mevcut marka iletişim 

modellerini, markalaşma stratejilerini ve marka-müşteri ilişkilerini 

şekillendirmesi bekleniyor (Boukis ve Magrizos, 2018: 3). 

 

Son yıllarda tüketiciler kullandıkları markaların belirli değer 

yargılarına sahip olmasını bekliyor. Sorumluluk sahibi, sürdürülebilir 

işler yapan, etik değerlere önem veren ve yerel değerlere sahip çıkan 

markalar tüketiciler tarafından daha fazla itibar görüyor. Bu değerler 

yalnızca müşteri açısından değil markanın çalıştığı tedarikçisi için de 

önemli hale gelmiştir. Günümüz marka pazarlamasında ambalaj 

üzerine “katkısız” veya “şeker ilavesiz” yazmak, reklamlarda serbest 

gezen inekleri, buğday tarlalarını veya doğal yaşamı koruduğunu 

anlatmak popüler bir uygulama olarak kullanılıyor. Ancak önemli olan 
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bunları sadece anlatmakla kalmayıp, gerçekleştiğini gösterebilmek, 

yani şeffaf olmaktır (Yılmaz, 2018). 

 

Uluslararası üst düzey yönetici arama ve liderlik hizmetleri firması 

AltoPartners’ın Küresel Tüketim Sektörü Uzmanlık Grubu tarafından 

yapılan araştırmaya göre, dijitalleşme oranının yükselmesiyle başta 

çevrimiçi olmak üzere tüm kanallarda tüketici deneyiminde inovasyon 

yapılması gerektiği belirtilmiştir. Gelecek on yılda ise müşterilerin bir 

insanla etkileşime girmeksizin markayla ilişkilerinin yüzde 85’ini 

yönetmelerinin beklendiğine dikkat çekilmiştir. Araştırma raporunda 

müşterilerin markalardan şeffaflık beklediği vurgulanmıştır 

(Pazarlama Türkiye, 2019). 

 

Araştırmalar tüketicilerin pozitif sosyal ve çevresel etki taahhüdünde 

bulunan şirketlerin ürünlerine daha fazla ödemeye istekli olduklarını 

ortaya koyuyor, fakat çok azı bu iddiada bulunan firmalara güveniyor. 

Bu noktada blok zinciri, bir ürünün kaynağından üretimine ve raflara 

sevkiyatına kadar tam bir görünürlük sağlayabilir. Zira tüketiciler 

satın aldıkları ürünün menşei, nerede, kimin tarafından ve nelerden 

üretildiği kısaca provinans bilgisi hakkında giderek daha çok bilgi 

edinmek istiyor (Unilever, 2020). Dolayısıyla blok zinciri, bu süreci 

şeffaf hale getirerek tüketicilerin markaya güven duymasını ve bu 

durumun sürdürülebilir olmasına katkı sağlayabilir. 
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Bazı şirketler, şeffaflığın rekabet avantajı sağlayan bir unsur olduğunu 

fark etti. Bu durumun müşterilerin markaya güvenerek daha fazla satın 

alma ve şirkete finansal açıdan yarar sağlama konusunda (Saberi vd., 

2019: 2122) istekli olmasına yol açtığı ifade edilebilir.  

 

Blok zincirinin kullanılmasıyla beraber tüketiciler, ürünler ve 

hizmetler hakkında daha ayrıntılı bilgilere erişebilir. Blok zinciri 

sayesinde tedarik zinciri faaliyetleri ve üretim süreci daha görünür 

hale gelir. Böylelikle markaların tüketiciler ile olan etkileşimi daha 

şeffaf hale gelerek markaya güven duyulmasını sağlayabilir (Boukis, 

2020: 313). Dolayısıyla markalar paydaşlara yönelik tasarladığı 

mesajlarda, blok zinciri sayesinde, ürünlerinin ve hizmetlerinin her 

açıdan güvenli şekilde tedarik edildiği bilgisini açık olarak 

sunabildiklerini vurgulayabilir. 

 

Blok zinciri, bir ürünün kaynağından tüketim noktasına ve potansiyel 

olarak tüketimden sonra geçirdiği aşamalar hakkında bilgi sağlar. 

Böylece bu teknoloji, tedarik zinciri boyunca ürün bilgilerinin 

izlenebilirliğini, onaylanabilirliğini, ve doğrulanabilirliğini sağlayarak 

tüketicilere güven verir (Montecchi vd., 2019: 286). Blok zinciri 

ayrıca marka vaatlerinin tam şeffaflığını ve izlenebilirliğini sağlar. 

Markalar samimi olsun ya da olmasın sosyal olarak sorumlu 

olduklarını iddia ederler. Bu bağlamda, blok zinciri ile tüketiciler, 

hayır kurumlarına verilen markaların fonunu anında kontrol edebilir, 

markanın sosyal veya çevresel olarak ne kadar sorumlu olduğunu 

kontrol edebilir. Bir markanın ürün bileşenleri, örneğin ürünün 
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belirtildiği gibi gerçekten organik olup olmadığını görmek için kesin 

olarak izlenebilir (Ertemel, 2018: 40). 

 

Blok zinciri teknolojisi ile birlikte markalar örneğin granolanın içinde 

yer alan yulafın alındığı tarlayı, somon balığının Norveç’te yetiştiği 

balık çiftliğini, ithal edildiği tarihi, poşet çayın Rize’de hangi çay 

bahçelerinden alınan bir karışımı olduğunu ve Jean pantolon üretimi 

sırasında doğaya olan etkisini müşterisinin öğrenmesini 

sağlayabilir. Benzer şekilde Starbucks Costa Rica’nın, Colombia ve 

Rwanda’da seçili kahve yetiştiricileriyle başlattığı proje kapsamında 

Starbucks müşterileri içtikleri kahvenin hangi tarlada yetiştirildiğini 

görebiliyor. John West gibi firmalar, orkinos kutularına tüketicilerin 

orkinos bileşenlerini yakalayan balıkçıya kadar izlemesine izin veren 

barkodlar basarlar. Çeşitli organik gıda tedarikçileri de tüketiciler için 

blok zinciri uygulamalarını kullanıyor. Dolayısıyla tüm markaların, 

önümüzdeki yıllarda doğaya, hayvanlara ve ülkelerine bıraktıkları izi 

daha detaylı aktarmak için yarışabilecekleri ifade edilebilir (Yılmaz, 

2018; Boukis, 2020: 314). Bu bağlamda şirketlerin şimdiden blok 

zincirine yatırım yapmaya başladığı görülüyor. Muhtemelen gelecek 

dönemlerde blok zincirinin yaygınlaşmasıyla birlikte bu teknoloji için 

firmalar daha fazla kaynak ayıracaktır. 

 

Markanın havuç satın aldığı çiftçinin, onu standartlara göre gerçekten 

yetiştirip yetiştirmediği ve ürün kalitesini kanıtlamak, verileri bir blok 

zinciri uygulamasında veya algoritmada depolayabilen veri tabanları 

ile API veya IoT sensörleri gibi teknolojiler sayesinde mümkün 
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olabilir. Çiftçinin çiftliğine monte edilen bir sensör (yani veri 

kaynağı), örneğin, plantasyonun sulama seviyesinin veya toprağın 

mineral içeriğinin kabul edilen koşulları karşılayıp karşılamadığını 

gösterebilir. Hammaddeden mağazaya kadar ürün üretiminin tüm 

aşamalarıyla gösterilmesi, sadece marka güvenini sağlamakla kalmaz, 

aynı zamanda markayı tüketicilere daha da yakınlaştırır (Kozusznik, 

2020). Tüketicilerin ise tüm süreci açık bir şekilde kendilerine sunan 

markalara karşı pozitif tutum geliştirmesi olasıdır. 

 

Markalar, müşterilerle etkileşimde bulunurken marka vaat tutarlılığını 

artırmak için akıllı sözleşmelerden de yararlanabilir. Marka vaatleri 

veya müşteri politikaları (örneğin geri ödemeler) akıllı sözleşmelere 

dahil edilerek tarafların üstlenmiş oldukları sözleşme 

yükümlülüklerine uyması sağlanabilir. Markalardan gelen bu vaatlerin 

doğrulanması ve şeffaflığı, müşteri ile yaşanabilecek olumsuzlukları 

azaltabilir. Örneğin, müşteriler servis sağlayıcılarla sözleşmeler 

imzaladığında ve mevcut hizmetin sunulacağı belirli bir tarih için 

anlaştığında, akıllı sözleşmeler bu koşulun karşılanmaması 

durumunda müşteriye otomatik olarak geri ödeme yapar. Bu durum, 

geleneksel sözleşmelerle ilgili maliyetleri ve gecikmeleri ortadan 

kaldırırken, tüketicilerde adil muamele gördükleri algısı yaratacaktır 

(Boukis, 2020: 314; Hald ve Kinra, 2019: 379; Morkunas vd., 2019: 

299). Böylelikle akıllı sözleşmeler tedarikçileri ve perakendecileri 

sürdürülebilir ve esnek bir şekilde izlemeye yardımcı olabilir. Ayrıca 

marka imajını engelleyecek sahtekarlıklardan kaçınmak suretiyle, 

müşterilere güven tesis ederek marka sadakatini artırabilir (Antoniadis 
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vd., 2019: 4). Dolayısıyla akıllı sözleşmeler ne kadar çok kullanılırsa, 

paydaşların markaya olan güveni ve bağlılığı daha çok artabilir. 

 

Blok zincirinin olası kullanımlarından biri, sadakat programları 

oluşturmaktır. Dijital değerler, örneğin sadakat programı puanları blok 

zinciri ağı üzerinden aktarılabilir. Şirketlere özel bir kripto para birimi 

oluşturularak çeşitli hizmetlerde kullanılabilir. Malezya’ya ait AirAsia 

hava yolu tarafından sunulan bir kripto para birimi platformu olan 

BigCoin bunun iyi bir örneğidir. Şirket kripto tabanlı ödül programı 

sayesinde öne çıkmak ve müşterilerini korumak istiyor (Kozusznik, 

2020). Müşteriler BigCoin sistemini kullanarak koltuk satın alma, 

uçak içi yemekler, koltuk yükseltmeleri ve diğer hizmetlerden 

faydalanabiliyor (Eser, 2018). Önümüzdeki yıllarda birçok havayolu 

firmasının da kendilerine özel blok zinciri projesi hazırlayarak 

müşterilerin puanlarını ya da millerini nasıl kullanacakları konusunda 

ödül programları geliştirmeleri muhtemeldir. 

 

Blok zinciri teknolojisi, pazarlama sadakat programlarını geliştirmek, 

entegre etmek ve teşvik etmek için yenilenmiş bir yaklaşım getirebilir. 

Markalar müşterilerini sadakat ödülleri (yani puanlar, kripto para 

ödülleri, mikro ödemeler ve geri ödeme teşvikleri) aracılığıyla 

açıklama ve paylaşmaya teşvik ederek müşterilerine kişiselleştirilmiş 

deneyimler sunabilir. Bu nedenle, blok zinciri teknolojisi potansiyel 

olarak markalar ve tüketiciler arasındaki doğrudan ilişkiyi 

güçlendirebilir. Bu teknoloji, daha fazla tüketici katılımı ve işbirliği 

için yeni bir model sunabilir. Tüketiciler, pazarlama kampanyalarına 
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gerçek ve doğrulanmış bir ürün veya hizmet incelemeleriyle yanıt 

verirken doğrudan marka ile etkileşim kurabilir (Rejeb vd., 2020: 8; 

Prescher, 2018). Böylece blok zinciri tabanlı bu ödül programları 

sayesinde tüketicilerle aktif iletişim kurularak markaya olan bağlılık 

artırılabilir. 

 

Markaların müşteriler ile olan iletişimini daha etkin hale getirmesi 

açısından Mobile Bridge Momentum adlı platform, blok zinciri 

teknolojisini kullanarak ödül puanı alt yapısı sunuyor. 

Ödüllendirmelerde ise platformun kendi kripto para birimi olan 

Momentum (MMTM) kullanılıyor (Momentum, 2020). Markalar bu 

uygulama ile deneyimlerini paylaşan ve marka savunuculuğu yapan 

müşterilerini ödüllendirirken, tüketiciler ise aynı uygulama üzerinden 

kişisel verileri üzerinde tam kontrol sağlıyorlar (Steemit, 2018). 

 

Markalar Momentum sayesinde kendi müşterilerinin verisine ulaşıp 

marka sadakatini ve eğilim gösterdiği alanları, reklamları, nelere dikkat 

ettikleri gibi unsurları keşfediyorlar. Bu sayede müşterilerine özel ödül 

sistemleri geliştirebiliyorlar. Burada bahsedilen ödül programları için 

kolayca kampanyalar başlatılıp müşterilerin kullanımını artırma 

yönünde teşvik edici bir rol oynanabilir. Çevresini kendi aldığı ürün 

veya markaya yönlendiren ve onları teşvik eden müşteriler de 

ödüllendiriliyor. Ödül yöntemi ile bir nevi reklam kampanyası yapılmış 

oluyor (Koçyiğit, 2018). 
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Gelecek projeksiyonu açısından bakıldığında Yılmaz’a (2018) göre 

blok zinciri, marka müşteri ilişkisinde aracı olmadan ilişki 

kurabilmenin en etkin ve samimi yolu haline gelecek, markanın 

kendisine yani geleceğine yapacağı yatırım olacaktır. Müşterileriyle 

sağlam ilişkiler kurmak için şirketlerin pazarlama stratejilerini ve hatta 

iş modellerini yeniden tasarlamaları gerekeceğini vurgulayan Coita ve 

arkadaşları (2019: 688) ise gerçeğin firmaların ana normu olacağını 

belirtmişlerdir. Bununla birlikte blok zinciri sistemi ve yapılan işlerin 

şeffaflığı nedeniyle, dürüst olmayan bir davranışla ilişkili itibar 

maliyetlerinin, şirketleri dürüstlüğü sürdürmeye zorlayacağını ifade 

etmişlerdir. 

 

Son yıllarda blok zinciri teknolojisini kullanan birtakım sosyal ağların 

(Steemit, D.Tube, SocialX gibi) ortaya çıktığı görülüyor. Bu ağlar 

hem içerik üretenleri hem de paylaşılan içeriklere yorum yapanları 

çeşitli kripto paralar aracılığı ile ödüllendiriyor. Ayrıca bu paralar 

kullanıcıya ait oluşturulan özel hesap cüzdanları ile gerçek paraya 

dönüştürülebiliyor.  

Markalar halihazırda kullandıkları sosyal medya araçlarının yanı sıra 

bu tür sosyal ağlarda da var olarak kullanıcılar ile etkileşime geçebilir. 

Bu platformlar üzerinde markalar, kendilerine ilişkin içerikler üreterek 

kullanıcıların söz konusu içerikleri kendi ağlarından paylaşmalarına 

izin verebilir. Böylece hem markanın daha fazla tanıtımı yapılmış olur 

hem de kullanıcıların para ve ödül kazanması teşvik edilir. Bu da 

tüketicileri markaya daha çok yaklaştırarak etkileşim düzeyini 

artırabilir.  
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SONUÇ 

 

Teknolojinin gelişmesi ve beraberinde dijitalleşmenin artmasıyla çoğu 

marka kendilerini bu sürece adapte etmek amacıyla araştırma 

yapmaya ve stratejilerini gözden geçirmeye yönelmiştir. Bilhassa, 

dijital dünyaya gözlerini açmış ve teknolojik gelişmeleri takip ederek 

bunları kullanan yeni nesil bir tüketici kuşağının var olduğu göz önüne 

alındığında, markaların iletişim kanallarını ve stratejilerini 

güncellemeleri zorunlu hale gelmiştir. Bu bağlamda kripto para birimi 

Bitcoin ile birlikte gündeme gelen ve son yıllarda birçok sektörde 

kullanılmaya başlayan blok zinciri teknolojisinin, markaların 

paydaşlarla olan ilişkisinde birtakım değişikliklere yol açması 

muhtemeldir. 

 

Birçok araştırma ve rapor, müşterilerin markalardan şeffaflık 

beklediğini ortaya koymuştur. Tüketicilerin artık kendilerine samimi 

ve dürüst davranan, etik değerleri önemseyen, doğaya zarar vermeyen 

markalara yöneldiği ve itibar ettiği söylenebilir. Bu durumun yalnızca 

tüketiciler açısından değil bir başka paydaş olan tedarikçiler için de 

önemli hale geldiği ifade edilebilir. Şeffaflığın küresel pazarda önemli 

bir rekabet avantajı olduğunu fark eden birçok şirket, üretim ve 

tedarik zinciri faaliyetlerinde blok zinciri teknolojisini kullanarak 

yaptıklarını daha görünür ve izlenebilir hale getirmeye çalışıyor.  

Blok zinciri sayesinde tüketiciler satın aldıkları ürünlerin ve 

hizmetlerin menşeini öğrenip hangi aşamalardan geçtiğini görebilir. 

Böylelikle tüketicilerle olan iletişiminde şeffaflık vurgusu yapan 
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markalar, hedef kitleleri üzerinde olumlu algı oluşturarak kendilerine 

güven duyulmasını sağlayabilir. Güven temelli kurulan bu iletişim ise 

marka sadakatinin yaratılmasına ve marka değerinin artmasına katkı 

sağlar. Bu bağlamda şirketlerin önümüzdeki yıllarda blok zinciri 

teknolojisine daha fazla yatırım yapacağı ve blok zincirini daha fazla 

kullanacağı söylenebilir. 
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GİRİŞ 
 

Günümüzde kurumların üretmiş olduğu mal ve hizmetlerde büyük 

oranda benzerlik olduğu görülmektedir. Bu durum bu benzer ürün ve 

hizmetler içerisinden bir tercih yapmak zorunda olan hedef kitlelerin 

bir takım ayırt edici unsurlara dikkat etmelerine neden olmuştur. Bu 

durumun fakında olan kurum ve kuruluşlar, rekabet ortamında 

kendilerinin hedef kitleler tarafından fark edilerek kalıcı bir sadakatin 

oluşmasını sağlamak için yoğun bir çaba sarf etmektedirler.  

 

Kurum ve kuruluşların rakiplerinden ayırt edilebilmelerinin en önemli 

unsuru kurumsal kimliktir. Kurumsal kültür, kurumsal felsefe, 

kurumsal imaj ve kurumsal iletişim gibi unsurlardan oluşan kurumsal 

kimlik, bir kurumun tüm değerlerini içerisinde barındırmaktadır. Bu 

unsurlar sayesinde kurumlar rakiplerinden ayırt edilebilmektedir. 

 

Bu çalışmanın amacı kurumların rakiplerinden ayırt edilebilmesini ve 

tercih edilmesini sağlayan kurumsal kimliğin oluşturulmasında 21. 

Yüzyılın altın çocuğu olarak da adlandırılan halkla ilişkilerin özellikle 

kurumsal iletişim ve kurumsal imaj bağlamında nasıl etkili olduğu ve 

nasıl bir rol oynadığının ortaya konulmasıdır. 

 

1. KURUMSAL KİMLİK KAVRAMI 
 

İnsanların bir arada yaşamaya başladığı anlardan itibaren var olduğu 

düşünülen bir kavram olan kimlik, insanın kendini tanıtmak ve 

başkalarına anlatmak isteği sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Bireyi 

oluşturan ve tanımlayan bireysel kimlik, bünyesinde bireyin içinde 
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yaşadığı toplumdaki diğer bireylerden ayrılmasını sağlayan 

tanımlayıcı birçok özellik barındırır. Bu durum kurum ve kuruluşlar 

için de geçerlidir. Kurumların da kendilerini diğer rakiplerinden ayırt 

edilmesini sağlayacak, kendine özgü birtakım ayırt edici özelliği 

bulunmaktadır. Bu ayırt edici özellikler, bir kurumun kurumsal 

kimliğini oluşturmaktadır. Kurumlar kurumsal kimlikleri ile 

kendilerini ifade ederler, hedef kitleleri de kurumları bu kimliklerine 

göre algılar ve değerlendirirler. Böylece kurumsal kimlik kurumun 

hedef kitleleri tarafından fark edilmesini ve daha iyi anlatabilmesini 

sağlamaktadır.  

 

Bireysel kimlikle başlayan kendini anlatma ve tanıtma süreci, birden 

fazla insanın çeşitli nedenlerle bir araya gelmesiyle birlikte kolektif 

kimlik kavramının ortaya çıkmasına ve insanlar arasında ticaretin 

gelişmesi ve artması ile de kurumsal yapılar ve de kurumsal kimlik 

kavramı önem kazanmıştır. Bu noktadan hareketle kimlik kavramının 

bireysel kimlik, kolektif kimlik ve kurumsal kimlik kavramlarına 

kaynaklık ettiği görülmektedir. Kurumsal kimliği anlamak için 

bireysel ve kolektif kavramlarının tanımlarına da bakmak 

gerekmektedir. 

 

Bireyler kim oldukları, özelliklerinin ve karakterinin ne olduğu, 

kendisini bulunduğu ortama nasıl tanıtacağı gibi soruları kendine sorar 

ve bu sorgulama ile beraber kimliğini oluşturur.  “Kimlik bireyin 

kendisi, davranışları, ihtiyaçları, motivasyonları ve ilgileri belirli bir 

ölçüde tutarlılık gösteren, diğerlerinden ayrı ve farklı bir varlık gibi 
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algılanmasını içeren bilişsel ve duygusal nitelikte bileşik zihinsel 

yapıdır.”(Bilgin, 1996:182)  

 

İnsanlar bir arada yaşayabilme özelliği nedeniyle bir gruba ait olma 

ihtiyacı duyar. Bu durum insanın kendini güvende hissetmesi ve 

kendini tanımlayabilmesi ile ilgilidir. İnsanların bu birlikte yaşama 

isteği ile birlikte içerisinde bulundukları topluluğun düzenini sağlayan, 

uymaları gereken normlar, örfler, adetler, gelenek ve görenekler gibi o 

topluluğu tanımlayan birtakım değerler ve kurallar bütünüyle de karşı 

karşıya kalırlar. İşte bu noktada da karşımıza kolektif kimlik kavramı 

çıkmaktadır.   

 

Bilgin’e göre (1999:59-60), kolektif kimlik, belirli bir alanda kök 

salmış grubun diğer gruplardan farklarını ortaya koyma ve vurgulama 

talebidir. Kolektif kimlik, bir süreci yansıtmaktadır. Kolektif kimlikte 

geçmişe yönelik bir yan vardır; çünkü kolektif kimlik, birtakım 

semboller, anılar, sanat eserleri, töreler, alışkanlıklar, değerler, 

inançlar ve bilgilerle yüklü bir gelenekten, geçmişin mirasından, 

kısacası kolektif bellekten hareketle inşa edilir.  Bu noktadan hareketle 

kurumsal kimliğin ortaya çıkışında bireysel kimlikten daha çok 

kolektif kimliğin etkili olduğu söylenebilir. 

 

Tarihi süreç içerisinde kurumsal kimlik kavramı üzerine birçok tanım 

yapıldığı görülmektedir. Ancak üzerinde mutabakata varılmış tek bir 

tanımın olduğunu söylemek mümkün değildir. Aşağıda kurumsal 

kimlik tanımlarından bazıları yer almaktadır.  
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Duttone ve arkadaşları(1994:239) kurum kimliğini söyle 

tanımlamışlardır; “Kurum kimliği kurumda çalışan bireylerin Biz 

Kimiz? Sorusuna verdikleri yanıttır. Bir kurum çalışanları arasından 

kolektif bir yaşam oluşturabilmesi ve çalışanları kuruma bağlaması 

için belli değerlere ve normlara sahip olması gerekmektedir. İşletme 

çalışanları genellikle kendilerini tanımlarken çalıştıkları kurumları 

kullanmaktadırlar. Çalışanların gözünde genellikle kuruma ait iki imaj 

bulunmaktadır. İlki bireylerin inandıkları, diğerlerinden ayırt ettikleri, 

merkez kabul ettikleri organizasyona yani kurumsal kimliğe ilişkin 

sezgilerinin oluşturduğu imajdır. İkincisi ise, kurum dışındakilerin, 

işletmeye ait inançları ve yorumlamaları ile oluşan dışsal imajdır. Söz 

konusu iki imajın uyumu, çalışanların kurumlarına bağlılıklarını 

oluşturmaktadır.  

 Okay’a(2005:276) göre Kurum kimliği, bir kuruluşun ya da 

organizasyonun, çalışanlar, hedef grupları ve kamu önünde kendisini 

sunduğu tüm aktivitelerin toplamıdır. Kurum kimliği bir firmanın 

ortak görünümünü tanımlamaktadır. Buna hem personel politikası ve 

sosyal faaliyetler gibi dâhili noktalar, hem de dışa yönelik kuruluş 

binasının oluşturulması ya da düzenlenmesi, müşteri hizmeti, yerel 

politika, reklam, ambalaj, v.b. gibi iletişim stratejileri dâhildir. 

Uluslararası Kurum Kimliği Grubu(International Corporate Identity 

Group-ICGG)’na göre; bütün kurumlar bir kimliğe sahiptir. Kurum 

kimliği kurumsal inançlar, amaçlar ve değerleri ifade eder ve rakipleri 

arasından kurumu ayırmaya yardımcı olabilecek bir özgürlük hissi 

sunar. Eğer kurum kimliği iyi yönetilirse birçok disiplini birleştirip 
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kurumun başarısında güçlü bir araç olmanın yanı sıra kurumsal 

iletişim faaliyetlerinin birbirleriyle tutarlı olmasını sağlar ve kurumun 

tanımlanmış olan değerleri ve karakteri ile uyumlu bir imaja sahip 

olmasını sağlayabilir. Doğru ve iyi yönetilmiş bir kurum kimliği 

değişik çıkar grupları arasında anlayış ve bağlılık kurarak hem dış 

hedef kitleyi hem de iç hedef kitleyi elinde bulundurarak, stratejik bir 

birliktelik oluşturmayı, finansal pazarların desteğini kazanmayı, emir 

ve amaç hissi yaratma gücünü oluşturabilir. Bu anlamıyla kurum 

kimliği stratejik bir konudur(Cees ve Balmer 1997:340).  
 

Kurum kimliği ne şekilde tanımlanırsa tanımlansın, kavramın 

içeriğinin özüne denk gelmesi için bir kuruluşun tüm kamuya karşı 

kendisini tanımlamak, bütünleştirmek için tüm aktivitelerin toplamını 

kavramalıdır (Topsümer, 1991: 83). Literatürdeki tüm kurum kimliği 

tanımları incelendiğinde, kurumsal kimlik aracılığı ile kurumun iç ve 

dış hedef kitlelere kendini tanıtması, kurumsal iletişimin önemi ve 

kurumsal imajın ön plana çıktığı görülmektedir.  

 

1.1. Kurumsal Kimlik Oluşturma Nedenleri 

Bir kurumun kurumsal kimliği olmadan, gerek içe hedef kitlelerine 

gerekse de dış hedef kitlelerine ulaşabilme, kendini tanıtabilme, 

rekabet edebilme, büyüyebilme ve amaçlarını gerçekleştirerek 

hedeflerine ulaşabilme şansı yoktur. Çünkü hedef kitlelere ulaşabilme 

ancak ve ancak bir kimlik üzerinden olabilmektedir. Kurumlar için 

kimlik bir varlık göstergesidir. 
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Okay(1999:72)’a göre bir kurumun kurumsal kimliğe ihtiyaç 

duymasının başlıca nedenleri kurum çalışanlarının kurum ile 

bütünleşmesini sağlamak, kurum dışında da faaliyet gösterdiği 

alandaki diğer kurumlardan, rakiplerden kendisinin ayırt 

edilebilirliğini sağlamaktır. Çünkü artık her kurum/kuruluş benzer 

özelliklere sahip ürün ya da hizmet üretebilmektedir. Bu nedenle 

hedef kitlelerin ürün ya da hizmetleri tercih etmesinde ve daha bilinir 

olmasında, hatırlanabilirlik ve kurum/kuruluşun imajı etkili 

olmaktadır. Bir kurumun hatırlanabilirliğini, bilinirliğini, ayırt 

edilebilirliğini ve imajını oluşturmanın yolu etkili bir halkla ilişkiler 

çalışmasından geçmektedir. 

 

Kurum/kuruluşların kurumsal kimlik oluşturmalarının birçok nedeni 

bulunmaktadır. Bu nedenler; “yeni oluşum, değişiklik, Pazar kaybı, 

işletmeye olan müşteri sadakatinin azalması, kurum/kuruluşun 

yeniden yapılanmaya gitmesi, yönetim değişikliği, işyerinin taşınması 

ve yeniden organizasyon, satınalma ve birleşmeler, var olan kurum 

kimliği unsurlarında tutarsızlık, modası geçmiş kurum kimliği 

unsurlarının varlığı” gibi nedenlerden oluşmaktadır (Schmitt 200:37, 

Wathen 1986:24, Okay 1999:72,den aktaran  Yeygel, 2002:242).  

 

•Yeni oluşum: Bir kurumun yeni bir oluşum içerisine girmesi, 

kurumun yönetim anlayışı ile birlikte kurum kimliği, dolayısıyla 

da kurum kimliğini oluşturan unsurların da yeniden 

oluşturulması gerektiğinin de fark edilerek yeni bir kimlik 

oluşturma faaliyeti gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 
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• Değişiklik: Bir kurum ya da kuruluşun yeni pazarlara girme 

arzusu, tüketicilere sunmuş olduğu ürün ya da hizmetlerde 

yapacağı değişiklik, hedef kitlenin özelliklerinin değişmesi, 

rekabet şartlarının değişmesi, kurumun veya faaliyet gösterdiği 

ülkedeki yasal düzenlemelerin değişmesi kurumun/kuruluşun da 

var olan kimliğini değiştirmesini ya da yeni bir kimlik 

oluşturmasını zorunlu kılmaktadır. Yeni bir pazara girmek 

isteyen kurum/kuruluşlar girecekleri yeni pazarın özelliklerine 

ve şartlarına uygun yeni kimliğe ihtiyaç duyacaklardır. Yeni 

pazarla birlikte oluşacak yeni dış hedef kitlenin de özellikleri 

değişecek ve kurumun/kuruluşun bu yeni hedef kitleye uygun 

yeni bir kimlik oluşturması gerekecektir. Aynı şekilde yeni bir 

ürün ya da hizmet geliştirilmesi durumunda da bu ürün ya da 

hizmet ile uyumlu yeni bir kurum kimliği oluşturulması 

kaçınılmaz olacaktır. Rekabet şartlarının değişmesi, yeni 

rakiplerin varlığı ile birlikte kurum ya da kuruluşu rakiplerden 

ayırt edecek daha belirgin kimlik oluşturma ihtiyacını da 

beraberinde getirecektir. 

• Kurum/kuruluşa karşı müşteri sadakatinin azalması: 

Kurum/kuruluş yöneticileri, zaman zaman özellikle dış hedef 

kitle (müşteriler)’nin kendilerine karşı ilgilerinin azaldığını 

gözlemler ya da bilimsel yollarla bunu ortaya çıkartırlar. Bu 

durum müşterilerin kurum/kuruluşu daha az hatırladıkları, daha 

az gündemde tuttukları anlamına gelmektedir. Böyle bir 

durumda kurum/kuruluşlar, yeniden hatırlanma, yeni bir imaj 
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oluşturma adına yeni bir kurum kimliği oluşturarak müşteri 

sadakatini arttırmaya çalışmalıdırlar. 

• Kurum/kuruluşun yeni bir yapılanmaya gitmesi: 

Kurum/kuruluşlar gerek hedef kitlenin istekleri doğrultusunda 

gerek se mevcut şartlardaki değişimlerden dolayı bünyelerinde 

yapısal bir takım değişiklikler yapmak zorunda kalırlar. 

Pazarlama stratejilerinde değişiklik, reklam anlayışında 

değişiklik, sponsor olma arzusu, sosyal sorumluluk anlayışında 

ki değişiklikler, dağıtım kanallarını yeniden oluşturma gibi 

yapısal değişikliklerde bu değişime uygun yeni kurumsal kimlik 

oluşturma mecburiyetinde kalacaklardır.  

• Yönetim değişikliği:  Kurum/kuruluşlarda yaşanacak yönetim 

değişiklikleri, yönetim stratejilerinde de değişikliği beraberinde 

getirecektir. Yeni yönetim, kendi yönetim anlayışı çerçevesinde 

kendi vizyonuna uygun yönetim stratejileri uygulamak 

isteyebilecektir. Bu durum geleneksel yönetimden modern 

yönetim anlayışına geçişi gerektirebileceği gibi bu yeni anlayışa 

uygun yeni bir kurumsal kimlik oluşturmayı da beraberinde 

getirecektir.  

• Kurum/kuruluşlarda birleşmeler ve satın almalar: 

Küreselleşme ile birlikte yeni bir boyut kazanan rekabet 

ortamında şartlar gereği kurum/kuruluşlar daha avantajlı rekabet 

şartları oluşturma adına birleşmelere yönelmektedirler. 

Birleşmeyle birlikte yeni kurum/kuruluşlar oluşmakta bu da yeni 

kurumsal kimlik oluşturma ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır. 
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Birleşme durumlarında kurum/kuruluşların kimlik oluşturmaları 

adına iki önemli alternatifle karşı karşıya kalmaktadırlar. 

Birincisi birleşen kurum/kuruluşların özelliklerini içerisinde 

barındıracak yeni bir kimlik oluşturmak, ikincisi de birleşen 

kurum/kuruluşlardan birinin kimliği ile yola devam etmektir. 

İkinci alternatifin uygulanması durumunda en uygun yöntem 

birleşen kurum/kuruluşlardan daha güçlü olan ve tanınırlığı daha 

yüksek olan kimlikle devam etmektir.  

• Kurum/kuruluş kimliği unsurlarında tutarsızlık: Kurum 

kimlikleri kurumların, kurumsal kültür, kurumsal felsefe, 

kurumsal dizayn, kurumsal iletişim gibi kurumsal kimlik 

unsurlarının yanı sıra, kurum logosu, kurum imajı gibi unsurları 

da yansıtmaktadır. Kurumsal kimliğin bu sayılan unsurlar ile ve 

kurumun/kuruluşun hedef ve amaçları ile uyumlu olması başarı 

için kaçınılmazdır. Bu uyumluluk hedef kitlenin kurum/kuruluş 

ile ilgili algısını olumlu yönde etkileyecek ve sadakatini 

arttıracaktır. Kurumsal kültür, kurumsal felsefe, kurumsal 

dizayn, kurumsal iletişim, kurum logosu, kurum imajı gibi 

unsurların birbirleriyle olan uyumsuzluğu durumunda kurumlar 

yeni bir kurum kimliği oluşturma yoluna gideceklerdir. 

• İşyerinin taşınması ve yeniden organizasyonu: 

Kurum/kuruluşlar zaman zaman, mevcut işyerinin yetersiz 

kalması, temel ulaşım noktalarına uzak olması, yeni birimler 

eklenmesi, yeni dizayn oluşturma gibi birtakım nedenlerden 

dolayı daha kullanışlı ve elverişli yerlere taşınmak zorunda 
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kalabilirler. Bu nedenle yeni mekânla birlikte daha yeni bir 

kurum kimliği oluşturma mecburiyetinde kalabilirler.  

• Modası geçmiş kurum kimliği unsurlarının varlığı: İlerleyen 

zaman içerisinde kurum/kuruluşların var olan kurum kimliği 

unsurlarında güncelliğini ve buna bağlı olarak ta etkililiğini 

kaybetme gibi bir durum yaşanabilmektedir. Yaşanan toplumsal 

değişimler ve bireysel beklentilerle birlikte bireylerin bilgi 

birikimi ve ilgi alanlarının değişmesi, post modern bir yaşam 

tarzının benimsenmesiyle birlikte sembollere yüklenen 

anlamların da değişmesine neden olmaktadır. Bu noktada 

kurum/kuruluşlar yeni yaşam tarzlarını yansıtacak, hedef 

kitlelerde yeni çağrışımlar yapacak semboller, dizaynlar 

oluşturarak yani yeni kurumsal kimlik unsurları oluşturarak 

kendilerini yenilemek zorunda kalabilmektedirler.  

 

Kurum/kuruluşların hissettikleri değişim ihtiyaçları var olan kurumsal 

kimliğin gözden geçirilmesi ve hatta gerekiyorsa yapılacak değişimin 

başlamasına ve bitirilmesine olumlu katkılar sağlayacak ve hatta 

kurum/kuruluş içerisinde dinamik bir stratejik değer oluşturacaktır. 

Bununla birlikte en uygun kurumsal kimlik bir kez belirlendikten 

sonra onun devamlılığının sağlanması önemlidir. Çünkü, insanlarda 

olduğu gibi kurumlarda da aranan ve beklenen en önemli özellik 

tutarlılıktır. Kurum/kuruluş yaptığı her işte aynı özelliği 

vurgulamalıdır. Bu sayede iç hedef kitle de bir bütünün parçası 

olduklarını hissederek uyum içerisinde çalışacaklardır ve kuruma 

sahip çıkacaklardır. Dış hedef kitle de ise aynı kimlik çerçevesinde 
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üretilen mal ve hizmetler ile düzenlenen etkinlikler, oturmuş 

(Topsümer, 1991:80) ve sağlam bir kurum imajının göstergesi 

olacaktır.  

 

1.2. Kurum Kimliğinin Önemi Ve Yararları 

 

Kurumsal kimlik” terimi, kurumun kişiliğini ifade eden mesaj ve 

çağrışımların bütünü için kullanılmaktadır. Aynı şekilde Kurumsal 

Tasarım öğeleri, kurumun davranışları, kültürü, misyonu, kullandığı 

iletişim biçimi ve çeşitli kişi ve kurumlarla (siyasi partiler, yardım 

dernekleri, sponsor olunan kuruluşlar, ünlüler vb.) ilişkileri gibi soyut 

unsurların bütünüdür. Kurumsal kimlik, paydaşlarda heves ve olumlu 

duygular uyandıran bir kavramdır (Theaker, 2006:136).  

 

Kurum/kuruluşların kendileri için en doğru kurumsal kimliği 

oluşturmaları belirledikleri hedef ve amaçlara ulaşmada önemli bir 

stratejik araç durumundadır. Bu açıdan bakıldığında, kurum kimliği 

hem iç hedef kitleleri (çalışanlar, çalışanların aileleri, ortaklar v.b) 

hem de dış hedef kitleleri etkileyebilme ve çalışanların 

motivasyonuyla birlikte müşteri sadakati yaratma noktasında stratejik 

bir öneme sahiptir.   Kurum/kuruluşun en önemli dış hedef kitle 

konumunda olan müşterilerin kurumun ürettiği ürün ya da hizmeti 

satın alma ve tüketme noktasında kurumun imajını ve itibarını dikkate 

almaktadır.  Bu durum kurum/kuruluşa yatırım yapmak isteyen 

yatırımcılar için de geçerlidir.  
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Kurumlar yaşam süreçleri içerisinde beklenmedik ve ani olarak 

gelişen, kurumların varlığını tehdit eden kriz durumlarıyla da karşı 

karşıya kalabilmektedirler. Krizleri atlatabilmeleri etkili bir proaktif 

kriz yönetimi anlayışına sahip olmalarının yanı sıra, hem iç hem de dış 

hedef kitlelerde oluşturduğu olumlu imaj ve itibar ile mümkün 

olabilmektedir. Etkili bir kurumsal kimlik olumlu imaj ve itibarın 

temel anahtarı durumundadır. Olumlu bir imaj ve itibara sahip 

kurum/kuruluşlar yaşayabilecekleri krizleri iç ve dış hedef kitleleri 

olaya dâhil ederek, onların desteklerini aşarak daha kolayca 

yönetebilecek ve atlatabileceklerdir.   

 

Etkili bir kurumsal kimlik, çalışanların moral ve motivasyonunu 

olumlu yönde etkileyen önemli bir etken konumundadır. Kurumsal 

kültür, kurumsal felsefe, kurumsal dizayn ve kurumsal iletişim gibi 

kurum kültürü ögelerini kavrayabilmiş ve içselleştirebilmiş çalışanlar 

kendi kurumlarına aidiyet duygusuyla bağlanacak, kurumlarının hedef 

ve amaçlarını daha net bir şekilde kavrayacak bu sayede de 

kurumlarına daha büyük bir destek vereceklerdir. Bu aidiyet ve 

destekle birlikte kurumlarının birer halkla ilişkiler temsilcileri olarak 

kurumlarının tanıtımında önemli bir rol üstleneceklerdir.  Kurumsal 

kimlik, yüksek nitelikli yöneticileri kendisine çekmesi için şirketlere 

yardımcı olabilir(Melewar, 2003:194-222).  

 

Bu durum halkla ilişkilerin kurumsal yararlarından “Nitelikli personel 

bulma” ilkesiyle örtüşmektedir.  Hedef kitlelerinde olumlu bir imaj 

oluşturabilen kurumlar, işgören bulma noktasında avantajlı konuma 

sahip olacaklardır. Çünkü olumlu bir imaj ve itibara sahip bir kuruma 
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istihdam edilmek için çok daha fazla sayıda başvuru olacak, bu da çok 

sayıdaki alternatifler arasından daha nitelikli işgören ve hatta yönetici 

bulma şansını arttıracaktır.   

 

Günümüzün bilgiye dayalı organizasyonları için rekabet edebilir 

durumda kalmanın anahtarı yetenekli ve motive olmuş çalışanları 

çekmek ve elde tutabilmektir. Onaylanmış bir itibara sahip olmak 

bunu başarmada temel rol oynayabilir. Çünkü kurumun itibarı bireye 

belirgin bir ruhsal kazanç sağlamaktadır. Ayrıca yüksek kapasiteli 

personel, kurumun kimliğinin dış dünya ile iletişiminde hem biçimsel 

hem de biçimsel olmayan şekilde göze çarpan bir rol 

oynayabilir(Blamer ve Greyser, 2003:129-130). 

 

Markaya karşı sadakat oluşturulması, hem müşterilerle hem de 

tedarikçilerle iyi ve sürekli bir ilişki kurulması için kurum kimliği 

önemlidir. Kimlik ile gelişen biz duygusu iç ve dış kitlede güven 

oluşmasını sağlar. Kimlik anlaşılır ve inandırıcı olmalıdır ve bu da 

ürünün, hizmetin açık ve doğru bir biçimde anlaşılmasını sağlayarak 

satışı kolaylaştırır. Buraya kadar anlatılanlar dikkate alındığında 

kurumsal kimlik ile halkla ilişkilerin kesiştiği en temel noktaların 

kurumsal iletişim ve kurumsal imaj konuları olduğu anlaşılmaktadır.  

 

2. KURUMSAL KİMLİK VE HALKLA İLİŞKİLER 
 

Halkla ilişkiler faaliyetinin amacı, temel olarak hedef kitlelerde güçlü 

ve sarsılmaz bir güven oluşturmaktır.  Bir kurumun hedef kitleleri 

üzerinde güçlü ve sürdürülebilir bir güven sağlaması ise güçlü bir 

kurumsal kimliğe bağlıdır. 
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Kurum kimliği, kurumun görsel tanıtımının ve iletişim kurma tarzının 

bir yansıması olarak kurumsal varlığını arzu ettiği imaja uygun 

biçimde devam ettirebilmesi noktasında, bir tanıtma unsuru olarak 

halkla ilişkilerle yakından ilişkilidir. Halkla ilişkilerin tanıma ve 

tanıtma amaçlı yapılan bir iletişim süreci olmasından hareketle 

kurumun gerek iç hedef kitle ile gerekse dış hedef kitle ile kuracağı 

iletişim bir halkla ilişkiler faaliyeti konumundadır. Benzer şekilde 

kurumun var olan imajını olumlu yönde geliştirerek arzu ettiği imaja 

ulaşabilmesi, planlanmış etkili bir halkla ilişkiler uygulaması ile 

mümkündür.  

 

2.1. Kurumsal Kimlik Unsuru Olarak Kurumsal İletişim 

İletişim olgusu, tüm insanlar ve insanların oluşturduğu tüm yapı ve 

organizasyonlar için hayati bir öneme sahiptir. Çünkü bireysel ve 

toplumsal etkileşimler ve toplumsal düzen için kurulan sistemler 

iletişim sayesinde kurulmakta ve hatta devamı da iletişim sayesinde 

olmaktadır. İletişimin var olmadığı ve iletişimden etkilenmeyen bir 

örgütsel yapının varlığından söz etmek mümkün değildir.  Gürüz 

(1998:22)’e göre de sosyal yapı içerisinde, iletişim sistemine ihtiyaç 

duymayan hiçbir iş yoktur. Çünkü iletişim, insanların belirli bir yapı 

içinde anlaşmalarında gerekli olan köprüdür. Örgüt de kendine özgü 

bir yapı oluşturduğunda, iletişim temel bir yönetim fonksiyonu olarak 

yerine getirmeye çalışır. 
 

Akıncı(1998:111-112) ise bütün topluluk faaliyetlerinde, belirli bir 

örgütün kurulmasında, faaliyetlerin yürütülmesi, uygulanmasında, 

etkili bir iletişime ihtiyaç duyulduğunu, bu nedenle kurum içinde ve 
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dışında bilgi alış-verişinin devamlılığının önemli olduğunu, 

kurumdaki bireyler arasında olması gereken etkili iletişimi sağlayan 

unsurun kurumsal iletişim olduğunu ve çevresinden etkilenen ve 

çevresini etkileyen karmaşık bir açık sistem oluşturan kurumsal 

iletişimin iletilerin içeriğini, akışını, amacını, yönünü ve araçlarını da 

içerdiğini belirtmektedir. 

 

Kurumsal iletişim, kurumun iç ve dış çevresi ile yapmış olduğu formel 

iletişimdir. Diğer bir deyişle kurumsal iletişim, kurumun amaçları 

doğrultusunda işleyişini sağlamak için, kurumu meydana getiren 

çeşitli bölüm ya da gruplar veya kurumla çevresi arasında, sürekli 

bilgi ve düşünce alış-verişine olanak sağlayan toplumsal bir süreçtir. 

Kurumsal iletişim, kurum yönetiminin en önemli aracıdır. Kurumsal 

iletişim planlama, koordine etme, karar verme, güdüleme ve denetim 

işlevlerinin yerine getirilmesinde etkin rol oynamaktadır (Mısırlı, 

2004:76-83). 

 

Kurumsal iletişim, bir yönüyle kurumda hiyerarşik basamakların 

belirlenmesinde ve otoritenin sağlanmasında önemli rol oynamaktadır. 

Gelen ve giden iletiler, belgeler, bilgiler ve dokümanlar kurumsal 

iletişim kuralları çerçevesinde saklanır, 

bilgi ve belge arşivleri oluşturulmaktadır. Diğer bir deyişle, kurumsal 

iletişim kurumda çalışanların oluşturdukları küçük grupların 

birbirleriyle ve kurumun bütünüyle sağlıklı ilişkiler kurmalarında 

önemli rol oynamaktadır. Kurumun bütünlüğünün ve çalışanların ait 

olma duygularının geliştirilmesini sağlamaktadır(Tabak, 2006).  
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Etkin bir iletişim sistemi, çevresiyle sürekli bir ilişki içinde olan 

kurumsal insan sisteminin kurumu daha iyi tanımasını ve iş sürecinin 

devamlılığını sağlarken, diğer taraftan da bu insanların, iş doyumu, 

bağlanma, sorumluluk, moral kazanma gibi kurumsal tutumlarını da 

olumlu yönde etkilemektedir. Kurumun, çevresindeki her türlü doğal, 

siyasal, sosyal, ekonomik, kültürel ve hukuki etkinin altında kaldığı 

düşünülürse, bu etmenlerin, kurum içi iletişim düzenini de etkilemesi 

doğaldır. İnsanların kurum içindeki ve kuruma bağlı olarak ortaya 

çıkan ihtiyaçlarının doyurulmasına yönelik çalışmalar, kurumsal 

kültür aracılığıyla standart hale getirilir; ve bu ihtiyaçlar, kurumsal 

amaçlar doğrultusunda yönlendirilebilir. Kurumsal bütünleşmenin 

sağlanabilmesi; iş görenlerin kendine özgü duygu, algı, tutum ve 

davranışlarının, kurum politikasına uygun hale getirilmesi ile mümkün 

olmaktadır. 

 

Kurumsal iletişimin amaçları maddeler halinde aşağıdaki şekilde 

sıralanabilir (Jefkins, 1992:155-159):  

 

• Kurumsal politika ve kararların, kurumun çalışma düzeni, uzun 

ve kısa dönemli hedefleri vs. gibi konuların iş görenlere 

duyurulması ve anlatılması, kurumda dedikodu ve söylentilerin 

önünü keser ve kurum – iş gören bütünleşmesini 

kolaylaştırmaktadır. 

• Kurumun yıllık bütçesi, gelirleri, faaliyetleri ve projeleri, iş 

görenlere ve sendikalara, müşterilere, ilişkide bulunulan 

çevrelere ve ileride kurumda çalışma olasılığı olabilecek 
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potansiyel iş görenlere duyurulması kurumun tanınmasını ve 

kuruma güveni sağlamaktadır. 

• Kurumların yeni yönetim anlayışlarını veya getirmeyi 

düşündükleri yeni teknolojilere ilişkin, özellikle iş görenlere 

yönelik tanıtım ve bilgilendirme yapılarak, insanların iş 

güvensizlikleri giderilmeye çalışılmakta ve yeni teknolojilere 

uyumunu sağlamaya yönelik bilgiler verilmektedir. 

• Kurumsal tutumların yönlendirilmesinde ve iş görenlerin 

kurumsal amaçlar doğrultusunda güdülenmelerinde de kurumsal 

iletişim en önemli araçtır. 

• Kurum gerek iş görenler arasında gerekse müşteriler, 

hissedarlar, ilgili kişiler ve tüm iç ve dış çevre açısından işlevsel 

bir geribildirimin gereğine inanmalıdır. Çünkü kurumun 

verimliliği ve etkinliği, onu oluşturan veya etkileyen tüm 

çevrelerin düşüncelerinin, beklentilerinin, önerilerinin ışığı 

altında oluşacaktır. Bu amaçla, bu çevrelerin görüşlerini mektup, 

yazı, görüşme vs. gibi iletişim araç ve ortamlarıyla kurum 

yönetimine duyurmaları teşvik edilmelidir. 

 

Güçlü ve ikna edici bir kurumsal kimliğe sahip olan bir kurum, çok 

farklı hedef kitlelere ulaşabilir ve en önemlisi; çalışanları arasında 

motivasyonu arttırır. Güçlü bir kurumsal kimlik, öncelikle kurum 

çalışanları içerisinde biz duygusu oluşturarak çalışanların kendilerini 

kurum ile özdeşleştirmelerini sağlar ve onların kuruma olan bu 

bağlılıkları doğal olarak tüm davranışlarını etkiler. Bu davranışlar dış 
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hedef kitleler tarafından olumlu bir şekilde algı yaratarak olumlu bir 

dış etkiye dönüşür(Ak, 1998:157).  

 

Güçlü bir kurum kimliği zamanla, dış hedef kitlenin zihninde sağlam 

bir güven ve olumlu bir imaj oluşturacaktır. Bu nedenle oluşturulmak 

istenen kurumsal kimliğin mutlaka sağlam temellere dayandırılması, 

birbiri ile çatışmayan, birbirini tutmayan mesajlarla inandırıcılığın 

kaybolmamasına dikkat edilmelidir. Bu durum kurumun tüm hedef 

kitleleri için geçerlidir. Özellikle de dış hedef kitleyi oluşturan 

müşteriler çok önemlidir. Çünkü kurumun varlığı bir noktada onlara 

bağlıdır. Bu nedenle iyi oluşturulmuş bir kurumsal kimlik, 

müşterilerin güvenini kazanacak, ilişkilerin sürekli olarak 

korunmasını, böylece de kurumun geleceğinin güvence altına 

alınmasını sağlayacaktır (Ak, 1998:20). Bu da etkili bir kurumsal 

iletişim sayesinde olabilecektir.  

 

Kurumların hedef kitleleri ile oluşturduğu kurumsal iletişim, 

kurumların kurumsal kimliklerini yansıtacaktır. İki yönlü simetrik bir 

iletişim tarzını benimseyen kurumlar, iç ve dış tüm hedef kitleleriyle, 

karşılıklı güvene dayalı, kurum hakkında hedef kitlelerini 

bilgilendiren aynı zamanda hedef kitlelerinin kurum hakkındaki görüş 

ve önerilerine önem veren, politikalarını stratejik olarak bu görüş ve 

önerileri dikkate alarak oluştururlar. Bu tür kurumlar, tek amaçlarının 

kar elde etmek olmadığının bilincinde olarak, hedef kitleleriyle 

birlikte toplumun ortak sorunlarına duyarlı davranarak sosyal 

sorumluluk bilinciyle hareket ederler. Bu davranış kurumların imajını 

da olumlu yönde etkileyecektir. 
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2.2. Kurumsal Kimlik ve Kurum İmajı 

Küreselleşmeyle birlikte acımasız bir rekabet ortamında bulunan 

kurumlar, imaj, ekonomik yapı, kurumsal kültür gibi unsurları 

içerisinde barındıran birçok soyut ve somut değere sahiptirler. Ancak 

hayatta kalma mücadelesi içerisine hedef kitlelerin dikkatini çeken ve 

bu kitleler tarafından daha çok değer verilen unsurların soyut unsurlar 

olduğu dikkati çekmektedir. Kurumların sahip olduğu bu soyut 

unsurlar içerisinde en dikkat çeken unsurun ise kurumsal imaj olduğu 

görülmektedir. Çünkü kurumsal imaj, kurumun hem iç hem de dış 

hedef kitleleri ile kurmuş olduğu iletişimde stratejik bir öneme 

sahiptir.  

 

Kurumlar aynı düzlemde mücadele ettikleri rakiplerinden farklılaşmak 

ve hedef kitleleri tarafından fark edilebilmek için çeşitli görsel 

unsurlarını ve iletişim yöntemlerini kullanarak tüm paydaşlarına 

kendilerini anlatmaya çalışırlar. Hedef kitleler de ürün ya da hizmeti 

kullanma noktasında tercih yaparken kurumun var olan soyut ve 

somut tüm değerlerini dikkate alırlar. Bu noktada kurumsal imaj bir 

kurumun rakiplerinden ayırt edilmesinde çok önemli bir unsur haline 

gelmektedir.  

 

En genel biçiminde herhangi bir kişi, kuruluş ya da durum hakkında 

tüm görüşlerin toplamı olarak izah edilen imajın kendiliğinden 

oluşması yerine oluşturulması çabası imagoloji, imaj makerlık gibi 

kavramları literatüre kazandırmıştır. Kişi ya da kurumla ilgili görüş ve 

düşüncelerin oluşturulması çabası olarak tanımlanabilen imaj yaratma 
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medya kurallarına uygun görüntü oluşturulması ile başlayan davranış 

ve düşünce biçimi ile tanımlanan bir süreçtir (Peltekoğlu, 1998: 278).  

 

Kurumların temel hedeflerinden birisi de bu rakip çokluğu içerisinde 

kendi kurumsal kimliğini kabul ettirerek hedef kitlelerinin zihninde 

olumlu bir görüntü oluşturarak amaçlarına ulaşmaktır. Bir kurumun 

kimliğini, misyonunu, vizyonunu, amaçlarını, politikalarını iç ve dış 

hedef kitlelere ileterek hedef kitlelerin zihninde kurum hakkında 

olumlu bir algı oluşturma çabası kabaca kurum imaj olarak 

tanımlanmaktadır. Kurumsal imaj rekabet ortamında akılda kalıcılığı 

sağlayarak, kurumun sunmuş olduğu ürün ya da hizmete ilgiyi ve 

talebi arttırır. 

 

Halkla ilişkiler ile kurum kimliği ve dolayısıyla da kurumsal kimliğin 

bir parçası olan kurumsal imaj arasında çok yakın bir ilişki vardır. 

Kurumsal imajın oluşturulmasında en önemli etken, temelinde iletişim 

olan halkla ilişkilerdir. Haywood ( akt. Okay, 2002:344-345)’a göre 

bir kurumun halkla ilişkiler faaliyetleri, kurumun var olan kurumsal 

kimliğine uygun bir şekilde yürütülmelidir. Kurumsal kimlik, kar 

amacı güden kurumlarda olduğu kadar, kar amacı gütmeyen gönüllü 

kurumlarda da çok önemli bir unsurdur. Kurumsal kimlik, kurumun 

yönetim felsefesini ve amaçlarını yansıtır ve idari fonksiyonlarla yakın 

bağıntı içindedir. Görevlerinden ve temel hedeflerinden birisi de 

kurumun olumlu bir imajının oluşturulması olan halkla ilişkiler birimi 

ve halkla ilişkiler danışmanının da kurumsal kimliğin oluşturulması ve 

benimsetilmesi sürecine katılması gerekmektedir. Kurum yönetimi, 

kurumsal kimliğin personele ve dış çevreye benimsetilmesi 
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faaliyetlerinin yanında, kuruma yeni katılacak üyelerin ve çalışanların 

da bu kimliğe ayak uyduracak kişilerden oluşması için özen 

göstermek zorundadır. Kurumdaki herkes, bu kimliği yansıtmakta ve 

ona katkıda bulunmaktadır 

 

Çünkü bir kurumda halkla ilişkiler sorumluluğu sadece halkla ilişkiler 

birimine ya da halkla ilişkiler görevlisine değil tüm kurum 

çalışanlarına aittir. Büyükbakkal (2002:193)’a göre olumlu bir kurum 

imajı oluşturmada en önemli faktörlerden birisi de özellikle kurum 

faaliyetlerinde yöneticilerin, halkla ilişkiler yetkilileri ile birlikte 

uyum içinde çalışmalarıdır. Halkla ilişkiler birimi bu imajın 

oluşmasında yönetim kurulu veya yöneticiler, iç hedef kitle ve dış 

hedef kitle arasında bir iletişim köprüsü oluşturarak etkin bir rol 

oynar.  

 

SONUÇ 
 

Bir kurum/kuruluşun uzun vadede planladığı ve ulaşmayı arzuladığı 

amaçlarını ve hedeflerini kurumsal kimlik aracılığıyla 

gerçekleştirebilmektedir. Kurum kimliği denildiğinde hemen ilk akla 

gelen kurumun ismi, logosu, renkleri, kurum binası vb gibi görsel 

unsurlardır. Bu unsurlar kurumsal kimliği oluşturan ögelerden sadece 

bir kaçıdır ve kurumsal kimlik değerlendirilirken aynı zamanda 

kurumun felsefesi, kurum kültürü, kurumsal iletişim ve kurumsal 

imajın da kurum kimliğinde çok önemli etkilere sahip unsurlar olduğu 

gözden kaçırılmamalıdır. Bu açıdan bakıldığında etkili bir kurumsal 
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kimlik oluşturulurken etkili iletişim ve etkili halkla ilişkiler 

uygulamalarının çok önemli konular olduğu görülecektir.  

 

Kurumsal iletişim, kurumun hem iç hedef kitle hem de dış hedef kitle 

ile nasıl bir iletişim kurduğu, bu iletişimin kurum çalışanlarının 

birbirlerine ve kuruma nasıl bağlandıklarının, bu bağlılığın kurumun 

başarısında nasıl bir rol oynadığının ortaya konulması açısından 

önemlidir.  

 

Benzer şekilde kurumsal imaj da, ürün ve hizmetlerin dolayısıyla da 

kurumun, rakipleri içerisinden nasıl ayırt edildiğinin ve hedef kitlede 

nasıl bir görüntü oluşturduğunun bir göstergesi olarak kurumlar için 

hayati önem taşımaktadır.  

 

Kurumsal kimlik unsurlarından ister kurumsal iletişim olsun ister 

kurumsal imaj olsun, her ikisi de temelinde hedef kitlede kurumla 

ilgili kalıcı bir güven duygusu oluşturmak olan halkla ilişkilerin 

iletişim özelliğinden faydalanılarak oluşturulabilen unsurlar olduğu 

unutulmamalıdır.  
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GİRİŞ  

 

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ), 2018 yılı raporuna göre; tüm 

dünyada aşılama sayesinde yılda 2 ila 3 milyon bireyin ölümü 

engellenmektedir3 ancak hala dünya çapında, yetersiz aşılanmış veya 

hiç aşılanmamış 19 milyon çocuk bulunmaktadır.4 Eğer küresel bazda 

tam olarak aşılanma sağlanabilirse 1,5 milyon ölümün daha 

engellenebileceği öngörülmektedir.5 2018 yılında tüm dünyada sadece 

kızamıktan 140.000’den fazla kişi hayatını kaybetmiştir.6  Aşıların bu 

kadar hayati öneme sahip olmasına rağmen aşıları reddedenlerin sayısı 

ülkemizde ve dünyada giderek artmaktadır. “Kendisine ya da 

çocuğuna aşı yaptırmayı kabul etmeme olarak tanımlanan aşı reddi 

sadece aşı yapılmayan bireyi değil, tüm toplumu etkileyen bir 

sorundur. DSÖ’ne göre 2019 yılında çözülmesi gereken 10 küresel 

sağlık sorunun başında yer almaktadır. Aşı karşıtı söylemler ve sosyal 

medyanın etkisiyle, ülkemizde çocuklarına aşı yaptırmayı reddeden 

ailelerin sayısı; 2011’de 183’ken, 2018 yılı itibari 23.000 düzeyine 

ulaşmıştır” (Gür, 2019:1-2). Aşı ile önlenebilecek bulaşıcı hastalıklar, 

çocuk ve yetişkinlerde kalıcı engellere ve ölümlere yol 

açabilmektedir. Avrupa’da da aşı reddine bağlı olarak, aşılama 

 
3 https://dosyasb.saglik.gov.tr/Eklenti/1117,gbpgenelge2008pdf.pdf 
4 https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-43838186 
5https://services.tubitak.gov.tr/edergi/user/yaziForm1.pdf?dergiKodu=4&cilt=52&sa

yi=622&sayfa=14&yaziid=43319 
6 https://www.unicef.org/turkey/bas%C4%B1n-b%C3%BCltenleri/t%C3%BCm-

d%C3%BCnyada-g%C3%B6r%C3%BClen-vakalar%C4%B1n-

art%C4%B1%C5%9F%C4%B1yla-birlikte-140-binden-fazla-

k%C4%B1zam%C4%B1k-%C3%B6l%C3%BCm%C3%BC 
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oranlarındaki düşüşler nedeniyle bulaşıcı hastalığa yakalanan hasta 

sayısında ciddi artış olmuştur7  

 

Aşı reddi, tüm dünyada bir sağlık tehdidi haline gelmektedir. Aşı 

karşıtı gruplar faaliyetlerini yürütmekte pek çok iddia ortaya atmakta, 

bu iddialardan etkilenerek aşıyı reddeden ailelerin sayıları da 

artmaktadır. “Sağlık Bakanlığı’nın sağlık personelini özellikle aile 

hekimlerinin görevlendirilmesiyle aşı retçilerinin, aşı kabulünü teşvik 

amaçlı uygulamaları mevcuttur”8  Bazı durumlarda sağlık personelinin 

ikna çabalarına rağmen bunların bir kısmı sonuçsuz kalmakta,  

ailelerin sağlık personeliyle telefonla ya da yüzyüze her türlü 

görüşmeyi reddetmeleri nedeniyle aşı retçilerine ulaşmak mümkün 

olamamaktadır. “Aşı karşıtlığı, tıp literatüründe geniş ölçüde 

yeralmaktadır. DSÖ, Unicef, Tübitak ve tıp akademisyenleri 

tarafından hazırlanan aşılama, hastalık, ölüm istatistikleri, aşıların 

önemi,  sağlık personelinin sorumlulukları, devlet politikaları, salgın 

riskleri gibi farklı boyutlarda çok sayıda çalışma bulunmakta ve genel 

olarak aşı reddinin insanlık için tehlikesi açıklanmaktadır” (Kader, 

2019: Gür, 2019; Eskiocak, 2018; Bozkurt, 2018; Yüksel ve 

Topuzoğlu, 2019; Haverkate vd.,  2018; Book vd., 2014; Larsona, 

2015;  Hausman, 2014; Miller, 2016; Haley, 2005; Attwell, 2018; 

Burghouts, 2017; Argüt, 2016; Jarred, 2015, Akşit, 2017). 

Aşı hakkında toplumsal tereddütlerin giderilmesi, aşılara yönelik 

kitlesel olarak iknanın sağlanması için geliştirilebilecek programlar 

 
7https://services.tubitak.gov.tr/edergi/user/yaziForm1.pdf?dergiKodu=4&cilt=52&sa

yi=622&sayfa=14&yaziid=43319 
8 https://www.ttb.org.tr/kutuphane/turkiyede_bagisiklama.pdf 



 
 65 

için aşı reddinin; sağlık iletişimi, hakla ilişkiler ve reklamcılık, sosyal 

pazarlama ve sosyal sorumluluk alanında da irdelenmesi, önem 

taşımaktadır. Tübitak Küresel Tehdit Olarak Aşı Karşıtlığı9 rehberine 

göre; “Aşı reddi ile mücadelede kullanılan bilginin kanıta dayalı 

bilgilerden oluşması gibi, ikna için iletişimde uygulanan yöntemlerin 

de yine etkinliği bilimsel olarak kanıtlanmış yöntemler olması 

gerekmektedir. Bu nedenle aşı reddini önlemeye yönelik strateji 

geliştirme çalışmaları iletişim biliminin ilkelerinden yararlanılan ve 

iletişim bilimcilerin de dâhil edildiği disiplinlerarası bir araştırma 

alanı hâline gelmelidir. Aşı tereddüdünü gidermeye yönelik mevcut 

girişimlerin etkinliğine ilişkin ölçümler bu araştırmaların başlangıç 

noktasıdır.”  Çalışmanın temel noktasını oluşturan, aşı reddinin 

iletişimciler tarafından da ele alınmasının gerekliliği düşüncesi 

Tübitak’ın bu açıklamasıyla da örtüşmektedir. 

 

Aileleri, bulaşıcı hastalıklara karşı yapılan rutin aşılar için ikna etmeyi 

hedefleyen kampanyalarda; aşılara yönelik olumsuz iddialarını 

çürütmek, aileleri bilgilendirmek, kişilerin tutum ve davranışlarını 

toplum yararı güdecek şekilde değiştirmek, aşı kabulünü 

sağlayabilmek için amaçlanmalıdır. Bu amaçları sağlayabilecek 

araçlardan biri de kamu spotlarıdır. 2019 yılı itibariyle Türk Tabipler 

Birliği (TTB), tarafından hazırlanan “Aşı Candır” kampanyasına ait 3 

kamu spotu bulunmaktadır, bu kamu spotları sağlık iletişimi 

boyutuyla değerlendirilmiştir. (Ülkemizde meslek kollarındaki 

 
9https://services.tubitak.gov.tr/edergi/user/yaziForm1.pdf?dergiKodu=4&cilt=52&sa

yi=622&sayfa=14&yaziid=43319 (s.27)  
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birlikler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşudur.10 Meslek 

Birliklerinin hazırladığı bu tür sosyal yarar amacı güden sosyal reklam 

özelliği taşıyan reklam filmleri RTÜK tarafından da kamu spotu 

listesinde yer almaktadır.11) Kamu spotu ve sosyal reklam birbirine 

çok yakın iki kavramdır. Her ikisi de sosyal yarar amacıyla 

hazırlanmaktadır.  Kamu spotu ve sosyal reklam bunları hazırlayan 

kurumların yararlarını değil kamu yararının sağlanmasını 

hedeflemektedir (Bilgiç, 2016:40). Kamu spotlarının toplum sağlığına 

ve aşıya karşı olumlu farkındalık geliştirmek açısından önemli olduğu 

varsayılmaktadır. Bu nedenle aşı ve aşı reddine yönelik bilgiler, 

örneklerle detaylı olarak açıklanacaktır.  Aşı reddine yönelik 

farkındalık oluşturulması, çözüm önerileri geliştirilmesi, konunun 

sağlık iletişimi alanında ele alınması nedeniyle çalışma akademik 

olarak önem taşımaktadır. Çalışmanın ayrıca bu konuda 

hazırlanabilecek sosyal kampanyalara ve kamu spotlarına rehberlik 

edebileceği öngörülmektedir.  

 

1. AŞI KAVRAMI 

 

Aşı, insan ve hayvanlarda hastalık yapma özelliğine sahip olan 

bakteri, virüs, mikroorganizmaların hastalık özelliğinden arındırılması 

ya da bazılarının salgıladığı zehirlerin etkilerinin ortadan kaldırılması 

ile geliştirilen biyolojik maddelerdir.12 Hastalıklara karşı aktif 

 
10 https://www.istesob.org.tr/kamu-kurumu-niteligindeki-meslek-kuruluslari/ 
11 https://www.rtuk.gov.tr/spot-filmler/3717/3015/radyo-ve-televizyonlarin-kurulus-

ve-yayin-hizmetleri-hakkinda-kanun-kapsaminda-tavsiye-karari-verilen-kamu-

spotlari.html 
12 https://asi.saglik.gov.tr/genel-bilgiler/34-a%C5%9F%C4%B1-nedir.html 
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bağışıklık sağlayabilmek için sağlıklı bireye, bağışıklık sistemi 

tarafından antikor üretimini sağlayacak yabancı moleküller verilir ve 

kişide aktif bağışıklık amaçlanır. Aşı, enfeksiyon hastalıklarına ve 

hastalıkların olumsuz etkilerine karşı bireyi ve toplumu koruyabilmek 

için hasta olma riski olan bireylere uygulanır.13 Aşı ile bağışıklık 

sağlayan birey virüs ve bakterilerle karşılaşsa bile hastalanmaz ya da 

hastalığı çok daha hafif geçirir.   

 

2. AŞILAMANIN ÖNEMİ 

 

Aşılama hizmetlerinde temel amaç; toplumda çocuklarda aşı ile 

önlenebilir hastalıkların ortaya çıkmasını engellemek, bu hastalıklar 

nedeniyle oluşan ölüm ve sakatlıkların önüne geçmek ve aşısız çocuk 

bırakmamaktır.14 Aşıyla bağışıklık kazanmış sağlıklı birey sayısının 

artması ile bulaşıcı hastalıkların toplumda görülme sıklığı azalır. 

Aşılanmadığı için hastalanan bireylerse, henüz aşı çağına gelmemiş 

çocukların hastalıkla erken temasına hatta ölümlerine neden 

olmaktadır (Gür, 2019:1). Aşının, icat edilmesinden önce ve icadından 

sonrasında da yeterli sayıda kişinin aşılanmaması nedeniyle tarih 

boyunca büyük salgınlar olmuştur. Suçiçeği, boğmaca, çocuk felci, 

kızamık, difteri, tüberküloz gibi pek çok hastalık nedeniyle oluşan 

salgınlarda milyonlarca insan hayatını kaybetmiş ve bu salgınlar 

aşılama ile önlenebilmiştir.15 Aşıya ulaşmanın yaygın olduğu 

günümüzde bile aşı ile önlenebilir hastalıklar nedeniyle ölümler 

 
13 https://www.medicalpark.com.tr/asi-nedir/hg-29 
14 https://dosyasb.saglik.gov.tr/Eklenti/1117,gbpgenelge2008pdf.pdf 
15 https://asi.saglik.gov.tr/asi-hastaliklari 
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görülmektedir. Toplumdaki tüm bireylerin aşılanarak bağışıklık 

kazanması ile toplumun korunması hedeflenir. Hastalıkla temasın 

azalmasıyla, toplumda bu tür hastalıkların görülme hızı azalır, buna 

toplumsal bağışıklık (Herd Immunity) denir (Naafs, 2018:7037). 

Toplumsal bağışıklıkla, salgın ihtimali azalır, toplumun tüm bireyleri 

korunur.  Toplumsal bağışıklık eşiğinin sınırı %95 tir. Bu nedenle 

toplumda bulaşıcı hastalıkların kontrolü için yüksek düzeyde aşılanma 

sayısına ulaşmak önem taşımaktadır. Bu nedenle aşı olma sadece 

bireyi değil toplumun tamamını ilgilendiren halk sağlığı sorunudur.16  

Birçok bulaşıcı hastalığın yok olmasında ve salgınların 

tekrarlanmamasında aşıların katkısı gözardı edilemez ve bağışıklama 

en güçlü ve düşük maliyetli halk sağlığı faaliyetidir17 

 

Ülkemizde bağışıklama çalışmaları, aşı üretimi, aşı kampanyaları, 

rutin hizmetler ve risk gruplarına aşı uygulamalarla 170 yıllık bir 

mücadele sözkonusudur. Kızamık nedeniyle ölümler %73 

azaltılmıştır18 Dünyadaki son iki çiçek olgusunun 1978 yılında 

İngiltere’de bildirilmesinin ardından 1979’da çiçek hastalığı tamamen 

ortadan kalkmıştır. Çocuk felci ve yenidoğan tetanozu hastalıkları 

dünyanın büyük kısmından ve ülkemizden yokedildi. Önceleri yaygın 

olan enfeksiyonlar, difteri, tetanoz, kızamık vb. nadir olarak 

 
16 http://hastane.ankara.edu.tr/2020/03/05/asilamanin-onemi-ve-asi-karsitligi/ 

https://www.aa.com.tr/tr/saglik/prof-dr-sarp-uner-toplumsal-bagisiklik-icin-asi-

orani-yuzde-95-olmali/1588093 
17 https://www.ttb.org.tr/makale_goster.php?Guid=c21adfbc-e1c4-11e8-b159-

336a7b2d6c99# 
18 http://hastane.ankara.edu.tr/2020/03/05/asilamanin-onemi-ve-asi-karsitligi/ 

http://hastane.ankara.edu.tr/2020/03/05/asilamanin-onemi-ve-asi-karsitligi/
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görülmektedir.19 Sağlık Bakanlığı “Yapılan araştırmalara göre, 

ülkemizde aşılamanın herhangi bir nedenle kesintiye 

uğraması/yapılamaması durumunda, özellikle çocuk yaş grubunda, aşı 

ile önlenebilir hastalıklar nedeniyle yılda 14.296 ölümün 

gerçekleşeceğinin hesaplandığını” açıklamıştır20 Aşılama bireyin 

sağlığı, toplum sağlığı, tedavisi aşıdan çok daha masraflı olacak 

hastalıkların önlenmesi, salgınların önlenmesi, sağlık sistemlerinin 

güçlendirilmesi açısından hem bireye, hem topluma hem de devlete 

sosyoekonomik yararlar sağlamaktadır. 

 

3. AŞIYLA ÖNLENEBİLEN HASTALIKLARDAKİ ARTIŞLAR 

 

Sağlık Bakanlığı’nın sitesine göre (5 Kasım 2019), 187 üye devlet 

tarafından aylık resmi raporlama yoluyla DSÖ’ye dünyada 440.263 

doğrulanmış kızamık vakası bulunmaktadır ve dünyanın farklı 

bölgelerinde kızamık salgınları yaşanmaktadır.21 2018’de kızamık 

nedeniyle 136.000 kişi22, tüberküloz nedeniyle de aynı yıl 1,5 milyon 

kişi hayatını kaybetmiştir.23 2019 yılı içinse Avrupa’da 53 ülkenin 

47’sini etkileyen kızamık salgınıyla hasta sayısı 100.000’i geçmiştir 

 
19https://services.tubitak.gov.tr/edergi/user/yaziForm1.pdf?dergiKodu=4&cilt=52&s

ayi=622&sayfa=14&yaziid=43319 
20 https://www.cnnturk.com/saglik/saglik-bakanligi-cocuguna-asi-yaptirmayan-23-

bin-aile-icin-harekete-gecti 
21 https://www.seyahatsagligi.gov.tr/Site/HaberDetayi/2180 
22 https://tr.euronews.com/2019/03/01/dunya-saglik-orgutune-gore-kizamik-gecen-

yil-136-bin-can-aldi 
23 https://www.dw.com/tr/ds%C3%B6-verem-en-%C3%B6l%C3%BCmc%C3%B 

Cl-hastal%C4%B1k/a-52902177 

https://www.toraks.org.tr/halk/News.aspx?detail=5191 

https://www.aa.com.tr/tr/saglik/dunyada-her-gun-yaklasik-4-bin-500-kisi-veremden-

oluyor/1427190 

https://www.seyahatsagligi.gov.tr/Site/HaberDetayi/2180
https://www.aa.com.tr/tr/saglik/dunyada-her-gun-yaklasik-4-bin-500-kisi-veremden-oluyor/1427190
https://www.aa.com.tr/tr/saglik/dunyada-her-gun-yaklasik-4-bin-500-kisi-veremden-oluyor/1427190
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ve 90 kişinin ölümüyle sonuçlanmıştır.24 2016'da sadece 5.273 olan 

vaka sayısının 100.000’in üzerine çıkması son derece dikkat çekicidir. 

25 Kızamık hastalığı nedeniyle yaklaşık her 1.000 kızamık hastasından 

birinde beyin iltihabı oluşmaktadır. Bu hastaların, %10-%20’si bu 

nedenle yaşamını kaybetmektedir. Hastaların %20-%30’unda felç ve 

zihinsel engeller gibi ağır hasarlı durumlarla karşılaşılmaktadır.26 Bu 

tür bulaşıcı hastalıkları sadece ölüm sayısı ile değerlendirmemek 

gereklidir, hastalığı geçiren kişilerde ciddi sağlık sorunları da 

yaşanabilmektedir.  Zatürre 2018 yılında, Nijerya, Hindistan, Pakistan 

gibi ülkelerde beş yaşından küçük olan 800.0000’den fazla çocuk 

yaşamını kaybetmiştir. “Kevin Watkins’e ‘Save the Children 

yöneticisi) göre: “Acil olarak uluslararası çözüm gereken, unutulmuş 

bir küresel salgın söz konusudur. Milyonlarca çocuk, aşılama ile 

önlenebilecek bir hastalık nedeniyle ölmektedir”27 

 

New York, Rockland’da  29 Mart 2019 tarihinde  153 kızamık hastası 

tespit edilmiş  ve salgın nedeniyle olağanüstü hal ilan edilmiştir. Acil 

olarak geliştirilen önlem planı dahilinde, bir ay süresince aşısız 

çocukların okullara, alışveriş merkezlerine ve diğer kamusal alanlara 

girişi yasaklanmıştır.28 Türkiye’de 2017 yılında 69 olan kızamık 

vakalarının sayısı, 2018 yılında 510’a, 2019 yılının ilk dokuz ayında 

 
24 https://tr.euronews.com/2019/05/14/kizamik-turkiye-yi-de-etkiliyor-turkiye-de-

asi-karsitligindan-cok-asi-kararsizligi-var 
25 https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-49507815 
26 file:///C:/Users/user1/Downloads/Erregersteckbrief_Masern_TR_2018.pdf 
27 https://www.unicef.org/turkey/bas%C4%B1n-b%C3%BCltenleri/ilgili-kurulu% 

C5%9Flar-uyar%C4%B1yor-her-39-saniyede-bir-%C3%A7ocuk-zat%C3%BCrre-

y%C3%BCz%C3%BCnden-%C3%B6l%C3%BCyor 
28 https://www.amerikaninsesi.com/a/new-york-eyaletinde-

k%C4%B1zam%C4%B1k-salg%C4%B1n%C4%B1-nedeniyle-ohal-/4850541.html 

https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-49507815
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da önceki yılın aynı dönemine kıyasla 5.2 kat artarak, 2 bin 666’ya 

ulaşmıştır. Türkiye’de herhangi bir müdahalede bulunulmadığında 

daha da büyüyebilecek olan bir kızamık salgını mevcuttur.29 Küresel 

kapsamda bakıldığında DSÖ bulaşıcı hastalıklar ve ölümleri 

açıklarken bildirilen vaka ve tahminler olmak üzere farklı rakamlar 

paylaşmaktadır. Özellikle geri kalmış ülkeler, ölüm rakamlarını tespit 

edemedikleri için ya da politik sebeplerle DSÖ’ne de kesin rakamları 

bildirmemektedir. Bu tahminler, DSÖ tarafından gerçekleştirilen bir 

istatistik modellemenin sonucudur.30 Tahminler, bildirilen 

rakamlardan çok daha fazladır. “DSÖ Aşı Bölümü Başkanı Katherina 

O'Brien dünya çapında kızamık vakalarının sadece %10'unun 

bildirildiğine dikkat çekti.”31 Genel olarak dünyada aşı ile önlenebilir 

hastalıkların sayısında artış bulunmaktadır.  

 

4. AŞI REDDİ KAVRAMI 

 

Bulaşıcı hastalıklar insanlık tarihi boyunca oluşan salgınlar nedeniyle 

kitlesel hastalıklara ve ölümlere yol açmıştır. Bu hastalıklarla 

mücadele, hem devletlerin sağlık politikalarının ve tıbbi araştırmaların 

önemli boyutunu oluşturmuştur. Ancak bunlara rağmen bireyler aşı 

olmayı kabul etmeyebilmektedirler. “Aşı hizmetlerinin varlığına ve 

 
29 https://www.evrensel.net/haber/395664/asi-karsiti-ailelerin-sayisi-artiyor-

reddeden-gruplar-dindarlar-ve-postmodernler 
30 https://www.unicef.org/turkey/bas%C4%B1n-b%C3%BCltenleri/t%C3%BCm-

d%C3%BCnyada-g%C3%B6r%C3%BClen-vakalar%C4%B1n-art%C4%B1% 

C5%9F%C4%B1yla-birlikte-140-binden-fazla-k%C4%B1zam%C4%B1k-%C3% 

B6l%C3%BCm%C3%BC 
31 https://www.dw.com/tr/d%C3%BCnya-sa%C4%9Fl%C4%B1k-%C3%B6rg 

%C3%BCt%C3%BCnden-k%C4%B1zam%C4%B1k-a%C5%9F%C4%B1s%C4 

%B1-uyar%C4%B1s%C4%B1/a-47526227 
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ulaşabilirliğine rağmen, bireyin kendisi ya da çocuğu için tüm aşıları 

ya da bazılarını kabullenmekte gecikmesi ya da reddetmesi, aşıları 

yaptırmaması; aşı reddi, aşı karşıtlığı, aşı kararsızlığı ya da aşı 

tereddüdü gibi isimlerle anılmaktadır. Bireyin kendi iradesiyle, aşıyı 

kabul etmemesi sözkonusudur.”32 Ayrıca aşı karşıtlığını bir söylem 

olarak yaymayı kendine misyon edinmiş, kişiler, gruplar da söz 

konusudur. Aşı karşıtları, kendi iddiaları doğrultusunda küçük 

çocukları olan aileleri aşıları reddetmeleri konusunda etkin rol 

oynamaktadırlar.  

 

5. KÜRESEL BİR SORUN OLARAK AŞI REDDİ 

 

Reddin nedenleri dönemlere göre değişmektedir. Geçmişte bireysel 

özgürlükler sorgulanırken,  günümüzde aşıların etkinliği ve riskleri 

sorgulanmaktadır. İngiltere’de Edward Jenner’ın ilk aşı çalışmaları 

(çiçek aşısı) dini nedenlerle olumsuz karşılanmıştır. 1840-1853 

yıllarında İngiltere’de aşılar zorunlu olmuş, o yıl Londra’da kurulan 

Aşı Karşıtları Derneği, çekirdek bir yapı olmuştur33 1854 yılında, John 

Gibbs, aşının zorunlu hale getirildiği yasayı eleştirmiş ve Our Medical 

Liberties adında kitap yazdı.  Bu kitapçık aşı karşıtlığının başlangıcı 

olarak kabul edilmektedir (Kader, 2019:378). 1870’te ABD’de çiçek 

salgını nedeniyle zorunlu aşı yasası çıkarılmıştır. Para cezaları ve 

yoksullara aşı yapılırken kullanılan şiddet, aşılara yönelik tepkilere 

 
32 https://www.ttb.org.tr/makale_goster.php?Guid=c21adfbc-e1c4-11e8-b159-

336a7b2d6c99# 
33 http://hastane.ankara.edu.tr/2020/03/05/asilamanin-onemi-ve-asi-karsitligi/,  

http://www.sdplatform.com/Yazilar/Kose-Yazilari/542/Artan-asi-karsitligi-egilimi-

nedenleri-ve-sonuclari.aspx 

http://www.sdplatform.com/Yazilar/Kose-Yazilari/542/Artan-asi-karsitligi-egilimi-nedenleri-ve-sonuclari.aspx
http://www.sdplatform.com/Yazilar/Kose-Yazilari/542/Artan-asi-karsitligi-egilimi-nedenleri-ve-sonuclari.aspx
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neden olmuştur. 20. yy’da aşı teknolojisinde gelişmelerle yan etkisi 

düşük ve güvenli aşılar geliştirilmiş ancak aşı tartışmaları devam 

etmiştir.34 Sağlık sektöründe aşı reddine karşı genel bir tepki 

bulunmaktadır. DSÖ Direktörü T. A. Ghebreysus’a göre: 35 

 

“Bir çocuğun aşıyla önlenebilir bir hastalık olan kızamık yüzünden 

hayatını kaybetmesi öfkelendirecek bir durumdur ve dünyada zor 

durumdaki çocukları koruma açısından toplu bir başarısızlığın 

işaretidir.  Yaşam kurtarmak için, herkesin aşılardan 

yararlanabilmesini sağlamamız gerekiyor; bu da bağışıklamaya ve 

kaliteli sağlık hizmetlerine herkesin sahip olması gereken bir hak 

olarak yatırım yapılması anlamına geliyor.” 

 

Heidi Larson (Aşı ve Kamu Sağlığı Uzmanı), kızamık hastası 

sayısındaki artışın, aşıya tekrar güven duyulmasının önemini 

hatırlattığını ve bunun bir uyarı niteliğinde olduğunu vurguladı. 

Larson Avrupa Birliği ülkelerinde (12 ülkede), kızamığa karşı 

bağışıklık yüzdesinin 2010 itibariyle azalış gösterdiğini ve aşılara 

karşı duyulan güvenin en az olduğu yer Avrupa’dır, demiştir36 Prof. 

Dr. Kurugöl’e göre kızamık vakaları en çok Yunanistan, Ukrayna, 

İngiltere, Romanya, İtalya, Fransa, Sırbistan, Portekiz’dedir. Adı 

 
34 http://hastane.ankara.edu.tr/2020/03/05/asilamanin-onemi-ve-asi-karsitligi/, 

http://www.sdplatform.com/Yazilar/Kose-Yazilari/542/Artan-asi-karsitligi-egilimi-

nedenleri-ve-sonuclari.aspx 
35 https://www.unicef.org/turkey/bas%C4%B1n-b%C3%BCltenleri/t%C3%BCm-

d%C3%BCnyada-g%C3%B6r%C3%BClen-vakalar%C4%B1n-art%C4%B1%C 

5%9F%C4%B1yla-birlikte-140-binden-fazla-k%C4%B1zam%C4%B1k-

%C3%B6l%C3%BCm%C3%BC 
36 https://tr.euronews.com/2019/02/08/avrupa-kizamik-vakalari-2018-rekor-kirdi-

dso-ye-gore-asidan-kacinan-ebevenler-de-sorumlu 

http://www.sdplatform.com/Yazilar/Kose-Yazilari/542/Artan-asi-karsitligi-egilimi-nedenleri-ve-sonuclari.aspx
http://www.sdplatform.com/Yazilar/Kose-Yazilari/542/Artan-asi-karsitligi-egilimi-nedenleri-ve-sonuclari.aspx
https://www.unicef.org/turkey/bas%C4%B1n-b%C3%BCltenleri/t%C3%BCm-d%C3%BCnyada-g%C3%B6r%C3%BClen-vakalar%C4%B1n-art%C4%B1%25C
https://www.unicef.org/turkey/bas%C4%B1n-b%C3%BCltenleri/t%C3%BCm-d%C3%BCnyada-g%C3%B6r%C3%BClen-vakalar%C4%B1n-art%C4%B1%25C
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geçen ülkelerin okul çağındaki çocuklarda aşılama oranları en düşük 

seviyededir, aşı karşıtlığının en yüksek olduğu ülkelerdir.37  

Kreuzberg Belediye Başkanı Herrmann’a göre, aşı yaptırmayanların 

çoğu iyi eğitimli Almanlardan oluşmakta ve “Eğitim seviyesi 

yükseldikçe, çocuklarına aşı yaptıran aile sayısı o kadar düşmektedir.” 

Hermann bu ailelerin aşıların olabilecek yan etkilerden çekindiğini 

belirtmiştir.  “Bu ailelere ulaşabilmek için bilgilendirme amaçlı 

kampanyalar gereklidir. Çünkü onlar, sadece kendi çocuklarının değil 

tüm çocukların yaşamını tehlikeye atıyorlar.” ifadesini kullandı.38 

DSÖ ve UNICEF verilerine göre, Pasifik ülkesi Samoa'da aşılama 

oranı 2013'te % 70 iken, 2018 % 30'un altına düştü. 2019 yılında 

Samoa’da patlak veren ve 4 bin kişinin etkilenerek 76 kişinin hayatını 

kaybettiği kızamık salgını DSÖ’ye göre, aşı karşıtlarınca insanların 

yaşam hakkına yöneltilmiş ağır bir ihlaldir. Samoa hükümeti ülke 

genelinde acil durum ilan etmiş ve aşıyı zorunlu hale getirmiştir.39 

Samoa’daki salgın ve ölümler, aşı karşıtlığının bir trajediye 

dönüşebileceğinin bir göstergesidir. 40 Ülkemizde çocuklarına aşı 

yaptırmayı reddeden aile sayısı;  2011’de 183’ken, 2013’te 980,  

2015’te 5.400, 2016’da 12.000, 2018’de 23.000 düzeyine ulaşmıştır. 

Aşı reddi vakalarının 50 bine ulaşması durumunda salgın meydana 

 
37 https://tr.euronews.com/2019/05/14/kizamik-turkiye-yi-de-etkiliyor-turkiye-de-

asi-karsitligindan-cok-asi-kararsizligi-var 
38https://www.hurriyet.com.tr/avrupa/berlin-de-kizamiktan-sonra-sucicegi-salgini-

basladi-28370036 
39 https://tr.sputniknews.com/asya/201912041040760496-samoa-kizamik-salginiyla-

bogusuyor-asi-yaptirmamis-ailelere-kirmizi-bayrak-asin-cagrisi/ 

https://www.cnnturk.com/dunya/samoadaki-kizamik-salgininda-olu-sayisi-76ya-

yukseldi 
40 https://www.haberturk.com/asi-dusmanlarinin-basarisi-bebek-tabutlari-2549472 

https://tr.euronews.com/2019/05/14/kizamik-turkiye-yi-de-etkiliyor-turkiye-de-asi-karsitligindan-cok-asi-kararsizligi-var
https://tr.euronews.com/2019/05/14/kizamik-turkiye-yi-de-etkiliyor-turkiye-de-asi-karsitligindan-cok-asi-kararsizligi-var
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gelmesi olasılığı oldukça yüksektir (Gür, 2019:53).  “TTB Aile 

Hekimliği Kolu Başkanı Filiz Ünal’a göre, aşıyı reddedenler günah 

saydıkları için dini gruplar ve aşının güvenliğini sorgulayan 

postmodernlerdir”41 Ailelerin eve kadar gelen sağlık personeline 

kapıyı açmadığı, görüşmeyi reddettiği vakalar bulunmaktadır. “Bazı 

aileler de, İzlem/Aşı Durumu Bilgilendirme Onam Formu’nu 

imzalayarak aşılamayı reddetmektedirler.”42 Ulusal ve küresel bazda 

insanlığı ilgilendiren bir durumun, kişilerin kendi kararlarına 

bırakılması noktasının yeniden değerlendirilmesinde yarar bulunduğu 

düşünülmektedir. Milyonlarca insanın yaşamını kurtaran aşılar, 

dünyadaki ilk aşı çalışmalarını gerçekleştiren Jenner’dan günümüze 

aşıların, etkinlikleri, koruyuculukları, olası yan etkileri, maliyetleri, 

patent koruması nedeniyle metaya dönüşmeleri gibi nedenlerden 

tartışılmıştır. Günümüzde de, aşılara karşı, halkın tamamı güven, 

kabul ve kararlılık göstermemektedir. Aşıların olabilecek yan 

etkilerine yönelik olarak, kaygı endişe, tereddüt ve yanlış inanışlar 

sonucu aşı reddi artmaktadır. Hatta birçok ebeveyn, çocuklarına aşı 

yaptırmamak için yasal çareler aramaktadır. Bu kapsamda, ülkemizde 

de aşı retçilerinin hukuki mücadeleleri ve mahkemelerin aldıkları 

kararlar tartışmalara neden olmuştur.43 

 

 
41 https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2020/01/19/dr-filiz-unal-kizamiktan-

olen-cocuk-gormedikleri-icin-asiyi-sorguluyorlar/ 
42 http://www.batmanhsm.gov.tr/upload/formlar/EK-7_izlem-

asi_durumu_bilgilendirme_onam_formu.pdf 
43 https://www.ttb.org.tr/makale_goster.php?Guid=c21adfbc-e1c4-11e8-b159-

336a7b2d6c99# 
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6. AŞI REDDİNE NEDEN OLAN İDDİALAR  

 

Aşıyı reddeden ailelerin çok farklı iddiaları bulunmaktadır. Aşı 

reddinin önlenebilmesi için bu iddiaların dikkatle ele alınması önem 

taşımaktadır. 

  

• Aşı çocuk için zararlıdır. 

• Aşıların civa, antibiyotik, alüminyum, eter ve çok sayıda 

kimyasal içerir ve bu kimyasallar başta otizm olmak üzere 

benzer hastalıklara sebep olur. 

• Aşı üreticileri,  çok yüksek miktarda kazanç elde ettiği için kötü 

niyetli ticari bir pazar olabilir 

• Aşıların faydası bulunmamaktadır. 

• Aşılanmak yerine,  hastalığın geçirilmesiyle oluşan doğal 

bağışıklık daha iyidir. 

• Alternatif tıp yöntemleri hastalıklara karşı daha etkilidir ve yan 

etkisi daha azdır. 

• Çocukların bağışıklık sistemi,  henüz tam olarak gelişmemiştir. 

Aşılar, çocuğun bağışıklık sistemine zarar verir. 

• Aşıların güvenilirliğini ve etkinliğini kanıtlayan çalışmalar 

bulunmamaktadır. Ancak aşıların yan etkilerini açıklayan 

çalışmalar vardır.  

• Aşılara güvenmiyorum. 

• Dini, felsefi olarak etkili olan kişiler’ ve bazı doktorlar aşıların 

zararlı olduğunu söylüyorlar ve çocuklarına yaptırmamak-

tadırlar.  
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• Çocuğum aşıyla önlenebilir hastalığa yakalanmaz  

• Aşı dini inancıma uygun değildir. 

• Anne sütü bebeği hastalıklara karşı korur.   

• Aşıyla önlenebilir hastalıklar önemsizdir. 

• Çocuğumun aşılanması için risk yoktur.  

• Aşılar kısırlığa neden olur.  

• Aşılanmış çocuklar,  aşılanmamış çocuklarla kıyaslandığında 

daha fazla alerji, solunum yolu ve otoimmün hastalıkları ile 

karşılaşırlar. 

• Kızamık aşısı Subakut Sklerozan Panensefalit (SSPE)’ye yol 

açar. 

• Aşılarda domuz jelatini bulunmaktadır. 44 (Bozkurt, 2018: 72), 

(Topçu vd, 2018:41)  

 

Tübitak hazırladığı bir raporda aşıyı reddedenlerin iddialarını 

değerlendirerek gruplandırmıştır.  

 
44 https://asi.saglik.gov.tr/asi-gercekleri 

https://services.tubitak.gov.tr/edergi/user/yaziForm1.pdf?dergiKodu=4&cilt=52&sa

yi=622&sayfa=14&yaziid=43319 
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Şekil 1: Aşı Tereddüdü Etmenleri Matrisi
45 

Şekil 1’de görüldüğü üzere iletişim ve medya ortamı, dini nedenler, 

algılanan risk, güvenilirlik gibi pek çok iddia bulunmaktadır. Aşı 

reddinin oldukça karmaşık bir sorun olduğu, aşı reddine yönelik 

hazırlanacak çözümlerin, farklı hedef kitlelerin farklı taleplerine göre 

düzenlenmesi gerekliliği önem taşımaktadır. Bu tür analizlerin 

sorunun çözümüne yönelik olarak hazırlanacak kampanyalar ve ikna 

çabalarında önem taşımaktadır. 

 
45https://services.tubitak.gov.tr/edergi/user/yaziForm1.pdf?dergiKodu=4&cilt=52&s

ayi=622&sayfa=14&yaziid=43319 
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7. AŞI REDDİNİN YAYILIMININ NEDENLERİ 

 

Dünyada giderek artan aşı reddi vakaları, aşılama oranlarının 

düşmesine neden olmuş ve bulaşıcı hastalıkların artmasına yol 

açmaktadır.46 Aşı reddinin yayılımının farklı nedenleri bulunmaktadır.  

20. yy’da aşı reddine neden olan en aldatıcı/zarar verici yayın 

Gastroloji uzmanı Andrew Wakefield ve arkadaşlarının kızamık, 

kabakulak, kızamıkçık, (KKK) aşısı ile otizm arasında bir korelasyon 

bulunduğunu iddia ettikleri Lancet dergisinde 1998’de yayınlanan 

makaledir. Wakefield, makalesinde verileri tahrif etmek ve bilimsel 

sahtekarlık için para alması nedeniyle meslekten men edildi, makale 

yayından kaldırıldı. Bugüne kadar yapılan çalışmalarda, KKK aşısı ile 

otizm arasında bir korelasyon bulunamadı (Kader, 2019:378). Çocuğu 

otizmli olan oyuncu Jenny McCarthy gibi ünlülerin aşı-otizm 

iddiasıyla aşı karşıtı söylemlerinin medya ve sosyal medyada ön plana 

çıkması aşılara olan güveni azaltmada çok etkili olmuştur. Bu etkinin 

sonuçları kısa sürede aşılanma oranlarını etkiledi. Örneğin, İskoçya’da 

1997’de, %95 olan aşılanma yüzdesi, 2001’de %87’ye geriledi ve 

Wakefield’ın makalesinin yayınladığı tarihten önceki yüzdeye 

ulaşılabilmesi  2012 yılına kadar sürmüştür.47 

 

Tarihteki büyük salgınlar sonucu, hastalıklara karşı yaygın bir korku 

oluşmuş ve bu korku aşıların kabulüne neden olmuştur. Ancak aşılama 

sonucu oluşan toplumsal bağışıklık nedeniyle ölümlerin azalmasıyla 

 
46 https://www.medisep.org/mediblog-blog7 
47https://services.tubitak.gov.tr/edergi/user/yaziForm1.pdf?dergiKodu=4&cilt=52&s

ayi=622&sayfa=14&yaziid=43319 
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bulaşıcı hastalık korkusu yokolmuş, aşı ihtiyacı olmadığı düşüncesi 

yayılarak aşı retçilerinin sayısı artmıştır. Bu bağlamda, alternatif 

tıpçılar, din görevlileri, bazı ünlülerin hatta bazı doktorların aşı karşıtı 

söylemleri, ailelerin aşılama konusunda sağlıklı olarak bir karar 

verebilmesini zorlaştırmaktadır. Bazı ebeveynlerin, aşılamayı 

reddetmesinin altındaki temel neden, çocuklarını koruma arzusudur. 

Bu ebeveynler, aşılamanın zararlı olduğuna, aşılanmış çocuklara göre 

aşılanmamış çocukların daha sağlıklı olduğunu düşünmekte ve buna 

inanmaktadırlar. Bilimsel verilere göre,  aileler üzerinde daha yüksek 

duygusal etkilere sahip olan yanıltıcı, yanlış veya magazinel verilere 

karşı kaybeden konumuna düşmektedir (Kajetanowicz ve 

Kajetanowicz, 2016:346-348). Aşı retlerinde anneler tarafından 

oluşturulan, sosyal medya ve benzeri magazin sitelerinin yaptığı 

‘aşının önlediği hastalıklar’ yerine ‘aşının neden olduğu hastalıklar’ 

gibi propagandalar çok etkin olmuştur. Avustralya’da aşı yapılan 

çocukları kastedilerek yapılan Sağlıksızlar’ (The Unhealthy Other) 

propagandasının aşı reddi üzerindeki etkileri medyada çok 

tartışılmıştır (Gür, 2018:76).  

 

Ülkemizde 2010 yılından itibaren “aşı karşıtlığı” başlamıştır. Ordu’da, 

2015 yılında bir savcının ikiz bebeklerine aşı yaptırmaması üzerine 

Aile Sağlık ve Sosyal İl Müdürlüğü, aileye sağlık önlemi hakkında 

dava açtı. İkizlerin savcı olan babası babası, bireysel hak ihlali ve 

onam alınma zorunluluğu talebi ile karşı davayı kazanması üzerine aşı 

yaptırmayan aile sayısı artmıştır. Kitle iletişim araçları ve sosyal 

medyaya ‘İkiz bebeklerine aşı yaptırmayan savcının hukuk zaferi’ 
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olarak yansıyan bu olay nedeniyle aşı karşıtı söylemler artmıştır 

(Bozkurt, 2018:72). Uluslararası Pediatri Derneği’nin (IPA) gelecek 

başkanı Dr. Enver Hasanoğlu’na göre48; ülkemizde aşı reddinin anne 

babalar arasında bir moda halindedir. Türkiye’de de aşı reddi 

yükseldiği için salgınlar söz konusu olabilecektir. Prof. Zafer Kurugöl, 

ülkemizde kızamık salgını riskinin en önemli nedeninin,  okul aşı 

oranlarının hedeflenen düzeyde olmaması olmadığını 

vurgulamaktadır. “Okullarda çocukların aşılanma oranı %73’tü ve 

ancak bu oran, DSÖ’nün oluşabilecek bir salgı riskini önlemek için 

önerdiği % 94’lük eşik değerin 21 puan altındadır”49 Aşı karşıtı 

ailelerin sayısı; 2011’de 183, 2013’te 980, 2015’te 5 bin 400, 2016’da 

12 bin düzeyine ulaşmıştır. Aşı reddeden aile sayısı, 2018 yılı itibari 

ile 23.000 olmuştur. Türkiye’de 2016’da %98 olan aşılama oranı, 

2017 yılında % 96’ya gerilemiştir. Ülke çapında, 2017 yılında 85 

çocukta kızamık görülürken, 2018’in ilk üç ayında kızamık vaka 

sayısı 44’e ulaşmıştır. Böylelikle kızamık insidansı 2016 yılında 

100.000 nüfusta 0,01 iken, günümüzde 100.00’de  0,10 düzeyine 

yükselerek on kat artış göstermiştir (Gür, 2019:1-2). 

 

 

 

 

 
48 https://www.ntv.com.tr/saglik/asi-reddi-nedeniyle-salginlarla-bas-basa-

kalabiliriz,RPOKQxhDHUGVLI5O8bJQcA 
49 https://tr.euronews.com/2019/05/14/kizamik-turkiye-yi-de-etkiliyor-turkiye-de-

asi-karsitligindan-cok-asi-kararsizligi-var 
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8. AŞI REDDİNE KARŞI ÖNLEMLER 

 

Aşı reddini önleyebilmek için ülkeler farklı önemler almakta, aileleri 

aşıya yönelik ikna etme çabaları sürdürmektedirler. Fransa, 2018’de 

11 aşıyı zorunlu hale getirdi. (Fransa'da aşıyı reddeden ailelere 6 ay 

hapis cezası ve 3.700 Euro’ya kadar para cezası uygulanmaktadır) 

İtalya,  2017 yılı öncesinde 4 olan zorunlu aşı sayısını 10'a çıkardı. 

Çekya, Slovakya, Polonya, Bulgaristan, Macaristan, Letonya, 

Yunanistan, Belçika (zorunlu aşı sayısı değişmekle beraber) aşılar 

zorunlu olarak yaptırılmaktadır. İngiltere, İsveç, Danimarka, Estonya, 

Finlandiya, Portekiz, İrlanda, Lüksemburg, Litvanya, Türkiye gibi 

ülkelerde zorunlu aşı bulunmamakta aşılar tavsiye edilmektedir. 

Finlandiya’da aşılar zorunlu değil ancak aşılanma oranı %99’dur. Aşı 

karşıtlarının sayısının artmasıyla azalma eğilimi gösteren ülkeler, 

aşılama oranları karşısında, aşının zorunluluğuna dair bilinç 

oluşturulmasında büyük çaba harcanmaktadır. Ayrıca İngiltere’de 

zorunlu aşı da dahil olmak üzere mesele gündemdedir.50  

 

Almanya'da 1 Mart 2020 yasaya göre çocuklar, okul ve kreş personeli 

ile toplu yurtlarda kalanlara kızamık aşısı zorunlu hale getirildi51 

İngiltere, aşılar hakkında sosyal medyada yanlış bilgilerin 

paylaşımlarını kaldırılması konusunda yeni bir mevzuat üzerinde 

 
50 https://tr.euronews.com/2019/04/27/turkiye-de-zorunlu-asi-gundemi-avrupa-da-

asi-yaptirmayan-ailelere-para-cezasi-var 
51 https://www.dw.com/tr/almanyada-okullara-k%C4%B1zam%C4%B1k-

a%C5%9F%C4%B1s%C4%B1-zorunlulu%C4%9Fu/a-51256958 
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çalışmaktadır.52 Kanada, İngiltere, ve İsveç’te aşılama programları 

gönüllülük esasına dayalı olarak uygulanırken, sağlık hizmeti alanlara 

finansal teşvikler uygulamaktadır (Bozkurt, 2018:75). İtalya'da aşısız 

çocuklar devlete ait anaokullarına kabul edilmeyecektir.53  Polonya ve  

Belçika’da aşı retçileri hapis veya yüksek miktarlardaki para cezaları 

ile cezalandırılmaktadır (Bozkurt, 2018:75). 

 

Ülkemizde Sağlık Bakanlığı, aşı çağındaki çocukların aşı eksikliği 

durumunda, çocuğun ailesini değil aile hekimini sorumlu tutarak ve 

onlara yaptırım uygulamaktaydı. 4.12.2018 tarihli Resmi Gazete’deki 

kararla mahkeme,  aşı yaptırma sorumluluğunun aileye ait olduğuna 

karar verdi.  Bu karar ile 1. basamak sağlık hizmetlerinde en önemli 

göreve sahip olan, çocukların aşılanabilmesi çaba sarf eden ancak 

aileyi aşı yaptırmaya ikna edemeyen aile hekimleri için de bağlayıcı 

bir karar niteliğinde olmuştur.”54 Bu karardan sonra aile hekimi aileye 

ulaşamadığını tutanakla tespit ederse ya da aileden aşıyı reddettiğine 

dair bir imzalı yazı alırsa herhangi bir sorumluluğu kalmamaktadır.  

 

TTB Merkez Konseyi, 5-24 Nisan 2018 tarihlerinde düzenlenen “Aşı 

Candır” kampanyası hakkında bilgilendirme yapmıştır.  Aileler için 

aşının önemine vurgu yapan çalışmalar yürütüldüğünü, aşıların 

zorunlu olması, belirsizliğin giderilmesi için yasa teklifinin TBMM’ye 

ve Sağlık Bakanlığı’na iletildiği açıklanmıştır. Basın toplantısından 

 
52 https://www.hurriyet.com.tr/avrupa/berlin-de-kizamiktan-sonra-sucicegi-salgini-

basladi-28370036 
53 https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-39984999 
54 https://www.haberturk.com/asi-yaptirma-sorumlulugu-ailenin-aile-hekimi-

suclanamaz-2248924 
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sonra TTB üyeleri ve milletvekilleri tarafından, dünyada sadece 

kızamık aşısı yapılmadığı için her saat 13 çocuğun yaşamını yitirdiği 

belirtilerek, sembolik olarak 13 siyah, beyaz ve sarı renkli balon 

gökyüzüne uçuruldu. “Ülkemizde Sağlık Bakanlığı’nın aşı portalı 

bulunmaktadır55 Bu portalda aşıların yararları, içerikleri, aşı takvimi 

gibi bilgiler verilmektedir.56 Sağlık Bakanlığı şu açıklamayı yapmıştır:  

“Aşı, mutlak yapılması gereken bir uygulamadır. Bunda hiç 

tereddüdümüz yok.57 Aşı, ebeveynlerin sorumluluğu, çocukların ise 

hakkıdır. Aşı reddinin bilimsel bir dayanağı yoktur. Önümüzdeki 

dönemde aşı reddi ile ilgili birçok tartışmanın aşıda yerelleşme ve 

yerlileşme ile daha da azalacaktır.”58  

 

Toplumun aşılama oranlarını arttırmak için ülkeler farklı uygulamalar 

gerçekleştirmektedir ancak zorunlu ya da gönüllü bir teşviğin olduğu 

söylenebilir. 

 

9. SOSYAL REKLAM VE KAMU SPOTU 

 

Sosyal Pazarlama, toplumun sağlığını ve iyiliğini geliştirme amaçlı 

olumlu davranış değişikliği için geleneksel pazarlama tekniklerinin 

kullanılmasıdır (Weinreich, 1999: 3-4). Sosyal pazarlamada toplumsal 

yarar güdülür ve hedef kitlede düşünce, tutum ve davranışların 

değiştirilmesi amaçlanır. Bir düşüncenin benimsetilerek davranış 

 
55 https://asi.saglik.gov.tr/ 
56 https://asi.saglik.gov.tr/genel-bilgiler/27-a%C5%9F%C4%B1n%C4%B1n-

yararlar%C4%B1.html 
57 https://www.ntv.com.tr/saglik/saglik-bakani-asi-reddi-tartismalari-yerlilesmeyle-

azalacak,1ipuPWL2cEWeElMscJSHtw 
58 https://www.turktime.com/haber/bakan-koca-dan-asi-aciklamasi/531099 
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değişikliğinin sağlanması, değiş tokuşa dayalı klasik pazarlamadan 

çok daha zordur (Lefebvre, 1992:63). 

Sosyal pazarlamada, sosyal reklamlar ve kamu spotları kullanılan 

önemli araçlardandır. Sosyal reklam, “toplumun tümünü ilgilendiren 

ve toplum yararı olaylarda ve çeşitli toplumsal konularda kamuoyunun 

dikkatini çekmek, sorunun çözümü konusunda ilgili kurum ve 

kuruluşların harekete geçmesini sağlamak, insanları bilgilendirmek ve 

bilinç oluşturmak gibi olumlu toplumsal davranışların doğması için 

hazırlanan reklamlardır” (Tükel, 2008; Güz vd., 2002:388) Kamu 

spotları da benzer şekilde sosyal reklam özelliği gösterir. Örneğin 

sigara tüketimini azaltmak, çeşitli hastalıklarla mücadele etmek, trafik 

kazalarının azaltılması gibi (Becerikli, 2012:164).  

 

Son yıllarda ülkemizde kamu spotu reklamlarının artış gösterdiği 

görülmektedir. Kamu kurumlarının hazırladığı sosyal reklamlar olan 

kamu spotlarında bireylerde sosyal bilinç arttırılmaya çalışılarak 

sosyal bir yarar için ikna etmek amaçlanır (Yaman ve Göçkan, 

2015:56). İkna tehdit, korku ve duygusal mesajlar aracılığıyla 

sağlanır. Korku çekiciliği kullanılan bir kamu spotunun anlık ya da 

uzun süreli etkileri tartışılmaktadır ancak tutum ve davranış değişikliği 

için sosyal pazarlama kampanyalarında sıklıkla kullanılır (Hastings, 

Stead ve Webb 2004: 966). 
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Kamu Spotu ; (T.C. Resmî Gazete, 2014: 1): 

 

“Kamu Spotu”, Kamu Spotları Yönergesinin 3 maddesinin c 

bendi doğrultusunda “kamu kurum ve organizasyonları ile 

dernek, vakıf ve benzeri Sivil Toplum Kuruluşları (STK) 

tarafından oluşturulan ya da oluşturulmasına destek verilen ve 

Üst Kurulun yayınlanmasında kamu menfaati gözettiği kararı 

verilen bilgi verici ve eğitici film ve seslerdir. 6112 sayılı Radyo 

ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Kanununun, 

10’uncu maddesinin 5. bendi gereğince üst kurulca önerilen 

kamu hizmeti duyuruları herhangi bir bedel karşılığı 

alınmaksızın yayınlanmakta ve reklam yayın sürelerine dâhil 

edilmemektedir. 

 

Görüldüğü üzere, sosyal pazarlama çatısı altındaki sosyal reklamlar ve 

kamu spotları aynı amaca hizmet etmesi ve benzer nitelikte olmasına 

rağmen özellikle düzenleyen kurumlar nedeniyle farklılık 

göstermektedir. Sosyal reklamlar kamu kurumları, STK’lar ve özel 

kurumlar tarafından hazırlanabilirken; kamu spotları yalnızca kamu 

kurum ve kuruluşları ile STK’lar tarafından hazırlanan reklamlardır. 

Kamu spotu onayı RTÜK tarafından verilmektedir. RTÜK’e 

hazırladıkları kamu spotu için onay başvurusu yapabilecek kurumlar; 

kamu kurum ve kuruluşları ile STK’lardır (Bilgiç, 2016: 40). Örneğin 

bir sigarayı bıraktırma amaçlı bir reklam, tüm mesaj özellikleri aynı 

olmasına rağmen özel bir kurum tarafından hazırlanırsa sosyal reklam, 

bir kamu kuruluşu tarafından hazırlanırsa kamu spotu olarak 
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adlandırılarak RTÜK onayının verilmesiyle yayın bedeli ödenmeden 

medyada yayınlatılabilecektir.   

 

10. TTB’NİN AŞI KONULU KAMU SPOTLARI  

 

Çocuklarına aşı yaptırmayı reddeden ailelere yönelik düzenlenen ve 

2019 yılı itibariyle yayında olan TTB, “Aşı Candır Hayat Kurtarır” 

sloganıyla yayınlanan üç kamu spotu bulunmaktadır. Spot sayısı az 

olduğu için istatistiksel analiz yapılamamıştır. Bu spotlar mesaj sayısı, 

mesajların hedef kitlesi, uzman ve ünlü kullanımı, mesajlardaki 

çekicilik, verilen mesajlar, mesajların aşı reddi iddialarına yanıt verip 

vermediğine göre değerlendirilmiştir.  

 

Şekil 2: Türk Tabipler Birliği Aile Hekimliği Kolu Aşı Candır Hayat Kurtarır 

Kampanyası Kamu Spotu 59 

 

 

Şekil 2’deki kamu spotunda 1 sağlık uzmanı 7 sanatçı 2 futbolcu 

yeralmıştır. Korku ve sağlık çekicilikleri kullanılmıştır. Hedef kitle 

ailelerdir. Verilen mesajlar şu şekildedir:  

 

 
59 https://www.youtube.com/watch?v=Ibk5-haCn20 
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• Kayseri'de 1953'de kızamık salgını olmuş, 54 çocuk hayatını 

kaybetmiştir. (Emekli Sağlık Memuru şahit olduğu salgının 

detaylarını anlatmaktadır) 

• Hastalıklara karşı hazırlıklı olmanın onlarla mücadele etmeyi 

öğrenmenin en etkili yolu aşı olmaktır.  

• Çocuğunuzu hastalıklardan korumak için aşı yaptırın. 

• Hastalık öldürür aşı yaşatır. 

• Bebeğinizin hastalanmasına izin vermeyin. Aşı Yaptırın. 

• Çocuklar unutmayın aşı candır.  

• Aşı varsa sağlık var, aşı yoksa hastalık var ölüm var.  

• Bebeğinizin sağlığını düşünüyorsanız. Ona mutlaka aşı 

yaptırmalısınız 

• Aşı candır aşı hayattır, anneler babalar lütfen çocuklarınızı 

aşılatın.  

• Aşılı bebek sağlıklı bebek.  

 

Şekil 3: Türk Tabipler Birliği Kolu Aşı Candır Hayat Kurtarır Kampanyası Kamu 

Spotu 60 

 

 
60 https://www.youtube.com/watch?v=mUlj79Qkoj0 

https://www.youtube.com/watch?v=mUlj79Qkoj0
https://www.youtube.com/watch?v=mUlj79Qkoj0
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Şekil 3’deki kamu spotu yine TTB tarafından 2018 yılında 

hazırlanmıştır. Tamamı doktorlardan oluşan 9 kişi mesaj vermektedir. 

Her doktor mesajın sonunda “Aşı candır hayat kurtarır. TTB’nin aşı 

kampanyasına desteklerinizi bekliyoruz.” demektedir.  Kampanyaya 

yönelik farkındalık amaçlanmıştır. Mesajların biri doktorlara diğeri 

ailelere yöneliktir. Mesajlar şu şekildedir:  

 

• Değerli Meslektaşlarım TTB’nin aşı kampanyasına 

desteklerinizi bekliyoruz. Aşı candır hayat kurtarır.  

• Sağlıklı bebekler için mutlaka aşı yaptırın. Aşı candır hayat 

kurtarır. TTB’nin aşı kampanyasını desteklemeye bekliyoruz.  

• Aşı hayat kurtarır kişilerin keyfiyetine bırakılamaz. Aşı candır 

hayat kurtarır.  

• Bebeğinizin hastalanmasına izin vermeyin. 

• Hastalık öldürür, aşı yaşatır. 

• Aşı ile önlenebilir hastalıklar nedeniyle her gün yüzlerce çocuk 

hayatını kaybediyor.  

• Hastalıklara geçit verme. 

• Hastalıklardan kurtulmanın en kolay yolu aşı yaptırmaktır. 

• Biliyor musunuz? Unicef’in verilerine göre her gün 400 çocuk 

kızamık aşısı yaptırmadığı için hayatını kaybediyor. 
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Şekil 4: Türk Tabipler Birliği Aile Hekimliği Kolu Aşı Candır Hayat Kurtarır 

Kampanyası Kamu Spotu 61 
 

Kamu spotu TTB tarafından 2018 yılında hazırlanmıştır. Spotta 7 

sanatçı 1 doktor bulunmaktadır. Yine korku ve sağlık çekiciliği 

kullanılmış, 7 mesaj ailelere 1 tanesi de sağlık bakanlığına hitaben 

yasal düzenlemelerin yapılması için verilmiştir.  Mesajlar şu 

şekildedir.  

 

• Hastalıklardan korunmanın en kolay yolu aşı yaptırmaktır.     

Çocuklarımızı koruyalım 

• Bebeğinizin hastalanmasına izin vermeyin. Aşı yaptırın. 

• Aşı varsa sağlık var, aşı yoksa hastalık var, ölüm var 

• Hergün 400 bebek kızamık aşısı yaptırılmadığı için ölüyor 

• Hastalıklara geçit verme, aşı yaptır.  

• Bebeğinizin sağlıklı olması için aşılarını yaptırın 

• Aşı yoksa ölüm var, Aşı yoksa hastalık var, aşı varsa hayat var.  

• Sağlık Bakanlığı'ndan aşılanmayı teşvik etmesini, aşı reddini 

önleyici yasal düzenlemeleri bir an önce yapmasını bekliyor. 

 

 
61 https://www.youtube.com/watch?v=RFL_PQQeOEE 

file:///C:/Users/user1/Desktop/https
https://www.youtube.com/watch?v=RFL_PQQeOEE


 
 91 

Aşı karşıtlarının, çalışmanın “Aşı Reddine Neden Olan İddialar” 

başlığı altında açıklandığı üzere aşıları, zararlı olduğu ve kimyasal 

içerdiği, otizme neden olduğundan kısırlığa yol açtığına kadar çok 

sayıda iddia bulunmaktadır. Aşı retçilerinin iddialarıyla, kamu 

spotlarındaki mesajlar kıyaslandığında bu iddiaları çürütecek 

açıklamaların yapılmadığı söylenebilir. Spotlardaki mesajlar birbirini 

tekrarlayan sloganlar şeklindedir. Örneğin, aşının otizme yolaçtığı ya 

da aşıların içinde kimyasalların olduğu gibi iddialara bu mesajlar 

cevap vermemektedir. Bu kamu spotlarında temel mesaj, aşıyla 

çocuğu hastalık ve ölümden korumaktır. Ancak aileler çevrelerinde aşı 

ile önlenebilir bir hastalığa yakalanmış çocuk ya da bulaşıcı 

hastalıktan kaynaklı bir ölümle karşılaşmadığından hastalık korkusu 

taşımamakta, aşıların gereksiz olduğunu düşünmektedir. Aşıların 

zararlı olduğu, başka hastalıklara neden olduğu gibi düşünce ve 

kaygılara sahiptirler. Bu nedenle kamu spotlarına yönelik tutum 

ölçülerek, mesajların etkileri analiz edilebilir.  TTB’nin aşı candır 

kampanyasındaki kamu spotlarının yayında olması konuya dikkat 

çekilmesi açısından son derece önemlidir ancak bu spotların daha 

profesyonelce hazırlanması gerektiğini söylemek mümkündür.  

 

Kitlesel ikna için, Aşı Candır kampanyasının daha geniş çaplı 

yapılması yeni kamu spotlarının aşı karşıtlarının iddialarını çürütecek 

şekilde hazırlanması, bunların tüm kanallarda yoğun izleme 

zamanlarında (prime time) ve gündüz kuşağında zorunlu 

yayınlanması, haber kuşağında aşıyı teşvik eden uzman görüşlerinin 

haber olarak verilmesi, kadın kuşağı programlarında doktorlarla 
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röportaj yapılması önerilebilir. Kamuoyunda her türlü kitle iletişim 

aracı kullanılarak aşı savunuculuğu yapılması, halkın şüphelerine karşı 

bilimsel, gerçekçi açıklamalar yapılması ve halkın bilgilendirilmesi 

son derece önemlidir. Aşı savunuculuğu yaparken sosyal medyanın 

etkin kullanımı gereklidir. 

 

Bilgilendirme mesajları ve bunları iletmede kullanılan mecralar, farklı 

özellikteki hedef kitlelere yönelik olarak farklılık göstermelidir.  Her 

kesimdeki ailenin anlayabileceği bunun yanısıra hedef kitlelere göre 

de farklılaştırılmış mesajlar verilmelidir. Bazı ailelere aşı 

yapılmasında dini bir sakınca yoktur mesajı etkili olabilirken, bazı 

aileler için zararlı kimyasallar içermediği gibi söylemler etkili olabilir.  

Siyasi liderler medyada ve sosyal medyada aşı kampanyasına destek 

olabilirler. Kanı önderlerinin iknası yönünde çabalar da 

yürütülmelidir. Sağlık personelinin bilgileri, aşı karşıtlarının 

sorularına cevap verebilecek şekilde güncellenmeli, hizmet içi eğitime 

tabi tutulmalıdırlar. Aşı karşıtlarının iddialarının yayılmaması için 

topluma verilecek mesajlar konusunda iletişimcilerden destek alınması 

önerilebilir. Doktorların ve sağlık personelinin kendi çocuklarını da 

aşılattıklarını söylemeleri ailelerin iknası konusunda etkili olabilir. 

 

Yanlış bilgileri, inanışları tekrar gündeme getirmemek son derecek 

önemlidir. Aşılar otizme neden olmaz yerine, aşılar herhangi bir 

hastalığa neden olmaz denilebilir. Özellikle dini nedenlerle aşı karşıtı 

olanlar için, aşılar domuz jelatini içermez yerine, helal aşı gibi 

kavramlar kullanılarak halkın haram olarak gördüğü içerikleri 

taşımadığı düşüncesi yaygınlaştırılmalıdır. Aşıların güvenilir olduğu, 
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zararlı olmadığı, çocuğun sağlığı için çok gerekli olduğu, alternatif tıp 

uygulamalarının çok daha zararlı olabileceği, anne sütünün tek başına 

hastalıklardan korumaya yetmeyeceği; çocuğun hastalığı, ölümü 

halinde yaşanacak vicdan azabı ve pişmanlığa yönelik duygusal 

mesajlar da verilebilir. Sağlık Bakanı’nın62 bahsettiği şekilde yerli 

aşıya geçilmesi durumunda bu bilginin verilmesi için kamu spotları 

kullanılabilir. Yabancı aşı tercih edenler için bu seçenek de 

sunulmalıdır.  

 

Tıp eğitimi olmayan gazeteciler, ünlüler, köşe yazarları, bloggerlar 

gibi kişilerin bilimsel verilere dayanmayan komplo teorileri üreten 

görüşlerini belirten beyanların, basılı ve elektronik yayınların kontrol 

altına alınması sağlanmalıdır. Toplum yararı nedeniyle bu durum, 

düşünce özgürlüğü olarak görülmemelidir. Aşı karşıtlığını 

arttırabilecek bu kişilerin gündeme gelmek, kitap satmak, takipçi 

sayısını arttırmak gibi motivasyonlarının olduğu öngörülmektedir.  

 

Kamuoyunda güvenilirliği yüksek ve tanınmış bir kişi (doktor, 

gazeteci, sanatçı gibi) Aşı Candır kampanyasının reklam yüzü olmalı, 

başta kamu spotları olmak üzere her türlü halkla ilişkiler faaliyetinde 

medya ve sosyal medyada bu kampanya ile yer almalı, viral olabilecek 

videolar hazırlanmalıdır. Sadece aile hekimlerinin değil tüm sağlık 

profesyonellerinin aşı yaptırmaya yönelik ikna konusunda istekli 

olmaları önem taşımaktadır, ayrıca ikna konusunda hangi 

argümanların ve ikna tekniklerinin kullanılması gerektiği konusunda 

 
62 https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/bakan-kocadan-uluslararasi-toplantida-

yerli-asi-aciklamasi-5780645/ 
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eğitimler gerçekleştirilebilir. “Aşı tereddüdüne yönelik iletişim 

stratejileriyle ilgili daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulsa da bu 

iletişim sırasında ebeveynlerin aşıların güvenilir ve etkili olduğu, 

çocuk aşılanmadığı takdirde ciddi hastalıkların oluşabileceği mesajını, 

net bir biçimde alması gerektiği vurgulanmaktadır.”63 

 

Washington’da aşı tereddüdü taşıyan ebeveynler üzerinde aşı 

avukatlığı yapan gönüllü ebeveynlerin de bulunduğu bir çalışma 

yapıldı. Çalışmada kontrol grubu bulundurulmamakla birlikte aşı 

tereddüdü oranı %23’ten %14’e düşürüldü ve aşılanma hakkında 

olumlu düşünen ebeveyn sayısı arttı. Dolayısıyla gönüllü ebeveynlerin 

de dâhil edildiği çalışmalar aşı karşıtlığı ile mücadelede ümit verici 

olabilir64 

 

Aşıların zorunlu tutulmasına yönelik yasal düzenlemeler önemlidir, 

ancak halkın gönüllü katılımının da sağlanabilmesi için yeterli 

bilgilendirme sonucu kitlesel iknanın önemi unutulmamalıdır. Bunun 

için de sosyal pazarlama kapsamında kamu spotları ve diğer kitlesel 

ikna araçlarının hazırlanması için iletişim, halkla ilişkiler ve 

reklamcılık gibi bilim dallarıyla işbirliği yapılarak stratejiler 

geliştirilmelidir. İletişim akademisyenlerinin, bu alanda 

araştırılabilecekleri çok farklı boyutlar bulunmaktadır. Toplumsal ve 

akademik farkındalık ve iletişim stratejileri geliştirebilmek için bu 

çalışmalar son derece önemlidir. Ayrıca akademisyenler sosyal 

 
63https://services.tubitak.gov.tr/edergi/user/yaziForm1.pdf?dergiKodu=4&cilt=52&s

ayi=622&sayfa=14&yaziid=43319 
64https://services.tubitak.gov.tr/edergi/user/yaziForm1.pdf?dergiKodu=4&cilt=52&s

ayi=622&sayfa=14&yaziid=43319 
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sorumluluk davranışı olarak sosyal medyada aşıları savunan 

paylaşımlarda bulunabilirler. 

 

Sonuç olarak, ölümcül salgın hastalıklara neden olabilecek aşı reddi, 

ülkemizi de ilgilendiren küresel ve güncel bir sorundur. Aşıları 

reddeden aile sayısının artmasına bağlı olarak, başta kızamık olmak 

üzere bulaşıcı hastalıklara yakalanan çocuk sayısının katlanarak 

artması bu görüşü desteklemektedir. Bu çalışmadaki öneriler, aşı 

reddinin tehlikeli boyutlara ulaşmaması konusunda önlem olarak da 

değerlendirilmelidir.  

 

Bu çalışma 7-8 Kasım 2019’da Sağlık İletişimi 

Sempozyumu’nda bildiri olarak sunulmuştur. O dönemde 

Koronavirüs pandemisi dünyanın gündeminde değildi. 2020’de 

tüm dünyanın ortak beklentisi bu hastalığa yakalanmayı 

önleyecek bir aşının geliştirilmesi olmuştur.  

The Guardian’ın haberine göre Koronavirüs salgınının boyutu 

ve ciddiyeti, aşı karşıtlığını belli ölçüde azaltabilir. Son 

araştırmalara göre aşı karşıtlığının yüksek olduğu ülkelerde 

koronavirüs aşısının bulunmasına olan talep artmaktadır. 

Örneğin aşı karşıtlarının  % 33 olduğu Fransa’da, koronavirüs 

aşısını reddedeceğini söyleyenlerin oranı % 18’dir. İngiltere’de 

ise 2020 mart ayı ortasında yapılan ankete göre toplumun % 
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7’si aşıyı reddederken nisan ayı başında yapılan ikinci ankete 

göre ise bu oran % 5’e düşmüştür 65 

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Zafer Kurugöl,  

"Şimdi korona virüs aşısı olsa, salgın bir anda kontrol altına 

alınır, yüz binlerce kişinin yaşamı kurtulur. Aşıya en başta aşı 

karşıtları koşar".66 şeklinde açıklama yaparak aşı karşıtlarına 

sitem etmiştir. Koronavirüs salgınıyla yaşanan korkunun, aşı 

karşıtlarının sayısını azaltacağı umulmaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
65 https://www.theguardian.com/world/2020/apr/21/anti-vaccination-community-

divided-how-respond-to-coronavirus-pandemic 
66 https://www.yenicaggazetesi.com.tr/prof-dr-zafer-kurugol-isyan-etti-asiyi-bulsak-

ilk-siz-kosarsiniz-275281h.htm 



 
 97 

KAYNAKÇA 

 

Akşit, S. (2016). Zorunlu bağışıklama mı, isteğe bağlı bağışıklama mı? Ülkelerin 

deneyimleri. 4. Ulusal Sosyal Pediatri Kongresi, 15-18 Kasım, Antalya.  

Argüt, N., Yetim, A. ve Gökçay G. (2016). Aşı kabulünü etkileyen faktörler. Çocuk 

Dergisi, 16(1-2), 16-24. 

Attwell, K., Smith, D. T. ve Ward, P.R.  (2018).  The unhealthy other’: how vaccine 

rejecting parents construct the vaccinating mainstream. Vaccine, 36, 1621-

1626. 

Becerikli, S. Y. (2012). Sağlık iletişimi çalışmalarında alımlama analizinin 

kullanımı: odak grup çalışması yoluyla kamu kampanyaları ve reklam 

metinlerine ilişkin çapraz bir okuma pratiği,  İstanbul Üniversitesi İletişim 

Fakültesi Dergisi, 2 (43). 163-177. 

Bilgiç, B. (2016). Türkiye’de kamu spotu oluşum süreci ve yayın politikaları. 

İletişim Çalışmaları Dergisi, 1 (2). 25-61.  

Boom, J. A. ve Cunningham, R. M. (2014). Understanding and managing vaccine 

concerns. http://www.springer.com/gp/book/9783319075624 

Bozkurt, H. B. (2018). Aşı reddine genel bir bakış ve literatürün gözden geçirilmesi. 

Kafkas J. Med. Sci. 8(1):71–76 doi: 10.5505/kjms.2018.12754 

Burghouts, J., Nogal, B., Uriepero, A., Hermans, P.W., Waard, J. H., Verhagen, 

L.M. (2017). Childhood vaccine acceptance and refusal among warao 

amerindian caregivers in Venezuela; A Qualitative Approach. PLoS ONE; 

12(1). 

Eskiocak, M., Ekuklu, G., Doğaner, E., Yılmaz, N., Saltık, A. (2008). 

Shortcommunication: The sensitivity of measles diagnosis by physicians and 

families during an intraepidemic period in Edirne: implications for measles 

surveillance. Mikrobiyol Bul.42 (1) 143–8.  

Eskiocak, M., (2018). Aşılanmama, aşılatmama ve Türkiye’de “aşı reddi” 

tartışmasına kısa bir katkı, Toplum ve Hekim, 33 (3) Mayıs-Haziran, 220-

222.  

Gür, E. (2019). Vaccine hesitancy - vaccine refusal. Türk Pediatri Ars 54(1), 1-2. 



 
98 İLETİŞİMDE SEÇME KONULAR 1 

Güz, N., vd. (2002). Etkili iletişim terimleri. İstanbul: İnkılap Kitapevi Yayınları. 

Haley, B. E. (2005). Mercury toxicity: genetic susceptibility and synergistic effects. 

Medical Veritas, 2(2), 535-542..  

Hastings, G., Stead, M., ve Webb, J. (2004). Fear appeals in social marketing: 

strategic and ethical reasons for concern. Psychology ve Marketing, 21(11), 

961-986. 

Hausman, B.L, Ghebremichael, M. Hayek, P. ve Mack, E. (2014). Poisonous, filthy, 

loathsome, damnable stuff: the rhetorical ecology of vaccination concern. 

Yale J Biol Med. 87,403-16. 

Haverkate, M., D’Ancona, F., Giambi, C., Johansen, K., Lopalco, PL., Cozza, V., 

Appelgren, E. (2012). On behalf of the Venice project gatekeepers and 

contact points. Mandatory and recommended vaccination in the EU, Iceland 

and Norway: Results of the VENICE 2010 Survey on the Ways of 

Implementing National Vaccination Programmes. 17 (22), 1-3. 

Jarrett, C, Wilson, R., O’Leary M., Eckersberger, E., Larson, H.J. (2015). The 

SAGE Working Group on Vaccine Hesitancy. Strategies for addressing 

vaccine hesitancy - A systematic review. Vaccine 33, 4180-4190. 

Kader Ç. (2019). Aşı karşıtlığı: aşı karasızlığı ve aşı reddi. ESTÜDAM Halk Sağlığı 

Dergisi. 4(3), 377-88. 

Kajetanowicz A, ve Kajetanowicz A. (2016). Why parents refuse immunization? 

Wiad Lek. 69 (3) 346-51. 

Larsona, H. J., Jarrett, C., Schulz, W.S., Chaudhuri , M.  Zhouc, Y., Dube, E. , 

Schuster, M., MacDonaldf, N.E., Wilsona, R., (2015). The SAGE working 

group on vaccine hesitancy. measuring vaccine hesitancy: the development of 

a survey tool. Vaccine, (34)165–4175. 

Lefebvre, R. C., (1992). “The Social Marketing Imbroglio in Health Promotion”, 

Health Promotion International, 7(1) 61-64. 

Naafs, M. A. B. (2018). Herd immunity: a realistic target?. Biomed J Sci&Tech Res 

9 (2).  

Mille,  N.Z. (2016). Aluminium in childhood vaccines is unsafe. J Am Physic Surg, 

21(4), 109-117. 



 
 99 

Nakip, M., ve Yaraş, E. (2016). Pazarlama araştırmalarına giriş. Ankara: Seçkin 

Yayıncılık. 

Stemler, S. (2001). An overview of content analysis. Practical Assessment, Research 

ve Evaluation, 7(17), 137-146.  

Topçu, S,, Almış, H., Başkan, S., Turgut, M., Şimşek ,O. F., Ulukol, B. (2018). 

evaluation of childhood vaccine refusal and hesitancy ıntentions in Turkey. 

The Indian Journal of Pediatrics, https://doi.org/10.1007/s12098-018-2714-0 

Tükel, İ.B .(1997). Sosyal pazarlama ve reklam: Dergi reklamlarına yönelik bir 

analiz, Yüksek Lisans Tezi, İzmir: Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Reklamcılık Ana Bilim Dalı. 

Weinreich, K.N. (1999). What is social marketing, Weinreich Communications, 

http://members.aol/weinreich/articles.html 

Yaman, F. ve Göçkan, İ. (2015). Kamu spotu reklamlarının sigara kullanıcıları 

üzerindeki etkisi: Afyonkarahisar ilinde bir uygulama.  Kafkas Üniversitesi 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, (6) 11, 53-66.  

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri, 

Ankara: Seçkin.  

Yumlu, K. (1994). Kitle iletişim kuram ve araştırmaları, Nam Basım, İzmir. 

Yüksel, G. H. ve Topuzoğlu, A. (2019) Aşı redlerinin artması ve aşı karşıtlığını 

etkileyen faktörler, ESTÜDAM Halk Sağlığı Dergisi;4(2):244-58. 

https://dosyasb.saglik.gov.tr/Eklenti/1117,gbpgenelge2008pdf.pdf (Erişim Tarihi: 

5.10.2019) 

https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-43838186 (Erişim Tarihi: 5.10.2019) 

https://services.tubitak.gov.tr/edergi/user/yaziForm1.pdf?dergiKodu=4&cilt=52&sa

yi=622&sayfa=14&yaziid=43319(Erişim Tarihi: 5.10.2019) 

https://www.unicef.org/turkey/bas%C4%B1n-b%C3%BCltenleri/t%C3%BCm-

d%C3%BCnyada-g%C3%B6r%C3%BClen-vakalar%C4%B1n-

art%C4%B1%C5%9F%C4%B1yla-birlikte-140-binden-fazla-

k%C4%B1zam%C4%B1k-%C3%B6l%C3%BCm%C3%BC (Erişim Tarihi: 

25.12.2019) 

https://www.unicef.org/turkey/bas%C4%B1n-b%C3%BCltenleri/t%C3%BCm-d%C3%BCnyada-g%C3%B6r%C3%BClen-vakalar%C4%B1n-art%C4%B1%C5%9F%C4%B1yla-birlikte-140-binden-fazla-k%C4%B1zam%C4%B1k-%C3%B6l%C3%BCm%C3%BC
https://www.unicef.org/turkey/bas%C4%B1n-b%C3%BCltenleri/t%C3%BCm-d%C3%BCnyada-g%C3%B6r%C3%BClen-vakalar%C4%B1n-art%C4%B1%C5%9F%C4%B1yla-birlikte-140-binden-fazla-k%C4%B1zam%C4%B1k-%C3%B6l%C3%BCm%C3%BC
https://www.unicef.org/turkey/bas%C4%B1n-b%C3%BCltenleri/t%C3%BCm-d%C3%BCnyada-g%C3%B6r%C3%BClen-vakalar%C4%B1n-art%C4%B1%C5%9F%C4%B1yla-birlikte-140-binden-fazla-k%C4%B1zam%C4%B1k-%C3%B6l%C3%BCm%C3%BC
https://www.unicef.org/turkey/bas%C4%B1n-b%C3%BCltenleri/t%C3%BCm-d%C3%BCnyada-g%C3%B6r%C3%BClen-vakalar%C4%B1n-art%C4%B1%C5%9F%C4%B1yla-birlikte-140-binden-fazla-k%C4%B1zam%C4%B1k-%C3%B6l%C3%BCm%C3%BC


 
100 İLETİŞİMDE SEÇME KONULAR 1 

https://www.ttb.org.tr/kutuphane/turkiyede_bagisiklama.pdf (Erişim Tarihi: 

5.10.2019) 

 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/04/20140403.pdf 

https://asi.saglik.gov.tr/genel-bilgiler/34-a%C5%9F%C4%B1-nedir.html (Erişim 

Tarihi: 5.10.2019) 

https://www.medicalpark.com.tr/asi-nedir/hg-29 (Erişim Tarihi: 5.10.2019) 

https://asi.saglik.gov.tr/asi-hastaliklari (Erişim Tarihi: 5.10.2019) 

http://hastane.ankara.edu.tr/2020/03/05/asilamanin-onemi-ve-asi-karsitligi/ (Erişim 

Tarihi: 6.5.2020) 

https://www.aa.com.tr/tr/saglik/prof-dr-sarp-uner-toplumsal-bagisiklik-icin-asi-

orani-yuzde-95-olmali/1588093 (Erişim Tarihi: 5.4.2020) 

https://www.ttb.org.tr/makale_goster.php?Guid=c21adfbc-e1c4-11e8-b159-

336a7b2d6c99# (Erişim Tarihi: 15.10.2019) 

https://www.cnnturk.com/saglik/saglik-bakanligi-cocuguna-asi-yaptirmayan-23-bin-

aile-icin-harekete-gecti(Erişim Tarihi: 28.10.2019) 

https://www.seyahatsagligi.gov.tr/Site/HaberDetayi/2180(Erişim Tarihi: 4.10.2019) 

https://tr.euronews.com/2019/03/01/dunya-saglik-orgutune-gore-kizamik-gecen-yil-

136-bin-can-aldi (Erişim Tarihi: 5.10.2019) 

https://www.dw.com/tr/ds%C3%B6-verem-en-%C3%B6l%C3%BCmc%C3%BCl-

hastal%C4%B1k/a-52902177 (Erişim Tarihi: 5.10.2019) 

https://www.toraks.org.tr/halk/News.aspx?detail=5191(Erişim Tarihi: 5.10.2019) 

https://www.aa.com.tr/tr/saglik/dunyada-her-gun-yaklasik-4-bin-500-kisi-veremden-

oluyor/1427190 (Erişim Tarihi: 5.10.2019) 

https://tr.euronews.com/2019/05/14/kizamik-turkiye-yi-de-etkiliyor-turkiye-de-asi-

karsitligindan-cok-asi-kararsizligi-var (Erişim Tarihi: 5.10.2019) 

https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-49507815(Erişim Tarihi: 5.10.2019) 

file:///C:/Users/user1/Downloads/Erregersteckbrief_Masern_TR_2018.pdf (Erişim 

Tarihi: 5.10.2019) 

https://www.unicef.org/turkey/bas%C4%B1n-b%C3%BCltenleri/ilgili-

kurulu%C5%9Flar-uyar%C4%B1yor-her-39-saniyede-bir-%C3%A7ocuk-



 
 101 

zat%C3%BCrre-y%C3%BCz%C3%BCnden-%C3%B6l%C3%BCyor 

(Erişim Tarihi: 5.10.2019) 

https://www.amerikaninsesi.com/a/new-york-eyaletinde-k%C4%B1zam%C4%B1k-

salg%C4%B1n%C4%B1-nedeniyle-ohal-/4850541.html (Erişim Tarihi: 

5.4.2020) 

https://www.evrensel.net/haber/395664/asi-karsiti-ailelerin-sayisi-artiyor-reddeden-

gruplar-dindarlar-ve-postmodernler (Erişim Tarihi: 5.10.2019) 

https://www.unicef.org/turkey/bas%C4%B1n-b%C3%BCltenleri/t%C3%BCm-

d%C3%BCnyada-g%C3%B6r%C3%BClen-vakalar%C4%B1n-

art%C4%B1%C5%9F%C4%B1yla-birlikte-140-binden-fazla-

k%C4%B1zam%C4%B1k-%C3%B6l%C3%BCm%C3%BC (Erişim Tarihi: 

5.10.2019) 

https://www.dw.com/tr/d%C3%BCnya-sa%C4%9Fl%C4%B1k-

%C3%B6rg%C3%BCt%C3%BCnden-k%C4%B1zam%C4%B1k-

a%C5%9F%C4%B1s%C4%B1-uyar%C4%B1s%C4%B1/a-47526227 

(Erişim Tarihi: 6.10.2019) 

http://www.sdplatform.com/Yazilar/Kose-Yazilari/542/Artan-asi-karsitligi-egilimi-

nedenleri-ve-sonuclari.aspx (Erişim Tarihi: 5.9.2019) 

https://tr.euronews.com/2019/02/08/avrupa-kizamik-vakalari-2018-rekor-kirdi-dso-

ye-gore-asidan-kacinan-ebevenler-de-sorumlu (Erişim Tarihi: 7.9.2019) 

https://www.hurriyet.com.tr/avrupa/berlin-de-kizamiktan-sonra-sucicegi-salgini-

basladi-28370036 (Erişim Tarihi: 5.10.2019) 

https://tr.sputniknews.com/asya/201912041040760496-samoa-kizamik-salginiyla-

bogusuyor-asi-yaptirmamis-ailelere-kirmizi-bayrak-asin-cagrisi/ (Erişim 

Tarihi: 5.10.2019) 

https://www.cnnturk.com/dunya/samoadaki-kizamik-salgininda-olu-sayisi-76ya-

yukseldi (Erişim Tarihi: 5.10.2019) 

https://www.haberturk.com/asi-dusmanlarinin-basarisi-bebek-tabutlari-2549472 

(Erişim Tarihi: 5.10.2019) 

https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2020/01/19/dr-filiz-unal-kizamiktan-olen-

cocuk-gormedikleri-icin-asiyi-sorguluyorlar/ (Erişim Tarihi: 5.10.2019) 

https://www.unicef.org/turkey/bas%C4%B1n-b%C3%BCltenleri/t%C3%BCm-d%C3%BCnyada-g%C3%B6r%C3%BClen-vakalar%C4%B1n-art%C4%B1%C5%9F%C4%B1yla-birlikte-140-binden-fazla-k%C4%B1zam%C4%B1k-%C3%B6l%C3%BCm%C3%BC
https://www.unicef.org/turkey/bas%C4%B1n-b%C3%BCltenleri/t%C3%BCm-d%C3%BCnyada-g%C3%B6r%C3%BClen-vakalar%C4%B1n-art%C4%B1%C5%9F%C4%B1yla-birlikte-140-binden-fazla-k%C4%B1zam%C4%B1k-%C3%B6l%C3%BCm%C3%BC
https://www.unicef.org/turkey/bas%C4%B1n-b%C3%BCltenleri/t%C3%BCm-d%C3%BCnyada-g%C3%B6r%C3%BClen-vakalar%C4%B1n-art%C4%B1%C5%9F%C4%B1yla-birlikte-140-binden-fazla-k%C4%B1zam%C4%B1k-%C3%B6l%C3%BCm%C3%BC
https://www.unicef.org/turkey/bas%C4%B1n-b%C3%BCltenleri/t%C3%BCm-d%C3%BCnyada-g%C3%B6r%C3%BClen-vakalar%C4%B1n-art%C4%B1%C5%9F%C4%B1yla-birlikte-140-binden-fazla-k%C4%B1zam%C4%B1k-%C3%B6l%C3%BCm%C3%BC


 
102 İLETİŞİMDE SEÇME KONULAR 1 

http://www.batmanhsm.gov.tr/upload/formlar/EK-7_izlem-

asi_durumu_bilgilendirme_onam_formu.pdf (Erişim Tarihi: 5.10.2019) 

https://asi.saglik.gov.tr/asi-gercekleri (Erişim Tarihi: 5.10.2019) 

https://www.medisep.org/mediblog-blog7 (Erişim Tarihi: 5.10.2019) 

https://www.ntv.com.tr/saglik/asi-reddi-nedeniyle-salginlarla-bas-basa-

kalabiliriz,RPOKQxhDHUGVLI5O8bJQcA (Erişim Tarihi: 5.10.2019) 

https://tr.euronews.com/2019/04/27/turkiye-de-zorunlu-asi-gundemi-avrupa-da-asi-

yaptirmayan-ailelere-para-cezasi-var (Erişim Tarihi: 5.10.2019) 

https://teyit.org/finlandiya-ingiltere-irlanda-hollanda-ve-isvecte-asilarin-zorunlu-

olmamasi-ne-anlama-geliyor/ (Erişim Tarihi: 5.10.2019) 

https://www.dw.com/tr/almanyada-okullara-k%C4%B1zam%C4%B1k-

a%C5%9F%C4%B1s%C4%B1-zorunlulu%C4%9Fu/a-51256958 (Erişim 

Tarihi: 5.10.2019) 

https://www.hurriyet.com.tr/avrupa/berlin-de-kizamiktan-sonra-sucicegi-salgini-

basladi-28370036 (Erişim Tarihi: 5.10.2019) 

https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-39984999 (Erişim Tarihi: 5.10.2019) 

https://www.haberturk.com/asi-yaptirma-sorumlulugu-ailenin-aile-hekimi-

suclanamaz-2248924 (Erişim Tarihi: 5.10.2019) 

https://asi.saglik.gov.tr/ (Erişim Tarihi: 5.10.2019) 

https://asi.saglik.gov.tr/genel-bilgiler/27-a%C5%9F%C4%B1n%C4%B1n-

yararlar%C4%B1.html (Erişim Tarihi: 5.10.2019) 

https://www.ntv.com.tr/saglik/saglik-bakani-asi-reddi-tartismalari-yerlilesmeyle-

azalacak,1ipuPWL2cEWeElMscJSHtw (Erişim Tarihi: 5.10.2019) 

https://www.turktime.com/haber/bakan-koca-dan-asi-aciklamasi/531099 (Erişim 

Tarihi: 6.10.2019) 

https://www.ttb.org.tr/yazisma_goster.php?Guid=6f5b6870-3bfa-11e8-ac9d-

277aed3645ba (Erişim Tarihi: 8.10.2019) 

https://www.ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=15ecd2f0-449d-11e8-b46f-

14b550714509 (Erişim Tarihi: 8.10.2019) 

https://www.istesob.org.tr/kamu-kurumu-niteligindeki-meslek-kuruluslari/ (Erişim 

Tarihi: 12.5.2020) 



 
 103 

https://www.rtuk.gov.tr/spot-filmler/3717/3015/radyo-ve-televizyonlarin-kurulus-

ve-yayin-hizmetleri-hakkinda-kanun-kapsaminda-tavsiye-karari-verilen-

kamu-spotlari.html (Erişim Tarihi: 12.5.2020) 

https://www.youtube.com/watch?v=Ibk5-haCn20 (Erişim Tarihi: 5.10.2019) 

https://www.youtube.com/watch?v=mUlj79Qkoj0 (Erişim Tarihi: 5.10.2019) 

https://www.youtube.com/watch?v=RFL_PQQeOEE (Erişim Tarihi: 5.10.2019)  

https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/bakan-kocadan-uluslararasi-toplantida-yerli-asi-aciklamasi-5780645/ (Erişim Tarihi: 

15.5.2020) 

https://www.theguardian.com/world/2020/apr/21/anti-vaccination-community-divided-how-respond-to-coronavirus-pandemic 

(Erişim Tarihi: 15.5. 2020) 

https://www.yenicaggazetesi.com.tr/prof-dr-zafer-kurugol-isyan-etti-asiyi-bulsak-ilk-siz-kosarsiniz-275281h.htm (Erişim Tarihi: 

5.10.2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
104 İLETİŞİMDE SEÇME KONULAR 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 105 

 

 

 

 

 

 

 

BÖLÜM 4 
 

TÜKETİCİ GÖZÜNDEN KURUMSAL İTİBAR 

BİLEŞENLERİNİN ALGILANMASI: TÜRKİYE’DE  

BİR GIDA DEVİ 

 

Dr. Öğr. Üyesi Birol BÜYÜKDOĞAN1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 KTO Karatay Üniversitesi, SBBF, İletişim Tasarımı ve Yönetimi Bölümü, Konya, 
Türkiye, birol.buyukdogan@karatay.edu.tr  
 



 

106 İLETİŞİMDE SEÇME KONULAR 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 107 

GİRİŞ 
 

Küreselleşen dünyada şirketler arasındaki rekabet tüm hızıyla devem 

etmekte olup ürün ve hizmetler birbirine benzedikçe şirketler farklı 

olmak için daha çok çaba sarf etmektedirler. İnternetle birlikte daha 

çok şeffaflaşan şirketler; insan kaynakları politikalarını, amaçlarını, 

vizyon ve misyonlarını, kurumsal değerlerini, bilançolarını ve topluma 

karşı olan sorumlulukları konusunda neler yaptıklarını tüketicileriyle 

paylaşmaya başlamışlardır. Bu durum, önceleri kurumsal bir tercih 

durumundayken bilinçlenen ve araştıran tüketicinin de etkisiyle 

günümüzde bir tür zorunluluğa dönüşmüş durumdadır. Kurumsal web 

sayfalarında tarihçelerini, ortaklarını, felsefelerini ve kurumsal kimlik 

unsurlarını paylaşmayan şirketler artık modası geçmiş şirketler 

durumuna düşmektedir. Artık, tüketiciler sosyal medyada takip 

ettikleri kişiler arasına şirket sosyal medya sayfalarını, hatta şirketlerin 

CEO’larının sosyal medya hesaplarını ekleyebilmektedir. Böyle bir 

ortamda sosyal medyada yer almayan olmayan şirketler ise yalnızlığa 

itilmektedir. Tüm bu çabalarla farklı görünmek isteyen şirketlerin tek 

bir amacı vardır, itibarlı olmak. 

 

Kurumsal kimliğini oturtmuş, tüketici de olumlu bir imaj oluşturmuş 

ve diğer şirketlere göre daha itibarlı pozisyona gelmiş şirketlerin daha 

uzun ömürlü olacağı ve geleceğe daha umutlu bakabilecekleri 

aşikardır. Kâr amaçlı olsun ya da olmasın tüm şirketlerin tüketicinin 

gözünde itibarlı olmaya hakları vardır. Bu itibar kurumsal kimlik gibi 

kısa sürede oluşmayacak, aksine uzun süreli ve sabır gerektiren bir 

sürece ihtiyaç duyacaktır. Ancak, uzun süreli çabalarla elde edilen 
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itibar, şirketlerin ya da yöneticilerinin kamuoyuna yansıyan yanlış 

uygulamalarıyla çok çabuk düşme eğilimi de gösterebilmektedir. O 

yüzden şirketler itibara gözleri gibi bakmalı ve ona gelebilecek her 

türlü zararı önceden görüp tedbir alabilmelidir. Bu düşüncelerden 

hareketle yapılan bu çalışmada, tüketiciler tarafından tercih edilen bir 

şirketin tüketiciler açısından kurumsal itibarı incelenmiştir. İtibarın 

ölçülmesinde “itibar katsayısı” (Reputation Quotient) kullanılmıştır. 

 

1. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 
 

Bütün kurumlar halkla ilişkiler faaliyetleri icra ederek hedef 

kitleleriyle olumlu iletişim kurmak istemektedirler. Ancak günümüzde 

hedef kitleyle iletişim kurmak yetmemekte aynı zamanda ilişki 

kurmak ve yönetmek de gerekmektedir. Çünkü ilişki kurulduğunda 

kalbe, iletişim kurulduğunda ise beyine hitap edilmektedir. Ama şu bir 

gerçek ki, gönül çelemeden akıl ikna edilse de iletişimde kalıcı bir 

başarı elde etmek mümkün değil  (Acar, 2012: 23). 

 

İtibar kavramı farklı yazarlarca farklı şekillerde tanımlanabilmektedir. 

Arapça i’tibar kelimesinden gelen itibar, şirketin saygınlığını, 

ödemelerde güvenilirliğini ifade etmektedir (TDK, 2019). İtibar 

İngilizce reputation sözcüğünün karşılığı olarak genellikle bir şirketin 

ünlü, onurlu ve iyi tanınırlığını belirtmek için kullanılmaktadır 

(Geçikli, 2013: 136). Bir şirket veya marka için itibarı ise, 

müşterilerinin, yatırımcılarının, tedarikçilerinin, çalışanlarının ve 

hedef kitlenin ortak algısı olarak tanımlamak mümkündür. (Acar, 

2012: 13). Kadıbeşegil (2018:55)‘e göre kurumsal itibar, bir kurumun 
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elle tutulmayan değerleridir. Bu değerler kurumun oluşturduğu 

güvenin bir parçası olurken aynı zamanda kuruma duyulan beğeni ve 

takdirin karşılığı olmaktadır.  Akdoğan ve Cingöz (2014, s. 251) ise 

kurumsal itibarı şirketlerin tüketici, hissedar ve çalışanlarının 

beklentilerini karşılama yeteneğine dönük algılamaları olarak 

tanımlamaktadır. 

 

Fombrun ve Riel (1997: 5-9) ise itibarı kamunun beğenisine dönük bir 

tahmin olarak tanımlamakta ve kurumsal itibar konusunda altı görüş 

ortaya koymaktadır. Bu görüşler; ekonomik, stratejik, pazarlama, 

örgütsel sosyolojik ve muhasebe olarak sıralanmaktadır. Ekonomik 

görüşe göre itibar sinyal ve özellik olarak görülmekte ve işletme dışı 

paydaşların işletmeye dair algısı bileşen incelenmektedir. Stratejik 

görüşe göre itibar varlık olarak ele alınmış olup kurulu itibarın şirkete 

getiri sağladığı ve hareketliliği engellediği vurgulanmıştır. Pazarlama 

görüşüne göre itibar çoğunlukla marka imajı olarak etiketlenir ve 

tüketicinin kafasında oluşan resimdir. Örgütsel görüşe göre itibar, iç 

paydaşların şirket hakkındaki tecrübeleridir. Sosyolojik görüşe göre 

itibar, kurumsal olarak oluşan beklenti ve normların işletme 

performansıyla kıyaslanabileceği müşterek bir değerlendirme olarak 

ele alınmaktadır. Akademik muhasebe görüşüne göre ise, itibar maddi 

olmayan varlıkların değeri olarak belirtilmiştir. 

 

Kurumsal itibar “evin içinde” başlar. Yani örgütün çalışanlarıyla 

birlikte oluşturulacak kurum kültürü ve kurumsal değerleri örgütün 

itibarını oluşturacaktır. Bu kültür ve değerler işgörenler arasında hızla 
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yayılacaktır (Kadıbeşegil, 2018: 173-179). Kurumsal itibarın olmazsa 

olmaz iki unsuru kurumsal kimlik ve kurumsal imajdır.  

 

Kimlik kişilerin ve örgütlerin muhatap olduklarını olumlu ya da 

olumsuz olarak etkilemesini sağlayan, kişilerin ve örgütlerin 

kendilerini ifade etmelerine ve tanıtmalarına yarayan bir araçtır 

(Baskan Karsak, 2008, s. 168). Kurumsal kimlik şirketlerin karakteri 

aynı zamanda da değerler sistemi olarak tanımlanmaktadır. Kurumsal 

kimlik örgütün kendisini nasıl gördüğüdür. (Brotzen 1999: 53). 

Kurumsal kimlik daha çok şirketlerin iç paydaşlarına hitap eden temel 

bir özelliktir. İç paydaşların şirketi nasıl algıladıklarını anlatan bir 

kavramdır (Yener ve Ergun, 2014: 7). Kurumsal kimlik asıl olarak 

görsel göstergelerle somutlaşmaktadır. Çalışma yerleri, fabrikaların ve 

sergi salonlarının yer aldığı binalar ya da kampüsler, reklamlar, 

kullanım kılavuzları, şirketin logosu, sloganları, renkleri, ismi, 

kurumsal davranış ve kurumsal iletişimi kurumsal kimliğin dışa 

yansıyan unsurlarıdır (Peltekoğlu, 2016: 538-541). Son yıllarda beşerî 

sermaye olarak da ifade edilen insan gücünü dikkate almak, 

çalışanların istek ve beklentilerini de içeren değerler ve ilkeler sistemi 

kurmak kurumsal kimliğin oluşmasında çok önemli katkılar 

sağlamaktadır.   

 

Hedeflerine odaklanan bir örgütün öncelikle çalışanlarının ihtiyaç ve 

beklentilerini takip etmesinde yarar vardır. Dikkate alındığını hisseden 

işgörenin motivasyon ve verimi artacaktır. Bu aynı zamanda kurumsal 

aidiyeti de beraberinde getirir.  Bu katkılar örgütün amaçlarına 
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odaklanan işgörenin örgütsel itibara da katkı sağlayacağını gösterir 

(Karaköse, 2007: 16).  

 

Kurumsal imaj ise; paydaşları tarafından örgütün nasıl göründüğüdür. 

Diğer bir ifadeyle, iç ve dış hedef kitlenin örgüte dönük algılamaları 

söz konusudur. (Brotzen, 1999, s. 53). Kurumsal imaj kavramı 

kurumsal iletişim, kurumsal görünüm ve kurumsal davranıştan oluşur. 

Bu imaj, hedef kitlenin güvenini kazanıp sürdürmesini sağlarken, aynı 

zamanda kurumsal itibara da önemli katkı sağlar (Peltekoğlu, 2016: 

561). 

 

Yapılan tanımlar dikkate alındığında kurumsal itibar, şirketin gerek iç 

ve gerekse dış hedef kitlesi için geleceğe dönük algısal bir değer 

olarak ifade edilebilir. Bu değer somut olmayıp soyut, kısa vadeli 

değil uzun vadeli olarak karşımıza çıkmaktadır. Kurumsal itibar bu 

boyutlarıyla maddi olmayan varlıkların bileşkesi durumundadır. 

Kurumsal itibar aynı zamanda şirketin sektörde farklılaşmasını 

sağlayan önemli bir rekabet unsurudur da.  

 

Şirket itibarının olumlu ya da olumsuz olması, şirketin geleceğini 

belirleyen en önemli unsurlardan bir tanesidir. Şirketin itibarının 

olumlu olması ona aşağıda sıralanan birçok avantajı da sağlayacaktır 

(Acar, 2012: 13-14; Peltekoğlu, 2016: 584; Karaköse, 2007:7): 

 

• Genel olarak itibarlı şirketlere diğer şirketlere göre daha fazla 

hoşgörülü davranılmaktadır. Yani başka şirketler için 
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büyütülecek meseleler dahi itibarlı şirketler için kimi zaman 

görmemezlikten gelinebilmektedir. 

• İtibarlı şirketler hedef kitlelerin olumlu algılarının sonucunda 

nitelikli işgücünü, yatırımcıların ve medyanın desteğini mıknatıs 

gibi çekerek şirketin nihai olarak ekonomik değerlerini de 

artırmaktadır. 

• İtibar yeni pazarların kapılarını açar. 

• İtibar daha yüksek borsa değeri yaratır. 

• İtibar ürün ve hizmetler için artı bir değer oluşturur. 

• Olumlu itibar kriz sürecinde örgütü korur.  

 

Şirketin itibarının olumsuz olması ise şirket için ciddi riskleri de 

beraberinde getirmektedir. Young ve Rubicam (1995: 96)’e göre 

olumsuz itibar, çalışanların öneride bulunmamasına, yüksek işgören 

sirkülasyonuna, düşük bayi dönüşlerine, ana müşterilerin kaybına, 

stok değerinde çarpıcı düşüşe, devletle olan ilişkilerin zayıflamasına, 

basının azalan ilgisine ve şirketin referans olarak gösterilmesinde 

azalış olarak kendisini göstermektedir (Bowd ve Bowd 2001: 6-7). 

Özellikle kriz dönemlerinde kurumsal itibarı olumsuz hale 

getirebilecek durumlara karşı; hasar tespitini hemen yapıp hızla tepki 

vermek, hedef kitleyle yapılamayan iletişimi kriz yoluyla avantaja 

çevirmek, daima doğruları söyleyip paylaşmak ve önceden bir kriz 

planının yapılması krizden en az hasarla çıkmayı sağlayacak tedbirler 

olarak sıralanabilir  (Acar, 2012:87): 
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Kurumsal itibar uzun soluklu bir süreç sonunda elde edilen bir 

değerdir. Bu değerin korunması ise itibarın stratejik bir bakış açısıyla 

yönetilmesine ve belirli aralıklarla ölçülmesine bağlıdır. Belirli 

aralıklarla yapılan ölçümler sonucunda elde edilen veriler ışığında 

derhal varsa düzeltici tedbirlerin alınması da gerekmektedir. Kurumsal 

itibar farklı ölçeklerle ölçülmekte, ancak bu konuda en çok kullanılanı 

Riel ve Fombrun (2003) tarafından hazırlanan ve “Reputation 

Quotient” olarak adlandırılan Kurumsal İtibar ölçeğidir. Söz konusu 

ölçek, 20 özellikle ifade edilen ölçek altı farklı bileşenden oluşan bir 

model üzerine kurulmuştur. Bu bileşenler; “duygusal çekicilik, ürün 

ve hizmetler, vizyon ve liderlik, işyeri çevresi, finansal performans ve 

sosyal sorumluluk” bileşenleridir. Bu bileşenlere ait özellikler ise şu 

şekilde sıralanmaktadır (2003: 2-4): 
 

1. Duygusal Çekicilik 

Şirket hakkında iyi duygular beslemek, şirkete hayran kalmak ve saygı 

göstermek ve şirkete güvenmek kuruma karşı duygusal çekicilik 

bileşenini ifade etmektedir.   

 

2. Ürün ve Hizmetler 

Şirketin ürün ve hizmetlerini sahiplenmesi, yüksek kalitede ürünlerle 

hizmetler sunması, yenilikçi ürünler ve hizmetler geliştirmesi, paranın 

karşılığını veren değerli ürünlerle hizmetler sunması ürün ve hizmetler 

bileşenini ifade etmektedir.  
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3. Finansal Performans 

Kayda geçirilmiş karlılık durumu, şirketin riski düşük yatırım olarak 

görünmesi, gelecekte büyüme için güçlü beklentiler oluşturması, 

rakiplerinden daha iyi performans göstermesi finansal performans 

bileşeni ifade etmektedir. 

 

4. Vizyon ve Liderlik 

Şirketin mükemmel liderlere sahip olması, geleceğe dönük net bir 

vizyona sahip olması, pazar fırsatlarını tanıyıp bu fırsatları hayata 

geçirebilmesi vizyon ve liderlik bileşeni olarak ifade edilmektedir. 

  

5. İşyeri Çevresi 

Şirketin iyi yönetiliyor olması, çalışmak için iyi bir şirket olarak 

görünmesi ve iyi çalışanlara sahip bir şirket görüntüsü vermesi işyeri 

çevresi bileşeni olarak ifade edilmektedir.  

 

6. Sosyal ve Çevresel Sorumluluk 

Çevreye karşı sorumlu davranması ve zarar vermemesi, iyi faaliyetleri 

desteklemesi, şirketin iyi bir vatandaş olarak görünmesi ve yaptığı 

faaliyetlerde yerel topluluklarla işbirliği yapması bu bileşeni ifade 

etmektedir. 

 

Kurumsal itibarın yönetilmesinde şirketin en tepedeki yöneticilere 

büyük sorumluluklar düşmektedir. Fombrun (1996: 29), şirketler 

tarafından elde edilen güven ve saygınlığın ekonomik değeri de 

yaratacağını ifade ederek, itibarın kısmen kimlik ve imajla bir ölçüde 
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de liderin çabalarıyla oluştuğunu dile getirmektedir. Alsop (2004, s. 

10) ise bir şirketin ne yapmaya çalıştığının vizyon ile 

cevaplandırılabileceğini belirterek vizyonun yöneticilere yol 

gösterirken CEO tarafından da kişiselleştirileceğini, vizyon ve 

liderlerin itibar üzerinde çok büyük etkisi olan paydaşları motive 

ettiğine dikkat çekmektedir.  

 

Dünyanın önde gelen danışmanlık şirketlerinden biri olan 

Webershandwick tarafından yapılan bir araştırma sonucuna göre, 

küresel şirketler şirketlerinin itibarlarının %45’ini CEO’ların 

itibarlarına bağlamaktalar. Söz konusu şirketler, önümüzdeki yıllarda 

CEO’larının itibarlarının şirketlerin itibarlarında daha da önemli hale 

geleceğini belirtiyorlar. Araştırmaya katılan şirketler CEO’ların 

itibarlarının aynı zamanda %70 oranında çalışanları cezbettiğini ve 

çalışanları elde tuttuğunu ifade ediyorlar. Çalışma CEO’ların bu 

itibarlarını medyada görünür olmalarına bağlıyor ve bu yolla onların 

alçakgönüllü olarak algılanmalarını sağlayacağından saygınlıklarına 

da katkı sağlayacağını vurguluyor (Webershandwick, 2015). 

Kurumsal itibar konusunda birçok araştırma yapılmıştır. Bu 

çalışmalardan birkaçı aşağıdaki şekilde sıralanmıştır.  

 

Aperia vd. (2004) tarafından bir çalışmada İsveç, Norveç ve 

Danimarka’da 24 şirketin kurumsal itibarı tespit edilmiştir. Çalışma 

sonunda, kurumsal itibar alt boyutlarından “duygusal çekicilik” en 

yüksek önem derecesinde bulunmuştur.  Yine sosyal sorumluluk ve 

çalışma yeri çevresi yüksek önemde çıkan iki alt boyut olarak 

bulunmuştur. 
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Satır ve Erendağ Sümer (2008) tarafından bir kamu hastanesi 

çalışanlarının kurumsal itibarı nasıl algıladığı üzerine yapılmıştır. 

Çalışma sonunda katılımcıların demografik durumları ile itibar 

bileşenleri ve genel itibar puanları arasında farklılık bulunamamıştır. 

Ancak katılımcıların yaşları ile kurumsal itibar bileşenlerinde işyeri 

çevresi arasında anlamlı farklılık saptanmıştır.   

 

Alnıaçık vd.  (2010) tarafından iki üniversitede yer alan öğrenciler, 

idari ve akademik personeli  üzerinde kurumsal itibara dönük bir 

çalışma yapılmıştır. Çalışmada duygusal çekim ile vizyon ve liderlik 

dışında kalan diğer dört bileşen yaşa göre anlamlı farklılık 

göstermiştir. 23 yaş ve üzeri katılımcıların algı düzeyleri diğer 

katılımcılara göre daha düşüktür. Cinsiyet değişkeni ile kurumsal 

itibarın altı bileşeni arasında anlamlı farklılık tespit edilmiştir. 

Çalışmaya göre erkeklerin algı düzeyleri kadınlara göre anlamlı 

düzeyde daha düşüktür. 

Chetthamrongchai (2010) Tayland’da küresel bir alışveriş merkezi 

müşterilerine dönük olarak kurumsal itibar araştırması yapmıştır. 

Çalışmada kurumsal itibar alt bileşenlerinin algılanan önemi sırasıyla: 

finansal performans, ürün ve hizmetler, vizyon ve liderlik, işyeri 

çevresi, duygusal çekicilik olarak bulunmuştur. 

 

Geçikli vd. (2016) tarafından Türkiye’nin öncü kurumlarından bir 

tanesinin müşterileri üzerinde kurumsal itibar araştırması 

gerçekleştirilmiştir. Çalışmada kurumsal itibar algısı ile demografik 

değişkenlerden eğitim değişkeni ile anlamlı farklılık görülmüştür. Yaş 
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ile sosyal sorumluluk bileşeni arasında anlamlı farklılık tespit 

edilmiştir. Meslek ile finansal performans bileşeni arasında yine 

anlamlı farklılık tespit edilmiştir. 

 

Taşdelen ve Taşlı (2019) tarafından yapılan kurumsal itibar çalışması 

bir üniversitenin öğrenci, akademik ve idari personeli üzerinde 

gerçekleştirilmiştir. “Çalışmada kurumsal itibar algısı ile yaş, gelir 

düzeyi ve görevi değişkenlerinde farklılık görülmüş, cinsiyet 

değişkeninde ise anlamlı farklılık görülmemiştir.   

 

2. METODOLOJİ 
 

Şirketlerde itibar, şirketin uzun süre faaliyetine devam edebilmesinin 

yanında yeni yatırımcıları ve nitelikli işgörenleri şirkete çekebilmesi 

gibi birçok avantajı da beraberinde getirmektedir. Bu çalışmanın 

amacı, Türkiye’nin önde gelen bir gıda şirketinin tüketiciler açısından 

kurumsal itibar algılarının belirlenmesi ve tüketicilerin kurumsal 

itibara dönük algılarının demografik değişkenler açısından farklılık 

gösterme durumunun incelenmesidir. Nicel olan ve genel tarama 

modelinde gerçekleştirilen bu çalışmada veri toplama tekniği olarak 

anket kullanılmış, 500 müşteri ile kolayda örneklem yoluyla 

görüşülmüş ve geçerli 386 anket analiz edilmiştir. Çalışmada 

Fombrun ve Riel (2003)’e ait altı bileşen ve 20 sorudan oluşan 

kurumsal itibar anketi kullanılmıştır. Ölçeğin bileşenleri duygusal 

çekicilik, ürün ve hizmetler, finansal performans, vizyon ve liderlik, 

işyeri çevresi ve sosyal sorumluluk bileşenleridir. Ölçeğin Likert tipi 

soruları “Tamamen Katılmıyorum” ifadesi 1 puandan “Tamamen 
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Katılıyorum” ifadesi ise 5 puandan puanlanmıştır. Çalışmadan elde 

edilen veriler SPSS yardımıyla analiz edilmiş, yüzdelik, çapraz 

tablolar yapılmış, hipotez testi için farklılık analizi ile ilgili T testi ve 

ANOVA testi yapılmıştır.  Kurumsal itibarın yukarıda sıralanan altı 

bileşenine göre aşağıdaki hipotezler geliştirilmiş ve sınanmıştır.  

 

Araştırmanın hipotezleri: 

H1: Kurumsal itibar bileşenlerinin algı düzeyleri katılımcıların 

cinsiyetlerine göre anlamlı düzeyde farklıdır. 

H2: Kurumsal itibar bileşenlerinin algı düzeyleri katılımcıların 

yaş gruplarına göre anlamlı düzeyde farklıdır. 

H3: Kurumsal itibar bileşenlerinin algı düzeyleri katılımcıların 

medeni durumlarına göre anlamlı düzeyde farklıdır. 

H4: Kurumsal itibar bileşenlerinin algı düzeyleri katılımcıların 

öğrenim düzeylerine göre anlamlı düzeyde farklıdır. 

H5: Kurumsal itibar bileşenlerinin algı düzeyleri katılımcıların 

mesleklerine göre anlamlı düzeyde farklıdır. 

H6: Kurumsal itibar bileşenlerinin algı düzeyleri katılımcıların 

gelirlerine göre anlamlı düzeyde farklıdır. 

 

2.1. Verilerin Analizi 

Verilerin analizinde, ilk olarak katılımcıların itibar algılarını etkileyen 

ifadelerden oluşan 20 soru altı alt bileşene indirgenmiş ve yeni veri 

oluşturulmuştur. Elde edilen veriler önce güvenirlik analizi ardından 

normal dağılım testi ve homojenlik testine tabi tutulmuştur. 

Çalışmanın Cronbach Alfa güvenirlik testi sonucu 0,906 olarak 
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bulunmuş ve çalışmanın yüksek oranda güvenilir olduğu anlaşılmıştır. 

Çalışmanın normal dağılım durumunu belirlemek için yapılan 

analizde aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.  

 

Tablo 1: Normallik Testi Sonuçları 

Bileşen  Kolmogorov 

Smirnov Değeri 

Skewness Değeri Kurtosis 

Değeri 
 

Genel Kurumsal İtibar  0,154 -0,238 0,099  
Duygusal Çekicilik 0,000 -0,979 1,165  
Ürün ve Hizmetler 0,000 -0,501 -0,267  
Vizyon ve Liderlik 0,000 -0,575 0,604  
İşyeri Çevresi 0,000 -0,058 0,236  
Sosyal ve Çevresel 

Sorumluluk 

0,000 -0,161 -0,052  
Finansal Performans 0,000 ,000,468 0,203  

 

Verilerin normal dağılım durumunu tespit etmek amacıyla öncelikle 

Tek Örneklem Kolmogorov Smirnov Testi yapılmıştır. Literatüre 

göre, Kolmogorov Testi sonucuna göre elde edilen değerlerin 

0,05’den büyük olması faktörlerin dağılımlarının normal olduğunu 

göstermektedir. Bu değerlendirmeye göre, kurumsal itibar genel 

değerlendirmesinin normal dağılım gösterdiği ancak alt boyutların ise 

normal dağılım göstermediği görülmüştür.  
 

Bu durumda ölçeğe ve alt boyutlarına Skewnes ve Kurtosis analizi 

yapılmıştır. Elde edilen alt boyut ve genel ortalamaya ait Skewness ve 

Kurtosis değerleri (-1,5 ile +1,5/) (Tabarncih ve Fidell, 2013) arasında 

olduğundan dolayı, araştırmanın normal dağılım gösterdiği kabul 

edilmiştir. Çalışmada verilerin normal dağılım göstermesi nedeniyle 

parametrik testler yapılmıştır. SPSS yardımıyla, frekans dağılımı (f), 

aritmetik ortalama (A.O.), standart sapma (S.S.), varyans analizi 
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(ANOVA) ve T-testi analizleri yapılmıştır. Değişkenler arasında 

anlamlı farklılık tespit edildiğinde farkın hangi gruplar arasında 

meydana geldiğini tespit etmek için ise LSD post hoc testi 

kullanılmıştır.  
 

2.2. Araştırmanın Bulguları 

2.2.1. Katılımcılara Ait  Sosyo-Demografik Özellikler 

Araştırmada cinsiyet, yaş, medeni durum, aylık gelir, öğrenim durumu 

ve meslek değişkenlerine göz önüne alınarak analiz yapılmıştır. 

Analiz sonuçları Tablo 2’de gösterilmiştir.  

Tablo 2: Katılımcılara Ait Demografik Bilgiler 

Cinsiyet n %  Medeni Durum n % 

Kadın 227 58,8  Bekar 120 31,1 

Erkek 159 41,2  Evli 266 68,9 

Yaş n %  Aylık Gelir n % 

20 yaş ve altı 52 13,5  2299 TL. ve altı 148 38,3 

21-30 yaş 82 21,2  2300-3499 85 22,0 

31-40 yaş 34 8,8  3500-4999 64 16,6 

41-50 yaş 152 39,4  5000-7999 46 11,9 

51 yaş ve üstü 66 17,0  8000 TL. ve 

üstü 

43 11,1 

Öğrenim Durumu n %     

İlköğretim/okuryazar 132 34,2     

Lise 114 29,5     
Önlisans 17 4,4     
Lisans 105 27,2     
Lisansüstü 18 4,7     

Meslek n %     

Memur 36 9,3     

Emekli 23 6,0     

Serbest Meslek 100 25,9     

İşçi 18 4,7     

Ev Kadını 101 26,2     

Öğrenci 108 28,0     
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Tablo 2’ye göre; 386 katılımcının %58,8’i kadın ve %41,2’si ise 

erkektir. Katılımcıların yaş dağılımı incelendiğinde ise; %13,5’i 20 

yaş ve altı, %21,2’si 21-30 yaş, %8,8’i 31-40 yaş, %39,4’ü 41-50 yaş 

ve %17,0’ı ise 51 yaş ve üstü yaş grubundadır. Katılımcıların %31,9’u 

bekarken, %68,9’u evlidir. Katılımcıların %34,2’si ilköğretim/ 

okuryazar, %29,5’i lise, %4,4’ü önlisans, %27,2’si lisans ve %4,7’si 

ise lisansüstü düzeyde eğitim görmüştür.  

 

Katılımcıların %9,3’ü memur, %6,0’ı emekli, %25,9’u serbest meslek, 

%4,7’si işçi, %26,2’si ev kadını ve %28,0’ı ise öğrencidir. 

Katılımcıların gelirlerine bakıldığında, %38,3’ü 2299 TL. ve altı, 

%22,0’ı 2300-3499 TL., %16,6’sı 3500-4999 TL., %11,9’u 5000-

7999 TL., %11,1’i ise 8000 TL. ve üstü aylık gelire sahip oldukları 

görülmektedir. Tablo 3’de ölçek ve bileşenlere dönük istatistikler 

sunulmuştur. 

Tablo 3: Kurumsal İtibar ve Bileşenlerine Ait İstatistikler 

Bileşen N Min. Maks. X SS 

Duygusal Çekicilik 386 1,67 5,0 4,08 0,66 

Ürün ve Hizmetler 386 1,75 5,0 3,90 0,66 

Vizyon ve Liderlik 386 1,0 5,0 3,49 0,81 

İşyeri Çevresi 386 1,0 5,0 3,47 0,75 

Sosyal Sorumluluk 386 1,67 5,0 3,54 0,71 

Finansal Performans 386 1,0 5,0 3,56 0,76 

Kurumsal İtibar Algısı 386 1,85 5,0 3,68 0,60 

 

Tablo 3’e göre, duygusal çekicilik (4,08 ±0,66), ürün ve hizmetler 

(3,90 ±0,66), vizyon ve liderlik (3,49 ±0,81), işyeri ve çevresi (3,47 

±0,75), sosyal sorumluluk (3,54 ±0,71), finansal performans (3,56 

±0,76) ve kurumsal itibar algısı (3,68 ±0,60) ölçek puanlarına göre alt 
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boyutlar ve kurumsal itibar algısının yüksek düzeyde olumlu olduğu 

tespit edilmiştir. Tabloda yer alan aritmetik ortalamalara bakıldığında, 

duygusal çekicilik bileşeni katılımcıların en fazla algıladıkları “Genel 

olarak şirkete güven duyarım” ifadesidir. Katılımcıların en az 

algıladıkları ise “Toplumun genelinin şirket hakkında olumlu 

duygulara sahip olduğunu düşünüyorum” ifadesidir. Bu durum 

katılımcıların şirkete olan güvenlerinin yüksek olduğunu 

göstermektedir. 

 

Ürün ve hizmet kalitesi bileşen katılımcıların en fazla algıladıkları 

“Şirket yüksek kalitede ürün ve hizmetler sunar” ifadesi olurken en az 

algılanan ise “Şirket paranın tam karşılığını veren ürün ve hizmetler 

sunar” ifadesidir. “Yüksek kalitede ürün ve hizmet veriyor” algısı 

şirketin itibarı için önemli avantaj sağlayan maddelerin başında 

gelmektedir. Üçüncü bileşen olan vizyon ve liderlik bileşeninde en 

fazla algılanan “şirket pazardaki fırsatları çabucak fark edip kendi 

lehine çevirebilir” ifadesi iken en az algılanan ise “Şirket yönetim 

kademesi mükemmel liderlik gösterir” ifadesidir. En az algılanan bu 

ifade çalışmada 20 soru içerisinde en düşük ortalamaya sahip ikinci 

ifadedir. Bu durum şirketin iyi tanındığını ancak yönetim kademesinin 

ise yeteri kadar tanınmadığını göstermektedir. Dördüncü bileşen olan 

işyeri ve çevresi bileşen en fazla algılanan “Şirket iyi yönetilmektedir” 

ifadesi iken en az algılanan ise “Şirket bünyesinde iyi ve yetenekli 

çalışanlara sahiptir” ifadesidir. Beşinci sıradaki sosyal sorumluluk 

bileşeninde en fazla algılanan “Şirket çevreye yönelik sorumluluk 

faaliyetlerini yerine getirir” ifadesi olurken en az algılanan ise “Şirket 
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toplumsal sorunlara çözüm olacak çalışmaları destekler ve bazı 

çalışmalara maddi yardımda bulunur” ifadesidir. Son sıradaki finansal 

performans bileşeninde ise en fazla algılanan “Şirketin geleceğe 

dönük büyüme yatırımları konusunda güçlü beklentiye sahibim” 

ifadesi olurken en düşük algılanan ise “Şirket yatırım yapmak için 

riski düşük, getirisi yüksek bir seçenektir” ifadesidir. 

 2.2.2. Katılımcıların Kurumsal İtibar Algıları İle 

Demografik Değişkenler Arasındaki İlişkiler 

Çalışmada cinsiyet değişkeni ile kurumsal itibar ölçeği bileşenlerine 

verilen cevaplar arasında istatistiki olarak anlamlı farklılık olup 

olmadığını test etmek için t testi yapılmıştır. Tablo 4’de cinsiyete göre 

kurumsal itibar ve alt bileşenlerine dönük sonuçlar yer almaktadır. 

 

Tablo 4: Ölçek ve Bileşenlerin Cinsiyet Değişkeni Analiz Sonuçları 

Bileşenler Cinsiyet n A.O. SS T P 

Duygusal Çekicilik 
Kadın 

Erkek 

227 

159 

4,144 

4,004 

0,560 

0,779 
2,050 0,041 

Ürün ve Hizmet 

Kalitesi 

Kadın 

Erkek 

227 

159 

3,941 

3,858 

,597 

0,741 
1,202 0,230 

Vizyon ve Liderlik 
Kadın 

Erkek 

227 

159 

3,579 

3,384 

0,740 

0,903 
2,323 0,021 

İşyeri ve Çevresi 
Kadın 

Erkek 

227 

159 

3,518 

3,421 

0,755 

0,763 
1,237 0,217 

Sosyal ve Çevresel 

Sorumluluk 

Kadın 

Erkek 

227 

159 

3,561 

3,512 

0,671 

0,767 
0,671 0,503 

Finansal Performans 
Kadın 

Erkek 

227 

159 

3,650 

3,439 

0,693 

0,841 
2,696 0,007 

Kurumsal İtibar 

Algısı 

Kadın 

Erkek 

227 

159 

3,739 

3,607 

0,560 

0,662 
2,097 0,037 
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Kurumsal itibar algısı ve bileşenleri katılımcıların cinsiyetlerine göre 

kısmen anlamlı farklılık göstermektedir. Genel kurumsal itibar algısı 

ile duygusal çekicilik, vizyon ve liderlik ve finansal performans 

bileşenlerinin algılarında cinsiyet değişkenine göre kadınların algısı 

erkeklere anlamlı düzeyde daha yüksektir. Sonuçta “H1: Kurumsal 

itibar bileşenlerinin algı düzeyleri katılımcıların cinsiyetlerine göre 

anlamlı düzeyde farklıdır” hipotezi kısmen kabul edilmiştir.  

 

Kurumsal itibar ve bileşenlerinin yaş gruplarına göre anlamlı farklılık 

gösterip göstermediğine dair sonuçlar aşağıda görülmektedir. Tablo 

büyük olduğundan sayfaya alınmamıştır. Analiz sonuçlarına göre; 

ürün ve hizmet kalitesi (F=5,565; p<0,05), vizyon ve liderlik 

(F=5,821; p<0,05), işyeri ve çevresi (F=4,858; p<0,05), sosyal ve 

çevresel sorumluluk (F=1,875; p<0,05), finansal performans 

(F=3,222; p<0,05) ve kurumsal algı (F=3,664; p<0,05) ölçek 

puanlarının katılımcıların yaş gruplarına göre anlamlı farklılık 

gösterdiği tespit edilmiştir.  Sonuçta “H2: Kurumsal itibar 

bileşenlerinin algı düzeyleri katılımcıların yaş gruplarına göre 

anlamlı düzeyde farklıdır” hipotezi kabul edilmiştir. Farkın hangi yaş 

grupları arasında olduğunun tespitinde LSD post hoc testinden 

yararlanılmıştır.  Test sonuçlarına göre; 31-40 yaş, 51 yaş ve üstü, 41-

50 yaş grubundaki katılımcıların ürün ve hizmetler bileşenine ait algı 

puanları 26-35 yaş grubu katılımcılara göre anlamlı düzeyde daha 

yüksektir. 31-40 yaş ile 51 yaş ve üstü yaş grubunun vizyon ve liderlik 

bileşeni algı düzeyleri 21-30 yaş grubu katılımcıların algı 

düzeylerinden anlamlı düzeyde daha yüksektir. 51 yaş ve üstü ile 20 
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yaş ve altı katılımcıların işyeri çevresi bileşeni algı puanları 21-30 yaş 

grubu katılımcıların algı puanlarından anlamlı düzeyde daha 

yüksektir. 31-40 yaş grubu katılımcıların sosyal sorumluluk bileşeni 

algı puanları 51 yaş ve üstü katılımcıların algı puanlarından anlamlı 

düzeyde daha büyüktür. 31-40 yaş ve 51 yaş ve üstü katılımcıların 

genel kurumsal itibar algısı 21-30 yaş grubu katılımcıların algısından 

anlamlı düzeyde daha yüksektir. Duygusal çekicilik ve sosyal 

sorumluluk bileşeninde ise yaş gruplarına göre anlamlı farklılık tespit 

edilmemiştir.   Tablo 5’de kurumsal itibar bileşenleri ile medeni 

durum analiz sonuçlarına yer verilmiştir.  

 

Tablo 5: Kurumsal itibar ve Bileşenlerinin Medeni Durum Analiz Sonuçları 

Ölçek ve Alt Boyut Medeni 

Durum 

n A.O. SS T P 

Duygusal Çekicilik 
Bekar 

Evli 

120 

266 

4,056 

4,100 

0,647 

0,669 
0,614 0,540 

Ürün ve Hizmet  
Bekar 

Evli 

120 

266 

3,850 

3,932 

0,739 

0,621 
1,135 0,257 

Vizyon ve Liderlik 
Bekar 

Evli 

120 

266 

3,364 

3,559 

0,777 

0,827 
2,184 0,030 

İşyeri Çevresi 
Bekar 

Evli 

120 

266 

3,333 

3,544 

0,750 

0,755 
2,541 0,011 

Sosyal ve Çevresel 

Sorumluluk 

Bekar 

Evli 

120 

266 

3,436 

3,588 

0,708 

0,709 
1,944 0,053 

Finansal Performans 
Bekar 

Evli 

120 

266 

3,531 

3,577 

0,807 

0,744 
0,545 0,586 

Kurumsal İtibar 

Algısı 

Bekar 

Evli 

120 

266 

3,605 

3,720 

0,634 

0,590 
1,744 0,082 

 

Tablo 5’e göre; kurumsal itibar algısı ve bileşenleri katılımcıların 

medeni durumlarına göre kısmen anlamlı farklılık göstermektedir. 

Vizyon ve liderlik ile işyeri çevresi bileşenleri algılarında medeni 

durum değişkenine göre evlilerin algısı bekarlara göre anlamlı 

düzeyde daha yüksektir. Sonuçta “H3: Kurumsal itibar bileşenlerinin 
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algı düzeyleri katılımcıların medeni durumlarına göre anlamlı 

düzeyde farklıdır” hipotezi kısmen kabul edilmiştir. Farkın hangi yaş 

grupları arasında olduğunu belirlemede LSD post hoc testinden 

yararlanılmıştır. Test sonuçlarına göre; vizyon ve liderlik bileşeni ile 

işyeri ve çevresi bileşeninde evlilerin algısı bekarlara göre anlamlı 

düzeyde daha yüksektir. 

 

Kurumsal itibar bileşenlerinin öğrenim durumlarına göre anlamlı 

farklılık gösterip göstermediğine konusunda ANOVA sonuçlarına 

aşağıda yer verilmiştir. Tablo büyük olduğundan dolayı sayfaya 

alınmamıştır. Analiz sonuçlarına göre göre; ürün ve hizmet kalitesi 

(F=3,428; p<0,05), vizyon ve liderlik (F=4,980; p<0,05), işyeri ve 

çevresi (F=5,616; p<0,05), sosyal ve çevresel sorumluluk (F=3,290; 

p<0,05), finansal performans (F=9,719; p<0,05) ve kurumsal algı 

(F=5,815; p<0,05) ölçek puanlarının katılımcıların öğrenim 

durumlarına göre anlamlı farklılık gösterdiği tespit edilmiştir.  

Sonuçta H4: Kurumsal itibar bileşenlerinin algı düzeyleri 

katılımcıların öğrenim düzeylerine göre anlamlı düzeyde farklıdır 

hipotezi kabul edilmiştir. Farkın hangi öğrenim durumları arasında 

olduğunu belirlemek için LSD post hoc testinden yararlanılmıştır. Test 

sonuçlarına göre; Lise mezunu (x=4,083) ve lisans mezunu (x=3,817) 

katılımcıların ürün ve hizmet kalitesi bileşeni algı puanları, ilköğretim 

mezunu (x=3,809) katılımcıların algı puanlarından anlamlı düzeyde 

daha yüksektir. Lise mezunu (x=3,751) ve ilköğretim mezunu 

(x=3,444) katılımcıların vizyon ve liderlik bileşeni algı puanları, lisans 

mezunu (x=3,292) katılımcıların algı puanlarından anlamlı düzeyde 
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daha yüksektir. Lise mezunu (x=3,725) ve ilköğretim mezunu 

(x=3,391) katılımcıların işyeri ve çevresi bileşeni algı puanları, lisans 

mezunu (x=3,292) katılımcıların algı puanlarından anlamlı düzeyde 

daha yüksektir. Lise mezunu (x=3,702) katılımcıların sosyal ve 

çevresel sorumluluk bileşeni algı puanları, ilköğretim mezunu 

(x=3,432) katılımcıların algı puanlarından anlamlı düzeyde daha 

yüksektir. Lise mezunu (x=3,868) ve lisans mezunu (x=3,568) 

katılımcıların finansal performans bileşeni algı puanları, ilköğretim 

mezunu (x=3,307) katılımcıların algı puanlarından anlamlı düzeyde 

daha yüksektir. Lise mezunu (x=3,893) ve lisans mezunu (x=3,581) 

katılımcıların kurumsal itibara dönük genel algı puanları, ilköğretim 

mezunu (x=3,568) katılımcıların algı puanlarından anlamlı düzeyde 

daha yüksektir. Genel olarak bakıldığında genel itibar ile 

bileşenlerinde lise mezunlarının algı düzeyleri diğer öğretim 

mezunlarına göre anlamlı düzeyde daha yüksektir.  

 

Kurumsal itibar bileşenlerinin meslek durumlarına göre anlamlı 

farklılık gösterip göstermediğine dair ANOVA sonuçlarına aşağıda 

yer verilmiştir. Tablo büyük olduğundan dolayı sayfaya alınmamıştır. 

Analiz sonuçlarına göre; duygusal çekicilik (F=4,631; p<0,05), ürün 

ve hizmet kalitesi (F=2,725; p<0,05), vizyon ve liderlik (F=7,756; 

p<0,05), sosyal ve çevresel sorumluluk (F=2,592; p<0,05), finansal 

performans (F=3,203; p<0,05) ve kurumsal itibara dönük genel 

kurumsal algı (F=4,258; p<0,05) ölçek puanlarının katılımcıların 

meslek durumlarına göre anlamlı farklılık gösterdiği tespit edilmiştir.  

Sonuçta, “H5: Kurumsal itibar bileşenlerinin algı düzeyleri 
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katılımcıların mesleklerine göre anlamlı düzeyde farklıdır” hipotezi 

kabul edilmiştir. Farkın hangi meslek grupları arasında olduğunu 

belirlemek için LSD post hoc testinden yararlanılmıştır. Test 

sonuçlarına göre; Emekli (x=4,507), ev kadını (x=4,215), öğrenci 

(x=4,046), işçi (x=4,018) ve serbest meslek (x=3,897) grubu 

katılımcıların duygusal çekicilik bileşeni algı puanları, memur 

(x=4,139) katılımcıların algı puanlarından anlamlı düzeyde daha 

yüksektir. Emekli (x=4,337), ev kadını (x=3,953), memur (x=3,854), 

öğrenci (x=3,840) meslek grubu katılımcıların ürün ve hizmet kalitesi 

bileşeni algı puanları, serbest meslek sahibi (x=3,833) katılımcıların 

algı puanlarından anlamlı düzeyde daha yüksektir. Emekli (x=4,130), 

ev kadını (x=3,772), serbest meslek (x=3,333), öğrenci (x=3,330) 

katılımcıların vizyon ve liderlik bileşeni algı puanları, ve memur 

(x=3,324) katılımcıların algı puanlarından anlamlı düzeyde daha 

yüksektir. Emekli (x=3,913), serbest meslek (x=3,623), ev kadını 

(x=3,548) ve öğrenci (x=3,444) katılımcıların sosyal ve çevresel 

sorumluluk bileşeni algı puanları, memur (x=3,333) katılımcıların algı 

puanlarından anlamlı düzeyde daha yüksektir. Emekli (4,087), ev 

kadını (x=3,669), işçi (x=3,555), öğrenci (x=3,537) ve serbest meslek 

(x=3,448) meslek grubu katılımcıların finansal performans bileşeni 

algı puanları, memur (x=3,417) katılımcıların algı puanlarından 

anlamlı düzeyde daha yüksektir. Emekli (x=4,135), ev kadını (3,788), 

işçi (x=3,680), serbest meslek (x=3,601) ve öğrenci (x=3,600) 

katılımcıların kurumsal itibar genel algı puanları, memur (x=3,596) 

katılımcıların algı puanlarından anlamlı düzeyde daha yüksektir.  
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Bütün bileşenlere bakıldığında memur katılımcıların algı puanları 

diğer katılımcıların algı puanlarından anlamlı düzeyde daha düşüktür.  

 

Kurumsal itibar bileşenlerinin aylık gelir durumlarına göre anlamlı 

farklılık gösterip göstermediğine dair ANOVA sonuçlarına aşağıda 

yer verilmiştir. Tablo büyük olduğundan dolayı sayfaya alınmamıştır. 

Analiz sonuçlarına göre; duygusal çekicilik (F=9,382; p<0,05), vizyon 

ve liderlik (F=4,638; p<0,05), işyeri ve çevresi (F=7,419; p<0,05), 

sosyal ve çevresel sorumluluk (F=11,945; p<0,05), finansal 

performans (F=3,728; p<0,05) ve kurumsal algı (F=5,785; p<0,05) 

ölçek puanlarının katılımcıların gelir durumlarına göre anlamlı 

farklılık gösterdiği tespit edilmiştir.  Sonuçta “H6: Kurumsal itibar 

bileşenlerinin algı düzeyleri katılımcıların gelirlerine göre anlamlı 

düzeyde farklıdır” hipotezi kabul edilmiştir. Farkın hangi gelir 

grupları arasında olduğunu belirlemek için LSD post hoc testinden 

yararlanılmıştır. Test sonuçlarına göre; 2001-3999 TL. (x=4,286), 

4001-5999 TL. (x=4,208), 6001-7999 TL. (4,174) ve 2000 TL. ve altı 

gelire sahip katılımcıların duygusal çekicilik bileşeni algı puanları, 

8000 TL. ve üstü (x=3,605) gelire sahip katılımcıların algı 

puanlarından anlamlı düzeyde daha yüksektir. 4001-5999 TL. 

(x=3,771), 6001-7999 TL. (3,703) ve 2000 TL. ve altı (3,428) gelire 

sahip katılımcıların vizyon ve liderlik bileşeni algı puanları, 8000 TL. 

ve üstü (x=3,178) gelire sahip katılımcıların algı puanlarından anlamlı 

düzeyde daha yüksektir. 6001-7999 TL. (x=3,804) ve 4001-5999 TL. 

(x=3,771) gelire sahip katılımcıların işyeri ve çevresi bileşeni algı 

puanları, 2000 TL. ve altı (x=3,288) gelire sahip katılımcıların algı 
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puanlarından anlamlı düzeyde daha yüksektir. 6001-7999 TL. 

(x=3,812), 4001-5999 TL. (x=3,760), 2001-3999 TL. (3,737) ve 2000 

TL. ve altı gelire sahip katılımcıların sosyal ve çevresel sorumluluk 

bileşeni algı puanları,8000 TL. ve üstü (x=3,116) gelire sahip 

katılımcıların algı puanlarından anlamlı düzeyde daha yüksektir. 

4001-5999 TL. (x=3,719), 6001-7999 TL. (x=3,674) ve 2001-3999 

TL. (x=3,665) gelire sahip katılımcıların finansal performans bileşeni 

algı puanları, 8000 TL. ve üstü (x=3,227) gelire sahip katılımcıların 

algı puanlarından anlamlı düzeyde daha yüksektir. 6001-7999 TL. 

(x=3,865), 4001-5999 TL. (x=3,860), 32001-3999 TL. (x=3,747) ve 

2000 TL. ve altı (x=3,594) gelire sahip katılımcıların kurumsal itibar 

genel algı puanları, 8000 TL. ve üstü (x=3,417) gelire sahip 

katılımcıların algı puanlarından anlamlı düzeyde daha yüksektir. 

Bütün bileşenlere bakıldığında gelir arttıkça itibar algısı yükselmekte, 

ancak 8000 TL. ve üstü gelir grubunda gerek genel itibar ve gerekse 

bileşenlerde itibar algısı tüm gelir gruplarına göre anlamlı düzeyde en 

düşük seviyede kalmaktadır.  

 

Analizlerden elde edilen bulgular doğrultusunda hipotezlerin 

geçerliliği sınandığında; H2, H4, H5 ve H6 hipotezleri kabul 

edilmiştir. H1 hipotezi üç bileşen tarafından doğrulanırken, üç bileşen 

tarafından doğrulanmamıştır. H3 hipotezi ise iki bileşen tarafından 

doğrulanırken dört bileşen tarafından doğrulanmamıştır. 
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SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 
 

Şirketlerin itibarlarının tüketiciler açısından yüksek olması geleceğe 

umutla bakmalarını sağlarken aynı zamanda sektörel rekabet 

konusunda da önemli avantajlar da sağlamaktadır. İtibarlı şirketlere 

kriz dönemlerinde daha toleranslı davranılırken, bu durum daha 

nitelikli işgören bulma ve daha fazla yatırımcıyı çekme gibi 

avantajları da beraberinde getirmektedir.  

 

Bu çalışma gıda sektöründe önde gelen bir şirketin tüketicilerinin 

itibar algılarını ölçmek amacıyla yapılmıştır. Araştırmaya kolayda 

örneklem yoluyla 386 tüketici katılmıştır. Çalışmada tüketicilerin 

şirkete dönük kurumsal itibarın altı bileşeni ile genel kurumsal itibar 

algıları tespit edilmiştir. Gerek ölçek bileşeni ve gerekse altı bileşen 

seviyesinde tüketici algısının yüksek oranda olumlu olduğu 

görülmüştür. Katılımcılara göre kurumsal itibarın en yüksek olduğu 

bileşen “Duygusal çekicilik” bileşenidir. Bu bileşene göre tüketiciler; 

şirkete güven duyduklarını, beğenip saygı duyduklarını ve toplumun 

da benzer duygular içinde olduğunu düşünmektedirler. Bu bileşen 

itibar kavramının önemli bileşenlerinden güven duygusu üzerine 

oturmaktadır. Bu bileşenin yüksek olması, kuruma duyulan beğeninin 

de yüksek olduğunu göstermektedir. Katılımcılara göre kurumsal 

itibarın en düşük olduğu bileşen ise “İşyeri ve çevresi” bileşenidir. Bu 

bileşene göre tüketiciler; şirketin iyi ve yetenekli çalışanlara sahip 

olduğu, şirketin zevkle çalışılabilecek bir yer olduğu ve iyi yönetildiği 

ifadelerine diğer bileşenlere göre daha düşük oranda katılmaktadırlar. 

Bu durum şirketin yeteri kadar şeffaf olmadığını ve sosyal medya 
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dahil farklı medyalarda çalışma ortamını yeteri kadar tanıtmadığını 

göstermektedir. Bu sonucun nitelikli işgören bulmada şirkete olumsuz 

geri bildirim olarak yansıyacağı düşünülmektedir. Genel olarak 

kurumsal tanıtımlarda, medyada yapılan paylaşımlarda kurumun 

finansal yapısı, markaları, hijyen durumu vb. paylaşımlar ön plana 

çıkarken çalışma ortamı ve çalışanlar ihmal edilmektedir. Şirketler 

tarafından yapılacak kurumsal tanıtım faaliyetlerinde çalışanlara ve 

çalışma ortamına daha fazla yer verilmesinin işyeri ve çevresine 

dönük itibarı artıracağı değerlendirilmektedir.  

 

Yapılan analizler sonucunda; duygusal çekicilik bileşeni katılımcılar 

tarafından en yüksek önemde algılanan bileşen olarak tespit edilmiştir. 

Bu durum Aperia vd. (2004) tarafından İskandinav ülkelerinde yapılan 

çalışma ile örtüşmektedir.  Her iki çalışmada da duygusal çekicilik en 

yüksek önem derecesinde bulunmuştur. Çalışmada en yüksek 

ortalamaya sahip bileşenler sırasıyla duygusal çekicilik, ürün ve 

hizmetler, finansal performans, sosyal ve çevresel sorumluluk, vizyon 

ve liderlik ile işyeri çevresi bileşenleridir. Bu sonuçlar 

Chetthamrongcha (2010)’nın çalışmasıyla kısmen benzerlik 

göstermektedir. Söz konusu çalışmada finansal performans, ürün ve 

hizmetler ile vizyon ve liderlik ilk üç sırayı işgal ederken bu 

çalışmada da ürün ve hizmetler ile finansal performans ilk üç sırada 

yer almıştır. Ancak bu çalışmada ilk sırada yer alan duygusal 

çekicilik, söz konusu çalışmada son sırada yer almıştır. Bu açıdan 

farklılaşma meydana gelmiştir. Farklılaşmanın, bu çalışmada 

incelenen şirketin ulusal bir şirket olması ve araştırmanın yapıldığı 
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Konya merkezli olmasından, Tayland’da yapılan çalışmada ise 

incelenen şirketin Tayland kökenli olmayan küresel bir şirketin 

incelenmesinden kaynaklandığı değerlendirilmektedir. Çalışmada 

öğrenim durumlarına göre anlamlı farklılık bulunmuştur. Bu durum 

Alnıaçık vd. (2010) tarafından yapılan çalışma ile örtüşmektedir. Her 

iki çalışmada da ürün ve hizmet kalitesi, vizyon ve liderlik, işyeri 

çevresi, sosyal sorumluluk, finansal performans ve kurumsal itibar 

genel ortalaması ile öğrenim değişkeni arasında anlamlı farklılık 

gözlenmiştir. Çalışmada cinsiyet değişkenine göre kurumsal itibar 

bileşenlerine göre kısmen anlamlı farklılık görülmüştür. Bu sonuç, 

Geçikli vd. (2016) tarafından yapılan çalışma ile örtüşmektedir. Her 

iki çalışmada da cinsiyet değişkeni ile duygusal çekicilik bileşeni 

arasında anlamlı farklılık bulunmaktadır. Çalışmada yaş gruplarına 

göre anlamlı farklılık, medeni duruma göre ise kısmen anlamlı 

farklılık görülmüştür. Bu sonuç Taşdelen ve Taşlı (2019)’nın 

çalışmasıyla örtüşmektedir. Her iki çalışmada da ürün ve hizmet 

kalitesi, işyeri çevresi ile genel itibar algısında yaşa göre anlamlı 

farklılık gözlenmiştir. Yine çalışma Şatır vd. (2008)’nin yaş ile sosyal 

sorumluluk arasında anlamlı düzeyde farklılık olması konusunda 

örtüşmektedir. 

Bu çalışma Türkiye’de önde gelen bir gıda şirketinin tüketicileri ile 

sınırlı kalmıştır. Benzer çalışmaların yatırımcılar ve şirket 

çalışanlarıyla birlikte yapılması faydalı olacaktır. Yine bu çalışma bir 

şirket ile sınırlı kalmıştır. İleride yapılacak çalışmalarda birden fazla 

şirketin incelenmesi faydalı olacaktır.  
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Kurumsal itibar devamlı bir süreç olup titizlikle takip edilmesi ve 

belirli aralıklarla ölçülmesi gereken bir değerdir. Şirketler kurumsal 

itibara verdikleri önem derecesinde ve kurumsal itibarlarını artırdıkları 

oranda geleceğe güvenle bakabileceklerdir.     
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GİRİŞ 

 

Kitle iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler toplumsal yaşamın 

her alanında önemli değişim ve gelişmeleri de beraberinde 

getirmektedir. Bu bağlamda internet teknolojilerinde yaşanan 

gelişmeler ve sosyal medya olgusunun ortaya çıkışı; haberleşme, 

sosyalleşme, eğlence ve çalışma pratikleri gibi birçok faaliyette 

kendini göstermiştir. Geleneksel kitle iletişim teknolojilerinin aksine 

Web 2.0 teknolojisi ile ortaya çıkan ve sosyal medya olarak 

tanımlanan yeni nesil kullanıcı içerikli ve etkileşimli internet siteleri, 

sıradan bireylere kendi içeriklerini oluşturma ve başkalarıyla 

paylaşma fırsatını sunmuştur. Bu bağlamda sosyal medya özünde 

hiçbir teknik bilgi gereksinimi olmadan bireyler tarafından içeriği 

kolayca oluşturulan ve paylaşılan bir platformdur. Böylece artık 

internet kullanıcıları pasif birer izleyici olma konumundan sıyrılarak 

kendi içeriğini oluşturan ve başkalarıyla paylaşan aktif kullanıcılara 

dönüşmüştür. Özellikle sosyal medyanın sunduğu zaman ve mekân 

kısıtlamasının olmaması yani sosyal medyanın zamansızlaştırma ve 

mekânsızlaştırma boyutu aynı zamanda beraberinde sanal zaman ve 

sanal mekân kavramını da getirmektedir. Sosyal medyanın sahip 

olduğu yüksek etkileşim gücü esasen buradan gelmektedir. Böylece 

internet kullanıcıları zamana ve mekâna bağlı kalmadan bir araya 

gelip diyalog kurabilme olanağı yakalamaktadır. Sosyal medyanın 

sözü edilen devrimsel nitelikli bu özellikleri, kamusal alanın yeniden 

doğduğuna yönelik tartışmaları da beraberinde getirmektedir.  
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Günümüzde kamusal alanın ortak bir tanımı yoktur ve hala farklı 

biçimlerde algılanabilmekte ve tanımlanabilmektedir. Ancak kamusal 

alan kavramı ve bu kavram üzerine kurulan teoriler Jürgen 

Habermas’a dayanmaktadır. Kamusal alanın tanımı ilk kez 1962 

yılında Jürgen Habermas’ın “Kamusal Alanın Yapısal Dönüşümü: 

Burjuva Toplumunun Bir Kategorisi Üzerine Araştırmalar” adlı 

eserinde irdelenmiştir (Habermas, 1989: 14). Habermas söz konusu 

eserinde kamusal alanı genel olarak toplumun ortak yararına yönelik 

düşünce, eylem ve söylemlerin geliştirildiği bir etkinlik alanı olarak 

ele almıştır. Bu süreçte 17. ve 18. yüzyıl Avrupası’nda okuma odaları, 

salonlar ve kahvehaneler toplum yararına fikirlerin üretilip tartışıldığı 

mekânsal anlamda kamusal alanlar olarak tanımlanmaktadır. Modern 

toplumlarda ise birer etkinlik ve sosyalleşme aracı olarak salonlar, 

okuma odaları ve kahvehanelerin ortadan kalkması da kamusal alanın 

ölümü olarak nitelendirilmektedir. Ancak kitle iletişim araçları ve 

internet teknolojilerinde yaşanan gelişmeler, kamusal alanın yeniden 

doğuşunu gündeme getirmekte ve kitle iletişim araçlarının kendisi, 

birer kamusal alan olarak değerlendirilebilmektedir.   

 

Kamusal alan üzerine literatür taramasından hareket eden bu 

çalışmanın amacı, kamusal alan kavramını açıklayarak bu konudaki 

güncel tartışmaları kuramsal zemin ekseninde ele almak ve sosyal 

medyanın kamusal alan oluşturma potansiyelini irdelemektir. Bu amaç 

doğrultusunda kamusal alan ve sosyal medya arasında süregiden 

güncel tartışmaları açığa çıkarmak ve kamusal alan ile sosyal medya 

arasındaki bağıntıyı tanımlamak, konunun çok boyutlu yapısını 
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vurgulamakta ve bu nedenle çalışmaya önemli bir değer atfetmektedir. 

Demokratik katılımın itici gücü olan sosyal medya ve kamusal alan 

arasındaki karşılıklı ilişkiye odaklanan çalışmada, sosyal medyanın 

yeni kamusal alan oluşturma ve sürdürmede oldukça önemli rol 

oynadığı sonucuna varılmıştır. Çalışmanın bütünsel bir bakış açısına 

ulaşabilmesi için öncelikle kamusal alan kavramına yer verilmiş ve 

sonrasında bu kavramın sosyal medya ile olan bağıntısına dikkat 

çekilerek tartışılmıştır. Sonuç bölümünde ise çalışmanın konusu genel 

bir değerlendirmeye tabi tutulmuştur.  

 

1. KAMUSAL ALAN ANLAMI VE KAVRAMI  

 

Kamusal alan kavramının daha iyi anlaşılabilmesi için öncelikle kamu 

ve kamuoyu kavramlarının özümsenmesi gerekmektedir. Habermas’ın 

kamusal alanı da temelde Hobbes, Locke, Rousseau ve daha sonraları 

ise Kant, Hegel, Marx, Mill ve Tocqueville’in düşünceleri gibi 

ideoloji, kamu ve kamuoyu çerçevesinde şekillenmiştir (Calhoun ve 

Mccarthy, 1999: 17). Kamu kelimesi Latince ‘publicus’ sözcüğünden 

gelmektedir. Publicus; devlete ait, halka ait, umuma ait, genel, yaygın, 

kamu görevlisi gibi anlamlar taşımaktadır (Yükselbaba, 2012: 55). 

Kamu, Türk Dil Kurumu’nun (TDK) çevrim içi sözlüğünde “halk 

hizmeti gören devlet organlarının tümü, bir ülkedeki halkın bütünü” 

olarak (www.tdk.gov.tr), Toplumbilim Terimleri Sözlüğü’nde ise 

“topluluk oluşturucu ortak çıkarlar çevresinde oluşan ve üyeleri bu 

ortak çıkarlar konusunda karar birliğine ulaşmak için etkileşimde 

bulunan toplumsal kesim” olarak tanımlanmaktadır (Ozankaya, 1975). 

Kamu sözcüğü ayrıca izlerçevre/dinlerçevre gibi, bir şeyin kitlesini de 

http://www.tdk.gov.tr/
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tanımlamaktadır. Örneğin; okuyucu kitlesi, sanatsever kitlesi gibi 

tanımlar kamunun bu tanımına birer örnektir (Falay, 2014, s. 52). 

Kamunun söz konusu tanımlarından yola çıkarak bu sözcüğün halk 

hizmeti veren kuruluşları ve toplumun bütününü, ortak çıkarlar 

doğrultusunda bir araya gelen ve etkileşimde bulunan kesimleri 

kapsadığı görülmektedir.  

 

Kamuoyu sözcüğü ise TDK’nın çevrim içi sözlüğünde “bir konuyla 

ilgili halkın genel düşüncesi, halkoyu” şeklinde tanımlanmaktadır 

(www.tdk.gov.tr). Kamuoyu kavramı içerisinde yer alan kamu 

sözcüğü grup, oy sözcüğü ise kanaat anlamını taşımaktadır (Bektaş, 

1996: 41). Böylece ‘kamu’ bir grup yapısını tanımlarken ‘oy’ ise 

düşünce, kanaat ve tutumları tanımlamaktadır. Kamuoyu sözcüğü en 

genel anlamıyla önemli bir kamu sorunu karşısında geniş sayıda 

insanların tutum, duygu ve fikirleri olarak açıklanmaktadır (Bal, 2000: 

87). Kapani ise kamuoyu denildiğinde akla toplumdaki bütün 

yetişkinler tarafından paylaşılan ortak bir görüşün gelmemesi 

gerektiğini vurgulamaktadır. Ona göre toplumun tümünü kapsayan ve 

oy birliğini ifade eden böyle bir kanaat bloğunun sosyolojik 

gerçeklere aykırı düşeceği kesindir. Bu bağlamda Kapani’ye göre 

kamuoyu yalnızca belli bir olay, sorun ve benzeri durumlarda oluşan 

ve görüş bildiren kişilerin geçici olarak oluşturdukları bir grup 

yapısıdır (Kapani, 1988’den aktaran: Vural, 1997: 77). Ancak bütün 

tanımların ortaya koyduğu üzere kamuoyunun, kamu çıkarlarını 

ilgilendiren bir konu hakkında halkın genel kanaat ve düşünceleri 

üzerine oluştuğu görülmektedir. 

http://www.tdk.gov.tr/
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Kamuoyu oluşumu ise bir düşünceyi yaygınlaştırmak ve halkın 

dikkatini o düşünce etrafında toplamak ve yoğunlaştırmak karşılığında 

kullanılmaktadır (Yüksel, 2007: 572). Ancak kamuoyunun oluşması 

için tüm halkın aynı görüşü paylaşması beklenemez, aksine tüm halkın 

aynı görüşü paylaşması durumunda kamuoyu oluşamaz. Bu açıdan 

bakıldığında kamuoyu demokrasiye gereksinim duyan bir kavram 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Antidemokratik rejimlerde kamuoyu 

oluşsa dahi herhangi bir etkiye sahip olamaz (Kazancı, 2009: 62). Bu 

nedenle etkili ve özgür bir kamuoyu aynı zamanda demokratik 

sistemin de en önemli kanıtı olmaktadır (Bektaş, 1996: 10). 

Kamuoyunun oluşabilmesi demokrasi ile doğrusal ilişki içerisindedir; 

zira kamuoyunun oluşabilmesi için gazete, radyo, televizyon, internet 

gibi çok sayıda ve bağımsız iletişim aracının, çok sayıda sivil toplum 

kuruluşunun var olması ve halkın çeşitli platformlarda fikirlerini 

özgürce paylaşabilmesi gibi etkenler söz konusudur.  

 

Halkın ortak çıkarlar doğrultusunda genel kanaat ve düşünceleri 

üzerine birbirleriyle etkileşim kurarak oluşturdukları kamuoyuna, 

mikro bazda Bergama’nın doğasını siyanürlü altın arama 

faaliyetlerinden korumak amacıyla Bergamalılar tarafından 

oluşturulan kamuoyu örnek gösterilebilir. 1990’lı yıllarda Bergama’da 

kurulması planlanan altın madeni için, ilgili firmanın binlerce ağacı 

kesmesi üzerine, 2000’li yılların ortalarına kadar Bergamalılar bir 

yandan hukuki mücadelelerini sürdürmüş; bir diğer yandan da nüfus 

sayımına katılmama, referandum, yarı çıplak yürüyüşler, maden işgali, 

Boğaz Köprüsü’ne zincirlenerek trafiği kilitleme gibi çok farklı 
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eylemlere imza atmışlardır (İnce, 2014). Bu süreçte Bergama’daki 

kahvehanelerin birer halk meclisi gibi kullanılması ve bu ortamlarda 

oylamaların yapılması, bu kahvehanelerin toplum yararına fikirlerin 

üretildiği kültürel ve politik bir alana, kısaca kamusal alana 

dönüşmesini sağlamıştır. Bu bağlamda kamusal, diğer ifade ile 

herkese açık olan bir ortamda kamu çıkarlarının birleşerek kamuoyu 

oluşması söz konusudur.  

 

Kamusal alan kavramında, toplum menfaatlerine yönelik toplumsal 

etkinlik alanından söz etmek mümkündür. Bu etkinlik alanında toplum 

yararına yönelik düşünce, eylem ve söylemlerin ortaya çıkması esastır. 

Bu alanda, bireylerin mevcut yönetime muhalefet edebildikleri, 

birbirleri ile siyasi ve sosyal görüşlerini paylaşabildikleri, kendi fikir 

ve görüşlerini özgürce ifade edebildikleri bir durum söz konusudur. 

17. ve 18. yüzyıllarda Fransa’da salonlar, İngiltere’de kahvehaneler, 

Almanya’da okuma odaları kamusal alanın başlangıç kurumları olarak 

kabul edilmektedir (Çetin, 2006: 16). Habermas’a göre Ortaçağ’da 

kendisini feodal düzlemde gösteren temsili kamusal alan ve 

Ortaçağ’ın ardından burjuvanın entelektüel alt yapısını hazırlayan 

edebi kamusal alanın ardından son olarak, burjuva ya da siyasal 

kamusal alan çıkmıştır (Köroğlu ve Köroğlu, 2013: 915). Burjuva ya 

da siyasal kamusal alan, en modern kamusal alanı tanımlamaktadır. 

16. yüzyılın sonlarında modern ulus-devletlerin ortaya çıkışı ve 

devletten ayrı bir alan olarak toplumun ortaya çıkışı ve kapitalizmin 

yükselişiyle devlet-toplum arasındaki bağın kopuşu, modern kamusal 

alanın gelişiminde önemli rol oynayan unsurlardır (Falay, 2014: 53).  
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Bu bağlamda 17. ve 18. yüzyılda salonlar, kahvehaneler, okuma 

salonları ile ortaya çıkan kamusal alan; 19. ve 20. yüzyılda kitle 

iletişim araçlarının oluşturduğu bir kamusal alana dönüşmüştür. 

Ancak Habermas, bu gelişmeyi feodal toplumun kamusal alanının 

tekrar ortaya çıkışı olarak değerlendirmektedir. Habermas’a göre 18. 

yüzyıldaki kamusal alan; 19. ve 20. yüzyıllarda gelişen kitle iletişim 

araçları ve özel sektör kuruluşlarının yarattığı ortamda yok olmaktadır 

(Dağtaş, 1999: 168-196). Bu açıdan bakıldığında kitle iletişim 

araçlarındaki gelişmeler, kitle iletişim araçlarının sahiplik yapıları ve 

siyasi iktidar ile olan ilişkileri nedeniyle yeni kamusal alanların 

oluşmasına engel olmakta, farklı seslere yer vermemekte ve 

savunduğu tek hâkim görüş nedeniyle kamusal alan oluşumuna izin 

vermemektedir. Ancak bu görüşe karşın söz konusu yüzyıllarda 

yaşanan ekonomik ve siyasi gelişmelerin alternatif kamuların ortaya 

çıkmasına ve yönetilenlerin çeşitli şekillerde kamusal alana 

girmelerine olanak sağladığını savunan yaklaşımlar da bulunmaktadır. 

 

Kamusal alanda gerek koşul demokrasidir. Habermas, kamusal alanı 

demokrasi üzerinde yükselmiş toplumların eleştirisinin bir aracı olarak 

değerlendirmektedir (Yükselbaba, 2012: 54-55). Böylece kamuoyu 

oluşumu ve kamusal alan, yine demokratik toplumlara ait kavramlar 

olarak değerlendirilmektedir. Bu bağlamda demokratik olmayan 

toplumlarda etkin bir kamuoyu oluşumu mümkün olmayacağından 

kamusal alandan da söz edilememektedir. Morgana (2020), İran İslam 

Devrimi üzerine yapmış olduğu çalışmasında, devrim sonrası ortaya 

çıkan totaliter rejimin ilk iş olarak kamusal alanlara saldırdığını, 
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insanların evlerde bile toplanmasına izin verilmediğini ve rejimin 

kamusal alanları büyük bir tehlike olarak gördüğünü ifade etmektedir. 

Yine benzer bir biçimde Rusya’da kamusal alan üzerine yapılan 

çalışmalar, ülkede bedava açık alanların ticari kuruluşların eline 

geçtiğini ve yaygın Rus siyasi söyleminin siyasi elitler tarafından 

domine edildiğini ileri sürmekte ve mevcut demokratik sorunlara 

işaret etmektedir (Pape ve Smirnova, 2018: 776). Söz konusu 

örneklerden de hareketle kamusal alanın oluşması için gerek duyulan 

temel şartın demokrasi olduğu savı ön plana çıkmaktadır.  

 

Buna karşın Fenton (2018), liberal demokrasinin eşitsizlik, yolsuzluk, 

yoksulluk gibi hiçbir soruna kesinlikle çare olamadığını ve liberal 

demokrasinin sahte demokrasi üzerine kurulduğunu ve kamusal alanın 

da bu sahte demokrasinin bir aracı olduğunu ileri sürmektedir. Yine 

bezer bir biçimde McGuigan (2005), politik ve sivil kuruluşların kendi 

varlıklarını garanti altına alabilmeleri için kamusal alanlara müsaade 

ettiğini ve hatta kamusal alanlara dahil olmaya çalıştıklarını ifade 

etmektedir. Ancak çeşitli eleştirel bakış açılarına rağmen demokratik 

ülkelerde kamusal alanlarda toplanma, fikir üretme ve fikirleri 

açıklama özgürlüğüne karşın totaliter rejimlerde bu tür faaliyetler 

büyük tehdit olarak görülmekte; yarı demokratik rejimlerde ise çeşitli 

şekillerde engellenmeye veya etkisizleştirilmeye çalışılmaktadır. 

Ancak kamusal alan farklı rejimlerde, farklı kültür ve toplumlarda 

farklı şekillerde ortaya çıkabilmekte ve evrilebilmektedir.  
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1.1. Sosyal Medyada Yeni Kamusal Alan 

Sosyal medyanın yeni bir kamusal alan olup olmadığı sıkça 

tartışılmaktadır. Bunun en önemli nedeni sosyal medyanın sanal bir 

ortam olmasına karşın, internet kullanıcılarını hiçbir zaman ve mekân 

sınırlaması olmaksızın bir araya getirebilmesi, onlara bilgi ve fikir 

paylaşma olanağı sunması ve hatta demokratik tartışma zemini 

oluşturmasıdır. Böylece sosyal medya sunduğu etkileşimli iletişim 

imkânıyla bireyi içinde yaşadığı toplum ve devletle ilişkilerinde 

edilgen olmaktan çıkarıp, etken bir konuma yükseltmektedir (Eren ve 

Aydın, 2014: 198; Çiftçi, 2018: 421). Bu bağlamda sosyal medya; 

düşünce, eylem ve söylemlerin geliştirildiği ve tartışıldığı 17. ve 18. 

yüzyıldaki toplumsal etkinlik alanları olan salonlar, kahvehaneler ve 

okuma odalarının yerini alabilmektedir.   

Kamusal alan, vatandaşların toplumsal konularda kanaate vardıkları, 

tartıştıkları ve karşılıklı fikir alışverişlerinde bulundukları bir eylem 

sürecidir. Bireylerin iletişimsel eylem yoluyla toplumsal sorunlara 

çözüm bulmak adına bir araya geldikleri her durumda oluşan kamusal 

alan aslında mekânsal değil söylemsel ve amaçsaldır (Sert, 2014: 

289). Bu durum kamusal alanın oluşumunda fiziksel bir mekân 

zorunluluğunun olmadığını göstermektedir. Geleneksel medyada 

yapılan ve temelde kitleleri kontrol etme eleştirileri, yerini yeni 

medyada özgürlük, otonomi ve demokrasi gibi olumlu niteliklere 

bırakmaktadır. Kullanıcılarına alternatif bir kamusal alan sunan sosyal 

medya örgüt olmadan örgütlenme imkânı sağlamaktadır (Özcan, 2015: 

186). Bu bağlamda sosyal medya ortamlarında bir araya gelen bireyler 
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toplumun ortak yararına yönelik düşünce, eylem ve söylemler 

geliştirdikleri takdirde söz konusu ortamları kamusal alana 

dönüştürebilmektedirler. Özellikle sosyal medya ortamlarında ortaya 

çıkan politik tartışmalar, politik fikir beyanları ve politik katılım, bu 

ortamların kamusal alan olabilmesi için gereken şartların tümünün var 

olduğuna işaret etmektedir (Zuniga, 2015: 3157).  

Ancak Lunt ve Livingstone (2013), kamusal alan ve medya 

çalışmaları üzerine yapılan çalışmaların büyük çoğunluğunun 

Habermas’ın 1962 yılında yayımlanmış ve 1989 yılında İngilizceye 

çevrilmiş “Kamusal Alanın Yapısal Dönüşümü” isimli kitabına atıfta 

bulunduğunu belirtmektedir. Oysa Lunt ve Livingstone’a göre 

Habermas’ın kuramı, o tarihten bugüne dek değişime uğramıştır. 

Ayrıca yazarlar; Habermas’ın kamusal alanını medya çalışmalarına 

taşıyanların, bu kavramla ilgili olan eleştirilerle de karşı karşıya 

kalacaklarını belirtmişlerdir (Lunt ve Livingstone, 2013: 2’den akt. 

Doğuş, 2014: 147-148). Bu bağlamda Habermas’ın yaklaşımının, 

medya ve yeni medya çalışmalarında ele alınışına da ayrı bir bakış 

açısıyla dikkat çekilmektedir. Erdoğan ve Alemdar ise internet 

toplumunun yine egemen güçlere bağlı olduğunu ve bu teknolojik 

aracın belirli özgürlük sınırları içinde kullanıldığını ifade etmektedir 

(Erdoğan ve Alemdar, 2002: 439). Bu açıdan bakıldığında internet ve 

sosyal medya kavramının yine egemen güçlerin kontrolünde sahte bir 

demokrasi ortamı oluşturduğu düşüncesi öne çıkmaktadır.   
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 Sosyal medyanın yeni bir kamusal alan olduğu ve örgüt olmadan 

örgütlenme imkânı sunduğu görüşünü destekleyen ve güçlendiren 

temel örneklerden biri, 2010 yılında baş gösteren ve Arap Baharı 

olarak adlandırılan başta Tunus, Mısır, Cezayir ve Yemen olmak 

üzere birçok Arap ülkesini etkileyen ve köklü değişimlere neden olan 

halk hareketlerinde sosyal medyanın etkin bir araç olarak 

kullanılmasıdır. Bu görüşe göre sosyal medya üzerinden artan 

paylaşımlar ve etkileşimler, Arap halklarının ortak gündeme sahip 

olmalarında etkili bir rol oynamış ve ortaya çıkan halk hareketlerinin 

domino etkisi oluşturarak yayılmasına neden olmuştur (Yüksel, 2013: 

9). Ancak söz konusu Arap ülkelerindeki internet ve sosyal medya 

kullanım oranları göz önüne alındığında, Arap Baharı’nda sosyal 

medyanın tam anlamıyla itici güç olduğu görüşleri gücünü 

yitirmektedir. Örneğin, Arap Baharı’nın en etkili olduğu ülkelerden 

biri olan Mısır’da, 2011 yılında nüfusun sadece %13.6’sının sosyal 

medya kullanıcısı olduğu görülmektedir. Bu durum Tunus’ta %28.9, 

Cezayir’de %9.5, Yemen’de ise % 2.6’dır ve Arap Baharı’nın etkili 

olduğu diğer Arap ülkelerinde de durum pek farklı değildir (Fuchs, 

2013: 194). Bu açıdan bakıldığında nüfusa oranla son derece küçük 

bir kitlenin sosyal medya kullanıcısı olduğu Arap Baharı yaşanan 

ülkelerde, sosyal medya gerçekten bir kamusal alan oluşturup Arap 

halklarının ortak gündeme sahip olmalarında etkili olmuş mudur? Bu 

bağlamda bu soruya evet yanıtını verebilmek oldukça güçtür.  

 

Sosyal medyanın kamusal alanlığının sorgulanmasına neden olan bir 

diğer önemli düşünce, internetin aslında ticari bir hizmet olduğudur. 
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Bu görüşe göre internetin ve internet hizmeti için gerekli bileşenlerin 

satılıyor olması, kamuoyu ile politikacılar arasında etkin bir çift yönlü 

iletişim oluşmasına engel olmaktadır (Zuniga, 2015: 3154). Bu 

bağlamda internet hizmetinin ve internet için gerekli olan bileşenlerin 

ticari olması, toplumun tümü ya da geniş bir kısmı tarafından 

kullanımını engellemektedir. Bu durumda sadece internet hizmetini ve 

onun için gerekli olan bilgisayar, mobil bilgisayar veya akıllı telefon 

gibi cihazları satın alan ya da kullanan kimseler sosyal medya 

ortamlarından yararlanabilmektedir. Sosyal medyanın özgür bir 

kamusal alan olmasının önündeki engellerden biri de söz konusu 

sosyal medya ortamlarının marka değeri taşımaları ve birer ticari 

kuruluş olmalarıdır. Unutulmamalıdır ki Facebook, Twitter ve 

Youtube gibi birçok sosyal medya sitesi, aynı geleneksel medya gibi 

reklam gelirleri ile ayakta durmaktadır ve bu nedenle faaliyet 

gösterdikleri ülke yönetimleri ile iyi ilişkiler içinde olmaları 

gerekmektedir. Bu durum ise birçok sosyal medya sitesinin oto-sansür 

sistemi geliştirmesine sebep olmaktadır. Örneğin, Facebook faaliyet 

gösterdiği ülkelerde hoş karşılanmayacak türden paylaşımları tespit 

ettiği durumlarda bu tür içerikleri silmektedir.  

 

Sosyal medyanın kamusal alan haline gelmesinin önündeki bir diğer 

önemli engel ve tehdit ise sosyal medya sitelerine yönelik 

uygulanabilecek sansürdür (Yegen, 2013: 133). Günümüzde 

Facebook, Twitter, Youtube ve Instagram gibi sosyal medya sitelerine 

erişim engeli olan birçok ülke bulunmaktadır. Birçok ülkede ise 

Türkiye’de olduğu gibi bazı dönemlerde bazı sosyal medya sitelerine 
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mahkeme kararı ile geçici olarak erişim engellenebilmektedir. İnternet 

tabanlı teknolojilerdeki gelişmelere bağlı sosyal medyanın kamusal 

alan oluşturarak toplumsal yaşama entegre olabilmesi; ancak hukukî, 

siyasi ve sosyo-kültürel düzenlemeler ile mümkündür (Okmeydan, 

2017: 368). Bu bağlamda sosyal medyanın kamusal alan oluşturup 

sürdürmesi için çok boyutlu düzenlemelere ihtiyaç duyulmaktadır. 

Nitekim devlet, hükümet organları, internet sağlayıcı şirketler ve 

interneti kontrol etme imkânı olan kurumların internet kullanıcılarının 

internetteki faaliyetlerini kontrol etmesi, yasaklaması veya internet 

sitelerine ya da sosyal medya sitelerine erişimi engelleme imkânları 

bulunmaktadır. Bu durum kontrol edilebilme ve kolaylıkla 

yasaklanma açısından sosyal medyanın kamusal alan niteliğini 

tartışılır hale getirmektedir.  

 

Sosyal medyanın kamusal alana dönüşümünde ortaya çıkan yeni ve 

güncel bir sorun ise ‘trol’ veya ‘internet trolleri’ olarak adlandırılan 

manipülatif içerik paylaşan ve dezenformasyon oluşturmaya çalışan 

örgütlü veya örgütsüz kişi ya da gruplardır. Bu tip trol grupları 

özellikle seçim dönemleri gibi siyasal etkinliklerde, çeşitli siyasal ve 

ahlaki konularda kişi, kurum veya çeşitli görüşlere saldırılarda 

bulunarak sosyal medyadaki özgür tartışma ortamını terörize 

edebilmektedirler (Joseph, 2019: 354). Böylece sosyal medyada 

ortaya çıkan trol hareketi sosyal medyada insanların fikir ve 

görüşlerini hedef alınma ve ifşa edilme kaygısı nedeniyle 

paylaşamamalarına neden olmaktadır. Dolayısıyla sosyal medya 

üzerinden yürütülen fikir alışverişleri sosyal medya platformlarında 
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daha kapalı gruplarda daha küçük bir kitle ile gerçekleşmektedir. Bu 

bağlamda trollerin sosyal medyanın kamusal alana dönüşümünün 

önünde önemli bir engel olduğu söylenebilmektedir. 

 

SONUÇ  

 

Günümüzde sosyal medyanın hiçbir teknik bilgi gerekmeksizin zaman 

ve mekân sınırlaması olmadan bireylere kendi içeriklerini oluşturma, 

başkalarıyla paylaşma ve interaktif iletişim özgürlüğü sunması, bu 

ortamların yeni birer kamusal alan olduğu düşüncesinin yayılmasına 

neden olmuştur. Bu görüşe göre toplumsal çıkara yönelik fikir 

üretilen, paylaşılan, tartışılan, siyaset konuşulan ve muhalefet edilen 

toplumsal etkinlik alanları olarak 17. ve 18. yüzyılın kamusal alanı 

kahvehaneler ve okuma odaları gibi mekânlar, sanal ortamlarda tekrar 

yaşam bulmaya başlamıştır. Ancak bu iddia oldukça tartışmaya 

açıktır.  

 

Öncelikle kamusal alandan söz ederken Habermas’ın kamusal alan 

kavramından yola çıkılması konuyu daha ilk başta tartışmalı bir 

boyuta çekmektedir. Habermas’ın, 1962 yılında yayımlanan ve ilk kez 

1989 yılında İngilizceye çevrilen kamusal alan kavramının, sosyal 

medya gibi hem teknik hem de sosyolojik boyuta sahip güncel bir 

olgu ile ilişkilendirilmesi konuyu iyice hassaslaştırmaktadır. Ayrıca 

sosyal medyanın internet kullanıcılarının istekleri doğrultusunda şekil 

alabilen oldukça esnek bir kavram olduğu da unutulmamalıdır. Sosyal 

medya, kullanıcıların isteğine göre eğlence, sosyalleşme, bilgi erişimi, 

bilgi ve fikir paylaşımı aracı olarak şekil alabilen bir platformdur. Bu 
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nedenle öncelikle sosyal medyanın kamu tarafından ne amaçla 

kullanıldığı önem taşımaktadır. Sosyal medyayı yeni bir kamusal alan 

olarak değerlendirirken dikkat edilmesi gereken en önemli 

unsurlardan biri de budur. Sosyal medya kamunun sanal olarak 

toplandığı bir mekân olarak toplum yararına fikirlerin üretilmediği, 

fikir alışverişinde bulunulmadığı, politik tartışma-eleştirinin 

geliştirilmediği ve ortak bir gündem oluşturulmadığı durumlarda en 

baştan kamusal alan niteliği taşımamaktadır.   

 

Entelektüel birikime sahip bireylerin söyleyecek sözlerinin olması, 

fikirlerini paylaşma, değiş-tokuş yapma isteği içinde sanal ortamlarda 

bir araya gelmesi, toplumsal etkinlik alanı oluşturabilmesi ve bu 

bağlamda sosyal medyayı yeni bir kamusal alana dönüştürme isteği 

bir varsayım kabul edildiğinde, karşımıza gerekli olan etmen olarak 

demokrasi çıkmaktadır. Bireylerin veya grupların sosyal medyadaki 

fikir paylaşımlarının ve diyaloglarının çeşitli nedenlerden dolayı 

kontrol edildiği ve çeşitli müdahalelerde bulunulduğu, sosyal medya 

sitelerine erişim engelinin olduğu demokratik olmayan toplumlarda 

sosyal medyada kamusal alan oluşamayacağı gibi, geleneksel anlamda 

da bir kamusal alandan söz edilmesi mümkün değildir. Ayrıca sosyal 

medya sitelerinin marka değeri olan ve kâr amacı güden kuruluşlar 

olduğu da göz önüne alındığında bu kuruluşlar için öncelik kamu 

yararından çok kuruluşun kârlılığı olacaktır. 

 

Sosyal medya ortamlarının kullanılabilmesi için gereken internet 

hizmetinin ve bu internet hizmeti için gerekli olan bilgisayar ve akıllı 

telefon gibi ekipmanların ticari mal ve hizmet olmaları, satın alma 
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gücünü de gündeme getirmektedir. İnternet hizmeti ve bilgisayar 

fiyatlarının ülkeden ülkeye farklılıklar göstermesi, bazı toplumlarda 

halen evlerde internet bağlantısının varlığının lüks sayılması ve bu 

nedenle ortaya çıkan kullanım eşitsizliği de bu noktada ayrıca sorun 

teşkil etmektedir. Bu bağlamda sosyal medyanın kamusal alan olarak 

sayılabilmesi için gereken bir diğer unsurun da refah seviyesi olduğu 

ortaya çıkmaktadır. Tüm bunlara ek olarak günümüzde ortaya çıkan 

internet trollerinin sosyal medyada oluşturdukları dezenformasyon 

çalışmaları ve kendi görüşleri dışındaki kişi veya kuruluşlara yönelik 

saldırıları da bu ortamlardaki fikir özgürlüğünü zedelemektedir. 

 

Tüm bunlardan yola çıkarak sosyal medyanın yeni bir kamusal alan 

olarak kabul edilebilmesi için; demokratik toplum yapısı, sosyal 

medyayı bilinçli kullanabilecek kadar yüksek veya ileri refah seviyesi, 

sosyal medya sitelerinin kâr kaygısı gütmemesi ve sosyal medya 

kullanıcılarının bu ortamları toplum yararına yönelik kullanan 

entelektüel birikimi olan kişilerden oluşması gerekmektedir. Oysaki 

bugün ortaya çıkan gerçek, çok daha farklıdır. Günümüzde sosyal 

medya öncelikli olarak eğlence amacıyla kullanılmaktadır. Sosyal 

medya siteleri de geleneksel medya gibi reklam gelirine ihtiyaç duyan 

ve bu yolla kârlılığını artırmayı amaçlayan ticari kuruluşlardır. Refah 

seviyesi nedeniyle dünyanın birçok ülkesinde internet bağlantısı 

sadece yüksek gelirli ailelerin evinde bulunmaktadır. Ya da birçok 

ülkede ve belirli bölgelerde internet altyapısı halen yoktur ve bu 

ülkelerde veya bölgelerde yaşayan insanlar, yalnızca temel yaşamsal 

ihtiyaçlarını karşılamak için çaba göstermektedir. Yine birçok ülkede 
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refah seviyesi yüksek bile olsa demokratik sorunlar nedeniyle sosyal 

medya sitelerine erişim engellenmekte ve bu ortamlara sansür 

uygulanmaktadır. Sosyal medyaya sansür uygulanmasa bile bu 

ortamlara yönelik takip ve kontrol mekânizmasının işlediği 

toplumlarda, bireylerin izleniyor olduklarına yönelik farkındalıkları ve 

korkuları da sosyal medya kullanım pratiklerini etkilemektedir. Tüm 

bunlar göz önüne alındığında sosyal medyanın kamusal alan olabilme 

potansiyeli var olsa dahi, burada sözü edilen unsurlar gibi birçok 

şartın da kamusal alan tanımlamalarına eklemlenmesi gerekmektedir. 
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GİRİŞ 

 

İnsan yaşamı, tüm yaşam pratiklerini geliştirmeye dayalı teknik ve 

buluşlarla bugünkü halini almıştır. İnsanoğlu ilkel yaşamda geliştirdiği 

araç-gereçlerin sunduğu olanaklar sayesinde yerleşik hayata adım 

atmış ve sürekli olarak yaşamını dönüştürecek değişimler ortaya 

koymuştur. Bu çabalar sonucunda toprakla ilgilenmeye dayanan, 

geçimin toprak ya da zanaat ile sağlandığı toplumsal yapı kendini 

Endüstri 1.0 süreci olarak ifade edilmiş ve ardından da Sanayi 

Toplumuna dönüşmüştür. Endüstri 1.0 süreci ile üretimde hız, 

süreklilik ve standartlaşma sağlanmıştır. Üretim süreçlerinde icat 

edilen çeşitli makineler kullanılarak günümüzdeki fabrikaların öncülü 

olan fabrikalar kurulmuştur. Endüstri 1.0’ın içinde barındırdığı yenilik 

ve teknolojilerin artık ihtiyaçları karşılayamaması ve yetersiz kalmaya 

başlaması sonucunda daha bilimsel esaslı arayışların gerçekleştirildiği 

Endüstri 2.0 öncülüğü Amerika ve Almanya’nın yaptığı birçok yeni 

buluş, fabrikaların ve çalışma ortamlarının hem fiziksel yapısının hem 

de çalışma şeklinin değişmesine ortam sağlamıştır. Fabrikalarda 

kullanılan makinelerde buhar enerjisi yerine petrol ve elektrik 

enerjisinin kullanılmaya başlanması makinelerin fiziksel olarak 

küçülmesini ve fabrikalarda işçilerin çalışabilecekleri yeni alanların 

ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bu süreçte üretimin ve verimliliği 

artırmanın yönetimden geçtiği düşüncesi ağırlık kazanmış ve buna 

yönelik olarak iş yapış yönetim modellerini ortaya koymak amaçlı 

çalışmalar yürütülmüştür. Endüstri 2.0 sürecinde teknolojinin çok hızlı 

şekilde gelişmesi ve değişime uğraması Endüstri 3.0 sürecinin alt 
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yapısını oluşturmuştur. Endüstri 3.0 sürecinin yaşandığı 20. yüzyıla 

gelindiğinde teknoloji hayatın her alanına nüfus etmiş ve her alanda 

değişiklikler meydana getirmiştir. Mobil cihazların icat edilmesi ve 

kullanımının artması nedeniyle Endüstri 3.0 dönemi “bilgi çağı” ve 

toplum yapısı da “bilgi toplumu” olarak adlandırılmıştır. Bilgi iletişim 

teknolojilerinde meydana gelen gelişmeler sonucunda tüketicilerin 

beklenti, istek ve ihtiyaçlarını da dönüştürdüğü işletmeler yine bilgi ve 

iletişim teknolojilerini kullanarak tüketicileri analiz etmeye, istek, 

beklenti ve taleplerini belirlemeye ve buna bağlı olarak işletmelerin 

üretim ve yönetim süreçlerinde değişiklikler yaşanmaya başlanmıştır. 

Endüstriyel devrimler sürecinde geliştirilen her icat, üretimi daha hızlı 

ve seri hale getirirken aynı zamanda üretimin artması yeni buluşların 

önünü açmış; sürekli gelişimi ve ilerlemeyi beraberinde getirmiştir. 

Günümüzde yaşanmaya başlanan Endüstri 4.0 sürecinin de 

kendisinden önceki endüstri devrimleri gibi var olan toplumsal ve 

ekonomik yapılarda değişimler meydana getirmesi beklenmektedir. 

 

1. TARİHSEL SÜREÇTE ENDÜSTRİ DEVRİMLERİ 

 

Tarihsel süreç içerisinde dört farklı endüstriyel devrim yaşanmıştır. İlk 

endüstri devrimi olan Endüstri 1.0, İngiltere’de başlamış sonra kıta 

Avrupası’na ardından da tüm dünyaya yayılmıştır. Endüstri 1.0, 

endüstrileşmenin başlangıcı kabul edilen, su ve buhar enerjisine dayalı 

makineli üretim sisteminin üretime hakim olmaya başladığı süreci 

ifade etmektedir (Yazıcı ve Düzkaya, 2016:54; Alçın, 2016:20; Koçak 

ve Diyadin, 2018:108). Buhar makinesinin aktif olarak üretim 

süreçlerinde yer alması ile birlikte İngiltere’nin tarıma ve zanaatlara 
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dayalı ekonomisi, sanayiye ve makine üretimine dayalı bir hale 

gelmiştir (Hobsbawm, 2013: 280). Ortaya çıkardığı değişimler 

nedeniyle Endüstri 1.0 süreci tarihte bir kırılma noktası olarak 

görülmektedir. Gerçekleştiği dönemdeki insanları ekonomik, siyasi ve 

felsefi olarak etkilemiş ve başlangıcı gibi etkileri de kısa süre 

içerisinde İngiltere’den Avrupa’ya ardından da tüm dünyaya 

yayılmıştır. Endüstri 1.0 ile birlikte üretimde hız, süreklilik ve 

standartlaşma sağlanmıştır. Üretim süreçlerinde icat edilen çeşitli 

makineler (iplik sarma makinesi, çırçır makinesi, vb.) kullanılarak 

günümüzdekinin öncülü olan fabrikalar kurulmuştur.  

 

Endüstri 1.0 sürekli ilerleme, üretime hız kazandırma ve kâr elde etme 

dürtüsüyle hareket eden fabrika ya da işletme sahipleri için belli bir 

noktadan sonra yeterli olmamıştır. Bu nedenle Endüstri 2.0’ı 

tetikleyen araştırma çalışmaları Endüstri 1.0’dan farklı biçimde daha 

bilimsel esaslı olarak (Hobsbawm, 2013: 160) ve sanayi-bilim dünyası 

işbirlikleri ile gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Endüstri 2.0, kısaca 

elektrik enerjisinin endüstriyel süreçlerde kullanılmaya başlanması ve 

Henry Ford’un hareketli bant sistemini kendi otomobil fabrikasında 

başarı ile uygulaması sonucunda kitlesel üretimin ve tüketimin 

gerçekleştirildiği süreci ifade etmektedir (Schwab, 2016: 16; Keleş 

Tayşir, 2011: 4). Endüstri 2.0 döneminde öncülüğünü Amerika ve 

Almanya’nın yaptığı birçok yeni buluş, fabrikaların ve çalışma 

ortamlarının hem fiziksel yapısının hem de çalışma şeklinin 

değişmesine neden olmuştur. Buhar gücüyle çalışan makineler 

üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda önce petrol türevleriyle 
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ardından da elektrik enerjisiyle çalışan makineler fabrikalarda yer 

almıştır (Freyer, 2014:44; Görçün, 2016:76). Makinelerin küçülmesi 

sayesinde oluşan fazla alan daha fazla işçinin çalışabileceği biçimlerde 

düzenlenmiştir. 

 

Endüstri 3.0, üretim ve çalışma sistemlerinde teknoloji kullanımının 

yoğunlaştığı (İşler, 2013:25), oda büyüklüğündeki bilgisayardan cep 

küçüklüğündeki bilgisayara geçiş esnasında bilgisayarın boyutunun 

küçülmesine karşın işlevlerinin, yeteneklerinin ve kapasitesinin çok 

daha fazla büyüyüp çeşitlenerek insan yaşamında yoğun olarak 

kullanıldığı sürece işaret etmektedir (İşman, 2001:3-5). Bilgisayar, 

telefon, tablet gibi mobil cihazların kullanımının artması nedeniyle 

Endüstri 3.0 dönemi “bilgi çağı” ve toplum yapısı da “bilgi toplumu” 

olarak adlandırılmıştır. Bilgi çağı, ekonomik kaynakların bilgi gibi 

soyut unsura dönüştüğü ve üretimin, toplumsal ve kültürel süreçlerin 

tümünün teknolojiye ve bilgiye dayalı olduğu dönem olarak (Aktaş, 

2007:182), bilgi toplumunu ise bilgisayarları ve iletişim araçlarını 

ulusal ya da uluslararası düzeydeki tüm enformasyon kaynaklarına 

kolay erişim sağlamak amacıyla yaygın olarak kullanan toplum 

(Marshall, 2003:199) olarak tanımlamak mümkündür.  

 

Teknolojik gelişmelerin yanı sıra artan küreselleşme, iletişim ağları, 

teknoloji, ürünlerde yenilik, ürün çeşitliliği, rekabet ve azalan ürün 

ömrü işletmeleri daha dinamik, öngörülemez ve çalkantılı ortamlarda 

düşük maliyetli üretim gerçekleştirmeye zorlamıştır. İşletmeler bu 

ortamda ayakta kalmak için birçok strateji ya da yöntem uygulasa bile 

geleneksel fabrika tasarımı ile bu gereksinimleri karşılayamamaya 
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başlamıştır. Bu durum işletmeleri Endüstri 4.0 dönüşümünün eşiğine 

getirmiştir (Soder, 2017:3). Endüstri 4.0, bilgi ve iletişim 

teknolojilerinde meydana gelen gelişmelerin üretim sistemlerini 

dijitalleştirmesi (TÜBİTAK, 2016:1) sonucunda üretim sistemi 

içerisinde yer alan tüm araç ve gereçlerin birbirine bağlanarak hem 

birbirleriyle hem de ürettikleri ürünlerle iletişim/etkileşim kurmasını 

mümkün kılan (Ege, 2014:27) ve tüm bu gelişmeler sonucunda kendi 

kendini yönetebilen “Akıllı/Karanlık Fabrikaları” ortaya çıkaran 

süreci ifade etmektedir (Görçün, 2016:142). 

 

2011 yılında Almanya’nın üzerinde çalışmaya başladığı ve 2013 

yılında çalışmalarının olumlu sonuçlarını aldığı (Devezas, Leiãto ve 

Sarygulov, 2017:2) Endüstri 4.0; endüstrilerde, işgücü kullanımında 

ve üretim süreçlerinde köklü değişimleri öngörmektedir. Alman 

Hükümetinin 2016 yılında sunmuş olduğu rapora göre Endüstri 4.0 

“üretimin dijitalleştirilmesi/sayısallaştırılması” sürecidir (Hänisch, 

2017:9). Bu süreçte siber fiziksel sistemlerin yaygınlaşarak daha hızlı 

esnek ve verimli üretim süreçlerinin oluşmasını sağlaması ve daha 

yüksek kalitedeki malların daha düşük maliyetli üretiminin mümkün 

kılınması öngörülmektedir (Schwab, 2016:16).  
 

2. ARAŞTIRMANIN AMACI VE ÖNEMİ 

 

Bu çalışma teknolojik gelişmelerin ve Endüstri 4.0 sürecinin doğrudan 

veya dolaylı olarak endüstriyel yapılarda, mesleklerde, yönetsel 

süreçlerde, ekonomik ve toplumsal yapılarda meydana getirdiği 

dönüşümlerin ve bunların paydaş ilişkilerine yansımalarının ortaya 
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konulması amaçlanmıştır. Bu bağlamda aşağıdaki araştırma soruları 

geliştirilmiştir: 

 

• Endüstri 4.0'a yönelik genel algı nedir?  

• Endüstri 4.0 yapılanması yönetsel süreçler üzerinde ne tür 

dönüşümler açığa çıkarmaktadır/çıkarmıştır?  

• Endüstri 4.0 yapılanması ekonomik ve toplumsal boyutlarda 

paydaş ilişkileri üzerinde ne tür dönüşümler açığa 

çıkarmaktadır/çıkarmıştır?  

• Endüstri 4.0 yapılanması sektörlerde hangi mesleklerin ortaya 

çıkması ve önem kazanmasını sağlamaktadır/sağlayacaktır?  

 

Türkiye’de Endüstri 4.0 sürecinin başlaması, Endüstri 4.0 bileşenleri 

ve Endüstri 4.0’ın endüstriyel süreçlerde meydana getirmesi muhtemel 

değişim ve dönüşümler üzerine çalışmalar yapılmış olmasına karşın 

henüz Endüstri 4.0’ın ve Endüstri 4.0 bileşenlerinin toplumlar, 

kurumlar, tüketiciler, yönetim yapıları vb. üzerindeki etkilerini ya da 

yansımalarını inceleyen kapsamlı çalışmalar oldukça sınırlıdır. Bu 

nedenle Endüstri 4.0’ı, beraberinde getirdiklerini, örgütlere ve paydaş 

ilişkilerine yansımalarını Türkiye’de ele alan ilk çalışmalar arasında 

yer alan bu çalışma, ileride yapılacak araştırma ve çalışmalara öncülük 

etmesi açısından önem taşımaktadır.  

 

3. ARAŞTIRMANIN KAPSAM VE SINIRLILIKLARI  

 

Araştırma kapsamında Türkiye’de Endüstri 4.0 farkındalığının 

oluşması amacıyla öncü çalışmalar yürüten Siemens firmasının 

kurduğu “endüstri40.com” adresinde yer alan ve Endüstri 4.0’a ilişkin 
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gerek WIN Automation 2016 ve WIN Eurasia 2018 fuarlarına katılım 

gerçekleştiren çeşitli firma temsilcileri ile gerekse yüz yüze 

ziyaretlerle gerçekleştirilen röportajlar incelenmiştir. Bu araştırma;  

 

• Siemens firmasının endüstri40.com adresinde yayınlamış olduğu 

görüntülü ve yazılı 28 röportajla, 

• Araştırmanın belirli zaman dilimlerinde gerçekleştirilmiş 

olmasından dolayı geçen zamanla birlikte katılımcılarda görüş, 

düşünce, fikir ve beklentilerin değişme ihtimalinin 

bulunmasıyla,  

• Araştırma sonucunda elde edilen bulguların tamamen 

katılımcıların verdiği cevapların analizi neticesinde ortaya çıkan 

sonuçlar olmasıyla,  

• Literatürde Endüstri 4.0 sürecinin meslekler, üretim süreçleri ve 

paydaşlarla ilişkileri inceleyen çalışmaların bulunmamasıyla 

sınırlıdır.  

 

4. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 

 

Endüstri 4.0 sürecinin endüstrilerin yapısı ve paydaş ilişkileri 

üzerindeki yansımalarını tespit etmek amacıyla gerçekleştirilen bu 

çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Nitel veri toplama 

yöntemleri ile elde edilen veriler içerik analizine tabi tutulmuştur. 

Bunun için nitel araştırma yöntemleri arasında yer alan durum 

çalışmalarından araştırmada ‘Endüstri 4.0’ın endüstrilerin insan odaklı 

yapıları üzerinde meydana getirmesi beklenen değişimlere 

odaklanılması’ nedeniyle araçsal durum çalışması deseni 
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kullanılmıştır. Çünkü Creswell’e (2013:99) göre araçsal durum 

çalışması, araştırmada tek bir konu/soruna odaklanıldığında 

kullanılmaktadır. 

 

Veri Toplama Araçları, Süreci ve Analizi 
 

Veri toplama sürecinde öncelikli olarak Endüstri 4.0 alanında literatür, 

yazılı ve görüntülü belgeler ile Türkiye’de sektör öncüleri ile yapılan 

görüşmeler tespit edilmiştir. Aynı zamanda endüstri40.com adresinde 

farklı alan uzmanlarıyla yapılmış görüntülü ve yazılı 28 röportaj 

incelenmiştir. Öncelikle görüntülü ve yazılı röportajların transkripti 

çıkarılmış ve nitel veri analizi için uygun hale getirilmiştir. Ardından 

elde edilen tüm röportajların transkriptleri NVİVO 12 programına 

aktarılmış ve belli kodlar çerçevesinde kodlanmıştır4. Kodlama 

işleminden sonra veriler tekrar gözden geçirilmiş ve katılımcıların 

görüşme sorularına verdikleri cevaplar ve belirttikleri görüşler içerik 

analizi yöntemiyle çözümlenmiştir. 

 

BULGULAR VE YORUM 

 

Çalışma kapsamında endüstri40.com adresinde görüntülü ve yazılı 

olarak 17 Mart 2017– 16 Mayıs 2018 tarihleri arasında Endüstri 4.0 

teknolojilerini sağlayan 25 firmanın 28 temsilcisi ile gerçekleştirilen 

röportajlara ulaşılmıştır. Röportaj gerçekleştirilen 25 firmanın hizmet 

 
4 Elde edilen nitel verilerin analizi üç ana aşamada gerçekleştirilmiştir. Birinci 

aşamada veriler bir araya toplanarak araştırmanın amacına uygun olarak anlamlı 

kodlara ayrılmıştır. Tüm verileri kodlama işlemi gerçekleştirildikten sonra bir kod 

listesi oluşturulmuştur. Kod listesi ile veriler karşılaştırmalı olarak incelenmiş ve 

kodlar ile verilerin tutarlılığı sağlanmıştır. Ayrıca kodlar benzerlik ya da ortak 

özellik yönünden de incelenmiş ve kodlarda birleştirmelere gitmeye gerek olup 

olmadığına karar verilmiştir. 
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verdiği sektörler, firma yetkilisi, röportaj sayısı ve röportaj adı 

bilgileri Tablo 1’de yer almaktadır. İncelenen 28 kısa röportajdan 

araştırmanın amacına uygun olmayan röportaj soruları ve cevapları 

araştırma kapsamı dışında tutulmuştur. Araştırmanın amaçları ile 

benzerlik gösteren diğer röportaj soruları incelemeye dahil edilmiştir. 

 

Tablo 1. Röportaj Gerçekleştirilen Firmalar, Firma Yetkilileri ve Sektörleri 

 Firma 
Firma 

Yetkilisi 
Sektörü Röportajın Adı 

Röportaj 

Sayısı 

23 InfoTRON 
Burak 

PEKCAN 

3 Boyutlu 

Teknolojiler 

Endüstri 4.0’ın Dünü, 

Bugünü, Yarını | 

infoTRON  

1 

25 Arçelik 
Mustafa 

ESENLİK 
Beyaz Eşya 

Arçelik Üretim 

Teknolojileri Direktörü 

Mustafa Esenlik ile 

Endüstri 4.0 Röportajı  

1 

24 Atos Çözüm Şule TOPAL 

Büyük Veri 

ve Siber 

Güvenlik 

Atos Çözüm Yöneticisi 

Şule Topal ile Endüstri 

4.0 Röportajı  

1 

18 Scheer Tolga AVŞAR Danışmanlık 

SCHEER Türkiye 

Genel Müdürü Çağrı 

Tolga Avşar 

1 

20 
Konzek 

Teknoloji 

Yunus 

ALTUNBIÇA

K 

Donanım ve 

Yazılım  

WIN Eurasia 2018 | 

Konzek Teknoloji | 

Genel Müdür Sn. 

Yunus ALTUNBIÇAK 

| Röportaj 

1 

22 SOPHIATECH 
Erkut 

ÖZYILDIRIM 

Elektronik ve 

Yazılım 

SOPHIATECH Firması 

Kurucusu Erkut 

Özyıldırım ile Endüstri 

4. Röportajı 

1 

7 
Beckhoff 

Otomasyon 

Erman 

GÜROL 

Endüstriyel 

Otomasyon 

WIN Automation 2016 

| Beckhoff Otomasyon | 

Erman Gürol Röportajı 

 

1 
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6 Bosch Rexroth 
Emrah 

KÜÇÜKÖZ 

Endüstriyel 

Otomasyon 

WIN Automation 2016 

| Bosch Rexroth | 

Emrah Küçüköz 

Röportajı 

1 

11 ENOSAD 
Hüseyin 

HALICI 

Endüstriyel 

Otomasyon 

WIN Automation 2016 

| ENOSAD | Dr. 

Hüseyin Halıcı 

Röportajı 

1 

9 Festo 

Fikret Kemal 

AKYÜZ 

Endüstriyel 

Otomasyon 

WIN Automation 2016 

| FESTO Röportajı  

2 
Sinan Cem 

GÜNEY 

WIN Metalworking 

2017 | FESTO | Sinan 

Cem GÜNEY 

Röportajı  

19 Omron 
Yusuf 

SAFRAN 

Endüstriyel 

Otomasyon 

WIN Eurasia 2018 | 

Omron | Yusuf Safran | 

Röportaj 

1 

5 
Rockwell 

Automation 

Cenk 

CEYLAN 

Endüstriyel 

Otomasyon 

WIN Automation 2016 

| Rockwell Automation 

Endüstri 4.0 Hakkında 

1 

17 Shunk Sencer SEVİM 
Endüstriyel 

Otomasyon 

WIN Metalworking 

2017 | SCHUNK | 

Sencer SEVİM 

Röportajı 

1 

2 Siemens 

Alper BAŞAR 

Endüstriyel 

Otomasyon 

WIN Automation 2017 

| Siemens | Alper 

BAŞER Röportajı 

2 

Ali Rıza 

ERSOY 

Siemens Türkiye Genel 

Müdür Yardımcısı Sn. 

Ali Rıza ERSOY ile 

Endüstri 4.0 Röportajı  

16 Tork Ömer KAYA 
Endüstriyel 

Otomasyon 

WIN Automation 2016 

| TORK | Ömer Kaya 

Röportajı 

1 

14 KAWASAKI 
Mehmet Fatih 

ÇAKMAK 

Endüstriyel 

Robot 

WIN Metalworking 

2017 | KAWASAKI | 

Mehmet Fatih 

ÇAKMAK Röportajı 

1 
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3 
STAUBLI 

 

Bahadır KILIÇ 

Endüstriyel 

Robot 

WIN Metalworking 

2017 | STAUBLI | 

Bahadır KILIÇ 

Röportajı 2 

Gizem 

GÜNEŞ 

WIN Automation 2016 

| Staubli | Gizem Güneş 

Röportajı  

8 YASKAWA 
Fatih 

GÜNDOĞAN 

Endüstriyel 

Robot 

WIN Automation 2016 

| YASKAWA 

Röportajı 

1 

21 AGT Şirzat SUBAŞI İnşaat 

AGT Genel Müdürü 

Sn. Şirzat Subaşı ile 

Endüstri 4.0 Üzerine  

1 

13 Elimko 
Malik 

AVİRAL 

Kayıt ve 

Kontrol 

Cihazları ve 

Sensörler 

WIN Automation 2016 

| Elimko | Malik Aviral 

Röportajı 

1 

12 
Durmazlar 

Makine 
Kemal İLERİ Makine 

WIN Metalworking 

2017 | DURMAZLAR | 

Kemal İLERİ Röportajı 

1 

4 Ford Otosan Cem TEMEL Otomotiv 
WIN Automation 2016 

| Ford Otosan Röportajı 
1 

15 Leuze Elektronik Mert ÖZER 
Sensör ve 

Güvenlik 

WIN Metalworking 

2017 | Leuze electronic 

| Mert ÖZER Röportajı 

1 

1 EPlan 
Ali Özgür 

EMEKLİ 
Yazılım 

WIN Automation 2017 

| EPLAN | Ali Özgür 

EMEKLİ Röportajı 

1 

10 
Qualist 

Tecnology 

Gökay 

TURANLIOĞ

LU 

Yazılım 

WIN Eurasia 2018 | 

Qualist Technology | 

Gökay 

TURANLIOĞLU | 

Röportaj 

1 
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a) Firmaların Endüstri 4.0'a Yönelik Algıları  

Firmaların Endüstri 4.0’a yönelik algılarını belirlemek amacıyla 

“Sizce Endüstri 4.0 nedir ve ne değildir?” sorusu röportaj 

gerçekleştirilen 28 firmadan 23’üne sorulmuştur. Firmaların Endüstri 

4.0’ı “yeni bir endüstri devrimi” (N=8–%21,7), “yeni bir sistem” 

(N=5–%13,5), “yeni bir vizyon” (N=3–%8,1), “internetin endüstriye 

girmesi” (N=4–%10,8), “yeni üretim sistemi” (N=4–%10,8), “akıllı 

fabrikalarda insansız üretim süreci” (N=3–%8,1), “makinelerin 

birbirleri ve insanlar ile iletişimini sağlayan teknolojiler bütünü” 

(N=7–%18,9) ve “bağımlı çalışan sistemler” (N=3–%8,1)5 bağlamında 

tanımlamaya çalıştıkları görülmüştür. Endüstri 4.0 teknolojilerini 

sağlayan firmaların Endüstri 4.0 olgusu ile ilgili ifadelerinden bazıları 

aşağıdaki gibidir; 

 

Bence Endüstri 4.0’a yeni sanayi devrimi diyebiliriz. Sanayi 

devrimleri çok kompleks bir konu olduğu için ve bütün dünyayı 

etkilediği için bunların önceden planlanması zor. Herkes 

Endüstri 4.0’ın bir ucundan tutuyor ve bir taraflara çekiyor 

bakalım bunun sonucunda Endüstri 4.0 nereye gidecek bunu hep 

birlikte göreceğiz. (R1) 

 

Endüstri 4.0 makinelerin birbiriyle iletişimini ve etkileşimini 

veya internet üzerinden kullanıcılarla etkileşimi ifade 

etmektedir. … Dördüncü endüstri devrimi de makinelerin 

 
5 Röportaj gerçekleştirilen 23 firmadan birden fazla madde ile Endüstri 4.0’ı 

tanımlayan bulunmaktadır. 
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internet ortamına açılmasını ifade etmektedir diyebiliriz. … 

Kişilerden bağımsız olarak makinelerin birbirleriyle iletişimi ile 

ve makinelerin bilgisini tek bir merkeze çekme işlemine Endüstri 

4.0 diyebiliriz. (R7) 

 

b) Firmalara Göre Endüstri 4.0 Yapılanmasının Yönetsel 

Süreçler Üzerinde Meydana Getirmesi Beklenen Dönüşümler 

Endüstri 4.0’ın yönetsel yapılar ve süreçler üzerinde meydana 

getirmesi beklenen dönüşümleri tespit etmek amacıyla röportaj 

gerçekleştirilen 28 firmaya sorulan sorular ve cevap örnekleri ağıdaki 

gibidir.  

 

“Endüstri 4.0 sürecine ayak uyduramayan firmaları ne gibi 

zorluklar beklemektedir?” sorusunu 9 firma; Endüstri 4.0 sürecine 

ayak uyduramayan firmaların “aynı anda işletmenin varlığını tehdit 

eden birçok riskle karşılaşacaklarını” (N=2–%12,5), “maliyetlerinin 

rakiplerine göre yüksek kalacağını” (N=2–%12,5), “rekabet gücünü 

kaybet edeceklerini” (N=4–%25), dolayısıyla “varlıklarını 

sürdüremeyeceklerini” (N=5–%31,3) ve “bu üretim devrimini 

işletmelerin kaçırma lüksünün olmadığını” (N=3–%18,7)6 

söylemişlerdir. Endüstri 4.0 sürecine uyum sağlayamayan firmaları 

bekleyen muhtemel sorunlarla ilgili ifadelerinden bazıları aşağıdaki 

gibidir; 

 

 
6 Röportaj gerçekleştirilen 9 firmadan Endüstri 4.0’a uyum sağlayamayan 

işletmelerin yaşayacağı birden fazla zorluktan bahseden bulunmaktadır.  
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Açıkçası bu kaçınılmaz bir süreç olarak gözüküyor. Bu sürece 

adapte olmayan firmalar rekabete tamamen yenik düşecek ve 

bunun olması kaçınılmaz hale gelecek diye düşünüyorum. (R3) 

 

Gelecekte bu yeniliğe adapte olmamış firmalar kesin bir şekilde 

düşüşe geçecektir. Yani artık sadece eski tip üretim yapan 

firmalarla çalışabilecektir. ... Yani müşterilerinde ya da 

partnerlerinde bir düşüş yaşanacaktır ve sonunda ya onlar da 

buna geçmeye çalışacaktır ki artık geç kalmış olacaklar, belki 

maliyetini karşılayamayacaklar geç kaldıkları için bilgi 

birikimleri olmayacak ya geçecekler ya da batacaklar 

diyebiliriz. (R15) 

 

“Türkiye sanayisi Endüstri 4.0 dönüşümünün neresinde ve 

sanayimiz Endüstri 4.0 dönüşümüne hazır mı?” sorusu 24 firmaya 

sorulmuştur ve firmaların çoğunluğuna göre “Türkiye Endüstri 4.0 

dönüşümünün hazırlık aşamasındadır” (N=15–%62,5). Ancak 

“Türkiye’nin Endüstri 4.0’a hazır olmadığını” (N=4–%16,7) ya da 

“hazır olduğunu” (N=2–%8,3) düşünenlerin yanı sıra “Türkiye 

sanayisinin hazır olma durumunun sektörel bazda değişim gösterdiği 

için genel bir değerlendirme yapmanın zor” (N=3–%12,5) olduğunu 

ifade eden firmalar da olmuştur. Türk sanayisinin Endüstri 4.0 

dönüşümü için hazırbulunuşluğu ile ilgili ifadelerinden bazıları 

aşağıdaki gibidir; 

 

Açıkçası otomotiv ve otomotiv yan sanayi otomasyona olan 

yatkınlığıyla ve oturmuş Endüstri 3.0 adaptasyonuyla Endüstri 

4.0’a en hazır sektörümüz olarak görünüyor. Fakat genel 
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endüstriye geldiğimizde hala kat edilmesi gereken çok fazla yol 

olduğunu düşünüyorum. Özellikle beyaz eşya ve onu takip eden 

beyaz eşya yan sanayi diğer genel endüstride özellikle Endüstri 

4.0'ı yakalamaya yönelik bir sürü çaba olduğunu görüyorum. Bu 

da bize yakın zamanda iyi çalışıp doğru hamleleri yapıp devlet 

desteğini de sağlayabilirsek kısa zamanda bu açığı kapatıp 

yakalayabileceğimizi düşünüyorum. (R3) 

 

Şu anda Endüstri 4.0’la alakalı olarak evet yani güncel ortamda 

görüşülenlere bakılırsa hızlı yol alacağımız aşikâr, ortada, fakat 

süreçler de hala da tam netlik kazanmış değil. Çok fazla nelerin 

nasıl yapılacağı konusunda toplantılar, seminerler ve 

organizasyonlar düzenleniyor ama artık harekete geçmemiz 

lazım ve harekete geçmek için de süreçler belli olduktan sonra 

biraz daha hızlanmamız lazım. Son durumumuz bu noktada. 

(R13) 
 

“Size göre Endüstri 4.0’a geçişte uygulanması gereken en iyi yol 

haritası nedir?” sorusu 10 firmaya sorulmuştur ve firmalar öncelikli 

olarak “mevcut durum ve ihtiyaç analizleri yapılmalı” (N=5–%41,7), 

“paydaşlarda farkındalık oluşturulmalı” (N=1–%8,3), “dönüşüm için 

yol haritası belirlenmeli” (N=3–%25), “yönetimin desteği alınarak” 

(N=1–%8,3) “dijitalleşme yolunda ilerlenmeli” (N=2–%16,7)7 

şeklinde düşüncelerini ifade etmişlerdir. Endüstri 4.0 dönüşümü için 

 
7 Röportaj gerçekleştirilen 10 firmadan birden fazla Endüstri 4.0 için uygulaması 

gereken en iyi yol haritasından bahseden bulunmaktadır.  
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firmaların uygulaması gereken en iyi yol haritası ile ilgili 

ifadelerinden bazıları aşağıdaki gibidir;  
 

Dijitalleşme. Net olarak bunu söyleyebilirim. Kesin olarak tüm 

herkes kontrolü eline almalı, bunun içinde en büyük kriter de 

hardware ve softwarelerin daha doğrusu hakimiyetin kendi 

bünyesinde yapılmalı. (R13) 
 

Endüstri 4.0’a başlamanın en iyi yolu öncelikle Yönetim, Bilgi 

Teknolojileri ve İş Birimleri olmak üzere bütün paydaşlardan 

başlayarak farkındalık oluşturmak ve akabinde kurumsal 

stratejisi doğrultusunda müşteri süreçlerini, işletme süreçlerini 

ve tedarik süreçlerini masaya yatırıp, verimsizlik alanları ve 

Endüstri 4.0 fırsatlarını tespit etmektir. Ardından aşamalı bir 

şekilde, bir program olarak Endüstri 4.0 projelerinin hayata 

geçirilmesi gerekiyor. (R20) 

 

“Şirket olarak Endüstri 4.0 için nasıl çözümler üretiyorsunuz?” 

sorusu 13 firmaya sorulmuştur ve firmalar “hazırlıklarının tamam 

olduğunu ve talep eden müşterilerinin dijital dönüşüm uygulamalarını 

gerçekleştirmek ve çözümler üretmek” (N=6–%37,4), “üretim 

otomasyonu çalışmalarını gerçekleştirmek” (N=2–%12,5), “otonom 

yapıları sistemlere entegre etmek” (N=4–%25), “robotik sistemlerin 

entegrasyonunu yapmak” (N=2–%12,5) “büyük veri ve analiz 

sonuçlarına göre sistemde düzenlemeler gerçekleştirmek” (N=1–

%6,3) ve “danışmanlık hizmeti vermek” (N=1–%6,3)8 için hazır 

 
8 Röportaj gerçekleştirilen 13 firmadan birden fazla Endüstri 4.0 için firmalar 

uyguladıkları çözümden bahseden bulunmaktadır. 
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olduklarını ifade etmişlerdir. Endüstri 4.0 dönüşümü için firmaların 

ürettiği çözümler ile ilgili ifadelerinden bazıları aşağıdaki gibidir;  

 

Firmamız otomasyon üzerine kurulmuş bir firma olduğu için 

ürünlerimiz endüstriyel bütün haberleşme kanallarını 

kullanabiliyor. Zaten adapte olabilecek ürünler. Robotik sektörü 

açısından tüm robotik sektörü için bu geçerli ama bizim de şöyle 

çözümlerimiz olacak insan güvenliği için en üst düzeyde 

robotlar ürettik bunların tanıtımını ve uygulamasını 

gerçekleştireceğiz. (R10) 

 

... Danışmanlık hizmet ve çözüm portföyümüzle, müşterilerimizin 

başarıları için kritik olan tüm şirket süreçlerinde, stratejiden 

uygulamaya ve operasyona kadar yüksek kalitede hizmet 

sağlıyoruz. Müşterilerimizin Endüstri 4.0 stratejilerinin ve iş 

modellerinin belirlenmesi, Endüstri 4.0 fırsatlarının 

belirlenmesi, kıyaslanması, projelerinin hayata geçirilmesi ve 

sonuçlarının izlenmesi aşamaları dahil Endüstri 4.0 

yolculuklarında danışmanlık hizmetleri, entegre yazılım 

çözümleri ile katma değer sağlıyoruz. (R20) 

 

c) Firmalara Göre Endüstri 4.0’ın Ekonomik ve Toplumsal 

Boyutlarda Paydaş İlişkileri Üzerinde Meydana Getirmesi 

Beklenen Dönüşümler  

Endüstri 4.0’ın ekonomik ve toplumsal boyutlarda paydaş ilişkileri 

üzerinde meydana getirmesi beklenen dönüşümleri tespit etmek 
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amacıyla röportaj gerçekleştirilen 28 firmaya sorulan sorular ve cevap 

örnekleri ağıdaki gibidir. 

 

“Endüstri 4.0’ın ortaya çıkarması muhtemel ekonomik dönüşümler 

nelerdir?” sorusu 5 firmaya sorulmuştur ve firmalar; “işletmelerin 

içinde bulunduğu rekabet ortamında değişimlerin meydana gelmesi” 

(N=4–%40), “tüm üretim süreçlerini etkilediği için ekonomide de 

dönüşümler meydana getirmesi” (N=3–%30), “çevre, 

sürdürülebilirlik” (N=2–%20) ve “verimlilik avantajı” (N=1–%10)9 

sağlaması beklenmektedir şeklinde ifade etmişlerdir. Endüstri 4.0 

sürecinin ortaya çıkarması muhtemel ekonomik dönüşümlerle ile ilgili 

ifadelerinden bazıları aşağıdaki gibidir; 
 

Bu dönüşüm sektörleri ve insanları derinden etkileyecek. 

Müşteri, sipariş, üretim ve lojistik süreçlerin uçtan uca esnek bir 

şekilde entegre olabilmesi, kendi kendine karar verebilen 

modüler yapılar olması ve müşteriye özel ürünün seri üretim 

maliyetine üretilmesi sayesinde Endüstri 4.0 vizyonunu hayata 

geçiren firmalar, kuruluşlar sektörlerinde önemli rekabet 

avantajları elde edeceklerdir. Endüstri 4.0 vizyonunu 

oluşturmayan kuruluşlar ilerleyen dönemde rekabet 

avantajlarını yitirecekleri için ayakta kalmakta 

zorlanacaklardır. … (R20) 

 

 

 
9 Röportaj gerçekleştirilen 5 firmadan Endüstri 4.0’ın ortaya çıkarması muhtemel 

birden fazla ekonomik dönüşümden bahseden bulunmaktadır.  
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… Bu sistemi hayata geçirebilen şirketler, rekabette sıçrama, 

verimlilikte ise zirve yapabilecekler. Kendi içinde kapalı devre 

olarak çalışan tüm fonksiyonların bir arada çalışmaya 

başlaması, zamandan büyük ölçüde tasarrufu sağlayacak. 

İşletmelerin başta çevreye verdikleri zararlar azaltılırken diğer 

yandan çalışanlardan beklenen ağır iş yükü de azalmış olacak. 

Teknolojinin gücüne sonuna kadar inanan bir şirket olarak AR-

GE, en önem verdiğimiz konuların başında geliyor. …(R23) 

 

“Endüstri 4.0’ın ortaya çıkarması muhtemel toplumsal dönüşümler 

nelerdir?” sorusu 7 firmaya sorulmuştur ve firmalar “iş yapısında ve 

işletmelerin iş gücü kullanım şekillerinde meydana gelen değişimler” 

(N=6–%66,7), “dünya pazarında daha ekonomik, daha kaliteli ürünler 

üretme zorunluluğu” (N=1–%11,1) ve “toplumun eğitim ve refah 

seviyesinin artması” (N=2–%22,2)10 toplumsal dönüşümün ortaya 

çıkmasına neden olacak şeklinde düşüncelerini açıklamıştır. Endüstri 

4.0 sürecinin ortaya çıkarması muhtemel toplumsal dönüşümlerle ile 

ilgili ifadelerinden bazıları aşağıdaki gibidir; 

 

Türkiye için Endüstri 4.0 bir fırsat olabilir, bir tehdit de olabilir. 

Eğer doğru kullanabilirsek Türkiye’nin rekabetçi gücü 

artacaktır. Dünya pazarında daha ekonomik daha kaliteli 

ürünler üretme şansımız olacaktır. Fakat bu fırsatı kaçırırsak bu 

treni yakalayamazsak bu sefer tam tersi negatif yönde bir etkisi 

olabilir. Arzumuz bunun pozitif yönde olmasıdır. (R9) 

 
10 Röportaj gerçekleştirilen 7 firmadan Endüstri 4.0’ın ortaya çıkarması muhtemel 

birden fazla toplumsal dönüşümden bahseden bulunmaktadır. 
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Sosyal dönüşüm olarak da tabi ki insanların işlerini yaptıkları 

meslekleri değiştirebilecek bir devrim geliyor aslında Endüstri 

4.0’la. Evet, bu da sosyolojik bir dönüşümü getirecektir. Eskiden 

insanlar sadece belli bir işi sürekli yaparken şimdi artık biraz 

daha nitelikli iş yapmaya kayıyor. Bu da biraz eğitimin, eğitim 

seviyesinin artmasını gerektiriyor. Çünkü artık insanlarda 

eğitim seviyesi artmazsa o insanların yapabileceği basit işleri 

endüstri alanında azalıyor. (R15) 

 

“Markaların Endüstri 4.0 yolunda başarısını etkileyecek faktörler 

nelerdir?” sorusu 5 firmaya sorulmuştur ve firmalar; “tüketimi azaltıp 

verimliliği artırma” (N=1–%12,5), “sistematik olarak ilerleme” (N=2–

%25), “süreçleri analiz etme” (N=1–%12,5), “belirlenen yol haritasına 

uyma” (N=1–%12,5), “sürdürülebilir faaliyetlere odaklanma” (N=2–

%25) ve “AR-GE çalışmalarına önem verme” (N=1–%12,5)11 

bağlamlarıyla açıklamıştır. Markaların Endüstri 4.0 sürecinde 

başarısını etkileyecek faktörlerle ilgili ifadelerinden bazıları aşağıdaki 

gibidir; 

 

Şu anda markaların daha çok üzerinde durduğu konu Endüstri 

4.0’la alakalı olarak verimlilik+üretebilirlik artışıdır. Bununla 

alakalı olarak biz de kendi üretmiş olduğumuz tezgahlarımızda 

şu anda konvansiyonel tasarımdan daha çok servo tasarıma 

geçip bu şekilde enerji tüketimini de azaltarak verimliliği 

yükseltmeyi hedeflemekteyiz. Gelecekte yani konu herhalde 

 
11 Röportaj gerçekleştirilen 13 firmadan Endüstri 4.0 sürecinde markaların başarısını 

etkileyecek birden fazla faktörden bahseden bulunmaktadır.  
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karanlık fabrikalara doğru gidecek. Işık gerektirmeyen, ısı 

gerektirmeyen robotlar sayesinde üretim yapılan karanlık 

fabrikalara doğru ilerleyeceğini düşünüyoruz. (R13) 

 

Endüstri 4.0 yolculuğunda firmaların sistematik bir yaklaşımla, 

aşamalarla ilerlemeleri Endüstri 4.0 ile ilgili fırsatların 

başarısını artırır. Endüstri 4.0’ın potansiyel faydaları, firma 

değer zincirini analiz ederek elde edilir. Bu nedenle 

çalışmaların müşteri süreçlerine, iş süreçlerine ve tedarik 

süreçlerine odaklanılarak yapılması ve değere odaklanılması 

önemlidir. Teknik olarak yapılabilecek her şey yapılmamalıdır –

İş gerekçesi ve fayda karar verici faktördür. Elbette yıkıcı 

değişiklikle yeni iş modelleri geliştirmek cazibeli gelebilir ama 

bir o kadar da risklidir. Bu nedenle Endüstri 4.0’a uzun bir 

yolculuk olarak bakılmalı ve bu yolculukta “Altın Gol” diye 

bireyin olmadığı unutulmamalıdır. Firmalar, stratejik 

hedeflerinden, mevcut olgunluğundan, kısa, orta ve uzun 

vadelere yayılmış yol haritasından hareketle yönetilebilir ve 

sürdürülebilir Endüstri 4.0 faaliyetlerine odaklanmalıdır. (R20) 
 

d) Firmalara Göre Endüstri 4.0’ın Meslekler Üzerinde 

Meydana Getirmesi Beklenen Etkileri 

Endüstri 4.0’ın meslekler üzerinde meydana getirmesi beklenen 

dönüşümleri tespit etmek amacıyla röportaj gerçekleştirilen 28 

firmaya sorulan sorular ve cevap örnekleri ağıdaki gibidir. 
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“İnsansız bir endüstriye doğru mu yol alıyoruz ve Endüstri 4.0 

dönüşümü istihdam sorununu ortaya çıkaracak mıdır?” sorusu 24 

firmaya sorulmuştur ve firmalar; “istihdam sorunu yaşanmayacak” 

(N=11–%28,9), “istihdamın niteliği değişecek” (N=18–%47,4), 

“istihdam sorunu ortaya çıkacak” (N=5–%13,2) ve “istihdamda artış 

yaşanacak” (N=4–%10,5)12 ifadeleriyle cevaplamışlardır. Endüstri 4.0 

sürecinin ortaya çıkarması muhtemel istihdam sorunu ile ilgili 

ifadelerinden bazıları aşağıdaki gibidir; 

 

“Robotlar gelecekte bizim işlerimizi yapacak ve biz işsiz 

kalacağız” şeklinde bir algı var ancak ve kesinlikle böyle bir şey 

yok. Hiçbir endüstri devriminde istihdam bu şekilde etkilenmedi. 

Sadece adaptasyon gerekecek yani işimizin şekli değişecek, 

daha öncesinde insanların yaptığı vida sıkmak gibi basit işleri 

robotlar yapacak ve insanlar robotları bu işleri yapması için 

programlayan tarafta olacak. (R2) 

 

Endüstri 4.0’da benim de çok merak ettiğim soruydu aslında bu. 

İçine dâhil olduğum bu hazırlık sürecinde özellikle son dönemde 

şunu gördüm ki değer katan ürünler üretmek vasıflı iş gücüyle 

ancak olabilecek bir şey. Yani biz sıradan al götür ve istifleme 

işlerini çok fazla zihinsel yorgunluğa yol açmayacak, 

sorgulanmayacak işleri otomasyona bırakacağız. Bunların 

koordinasyonu ve geliştirilmesi için ise daha gelişmiş bilgi 

seviyesindeki işgücüne ihtiyaç duyacağız. Dolayısıyla ortaya 

 
12 Röportaj gerçekleştirilen 14 firmadan Endüstri 4.0 sürecinin ortaya çıkarması 

muhtemel birden fazla istihdam sorundan bahseden bulunmaktadır.  
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çıkacak olan durumda mevcut istihdamın %5-10 üzerine 

çıkacağını tahmin ediyoruz. Endüstri 4.0 sürecinde çalışanlar 

daha kıymetli, daha değerli ve değer katan bir konumda olacak. 

(R6) 

 

“Endüstri 4.0 süreciyle birlikte ortaya çıkması beklenen yeni 

meslekler ve ortadan kalkacak meslekler nelerdir?” sorusu 4 firmaya 

sorulmuştur ve firmalar; “yaratıcılığı olan mesleklerin” (N=1–%14,3) 

“yeni uzmanlıkların ve çeşitli yeni mühendislik alanlarının” (N=1–

%14,3), “veri güvenliği, madenciliği ve analizi ile ilgili mesleklerin” 

(N=2–%28,6), “yapay zekâ teknolojileri ile ilgili mesleklerin” (N=2–

%28,6) ortaya çıkacağını ifade etmiştir. Ayrıca “emeğin yoğun 

kullanıldığı ve tekrarlayan işleri yapan mesleklerin” (N=1–%14,3)13 

ortadan kalkacağı da ifade edilmiştir. Endüstri 4.0 sürecinde ortaya 

çıkması ya da ortadan kalkması beklenen yeni meslekler ile ilgili 

ifadelerden bazıları aşağıdaki gibidir; 

 

Açıkçası rutin hale gelmiş meslekler tamamen ortadan kalkacak 

gibi gözüküyor. Yani tekrar eden hep aynı şekilde işletilen işler 

kaçınılmaz olarak kendisini Endüstri 4.0 parçalarına teslim 

edecek. Daha çok yaratıcılara yönelik tasarıma yönelik konsepte 

yönelik meslekler daha çok ön planı çıkacaktır diye 

düşünüyorum açıkçası. (R2) 

 
13 Röportaj gerçekleştirilen 14 firmadan Endüstri 4.0 sürecinde ortaya çıkması ya da 

ortadan kalkması beklenen birden fazla meslek ve mesleki alandan bahseden 

bulunmaktadır.  
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Öncelikle veri analizi, bu verilerin ayrıştırılmasında çalışacak 

yeni meslek dalları, yapay zekâ, yapay zekayla ilgili teknolojiler. 

Benim en çok ilerde gelişmesini düşündüğüm ve gördüğüm 

meslek alanları. (R21) 

 

TARTIŞMA VE SONUÇ 

 

Meydana gelen teknolojik gelişmeler sonucunda insanlık tarihinde 

önemli bir kırılma noktası olarak atfedilen Endüstri Devrimi (Endüstri 

1.0) meydana gelmiştir. Endüstri 1.0’ın ardından gerçekleştirilen her 

çalışma, araştırma ve buluş sonucunda yeni ihtiyaçlar ortaya çıkmıştır. 

Bu ihtiyaçlara bağlı olarak gerçekleştirilen icatlar neticesinde Endüstri 

2.0 ve Endüstri 3.0 süreçleri yaşanmıştır. Her bir Endüstri Devrimi 

kendisinden sonra meydana gelecek olan Endüstri Devriminin alt 

yapısını ve teknolojik gerekliliklerini hazırlamıştır. Günümüzde 

adından söz ettiren Endüstri 4.0 sürecinin temel bileşenleri olarak 

atfedilen teknolojik yenilikler Endüstri 3.0 döneminde bulunmuş ve 

ilk uygulama örnekleri yine bu dönem içerisinde gerçekleştirilmiştir. 

 

Endüstri 4.0 teknolojilerini sağlayan firmalarla gerçekleştirilen 

röportajların incelenmesi sonucunda firmaların Endüstri 4.0’ı yeni 

endüstri devrimi, yeni bir sistem, yeni bir vizyon, internetin endüstriye 

girmesi, yeni üretim sistemi, akıllı fabrikalarda insansız üretim süreci, 

makinelerin birbirleri ve insanlar ile iletişimini sağlayan teknolojiler 

bütünü ve bağımlı çalışan sistemler bağlamlarında tanımladıkları 

görülmüştür. Bartodziej (2017:1-2) Endüstri 4.0’ın ortaya çıkış 

sürecini anlattıktan sonra Endüstri 4.0’ı yeni endüstri devrimi ve 
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endüstriyel vizyonun yeniden şekillendirilmesi olarak tanımlamıştır. 

Gubán ve Kovács (2017:111) Endüstri 4.0’ı temelde üretim süreci 

içerisinde yer alan insan, makine, araç-gereç ve ürünlerin birbirleriyle 

iletişim kurması ile yeni bir üretim sisteminin oluşması ve böylece ağa 

bağlı yeni sistemlerin ortaya çıkması olarak tanımlamıştır.  

 

Firma yetkililerine göre Endüstri 4.0 sürecine ayak uyduramayan 

firmaların piyasa değerlerinde kayıplar yaşanması ve bu nedenle 

küçülmeye gitmesi, rekabet gücünü kaybetmesi ve aynı anda 

işletmenin varlığını tehdit eden birçok riskle karşılaşması nedeniyle 

pazarda varlıklarını sürdürmelerinin zorlaşacağı düşünülmektedir. 

Gün geçtikçe dijitalleşme düzeyi artan dünyada bu üretim devrimini 

kaçırma lüksünün olmadığının düşünüldüğü görülmüştür. İleri ve 

Soylu (2010:16), Endüstri 4.0’ın varlığını sürdürmek isteyen 

işletmeler için bir gereklilik haline geldiğini ifade etmiştir. Çünkü 

Endüstri 4.0 dönüşümü işletmelere ve ülkelere içinde bulundukları 

pazarlarda rekabet avantajı elde etme fırsatı sunmaktadır. Ülkemizin 

eğitim düzeyi, deneyim, lojistik ve bulunduğu konum itibariyle 

(Elibol, 2017:49) hedef pazarlara ulaşmada, iş gücü maliyetinde ve 

varlığını sürdürmedeki avantajlı konumunu sürdüremeyebilir 

(TÜBİTAK, 2016:1). Bu durumun farkında olan yetkililer (Gümrük 

ve Ticaret Bakanlığı, Başbakanlık, vb.) Türkiye’nin avantajlı 

konumunu sürdürebilmesi ve üstün konuma geçebilmesi için Endüstri 

4.0 dönüşümünün kaçırılmaması gerekliliğinin ve Endüstri 4.0 

dönüşümünü önemsediklerini dile getirerek bu teknoloji devriminin 

başarılı şekilde yakalanmasını ve sanayiye uygulanmasını ülke 
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hedefleri arasına koyarak ilgili kurumların gerek himayesi gerek 

desteği gerekse yol göstericiliğiyle birlikte bu dönüşümün 

gerçekleştirilmesini istemektedirler (MÜSİAD, 2017:63; Elibol, 

2017:49). 

 

Endüstri 4.0’ın sunduğu fırsatlardan faydalanabilmesi için ülkelerin bu 

dönüşüme hazır olması gerekmektedir. Çalışma sonucunda firmaların 

Türkiye’nin Endüstri 4.0 dönüşümüne hazır olma durumu ile ilgili 

görüşlerinin de değişiklik gösterdiği görülmüştür. Türkiye sanayisinin 

Endüstri 4.0 dönüşümüne hazır olduğunu ya da olmadığını ya da 

hazırlık aşamasında olduğu için sınırlı düzeyde hazır olduğunu 

düşünen yetkililerin yanı sıra Türkiye’nin endüstri devrimlerini 

gerçekleştiği dönemde kaçırması dolayısıyla sonradan yakalamış bir 

ülke olduğunu bu nedenle de Dördüncü Endüstri Devriminin 

gerçekleştiği günümüzde Türkiye’nin Endüstri 2.0 ile Endüstri 3.0 

arasında yer aldığı görüşünü savunan düşünürler de bulunmaktadır 

(Çetinkaya ve Akar, 2018:54). Ancak Türkiye Endüstri 4.0 dönüşümü 

ile önceki devrimleri yakalamak için geç kalmış olmasını telafi 

edebilecek bir süreç içerisinde bulunmaktadır (MÜSİAD, 2017:29). 

Sayar ve Yüksel’e (2018:96) göre Türkiye yüksek teknoloji kullanarak 

yenilikçi, yüksek kaliteli ve katma değerli ürünler üreterek rekabetin 

yoğun olduğu küresel pazarlarda istediği yeri elde edememiş olmasına 

karşın Dördüncü Endüstri Devrimi’nde diğer ülkeler gibi dönüşümün 

başlangıcında yer alması nedeniyle bunu istediklerini elde etmek için 

sıçrama yapma fırsatı olarak kullanılabilir.  
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İncelenen röportajlardan işletmelerin Endüstri 4.0’a geçiş için 

öncelikli olarak mevcut durum ve ihtiyaç analizleri yapması, 

paydaşlarda farkındalık oluşturulması ve mevcut personelin bu sürece 

uygun olarak eğitilerek dijitalleşme yolunda yönetimin de desteği 

alınarak ilerlenmesi gerekliliği tespit edilmiştir. Endüstri 4.0 

teknolojilerini sistemlerine uygulayan ve bu teknolojileri üreten olmak 

ülkelere birçok anlamda avantaj ve öncü olma fırsatı sunmaktadır. Bu 

nedenle de ülkelerde Endüstri 4.0’a geçiş için tüm işletmelerin mevcut 

durumlarını ve değişimin tam olarak hangi aşamasında olduklarını 

analiz etmeleri gerekmektedir (EBSO, 2017:18).  
 

Toplumların gelişmişlik düzeyi ellerinde bulunan teknolojilerle ve 

bunlardan faydalanma oranları ile ilişkilendirilmiştir (Bal, 2010:2). 

Çalışma kapsamında incelenen röportajlarda yer alan firma 

yetkililerine göre Endüstri 4.0 sürecinin işletmelerin içinde bulunduğu 

rekabet ortamında değişimler meydana getirmesi, çevre, 

sürdürülebilirlik ve verimlilik avantajı sağlaması dolayısıyla tüm 

üretim süreçlerini etkilediği için ekonomide de dönüşümler meydana 

getirmesi ve ülkelerin gelişmişlik düzeylerini etkilemesi 

beklenmektedir. Dünya ekonomik güç dengelerinde meydana gelen 

değişimler işletmelerin içinde bulunduğu rekabet ortamını 

değiştirmiştir. Güç dengelerinde meydana gelen değişim, tekrar gücü 

eline almak isteyen ülkelerin çabaları (Yıldız, 2017:2) ve sahip olduğu 

ucuz iş gücü sayesinde üretimde öne geçmiş ya da rekabet gücü elde 

etmiş ülkelerin gelişen teknolojileri uygulayan olmaktan yeni 

teknolojilerin lideri ya da üreticisi konumuna geçme isteği 

(Coşkunoğlu, 2016:10) ile hareket etmesi sonucunda bireylere günlük 
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hayatın kolaylaşması açısından (Yıldız, 2017:9), işletmelere üretim 

açısından (Macit, 2017:56) ülkelere de ekonomik açıdan çeşitli 

vaatlerde bulunan Endüstri 4.0 dönüşümü (Young, 2014:1) ve 

Endüstri 4.0’ın nihai sonuçlarından biri olan akıllı fabrikalarda 

(Görçün, 2016:142) üretim gerçekleştirmek zorunlu hale gelmiştir.  
 

Endüstri devrimleri toplumsal yapılar üzerinde de değişimler meydana 

getirmektedir. İncelenen röportajlarda yer alan firma yetkililerine göre 

Endüstri 4.0; iş yapısında ve işletmelerin iş gücü kullanım 

biçimlerinde değişimler meydana getireceği, dünya pazarında daha 

ekonomik, daha kaliteli ürünler üretilmesini zorunlu kılacağı ve en 

önemlisi toplumun eğitim ve refah seviyesinin artmasına vesile olarak 

toplumsal dönüşümün ortaya çıkmasını sağlayacağı düşünmektedirler. 

Endüstri 4.0’a geçişle birlikte üretim süreçlerinin dijitalleşmesi birçok 

alanda yapay zeka uygulamalarının, otonom robotların, nesnelerin 

interneti teknolojisinin kullanılması beraberinde iş yapış süreçlerinin 

iş güç kullanımının değişmesini getirecektir (Aybars, 2016:19). Mavi 

yakalı olarak adlandırılan genellikle niteliksiz tekrarlayan işleri 

gerçekleştiren işgücünün yerini beyaz yakalı olarak adlandırılan ve 

nitelikli işleri yerine getiren iş gücünün alması beklenmektedir (Bulut 

ve Akçacı, 2017:53). İşlerin formu ve modeli değişmektedir. 

İşgücünün ağırlıklı olarak nitelikli beyin gücü gerektiren işlerde ya da 

hizmet sektöründe istihdam edilmesi de beklenmektedir (Doyduk ve 

Tiftik, 2017:143). Ayrıca insanlar tarafından gerçekleştirilmesi zor 

olan ya da tehlikeli olan işlerin gerçekleştirilmesinde robotların ya da 

makinelerin kullanılması insanların yaptıkları işlere bağlı sağlık 

sorunlarının yaşanma oranının azalması, yoğun olarak ya da vardiyalı 
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çalışan bireylerin yaşadığı sosyal ve psikolojik sorunların da önüne 

geçilmesi beklenmektedir. Böylece Endüstri 4.0’ın ülkelerin sağlık 

giderlerini azaltarak toplumsal ve ekonomik fayda sağlaması da 

öngörülmektedir (Macit, 2017:59). Tüm bu beklentilerin 

gerçekleştirilebilmesi için ülkelerin eğitim sisteminin Endüstri 4.0’a 

yönelik olarak düzenlenmesi önemlidir (Yıldız, 2017:3). Eğitim 

sisteminin düzenlenmesinde ve mevcut ya da potansiyel personelin 

eğitilmesinde yaşanacak aksaklıklar işletmelerin ve ülkelerin Endüstri 

4.0’a başarılı bir şekilde geçişini ve ilerlemesini engelleyecektir 

(Koçak ve Diyadin, 2018:112). Bu noktada üniversitelere eğitim 

programlarını yeniden yapılandırmaları, Endüstri 4.0’a yönelik 

eğitimleri ders programlarına koymaları, sektörlerin kalifiye eleman 

ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra ara eleman yetiştirme görevini 

üstlenmeleri ve sektör-üniversite işbirliği programları geliştirilmesi 

hususunda önemli görevler düşmektedir (Tunçel, Candan ve Satır, 

2017:157).  

 

Endüstri 4.0’ın üretim ve işgücü kullanım şekilleri ve süreçlerinde 

meydana getireceği değişimlerle birlikte en çok konuşulan konulardan 

biri de bir istihdam sorunu ortaya çıkarıp çıkarmayacağı olmuştur. 

İncelenen röportajlarda yer alan firma yetkililerinin bu dönüşümün 

istihdam sorunu ortaya çıkaracağı, istihdam sorunu yaşanmayacağı 

çünkü istihdamın niteliğinin değişeceği ve istihdamda artış yaşanacağı 

şeklinde farklı görüşlere sahip olduğu görülmüştür. Endüstri 4.0 ile 

birlikte değişen dünyada her ne kadar işsizliğin artacağını düşünülse 

bile Endüstri 4.0’ın beraberinde birçok yeni iş alanı getirmesi 
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beklenmektedir (MÜSİAD, 2017:22). İşletmelerin iş modellerini 

Endüstri 4.0 bileşenleri ile birlikte değiştirmeleri ve yeni modeller 

geliştirmeleriyle birlikte süreçlerin insansız olarak 

gerçekleştirilmesinden (Koçak ve Diyadin, 2018:113) dolayı kas 

gücüne duyulan gereksinim azalacak bu da mavi yakalı çalışanların 

sayısının giderek azalmasını beraberinde getirecektir. Bu açıdan 

bakıldığında otonom robotların kullanıldığı üretim sistemine geçilmesi 

ile birlikte bir işsizlik olgusunun ortaya çıkması beklenmektedir 

(Doyduk ve Tiftik, 2017:131). Ayrıca Endüstri 4.0 sürecinde akıl ve 

bilgi gücü ile çalışan istihdamının öneminin artması böylece beyaz 

yakalı çalışanların sayısında artış yaşanması ya da yeni bir beyaz 

yakalı işçi sınıfının ortaya çıkmasına sebep olması da beklenen 

muhtemel değişimlerdendir (Yazıcı ve Düzkaya, 2016:79; EBSO, 

2017:9-10). Almanya’da gerçekleştirilen birçok araştırma ve çalışma 

sonucunda sektörlere bağlı olarak istihdam oranının önümüzdeki on 

yıl içerisinde %6-10 arasında artacağı öngörülmektedir (Demirel vd., 

2018: 433). Endüstri 4.0 süreciyle birlikte bazı mesleklerin yok 

olması, bazılarının çok gelişmesi ve henüz mevcut olmayan birçok 

yeni meslek dalının ortaya çıkması beklenmektedir, ancak durum ne 

olursa olsun Endüstri 4.0 sürecinde insan gücüne yani istihdama her 

daim ihtiyaç olacaktır. Bu dönemin ihtiyaç duyulan istihdamının 

yaratıcılık, duygusal zekâ ve teknolojik okuryazarlık gibi temel 

yetilere sahip olması istihdam sorunu yaşanmamasında önemli bir 

etkendir (Aybars, 2016:23). Endüstri 4.0’ın istihdam üzerinde 

meydana getireceği değişimler süreç ilerledikçe belirginleşecek ve 

daha iyi analiz edilebilecektir. 
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Endüstri 4.0 bileşenleri ve süreci ile birlikte işgücü kullanım 

şekillerinde meydana gelen değişimler sonucunda bazı mesleklerin 

önemini yitirerek ortadan kalkması ya da işi icra edenlerin sayısının 

azalması beklenirken birçok yeni meslek dalının da ortaya çıkması 

beklenmektedir (Demirel vd., 2018: 433; Elibol, 2017:46). Bu 

dönüşümlerin ya da değişimin 10 – 20 yıl gibi bir süreç içerisinde 

meydana gelmesi öngörülmektedir (Fırat ve Fırat, 2017:66). Çalışma 

kapsamında incelenen röportajlarda yer alan firma yetkilileri Endüstri 

4.0 sürecinde veri güvenliği, madenciliği ve analizi ile ilgili 

mesleklerin, siber fiziksel sistem, 3D yazdırma, kullanıcı-arayüz 

tasarımı, yapay zekâ, sanal gerçeklik ve giyilebilir teknoloji tasarımı 

gibi yeni uzmanlıkların ve çeşitli yeni mühendislik alanlarının yani 

yaratıcılığı olan mesleklerin ortaya çıkmasının yanı sıra var olan ana 

meslekler de evrimleşme meydana geleceğini düşünmektedirler. 

Ayrıca firma yetkilileri Endüstri 4.0 süreci ile birlikte değişen iş yapış 

ve üretim sistemleri neticesinde emeğin yoğun kullanıldığı ve 

tekrarlayan işlerin yapıldığı mesleklerin, üretim-tüketim sürecinde yer 

alan bazı (kontrol mühendisliği, tele pazarlamacı vb.) mesleklerin, 

makinelerin yapmasının daha verimli olduğu işlerin yapıldığı 

mesleklerin daha doğrusu yaratıcılığı olmayan tüm mesleklerin 

ortadan kalkacağı, bazı mesleklerin ise tamamen ortadan 

kalkmayacağını sadece icra edenlerin azalacağını düşündükleri 

görülmüştür. Meydana gelen Endüstri devrimleri göz önüne 

alındığında Endüstri 2.0 döneminde var olmayan ve insanların aklına 

bile gelmeyen meslekler Endüstri 3.0 döneminde ortaya çıkmıştır. Bu 
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yeni meslek dallarında birçok kişi istihdam edilmiştir. Bu süreçte 

Tele-pazarlamacılar, Kredi memurları, Kasiyerlik, Taksi şoförlüğü ve 

Fast-food aşçısı gibi birçok mesleğin icrasında tamamen makinelerin 

ve akıllı robotların görev alması beklenmektedir (Buldanlı, 2017).  
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GİRİŞ 
 

İletişim ve bilgi teknolojilerinde yaşanan gelişmeler, geleneksel 

medyaya alternatif olarak yeni iletişim teknolojisinin doğmasını 

sağlamıştır. Sosyal medya, içinde bulunulan dönemde en etkin 

kamusal alan konumuna gelmiştir. Siyasal gelişmelerin yoğun bir 

şekilde takip edildiği bu mecra, siyasi liderler için de topluma ve 

kendi seçmenlerine en kolay şekilde ulaşabilecekleri bir alan 

yaratmaktadır. Sosyal medya resim, video ve afiş paylaşımı sunmanın 

yanında canlı yayın yapabilme özelliği ile de bireylerin olduğu kadar 

siyasi liderlerin de iletişim pratiğini kolaylaştırmaktadır. Takipçilerin 

de aktif katılımına olanak sağlayan sosyal medya platformları, siyasi 

liderlere, anlık beğeni ve yorumlar sayesinde toplumun nabzını tutma 

olanağı sağlamaktadır. Bilişim teknolojilerindeki gelişmelerle bilgi 

paylaşım hızı arttıkça, mobil iletişime olan ilgi de artmıştır. Popüler 

sosyal ağlar sayesinde siyasal iletişim yolunu seçen siyasi liderler, 

yeni medyanın oluşturmuş olduğu olanakları sonuna kadar kullanarak 

kitlelere ulaşmaktadırlar. Siyasi liderlere heterojen kitlelere hızlı 

olduğu kadar finansal açıdan da ucuz ulaşma olanağı sunması 

açısından etkili ve pratik bir iletişim aracı olması bakımından sosyal 

medya önem arz etmektedir.   

 

Dijital iletişim araçlarının zirve yaptığı içinde bulunulan zamanda, bir 

siyasi lider partisinin göz önündeki temsili olduğu kadar, toplum 

önünde kendi imajını korumak ve kalıcı olabilmek için sosyal medya 

da görünürlüğün ne kadar önemli bir unsur olduğunun bilincindedir. 

Bu sebepten, sosyal medya kullanımı siyasi liderler arasında en 
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popüler kitle iletişim aracına dönüşmüş durumdadır. Çeşitli 

sebeplerden dolayı geleneksel medyada yer bulmak konusunda sıkıntı 

çeken siyasi liderler, sosyal medyanın özgür ve sınırlık içermeyen 

kullanımı sayesine kitlelere kolayca ulaşabilmektedirler. 

 

Modern toplumlarda bireylerin olduğu kadar kurumların ve siyasi 

aktörlerin hedeflerine doğru ilerlemeleri açısından önemli rol 

oynamakta olan sosyal medya, hem kişisel yaşamı hem de kurum, 

kuruluş ve siyasilerin aktivitelerini hedef kitlelere ulaştırabilmesi 

açısından en temel araç konumundadır. Siyasal iletişim yalnızca seçim 

süreçleri ile sınırlı değildir. Siyasal yaşamın her alanında siyasiler 

iletişime ihtiyaç duymaktadırlar. Mart 2020’den itibaren, tüm dünyayı 

da etkisi altına alan Covid-19 salgını Türkiye’yi de etkilemiş ve 

beraberinde bireylerin hayatını önemli ölçüde kısıtlamalara maruz 

bırakmıştır. 1 Mart- 31 Mayıs 2020 tarihlerini büyük ölçüde sokağa 

çıkmayarak geçirmeye çalışan bireyler ve bu durumdan aynı oranda 

etkilenen siyasi liderlerin medya aracılığı ile iletişim halinde 

bulundukları gözlemlenmiştir. Uzun zamandır büyük bir artış 

ivmesine sahip olan sosyal medya kullanımı, salgın sürecinde 

neredeyse her bireyin dış dünya ile yegane bağı durumuna gelmiştir.  

 

Bu süreçte, siyasi liderlerin sosyal medya kullanımlarının hangi 

boyutta olduğu ve kullanımlarında hangi toplumsal değerlere yer 

verdikleri araştırılmıştır. https://www.boomsocial.com/ sitesinden 

referansla en çok (ilk üç) Instagram paylaşımı yapan siyasi liderlerden 

olan Ekrem İmamoğlu, Covid-19 salgınından en fazla etkilenen 

İstanbul şehrinin belediye başkanı olmasından hareketle amaçlı 
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örneklem tekniği kullanılarak çalışmanın örneklemi olarak seçilmiştir. 

Söz konusu siyasi lider Mart 2020 (n=72), Nisan 2020 (n=122) ve 

Mayıs 2020 (n=99) toplamda 293 (n=293) Instagram paylaşımında 

bulunmuş olup, paylaşımlar video, fotoğraf ve afiş şeklinde 

gerçekleşmiştir. Paylaşımlar kategori bazında ele alındığında 17 (on 

yedi) farklı içerikte yer aldıkları gözlemlenmektedir. Bunlar; hizmet, 

dayanışma, farkındalık, kutlama, söyleşi, tanıtım, anma, İstanbul 

görselleri, reklam, bilgilendirme, ziyaret, tebrik, halk sevgisi, duyuru, 

teşekkür, eğitim ve taziyedir. Bu paylaşımlarda, hizmetlere yönelik ve 

bire bir sorumluların ifadeleriyle aktarılan bilgilerle, Covid-19 salgını 

ile ilgili farkındalık paylaşımları ve dayanışma adına hayata geçirilen 

projeler öne çıkmaktadır.  

 

Söz konusu siyasi liderin gün içerisinde birden fazla paylaşım 

yaparak, halka yapılan hizmetler doğrultusunda gereken bilgiler 

düzenli bir şekilde aktarıldığı gözlemlenmiş olup ayrıca pek çok 

kişinin maddi sıkıntıya düştüğü salgın sürecinde dayanışma içinde 

bilgilendirici, eğitici ve farkındalık yaratacak paylaşımlara yer 

verildiği gözlemlenmiş ve paylaşımlarla ilgili içerik analizi 

gerçekleştirilmiştir. Sözü geçen içerik analizi bulguları çalışmanın 

devamında detaylı olarak ortaya koyulmuştur. 

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

2.1. Lider İletişimi 
 

Etimolojik açıdan ele alındığında liderlik etmek lead kelimesinden, 

lider de leader kelimelerinden dilimize geçen Anglo-Sakson kökenli 

kelimeler olup “yol ve yön” anlamlarından gelmektedir (Aldair, 



 
206 İLETİŞİMDE SEÇME KONULAR 1 

2005). İlk kez Samuel Johnson tarafından 1755 tarihinde kullanılan 

lider sözcüğü “kaptan, kumandan veya önde gelen kişi” anlamlarında 

kullanılmıştır. Liderlik sözcüğü ise ilk kez Webster Amerikan 

Sözlüğünde 1828 tarihinde yer almış ve “bir liderin durum ve 

koşulları” anlamında kullanılmıştır. Günümüz anlamı olan “bir gruba 

liderlik etmek ve bir konuda başarılı olmak” anlamıyla da ilk kez 

1976’da Oxford İngilizce Sözlüğünde kullanılmıştır (Rost ve Barker, 

2000). Diğer taraftan, Güney (2013) liderlik kelimesini sözlük 

anlamının “yöneten, sürükleyen, önde giden” şeklinde olduğunu ifade 

etmektedir.  

 

İletişim her bireyin gösterebileceği bir beceri değildir. Sadece talimat 

vermek, bağırmak, tehditte başvurmak ve karşı tarafı tenkit etmek tek 

yönlü bir iletişim olup, iletişim sistemlerinin başarılı olmasına olanak 

tanımamaktadır (Odabaşı, 2009). Yönetici olmak, sosyal bir olgu 

olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle, insanlarla bağ kurmadan 

yönetici olma düşünülememektedir (Baltaş ve Baltaş, 2007). Herhangi 

bir örgüt ortamı söz konusu olduğunda, faaliyetlerin iyi 

yürütülebilmesi, sorunların hızlı ve etkin bir şekilde çözüme 

ulaştırılabilmesi kişiler arası sağlıklı bir iletişim süreciyle mümkün 

olabilmektedir (Güney, 2013). 

 

Goldhaber (2002), liderler yer aldıkları örgüt içinde iletişim sağlarken, 

bazı temel unsurları göz önünde bulundurmaları gerektiğini 

vurgulamaktadır: 
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• Örgüt içinde yer alan tüm çalışanlardan, olumlu ya da olumsuz 

gelişmelerden haberdar etmeleri, 

• Çalışanları tüm organizasyonun planları hakkında 

bilgilendirmeleri,  

• Çalışanların da alınması hedeflenen kararlara katılımının 

sağlanması, 

• Çalışanlara fikir ve görüşlerinin iletilmesinin olanağının 

tanınması, 

• Çalışanların bilgi ve yetenek düzeylerinin arttırılması amacıyla 

eğitimler düzenlenmesi, 

• Verimli ve etkin çalışan üyeler için terfi ve ödül sisteminin 

oluşturulması, 

• Yalnızca çalışanlarla değil, aileleri ile de iyi ilişkiler içinde 

bulunulmaya çalışılması,  

• Çalışanların moral düzeylerinin yükselmesi için pozitif bir 

yaklaşım sergilenmesi, 

• Çalışanların birbirleri ile iletişimlerinin arttırılmasının 

sağlanması. 

Tüm bu unsurları içinde barındıran bir liderlik anlayışı, siyasi liderlik 

için de geçerli olup, çevresiyle iyi bir etkileşime girmeyi başaran 

siyasinin toplum gözündeki imajının daha olumlu ve kalıcı olmasını 

sağlaması yönünden yardımcı olmaktadır. 
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2.2. Siyasal İletişim 

 

Siyaset, kelime anlamı açısından ele alındığında, değişik kültürlerde 

farklı tanımlamalarla yer bulsa da, günümüz tanımına en yakın olanı, 

Yunanca’ da kent devlet anlamına gelen polis kelimesinden türemekte 

ve devlet işlerini temsil etmek için kullanılmaktadır. Siyaset, bilim 

anlamıyla kullanıldığında ise siyaset, siyasal otorite ile ilgili olan 

kurumlar ve bu kurumların çalışmalarında rol oynayan davranışlardır 

(Kışlalı, 2010). Bir diğer deyişle, siyaset toplumda iktidar olma 

eylemini düzenlerken genel kurallar koyan, bu kuralları koruyan veya 

değiştiren ve süreklilik arz eden faaliyetler bütünüdür (Heywood, 

2006). Öte yandan, Habermas (2002) ise siyaseti, birlikte yaşamanın 

getirdiği ortak çıkarlar söz konusu olduğunda bu çıkarların 

gözetilmesinin benimsenmesi olarak tanımlamaktadır.  

 

En geniş anlamıyla siyaset, insanların, onun aracılığı ile altında 

yaşamak için koymuş oldukları genel kuralların, bu kuralları 

düzenledikleri ve korudukları faaliyetlerin bütününü oluşturduğu 

şeklinde tanımlanmaktadır. İşbirliği ve çatışma olguları ile de bağ 

kuran siyaset, farklı fikirlerin ve kapışan çıkarların uzlaştırılmaya 

çalışıldığı bir süreç olarak ifade edilmektedir. Çözümlenmesi mümkün 

olmayan bu çatışmalar, toplumdaki farklılıkları dile getiren çeşitliliğin 

bir simgesidir. Siyasetin 4 (dört) temel kavrayışı vardır; devlet ve 

yönetim işlerindeki beceriklilik, kamusallık, karşılıklı müzakere ve 

son olarak da kaynakların üretim, dağıtım ve kullanımı. Tüm bunların 

sonucunda siyaset, istenilen sonuçlara ulaşmak için gerekenin 

yapıldığı bir beceri ile iktidar olma isteğidir (Heywood, 2012).   
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Siyasal aktörler, çeşitli iletişim teknikleri aracılığıyla ideolojik 

amaçlarını ülkelere, toplumun belli gruplarına ve kitlelere kabul 

ettirebilmek için siyasal iletişim diye tanımlanan eylem ve süreçlerden 

faydalanmaktadırlar (Aziz, 2003). Siyasal iletişim, içerisinde siyaset 

olan her çeşit iletişim faaliyetini kapsamaktadır. İçinde bulunulan 

dönemde, sayısı gittikçe artan siyasi aktörler, siyasetin alanına giren 

tüm sorunları, iletişimin de alanının genişlemesinin avantajıyla, halkın 

nabzını yoklamak gerektiğinde kitle iletişim araçlarından faydalanarak 

gerçekleştirmektedirler (Wolton, 1991).  

 

Diğer bir bakış açısıyla bakıldığında, siyasal iletişimin siyasilerin, 

siyaset arenasında hem kendilerini ifade edebilme hem de karşı tarafı 

anlayabilme çabası olduğu görülmektedir (Kentel, 1991). Halk 

toplantıları, tarihin en eski siyasal iletişim yöntemleriyken (Lilleker, 

2013), iletişim araçlarındaki gelişmelerle, halk toplantılarının yerini 

büyük ölçüde gazete, televizyon, radyo gibi geleneksel medya 

araçlarıyla dijital ortamdaki yeni medya araçları almıştır. Halkın da 

iletişim sürecine katılımına olanak veren yeni iletişim teknolojileri bir 

bakıma demokrasiye yeni ve farklı bir boyut da kazandırmıştır 

(Karaçor,1999). 

 

Bongrand (1993), siyasal iletişimde temel unsurun, iktidar biçimi her 

ne olursa olsun elinde bulundurdukları gücü kullanarak siyasi 

programlarını ve temel düşüncelerini gösterdikleri arena olduğunu 

belirtmektedir. Günümüzde siyasiler medya üzerinde otorite kurmaya 

çalışırken diğer taraftan medya da siyasiler üzerinde bir otorite 
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kurmaya çalışmaktadır. Sosyal medya interaktif yapısıyla, kamuoyu 

desteği sağlama ve kararsız seçmeni yönlendirme etkisiyle siyasetin 

en temel iletişim aracına dönüşmüş ve bu durum yeni siyaset 

anlayışını da şekillendirmiştir (Öztürk, 2014). Bunun yanında 2000’li 

yıllardan başlamak üzere web 2.0 teknolojisinin kullanımıyla beraber 

sosyal ağlar siyasiler tarafından keşfedilmiş ve 2008 Amerika Birleşik 

Devletleri seçimleriyle beraber doruk noktasına ulaşmıştır (Kellner, 

2011). Siyasal iletişim sadece kampanya dönemlerinde 

gerçekleştirilen faaliyetler değildir. Siyasi partiler meşruiyetlerini ve 

iktidardaki yerlerini korumak için düzenli olarak hedef kitleleri ile 

iletişim içinde olmak zorundadırlar. Bu bağlamda sosyal medya, 

gündem hakkında bilgilendirmek ve konuların algılanmasını 

sağlamakta kullanılmaktadır (Keskin ve Sönmez, 2015). 

 

Tarihi geçmişi incelendiğinde, siyasal iletişimin profesyonel açıdan ilk 

kez kitle iletişim araçlarında yer alması yazılı basında, yani 

gazetelerde başlamıştır. Siyasi propaganda şekliyle başlayan ilk 

yayınlar, ardından radyonun da devreye girmesiyle daha kalabalık 

kitlelere ulaşmaya başlamış ve okuma, bilme gereksinimi sorununu 

ortadan kaldırmıştır. Bunları takip eden süreçte ise işitsel olduğu kadar 

görsel özelliğiyle de televizyonun ve ardından dijital platformların 

siyasal iletişime kattığı boyut yadsınamayacak kadar önemlidir (Aziz, 

2003).  
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2.3. Siyasal İletişim ve Sosyal Medya Kullanımı  

 

Hızla gelişen teknoloji ile yeni medya, sosyal ağlar ve sosyal medya 

kavramları iletişim alanında yeni kavramlar arasında yerini almıştır. 

Sosyal medya, özellikle gündem belirleme gücü sayesinde, özgürce 

kullanılabilen ve sansürün neredeyse yok denecek ölçüde az 

olmasından dolayı önemli bir iletişim aracıdır. Bir çok ülkede 

gündemi değiştirebilecek kadar büyük bir güç konumunda olması, 

potansiyelinin büyüklüğünü gözler önüne sermektedir (Kırık ve 

Domaç, 2014). Bu özellikleri dolayısıyla medya günümüzde dördüncü 

kuvvet olarak da ifade edilmektedir. 

 

Sosyal medya siyasiler için, geniş kitlelerin tepkisini kolayca 

ölçebilmelerine olanak sağlamakta ve bu bağlamda önemli ve güçlü 

bir siyasal iletişim aracı haline gelmektedir. Öte yandan, vatandaşlar 

açısından da görüşlerini ve yorumlarını rahatça ifade edebilmelerinde 

önemli bir ortam sunmaktadır. Seçmene kolayca ulaşabilme, daha çok 

kişi tarafından tanınma ve kendi görüşleri ve toplumun görüşlerini 

anında yorumlayabilme olanağı yaratması bakımından sosyal medya 

siyasi liderlerin en çok tercih ettikleri iletişim platformlarına 

dönüşmüş durumdadır (Çildan, vd. 2012).    

 

Yeni medyayı kullanmanın getirdiği kolaylık ve avantajlar siyasiler 

tarafından hızlıca keşfedilmiştir. Siyasi liderler amaçlarını kolayca 

gerçekleştirebilecekleri, kendileri hakkında bilgi verebilecekleri çift 

yönlü ve etkileşime olanak tanıyan bir boyutla, kısacası çevrimiçi 

etkileşim sürecine kavuşmuşlardır. Bu çift yönlü deneyim, siyasal 
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iletişim bağlamında yeni bir değişimi de beraberinde getirmiştir. 

Instagram, Facebook ve Twitter gibi platformlar aracılığı ile siyasiler 

vatandaşlarla etkileşime girebilmişlerdir. Siyasileri söz konusu siteleri 

kullanmaya iten bir diğer önemli etken, sosyal medyanın gençler 

arasında çok yaygın bir kullanıma sahip olmasıdır. Haberleri web 

üzerinden takip eden yeni nesil, görüşlerini de yine bu platformlardan 

ifade etmektedirler. Tüm bu sebepler, siyasilerin sosyal ağlara 

yönelmesinde etkili olmuştur. Böylece sosyal medyada aktif olan 

siyasiler, gençler arasında da daha popüler konumda yer almaktadırlar 

(Çakır ve Tufan, 2016). 

 

Sosyal medya aracılığı ile seçmenleriyle iletişim kuran siyasi liderler, 

seçmenlerden gelen mesajlarla doğrudan ve etkileşimli bir iletişim 

kurmaktadırlar. Bu durum, demokrasinin de gelişimine katkı 

koymaktadır. Dolayısıyla, vatandaşlar için siyasal katılım ortamı 

yaratmaktadır. Çeşitli aktivitelere katılma, siyasilerle iletişim kurma, 

destek verme veya eleştiri yapma olanağı elde etmektedirler (Eser ve 

Güler, 2015). Hemen hemen her siyasi parti ve lider, sosyal medya 

platformlarında aktif bir hesaba sahiptir ve halkla ilişkiler faaliyetleri 

bağlamında bu platformları kullanmaktadırlar. Söz konusu 

platformlar, günlük faaliyetleri, siyasi fikir ve ideolojileri ve hatta 

rakip partilerle içinde bulundukları çekişmeleri takipçilerine 

aktarmalarına olanak sağlamaktadır (Köseoğlu ve Al, 2013). Bu 

sayede, düzenlemiş oldukları siyasal organizasyonlarla seçmenlerine 

hem siyasal bilgi aktarımında bulunmakta hem de etkilemeye ve ikna 

etmeye çalışmaktadırlar. Siyasal kampanyalar için en aktif araçların 
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başında gelen sosyal medya, seçim süreçlerindeki aktif kullanımı ile 

seçim sonuçlarına yapmış olduğu etki de düşünüldüğünde, siyasal 

iletişimde en önemli iletişim araçlarından biri olarak kendine yer 

bulmuştur (Ölçer, 2016). Bunun yanı sıra seçim kampanyalarında yeni 

medya kullanımının tarihsel sürecine bakıldığında ilk adımların 1996 

yılında atıldığı görülmektedir. Tablo 1’de seçim kampanyalarında yeni 

medya kullanımı kronolojik olarak belirtilmektedir. 

 
Tablo1. Seçim Kampanyalarında İnternet Kullanımı Kronolojisi 

Tarih Seçim Kampanyasında Uygulanan İnternet Kullanımı 

1996 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde web sayfalarının 

oluşturulması 

1998 Jess Ventura tarafından ilk elektronik posta 

kullanımı 

2000 Seçim kampanyalarında web sitelerinin 

yaygınlaşması ve çevrimiçi para toplanması 

2004 İlk seçim bloğunun Howard Dean tarafından 

geliştirilmesi 

2006 Seçim kampanyası için ilk YouTube videosunun 

(George Allen) yayınlanması 

2007 Google ve YouTube’un ilk başkanlık tartışmalarına 

ortaklık yapması 

2008 Obama ile birlikte seçim kampanyalarının dijital 

platforma taşınması 

2012 Sosyal medyanın seçim kampanyalarında yaygın 

olarak kullanılmaya başlaması 
Kaynak: (Panagopoulos, 2007: Gueorguieva, 2008) 

Sosyal medya mekan ve  zaman sınırlamasını ortadan kaldırdığı için, 

siyasal iletişim bağlamında siyasilere farklı deneyimler sunmaktadır. 

Günün herhangi bir saatinde birden çok paylaşım olanağı sunarak 

siyasi gücün ve görünürlüğünün artırılmasında önemli role sahip bir 

kitle iletişim aracı konumundadır. Politikalarının sınırsız kitlelere 
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ulaşmasını sağlayarak önemli bir iletişim aracı olduğunu 

ispatlamaktadır (Balcı ve Sarıtaş 2015).  

 

Son yıllarda, kültürel olduğu kadar, ideolojik ve ekonomik bir 

fenomene dönüşen internet kullanımı, toplumdaki sosyal, kültürel ve 

politik değerlerin de değişmesine neden olmuştur.  İletişim en önemli 

kanalarından biri olmaya başlayan internet, siyasi haberlerin de 

alanlarını ve niteliklerini değiştirmiştir (Ayed, 2005, 128). Bu 

bağlamda siyasetin pazarlanması sürecinde avantajlı bir döneme 

girilmiştir. Gelişen web siteleri sayesinde partiler daha geniş bir 

pazarlama alanına sahip olmuşlardır. Fiziksel olarak ulaşma zorluğu 

çektikleri destekçilerine ve seçmenlere ulaşmaları internet sayesinde 

kolaylaşmıştır. Web sitelerinin doğrudan bağlantı sağlama ve kolayca 

güncellenebilirlikleri ilk tercih edilen ortamlar olmalarını sağlamıştır.  

 

İnteraktif yönü sayesinde sosyal medya siyasi liderlerin daha çok 

sayıda seçmene odaklanmak suretiyle hizmet vermelerini 

sağlamaktadır (Bowers-Brown ve Gunter, 2002: 169). 

3. YÖNTEM 

3.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi 

 

Bütün bu bilgiler ışığında, bu çalışmanın temel amacını, siyasi 

liderlerin Covid-19 salgını sürecinde  [1 Mart 2020- 31 Mayıs 2020] 3 

(üç) aylık Instagram paylaşım içeriklerinin incelenmesi 

oluşturmaktadır. Çalışmada Instagram paylaşım içerikleri üç aşamada 

incelenmiştir. Öncelikle paylaşımlar 17 (on yedi) farklı kategoride 
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incelenmiş ve paylaşımların hangi şekilde yapıldığı (video, fotoğraf, 

afiş) araştırılmıştır. Covid-19 salgını sürecinden en çok etkilenen şehir 

olan İstanbul’un Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 

süreci nasıl yönettiği incelenmiştir. İkinci aşamada aylık paylaşımların 

hangi iletişim kanalları kullanılmak suretiyle gerçekleştiği incelenmiş 

ve istatistiksel oranlar tespit edilmiştir. Son aşamada da genel olarak 

paylaşım kategorilerinin ve paylaşım kanallarının yüzdelik oranlarına 

değinilerek analizler yapılmıştır. Tarihte daha önce var olmamış bu 

salgın sürecini kapsayan paylaşımların yeni bir mecra olan sosyal 

medya özellikleri açısından incelemesi literatüre katkı koyacak 

niteliktedir.   

    

3.2. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 

 

Araştırmanın evrenini Türkiye’de Instagram kullanan siyasi liderlerin 

hesapları oluşturmaktadır. https://www.boomsocial.com/ sitesindeki 

veriler ışığında, ilk üçe giren tek belediye başkanı olarak ve Covid-19 

salgınının Türkiye sınırları içinde merkez üssü konumda olan İstanbul 

şehrinin belediye başkanı olmasından dolayı amaçlı örneklem tekniği 

ile Ekrem İmamoğlu’nun resmi Instagram hesabındaki [1 Mart 2020- 

31 Mayıs 2020] 3 (üç) aylık Instagram paylaşım içerikleri çalışmanın 

örneklemi olarak belirlenmiştir.  

 

3.3. Veri Toplama Araçları ve Verilerin Analizi 

 

Çalışmada paylaşımlar 17 (on yedi) kategoride incelenmiştir. Bunlar: 

hizmet, dayanışma, farkındalık, kutlama, söyleşi, tanıtım, İstanbul 

görselleri, anma, reklam, bilgilendirme, ziyaret, tebrik, halk sevgisi, 

https://www.boomsocial.com/


 
216 İLETİŞİMDE SEÇME KONULAR 1 

duyuru, eğitim ve taziyedir. Buradan yola çıkarak, içeriklerin hangi 

paylaşım yöntemi kullanılarak yapıldığı araştırılmış ve paylaşımlara 

içerik analizi uygulanmıştır. Çalışmanın kapsamında yer alan Mart, 

Nisan ve Mayıs 2020 tarihlerinde gerçekleştirilen paylaşımların hangi 

iletişim kanalı ile gerçekleştiği incelenmiş ve çalışmanın son 

aşamasında paylaşım kategorileri ve kullanılan iletişim kanallarının üç 

aylık süreçteki oranları hesaplanmıştır. 

 

4. BULGULAR 
 

https://www.boomsocial.com/ sitesine referansla en çok Instagram 

takipçisine sahip siyasi liderlerden olan Ekrem İmamoğlu, Dr. 

Fahrettin Koca (9.631.057 takipçi) ve Recep Tayyip Erdoğan 

(8.000.248 takipçi)’nin ardından 6.585.443 takipçi ile üçüncü sırada 

yer almaktadır. Paylaşım oranları açısından ele alındığında diğer iki 

siyasi lider olan Dr. Fahrettin Koca (n=1922) ve Recep Tayyip 

Erdoğan (n=546)’a oranla Ekrem İmamoğlu’nun (n=9112) daha fazla 

paylaşımı bulunmaktadır. Çalışmanın tarih aralığında [1 Mart 2020- 

31 Mayıs 2020] yapılan toplam 293 (n=293) paylaşım, kategoriler ve 

paylaşım şekilleri açısından incelenmiştir. Görsel 1’de söz konusu 

liderin  resmi Instagram hesabının künyesi yer almaktadır.  
 

 

Görsel 1: Ekrem İmamoğlu’nun Resmi Instagram Hesabı Künyesi 

Kaynak: https://www.instagram.com/ekremimamoglu/ 
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Tablo 2’de Ekrem İmamoğlu’nun resmi Instagram hesabı künyesi yer 

almaktadır  

Tablo 2. Ekrem İmamoğlu’nun  Resmi Instagram Hesabı Künyesi* 

Liderin İsmi: Ekrem İmamoğlu 

Liderin Instagram 

Adresi: 

http://instagram.com/ekremimamoglu 

Profil Açıklaması: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 

Toplam Takipçi Sayısı: 6.585.443 

Toplam Gönderi 

Sayısı: 

9.112 

Liderin Takip Edilen 

Sayısı: 

135 

*Tablo 2'de yer alan bilgiler, 8 Haziran 2020 tarihinde kayıtlanmıştır. 

 

Tablo 3’de yapılan paylaşımların kategoriler bazında örnek görselleri 

yer almaktadır.  

 

Tablo 3. Kategoriler Bazında Örnek Görseller 

Kategori Açıklama Görsel 

Hizmet 

Hizmet 

kategorisinde 

genellikle 

İstanbullulara 

yönelik çeşitli 

projelerle ilgili 

bilgilendirme 

mevcuttur. 

 

 

Dayanışma 

Bu kategorideki 

paylaşımlar 

Covid-19 

salgınında ihtiyaç 

sahiplerine 

yönelik 

geçekleştirilen 

faaliyetleri 

içermektedir. 
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Farkındalık 

Bu kategorideki 

paylaşımlar 

Covid-19 salgını 

sürecinde sokağa 

çıkma yasağı ve 

özel gereksinimli 

vatandaşlara 

yönelik 

bilgilendirmeleri  

içermektedir. 

 

 

Kutlama 

Bu kategorideki 

paylaşımlar 

önemli günler ile 

ilgilidir. 

 

Söyleşi 

Bu kategorideki 

paylaşımlar siyasi 

liderin, tanınmış 

kişilerin 

söyleşilerinden 

oluşmaktadır. Bu 

paylaşımlarda 

uygulaması öne 

çıkmaktadır. 

 

 

Tanıtım 

Bu kategorideki 

paylaşımlar, siyasi 

liderin kendisinin 

ve projelerin 

tanıtımından 

oluşmaktadır.  

İstanbul 

Görselleri 

Bu kategoride 

İstanbul görselleri 

yer almaktadır. 
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Anma 

Bu kategoride 

anmalarla ilgili 

paylaşımlar yer 

almaktadır. 

 

Reklam 

Bu kategoride 

kendisi ve İstanbul 

ile ilgili reklamlar 

bulunmaktadır. 

 

Bilgilendirme 

Bu kategoride 

Covid-19 salgını 

ile ilgili 

bilgilendirme 

paylaşımları 

mevcuttur.  

Ziyaret 

Bu kategoride 

diğer siyasi 

liderlere ve halk 

ziyaretlerine yer 

verilmiştir.  

Tebrik 

Bu kategoride 

spor alanındaki 

başarılara yönelik 

paylaşımlar 

bulunmaktadır. 
 

Halk Sevgisi 

Bu kategoride 

halktan gelen talep 

ile çocuğa isim 

tavsiyesi 

paylaşımı 

bulunmaktadır.  

Duyuru 

Bu kategoride 

İstanbullular için 

önemli duyurular 

yer almaktadır. 
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Teşekkür 

Bu kategoride 

belediyeye yönelik 

yapılan yardımlara 

karşılık teşekkür 

edilmektedir.  

Eğitim 

Bu kategoride 

Covid-19 salgını 

dezenfektan ve 

maske  kullanımı 

ile ilgili eğitici 

video 

bulunmaktadır.  

Taziye 

Bu kategoride 

şehit taziye 

katılımları ile ilgili 

paylaşımlar 

bulunmaktadır. 
 

Tablo 4’de Ekrem İmamoğlu’nun 1 Mart 2020- 31 Mayıs 2020 

paylaşımları kategoriler bazında yer almaktadır. 

 

Tablo 4. Ekrem İmamoğlu Instagram Paylaşım Kategorileri 

Kategoriler Mart 2020 Nisan 2020 Mayıs 2020 Toplam 

Hizmet 29 57 54 140 

Dayanışma 3 15 20 38 

Farkındalık 14 20 2 36 

Kutlama 3 15 15 33 

Söyleşi 7 7 - 14 

Tanıtım 1 3 1 5 

İstanbul Görselleri - 2 1 3 

Anma 2 1 1 4 

Reklam 2 1 - 3 

Bilgilendirme 2 1 - 3 

Ziyaret 2 - 4 6 

Tebrik 1 - - 1 

Halk Sevgisi - - 1 1 

Duyuru 2 - - 2 

Teşekkür 2 - - 2 

Eğitim 1 - - 1 

Taziye 1 - - 1 

Toplam 72 122 99 293 
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Paylaşımların video, tekli-çoklu fotoğraf veya afiş yöntemi ile 

gerçekleştirildiği gözlemlenmiştir. Paylaşımların yapılış şekilleri, 

çalışmanın yer aldığı 3 (üç) aylık süreç [1 Mart 2020-  31 Mayıs 2020] 

doğrultusunda incelenmiştir. Tablo 5’de kategoriler bazında 1-31 Mart 

2020 paylaşımlarının hangi kanal aracılığı ile ve hangi sıklıkla 

yapıldığı yer almaktadır.  

 
Tablo 5. Mart 2020 Paylaşım Kanalları ve Paylaşım Miktarları 

Kategoriler Video Fotoğraf Afiş Toplam 

Hizmet 19 6 4 29 

Dayanışma 1 - 2 3 

Farkındalık 9 3 2 14 

Kutlama 1 - 2 3 

Söyleşi 7 - - 7 

Tanıtım 1 - - 1 

İstanbul 

Görselleri 

- - - - 

Anma - 1 1 2 

Reklam - - 2 2 

Bilgilendirme 1 - 1 2 

Ziyaret - 2 - 2 

Tebrik - 1 - 1 

Halk Sevgisi - - - - 

Duyuru - 1 1 2 

Teşekkür - 2 - 2 

Eğitim 1 - - 1 

Taziye - 1 - 1 

Toplam 40 17 15 72 

 

Tablo 5’de görüldüğü üzere toplamda 72 (n=72) paylaşımın yer aldığı 

1-31 Mart 2020 sürecinde en fazla paylaşımın (n=40) video kullanımı 

ile geçekleştiği gözlemlenmiştir. Fotoğraf (n=17) ve afiş (n=15) 

paylaşımlarının birbirine yakın olduğu görülmektedir. Mart ayında 
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toplam 7 (yedi) gün herhangi bir paylaşım yapılmamıştır. Burada öne 

çıkan bir diğer bulgu ise art arda paylaşım yapılmayan 4 (dört) gün 

(14-15-16-17 Mart 2020)’nin tam olarak salgının Türkiye’de ilanına 

denk gelmesidir. Tablo 6’da kategoriler bazında 1-30 Nisan 2020 

paylaşımlarının hangi kanal aracılığı ile ve hangi sıklıkla yapıldığı yer 

almaktadır. 

 
Tablo 6. Nisan 2020 Paylaşım Kanalları ve Paylaşım Miktarları 

Kategoriler Video Fotoğraf Afiş Toplam 

Hizmet 34 18 5 57 

Dayanışma 9 5 1 15 

Farkındalık 15 5 - 20 

Kutlama 10 2 3 15 

Söyleşi 7 - - 7 

Tanıtım 3 - - 3 

İstanbul 

Görselleri 

1 1 - 2 

Anma - 1 - 1 

Reklam 1 - - 1 

Bilgilendirme - - 1 1 

Ziyaret - - - - 

Tebrik - - - - 

Halk Sevgisi - - - - 

Duyuru - - - - 

Teşekkür - - - - 

Eğitim - - - - 

Taziye - - - - 

Toplam 80 32 10 122 

 

Tablo 6’da görüldüğü üzere Mart 2020’de olduğu gibi yine video 

paylaşımlarının ön planda olduğu gözlemlenmektedir. Toplamda 122 

(n=122) paylaşımın yer aldığı 1-30 Nisan 2020 sürecinde en fazla 

paylaşımın (n=80) video kullanımı ile geçekleştiği gözlemlenmiştir. 
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Fotoğraf (n=32) paylaşımları afiş (n=10) paylaşımlarına oranla daha 

fazla olsa da Nisan ayında video paylaşımlarının yoğunlukla 

kullanıldığı gözlemlenmiştir. Nisan ayında paylaşım yapılmayan bir 

gün bulunmamaktadır. Tablo 7’de kategoriler bazında 1-31 Mayıs 

2020 paylaşımlarının hangi kanal aracılığı ile ve hangi sıklıkla 

yapıldığı yer almaktadır. 

 
Tablo 7. Mayıs 2020 Paylaşım Kanalları ve Paylaşım Miktarları 

Kategoriler Video Fotoğraf Afiş Toplam 

Hizmet 30 23 1 54 

Dayanışma 8 6 6 20 

Farkındalık 2 - - 2 

Kutlama 11 2 2 15 

Söyleşi - - - - 

Tanıtım 1 - - 1 

İstanbul 

Görselleri 

1 - - 1 

Anma - 1 - 1 

Reklam - - - - 

Bilgilendirme - - - - 

Ziyaret - 4 - 4 

Tebrik - - - - 

Halk Sevgisi 1 - - 1 

Duyuru - - - - 

Teşekkür - - - - 

Eğitim - - - - 

Taziye - - - - 

Toplam 54 36 9 99 

 

Tablo 7’deki bilgiler ışığında, Mart-Nisan 2020 tarihlerinde olduğu 

gibi paylaşımların büyük oranda video ile (n=54) gerçekleştiği 

görülmektedir. Diğer iki aydan farklı olarak Mayıs 2020 

paylaşımlarında fotoğraf kullanımının (n=36) daha fazla olduğu 
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izlenmektedir. En az afiş (n=9) kullanımı da Mayıs ayında 

gerçekleşmiştir. Mayıs ayında Ramazan Bayramı’nın birinci gününe 

denk gelen 24 Mayıs tarihinde paylaşım yapılmamıştır. 

 

Tablo 4’deki bilgilerle, Ekrem İmamoğlu Instagram paylaşımlarında 3 

(üç) aylık süreçte en çok Büyükşehir Belediyesi olarak yapmış 

oldukları hizmetlere (n=140) yer vermiş olduğu görülmektedir. 

Hizmetlerin paylaşımlarına büyük oranda (%47.7) videolar şeklinde 

yer verilmektedir. Videolarda, gerçekleştirilen projelerle bire bir 

ilgilenen sorumlularla projelerin yer aldığı olay yerlerinden doğrudan 

görüntüler bulunmakta ve röportajlarla takipçiler bilgilendirilmektedir. 

Hizmet videoları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Televizyonu’ndan 

aktarılan videolar olup gerektiğinde aynı projeler birden fazla kez 

paylaşılarak ilerlemelerle ilgili takipçilerin konu ile ilgili gelişmeleri 

takip etmeleri sağlanmaktadır. Hizmet paylaşımlarının Nisan (n=57) 

ve Mayıs (n=54) aylarında Mart (n=29) ayına oranla artış gösterdiği 

izlenmektedir. Hizmet videoları incelendiğinde, Covid-19 salgını 

sürecinde sokağa çıkma yasağının belediye tarafından bir avantaja 

dönüştürüldüğünü ve sokakların boş olmasından yararlanılarak pek 

çok hizmetin gerçekleştirildiği gözlemlenmektedir.  

 

Covid-19 salgının yoğun bir şekilde yaşandığı Nisan (n=15) ve Mayıs 

(n=20) aylarında toplumsal dayanışmaya yönelik paylaşımlarda bir 

önceki ay olan Mart (n=3) ayına oranla artış gözlemlenmiştir. Bu 

süreçte düzenlenen askıda fatura ve gıda destek yardımı gibi 

toplumsal dayanışma içeren çalışmalar göze çarpmaktadır. Covid-19 

salgınının Türkiye’de ilk görüldüğü ay olan Mart (n=15) ve en yoğun 
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yaşandığı ay olan Nisan (n= 20) ayları farkındalık paylaşımlarının en 

yoğun olduğu aylardır. Mayıs ayına gelindiğinde farkındalıktan çok 

dayanışmaya yönelik paylaşımların arttığı gözlemlenmiştir. Sokağa 

çıkma yasaklarının başladığı Mart ve Nisan aylarında değişik 

söyleşilerle hem toplumsal farkındalık yaratılmaya çalışılmış hem de 

dayanışma mesajları verilmiştir. Söyleşilere katılan sanatçılar, 

belediyenin çalışmalarına destek vererek, hem dayanışma, farkındalık 

gibi konulara değinilmiş hem de evde vakit geçirmek zorunda olan 

vatandaşlarla buluşma şansı yakalamışlardır. Tablo 8 kategori ve 

paylaşım kanallarının kategoriler bazında oranlarını içermektedir. 

 

Tablo 8. Kategori ve Paylaşım Kanalları Oranları 

Kategori Kategori 

% 

Video 

% 

Fotoğraf 

% 

Afiş 

% 

Hizmet 47.78 28.32 16.04 3.41 

Dayanışma 12.96 6.14 3.75 2.73 

Farkındalık 12.28 8.87 2.73 0.68 

Kutlama 11.26 7.50 1.36 2.38 

Söyleşi 4.77 4.77 - - 

Tanıtım 1.70 1.70 - - 

İstanbul 

Görselleri 

1.02 0.68 0.34 - 

Anma 1.36 - 1.02 - 

Reklam 1.02 0.34 - 0.68 

Bilgilendirme 1.02 0.34 - 0.68 

Ziyaret 2.04 - 2.04 - 

Tebrik 0.34 - 0.34 - 

Halk Sevgisi 0.34 0.34 - - 

Duyuru 0.68 - 0.34 0.34 

Teşekkür 0.68 - 0.68 - 

Eğitim 0.34 0.34 - - 

Taziye 0.35 - 0.34 - 
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Toplam paylaşım sayısına göre paylaşım kategorilerinin oranları 

incelendiğinde ilk üçte yer alan paylaşımların sırasıyla hizmet 

(%47.78), dayanışma (%12.96) ve farkındalık (%12.28) olduğu 

saptanmıştır. Paylaşımlarda video kullanımının (%28.32) çoğunlukla 

tercih edilmesi ve bilgilendirmenin birinci elden yapılmış olması, 

takipçilerin hem hizmet süreci hakkında yeterli bilgiye ulaşmalarını 

sağlamış hem de sokağa çıkma yasaklarının sıklıkla yaşandığı süreçte 

projelerin izleyiciler açısından yerinde incelenmesine imkan 

tanımıştır. Kutlama, tebrik, teşekkür, anma veya taziye gibi 

kategorilerde daha az paylaşım olması, sırası ve yeri geldiğinde 

paylaşımlar yapılmayı gerektirdiğinden, düzenli bir çizgi izlememiştir. 

Nisan ayında (n=10) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 

çerçevesinde ve Ramazan ayının başlangıcı sebebiyle çeşitli kutlama 

mesajları yayınlanmıştır. Yine Mayıs ayında (n=11) 19 Mayıs Gençlik 

ve Spor Bayramı, Ramazan Bayramı ve İstanbul’un Fethi’nin yıl 

dönümü nedeniyle kutlama mesajları içeren paylaşımlara yer 

verilmiştir. Covid-19 salgını gibi bir toplumu neredeyse yüz yılda bir 

etkisi altına alan böyle süreçlerde yapılan paylaşımların, toplum yararı 

gözetilerek gerçekleştiği rakamlar sonucunda ortaya çıkan genel 

bilgidir. Hizmetlere dair bilgilendirmeler her alanda devam etmiş ve 

İstanbulluların belediyenin üstlendiği proje ve çalışmalardan haberdar 

olması sağlanmıştır. 

 

 

 

 



 
 227 

SONUÇ 
 

Sosyal medya ve en popüler platformlardan biri olan Instagram, içinde 

bulunulan zamanda erişimi en kolay kamusal alan olarak, bireylere 

politize olmak için olanak sağlamaktadır. Siyasal katılım bağlamında, 

takipçilere kendi arzuladıkları siyasileri takip edebilme olanağı 

sağlayan bu işlevselliğiyle öne çıkmaktadır. Özellikle akıllı telefonlar 

aracılığı ile internetin her an bireyin elinin altında olmasıyla zaman ve 

mekan kısıtlaması olmaksızın siyasi liderlerin yapmış oldukları 

paylaşımlara kolayca ulaşılabilmektedir. Instagram’ da yer alan siyasi 

liderlerin milyonlarca takipçileri olmasına rağmen, kullanıcı olarak 

yeterince aktif olmadıkları medya paylaşım oranları incelendiğinde 

görülmektedir. Bu çalışmada yer alan siyasi liderin diğer siyasi 

liderlere oranla medya paylaşımları konusunda açıkça öne çıktığı 

gözlemlenmiştir. Ele alınan konular açısından da çeşitlilik olduğu 

gözlenmiştir. Buradan hareketle, sosyal medya kullanımın sadece 

seçim süreçlerinde değil, toplumsal her olayda ve hizmette yer aldığı 

görülmüştür. Günü gününe takip etme şansı olmayanların, 

paylaşımlara geriye dönüp istedikleri zaman erişme şanslarının 

olmasıyla, sosyal medya stratejik açıdan siyasi lider için iletişimi bir 

üst boyuta taşımaktadır. Çalışmanın araştırma verilerinin tek bir siyasi 

lider ve üç aylık süreci kapsayan nitelikte olması sınırlılıkları da 

beraberinde getirmektedir. Bu nedenle, çalışmanın daha etkin olması 

açısından farklı liderlerle karşılaştırmalı ve daha uzun süreçleri içeren 

araştırmaların yapılması literatüre katkı koyması açısından önemli 

olacaktır. 
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GİRİŞ 
 

Bu çalışmanın amacı, araştırmacıların ana akım medyada kalıplaşmış 

olan patriarkal yapının kadın olgusuna karşı eril söylem ve düşünce 

yapısıyla yeniden üretim ve devamlılığa katkı sağlamasına karşın, 

feminist alternatif medya organlarının doğuşu, gelişimi üzerine 

kadınların taleplerde bulmaya başlamasıyla gelişmeye başlayan 

feminist alternatif medya yayın organlarının incelenmesidir.  

 

Kadın hareketlerinin ve feminist teorinin oluşumuyla kadınlar, ana 

akım medyada söz hakkı bulamamaları ve erkek egemen sistemde 

temsil ediliş biçimleri, kendi medyalarını yaratmalarına neden 

olmuştur. Kadınların yarattıkları bu medya, alternatif bir feminist 

medya olmanın yanı sıra; kadınların küresel ölçekte gasp edilmiş 

haklarını yeniden talep etmek için önemli bir araçtır. Feminist 

alternatif medya temel olarak; kadınların kendi bedenleri üzerinden 

ataerkil tahakkümü yıkma ve toplumda sosyal, ekonomik, siyasal, 

eğitim, özel yaşam gibi temel insani alanlarda eşit koşullar altında 

yaşamak için dünyaya ve tüm kadınlara açılan bir araç olmuştur. 

Bu çalışmada, feminist teori ve bu bağlamda feminist alternatif 

medya, feminist dalga hareketlerinin feminist alternatif medyanın 

üzerindeki etkisi; kuramsal olarak alternatif medya, Türkiye’deki 

feminist alternatif medya organlarının işleyişleri, yapısı ve tarihçesi 

kuramsal olarak incelenmiş, anaakım medyanın ‘kadın’ olgusu 

üzerindeki eril dili ve ayrılıkçı yaklaşımına karşın feminist alternatif 

medyanın doğuşu, gelişimi, işleyişi ve Türkiye’deki konumu alan 

yazın taraması yapılarak araştırılmıştır. 
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Araştırmanın Amacı 

Araştırmanın amacı, kadınların toplum tarafından biçilmiş olan rolleri 

reddetmesi, ekonomik, siyasi olarak kamuda kendileri var etme 

çabaları, eril düzen içerisinde ikincil konuma getirilmelerine karşı var 

olma mücadeleleri ve buna karşın geliştirdikleri eleştirel tutumu 

alternatif feminist medya ile daha güçlü ve duyulur hale getirme 

çabalarını ortaya koymaktır. 

 

Araştırmanın Yöntem ve Sınırlılıkları 

Bu araştırmanın sınırlılığını, feminist alternatif medyanın doğuşu, 

gelişimi, işleyişi ve Türkiye’deki örnekleri oluşturmaktadır. 

Araştırmada yöntem olarak, geçmişte ya da şimdi var olan bir durumu 

olduğu gibi anlatmayı amaçlayan bir araştırma modeli olan betimsel 

tarama modeli kullanılmış ve Feminizm, Feminist Alternatif Medya 

ve Türkiye’deki örnekleri üzerinden alan yazın taraması yapılmıştır. 

 

1. FEMİNİZM KAVRAMI 
 

Feminizm, temelde kadın ve erkek eşitliğini esas almakta, patriarkal 

toplum düzenini eleştirmektedir. Ekonomik, siyasi, kamusal ve özel 

alanda kadın ve erkek cinsleri temelindeki eşitsizlikleri eleştirerek, 

toplumun her alanında cinsiyet eşitliğini savunmaktadır. Liberal 

feminizm, Marksist feminizm, varoluşçu feminizm, radikal feminizm, 

psikoanalitik feminizm gibi birçok alt başlığı da barındırmaktadır. Bu 

teorilerin her biri kendi içinde toplumsal, siyasi, ekonomik ve özel 

alanlarda kadınların yaşadığı problemlere çözümler aramaktadır. 

Feminizm 19. Yüzyılı kapsayan birinci dalga, 20. Yüzyılın son 
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çeyreğini kapsayan, ikinci dalga ve tartışmalı olarak birçok yayında 

bahsedilmiş olan 21. Yüzyılı kapsayan üçüncü dalga feminizmi olarak 

üç döneme ayrılıp literatürde yerini almıştır. 

 

18. Yüzyılda İngiltere’de cinsler arası eşitsizlikler ve bu toplumsal 

eşitsizliklerin giderilmesi için feminizmin ortaya çıktığını belirtilse de 

Donovan, 15. Yüzyılda feminizm hareketlerinin başladığını 

belirtmektedir. Batı Avrupa’da ‘Erken Modernlik’ hareketlerini 

incelediği araştırmasında kadınların; eğitim, ekonomi ve politikada 

eşitsizlik, taciz, şiddet ile mücadele ettiklerini bu konularda seslerini 

yükselterek kamuoyu oluşturduklarını belirtmiştir. 17 ve 18. 

Yüzyılları kapsayan zaman diliminde feminizm hareketi bazı 

kesimlerce küçümsenmiş ve önemsenmemiştir. Bu durum feminist 

hareketin fitillemesine ve devamında feminist devrime evrilen bir 

sürecin başlamasına neden olmuştur (Donovan, 2016: 15 akt; Aktekin, 

2019: 56). 

 

Jonathen Schell’in de öngördüğü gibi (Schell, 2003: 353); “Bunlar 

kadar, belki de daha önemli olan feminist devrim... Kamusal dünya, 

bugüne denk erkekler tarafından yönetildi ve hangi erdemleri, hangi 

nitelikleri olursa olsun, erkeklerin yönetme biçimi bir çıkmazda. 

Uzmanlar erkeklerin savaşa eğilimlerinin içgüdüsel mi yoksa 

öğrenilmiş mi olduğunu tartışadursunlar, reddedilemez bir gerçek var: 

tarihsel olarak örgütlenmiş şiddet, insanlığın erkek tarafıyla sıkı sıkıya 

bağlıdır”.  
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Toplumda Feminist hareketin eylem ve isteklerine karşın, alaycı tavır 

ve şiddet sonucunda feminist hareketin ilk dalgası oluşmaya başlamış 

ve süreç dünya çapında toplumsal cinsiyet eşitliği, kamusal ve özel 

alanda eşit haklar için adalet isteyen kadınların devrimlerine kadar 

evrilmiştir. 

 

1.1. Birinci Dalga Feminizm 

1900’lü yıllarda ortaya çıkan birinci feminist dalga hareketi 

Wollstonecraft’ın kaleme aldığı “Kadın Hakları Savunusu” 

yayınlandıktan sonra ortaya çıkmıştır. Kadın hakları savunusunun 

içerisinde yer alan istekler; kadınların toplumsal, siyasi ve ekonomik, 

eğitim alanlarında erkekler ile eşit haklara sahip olmasını 

kapsamaktadır. Özellikle oy kullanma hakkı, mülk edinebilme hakkı 

ve eğitimde eşitlik gibi konular ele alınmıştır. Dönemin insan hakları 

bildirgelerinde (ABD bağımsızlık ve Fransa İnsan Hakları) kadınların 

insani haklardan mahrum edilmesi ve kadınların temel haklarına yer 

verilmediği için feminist görüşü benimseyen topluluklar tarafından 

eleştirilmiş ve bu çerçevede ekonomi, sosyal, siyasi ve kültürel 

haklarının verilmesi için bir feminist hareket ortaya çıkarak ve birinci 

dalga feminizm hareketi resmen başlamıştır (Taş, 2016: 167). 

Birinci dalga feminizm hareketi süresince kadınlar yalnızca siyasi, 

ekonomik, sosyal ve eğitim hakları için savaşmamışlar, bu dönemde 

ırkçılığa karşı birleşerek önemli bir savaş vermişlerdir. 1918 yılından 

itibaren başta Amerika Birleşik Devleti olmak üzere yirmi bir ülkede 

kadınlara oy hakkı verilmiştir. Kadınların eşit eğitim, eşit işe eşit ücret 
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hakkı gibi konularda devrim niteliğinde gelişmeler sağlanmıştır 

(Bensadon, 1994, 58, 59, 60). Bütün bu kazanımların yanı sıra 

patriarkal sisteme direnip, kadınlara karşı adaletsiz yapıya karşı 

önemli bir kazanç sağlanmıştır. Birinci dalga feminist hareket, sonra 

gelecek olan feminist hareketler için büyük bir yol gösterici olmuş ve 

akabinde feministler daha farklı konularda taleplerini yönelterek, 

toplumsal cinsiyet eşitliği paralelinde temel insani hakları olan tam 

bağımsızlıklarını kazanmak için ve bu bağlamda haklar elde 

edebilmek adına savaşmaya devam etmişlerdir. 

1.2. İkinci Dalga Feminizm 

İkinci dalga feminizm hareketi 1960’larda ortaya çıkmış olup, 

kadınların ev içinde özel alana hapsedilmelerini, ev içerisinde 

yaşadıkları eşitsizliklere ve bedenleri üzerinden politikleştirilmeye 

karşı sert bir duruş sergilemişlerdir. İkinci dalga feministler, 

kadınların üreme özgürlükleri ve cinsel özgürlükleri üzerinde 

çalışmalar yapmışlardır. Kadınların bedenleri üzerinde oluşan ataerkil 

baskıya karşılık “Kişisel olan politiktir” sloganı ile kadın bedeninin 

yalnızca kadına ait olduğu ve bunun üzerinden kamusal ya da özel 

alanda herhangi bir patriarkal baskı ve şiddet olmadan sadece kadına 

ait olduğunu belirterek global anlamda farkındalık yaratmışlardır. 

İkinci dalga feminizm belirli zümreye ait kadınlar için değil, tüm 

kadınlar için mücadele yürütmüştür. Bu anlamda kadınları 

bilinçlendirmeye, öz benliklerini tanımaya ve patriarkal düzende olan 

tüm kamusal, kültürel ve özel alan içinde yer alan cinsiyet 

eşitsizliklerini sorgulamaya itmiştir (Taş, 2016: 169). 
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“İkinci dalga feministler artık cinsler arasında sosyalizasyon yoluyla 

yaratılan eşitsizlikleri kadının ezilmesinin ana nedeni olarak 

görmemişler, tersine kadınların erkeklerden farklı yanlarının kadın 

özgürlüğünün tohumlarını içerdiğini düşünmüşlerdir. Erkeklik ve 

kadınlık arasındaki kutuplaşmayı azaltmak yerine, kadınların tarihsel 

ve psikolojik deneyimlerinden onlar için güç kaynağı olacak yanlar 

bulup tanımlamaya çalışmışlardır” (Kılıç, 1998: 359). 

1.3. Üçüncü Dalga Feminizm 

Üçünü dalga feminizm ikinci dalga feminizme tepki olarak ortaya 

çıkmıştır. 90’ların ilk dönemlerinde ortaya çıkan bu hareket, ikinci 

dalga feministleri sadece beyaz kadınların sorunlarıyla ilgilendiğini 

ifade ederek, global ölçekte tüm kadınların problemlerine çözüm 

aranmasını savunmuştur. Üçüncü dalga feministleri diğer 

hareketlerden ayıran en önemli özellik, daha geniş konular ile 

ilgilenmeleri ve eylem yaparak taleplerini sunmaları olmuştur.  

 

Özveri (Özveri, 2009: 210) üçüncü dalga feminizmi şu şekilde 

açıklamıştır; 

 

“Üçüncü dalga feministler daha çok kadına şiddet, cinsellik, kadının 

güçlendirilmesi gibi mikro politikalarla ilgilenmişlerdir. Ayrıca içerik 

açısından diğer iki dalgaya göre çok daha çeşitli konular üzerinde 

durmuşlardır. Üçüncü dalga feminizm özellikle kadınları sınırlayan ve 

baskı altında tutmaya çalışan konularla ilgilenmiş ve toplumsal 

değişime gidecek yolu açacak unsurlar olarak da bilinçlenmeyi arttıran 

eylemciliği ve geniş tabana yayılmış eğitimi görüp desteklemişlerdir”.  
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Üçüncü dalga feministler net olarak farklılıkların üzerinde durulması 

gerektiğini belirterek, kendilerini şekilde tanımlamışlardır. Kadınların 

coğrafi, kültürel dinsel, cinsel yönelimlerine göre farklı baskı ve 

şiddet şekillerini yaşadıklarını ve bu farklılıkları görerek herkes için 

geçerli taleplerde bulunmak istemişlerdir. Özellikle ikinci dalga 

feminizm hareketini sadece beyaz, burjuva ve heteroseksüel kadınların 

sorunlarıyla ilgilendiğini ifade ederek, kadınların farklılıklarının birer 

değer olduğu ve bunun korunması gerektiğini savunmuşlardır. Üçüncü 

dalga feministler; dış politika, ekonomi, savaş, çevre problemleri gibi 

farklı konulara da değinmişlerdir. Fakat üçüncü dalga feminist 

hareketin ilk iki feminist dalga harekete kıyasla somut olarak 

değiştirdiği, düzenlediği başkaca hiçbir konu ve çözüm olmamıştır.  

1.4. Liberal Feminizm 

Liberal Feminizm kadınların yaşamlarının özel hayatla 

sınırlandırılması ve kamusal alanda yok sayılmasına karşı çıkarak, 

kadın haklarının savunulması açısından önemli görüşler içermektedir. 

Kadınların; sosyal, siyasi, eğitim ve ekonomik alanlarda bireysel 

olarak gelişerek kendilerini gerçekleştirmeleri savunulmuştur. Liberal 

feministler özellikle sivil haklar, ekonomik özgürlük, siyaset ve eğitim 

konularında eşitliğin oluşturulması için ciddi teoriler ve çalışmalar 

yürütmüşlerdir.  

 

Liberal feministler literatürde “beyaz burjuva hareketi” olarak 

tanımlanmıştır ve kadınların kariyer ve eğitim alanlarındaki sağlanan 

gelişmelerin zeminini oluşturmuştur. Çoğunlukla toplumda üst ve orta 

düzeydeki kadınların isteklerine paralel hareket ettiği varsayılmak-
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tadır. Bu varsayımın en önemli etmeni ise; liberal feministlerin eğitim 

ve ekonomik alanda eşitliğin sağlanması dir. Liberal feministler 

kadının ikincil konumda sınıflandırılması üzerinde durmadıkları ve 

kamusal alanda kadının etkin olarak yer almasının temeli üzerinde net 

bir duruş göstermeleri düşünülerek eleştirilmişlerse de, kadınların 

eğitim ve iş alanlarında erkekler kadar aktif ve eşitlikçi bir toplum 

düzeni içinde yaşayıp, eril sistemin özel hayata hapsederek ikincil ve 

pasif konuma yerleştirilmesine karşı net bir duruş sergilemişlerdir 

(Tong, 2006: 26-27). 

 

Fransız devrimi sonrasında sanayileşmenin yaygınlaşması ve 

gelişimiyle birlikte minimal işletmelerin yerini seri üretim yapan 

fabrikalar almıştır. Sanayi devrimi öncesinde eşit şartlar altında üretim 

yapan kadınların, erkekler kadar iş yaşamında ve üretkenlikte oldukça 

aktif konumda olmaları ve Fransız devrimi sonrası özel hayata 

hapsedilişleri, sadece ev yaşamında var olma süreciyle birlikte 

kamusal alandan uzaklaştırılmaları dönemi yavaş fakat etkili bir 

şekilde başlamıştır (Tong, 2006 :26-27). 

 

Mary Wollstonecraft, liberal feminizmin önde gelen savunucuların-

dandır. Wollstonecraft, kadınların kişiliklerinin gelişmesinin önemini 

vurgulamakta ve kadınlar; “erkeğin oyuncağı, hiçbir neden yokken 

istediği zaman kullanacağı, çeşitli gevezelikleri yapan birisi 

olmamalıdır.” söylemine (Wollstonecraft, 2018: 34) ek olarak Kant; 

“başka birinin mükemmelliği ya da duyguları için, sade bir araç ya da 

alet değildi. Kant’ın amaç olarak nitelendirdiği, kendini belirleme 
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kapasitesi olan ve değeri olan rasyonel bir aktördü”(Kant, 63, 64, 79, 

95, 98’den akt. Tong, 2006: 30) yorumlarını getirmiştir. 

Liberal feminizmin odak noktalarından biri olan eğitimde kadın erkek 

eşitliğine değinen Mill (Mill, 1869: 186); erkeklerin kadınlardan daha 

zeki ya da analitik düşünme kapasitesinin daha iyi olmadığını 

belirterek, toplumlarda bu algının yaratılmasının en temel nedeninin 

ise erkeklere daha kaliteli eğitim verilmesi ve kadınların eğitim ve 

akademi gibi alanlardan uzaklaştırılmaya çalışılmasının, toplumda 

yanlış bir algı yaratılmasına neden olmasıdır. Cinsiyet eşitliği 

perspektifinde eğitim ve kariyer eşitliği sağlandığı taktirde, 

toplumlardaki patriarkal düzenin de ortadan kalkacağını savunmuştur. 

 

1.5. Marksist Feminizm 

Marksist teoriden etkilenen Marksist feminizm ekonomik sistemin 

yeniden düzenlenmesiyle kadınların özgürleşebileceğini savunmuş, 

kapitalizmin getirdiği adaletsiz iş dağılımının sonucunda kadınların 

ikincil konumunu ana problem noktası olarak belirlemiştir. Marksist 

feministler, özel mülkiyet ile birlikte kadınların da toplumda bir mal 

olarak görülmesini, toplumda kadına yönelik yapılan cinsel baskıyı 

sınıfsal bir güç olarak nitelendirmiştir. Marksist feministler 

toplumdaki sınıf farklılıklarının en temel nedeninin ataerkil egemenlik 

olduğunu savunmuşlardır. 

 

Marksist feministler radikal ve liberal feminist teorileri eleştirmişler, 

liberal feminizmi, sadece burjuva sınıfının kadınlarına yönelik çözüm 

üretmekle ve kadınların toplumda ikincil konumda yerleştirilmesinin 
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temel nedenlerine inmemekle yargılamışlardır. Kadınların ikincil 

konuma getirilmelerin nedenini ise kapitalist sistemin sonuçlarından 

kaynaklandığını belirtmişlerdir (Pelizzon, 2009: 33). Bu sistemin 

içerisinde erkeğin güç ve bağımsızlık sembolü olarak dayatıldığı tüm 

insani hakları tek başına elinde bulundurduğunu savunan Fiske (Fiske, 

1996, 120), kadınların toplumsal cinsiyet rollerinin dayatması olan 

anne ve erkeğe bağımlı ve korunmaya muhtaç olarak 

sembolleştirmesinin, kadın ve erkek rollerinin doğal bir sonuçla ortaya 

çıkmadığı ve uzun bir süre boyunca yeniden üretilip devamlılığı 

sağlanmaya çalışılan suni birer rol olduğunu belirtmiştir. 

 

Murray ise (Murray, 2005: 68), cinsiyet rollerinin değişim süreçlerini, 

“feodalizmden kapitalizme geçiş sürecinde bireysel mülkiyet 

haklarının gelişmesine paralel olarak oluşmuştur” söylemiyle 

tanımlamıştır.  

 

1.6. Varoluşçu Feminizm 

Feminist teoride yer alan, kadının öz bilince erişip birey olarak, 

karakterini oluşturması gerekliliği varoluşçuluk akımına 

dayanmaktadır. Varoluşçu feminizmin önemli savunucularından olan 

Simona de Beauvoir kaleme aldığı ‘İkinci Cins’ başlıklı kitapta 

varoluşçu feminizm detaylandırılmış ve dönemin feminist hareketinin 

ideolojik olarak farklı bir düşünce ile yoluna devam etmesinde katkı 

sağlamıştır. Beauvoir, özellikle o döneme kadar gelişen feminizm 

akımlarının içerisinde olmayan toplumsal cinsiyet rollerine 

değinmektedir. Böylece devam eden yıllarda feminist bakış açısının 



 
 243 

içerisine toplumsal cinsiyet rolleri kavramı girmiştir. Bu anlamda 

Beauvoir’in en önemli olan “Kadın doğulmaz kadın olunur” sözü o 

zamana kadar hiç bir feminist teori içerisinde yer almayan farklı bir 

bakış açısı getirmiştir (Beauvoir, 1993: 643). 

Beauvoir, erkeklerin doğumlarından itibaren toplumda avantajlı 

konumda olduklarını ve bu avantajın tüm erkeklere sağlandığını ifade 

etmiş, bu durumun kadınlar için ters işlediğini ve bir kadının kadın 

olabilmesi için toplumda itaatkar olması beklendiği ve böylece 

kadınların etken değil edilgen konumda olmaları kadınların etken 

konumda olma hedeflerini gerçekleştiremeyeceğini anlamına geldiğini 

belirtmiştir. Özgür olan kadınların toplum tarafından entegre edilmeye 

çalışılan edilgen rolü sınırlandırıcı bularak reddettiklerini ve 

kadınlığın inkârını insanlığın inkârı olarak betimlemiştir (Beauvoir, 

1993: 643). 

 

Kadınların bireysel olarak gelişimleri için sorgulayıcı ve eleştirel 

yönlerinin gelişmesi gerektiğini vurgulayan Beauvoir, kadınlar 

kendilerinin objeleştirilmesini reddederlerse, bu bakış açısına sahip 

kişilerin kadınları birer birey olarak tanımlamaya zorlayacaklarını 

ifade etmiştir. Patriarkal sistem kadınları ikincil konumda 

nitelendirirken, erkek cinsinin büyük avantajlara sahip olduğu 

konumda olmasını sağlamıştır. Patriarkal yapı planlı bir şekilde 

oluşturulup bu sistemin devamlılığına ve üretimine destek sağlanmış 

ve bu düzenin sonucunda da kadın ve doğa devamlı baskı altında 

tutulmuştur. Toplumsal yapı içerisinde kadınlar ataerkil sistemin 

dayattığı ötekileştirme, baskı ve ikincil konumu benimser ve 
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onaylarlarsa şizofreni ve ümitsizliğe yöneleceklerini de belirtmiştir 

(İmançer, 2006: 31). 

 

1.7. Radikal Feminizm 

Radikal feminizm Amerika Birleşik Devleti’nin New York eyaletinde 

1960’ların son döneminde ortaya çıkmıştır. Kadınların baskı altında 

olmalarının fiziki ve mental açıdan sömürülmelerinin nedenini 

erkeklerden farklı olan fizyolojik görüntülerinden kaynaklandığını 

savunmuşlardır. Kadınların doğurgan olmalarının insani gelişimlerini 

engellediğini ve bu nedenle bazı maskülen özellikleri göstermeleri 

gerektiğini vurgulamışlardır. Radikal feminizm diğer feminist 

kuramların aksine kadın ve erkeğin konumunu yalnızca fizyolojik 

olarak değerlendirmektedir (Millett, 1990’dan akt. İmançer, 2006: 32).  

Radikal feministler toplumun kadınlar üzerindeki baskının en önemli 

nedenini aile kurumu olarak nitelendirmiştir. Aile oluşumunun içinde 

yer alan görev dağılımı ve çizilen rollerin patriarkal sistemin 

toplumsallaşmasının temel unsuru olarak görmüş ve bunun nedenini 

de; “aile kurumunda erkek olan cinse karşı daima itaatkar davranmak 

ve hizmet etmek kadınların hayatta oluş nedeni olarak empoze edilmiş 

ve bu durumun normalleştirilerek içselleştirilmesi sağlanmıştır. Evlilik 

yani aile sisteminin bu nedenlerle patriarkal sistemin devamlılığına ve 

üretimine katkı sağladığı için aile oluşumu kabul edilmez” söylemiyle 

açıklamışlardır (Millett,1990’dan akt. Aktekin, 2019: 67). 
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Birçok radikal feminist bir araya gelerek “Ego Politikası” adlı bir 

manifesto yayınlamışlar ve manifesto, New York’ta 1969 yılında 

yayınlanan ve birçok feminist teoriyi eleştiren ve alanında yayınlanan 

ilk manifesto olma özelliği taşımıştır. 

 

Bu manifestoda; “Bizler, erkek şovenizminin temel olarak psikolojik 

ego tatminini amaçladığına, bunun kendini ekonomik ilişkilerde ancak 

ikinci derecede gösterdiğine inanmaktayız. Bu nedenle ne 

kapitalizmin ne de başka bir ekonomik sistemin kadınlar üzerindeki 

baskının nedeni olduğuna inanmıyoruz; ne de kadınlar üzerinde saf bir 

devrim sonucu ortadan kalkabileceğine inanıyoruz” (Firestone, 1970, 

124’den Akt. (Donovan, 2016: 271). 

 

Bazı radikal feministler ise kadınlığın kutsallığını ve değer taşıdığını 

savunarak maskülen kadın olmak yerine tam anlamıyla feminen kadın 

olmanın değerli ve önemli olduğunu savunmuştur. Patriarkal sistemi 

özünde kadınları baskılayan ve erkek olmayı üstünlük olarak gören bir 

ideoloji olarak görmüşlerdir. 

 

Bütün bu bakış açılarına karşı “Feminist Düşünce” kitabının yazarı 

olan Tong radikal feminizmi farklı bir bakış açısıyla yorumlamıştır 

(Tong, 2006: 210); “Radikal feministler olmasaydı pornografi, 

fahişelik, cinsel taciz, tecavüz ve kadınlara kötü muameleyi, doğum 

kontrolu, sterilizasyon, kürtaj, yapay döllenme, tüp bebek ve anlaşmalı 

annelik gibi konuları anlamamız daha uzun ve yavaş olacaktı. Radikal 

feministler kadın vücudunun kadınlara karşı erkekler tarafından nasıl 
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kullanıldığını ve kadın vücudunu nasıl takdir etmemiz gerektiğini bize 

öğretti”. 

 

1.8. Psikoanalitik Feminizm 

Psikoanalitik feministler diğer feminist teorilerin aksine kadın ve 

erkek cinsi arasındaki psikolojik farklılıkları ortaya koyarak 

çalışmalarını sürdürmüşlerdir. Psikoanalizin kurucusu olan Sigmund 

Freud teorisinde kadınların penise imrendiklerini ve öz benliklerini 

aşağılanmış hissetmelerini, erkek cinsinin daha üstün ve hak sahibi 

olmasının nedeni olarak görmesi feministler tarafından sert bir şekilde 

eleştirilmiştir. Bu duruma karşı psikoanalitik teoriyi benimseyen 

feministler, Freud’un iddalarının kadınların cinsel yönlerini 

özgürleştirmiş ve baskı altında kalmış noktaları fark ettikleri için 

anlama ve analiz etme yolunu seçmişlerdir (Tong, 2006: 219). 

 

Psikanaliz ve feminizm kitabının yazarı Mitchell, aile yapısının 

içerisinde Oedipus kompleksinin içselleştirildiğini ifade etmiştir. Aile 

düzeninde kadın değersiz kılınıyorsa bunun nedenini patriarkal 

düzenin baskın olmasından kaynaklandığını belirtmiştir. Psikoanalitik 

feminist teoriyi benimseyen feministler, kadın cinsini erkek cinsinden 

farklı olarak analiz etmişlerdir. Kadınların erkekler ile benzer olduğu 

görüşünü savunmuşlar, ancak kadınların toplumdaki değerleri, 

tecrübeleri, ekonomik, sosyal ve kültürel farklılıklarını aynı zamanda 

düşüncelerini özetle kimliklerini yok sayarak toplum içerisindeki net 

olarak yaşanan cinsiyet farklılıklarını görmezden gelmişlerdir 

(İmançer, 2006, 35: 36).  
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Psikoanalitik Feminizmi dört kategoride inceleyen Tong şu şekilde  

açıklamıştır (Tong, 2006: 229); “son on iki yıl içinde en azından dört 

tane psikoanalitik feminizm gelişmiş ve her biri Freud’un yazdıklarını 

feminist çizgide geliştirmişlerdir. İlk akım çeşitli Freud’culuğu 

biyolojik belirlenimciliğin tüm izlerinden temizlemeye girişmiştir. 

İkincisi, çok fazla tartışılmış olan Oedipus kompleksine sınırlı bir 

inceleme geliştirmiş ve bunun yerine, anne-çocuk ilişkisinin en yoğun 

olduğu Odiepal öncesi dönemi incelemiştir. Üçüncü olarak, kadınların 

çok tartışılmış olan ahlaksal zayıflıklarından çok, güçlerine 

odaklanmıştır. Dördüncü akım ise, Oidipus kompleksine ataerkil 

olmayan bir anlam yükleyerek incelemiştir. Bu dört çeşit psikoanalitik 

akım, Freudcu düşüncenin kadınları özgürleştireceği kadar 

köleleştirecek potansiyeli de taşıdığını ortaya koymuştur”. 

 

2. BİR KAVRAM OLARAK ALTERNATİF MEDYA  
 

Ekonomik, sosyal ve demokratik gelişimlerini sağlayamamış 

devletlerde, ekonomik ve siyasi menfaatlerin demokrasiden ön planda 

tutulması sonucu özgür basın anlayışı imkânsızlaştırılmaktadır. Bu 

ülkelerde basın; medya, gazetecilik, objektif habercilik, ifade 

özgürlüğü kavramları yalnızca literatürde geçen birer kelime olmaktan 

öteye geçmemiştir. Altschull, devlet yapısı demokratik gelişimini 

tamamlayamamış ülkelerde özgür basının varlığının ve devamlılığının 

mümkün olmadığını, medyanın; ekonomik ve siyasi gücün 

sahiplerinin sözcüsü olduğunu ifade etmiştir (Serverin ve Tankart, 

1994, 507’den akt. Demirtaş, 2017: 95). 
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Tüm engellenmelerin sonucunda tekelleşmeler oluşmuş, medya 

sahipliği ve kurumların adı değişse de içerikler tamamen tek düze bir 

hale gelmiştir. Tüm bu oluşumlar ve basmakalıp hale gelen ana akım 

medya, kamuoyunun haber alma hakkını ön planda tutmamış siyasi ve 

ekonomik gücü elinde tutan kişilerin propaganda aracı haline 

gelmiştir. Öte yandan vatandaşların kendine yer bulamadığı ana akım 

medyaya karşı bir alternatiflik arayışı doğmuştur. Bu arayış yeni 

iletişim sistemlerini ve yeni yapıları ortaya çıkartmıştır. Kamuoyunun 

haber alma ihtiyacını eksiz karşılayacak, siyasetten uzak, ekonomik 

olarak bağımsız ve demokratik yönden yeterlilik sağlayabilmiş doğru 

ve özgür haber ihtiyacı alternatif medyayı yaratmıştır.  

 

Alternatif medya teknolojik gelişimler ile meydana gelen ve çeşitlenen 

iletişim araçlarında sıklıkla tercih edilse de, sadece bu organlardan 

ibaret değildir. Alternatif medya, ana akım medya karakterine karşı 

‘alternatif’ bir yapı oluşturmuştur. Ana akımın patriarkal, sermaye 

taraftarı, siyasi güçlerden gücünü alan ve sözcülüğünü üstlenen, 

hegemonik karakterine karşı alternatif medya yapısı oluşmuştur.  

Mutlu (Mutlu, 2017: 24- 25), alternatif medyayı şu şekilde 

tanımlamıştır; 

 

“Yerleşik ve kurumlaşmış siyaseti (toplumda değişimi savunma veya 

en azından geleneksel değerlerin eleştirisi anlamında) açıkça reddeden 

veya ona meydan okuyan kitle iletişim biçimleri. Bunlar “köktenci 

(radikal)” veya “yeraltı” iletişim araçları olarak da adlandırılırlar. 

Parlamenter oydaşma ve tartışmaların tamamlanmış sınırları dışında 
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kalan siyasal ve toplumsal ögeleri temsil etmek suretiyle geleneksel 

iletişim araçlarına karşı bir konum alırlar”. 

O’Sullivan alternatif medyayı tanımlarken, pozitif ve kullanışlı 

olduğunu vurgulamış, asıl hedefin kamusal değişim ve dönüşüm 

olduğunu ifade etmiştir. Kamuoyunun haber üretim süreçlerine katılım 

sağlamasının amaçlandığı ve bu hedeflerin sadece haber üretimi ya da 

içeriği olmadığını, yöntemin ve sunumun da önemini belirtmişlerdir 

(Yanıkkaya ve Çoban, 2014: 35). 

 

Güçlü toplulukların ve oluşumların hegemonyasına karşı gelen 

eleştirel yapıya sahip olan hareketler, demokratik sürecin işlemesine 

ve geliştirilmesine önemli katkıda bulunmuştur. Medyanın 

demokratikleşme sürecini ve bu bağlamda kamusal rolünü Hackett ve 

Carroll şu şekilde ifade etmiştir (Hackett ve Carroll, 2004’den akt. 

Demirtaş, 2017: 96); 

 

“kamu sorunlarının ve bilincinin şekillenmesinde kitle iletişim 

araçlarının kilit bir rol aldığı göz önünde bulundurulduğunda, iletişimi 

demokratikleştirme mücadelesi, ekonomik sorunlardan toplumsal ve 

siyasi sorunlara kadar geniş bir yelpazede sonuçları etkilemektedir. Bu 

bağlamda eleştirel hareketler, kültürel çevremizi oluşturan iletişim 

kurumları ve uygulamaları tarafından belirlenmektedir. Medyanın 

demokratikleşmesi, medya aracılığıyla erişilen seslerin geniş bir alana 

yayılması, eşitlikçi ve katılımcı bir kamusal alanın oluşturulması 

açısından oldukça önemlidir”.  
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Alternatif medyanın politik farkındalığı canlandırmasında etkisinin 

önemli olduğunu belirten Downing, alternatif toplulukların siyasi veya 

parti kurumlarından ayrıldığını ifade etmiş,  alternatif grupların 

hiyararşik yapıya sahip olmadığını ve kollektif bilinçle hareket ettiğini 

belirtmiştir. Bu grupların söyledikleri yerine, nasıl işlediğinin önemi 

daha fazladır. Nedenini, alternatif medyanın toplumdaki aykırı 

grupların bilgi edinmesi bağlamında önemli bir role sahip olması 

olarak ifade etmiştir. Downing alternatif medyayı “başkaldırı 

iletişimi” olarak tanımladığı gazetecilik anlayışı ve eleştirisi ile 

mevcut statükoya karşı direnmekle kalmamakta, üretimi ve 

devamlılığıyla da savaşmaktadır (Aydoğan ve Kırık, 2012: 63- 64). 

Dorer ise Alternatif medyanın belirleyici dört özelliğini şu şekilde 

sıralamıştır (Dorer, 1995: 330’dan akt. Demirtaş, 2017: 99); 

 

1. İlerici alt kültürel yaban ve protesto hareketleri, 

2. Alternatif kamu ve iktidar karşıtı pozisyonları arama, 

3. Kapsama ve elden çıkartma arasındaki sosyal konumlar, 

4. Alternatif medya için çelişki yaratan karakteristik amaç ve 

ekonomi bağlantısı. 

Alternatif medya oluşumu olan, Liverpoll Free Press’in yayın hayatına 

başlamasıyla birlikte geleneksel medyadan kendilerini ayırıcı 

nitelikleri şu şekilde bildirmişlerdir (Whitaker, 1981: 103’den akt. 

Yanıkkaya ve Çoban, 2014: 37); 

 

“Büyük bir gazete zincirinin parçası değil ve para yapmaya da 

çalışmıyor. Free press şuna inanıyor ki, gazeteler iş adamlarınca kar 
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amaçlı olarak yönetildiği sürece yapılmayan haberler her zaman 

olacaktır. Free Press işte bu haberleri yapmayı amaçlamaktadır. Aynı 

zamanda, toplulukların, fabrika işçilerinin, kiracıların ve benzerlerinin 

ilginç olduğu kadar kullanışlı da bulacağı bilgiler kullanmaya 

çalışacaktır. Free Press herhangi bir politik partinin ya da kurumun 

görülerini temsil etmemektedir. Bu gazetede ne bir editör ne bir 

müdür vardır. Gazete için çalışan bir grup maaşsız gönüllü insanlar 

tarafından çıkartılmaktadır. Free Press gerçekten de farklı bir tür 

gazetedir.” 

 

Ana akım medya sahipleri, var oldukları toplumda zengin ve güçlü bir 

sosyal konumda yer almaktadırlar. Bu sahiplik yapısı var olan egemen 

güce hizmet ederek mevcut statüsünü korumak ve sahiplik alanlarını 

genişletmek için kamuoyunun bilgi edinmek istedikleri konular 

yerine, egemen gücü besleyici gündeme ev sahipliği yapmaktadır. Ana 

akım medyada çalışan gazetecilerin yazmaları gerekenleri, mevcut 

sınırları ve konuları kısaca hizmet ettikleri kurumun doğrudan baskısı 

olmadan da belirlenen sınırları aşmadıkları görülmektedir. Chomsky 

ana akım medyada hizmet veren yüksek hiyerarşik konuma sahip 

bireylerin, emir almadıkları ve haberlerini oluştururken özgür 

olduklarını belirten ifadeler kullanmıştır. Bu ifadelerin doğru 

olduğunu düşünen Chomsky, bu kişilerin yapmaları ve söylemeleri 

gereken şeyleri yaptıkları ve söyledikleri için bu kadar üst düzey 

konuma yerleştirildiklerini belirtmiştir (Chomsky, 1997’den akt. 

Aktekin, 2019: 13). 
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Navaro ise (Navaro, 2004: 677- 679’den akt. Aktekin, 2019: 15), 

alternatif medyayı şu şekilde tanımlamıştır; 

 “egemen medyada duymaya alışık olmadığımız tarzda toplumu 

sorgulayıcı fikir ve görüntülere yer vermekte, sessiz kalana ses 

vermekte, bir şekilde “yok” sayılanın var olduğunu kanıtlamaktadır. 

Alternatif medya, sadece bir kavramı ortaya atmakla kalmaz, o fikri 

farklı yollardan farklı kitlelere ulaştırmanın yollarını da arar, 

dolayısıyla sadece üretim yapmaz, dağıtım ve eğitim süreçlerini de 

içerir. Sözleri geleneksel medyada söylenmeyen, sesleri marjinal-

leşmiş olanların kamusal alana katılmalarına zemin hazırlamaya 

yöneltmiştir”. 

 

2.1 Yurttaş Gazeteciliği 

Yurttaş gazeteciliği, teknolojinin değişmesi ve gelişimiyle birlikte 

1990’lı yıllarda Amerika Birleşik Devletinde ortaya çıkmıştır. 

Geleneksel medyanın tek yönlü iletişim modeli yerine yeni medyanın 

çift yönlü iletişim modelinin kullanılması ve toplumdaki bireylerin 

sosyal medya organları vasıtasıyla paylaşıma sundukları veriler 

yurttaş gazeteciliğini oluşturmuştur. Alternatif medyada yaygın olarak 

kullanılan bu yöntem profesyonel gazetecilerin anlık olay yerinde 

bulunamaması ve bilginin hızlı olarak iletilememesi gibi olguları 

neredeyse yok ederken, aynı zamanda medyanın, haberciliğin ve 

gazeteciliğin etik değerlerini tehdit edebilmektedir (Aktekin, 2019: 

18). 
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De, J. D. Lasica, yurttaş gazeteciliği için medyayı şu şekilde 

tanımlamıştır: 

1. İzleyici Katılımı (örneğin haberlere, kişisel bloglara, kişisel 

cep telefonlarıyla çekilmiş fotoğraf ya da video metrajına ya da 

bir toplumun sakinlerince yazılmış lokal haberlere eklenen 

kullanıcı yorumları), 

2. Bağımsız haberler ve bilgi siteleri (Consumer Reports, 

Drudge Report), 

3. Tam Katılımcı haber siteleri (Now Public, Ohmy News, 

Digital Journal.com, Ground Report,        fairobserver), 

4. İşbirlikçi ve katkı sağlayıcı medya siteleri ( Slashdot, 

Kuro5hin, Newsvine), 

5. “Hafif medyanın” diğer çeşitleri. (mail listeleri, email 

gazeteleri), 

6. Kişisel yayın siteleri (KenRadio gibi video yayın siteleri) 

(https://dagmedya.net/2012/12/30/yurttas-gazeteciligi-nedir-

ceviren-deniz-cakmak/ E.T: 04.02.2020). 

2.2. Hak Haberciliği 

Hak haberciliği, yayımlanan haberlerde ötekileştirme, hak ihlalleri, 

haber dilindeki şiddet ve hedef gösterme gibi habercilik anlayışı ve 

belirlenen kurallar çerçevesinde etik davranışları sunmak yerine, tüm 

bu kavramları hayat görüşünde, haber içeriğinde kendiliğinden olması 

gereken ve geniş bakış açısıyla habercilik kavramının içine 
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eklemelidir. Hak haberciliği tarafsızlık ilkesini benimsememekte, tam 

tersine habercilikte pozitif ayrımcılık uygulamaktadır (https://bianet. 

org/biamag/medya/124294-medyada-hak-haberciligi).(E.T: 

04.02.2020). 

 

Nilüfer Timisi, hak haberciliğini şu şekilde tanımlamaktadır 

(https://bianet.org/biamag/medya/124294-medyada-hak-

haberciligi.E.T: 04.02.2020); 

 

• Hak haberciliği pozitif ayrımcılık yapar, görünmezi görünür 

kılar. Bu noktada önemli olan haberin kaynağı,  faili değil, 

haberin mağdur konusudur. Hak haberciliği bazılarının kendini 

ifade etmesinde özel önlemler alınması gerektiğini belirtir. 

Mağdurlar söz konusu olduğunda eşitlikçilik pratikte eşitsizliğe 

dönüşür. Hak haberciliği gerçeğin yeniden kurgulanmasında 

üstleneceği eleştirel rolle gerçeğin çok yönlü sunumunu 

gerçekleştirmektedir. 

• Eleştirel medya ya da haber teorisi anlayışı modern toplumun 

haber üretimine pozitivizm ve onunla bütünleşmiş bir 

liberalizmden tümüyle farklı bakar. Bu yaklaşımın temelinde 

modern toplumun geçerli rasyonalitesinin eleştirisi ve bu eleştiri 

esası üzerinde inşa edilmek istenen yeni bir demokratik ilkeler 

tasarımı bulunmaktadır. 

• Hak haberciliği özdüşünümseldir. Hak habercisi objektif 

değildir. Kendisini ve haberini dünya dışında, bu dünyadaki 

olaylardan etkilenmeyen bir özne olarak düşünemez. Hak 
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haberciliğinin çıkış noktası “yanlılık tercihi”, hak habercisinin 

belli bir bilinçle yola çıktığını göstermektedir. Bu bilinç haberin 

gerçekliğin kurgulanışında ve bu gerçekliğin sürekli sorgulanan 

ve yenilenen gerçeklere dönüştürülmesinde oynadığı kilit role 

dairdir. Böyle bakıldığı zaman hak haberciliği, kendi varlık 

işlevini yaptığı işe borçlu olan öznelerin işidir diyebilmek 

mümkündür. 

 

2.3. Barış Gazeteciliği 

Güvenlikçi dil yıllarca haber diline yerleşen bir bakış açısı olmuştur. 

Ancak haberde toplumsal problemleri işleyebilmek için olası kaosu 

engellemek, çatışma ortamından kaçınmak, kamusal alanda kışkırtıcı 

dilin yerine ortak bakış açısı yaratarak, barış haberciliği dilini 

benimseyip toplumsal barışı korumak mümkün olmaktadır. Alternatif 

medyanın gündeminde olan barış gazeteciliği 90’lı yılların sonunda 

ortaya çıkan bir gazetecilik türü olmuştur.  

 

Çoban, Türk medyasında barış gazeteciliğinin uygulanabilirliğini şu 

şekilde ele almıştır (Çoban, 2010, Akt, Alankuş, 2016: 26); 

 

“Türkiye’de, barış gazeteciliği önündeki engeller, basitçe genel-geçer 

gazeteciliğin ilke ve kodlarına ilişkin yapısal sorunlarından 

kaynaklandığını söylenemeyecek kadar çok katmanlı olduğu 

görünmektedir. Çünkü geleneksel anlamdaki “iyi” gazeteciliğin zaten 

hiç yapılamamış olduğu, başka ifadeyle medyanın askeri, siyasal ve 

ekonomik güç merkezlerinden hiçbir zaman bağımsız olmadığı; 

tarihinde savaş ve çatışma kışkırtıcılığı yaptığına dair bolca örnek 



 
256 İLETİŞİMDE SEÇME KONULAR 1 

bulunur. Sadece güç merkezlerinin yeterince desteklemediğinde 

kendisinden hesap verilmesi beklenirken, okur/izleyicisine herhangi 

bir hesap verme sorumluluğu hissetmeyen bir haber medyasının 

varlığı ile karşı karşıyayız”. 

 

2.4. Radikal Medya 

Toplumsal yapıların zaman içerisinde değişmesi beraberinde iletişim 

biçimlerinin de değişimini getirmiştir. Alternatif medya kendini aynı 

zamanda “radikal medya” olarak da tanımlamaktadır. Bu 

tanımlamanın en temel sebebi ana akım medyada yer almayan, temsil 

edilmeyen kişi ve olayların alternatif medyada yer almasıdır (Aktekin, 

2019: 23).  

 

Downing, radikal medyayı başlıklar altında sıralamıştır. Downing’in 

belirttiği bu özelliklerin büyük bir kısmı alternatif medya özelikleriyle 

ortaktır. Downing’in on temel ‘radikal medya’ sıralaması ise 

(Vatikiodis, 2004: 123’den akt. Demirtaş, 2017: 137-138); 

 

• Alternatifin kelime anlamı radikali kapsamaz. 

• Toplumu geri taşımaya yönelik olan köktenci, ırkçı ya da faşist 

medyalar da radikaldir, radikal medyayı başka şartlar ile 

tanımlamak gerekir. 

• Radikal medya etnik azınlık medyasını da içerir. 

• Radikal medya birçok durumda radikalliklerinin derinlikleri, bir 

başka aktarış ile kendilerini ifade etmelerindeki etkinlik 

anlamında iç içe geçmiştir. 
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• Sistematik baskı ve sansür nedeni ile özellikle ototeryen ve 

miltarist rejimlerde medyalar yer altına inmeye zorlanmışlardır. 

• Radikal alternatif medyalar çok farklı formatlara sahiplerdir. 

• Downing, radikal alternatif medyaların ortak tek özelliği olarak 

birbirlerinin kurallarını yıkmalarını göstermektedir. 

• Downing radikal medyayı, çoğunlukla küçük ölçekli, maddi 

desteği çok az, kamuoyunun öfke, korku hissi beslediği veya 

alay edilen ve silik görülen medya olarak tanımlar. 

• İki amacı vardır: 

• Madun kesimlerin muhalefetini dikey olarak doğrudan, iktidar 

yapısına ve iktidarın uygulamalarına yöneltmeleri, 

• Politikalara ya da iktidar yapısının devamlılığına karşı birlik, 

dayanışma ve örgütlenmeni yatay olarak oluşması. 

• Radikal medya, iç örgütlenme olarak ana akım medyadan çok 

daha demokratiktir. 

2.5. Topluluk Medyası 

Yerel medyanın varlığı topluluk medyasının gelişimine ve 

güçlenmesine katkı sağlamıştır. Topluluk medyası, coğrafi açıdan 

sınırlı toplulukları ya da aynı hedef için grup oluşturmuş topluluklara 

hizmet etmektedir. Yurttaş gazeteciliğinde de ifade edildiği üzere, 

topluluk medyasında gönüllü olan kişiler ve profesyonel gazetecilik 

yapmayan kişiler haber üretimlerine katkı sağlamaktadır. 

 

Howley, topluluk medyasını şu şeklide tanımlamaktadır (Howley, 

2005: 2’den akt. Bailey vd, 2015: 91): “Kendini ifade serbestisi ve 
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katılımcı demokrasi ilkelerine yaslanmış ve kendini topluluk 

ilişkilerini gerçekleştirmeye ve topluluk dayanışmasını teşvik etmeye 

adamış, ana akım medyanın biçimine ve içeriğine karşı derin bir 

tatminsizlik hissine dayanan, tabana ait ya da yerel yönelimli medya 

erişimi inisiyatifleridir”. 

 

2.6. Yerel Medya 

Yerel medya en basit tanımıyla, belirli bir bölgede çıkan o bölgedeki 

kamuoyuna yönelik lokal haberleri oluşturan küçük ölçekli medya 

organlarıdır. Yerel medyanın en temel işlevi, ulusal basında yer 

bulamayan coğrafi olayları, yerel yönetimleri, yerel sorunları ve 

istekleri o coğrafya içerisindeki halkın bilgisine sunmaktır. Yerel 

medya bir alternatiflik sağlamaktan çok, ana akım medyayı 

tamamlama işlevi görmektedir.  Maddi bağımsızlıkları oldukça önemli 

olup,  bölgedeki ekonomik ve siyasal durumu etkileyecek güce 

sahiptirler. Ancak yerel medya organları yayınladıkları haberler 

nedeniyle yerel yönetimlerin baskısı altına alınabilmekte,  hatta basım, 

dağıtım, kurum içi işleyiş ve haber yapma hakları dahi engelle 

karşılaşabilmektedir. Bu yönden baskı altına alınması daha kolay olan 

yerel medya, maddi olarak devlet tarafından desteklenmektedir. Bu 

nedenlerle alternatif medya olma yolunda engellerle karşılaşmaktadır. 

Devlet Basın İlan Kurumu aracılığı ile yerel medya organlarına belirli 

şartları tamamlamaları koşulu ile resmi ilan vermekte,  bunun yanında 

yerel gazetelerin sayfa sayısı, çıktıkları gün süresi, çalıştırdıkları kişi 

sayısı ve bu sayının belirli bir yüzdesinin İletişim Fakültesi mezunu 
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olması şartı gibi hususları göz önüne alarak aylık mali destek 

ödenmektedir (Aktekin, 2019: 26).  

 

Demirkent (Demirkent, vd., 2007: 168), yerel medyanın önemini şu 

şekilde açıklamaktadır; “Gazetecilik ekip işidir. Zincirlerin biri 

koparsa halkanın bütünlüğü ortadan kalkar. Anadolu’da en güçlü olan 

gazete, er geç Türkiye’nin bir numaralı yayın organı olur. Büyük 

şehirlerde yüksek ücretlerle eleman çalıştıranlar, bu gerçeği 

görmelidir. Nereden haber verilirse o bölgeden ses alınır, bu da çok 

kere satışı artırır. Promosyon yoluyla sağlanacak okur geçicidir. 

İnsanlar ihtiyaçlarını karşıladıkları gün ilgi sona erer; buna karşılık 

habere duyulan ilgi ömür boyu sürer”. 
 

2.7. Otonom Medya 

Aktivistlerin bir araya gelerek, var olan medya yapısını değiştirmek ve 

geliştirmek için rizom medyadaki gibi mücadele eden ve katılımlı bir 

türe sahip olan medya yapısına otonom medya denilmektedir. 

Uzelman (https://bianet.org/biamag/medya/172275-otonom-medya-

deneyimleri, 2015: 27), medya aktivistlerini, ana akım medyayı 

düzeltmeye çalışan alternatif medya aktivistleri ve katılımcı, 

demokratik yeni iletişim biçimlerini teşvik eden ana akım medyayı 

onarmanın yolunu arayan otonom medya aktivistleri olarak iki başlık 

altına toplamaktadır. Bu aktivist grubu ana akım medyada değişiklik 

yaratmak yerine, medyanın temel unsurlarına otonom medya ve 

iletişim bilgilerini katmayı ve anti-hiyerarşik demokratik bir yapıyı 

oluşturmak istemektedirler. 

https://bianet.org/biamag/medya/172275-otonom-medya-deneyimleri
https://bianet.org/biamag/medya/172275-otonom-medya-deneyimleri
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Uzelman (Uzelman, 2015: 28) otonom medyayı alternatif medyadan 

şu şekilde ayırmıştır; Alternatif medyanın aksine otonom medya,  

işleyiş olarak mevcut hükümet ve güç kaynaklarını adalet ve doğru 

olan konularda göreve çağırmak yerine, eylemsel olarak mevcut 

egemen güçlerin üzerinde kurulacak baskı ve eylem yolu ile çözüm 

getirmeye odaklanırlar. Bu tutum alternatif medya özellikleriyle 

tamamen çelişmektedir. Otonom medya, eylem ve aktivizm 

oluşturmak üzerine yoğunlaşmıştır. Bu sayede aktivistleri eylemsel 

olarak harekete geçirmeyi hedeflerler. Bu tutum da alternatif medya 

yapısı içerisinden tamamen sıyrılmaya, gerilla medyaya yaklaşmaya 

neden olmaktadır. 

2.8. Gerilla Medya 

Alternatif medya yapısının içinde var olmakla birlikte, gerilla 

medyanın ifade edilişinde anarşizm olması nedeniyle kimi alternatif 

medya kurumları, açıklama yapma gereği duymuşlardır.  

 

Demirtaş (Demirtaş, 2017: 143) gerilla medyayı şu şekilde 

tanımlamıştır; “Gerilla medya oluşturdukları içerik nedeniyle kitleleri 

eyleme ve anarşizme yönlendiren, süreli ve sürekliliği olmayan genel 

geçer yapılardır. Duvar yazıları, marşlar, grafitiler, el ilanları, 

Fanzinler ve fotomontojlar gerilla medya yapısı içerisindedir. Bu 

yapılar, az maliyetli ve devamlılığı olmayan yayınlar olup, kitlelere 

illegalite sunan ve anarşizme sevk edebilir yapılar olarak, uzlaşmacı 
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olmayıp, toplumu eyleme yönlendiren, ancak insanlara karşı zorlama, 

baskı ve dayatmadan uzak yapılardır.” 

 

Öktem (Öktem, 2006: 12), Fanzinlerin popüler kültürün tamamen 

karşısında olduğunu ve kapitalizmin kimsesizliğe hapsettiği kişilerin 

kendilerini ifade edebilecekleri ve seslerini duyurarak başkaldırı 

yapabilecekleri bir yöntem olarak tanımlamakta ve Fanzinler için 

“Geleneksel aile yapısıyla, eğitim sistemiyle, apolitikleştirme 

çabalarıyla, devletin resmi ve gayrı resmi güçleriyle dar alanda 

sıkıştırılarak tüm çıkış noktaları kapatılan, bir anlamda da kendi içinde 

boğulmaya terk edilen gençler, Fanzin çıkartarak hayata ve hayatını 

baskı altına alan kurumlara duyduğu tepkiyi öfkeye dönüştürüyor”  

yorumunu yapmıştır. 

 

3. FEMİNİST ALTERNATİF MEDYA  
 

Feminizm dalgalarının ve kadın hareketlerinin doğrultusunda 

feminizm medyayı araç halinde kullanmaktadır. Değişen iletişim 

biçimleriyle feministler ideolojilerini ve taleplerini duyurma ve global 

anlamda varlıklarını gösterebilmek adına alternatif medyanın gücünü 

ve başarısının varlığını savunmuşlardır. Feminist alternatif medya 

tıpkı alternatif medyanın temel özelliklerinde olduğu gibi maddi 

beklentiden uzak,  kadınların katılımı ve dolayısıyla kolektif bir haber 

üretim çerçevesinde katılımcı çalışmalar yapmıştır (Mitchell, 2004). 

Allen, feminist alternatif medya için üç temel prensip ortaya 

koymuştur (Allen, 1976);  
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İlk prensip, feminist alternatif medyanın dili bakımından saldırgan 

olamaması ve direk hedef gösterme, yargılama gibi tutumlardan uzak 

durarak tespit ve eleştirel dil kullanılması sayesinde okurun kişisel 

tutum üretebilmesinin yolunun açılması, 

 

İkici prensip, üretilen tüm haberlerin enformasyona sahip olması ve 

kişisel yorumlar ile çıkarım yaparak üretim yapmanın doğru olmadığı, 

 Üçüncü prensip, basmakalıp söylemlerden, yargı üsluplarından 

kaçınarak haber üretimi yapılması ve kişilerin olgulara yönelik görüş 

açılarını bireysel olarak aktarabilmeleri için uygun ortam 

oluşturmanın sağlanması. 

 

Ayrıca M.L. Allen feminist alternatif medyanın kendine özgün 

niteliklerini belirlemiş, Feminist alternatif medya oluşumlarında 

göstermiştir (Allen, 1998’den akt: Walker, 2010: 815); 

 

• Kadınların kendileri adına konuşmalarına fırsat verilmesi, 

• İçerik oluşturulurken agresif bir dil kullanılmaması, 

• Objektif olma amacı yerine medyanın değişim aracı olarak etkin 

kullanımının hedeflenmesi, 

• Hiyerarşinin olmaması, 

• Ana akım medyasına karşı, rekabetçi tutum yerine, işbirliğine 

yönelme, 

• Kadınlar özelinde açık forum kurulması, 

• Ana akım medyanın kadınlara yönelik düşmanca ve kindarca 

tutumlarının farkında olunması, 

• Ana akım medyada yer verilmeyen bilgilerin kullanılması. 
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Feminist alternatif medyanın etkisi ikinci dalga feminist hareketleriyle 

birlikte ivme kazanmıştır. Ana akım medyanın patriarkal dili ve 

üretimlerine rağmen, feminist muhalefet ile feminist alternatif medya 

güçlenerek sınırları genişlemiştir. 

 

Bu anlamda, Kosta Rika’da online İspanyolca ve İngilizce olarak 

yayın yapan FIRE (Feminist uluslararası radyo) dünyanın ilk feminist 

radyosu olma özelliği taşımaktadır.  Bu radyoda toplumsal olayların 

tamamı toplumsal cinsiyet bağlamında kadın odaklı olarak işlenmiştir. 

Dünya çapında dinlenebilen radyo aynı zamanda, Fempress isimli ve 

Şili’de örgütlenmiş olan bir oluşum için medya içerikleri 

hazırlamaktadır. Ortadoğu’daki feminist medya oluşumlarına da 

destek sağlayan FIRE Suriye Kadın Birliği’nin çıkardığı Arap 

Kadınları Dergisine ve Filistin’de Filistinli Kadınlar Birliği aracılıyla 

Radyo ve Televizyon oluşumlarıyla destek vermektedir (Gencel-

Bek/Binark, 2000, 44). Almanya’da 1779 yılında yayın hayatına 

başlayan ve dünyanın ilk kadın dergisi olma özelliğine sahip olan 

“Hamburg Kızları İçin” isimli dergi, yayın hayatına başladığı yılın 

sonunda kapanmıştır. İngiltere’de 1858 yılında yayımlanmaya 

başlayan “İngiliz Kadın Dergisi” feminist kadınlarca yayımlanan ve 

bu açıdan İngiltere’de ilk olma özelliği taşıyan bir dergi olmuştur. 

Lousia Lowson, tek bir kadın yayımcının elinden çıkan “Şafak” isimli 

ilk dergiyi 1888 yılında Avustralya’da yayımlamıştır. “Amerikan 

Yahudileri” isimli kadın dergisi ise Amerika’da Yahudi kökenli olan 

Rosa Sonneschin tarafından 1895’te ilk kez yayımlanmıştır (Akkent, 

2013’den Akt. Aktekin, 2019: 74- 75). 
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1970 yılında New York’ta “Rat” Dergisinin bir sayısı, kadın bir 

otostopçuyu eteğini kaldırıp araç beklerken betimleyen bir dergi 

kapağına karşı protesto için kadınlar tarafından çıkarılmıştır. Bunun 

ardından “Rat” Dergisi bir daha erkekler tarafından yönetilmemiştir. 

“Oz” Dergisi de kadın özgürleşmesinin gelişini özel bir sayıyla 

gündemine almıştır. 1971 yılında “Oz” Dergisinden “Marsha Rowe” 

ve “Frendz” dergisi editörü Rosie Boycott, kadınlar için “Spare Rib” 

adlı yeni bir alternatif dergi yaratmışlardır. Kısa sürede 30 bin tiraja 

erişen bu yayın, bağışlarla ayakta kalmış ve medyada kadın 

özgürleşmesinin zirve noktasını oluşturmuştur. Aynı dönemde 

İngiltere’de de “Shrew” ve “Women’s Report” gibi yayınlar çıkmaya 

başlarken, “Spare Rib” kolektif bir yapıya dönüşerek hiyerarşik 

yapılar ortadan kalkmış ve kararlar ortaklaşa yapılan toplantılarda 

alınmaya başlamıştır (Phillips, 2007: 52,  Akt: Taylan, 2012: 78-79).  

 

Tüm iletişim sistemleri toplumsal alanda farkındalık yaratma amacı 

güderken, zaman içerisinde tek yönlü iletişim sistemlerinden yeni 

medyaya geçiş sağlanmış, yaygın olarak kullanılmaya başlamıştır. 

Yeni medya teknolojik gelişmelerle eş zamanlı olarak coğrafi sınırları 

daha kolay aşarak geniş kitlelere ulaşabilme olanağı sağlamıştır. Bu 

gelişmeler ışığında feminist alternatif medyanın oluşması,  kadınların 

başlı başına kendi medyalarını yaratmalarını sağlamış ve üstün 

patriarkal medya sistemine karşı kendi medyalarını yaşatmalarını ve 

devam ettirmelerini kolaylaştırmıştır. Feminist alternatif medya, 

kadınların ifade özgürlüğü, bireysel düşünce ve talepleri adına kolektif 
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iletişim ortamını var etme ve sürdürebilmeleri açısından çok önemli 

bir kazanım olmuştur. Feminist alternatif medya, dünyada var olduğu 

şekilde Türkiye’de de yaygınlaşmaya başlamıştır.  

 

4. TÜRKİYE’DE FEMİNİST ALTERNATİF MEDYA YAYIN 

ORGANLARI 
 

Osmanlı Devleti’nde 19’uncu yüzyılda sosyal, siyasi, ekonomik ve 

yeni düşünce akımlarının gelişim ve değişime uğraması, beraberinde 

kadın hareketlerini de etkisi altına almıştır. İkinci Meşrutiyet 

döneminin başlamasıyla birlikte kadınlar, toplumsal alanda hak 

taleplerinde bulunmaya başlamışlar,  sadece anne ve eş olarak 

sınırlandırılmış olan kadınlar toplumsal alanda etkin olabilmek adına 

basını kullanarak seslerini duyurmaya çalışmışlardır. 

 

Osmanlı döneminde sahibi ve yazarları kadınlardan oluşan ilk yayın 

“Şukufezar” dergisi olmuştur. 1869 yılında Osmanlı ilk feminist 

ayaklanması sonrası feminist yayın yapmaya başlayan ve o dönem 

için bir ilk olan yayın organı “Terakki-i Muhaderat” (1888) dergisi 

olmuştur. Terakki-i Muhaderat dergisini takiben kadınların hukuksal 

haklarını konu alan ve tamamı kadınlar tarafından oluşturulan, 

“Kadınlar Dünyası” dergisi yayın hayatına başlamıştır. Osmanlı 

Tanzimat döneminden Cumhuriyetin ilanının ilk yıllarına kadar 

ortalama 40 feminist yayın ortaya çıkmıştır. Osmanlı döneminde 

kadınların sosyal, ekonomik ve özel alanda ikincil konumda olmaları 

ve dönem şartlarının da göz önünde bulundurulmasıyla, bu yayınlar 

Türkiye’de feminist alternatif medyanın doğuşunu simgelemektedirler 
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(https://listelist.com/osmanlida-kadin-hareketleri-feminist-orgut/ 

Erişim Tarihi: 04.02.2020). 

Cumhuriyetin ilanı ile birlikte kadın medyasında ve içeriğinde önemli 

değişikler olmuştur. Cumhuriyetin ilanından sonra kadınlara sosyal, 

siyasal, hukuksal ve ekonomik alanda hakları verilmiş,  kadınlar 

tarafından çıkartılan birkaç yayın çıkarılmış, ancak süreç kısa 

sürmüştür. 1935 ile 1975 yılları arası feminist medya bağlamında 

tamamen sessizlik dönemi olmuştur. 40 yıllık süreçte sadece kadınlara 

yönelik magazin, el işi, ev dekorasyonu, moda gibi içerikler 

üretilmiştir. 

 

1975 Yılında “Kadınların Sesi” adıyla İlerici Kadınlar Derneği 

(İKD)’in yayın organı çıkmaya başlamıştır. Kurulduğu tarihten 1980’e 

kadar 33 şubesi ve 15 bine yakın üyesi ile dönemin en yaygın kadın 

örgütlenmesi olan dernek, yaptığı kampanyalar, çeşitli eğitim 

programları, örgütlenmeler ve çeşitli dayanışma programları ile 

faaliyetlerini yürütmüş ve kendisini ‘emekçi kadınların örgütü’ olarak 

tanımlamıştır (Demiray, 2011: 193’den akt. Yanıkkaya, Çoban, 2014: 

21). 

 

“1976 yılında Ankara Kadınlar Derneği’nin Büten adında yayını yayın 

hayatına başlamış ve 3 sayı olarak çıkmıştır. Ka - De – Fe (Kadın 

Dernekleri Federasyonu Yayını) yayın amaçlarını ‘Türk kadınlarının 

maddi ve manevi kalkınmasında yardımlaşma ve dayanışma 

sağlamaktadır’ şeklinde tanımlamıştır. Memur ve işçi kadınların 

annelik izni, kreş gibi haklardan yararlanması için yasa taslağı 

https://listelist.com/osmanlida-kadin-hareketleri-feminist-orgut/
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hazırlamış ve ilgili makamlara sunmuştur” (Davaz, Mardin, 1998, 

201’den akt. Yanıkkaya, Çoban, 2014: 23).  

1975’den 1980’e kadar yayımlanan feminist yayınlardan Kadın 

Dayanışması, Büten ve Kadınların sesi sol muhalif konumda 

olmuşlardır. 1978 sonraları Duygu Asena’nın katılımıyla feminist 

istekler, kadının kendi bedeni ve cinselliği üzerinde duran “Kadınca” 

yayınlanmaya başlanmıştır (Yanıkkaya, Çoban, 2014: 23). 

 

1980’lerde yayımlanan feminist alternatif yayınların başında ise, 

1980’lerde kadınların gündemlerini yansıtan, muhalif feminist 

yayınları ortaya çıkmıştır. Bunlardan bazıları; Feminist, Kaktüs, Mavi 

Çorap, Eksik Etek, Roza, Jujin, Amargi, Pazartesi, Somut, Gösteri, 

Yapıt, Yeni Gündem’dir. 1980’li yıllarda ortaya çıkan alternatif 

feminist medya yayınları devamlılık sağlayamamıştır.1990’lara 

gelindiğinde ise ikinci dalga feminizm yerini üçüncü dalga feminizme 

bırakmış, feminist yapılaşmasının yöntemi, eğilimleri ve hareketleri 

değişmiştir. Dolayısıyla bu durum feminist medya içeriklerini de 

etkilemiştir (Aktekin, 2019: 87). 

 

1990’lı yıllar feminist alternatif medyanın kurumsallaşmaya başladığı 

yıllardır. 1990’larda yeniden canlanmaya başlayan feminist medya 

faaliyetleri, 2000’li yıllarda toplumsal dönüşümün ve teknolojinin 

gelişmesiyle birlikte kendi içinde avantaj ve dezavantajlar yaratmaya 

başlamıştır.  
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1990’lı yılarda yayın hayatına başlayan, feminist alternatif medya 

yayın organları https://ucansupurge.org.tr/hakkimizda/biz-kimiz/ E.T, 

10.04.2020);  

1996 yılında kar amacı gütmeyerek kurulan “Uçan Süpürge”, 

Ankara’da yayın hayatına başlamış olup halen aktif olarak yayın 

hayatını sürdürmektedir. “Uçan Süpürge ’in, kadın örgütleri 

arasındaki iletişimleri güçlendirmek adına yaptığı önemli çalışmalar 

arasında “Uçan Haber” dergisini çıkarmak, yerel ve ulusal olmak 

üzere radyo programları yapmak, “Kedi Dili ve Masalın Eksik Yüzü” 

adında televizyon programı ve TRT’de yer alan birkaç programa 

danışmanlık yapmak, “Yerel Kadın Muhabirler Ağı” gibi faaliyetler 

de yer almıştır. Bunların yanı sıra kapsamlı araştırmalar sonucu 

Türkiye Kadın Örgütleri Rehberi hazırlanarak sivil toplumun 

kullanımına sunulmuştur. 

 

1990 yılında İstanbul’da yayın hayatına başlayan “Feministe”, kadın 

hareketleri bağlamında yayın yapmaktadır. Feminist Kadın Çevresi 

(FKÇ) kültür-sanat alanında çalışma yürütmektedir. Bugün halen aktif 

olarak yayın hayatına devam etmektedir. “Türkiye ve Dünya 

gündemindeki olaylara, sanata, kültüre, edebiyata, hukuka, siyasete 

feminist bir bakış açısıyla yaklaşmayı hedeflemektedir. Bu bağlamda, 

Feminisite toplumsal cinsiyet alanına katkı sunacak tüm çalışmalara 

açık olduğunu bildirmiştir (http://feminisite.net/index.php 

/hakkimizda/, Erişim Tarihi: 10.04.2020). 

 

https://ucansupurge.org.tr/hakkimizda/biz-kimiz/
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1995 yılında yayınlanmaya başlayan “Pazartesi”, kadınlara özel gazete 

sloganıyla ortaya çıkan aylık kadın dergisi olarak yayın hayatına 

başlamıştır. Feminist ve Kaktüs kadın dergilerinde de yazıları olan 

Asuman Bayrak, Ayşe Düzkan ve Filiz Kerestecioğlu’nun yazar 

olarak yer aldığı “Pazartesi” dergisi 2007 yılına kadar aktif yayın 

hayatını sürdürmüştür (http://www.pazartesidergisi.com/pazartesi1. 

html, Erişim Tarihi: 10.04.2020). 

 

1990 yılında Ankara’da Aksu Bora tarafından “bekâret kontrolüne 

hayır bedenimiz bizimdir!” kampanyasının medya organı olarak 

ortaya çıkan ve tek sayı olan “Yeter” yayımlanmıştır (Davaz, 1998: 

333). 1990’lı yıllarda çıkan alternatif feminist medya örneklerinden 

bazıları ise; 1997’den beri bağımsız yayın yapan “Kazete”, kadınların 

hak arayışlarını ve problemlerini kamusallaştırarak çözmeye katkı 

sağlayan alternatif feminist medya örneklerindendir (Kazete, 2015,  

Akt: Erdoğan, 2017: 98-99). “Pazartes” Dergisi eril söylem karşıtı 

tutumu ve feminist görüş içeriği ile oldukça önemli alternatif 

kaynaklar arasında yer almaktadır. 1995’ten Ekim 2005’e kadar aylık 

olarak 106 sayı çıkartan dergi şuan internet üzerinden arşivini 

kamuoyu ile paylaşmaktadır ( İlhan, 2014: 7). 

 

2000’li yıllara gelindiğinde, alternatif feminist yayınlar 80 ve 90’lı 

yıllara nazaran azalsa da teknolojinin gelişimiyle farklı platformlarda 

kendilerini göstermeye devam etmektedir. Ayrıca “gittikçe 

muhafazakârlaşan toplumsal yapı içerisinde Türkiye genelinde 

örgütlenmelerle bağlantılar kurmalarına, projeler yoluyla büyük 

kentlerin dışındaki kadınlara ulaşmalarına, kadın emeğine ve 
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kadınların siyasal yaşama katılmalarına yönelik örgütlü mücadelelerde 

bulunmalarına kırgın feminist hareket marjinal kalmaya devam 

etmektedir. Sadece feminist meselelerin tartışıldığı mecralar değil; 

aynı zamanda barış medyası olarak da işlev gören feminist medya, 

bütün kazanımlara ve çabalara karşın hala sınırlı sayıda kadına 

ulaşabilmektedir (Yanıkkaya, 2014: 94, Akt: Erdoğan, 2017: 99- 100). 

2000’lerde yayımlanan başlıca feminist alternatif yayınlar şunlardır; 

Amargi, Kadın Mor Bülten; Mor Çatı Bülteni, Bianet (Kadın), Cinso 

Medya, Reçel-blog, 5Harfliler, KaosQ, Fe Dergi: Feminist Eleştiri, 

Kültür ve Siyasette Feminist Yaklaşımlar, Dijital Hikâyeler, Kadın 

Koalisyonu, çatlak zemin, feminist, petrol- iş kadın, sosyalist feminist 

kolektif,  (https://www.catlakzemin.com/faydali-linkler/ ErişimTarihi: 

21.03.2020). 

 

“Kadınların toplumsal gerçekliğinin lehine bir haberciliğin 

geliştirilebilmesine yönelik eleştiriler ve stratejik öneriler içeren belki 

de en kapsamlı çalışma, IPS İletişim Vakfı tarafından gazetecilere 

yönelik olarak 2003-2006 yılları arasında Türkiye'nin çeşitli 

bölgelerinde verilen eğitimler sonrasında hazırlanan Kadın Odaklı 

Habercilik başlıklı kitap olmuştur (2007). Hak haberciliği kitap 

dizisinin ikinci kitabı olarak yayımlanan bu ortak çalışma, yaygın 

ulusal medya dışında alternatif medya mecrası olarak internet 

gazeteciliği yapan Bağımsız İletişim Ağı'nın bünyesinde 

hazırlanmıştır. Kitabın editörü Sevda Alankuş, “ortak ve en temel dert, 

geleneksel habercilik anlayışı içerisinde gazetecilik yapan yaygın 

medyanın neden olduğu kadın hakları ihlallerine dikkat çekerek, bu 
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gazetecilik pratiğinin kadın odaklı habercilik anlayışı çerçevesinde 

nasıl dönüşebileceği konusunda yol gösterici olmaktır" söyleminde 

belirtmiştir (Alankuş, 2007: 26; Akt: Dursun, 624). 

 

SONUÇ 
 

Kadınlar dünyada hak arayışları ve seslerini duyurmak için dünyanın 

birçok farklı noktasında kendi medyalarını kendileri yaratmışlardır. 

Kadınların toplum tarafından biçilmiş rolleri reddetmesi, ekonomik, 

siyasi olarak kamuda kendileri var etme çabaları, eril düzen içerisinde 

ikincil konuma getirilmeye çalışılan kadınların var olma mücadelesi, 

ataerkil medya sisteminin kadınları temsil biçimlerinden duyulan 

rahatsızlık ve buna karşın geliştirilen, eleştirel tutum; alternatif 

feminist medya ile daha güçlü ve duyulur hale gelmiştir. 

Türkiye örneğinde olduğu gibi, medyada cinsiyete bağlı ayrım ve 

ötekileştirmelerin mücadelesinde önemli bir role sahip olan alternatif 

medya,  ürettiği haberlerde kullandığı dil, değer ve görseller 

bakımından geleneksel medya ile arasına kalın bir çizgi çekmiştir. Bu 

bağlamda ana akım medyada ötekileştirilen, özne olarak yer 

verilmeyen, sesleri duydurulmayan ve temsil ediliş biçimleriyle eril 

sistemin dayattığı cinsiyetçi rolleri reddeden kadınlar alternatif 

medyada tam anlamıyla kadın kimlikleriyle varlıklarını ortaya 

koymuşlardır.  

 

Alternatif medyanın en önemli yapısal özelliklerinden olan 

okuyucu/izleyici/dinleyici katılımı ile içerik üretilmesi ise alternatif 

feminist medya ve bu bağlamda oluşan kadın hareketleri açısından 
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çok seslilik ve toplumsal sistematikte var olan her kadına ulaşma ve 

söz verme bakımından önemi yadsınamayacak bir fırsat olmaktadır. 

Teknolojinin gelişmesi ve kolay ulaşılabilir hale gelmesiyle birlikte 

internet; maliyeti en aza indirmesi, global çapta yer ve mekandan 

bağımsız ulaşılabilirliği, sansüre uğrama olasılığının daha az olması 

ve web 2.0 teknolojisi ile karşılıklı etkileşim olanakları bakımından 

alternatif medya ve buna paralel kadın hareketlerinin yaygınlığı, 

ulaşılabilirliği açısından önemli bir ulaşım aracı olmuştur. Bu 

bakımdan alternatif medyanın günümüzde web siteleri üzerinden 

okuyucu/dinleyici/izleyiciye ulaşması, karşılıklı etkileşim kurularak 

katılımcı habercilik ve maliyetin azalması bağlamında birçok 

alternatif medya organı tarafından tercih edildiği görülmektedir. 
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https://www.catlakzemin.com/faydali-linkler/
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GİRİŞ                                                                               

 

Arabuluculuk, çok eski çağlardan beri kullanılan bir uyuşmazlık 

çözüm yöntemidir. Uzak Doğu ve Afrika’da arabuluculuğun 

tarihçesinin eski çağlara kadar gittiği bilinmektedir. 

 

Birçok kültürde arabuluculuk, alternatif değil, temel uyuşmazlık 

çözüm yöntemi olarak kullanılmıştır. Osmanlı’da ulemanın bazı 

faaliyetleri, modern anlamda arabuluculuğu çağrıştırmaktadır. 

Anadolu kültürü içinde bu yöntemin hiç yabancı olmadığını 

göstermektedir. Bu nedenle arabuluculuk, yeni bulunmuş bir barışçı 

çözüm yöntemi değildir 

 

İnsanın diğer insanlarla bir arada olduğu her dönemde ve yerde insan 

doğasının bir gereği olan çatışma da kaçınılmaz olarak vardır. Çatışma 

bireylerin birbirleri ile etkileşimde bulunmaları sonucunda taraflar 

arasındaki uyuşmazlık ve tutarsızlıklar sonucunda ortaya çıkan bir 

olgudur. Çatışma çözme süreci toplumsal yaşamda huzur ve bireylerin 

mutluluğu açısından önem kazanmaktadır. Çatışma çözme sürecinin 

en önemli yöntemlerinden biri olan arabuluculuk ise en basit biçimiyle 

iki ya da daha fazla birey arasında yaşanan çatışmaların 

giderilmesinde üçüncü bir kişinin müdahil olmasını iletişim 

yeteneklerini kullanmasını gerekli kılar.  

 

Günümüzde hukuk sistemleri arabuluculuk olgusundan yola çıkarak 

kendi ulusal arabuluculuk kavramlarını ve kurumlarını geliştirmeye 

başlamıştır. Hukuksal açıdan arabuluculuk kavramını; müzakerelerde 

bulunmak amacıyla tarafları bir araya getiren, onların birbirlerini 
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anlamalarını ve çözümlerini kendilerinin üretmesini sağlamak için 

aralarında iletişim kurmalarına dayanan ve tarafsız, bağımsız, 

uzmanlık eğitimi almış olan bir üçüncü kişinin katılımıyla 

gerçekleştirilen çözüm yöntemlerini içermektedir. 

 

Modern anlamda arabuluculuk, Amerika Birleşik Devletleri’nde 

1960’lı yılların sonunda sıklıkla kullanılmaya başlamıştır. Özellikle 

ticari, etnik ve dinî grupların kendi aralarında uyuşmazlık çözümünde 

kullanılan bu yöntem, modern arabuluculuğa örnek teşkil etmiştir. Bu 

alanda 1976 yılında yapılan Roscoe Pound Konferansı, başlangıç 

noktası olarak kabul edilmektedir (Yeşilırmak- Kekeç, 2017: 27). 

Birleşmiş  Milletler,  arabuluculuğu,  uyuşmazlık ve 

çatışmaların  barışçıl çözümü konusunda önemli bir araç olarak 

tanımlamaktadır (United Nations, 2012). Devletlerin 

ötesinde,  arabuluculuğun devletlerarası ve devlet içi çatışmaları 

çözmek  için etkili  bir araç olduğu  da günümüzde 

kanıtlanmıştır. Birleşmiş Milletler’de oybirliğiyle kabul edilmiş 

bulunan 65/283 sayılı “Uyuşmazlıkların Barışçıl  Çözümü,  

Çatışmanın  Önlenmesi Ve Çözümünde Arabuluculuğun Rolünün 

Güçlendirilmesi” başlıklı Genel Kurul kararı, arabuluculuğun giderek 

artan bir biçimde kullanılmasını ve uygulayıcı aktörlerin arabuluculuk 

kapasitelerini geliştirmeye çağırmıştır (United Nations, 2012). 

Farklı ülkeler, farklı arabuluculuk modelleri kullanmaktadır. Avrupa 

Birliği, uyuşmazlıkların çözülmesinde arabuluculuğun kullanılması 

1998 yılından itibaren başlatmıştır. Ülkemizde ise arabuluculuk 

kavramının hukuk sistemine girmesi 2000’li yıllarda olmuştur.  
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Sosyal devletin bir gereği olarak adalete erişimin sağlanması ve 

böylece etkin hukuki korumanın gerçekleştirilmesi amacıyla hukuk 

düzeninde pek çok reform gerçekleştirilmiştir. Bu reformlardan birisi 

de mahkeme dışı uyuşmazlık çözüm yollarının geliştirilmesi ve 

yaygınlaştırılmasıdır. Bu yöntemler ilk olarak Anglo-Amerikan hukuk 

sistemlerinde ortaya çıkmış, Avrupa Birliği’nin (AB) zayıf konumda 

bulunan bireyleri korumaya yönelik faaliyetleri sonucunda Kıta 

Avrupası hukuk sistemlerinde de benimsenmeye başlanmıştır. 

Ülkelerin sosyolojik gereksinimlerine göre farklılık ve çeşitlilik 

gösteren alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin en yaygın olanı 

arabuluculuktur. Genel olarak arabuluculuk tarafların aralarındaki 

uyuşmazlıkların mahkeme dışında tarafsız üçüncü bir kişinin yardımı 

ile çözüme kavuşturulması anlamını taşımaktadır.  2000’li yılların 

başından itibaren AB içerisinde çalışmalar yapılmıştır. 2002 yılında 

yayınlanan Yeşil Kitap ile arabuluculuk ile ilgili ilkeler oluşturularak,  

bu yöntemin yaygınlaştırılması hedeflenmiştir.   

 

Müzakere, tahkim ve arabuluculuk temel uyuşmazlık çözüm 

yöntemleridir. Bu çalışmada arabuluculuk konusu ele alınacaktır. 

Arabuluculuk sistemi, arabulucu olma nitelikleri taşıyan kişilere 

verilen eğitimler sonucunda başarılı olanlar tarafından 

uygulanmaktadır. Arabuluculuk eğitimleri ve ilgili diğer temel 

süreçlere baktığımızda iletişim ve temelde iletişime dayalı karşılıklı 

kabul ve onay/rıza süreci olan halkla ilişkilerin de konu ile yakından 

bağlantısı olduğu görülmektedir. 
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Yeni olan, arabuluculuğun ayrı bir kurum, usul ve meslek olarak 

düzenlenmesidir. 

 

1. TÜRK HUKUKUNDA ARABULUCULUK 
 

Arabuluculuk konusunda yaşanan gelişmelerin temelinde, adalete 

erişimdeki sorunlar, uzayan dava süreci sonucunda uyuşmazlıkların 

çözümsüz hale gelmesi yatmaktadır. Bunun yanı sıra çatışmaların 

dostane yolla çözülmesi sonucunda elde edilmek istenilen toplumsal 

barış hedefi yer almaktadır. 

 

Arabuluculuk, hukukumuzda yargılama, tahkim ve diğer uyuşmazlık 

çözüm yöntemleri gibi adalete erişim araçlarından biri olarak kabul 

edilir. 

 

Çağdaş hukuk sistemlerindeki bu gelişmelerin ardından, Türk hukuku 

açısından da hem uzlaşma kültürünün artırılarak toplumsal barışın 

sağlanması hem de mahkemelerin iş yükünün hafifletilmesi 

gerekçeleri ile arabuluculuğa ilişkin olarak bir kanun hazırlanmıştır. 

6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nun 

22.06.2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir. İlk resmi arabulucunun 

14.11.2013 tarihinde sicile kaydolmasıyla arabuluculuk hukuk 

sistemimize alternatif-dostane bir uyuşmazlık çözüm yolu olarak 

girmiştir https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6325.pdf 

 

Bu düzenleme doğrultusunda 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri 

Kanunu’na eklenen hükümlerle hâkimlere, tarafları arabuluculuğa 
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teşvik etme ödevi getirilerek arabuluculuğun uygulama alanının ülke 

genelinde artırılması amaçlanmaktadır.  

 

6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu 

yönünden ise,   tarafların uyuşmazlıklarını  ister dava açılmadan önce,  

isterlerse dava  açıldıktan sonra arabuluculuk  usulü ile 

çözümlemek  hususunda ortak bir karar varmaları,  onların isteğine 

bırakılmış bir tercih olarak iki tür uygulama yapılabilmektedir. 

 

Türkiye’de arabuluculuk adalete erişimin temelleri Avrupa İnsan 

Hakları Sözleşmesi’nin 6. maddesi, Türkiye Cumhuriyeti 

Anayasası’nın 2, 5, 9, 10, 36, 141/4. maddeleri ve HMK’nın 77. 

maddesinde yer almaktadır (Yeşilırmak ve Kekeç, 2017: 27). 

Arabuluculuğun, kanunla düzenlenmesi adalate erişim yollarından biri 

olduğunu açıkça göstermektedir. 
 

Arabuluculuk Kavramı 

Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunun (6325 sayılı) 

tanımlar maddesinde arabuluculuğu; “Sistematik teknikler 

uygulayarak, görüşmek ve müzakerelerde bulunmak amacıyla 

tarafları bir araya getiren, onların birbirlerini anlamalarını ve bu 

suretle çözümlerini kendilerinin üretmesini sağlamak için aralarında 

iletişim sürecinin kurulmasını gerçekleştiren, uzmanlık eğitimi almış 

olan tarafsız ve bağımsız bir üçüncü kişinin katılımıyla ve ihtiyarî 

olarak yürütülen uyuşmazlık çözüm yöntemi” şeklinde tanımlamıştır. 

Arabuluculuk yönteminin temelinde müzakere ve iletişim süreci 

yatmaktadır. Müzakere; birbirinden birtakım talepleri olanların elde 

etmek istedikleri için birbirini ikna etme ve etkilemek yoluyla kendi 
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isteklerini düşüncelerini, kabul ettirmelerini sağlamaya odaklanan 

iletişim ve karar sürecidir. Müzakare kişiler arasında olabildiği gibi 

devletlerarasında da sıklıkla başvurulan bir yöntemdir. Arabuluculuk 

yöntemi tarafların kendi başlarına sağlayamadıkları sağlıklı iletişim 

ortamına tarafsız üçüncü kişi olan arabulucu yardımı ile ulaşmalarını 

hedefleyen bir araçtır. Bu nedenle arabulucunun görevi taraflar 

arasındaki uyuşmazlığı çözmek değil tarafların bizatihi çözmelerine 

yardımcı olmaktır. (Ildır, 2004: 100). Yürürlükte bulunan hükümler 

çerçevesinde arabulucunun taraflara bir çözümü dayatması hatta 

taraflardan bağımsız olarak bağlayıcı dahi olmayan bir çözüm 

önermesi mümkün değildir (Tanrıver, 2011: 184). Devlet yargısında 

hâkim, uyuşmazlık hakkında son sözü söyleme –hüküm verme– 

yetkisine sahip iken arabulucunun temel işlevi tarafların sağlıklı 

iletişim kurmalarını sağlamaktır (Özmumcu, 1291). Arabuluculuk 

sürecinin hem başlatılması hem de devamı ve sona erdirilmesi 

tamamen tarafların isteğine bırakılmıştır. Başka bir ifadeyle 

arabuluculuk süreci tamamen tarafların iradesine bağlıdır (Tanrıver, 

2011: 68) Arabulucu sadece tarafların iletişim kurmaları ve birbirlerini 

anlamalarını sağlamak için vardır. Bir çözüm olacaksa tarafların onu 

istemesi halinde mümkündür (Özmumcu, 1292). Sonuç olarak 

anlaşmak istemeyen tarafın buna zorlanması arabuluculuk kurumu 

ilkeleriyle örtüşmez. 

 

Taraflar mahkeme öncesi ve sırasında arabulucuya başvurabilir. 

Arabuluculuk anlaşması her iki taraf içinde bağlayıcıdır. Anlaşmanın 

icra edilebilirliğine ilişkin şerh davanın görüldüğü mahkemeden talep 
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edilebilir. Bu şerhi içeren anlaşma ilam niteliğinde belge sayılır 

http://www.arabuluculuk.adalet.gov.tr/ekitap/e-k.pdf, s: 19 

Arabuluculuk faaliyeti, tek arabulucu tarafından veya eş arabulucular 

tarafından yürütülebilir. Eş arabuluculuk, iki veya daha fazla 

arabulucunun sürece katılması ile yapılan arabuluculuktur (Yeşilırmak 

ve Kekeç, 2017: 29). 
 

Arabulucu  

Arabulucu, bir uyuşmazlığın çözülmesi için uyuşmazlığın taraflarının 

huzurunda menfaatlerini müzakere ettikleri kişidir. 6325 sayılı 

Kanun’un 2. maddesi arabulucuyu, “arabuluculuk faaliyetini yürüten 

ve Bakanlıkça düzenlenen arabulucular siciline kaydedilmiş bulunan 

gerçek kişi” olarak tanımlamıştır. Kanun’un 20. maddesinde 

arabuluculuk siciline kayıt şartları düzenlenmiştir. Buna göre 

arabuluculuk siciline kaydedilebilmek için söz konusu gerçek kişinin 

Türk vatandaşı olması, mesleğinde beş yıllık kıdeme sahip Hukuk 

Fakültesi mezunu olması, tam ehliyetli olması, kasten işlenmiş bir 

suçtan mahkum olmamış olması, arabuluculuğa ilişkin 

yetkilendirilmiş kurumlardan birinde eğitimini tamamlaması ve 

Bakanlıkça yapılan sınavda (yazılı ve uygulamalı) başarılı olması 

gerekir. 

 

Ülkemizde arabuluculuk kurumu ilk defa 6325 sayılı Hukuk 

Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ile düzenlenmiştir. Söz 

konusu Kanun 07.06.2012 tarihinde TBMM’de kabul edilmiş, 

22.06.2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. 22.06.2013 

tarihinde yürürlüğe girmiştir. Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra 
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yapılan ilk arabuluculuk sınavı üzerine bir numaralı arabulucu 

14.10.2013 tarihinde Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü 

Arabuluculuk Daire Başkanlığı tarafından tutulan arabuluculuk 

siciline kaydolmuştur. Bu tarih aynı zamanda ülkemizde 6325 sayılı 

Kanun çerçevesinde arabuluculuğun fiilen başlamış olduğu güne de 

işaret etmektedir (Erdoğan, Erzurumlu, 2016: 31).  

 

Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği 26 

Ocak 2013 ve sayı: 28540 madde 26’nın b bendi arabulucuların teknik 

eğitimi tanımlar. Buna göre; Teknik bilgi eğitimi; iletişim becerileri ve 

beden dili, müzakere yöntemleri, toplantı yönetimi, psikoloji, gelişim 

psikolojisi, kişilik, davranış bozuklukları, öfke kontrolü ve sosyal 

psikoloji ile sorun çözme becerileri, uyuşmazlık analizi ve uyuşmazlık 

çözümünde uygulanacak yöntemler, arabuluculuk süreci ve 

arabuluculukta uyulması gereken etik kurallar gibi arabuluculuğa 

yönelik eğitimleri içerir. Arabulucular yılda iki kez 8 saatlik yenileme 

eğitimlerini almak zorundadır. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/ 

2013/01/20130126-20.htm 

Arabuluculuk;  hukuk, iletişim ve psikoloji disiplinlerinin disiplinler 

arası yaklaşımına dayanmaktadır. Kamu yararı temelinde toplumsal 

fayda yaratan, yeni gelişmeye açık bir meslek dalıdır (Alikılıç, 2017: 

491). 

Arabulucunun en önemli görevlerinden biri güvenli ve kontrollü bir 

şekilde bilgi, fikir ve önerileriyle değişimi yaratmak için çalışmaktır 

(Karyağdı, 2007: 932). 
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Arabuluculuğun İlkeleri 

Türkiye Arabuluculuk Kurulu Arabuluculuk Sistemi ve Arabulucular 

İçin Model ve Etik Uygulama Kurallarını Mart 2013 de yayınlamıştır. 

http://www.adb.adalet.gov.tr/Sayfalar/Teskilat/mevzuat/etik_kurallar.

html 

 

Bu yönetmenlikle arabuluculuk mesleki ve etik ilkeleri açıkça 

belirlenmiştir. Arabulucu, arabuluculuk oturumuna başlamadan, 

taraflara süreç hakkında bilgi vermek zorundadır. Kararın tarafların 

kendi özgür iradelerine bağlı olacağı ve eşit haklara sahip oldukları 

vurgulanmalıdır. 

 

Arabuluculuk yönetmenliğinde ücret ve reklam boyutuna kadar çok 

farklı ilkeleri belirlemiştir. Bu bölümde arabuluculuğun 

uygulanmasında en önemli gördüğümüz altı temel ilkeye yer 

verilecektir: İradilik, eşitlik, gizlilik, tarafsızlık, menfaat ilişkisi veya 

çatışma olmaması ve mesleki yeterlilik(Özbek, 2004: 209; Polat, 

2010: 40; Yeşilırmak ve Kekeç, 2017: 233). 

 

İradilik (İsteğe Bağlı/Gönüllülük) 

Arabuluculuk süreci başlangıç aşamasından son aşamasına gelene dek 

tarafların istediğine(iradesine) bağlıdır. Tarafların istek ve rızasının 

derecesi sürecin çözüm odaklı olmasını etkileyen önemli bir faktördür. 

Taraflar süreç hakkında özgür ve aydınlanmış  iradeleriyle gönüllü ve 

baskı altında kalmadan sürece katılma ve çekilme hakkına sahiptir. 

Taraflar kendi kararlarını kendileri vermelidir. 
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Taraflar isterse arabulucuyu verdiği yetkiyi geri alma hakkına sahiptir. 

Verilen kararı beğenmeyen taraflar başka bir çözüm yoluna 

başvurabilir (Özbek, 2016: 500). 

 

Eşitlik 

Kişiler arasında hiçbir ayrım gözetmeden, kanun koyucunun verdiği 

eşit haklar ile sorunlar ele alınacaktır. Eşit haklara sahip taraflar, kendi 

iradeleriyle sürece katılma veya katılmama konusunda bağımsız 

olmaları arabuluculuğun en önemli yönlerinden biridir.  

 

Gizlilik  

Gizlilik, kanunun 4. ve 5. maddeleri ile tamamlanmaktadır. Bir 

dostane uyuşmazlık çözüm yöntemi olan arabuluculuğun iradi 

olmasının yanında diğer önemli özelliği sürecin hem kendisi hem de 

içeriğine ilişkin olarak sağlanan gizlilik koşuludur. Sürece başvuran 

kişilerin yönteme güven duyması için gizliliğe uyulması olmazsa 

olmaz koşuldur. 6325 sayılı Kanun’un 4. maddesi, “Taraflarca aksi 

kararlaştırılmadıkça arabulucu, arabuluculuk faaliyeti çerçevesinde 

kendisine sunulan veya diğer bir şekilde elde ettiği bilgi ve belgeler ile 

diğer kayıtları gizli tutmakla yükümlüdür. Aksi kararlaştırılmadıkça 

taraflar da bu konudaki gizliliğe uymak zorundadırlar” hükmünü 

içermektedir.  

 

Kanunun 33. maddesinde gizliliğe uyulmaması bir cezai yaptırıma da 

bağlanmıştır. Buna göre, “Bu Kanunun 4 üncü maddesindeki 

yükümlülüğe aykırı hareket ederek bir kişinin hukuken korunan 

menfaatinin zarar görmesine neden olan kişi altı aya kadar hapis 
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cezası ile cezalandırılır”. Arabulucu açısından Kanun’da öngörülen 

yükümlülüklere riayet edilmemesi sicilden silinmeye kadar varan 

disiplin yaptırımına bağlanmıştır (m. 21/II). Tarafların iradesi ile 

sürece katılabilecek üçüncü kişiler açısından ise 4. madde anlamında 

gizlilik yükümlülüğü düzenlenmemiştir. Ancak Hukuk 

Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği’nin 6. 

maddesinin 4. fıkrasında gizlilik yükümlülüğünün arabulucunun 

yanında çalışan kişiler ile denetim ve gözetiminde ilgili mevzuatı 

çerçevesinde staj yapanları da kapsamaktadır.  

 

Ayrıca, Türk hukukunda arabuluculuk müzakerelerinde Avukatlık 

Kanunu Yönetmeliğinin 16. maddesinin 6. fıkrasını ve Hukuk Usulü 

Muhakemeleri Kanununun 236. maddesinin 3. fıkrasını (Karyağdı, 

2007: 339) gizliliği düzenlemektedir. 

 

Tarafsızlık 

 

Arabulucunun taraflar arasında fark gözetmemesi ve önyargılı 

olmamasını ifade eder. Arabulucu uyuşmazlık konusu, konunun 

içeriği tarafların karakteri, geçmişi, inanç ve değerlerine  taraf 

olmamalıdır. Heisetrek, tarafsızlığın; dürüstlük adalet, adil davranma, 

taraf tutmama, ön yargılı olmama, uygunluk kavramlarını da 

içermektedir (akt. Özmumcu, 2019: 262), Keltner, arabulucu ve 

avukatlar arasındaki en önemli farkı, arabulucunun tarafsız olmasıyla 

açıklamaktadır (akt.  Grunig ve Gruing, 2005: 339). 
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Menfaat İlişkisi veya Çatışma Olmaması 

Arabulucu ile taraflar arasında herhangi bir menfaat ilişkisi ve çatışma 

bulunmamalıdır. Arabuluculuk süreci başladıktan sonra çatışma ya da 

menfaat ilişkisi gelişirse arabulucu bu görevi derhal bırakmalıdır 

(mad.4.3). Arabulucu, süreci yürüttüğü taraflardan hediye, mal, 

yardım borç almamalı ve taraflara da vermemelidir.  

 

Mesleki Yeterlilik 
 

Arabulucu, taraflara ve/veya topluma etkin bir şekilde arabuluculuk 

yapacağını söz vermektedir. Arabulucunu mesleki yeterliliğe haiz 

olması önemlidir. Kurumsal olarak arabuluculuk süreci yeni 

başladığından mesleki uygulamaların zamanla yerleşeceği açıktır. 

Bu kapsamda, gerek mesleki yeterliliğin artırılması gerekse de 

mesleki gelişimin sağlanması açısından meslek içi eğitim faaliyetleri 

başta olmak üzere arabuluculukla ilgili her türlü bilimsel çalışmalara 

katılmak, sicile kayıtlı olan uygulamacı bütün arabulucular için asli ve 

zorunlu bir yükümlülüktür. Bu nedenle arabulucuların her yıl 

yenilenen hizmet içi eğitimlere katılmaları beklenmektedir. 

Özetle arabuluculuk tarafların isteğine (iradi)ne, gizlilik ve eşitlik, 

menfaat ilişkisi veya çatışma olmaması tarafsızlık, mesleki 

yeterlilik  çerçevesinde yürütülen hukuki bağlayıcılığı olan 

uyuşmazlık çözüm sürecidir.  
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Hangi Konularda Arabuluculuk Yapılabilir? 

Özel hukuk içinde tarafların kendi adlarına kabul ya da red 

edebilecekleri konular arabulucu ile çözülebilir. Başka bir ifade ile 

tarafların üzerinde anlaşabilecekleri ve feragat edebilecekleri  üzerinde 

serbestçe tasarruf edebilecekleri uyuşmazlıklar arabuluculuğa 

elverişlidir. Örneğin işçi-işveren uyuşmazlıkları, ticari uyuşmazlıklar, 

kira uyuşmazlıkları, tüketici uyuşmazlıkları, boşanmadan sonraki aile 

uyuşmazlıkları arabulucuyla çözülebilir. 

 

Buna karşın çözümü için mutlaka mahkeme kararına ihtiyaç duyulan 

boşanma gibi uyuşmazlıklarla çekişmesiz yargı işleri ve aile içi şiddet 

iddiası içeren uyuşmazlıklar arabuluculuğa elverişli değildir 

https://www.samildemir.av.tr/2018/10/3-soruda-arabuluculuk 

 

Arabuluculuk ya da uzlaşamaya gidilen davalar hırsızlıktan, tehdit, 

yaralamaya kadar çok farklı suçları ve kabahatleri kapsamaktadır. 

İlgili listeye https://www.samildemir.av.tr/wp content/uploads/ 

2017/01/Uzla%C5%9Ft%C4%B1rma-Kapsam%C4%B1na-Giren-

Su%C3%A7-Listesi.pdf adresinden ulaşılabilir. 

 

Arabuluculuğun Yararları 

Gizlilik ilkesi nedeniyle arabuluculuğun etkinliğine ilişkin 

istatistiklerin detayları açıklanmamaktadır. Bununla birlikte 

arabuluculuğa konu olan davaların büyük bir kısmında arabuluculuk 

randevusu sırasında anlaşmaya varıldığını, ayrıca kayda değer bir 

oranının da görüşmelerden sonra anlaşmayla sonuçlandığını 

vurgulanmaktadır (Özmumcu, 2016: 268).  
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Dava süreci resmidir. Taraflara, birinin sonuçtan memnun olmadığı, 

bağlayıcı bir çözüm dayatır. Hukuki giderler kazanan tarafın bile 

memnuniyetini engelleyebilir. Süreç uyuşmazlığa ilişkin tarafların 

kontrolünü ellerinden alır. Avukatlara ve mahkeme idaresine verir. 

Mevzuları tamamen yasal bağlamda, gizlilik kararı yoksa herkese 

açıktır. Yavaştır, pahalıdır ve ilişkilere zarar verebilir, yorar, üzüntü 

ve stres yaratabilir.  

 

Buna karşın arabuluculuk uyuşmazlık çözümü (AUÇ) gayri resmi 

(yapılandırılmış olsa bile) ve oldukça esnek bir yaklaşımdır. Dayatılan 

çözümleri bulunmamaktadır. Daha iyi ve daha esnek sonuçlar verir. 

Kontrol doğrudan tarafların elindedir. Anlaşmaya varılsa da varılmasa 

da, hızlı, ucuz ve bağımsız bir süreç olabilir. Özel ve gizlidir.  

 

Arabuluculuk, barışmayı teşvik eder çünkü ilişkileri iyileştirmek için 

tasarlanmıştır. Dava süreci hata bulmayı ve suçlamayı amaçlar. Bu 

iletişim biçimi arabuluculuğu tarafların ister bir iş bağlamında, ister 

komşular olarak veya başka türlü bir yakın kişisel ilişki veya fiziksel 

yakınlık sınırları içinde olsun, gelecekte de iş ilişkilerini ve 

etkileşimlerini sürdürecekleri durumlar için özellikle barışçıl, 

çatışmasız (Goodman, 2016: 28)iletişimi sürdürebileceği ortamı 

yaratır. 

 

2. İLETİŞİM, HALKLA İLİŞKİLER VE ARABULUCULUK 

 

Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği 

arabuluculuk eğitimini oldukça kapsamlı biçimde tanımlamıştır. Bu 

eğitimin önemli bölümü iletişim ve halkla ilişkiler derslerinden 
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oluşmaktadır. Bu bölümde ilk olarak arabuluculuk eğitimde iletişim 

ders ve içeriğinin sürece etkisine, katkısına yer verilecektir. İkinci 

olarak arabuluculuk uygulamalarının yaygınlaştırılması, bu sisteme 

kabul ve onaya dayalı rızanın artırılmasında halkla ilişkilerin tanıtım 

ve kamuoyunu bilgilendirme rolü çerçevesinde açıklanacaktır. 

 

Arabuluculuğa Giden Yol İyi İletişimci Olmak 

Arabulucu iyi iletişim kurma, sürdürme bilgi ve beceresine sahip 

olmalıdır. İletişimin farklı yönleri, aşamaları, kişisel iletişim, sözsüz 

iletişim beden dilinin yanı sıra iletişim engeli ve iletişim ortamına dair 

pek çok faktör iletişim sürecini etkilemektedir. Arabuluculuk, iletişim 

süreciyle işleyen bir sistem olduğu için sağlıklı iletişim en önemli 

aktörlerden biridir. 

 

Bu çalışmada iletişim sürecinin en önemli faktörleri olarak 

gördüğümüz unsur ele alınacaktır. Öncelikle arabuluculuğa ihtiyacı 

doğuran çatışma kavramı açıklanacaktır. 

 

Çatışma 

Çatışma insan ilişkilerin yaşandığı ister örgütler olsun isterse kişiler 

arasında olsun yaşanan kaçınılmaz iletişim süreçlerindendir. 

Çatışma, örgüt, kurum veya aile içinde iki veya daha fazla kişi ya da 

grup arasında kıt kaynakların paylaşılması veya görevlerin dağıtımı ile 

yine bu kişi veya gruplar arasındaki statü, amaç, değer ya da algı 

farklılıklarından kaynaklanan anlaşmazlık veya uyuşmazlık şeklinde 

tanımlanmaktadır (Şimşek, 2002: 288). Çatışma her türlü karşı koyma 

ve karşılıklı olumsuz etkileşim anlamında, güç, kaynak veya 
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toplumsal pozisyonların azlığı ve değişen değer yargılarına dayanır 

(Robbins, 2001: 15) Dil bu durumu yaratmak, teşvik etmek, 

iyiye/kötüye doğru gitmesini sağlamak için kullanılan en önemli 

araçtır (Erdoğan, 2011: 219). 

Çatışma, iç çatışma veya kişilerarası çatışma şeklinde meydana 

gelebileceği gibi örgütsel çatışma biçiminde de oluşabilir. İç çatışma, 

bireyin kendi içerisinde yaşadığı kararsızlık ya da uyumsuzluk 

durumudur.  

Bu bağlamda çatışma çözümü ve çatışma yönetiminden 

bahsedebiliriz. Çatışma yönetimi, uzlaşmazlığı belirli bir yönde 

sonuca yöneltebilmek için çatışmaya taraf olanların ya da üçüncü bir 

tarafın karşılıklı olarak bir dizi eylemde bulunmasıdır (Karip, 2003: 

43). Örgüt açısından çatışma yönetimi; ise örgüt içindeki bireyler ya 

da gruplar arasındaki çatışma seviyesini kontrol altına alarak, taraflar 

arasındaki anlaşmazlık ve huzursuzluğun örgütün yararına olacak 

şekilde yönlendirilmesi olarak tanımlanabilir (Akkirman, 1998: 3). 

Arabuluculuk kurumu ise çatışmayı iletişim, müzakere ve uzlaşma 

araçlarıyla çözüm için kişi-kişi, örgüt-birey arasındaki alternatif 

çözüm yolunu açmanın bir yoludur. Bu sürece Condard (1985) 

elbirliği kavramını da ekleyerek çatışmayla başetme stratejileri 

arasında yer vermiştir. Elbirliği, tarafların kabul edecekleri bir çözüm 

sürecine aktif olarak katılıp çözüm için zaman ve enerji harcamaları 

olarak tanımlanmaktadır (aktaran Grunig ve Grunig, 2005: 338). 
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A- İLETİŞİMİN İŞLEVLERİ 

Arabuluculuk mesleğini yürüten kişilerin iyi iletişim kuran ve 

yönetebilen  özelliklere sahip olması gerekmektedir. Bu nedenle 

arabuluculuk eğitimlerin yeterli saatte olmasa da iletişim dersleri yer 

almakta ve uygulamalar da yapılmaktadır. Arabuluculuk eğitimlerinde 

verilen iletişim eğitimin içeriği ve süresi arabuluculuk yönetmeliğinde 

belirlenmiştir. 

 

İletişimin çok farklı tanımları bulunmaktadır. Mesajlar aracılığıyla 

toplumsal etkileşim kurma sürecidir (Mutlu, 2005: 79). Duygu, 

düşünce ve bilgileri çeşitli yollarla başkalarına aktarma ve 

anlamlandırma sürecine iletişim denir (Özkan, 2010: 16). İletişim; 

temelde kişiler ve toplumlararası etkileşimi tanımlamaktadır. 

İletişimin psikolojik ve sosyal olmak üzere iki işlevinden söz 

edilebilir. İletişimin psikolojik işlevi, insanın en temel ihtiyaçlarından 

birisi olan ilişki kurma, başkalarıyla birlikte olma veya bir gruba ait 

olma ihtiyacını karşılamaktadır. İnsanlar birbirleriyle iletişime girerek 

toplumsallaşır. Birbirlerini kültürel yönden etkiler ve birbirlerinin 

gelişmesine katkıda bulunurlar. İletişim yoluyla sosyal ve kültürel bir 

varlık haline gelirler. İletişim sürecinde insanlar birbirleri için 

biryandan sosyal destek kaynağıyken diğer yandan da birbirleri için 

engelleyici, zarar verici ve incitici olabilirler. Bu nedenle, insanlar 

iletişim becerisi kazandıkça, kendisiyle barışık, kişisel farkındalığı 

yükseldikçe başkalarıyla daha kaliteli iletişim kurup sürdürebilir. 

Böylece hem kendisi hem karşısındaki daha sağlıklı, mutlu ve üretken 

bir birey olabilir. İnsanlar sosyal ve kültürel çevre içinde diğer 
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insanlarla kurdukları sağlıklı, destekleyici, açık iletişim yoluyla 

olumlu bir benlik geliştirirler. Temel ihtiyaçlar hiyerarşisinde insanın 

birey olarak varlığının başkalarınca kabul edilmesi ve saygı görmesi 

yer almaktadır. İnsan, bu ihtiyaçlarını iletişim yoluyla karşılamaktadır. 

İletişimin sosyal işlevi ise, insanlarla birlikte eğlenme, bilgi edinme, 

öğrenme ve bireyin sosyalleşmesine katkı sağlar. Sağlıklı tartışma 

ortamı hazırlar, eğitime katkıda bulunur. Toplumsal bütünleşmeye 

yardımcı olabilir (Kaya, 2012: 12-14). 

 

Bu bölümde doğrudan arabulucu ve tarafların arabuluculuk sürecinin 

devamını etkileyecek iletişim biçim ve tutumlarına yer verilmektedir 

(Kaya, 2012: 14-21; Başbuğ, tarihsiz,1-12; Armağan, 2014: 32). 

 

Yarattıkları Etkiye Göre İletişim Türleri  

Bıraktığı etkiye göre, iletişim olumlu ve olumsuz iletişim olarak 

ayrılabilir. Bir iletişim sürecinde ve sonucunda kişiler memnun, hoş 

ve iletişimden yararlanmış ve ihtiyaçları karşılanmış olarak 

ayrılıyorlarsa burada olumlu iletişimden; aksi durumda ise olumsuz 

iletişimden söz edilebilir. 

 

Yönüne göre, iletişim, tek yönlü, çift yönlü iletişim olarak 

sınıflandırılmaktadır. Tek yönlü iletişimde bir kaynaktan hedefe bir 

mesaj gönderilmektedir. Ancak, hedeften kaynağa bir ileti, dönüt 

verilmemektedir. Hedef pasif durumdadır. Çift yönlü iletişimde iletiye 

bir tepki söz konusudur. 

 



 
 297 

İletişimin olumsuz unsurlarından biri savunucu tutumdur. Savunucu 

tutum, bireyin benlik kavramını koruma ihtiyacından ortaya çıkar. 

İletişim sürecinde taraflardan biri veya ikisi birden savunucu tutum 

içerisine girerse iletişim süreci bozulur, kopar veya istenmeyen 

olumsuz sonuçlarla karşılaşılır.  

 

Savunucu tutum içinde olan birey, zihnini, dikkatini, enerjisini kendini 

savunmak amacıyla kullanmaktadır. Sorunu çözmeye odaklanmak 

yerine, kendisini nasıl haklı çıkaracağına, karşısındakini nasıl 

yenilgiye uğratacağına, süreçte karşısındakinin açıklarını ona karşı 

nasıl kullanıp onu mağlup edeceğine, arabulucuyu nasıl kendi yanına 

çekebileceğine vb. odaklanır. Görüşme sürecinde taraflardan biri 

savunucu tutum geliştirdiği takdirde diğeri de savunucu tutum 

içerisine girmektedir. Savunucu tutuma jest ve mimikler, ses tonu, 

beden dili de eşlik etmektedir. Açıklık, güven ve anlayış (Grunig-

Grunig 2005: 338)çatışma çözümünde önemli kavramlardır. İlişki 

biçimine paralel olarak dinlemede önemli bir aktördür. 

Savunuculuğun az olduğu, tarafların birbirlerini dinlediği, anlamaya 

çalıştığı, problemi çözmeye odaklandığı, birbirlerine anlayışlı ve 

yakın davrandığı, eşitlik temelinde bir ilişkiyi ifade eden açık 

iletişimde bireyler, daha nitelikli bir iletişim süreci kurup 

sürdürebilmekte ve sorunlarını çözebilmektedirler. 
 

İletişimde savunucu ve açık iletişimin temelinde yatan tutumlar 

aşağıda verilmiştir (Cüceloğlu, 1987: 96-104; Özgüven, 2010: 25-26). 

Arabuluculuk sürecinde savunucu iletişimden uzaklaşıp açık iletişim 



 
298 İLETİŞİMDE SEÇME KONULAR 1 

kurmak süreci başarılı ile tamamlamanın en önemli araçlarından 

biridir. 

 

Yargılayıcı tutum aynı zamanda savunucudur. Eğer dinleyen kişi, 

karşısındakinin ses tonundan ve beden dilinden kendisinin 

yargılandığını, suçlandığını, azarlandığını, aşağılandığını, 

değerlendirildiğini hissederse hemen savunucu bir tutum içine 

gerebilir. Buna karşın, tanıtıcı tutum içinde olan birey, karşısındaki 

kişide korku ve kuşku uyandırmaz, karşısındakini tehdit etmez, 

yargılamaz suçlamaz, aşağılamaz, onun hakkında iyi-kötü biçiminde 

bir değerlendirme yapmaz, karşısındakini olduğu gibi kabul ederek 

sorunun çözümü için çaba harcar.  

 

Denetlemeye yönelik tutum içinde olan kişi, dinleyiciyi denetleme, 

onun fikrini değiştirme, onu kendi istediği bir noktaya getirme gibi 

amaçlar güder. Denetlemeye yönelik tutum içinde olan kişi, 

dinleyiciyi bilgisiz, aciz, olgunlaşmamış, akılsız, yanlış yolda, kontrol 

edilebilir gördüğü için bunu fark eden dinleyici kişi, kendisini daha 

zayıf, hor görülmüş hissedebilir ve bunun sonucu olarak daha 

savunucu tutum geliştirebilir. Buna karşın, soruna yönelik tutum 

içinde olan kişi ise, hem konuşur, yeri geldiğinde dinler, sorunu 

çözmeye odaklanır. Sorunun iki tarafın da katılım ve katkısıyla 

çözüleceğine inanır, sorunun çözümü için karşı taraftan katkı bekler, 

düşünür ve böylece iletişimini sürdürür. 
 

İletişim sürecinde bir kişi konuşurken, dinleyici durumundaki kişinin 

konuşana karşı, ilgisiz, aldırmaz, önemsemez bir tavır içinde olması, 

konuşan kişide değersizlik, ciddiye alınmama, küçümsenme gibi 
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duygu ve düşüncelere neden olabilir. Bunun sonucunda konuşan 

kişide savunucu tutum gelişebilir. Buna karşın, dinleyen kişi konuşan 

kişiye karşı anlayışlı, sabırlı, saygılı, açık ve empatik davranırsa, onu 

önemser ve yakınlık gösterirse, konuşan kişide savunuculuk azalabilir; 

açık iletişim türü kendini daha çok göstermeye başlar. 

 

Konuşan kişinin kendisini, dinleyenden daha üstün, sosyal statüsünün 

daha yüksek, , zengin, eğitim düzeyi yüksek, akıllı, zeki, sosyal 

çevresi geniş vb. görmesi, dinleyen kişide konuşana karşı olumsuz 

duyguların ve savunucu iletişim tutumun gelişmesine yol açabilir. 

Böylece dinleyici kişi, konuşanın ne dediğini anlamak yerine, 

enerjisini, dikkatini kendini savunmaya; konuşana “yenme çabasına” 

yöneltebilir. Buna karşın, kendini karşısındakinden üstün görmeyen, 

eşitlikçi, işbirliği mesajı veren, açık iletişim içinde olan birey, 

dinleyicide de savunucu tutumun azalmasına, saygı ve güvene dayalı 

sağlıklı bir iletişim sürecinin sürdürülmesine ve sorunun çözülme 

olasılığının güçlenmesine katkı sağlayabilir.  

 

Beden Dili/Sözsüz İletişim 

İletişimin temel sistemi insan vücududur (Adair, 2003: 20). Sözsüz 

iletişim açısından anlam taşıyan beden dili, duygu ve düşüncelerin 

kişinin karşısındakine iletirken kullandığı hareketler, jestler (el ve kol 

hareketleri), mimikler (yüz ifadeleri) ve vücut duruşundan oluşan 

değerler bütünüdür (İzgören, 2004: 5; Çiftçi, 2019: 30). Beden dili 

konusunda acemi olan birisinin yapabileceği en büyük hata tek bir 

hareketi diğer hareket veya durumlardan bağımsız olarak 

yorumlamaktır. Tüm diğer diller gibi beden dili de sözcükler, cümleler 
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ve noktalama işaretlerinden oluşur. Her bir hareket tek bir sözcük 

gibidir ve birden fazla anlamı olabilir. Bir sözcüğün tam anlamı ancak 

onu diğer sözcüklerle birlikte bir cümlede kullanıldığında anlaşılabilir. 

Hareketler de cümleler halindedirler ve bu şekilde kaçınılmaz olarak 

bir kişinin davranış veya duyguları hakkında ipuçlarını yansıtırlar 

(Pease, 2003: 17). 

 

Arabuluculuk görüşmeleri kişilerarası iletişim sürecinin temel 

özelliklerini taşımaktadır. Bu bağlamda, sürecin yüz yüze iletişimle 

sürdürülmesi sözsüz iletişimin önemini artırmaktadır. Görüşme 

ortamlarında ilk görüş, ilk dakikalardan itibaren sözsüz iletişim 

etkisini göstermektedir. İlk tanışmanın etkisi olarak tanımlanan “Hale 

Etkisi” tanışılan insanlara dair oluşturulan olumlu/olumsuz duygular 

nedeniyle iletişimi etkilemektedir. İlk intiba bu süreçte çok önem 

kazanır. İnsanlar nasıl göründüklerini bilemezler, buna rağmen 

karşısındakinin mimiklerinden anlam üretmeye çalışırlar. Bu sırada 

kendileri de karşı tarafa anlam ilettiklerini dikkate almazlar. 

Arabuluculuk görüşmelerinde anlık sözsüz mesajların karşı tarafa 

iletilmesi nedeniyle sözcüklerin çok ötesinde yan anlamlar 

üretilmesine neden olabilmektedir. 

 

İnsanın dış özelliklerinin, ellerinin, ayaklarının, bedeninin biçimi ya 

da boyutu çok kesin ifadelerle karakterini ve kişiliğini yansıtmaz 

(Fast, 1999: 53). Ancak, bedensel hareketlerimizi etkileyen 

duygularımız kişiliğimizi yansıtan ipuçları taşımaktadır. Yüz bedenin 

ruhudur. İçimizdeki her hareket, duygu, heyecan, istek beden dilimiz 

aracılığı ile dışa vurulur (Molcho, 2000: 8). İletişim sırasında yüzün 
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kızarması, sararması, terleme, kekeleme, sinirli hareketler, ellerin 

titremesi, kısık, titreyen ses, gereğinden fazla tiz ya da boğuk ses tonu, 

yapmacık bir sırıtma insanın utangaç bir ruh halini yansıtan beden 

hareketleri olarak değerlendirilmektedir (Noelle-Neumann, 1998: 

239).  

Sözlü mesajlar ile beden dili mesajları arasında farklılıklar meydana 

geldiğinde, öncelikle görsel mesaj doğru kabul edilecek ve daha uzun 

süre hatırlanacaktır. Sözler hedeflenen niyete uydurulmaya çalışılır, 

esas olan hissederek inanmaktır (Ertürk, 2006: 113). Her insanın farklı 

sözsüz iletişim sözlüğü vardır. Belli bir hareketin insanlar üzerindeki 

genel anlamı ile kişi açısından ne ifade ettiğini anlayabilmek için 

zamana ihtiyaç vardır. Bazı davranışlar gerçekten bir gerginliğin 

yansıması olabildiği gibi, bazen sadece bir alışkanlık olarak 

kullanılabilir.  

 

Araştırmalara göre yaş ve cinsiyet gibi değişkenlerin beden dili 

üzerinde etkisi bulunmaktadır. Kadınlar iletişimde görsel mesajlara 

önem verirken, erkekler daha çok sözel mesajlara önem vermektedir 

(Altıntaş ve Çamur, 2005: 68).  

 

Cüceloğlu, insanlar arasında geçmişte bir ilişki varsa ve bu ilişkiler 

çatışmalı, örseleyici, olumsuz bir zemin üzerine oturmuşsa, kullanılan 

dil ne kadar olumlu olursa olsun mevcut iletişim sürecinde beklenen 

ilerlemenin sağlanması güçleşecektir (1987: 95). 

 

Arabuluculuk sürecinde, taraflar çift yönlü iletişimi kullanılmak 

zorundadır. Arabulucu kolaylaştırıcıdır. Konuşan değil.  İşçi-işveren, 
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eşler gibi davanın tarafları karşılıklı iletişim kurabilmelidir. Eşit ve 

yansız, hükümsüz.  Arabulucunun iletişim becerisi hem kendini 

tanımak hem de arabuluculuk sürecinde tarafların iletişim dilini 

kavrayıp, iletişimin sürdürülmesi, sorunun çözümünde sağlıklı 

iletişimin kurulması açılarından vazgeçilmez bir unsurdur. Arabulucu, 

olumlu iletişim ortamı ve iklimini sağlamakla yükümlüdür. 

 

Arabuluculuk Sürecini Etkileyen Diğer Faktörler 

Empati 

Bloom (2013), empatinin bizi insan yapan şey olduğunu belirtirken, 

Fuchsman (2015) başkalarının duygu ve düşüncelerini bilmeye 

duyulan isteğin bizi diğer canlılardan ayıran fark olduğuyla 

açıklamaktadır. Türk Dil Kurumu empatiyi kişinin kendisini başka bir 

bilincin yerine koyarak söz konusu bilincin duygularını, isteklerini ve 

düşüncelerini, denemeksizin anlayabilmesi becerisi olarak 

tanımlamaktadır (www.tdkterim.gov.tr ). Rogers’a (1975) göre 

empati, bir kimsenin öznel dünyasına girmek ve onu doğru algılamak, 

onun duygusal unsurlarını ve anlamlarını o kimse kendisi “miş gibi” 

yaşamak ve bu “miş gibi” olma koşulunu yerine getirmektir. Eğer bu 

“miş gibi” olma durumu yoksa bu, o zaman özdeşleşme demektir. 

Empatinin en önemli özelliği, bireyin kendini karşısındakinin yerine 

koyarak düşünmesi ve karşısındakinin hem duygularını ve hem de 

düşüncelerini anlamasıdır.  

 

Kişilerarası çatışmanın çoğunun tarafların birbirlerini dinlememeleri, 

anlamamaları ve anladıklarını karşı tarafa yeterince hissettirmeleri, 

yani empatik ilişki yoksunluğundan kaynaklandığı söylenebilir. 
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İnsanlarla çalışmayı, insana yardım etmeyi gerektiren tüm meslek 

elemanlarının empatik beceriye sahip olmaları beklenir. Bu bağlamda 

arabulucuların da empatik beceriye sahip olmaları yaptıkları işin bir 

gereğidir. Arabuluculuk sürecinde arabulucunun taraflara; tarafların 

birbirlerine empatik davranabilmesi son derece önemlidir. 

Arabulucunun müzakereye gelen taraflara eşit mesafede, saygılı, 

objektif ve empatik anlayışla yaklaşması beklenir. Arabulucu, 

tarafların sorumluluğunun tayin eder ve onların kusurlarını açığa 

vurmayan bir iletişim biçimini sürdürmesini sağlamakla yükümlüdür 

(Karyağdı, 2007: 392). Bu gereklilikler, arabuluculuk sürecinin 

uzlaşma ile sonlandırılmasını sağlar. 

 

Arabuluculuk ve Kişilerarası Mesafenin Önemi 

İnsanların günlük yaşamda, çevresindeki insanlarla arasındaki 

mesafelerin sınırı, ilişkilerin niteliğini hem belirlemekte, hem de 

etkilemektedir (Pease, 2003: 25-27).İnsanların hangi mesafelerde ne 

tür tepkiler göstereceği kişiden kişiye ve kültürden kültüre göre 

değişiklik göstermektedir. Kişilerarası iletişimde belirlenecek 

sınırların etkili olduğu bilinmektedir. Mesafe şöyle sınıflandırılır: 

özel, kişisel, sosyal ve ortak(kamusal) alan. İnsanlar öncelikle yeni 

tanıştıkları insanlara “mesafeli” davranırlar. (İzgören 2004: 289; 

Erdoğan, 2011: 290). İlişkinin düzeyi ve niteliği mesafe konusunda 

karşılıklı anlamlar taşımaktadır. 

 

Arabuluculuk görüşmeleri tarafların en mahrem ve özel alanında 

gerçekleşmektedir. Arabulucu, görüşmelerde kişilere eşit 

mesafede(eşit uzaklıkta) durarak tarafsızlığı ilişkinin taraflarına açık, 
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net gösterebilmelidir(Yağcı, Basım ve Tayfun, 2014: 139; Özmumcu 

2019: 267). Eşit mesafeyi koruyamamak arabulucunun tarafsızlığını, 

güvenirliğini ihlal gibi algılanmaması neden olabilir. 
 

B- İletişim Engelleri 

Kişilerin birbirleri ile istenen bir biçimde iletişim kurmalarını ve 

anlaşmalarını zorlaştıran her türlü faktöre iletişim engeli diyebiliriz. 

Bu durum bazen doğru kanalın kullanılmamasından bazen de 

tarafların kişisel özelliklerinden kaynaklanabilir. İletişimde taraflar 

birbirlerinin deneyimlerini, değerlerini, algılarını ve benzeri 

özelliklerini dikkate almadıkları zaman engellere takılıp 

kalmaktadırlar. Genellikle yanlış anlaşıldığını ve kendisini tam olarak 

ifade edemediğini düşünen taraf, sorunla ilgilenme aşamasına 

ulaşamadan geri çekilmektedir (Dökmen, 2008: 73). Bireyin tecrübe 

ve deneyimleri, kültürde var olan kavramlar ile anlam kazanmakta ve 

bireyin çevresini algılamasında ve anlamlandırmasında ona yol 

gösterecektir (Gökçe, 2009: 102; Ertürk, 2006: 113).Bu farklılar da 

iletişimin yapısını olumlu ya da olumsuz olarak etkilemektedir. 

 

Aşağıda arabuluculuk kapsamında iletişim engelleri kısaca ele 

alınmıştır. 

 

a-Dil ve Anlatımdan Kaynaklanan Engeller 

Kelimeler farklı kişiler için farklı anlamlar ifade edebilmektedir. 

Bunun sonucu olarak taraflar duyduklarını aktarıldığı şekilde değil, 

kabul ettikleri gibi anlayacaklardır. Benzer şekilde, kullanılan ifadenin 

üstü kapalı aşağılayıcı bir dil içermesi de ayrıca rahatsızlık 
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yaratacaktır (Voltan-Acar, 2010: 75). Sözcükler, söyleniş biçimine ve 

vurguya göre farklı anlamlar taşıyabilirler. Mesaj anlamını 

kaybetmeden kaynaktan alıcıya iletilmelidir. Bu nedenle arabuluculuk 

görüşmelerinde, sözcüklerin gerçek anlamları dışında kullanıldığı 

mecaz veya yan anlamlar gibi farklı anlaşılmalara neden olacak 

benzetmelere yer verilmemelidir. Dilin karmaşık bir biçimde 

kullanılması iletişim engeline yol açar (Özer, 2012: 130). Bilgiyi 

tarafların eğitim, kültür seviyelerinin farkında olarak onların 

bulunduğu seviyeye göre ifade etmekte fayda vardır. 

 

Sözcüklerin vurgu ve tonlaması ile konuşma hızını, anlam 

bütünlüğüne göre ayarlamak önemlidir (Dökmen, 2008: 45). 

Konuşmadaki ses tonu, farklı kişilik özellikleri ve farklı iletişim 

biçimleri hakkında ipucu verir (Cüceloğlu, 2014: 60). Örneğin, yüksek 

ses tonuyla konuşan bir bireyin otoriter bir kişilik yapısı olduğu 

düşünülebilir. Genellikle ses yüksekliği göz korkutmanın simgesidir. 

Bu nedenle başkalarını denetlemek isteyenler çoğu zaman yüksek ses 

tonuyla konuşurlar. Yumuşak ses tonu ise bireyin kendine güvenini ve 

daha dikkatli dinleme isteğini yansıtmaktadır. Arabulucunun, 

tarafların kullandıkları dile dikkat edip ses tonu, yaklaşımlar 

konusunda denge ve iletişimin sürdürülmesini dikkat etmesi gerekir. 
 

b-Psikolojik Engeller 

İletişim sürecine katılan bireyler, inanç, tutum, görgü, gelenek ve 

alışkanlıklarına ters düşen mesajları reddetmeye yatkındır. Bazen de 

kendi inanç, görgü ve alışkanlıklarına uygun biçimde değişiklikler 

yaparlar. Başka bir ifade ile bireyler algılamalarını o zamana kadar 
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edindikleri bu inanç, değer ve kültürlerinden oluşan zemin üzerinde 

iletişime duydukları ilgiye; algılama ve dinleme becerilerinden içinde 

yetiştikleri sosyo-kültürel ortamın farklılığına kadar geniş bir 

yelpazede edindikleri birikimle yürütürler (Cüceloğlu, 2015: 33; 

Türkmen, 2000: 19).  

 

Yine psikolojik engel olarak kişilerin farklı duygusal yapıları, zayıflık 

ve zaafları da mesajı algılama biçimini etkileyebilir. Mesajın anlamını 

kasten çarpıtmak önemli bir iletişim engelidir. Güvensizlik bir iletişim 

engelidir. Güven duymadığımız insanlarla iletişime girmekten 

kaçınırız. Eğer iletişime girmek zorundaysak, önyargılı ve savunmacı 

bir tutum içinde oluruz. Karşımızdaki insan ne kadar iyi niyetli olursa 

olsun eğer güvenimiz yoksa mesajlarını şüpheci biçimde yorumlarız. 

Güven iletişim engeli kaldıran en önemli etkenlerden biridir. 

Kişilerarası iletişimin yanısıra gruplarla ve kurumsal iletişimde güven 

kültürel ve moral değerlerle, günlük yaşam ve iş deneyimine göre 

değişen dinamik bir olgudur.  

 

Arabulucunun psikolojik engelleri aşmada yapacağı şeyler de oldukça 

sınırlıdır. Ancak güven duygusunu geliştirebilirse iletişim süreci 

olumlu yönde ilerleyebilir. 

c-Kültürel Engeller 

Bireyler içinde yaşadıkları toplumun dil, düşünce, davranış ve gelenek 

gibi yapılarını özümseyerek yetişir. Bu durum, kişilerin olayları 

algılamasını ve yorumlamasını önemli ölçüde etkiler. Kültür her 

toplumda farklı olan, aynı toplum içinde de zamanla değişen ve 

öğrenilen bir altyapıdır (Dökmen, 2008: 53; Okay ve Okay, 2002: 
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519; Karip, 2003: 56). Taraflar arasında herhangi bir uyuşmazlık varsa 

çatışmanın iyi yönetilebilmesi için taraflar aynı toplumsal yapı içinde 

yaşıyor olsalar bile, kültürel özelliklerinin çok iyi bilinmesi ve buna 

göre hareket edilmesi gerekmektedir. 

 

Kültürel farklılıklar, tarafların birbirlerini anlamalarını zorlaştırabilir. 

Beden dili kültürlere göre değişebilmekte ve bu noktada ortak 

anlamlara ihtiyaç duyulmaktadır (Telman ve Ünsal, 2005: 98-99). 

Uzakdoğulular selamlaşırken el sıkışmak yerine öne eğilir, Türkler bir 

birbirine sarılarak, öpüşerek, yaşlıların eli öpülerek selamlaşır. Bu 

hareketler başka toplumlar için tuhaf ve laubali görülebileceği gibi, 

soğuk ve mesafeli olarak da anlaşılabilir. 

 

Konuşurken arada bırakılan duruş mesafesi de toplumdan topluma 

fark etmektedir. Ortadoğu ve Akdeniz kültüründe insanlar birbirlerine 

dokunarak konuşmayı ve görüşmeyi tercih ederken bir İskandinavyalı 

veya Amerikalı için dokunmadan konuşmak daha saygılı bir davranış 

olarak kabul edilir. 

d-Beden Dili 

Kişisel iletişim engellerinin başında beden dilinin yanlış kullanımı 

gelir. İletişimimizin en az %50’sinin beden dili ile sağlanmaktadır. Bu 

nedenle beden dili konusunda hem bilgili hem de dikkatli olmamız 

gerekir. Baltaş ve Baltaş (1997), daha iyi insan ilişkileri ve daha iyi 

iletişim kurabilmek için bedenin iyi kullanılmasının yanında, bireyin 

“duygusal olgunluğa” ulaşmasının gereğini açıklamaktadırlar. 

Duygusal olgunluk, bireyin kendi duygularını anlaması ve yaşam 

düzeyini yükseltebilecek yönde düzenlemesi, başkalarının duyguları 
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için empati göstermesi biçiminde tanımlanmıştır. Son yıllarda bireysel 

farkındalık ya da olgunluk  “duygusal zekâ” yla açıklanmaktadır.  

 

Arabulucu hem kendi mesajlarını doğru ve tam aktarabilmek hem de 

tarafların ilişkilerini gerçek yapısıyla anlayabilmek için beden dilini 

iyi bilmelidir. Beden dilinden kaynaklanan güçlükleri azaltmak için, 

insanları dinlerken göz teması kurmak, bedeni konuşan kişiye doğru 

döndürmek, dinlediğimizi belli etmek, jestleri aşırıya kaçmadan 

kullanmak önerilmektedir (İzgören, 2004: 78-79; Dökmen, 2008: 52; 

Okay ve Okay, 2002: 523). 

 

e-Zaman Baskısı 

Zaman baskısı, taraflar üzerinde en fazla olumsuz etki yaratan 

unsurlardan biridir. Arabuluculuk sürecinin tüm aşamalarında taraflar, 

zaman kontrolünü ele geçirmeye çalışırlar. Bu durumun bir avantaja 

dönüşmesi, uyuşmazlığın esası üzerindeki iletişimin zarar görmesine 

sebep olabilir (Demir, 2016: 503). Arabulucu, tarafların zaman 

kullanımlarına dikkat etmelidir. Kendisi de taraflar üzerinde zaman 

baskısı yaratacak etkilerden kaçınmalıdır. Arabulucunun tarafların 

müzakere temposuna müdahale etmeden kaçınmalıdır. Çözümü 

hızlandırmak adına acele etmek ya da gerekmediği halde süreci 

yavaşlatmak arabuluculuk görüşmelerini kontrolden çıkarabilir. Bu 

nedenle arabulucu tarafların temposuna uyum sağlamalıdır. 

 

f- Algı Atlaması 

Algı atlaması, alıcının mesajı bütün olarak değil parça parça alması ve 

dolayısıyla eksik anlamlandırmadır. Uyuşmazlıkların oluşmasında ve 
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devamında en önemli sebeplerden biridir (Dökmen, 2008: 77; Gürüz 

ve Eğinli, 2010: 227; Özer, 2012: 90). Bu engeli aşmak için, 

konuşulanların tam olarak anlaşıldığını teyit ederek ilerlemek gerekir. 

Ayrıca uzun ve aşırı bilgi yüklü konuşmalardan kaçınılmalıdır. Belirli 

aralıklarla anlatılanları özetlemek, taraflara olayı bir kez daha duyma 

ve eksik parçaları anlama fırsatı verir. Hatta taraflar bu özetlemeler 

sayesinde, gerekiyorsa düzeltme ve ekleme yaparak konunun birbirleri 

ve arabulucu tarafından daha iyi anlaşılmasını sağlayabilir. 

 

g- Ön Yargı 

Kişiler arasındaki iletişimde engel oluşturan sebeplerden biri, önceden 

öğrenilmiş ve bir kalıp olarak yerleşmiş algılardır. Bu ön yargılar 

diğer kişiler hakkında bilgi edinmeksizin izlenim edinmemizi ve 

genellikle yanlış kararlar almamıza sebep olmaktadır. Geçmiş 

yaşantılar, ihtiyaçlar, beklentiler, cinsiyetçilik ve ırkçılık gibi 

konularda önyargılar iletişimde olumsuz sonuçlara yol açmaktadır. 

Tarafların birbirlerine karşı önyargıları varsa, ne söylediklerini 

dikkatlice dinlemeyeceklerdir (Gürüz ve Eğinli, 2010: 227). 

Önyargılarını test etmek veya gözden geçirmek için gayret 

etmeyeceklerdir (Dökmen, 2008: 76). 

 

Arabulucu, taraflar arasındaki sorunu dinlerken bir taraftan da 

iletişimlerinde ön yargılar olup olmadığına dikkat etmelidir. Bazen, bu 

durumlara farkındalık sağlamak sorunun çözümüne giden en hızlı yol 

olabilir. Tarafların bakış açısını geleceğe odaklamak ve empatik 

iletişim sağlamak, bu tür engellerin aşılmasında iyi sonuç verebilir. 
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h- Suçlamak 

Kişinin, sorunun temelinden kaçarak kendini ya da genellikle 

diğerlerini hatalı bulmasıdır (Gürüz ve Eğinli, 2010: 236). Suçu 

başkasının üzerine atmak kısa bir süre için kişinin rahatlamasını 

sağlasa da, uzun süre içinde ilişkilerin bozulmasına sebep olur (Özer, 

2012: 103). Diğerlerini suçlayan kişilerin genellikle savunma 

mekanizmalarını oldukça yoğun kullandıkları görülür. Suçlayan kişi 

genellikle zayıflığını örtme ve güçlü görünme kaygısı taşımaktadır 

(Voltan-Acar, 2010: 84). Suçlanan kişilerde ise, iletişimi kesme 

eğilimi görülür. 

 

Benzer durumlarda arabulucu, en hafif suçlama davranışını dahi fark 

edecek kadar dikkatli olmalıdır. Kullanılan suçlayıcı sözcüklerin daha 

olumlu görülmesine olanak verecek şekilde yeniden ifade etme, 

yeniden çerçeveleme yöntemini kullanabilir. Bu yöntem ilerleme için 

fayda sağlayabilir. 

 

ı- Kişiselleştirme 

İletişim engellerinden biri de kişiselleştirmektir. Kişiselleştirme, 

kişinin her olaydan, davranıştan kendisi ile ilgili ve genellikle olumsuz 

bir anlam çıkarmasıdır. Kişiselleştirme hem kişinin kendisini hem de 

iletişim kurduğu kişileri yorar. Bu bireyler “havadan nem kapan” 

alıngan bir kişilik sergiler (Özer, 2012: 104). Özellikle bu süreçte 

tarafların birini bireyi değiştirme çabası da dikkat çekmektedir.  
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i- Öfke 

Bireyin yaşamında sıklıkla deneyimlediği duygulardan biri de öfkedir. 

Öfke iletişimi olumsuz yönde etkileyen duygu durumdur. Romas ve 

Sharma (2000) ise öfkeyi, doyurulmamış isteklere, istenmeyen 

sonuçlara ve karşılanmayan beklentilere ve ihtiyaçlara verilen doğal, 

evrensel ve normal bir duygusal tepki olarak tanımlamaktadırlar. Aynı 

zamanda, öfke duygusu, bireyin hem özel yaşamında hem de 

kişilerarası ilişkilerini düzenlemede önemli rol oynayan bir duygu 

olarak da ele alınmaktadır. 

 

Genel olarak öfke, olumsuz durumlarda yaşadığımız, başa 

çıkmadığımızda kendimize ve başkalarına zarar veren ve baş edilmesi 

gereken olumsuz bir duygu olarak tanımlanabilir. Öfkenin dışa 

vurumu, sözel veya fiziksel davranışa dönüşebilir. Bu nedenle 

arabuluculuk sürecinde ve temelde kişilerarası ve toplumsal ilişkilerde 

öfke kontrolü, öfkeyle baş etme önemli bir iletişim engelini ortadan 

kaldıracaktır. 
 

İletişimi engelleyen diğer tutum ve davranışları şöyle sıralayabiliriz: 

akıl okumak, problem çözmek, öğüt vermek, övmek, teselli etmek, 

konuyu değiştirmek, geçmişi getirmek, dalgaya almak http://www. 

psikologunay.com/iletisim-problemleri/10. 

 

Yukarıda yer verilen iletişim engelleri olarak adlandırdığımız tutum 

ve davranışlar özellikle aile ve işçi-işveren uyumsuzluklarında sıklıkla 

görülmektedir. 
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Bu engellerin farkında olmak kişiler arası sorunlara çözüm bulmakta 

fayda sağlamaktadır. Makro boyutta sağlıklı iletişim ise halkla 

ilişkilerin toplumla kişilerini de yönetme süreciyle olmaktadır. 

Aşağıda arabuluculuk ve halkla ilişkiler ilişkine genel bir bakış yer 

almaktadır. Halkla ilişkilerin bir başka rolü ise bu Arabuluculuk 

mahkeme öncesi ve sırasında bu çözüm aracını kullanmalarının 

sağlanmasıdır. 

 

C- Halkla İlişkiler ve Arabuluculuk 

Arabuluculuk ile halkla ilişkiler mesleği ile büyük benzerlikler 

taşımaktadır. Çünkü her ikisi de arabulucu görevini üstlenen, birer 

çatışma önleyici tampon kurumdur (Balay-Tuncer, 2005: 140). 

Arabuluculuk ve halkla ilişkiler disiplininin insan davranışlarını 

etkilemeye; karşılıklı menfaati korumaya ve taraflar arasında karşılıklı 

dengeyi sağlamaları açısından da ortak özellikler bulunmaktadır. 

Arabulucu, taraflar arasında etkileşim sağlama becerisiyle bir iletişim 

sürecini gerçekleştirmektedir. Halkla ilişkilerin sosyo-psikolojik 

yöntemlerini de kullanarak bir ikna yönetimini de üstlenir. Taraflarda 

bir tutum ve davranış değişikliği sağlama çabalarını da halkla 

ilişkilerin amaçları arasındadır. Halkla ilişkilerin kişi, grup ve 

toplumla çalışma gibi farklı ölçekte yarattığı olumlu imaj, kabul ve 

onay süreçleriyle kamu yararı ilkesiyle örtüşen disiplinler arası yapısı, 

arabuluculuk mesleğine evrildiğinde arabuluculuğun uyuşmazlık 

çözümlerine katkısı farklı bir boyuta katkısı olacaktır. 
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Halkla ilişkiler mesleğinin amacı, karşılıklı çıkara yönelik ortak zemin 

ve yolları araştırarak çıkar çatışmalarını ortadan kaldıracak iki yönlü 

iletişim kurmak ve bilgiye dayalı anlayış oluşturmak ve empati 

kurabilmektir (Tayfun ve Türk, 2016: 420). Arabuluculuk ve halkla 

ilişkiler mesleği de sosyal becerilerin yoğun olarak kullanıldığı ve 

diğer insanları anlamada duyarlılık gerektirmesi, hedef kitleye 

(arabuluculuk becerilerinin geliştirilmesini gerekli kılmaktadır 

(Ertürk, 2010: 33). 
 

Bir kurumun birlikte yaşadığı toplum ve paydaşlarıyla ilişkisini 

yönetebilme yönünde sarf ettiği çabaların tümünü içine alan halkla 

ilişkiler (Sabuncuoğlu,1991: 7), paydaşlarını ikna etme ( bu bağlamda 

karara değil arabuluculuk sürecine katılmaya), ilişkilerin olumlu 

yönde geliştirilmesi amacına dayanan (Peltekoğlu, 2005: 147)  çözüm 

odaklı bir disiplindir. Bu bağlamda, benzer hedefleri olan 

arabulucuların da halkla ilişkiler uzmanları gibi psikoloji ve iletişim 

donanımına sahip olması gereklidir. 
 

Arabuluculuk kurumunun /mesleğinin toplumsal hayatımıza resmen 

katılmasının geçmişi çok kısa bir süre önce olmuştur. Bu nedenle 

kurum imajı ve kurumsal itibar yönetiminin yolun başındayken iyi bir 

stratejiyle yürütülmesi gereklidir. Süllü (2019: 536) kurumsal itibarı; 

“bir kurumun kimliği ve imajı ile ilgili olarak o kurumun iç ve dış 

paydaşlarının ve toplumun geri kalanının tümünde oluşan iyi veya 

kötü, olumlu veya olumsuz izlenimlerin, değerlendirmelerin ve 

düşüncelerin bütünü olduğunu” vurgulamaktadır. Kurumsal itibar 

yönetimi, toplumda arabuluculuk mesleğine ve arabuluculara yönelik 

güvenin oluşmasını sağlayacaktır. İtibar yönetimin sürekliliğinin 
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sağlanmasıyla da arabuluculuğun uzlaştırıcılık rolüne daha fazla 

benimsenecek ve bu yönteme başvurular artacaktır. 
 

D – Halkla İlişkilerin Arabuluculuk Kurumunu Tanıtma Rolü 

Günümüz dünyasının giderek daha  da karmaşık hale  gelen 

sorunlarının çözümünde  arabuluculuk sistemini tanıtmanın birçok 

yararı bulunmaktadır. Halkla ilişkilerin kamuoyunu bilgilendirme rolü 

çerçevesinde yapılacak bu tanıtım, bilgilendirme ve duyurma 

çalışmaları önemli bir yer tutmaktadır. Öncelikle çatışma yaşayan 

tarafları bilgilendirmenin yanında yargı mensupları başta hakimler ve 

hukuk mezunları için de tanıtım kampanyaları düzenlemek Türkiye’de 

arabuluculuk kurumunun daha etkin kullanımı ve sorunların 

çözümüne doğrudan katılımı artıracaktır. 

 

Uyuşmazlık tarafları açısından: 
 

• Toplumun arabuluculuk konusunda farkındalığını sağlamak, 

• Arabuluculuğa hangi sorunlarda başvuracağını konusunda 

bilgilendirmek, 

• Çözüm süreci olarak görmesini sağlamak, 

• Sistemin güvenilir, ucuz ve hızlı olduğunu anlatmak, 

• Süreç içinde istemediği takdirde arabuluculuk sisteminden 

vazgeçebileceği vurgulamak, 

• Hukukçular açısından: 

• Arabuluculuğun hangi kabahat ve suçları içerdiğini anlatmak, 

• Taraflara çözümün arabuluculuk aracılığıyla olabileceği 

konusunda bilgi vermesini sağlamak, 
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• Hukuk fakülteleri mezunları için yeni bir meslek alanı olduğunu 

eğitimlerini alıp bu alanda çalışabilecekleri konusunda 

bilgilendirmek. 
 

Halkla ilişkiler uygulayıcıları kamuoyunu arabuluculuğun yararları 

konusunda bilgilendiren kamu spotları, radyo-tv programları, 

bilgilendirici ilanlar, el broşürleri, sosyal medya paylaşımları, metro 

ve açık alanlarda bilgi ekranları vb görsel-işitsel tüm medya 

aracılığıyla bilgilendirme yapan içerikler üretip çok yönlü halkla 

ilişkiler kampanyası yürütebilirler. Bilgilendirme çalışmalarının farklı 

hedef gruplara göre hazırlanması gerekliliği gözardı edilmemelidir. 

 

Özellikle sorun yaşayan tarafların dava öncesi bu sürece 

başvurmalarını sağlamak yargı yükünün hafifletilmesi ve sorunun 

daha kısa sürede, uzayıp karmaşıklaşmadan çözülmesinde yararlı 

olacaktır. 

 

SONUÇ 

Arabuluculuk usulü, uyuşmazlıkların barışçıl ve dostane yollar ile 

çözümü bağlamında, 21.  yüzyılın modern araçlarından biridir.  

Bireyler arasındaki uyuşmazlıkların yalnızca devlet mahkemeleri 

aracılığı ile çözüme kavuşturulmasını beklemek, günümüz yargı 

sistemi düşünüldüğünde birçok sorunu da beraberinde getirmektedir. 

Başka bir deyişle; uyuşmazlık çözümünün tek başına yargı organlarına 

bırakılmış olması ülke ekonomisi açısından ağır bir yük getirmektedir. 

Mahkemelerin iş yükü nedeni ile adalete erişimin ve karara 

bağlanmasının zaman alması kişisel ve toplumsal ilişkiler açısından 
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olumsuz sonuçlar doğurmaktadır. Bazen de yeni uyuşmazlıklara sebep 

olabilmektedir. Bu nedenlerle uyuşmazlıkların mahkeme dışında 

tarafların katılımı ile gerçekleştirilecek bir yöntem olan 

arabuluculuğun yaygınlaştırılması zorunluluk haline gelmiştir. 
 

Arabulucu, taraflar arasındaki uyuşmazlığı barışçıl ve dostane bir 

şekilde çözmekle görevlendirilmiş kişidir. 

 

Anayasa’nın 36. maddesi ile hüküm altına alınan hak arama özgürlüğü 

yargı mercilerine başvuru ve müdafaa hakkını düzenlemektedir. Türk 

hukuk sisteminde arabuluculuk kurumu 6325 sayılı Kanun’un 

yürürlüğe girmesinden itibaren tarafların isteğine bağlı olarak 

uyuşmazlık çözümünde uygulanmaya başlanmıştır. Arabuluculuk 

yöntemine başvurulan uyuşmazlıkların çok büyük bir kısmı anlaşma 

ile sonuçlanmıştır. Genellikle anlaşmalar çok kısa sürelerde 

gerçekleşmiştir. Arabuluculuk yöntemi ile çözülen uyuşmazlık 

sayısının kurumun vatandaşlar tarafından tanınırlığı ile doğru orantılı 

şekilde artış göstereceği bir gerçektir. Bu bağlamda halkla ilişkiler ve 

tanıtım kampanyalarına ihtiyaç bulunmaktadır. Kamuoyuna 

arabuluculuk hangi konuları kapsar, nasıl başvurulur gibi sürece 

ilişkin yapılacak bilgilendirmenin, yanında olumlu sonuçlanan 

örneklerin duyurulması önem kazanmaktadır. 
 

Arabulucu, yukarıda sayılan iletişim engellerini aşabildiği ölçüde 

sürecin olumlu olarak ilerlemesine katkı sağlayacaktır. Böylece, 

tarafların öfke, korku, çekingenlik gibi nedenlerden kaynaklanan kırıcı 

ve yıpratıcı davranışları ile başa çıkabilmesi kolaylaşacaktır. 

Arabulucu, tarafların birbirlerini doğru anlamalarına ve işbirliği içinde 
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çözüm yolu bulmalarına destek olabilecektir. Sorunun çözülmesi, 

dostane ilişkilerin sürdürülmesi barış dilinin hakim olması 

arabuluculuk sürecinin devam ettirilmesine önemli katkı sağlayacaktır 

Türkiye toplumu sağlıklı iletişim kuramayan gruplardan, kişilerden 

oluşmaktadır. Özellikle her eğitim ve sosyo-ekonomik seviyede 

çatışma çözümleri ciddi sıkıntılara yol açmaktadır. Korku ve 

Yılmaz’ın (2010: 5) aktardığı gibi ABD’de  okul öncesi eğitimden 

başlayarak çocukluk döneminde arabuluculuk ve çatışma çözüm 

eğitimleri verilmektedir. Bu modellin ülkemizde de uygulanması, 

özellikle akran şiddeti, genel olarak şiddeti önleme ve barış - 

demokrasi kültürünün içselleştirilmesi ve sağlıklı iletişim kurabilme 

becerilerine ciddi katkılar sağlayacaktır. 
 

Hukukçuların mesleki eğitim süresinde iletişim dersleri almamaları 

önemli bir eksikliktir. Hukukçulara, sadece arabuluculuk eğitimlerinde 

iletişim dersleri verilmektedir. Tayfun ve Türk(2016) tarafından 

arabuluculuk eğitimi alan hukukçularla yapılan dar kapsamlı bir 

araştırmada katılımcılar, iletişim eğitiminin arttırılmasını talep 

etmişlerdir. Bu bilgiden de hareketle hukuk fakülteleri eğitiminde 

mutlaka iletişim dersleri müfredata eklenmelidir. 

 

Aile içi uyuşmazlık görüşmelerinde; arabulucuların özellikle 

toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı kişilerden seçilmesi önem 

kazanmaktadır. Tüm hukuk fakültesi lisans eğitimlerinde ve 

hukukçulara hizmetiçi eğitimlerde ve arabuluculuk eğitimlerinde 

toplumsal cinsiyet eşitliği dersinin de yer almasında yarar 

bulunmaktadır. 
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Arabulucuların kişisel ve kurumsal hesap verebilir, kurumsal ahlak ve 

etik ilkelerin ışığında toplumsal sorumluluk sahibi meslek 

uygulayıcıları olmaları gerekmektedir. 

 

Arabuluculuk sürecinin sağlıklı yürütülebilmesi için ülke genelinde 

arabuluculuk kurumunun sorunsuz şekilde işleyecek alt yapıya sahip 

olmak gerekir.  En önemli altyapı eksikliği yeterli sayıda insan 

kaynağının arabulucunun olmayışıdır.  Özellikle arabuluculuk 

kanununun ilk taslağında var olan (ama çıkan kanununda yer 

almayan) sosyal bilimler halkla ilişkiler, psikoloji, sosyal çalışma gibi 

bölüm mezunlarının 100 saatlik hukuk eğitimi alarak arabulucu olması 

bu mesleği farklı boyuta taşıyacaktır2. Sosyal bilim mezunlarının 

özellikle aile içi çatışmalarda görev alması yararlı olacaktır. Süreç 

içinde yeterli sayıya ulaşan arabulucuların belli uzmanlık alanlarına 

sahip olması çatışma çözümlerine olumlu katkı yapacağı açıktır. 

 

Arabuluculuk kurumu ve mesleği yapılan bilgilendirme ve tanıtımlarla 

uyuşmazlık çözümlerinde oldukça önemli role sahip olma 

potansiyeline sahiptir. 

 

 

 

 

 

 

 
2 Kıta Avrupası Hukuk sisteminde sosyal bilimler mezunları arabulucu 

olabilmektedir. 
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GİRİŞ 

 

İnsanların göçebe yaşamdan yerleşik hayata geçişi toprağı ekip 

dikmeyi keşfetmesiyle başlamıştır. Fakat yüzyıllardan beri insanların 

farklı bölgeler, yöreler ve memleketler arasındaki hareketi farklı 

gerekçelerle olmuş ve halen de olmaya devam etmektedir. 

Uluslararası göç olayı insanın daha iyi bir yaşam sürdürme çabasının 

sonucudur. Uluslararası göçün en önemli unsuru olan insan,  göç 

hareketi aşamasında hem hedef ülkedeki diğer kişileri etkilemiş, hem 

de diğer kişilerden hedef ülkedeki etkilenmiştir. Siyasal, toplumsal 

veya ekonomik sebeplerle oluşan göç olayları mecburi ya da istekli bir 

şekilde, ülke sınırları içinde veya ülke sınırları dışında farklı ülkeler 

arasında gerçekleşmektedir. Günümüzün modern dünyasında 

küreselleşmeyle birlikte göç olgusunun öneminin de artığı 

görülmektedir (Aksoy, 2012: 292; Görgün, 2018: 115).  
 

Küreselleşme, uluslararası malların transferi, iletişim, bilişim 

teknolojileri ve göç, dünyamızı siyasi, iktisadi ve çevresel olarak 

birbirine bağlı bir ağ haline getirdi. Bu durum yalnızca gelişmekte 

ülkelerden refah düzeyi yüksek ülkelere doğru değil gelişmiş 

ülkelerden de az gelişmiş ülkelere doğruda bir göç meydana 

gelmektedir. Küreselleşme, uluslararası göçün yönü üzerinde çok 

önemli etkiye sahiptir. Sonuç olarak uluslararası göç birçok ülke için 

önemli bir vaka haline geldiği görülmektedir. Farklı gerekçelerle 

oluşan göç sonucunda farklı kültürlere mensup bireylerin birlikte 

yaşamlarını devem ettirme mecburiyeti uyum ve anlaşmazlıklar gibi 

birçok problemi de beraberinde getirmektedir. İşte bu problemler 
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kültürlerarası iletişimin uğrundaki en ciddi bariyerleri olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Aslında uluslararası göç sürecinde yaşanan 

kültürlerarası iletişim sorunlarının temelinde kültürel farklılıklar 

yatmaktadır. Günümüzde göç sonucu oluşan kültürel farklılıklarla ve 

iletişimsel sorunlarla baş etmek birçok ülkenin önemli konuları 

arasındadır.  
 

Uluslararası göçün getirdiği en önemli problemlerin başında farklı 

kültüre mensup insanların birlikte yaşama mecburiyeti, farklılıkların 

üstesinden gelmeleri ve iletişimsel problemlerle baş etmeleri 

gelmektedir. Tüm bu gelişmeler uluslararası göçün küreselleşmeyle 

birlikte geldiği noktada kültürlerarası iletişim ve kültürlerarası 

iletişimle ilgili konuların önemini artırmıştır. 
 

1. ULUSLARARASI GÖÇ OLGUSU  

 

Toplumsal bir olgu olan göç farklı şekilleriyle insanoğlunun geçmişi 

kadar eskidir ve insanla birlikte gelecek zamanda da varlığını 

sürdürmeye devam edeceği görülmektedir. Çeşitli doğal, ekonomik, 

toplumsal ya da politik etmenlerin sonucunda oluşan göç, etkileri 

azaltılması gereken küresel ve toplumsal bir problemdir. Bazı 

durumlarda daha iyi hayat şartlarına kavuşma isteğinden kaynaklanan 

göç,  çoğu zaman da, doğal afetler, savaşlar, açlık, yokluk gibi kişinin 

isteği dışında mecburi ve dramatik sebeplere dayanmaktadır. Göçün 

bireyler üzerindeki olumsuz etkilerinin yanında sebep olduğu 

toplumsal sorunlarda göz önüne alındığında, göçün, özellikle 

zorunluluktan yapılan göçün toplumsal boyutunun da bireysel boyutu 

kadar travmatik olduğu görülmektedir (Özpolat, 2018: 5). 
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Aslında göç,  bir toplumun kültürel, toplumsal, siyasal, iktisadi ve 

eğitimsel gibi birçok yapısıyla yakından bağlantılı bir olgudur. Göçün 

bu yönlerinden dolayı sosyal bilimcilerin, antropologların, 

psikologların, eğitim bilimcileri ve psikolojik danışmanlar gibi birçok 

araştırmacının ilgi alanına girmiş ve hakkında pek çok araştırma 

yapılan bir konu olmuştur. İnsanların farklı bölgeler arasındaki 

hareketi bireysel veya  küçük gruplar halinde olabildiği gibi, savaş 

gibi mecburi durumlarda da kitlesel seviyede de olabilmektedir. 

Özetle göç, ekonomik, sosyal ya da politik gerekçelerle insanların 

kitlesel ve ya bireysel olarak yaşadıkları bölgeden diğer bölgelere 

doğru yer değiştirme hareketi olarak tanımlanmaktadır (Şahin, 2001: 

58). 
 

Birçok bilimsel disiplinde farklı biçimlerde tanımlansa da göç belli bir 

yörede ikamet eden toplumun belli bir bölümünün farklı gerekçelerle, 

bulunduğu ülkeden kalkıp başka bir ülkeye yerleşmek üzere veya 

gittiği yerde en az bir yıl süreyle kalmak için gitmesi anlamına gelir 

(Oral ve Çetinkaya, 2017: 2). Birdiğer tanımlamaya göre göç, 

bireylerin yaşadıkları yerden, alıştıkları toplumsal  çevreden, sahip 

olduğu ekonomik imkanlardan özetle sosyal hayatın birçok ögesinden 

koparak yada koparılarak yeni bir yaşam alanına kapı aralaması olarak 

açıklanabilir (Akıncı vd., 2015: 61). Diğer bir deyişle göç, dini, 

ekonomik, politik, toplumsal ve diğer nedenlerden ötürü insan 

topluluklarının yaşamlarının bütününü ya da bir kısmını geçirmek 

üzere bir yerleşim yerinden, bir başka yerleşim yerine yerleşmek 

kaydıyla yaptıkları mekân değiştirme hareketidir. Göç, kısaca, ikamet 

yeri değişim sürecinin iktisadi, kültürel, toplumsal ve politik 
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taraflarıyla toplumsal yapıda değişiklik oluşturan nüfus hareketidir 

(Sayın vd.,2016: 2). 
 

En yaygın biçimde göç, anlamlı bir mesafe ve tesir edecek kadar bir 

zamanda yapılan tüm coğrafi yer değiştirmeler olarak belirtilmektedir 

(Yılmaz, 2014: 1686). İnsanoğlunun tarihiyle birlikte başlayan 

kültürel yayılma süreciyle iletilen “maddi ve manevi öğelerle, başka 

kültürlerden birey ve grupların, belli bir kültürel etkileşime girmesi ve 

karşılıklı etkileşimin sonunda her ikisinin de değişmesi” neticesinde 

kültürleşmeler meydana geldi (Güvenç, 1984: 131).  
 

İnsanların bireysel ya da toplumsal düzeyde coğrafi yer değiştirmesi 

ve bunun yol açtığı nüfus hareketliliği (Kara ve Korkut, 2010: 154) 

olarak ifade edilen göç kişilerin ve ya toplulukların sembolik ya da 

politik sınırların dışına, yeni coğrafi alanlarına ve topluluklara doğru 

daimi hareketini kapsar (Marshall, 1999: 685). Göçle ilgili yapılan 

tanımlamalara bakıldığında olaya sadece yer değiştirme olarak 

sınırlandırlımamalıdır. Daha geniş bir tanımlamaya göre göç, iş 

bulmak ve yaşam standartlarını yükseltmek için, insanların ikamet 

ettikleri alanı terk ederek yeni coğrafi alanlar doğru yaptıkları kalıcı 

veya geçici olarak yer değiştirme hareketleridir. Göç davranışı oluş 

şekline göre istekli veya mecburi bir şekilde meydana gelmektedir. 

Göçün tarihsel seyrine bakıldığında ise kitlesel göç olaylarının büyük 

kısmı belirli bir mecburiyetten kaynaklandığı görülmektedir (Aksoy, 

2012: 293). 
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Çoğunlukla beslenme ve güvenlik sebebiyle oluşan göçlerin bir 

bölümü yeni uygarlıkların kurulması ya da ortadan kalkması şeklinde 

oluşan yani bir çağın bitip diğer çağın başlaması gibi çok önemli so-

nuçlara yol açmıştır. Tarihte bilinen ilk büyük kitlesel göç vakası, MS 

4. yüzyılın ortalarında Orta Asya’daki Çin devletinin hâkimiyetinden 

kaçarak batıya göç eden Hun’ların Karadeniz’in kuzeyine 

yerleşmesiyle, buradan ayrılan Cermen kavimlerinin yıllar boyu süren 

Avrupa Kıtasını istila etmesiyle sonuçlanan ve günümüzdeki Avrupa 

ülkelerinin kurulmasına kaynaklık eden Kavimler Göç’üdür (Kınık, 

2010). Farklı coğrafyalar arasında oluşan toplu haldeki göçler yeni 

şehirlerin ve ülkelerin oluşmasını sağlayan önemli hareketlerdir. 

Kıtalar arası devam eden göç hareketinin deniz aşırı boyut kazanması 

Amerika kıtasının keşfi ile olmuştur.16. yüzyılın başında Avrupa’dan 

çok sayıda insan grupları, yeni bir yaşam ümidiyle denizaşırı 

keşfedilen Amerika kıtasına göçerek kalıcı olarak yerleşmiştir. Oluşan 

bu göç davranışının temelinde ekonomik faktörler itici güç olmuş; 

yeni ülkedeki geniş toprakları ekip dikme imkânı ve ticaretin deniz 

aşırı boyut kazanması insanların gruplar halinde buraya 

yerleşmelerine sebep olmuştur. İnsanların kıtalar arası göçü farklı olay 

ve gelişmelere göre şekillenmiştir. 15.yüzyıldan ve 18. Yüzyıla kadar 

Afrika’dan 15 milyon kişi köle olarak çalıştırılmak üzere Amerika 

kıtasına getirilmiş; 19. yüzyılda ise milyonlarca kişi Hindistan ve 

Çin’den. Avrupa ve Amerika kıtasına sözleşmeli işçi olarak 

çalıştırılmak için gönderilmiş; II. Dünya Savaşı ve onu takip eden 

yıllar, yakın tarihimizin en büyük insan göçlerinden birine tanıklık 

etmiş ve milyonlarca insanı vatanından etmiştir. Özellikle savaş 
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sonrası ekonomik olarak yeniden toparlanmaya çalışan Avrupa 

ülkeleri, işgücü ihtiyacını karşılamak için Türkiye, İtalya, İspanya, 

Portekiz, Yunanistan ve Kuzey Afrika gibi ülkelerden büyük 

miktarda, çalıştırmak maksadıyla göçmen işçiler getirtilmiştir. 

Tamamen ekonomik sebeplerle ve insanların isteğine bağlı olarak 

gerçekleşen bu göçü gönüllülük kapsamında değerlendirilebilir. 

Ancak 1973 yılında başlayan ekonomik kriz sonrası Batı Avrupa 

ülkelerinin işgücüyle alakalı göç olayını keskin olarak 

sonlandırmalarına, talep edilecek göçmen sayısına yıllık kota ve 

kısıtlamaların artırılmasıyla beraber göçmenlerin geri dönmelerini 

özendirici devlet politikalarını yürürlüğe koydukları görülmüştür 

(Aksoy, 2012: 293;Gençler, 2004: 175; Kınık, 2010). 
 

Göç davranışının yüzyıllardan beri süregelen varlığı içinde “yer 

değiştirme” hareketlerini görmek mümkündür. Fakat yer değiştirme 

davranışı olarak kabul edilmekle birlikte, göç hareketi zamanla 

ilerleyip farklı anlamlar ve özellikler kazanmış ve türlü kavramlar 

üretmiştir. İktisadi, toplumsal ve kültürel bazı etmenlerin etkisiyle 

oluşan göç hareketi, oluşturduğu sonuçlara göre hem göç veren hem 

de göç alan ülkeleri önemli bir biçimde etkilemiştir. Bu etkileşim 

sunucunda göç, kavramsal düzeyde varlığını devam ettirmiş ve 

sonuçta da tüm ülkeleri etkisi altına alarak önemli bir vaka haline 

gelmiştir (Sayın vd., 2016: 2).Göç olayları, gerçekleşme şekline göre 

ülke içinde olması durumuna ‘iç göç’; insanların ülke sınırlarını 

geçerek farklı ülkelere göç etmesi durumuna ise ‘dışgöç’,  ve ya  

‘uluslararası göç’ olarak ifade edilmektedir (Aksoy,2012: 294).Şu 

anda, dünya nüfüsunun yarıdan fazlası doğdukları ülkede yaşamlarını 
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devam etirmekle beraber, ancak hayatlarının bir aşamasında çalışmak, 

okumak, hatta emekli olmak için başka bir ülkeye göçenlerin 

sayısında önemli artışlar olduğu görülmektedir. Bugün 6,8 milyarlık 

dünya nüfusun yaklaşık 200 milyonu (% 3) doğdukları ülkeden başka 

bir ülkede yaşamaktadır. Bu oran oldukça küçük bir yüzde gibi 

görünse de, göçmenlerin gelişmiş ülkelerin nüfusundaki payının 1970 

ve 2000 yılları arasında neredeyse iki katına çıktığı görülmektedir 

(McCann vd., 2010: 362).  

 

Uluslararası göçün dinamiklerini açıklama girişimlerinde öne çıkan 

görüş, şüphesiz, insanların daha iyi bir kazanç sağlamak  ve daha iyi 

bir yaşam kalitesine ulaşmak için az gelişmiş bölgelerden gelişmiş 

bölgelere göç etmesine dayanmaktadır. Siyasi kargaşa ve savaşlar, bu 

tür hareketleri hızlandıran diğer faktörler olarak karşımıza çıkmaktadır  

(İçduygu, 2009: 2).Geçmişten günümüze göç olgusu genellikle  

sanayileşme ve çağdaşlaşma bakımından az gelişmiş ülkeler-

den,sanayi ve çağdaşlaşma açısından daha  gelişmiş ülkelere doğru 

oluştuğu gözlemlenmektedir. Ancak küreselleşme ve teknolojik 

gelişmelerin etkisiyle gelişmiş ülkeler üretim maliyetlerini aşağıya 

çekmek ve ucuz iş gücünden faydalanmak için üretim faaliyetlerini 

dünyanın farklı bölgelerine kaydırma yöntemini seçmişlerdir.Tüm bu 

nedenlerden dolayı yirmibirinci yüzyıldaki bazı göç hareketlerinin, 

gelişmiş ülkelerden nispeten az gelişmiş ülkelere doğru da olduğu 

görülmektedir (Görgün, 2018: 118). 
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Uluslararasu göçün sınıflandırmasına bakmak gerekirse; İçduygu 

uluslararası göç olgusunu, uluslararası göç uzmanlarının çoğu 

tarafından kullanılan geleneksel tipolojiyi kullanarak  altı kategoride 

değerlendirmiştir. Bunlar; 1) daimi yerleşimciler; (2) geçici sözleşmeli 

çalışanları; (3) geçici profesyonel çalışanlar; (4) gizli yada yasadışı 

işçiler; (5) sığınmacılar; ve (6) mülteciler’dir (Cenevre Sözleşmesi 

uyarınca) (İçduygu, 1996: 127; de Tapia, 2002: 17). Birleşmiş 

Milletlere göre uluslararası göç olgusundan söz edebilmek için, 

yaşadığı ülkesinden ayrılarak farklı bir ülkede yaşamayı tasarlayan 

bireyin bu eylemi, bir yıldan daha fazla süreyle gerçekleştirmiş olması 

gerçeği aranmaktadır (Gençler, 2004: 174). 
 

Çeşitli nedenlerle yaşadıkları ülkeyi bırakıp farklı coğrafyaya göç 

eden kişiler gittikleri coğrafyaya sadece fiziksel varlıklarını 

götürmedikleri için, göçtükleri yeni ülkeyi değiştirmek ve aynı şekilde 

kendilerinde de bir takım değişiklikler yapmak durumunda 

kalmaktadırlar (Görgün, 2018: 119). Göç eden bireylerin gittikleri 

ülkedeki bireylerle ve gruplarla uygun ve etkili iletişim kurmaları 

göçmen kişinin gittiği ülkeye uyumu için çok önemlidir. İki farklı 

kültürün karşılaşmasıyla sonuçlanan göç olgusu bu açıdan oldukça 

önem arz etmektedir. Küreselleşmeni etkisiyle artan göç olgusunun 

sonucunda çok kültürlü toplumlar meydana gelmiştir. Çok kültürlü bir 

yapı gösteren bu toplumlarda gerginliklerin yaşanmaması etkili 

iletişim ve uyum için önemlidir. Günümüzde kültürel farklılıkların 

kültürlerarası etkileşim sürecinde birer engelden ziyade, önemli bir 

kaynak olduğu yönündeki inancı yaygınlaştığı ileri sürülebilir. Göç 

olgusunun yaygınlaşmasıyla beraber göç alan ülkeler ve göçmenler 
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için kültürlerarası iletişim ve ilgili kavramların bilinmesinin öneminin 

artığı ileri sürülebilir. 
 

2. ULUSLARARASI GÖÇ NEDENLERİ 
 

Göç olgusu, insanoğlunun var olduğu zamandan beri devam eden ve 

günümüzde de önemini koruyan konular arasında ve gündemdir. 

İnsanları, doğdukları ve hayatlarını sürdürdükleri ülkeyi terk etmeye 

iten birçok sebep bulunmaktadır. Geçmişten günümüze göçün 

nedenlerinin çok fazla değişiklik gösterdiği görülmektedir. Şöyle ki, 

yüzyıllardan beri var olan göçün geçmiş dönemlerdeki en önemli 

sebepleri afetler, yokluk ve doğa olayları olmasına karşın günümüzde 

ise iktisadi, politik, kültürel ve toplumsal gibi sebepler öne plana 

çıkmaktadır (Oral  ve Çetinkaya, 2017: 3). İnsanları göç etmeye 

zorlayan göç nedenlerini şu şekilde sıralamak mümkündür: 
 

Ekonomik kaynaklı göç  

Ülkeler ve coğrafyalar arası göçün en önemli sebebini ekonomik 

kaynaklı göçler oluşturmaktadır. İnsanların iş, kazanç ve buna bağlı 

olarak daha iyi bir yaşama kavuşma isteğinden kaynaklanan göç 

durumlarıdır. Ekonomik kaynaklı göçün yönü gelir açısından cazibe 

merkezi olan ve gelişmişlik düzeyi yüksek şehirlere doğru 

gerçekleştirilmektedir (Günay vd., 2017: 39). 

 

İklim kaynaklı göç 

İnsanların iklim şartlarına ve doğa olaylarına bağlı gerçekleştirdikleri 

göç hareketleridir. Kuraklık, yokluk, doğal felaketler gibi iklim 
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şartları insanların ülke değiştirmelerini başlatan önemli gerekçeleri 

oluşturmaktadır.  

 

Siyasal kaynaklı göç 

Ülkeler arasındaki politik rejim farklılıkları, terör, savaş, politik baskı 

gibi hayatı tehdit eden hadiselerin sebep olduğu göçlerdir. Siyasal ve 

kültürel kaynaklı göçler farklı ülkelere doğru oluşması gibi, aynı ülke 

içersin deki bölgesel problem ve istikrarsızlıklara bağlı olaraktan 

oluşabilmektedir (Aksoy, 2012: 294; Çiftçi, 2019: 154). 

 

Eğitim kaynaklı göç 

İnsanların eğitim almak maksadıyla geçici bir süreliğine 

gerçekleştirdikleri göç hareketidir. Kişiler eğitimi tamamladıktan 

sonra kendi ülkelerine doğru geri dönüş yapabilecekleri gibi eğitim 

için gittikleri ülkede çalışmaya başlamaları sebebiyle yerleşik olarak 

kalmaya devam etmeleri de de söz konusu olabilir.  

Beyin göçü  

Az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerin eğitim düzeyi yüksek, 

vasıflı, branşın da uzmanlaşmış olan kişilerin çalışma, kazanç ve 

pozisyon olarak daha iyi imkânlara kavuşmak amacıyla doğup 

büyüdükleri ülkeden başka bir memlekete yerleşmesidir (Çelebi ve 

Durmaz, 2012: 193). 
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Uluslararası emekli göç hareketi 

Emekli göçün sebepleri ve neticeleri, göçmenlerin yaş ve gelir 

durumları gibi özellikleri bakımından, diğer göç çeşitlerinden oldukça 

farklı bir yapı göstermektedir. Diğer göç türlerinden oldukça farklı 

motivasyonlar ve gerekçeler içeren uluslararası emekli göçü; yoğun 

olarak zengin Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri’nden, güneye 

Florida eyaletine ya da Meksika’ya olan emekli göçleri ile Kuzey 

Avrupa’nın gelişmiş ekonomilerine sahip ülkelerinden, Akdeniz 

iklimine sahip ve daha ucuz yaşam koşulları sunan Güney Avrupa 

ülkelerine doğru olan  göçü ifade etmektedir  (Balkır vd., 2008: 

8).Önceleri kısa süreli tatil amacıyla gidilen sıcak iklime sahip 

kentlere emekliye ayrıldıktan sonra kalıcı olarak yerleşme amacıyla 

seçilmektedir (Aksoy, 2012: 295).Bir diğer ifadeyle insanlar emekliye 

ayrıldıktan sonra daha ılıman iklime sahip bölgelere veya daha yüksek 

gelire sahip olanların iklim şartları açısından yaşadıkları bölgeden 

daha iyi olan bölgelere göç etmesidir. Emekliler genellikle 

hayatlarının geri kalanını kalabalık şehirlerin dışında daha sakin kırsal 

alanlara doğru göç etmektedirler (Oral vd., 2017: 5). 

 

Göçle ilgili yapılan araştırmalarda uluslararası göçün sebepleriyle 

ilgili farklı kuramlar geliştirilmiştir Şu anda, tek ve tutarlı bir 

uluslararası göç teorisi yoktur. Aksine çoğunlukla birbirinden ayrı 

geliştirilmiş ve parçalanmış birden fazla kuram geliştirilmiştir. 

Bunların hepsi her zaman disiplin sınırlarıyla bölümlere ayrılmamıştır. 

Bununla birlikte, uluslararası göçe dair mevcut göç modelleri ve 

eğilimleri, çağdaş göç süreçlerinin tam olarak anlaşılmasının, tek bir 
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disiplinin olanaklarına güvenerek veya tek bir analiz düzeyine 

odaklanılarak izah edilemeyeceğini göstermektedir. Bilakis, 

uluslararası göç olgusunun karmaşık, çok yönlü doğası, çeşitli 

perspektifleri, seviyeleri ve varsayımları içeren karmaşık bir kuram 

gerektirmektedir (Massey vd., 1993: 432). Küreselleşme, ülkeler 

arasındaki göç hareketlerinin farklı boyutta ele alınıp 

değerlendirilmesi gerektiğini göstermiştir. Çalışmanın bu bölümünde 

uluslararası göçle ilgili geliştirilen kuramlar kısaca açıklanacaktır.  
 

İtme-Çekme Kuramı 

Everett Lee’nin 1966 yılında yayınladığı A Theory of Migration adlı 

çalışmada göçlerin karakteristik niteliklerini belirlemeye çalışmış ve 

bunun içinde göçle ilgili itici ve çekici etmenleri saptamış, ortaya 

koyduğu itme- çekme kuramına göre göçün oluşmasına sebep olan 

faktörleri dört ana başlıkta toplamıştır. Bunlar: 1) Yaşanan yerle ilgili 

faktörler,2) Gidilmesi düşünülen yerle ilgili faktörler, 3) engeller, 4) 

bireysel etkenlerdir (Çağlayan, 2006: 72).Lee’nin geliştirdiği kurama 

göre yaşanılan ülkenin ve göç edilecek ülkenin itici ve çekici ögeleri 

bulunmaktadır.Bu kurama göre,sanayileşmiş ve ekonomik açıdan 

refah düzeyi yüksek olan ülkeler göçmen işçilere çekici geldiği ve bu 

durumun göçmenlerin kendi gelir durumlarını geliştirmeye dönük 

olduğu  kabul edilmektedir. İşsizliğin, yoksulluğun, ekonomik 

bakımından gelişmemiş liğin ve geciken endüstrileşmenin ise göç 

veren ülkelerin başlıca “itme” sebeplerini oluşturduğu birçok kimse 

tarafından kabul gören bir düşüncedir.  İtme ve çekme kuramına göre, 

hem yaşanılan ülkede hem de gidilmesi düşünülen ülkede, itici ve 
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çekici etmenler vardır. Şöyle ki; kurama işgücü göçü yönünden 

bakıldığında, İkamet edilen ülkenin çalışma şartları itici faktörleri, göç 

edilen ülkenin vaat ettiği çalışma şartları çekici faktörleri 

oluşturmaktadır (Aksoy, 2012: 295; Şahin, 2001: 56). 

 

Merkez-Çevre Kuramı 

Wallerstein'ın (1974) çalışmalarından etkilenen çeşitli sosyoloji 

kuramcıları, uluslararası göçün kökenlerini, belirli ulusal 

ekonomilerdeki işgücü piyasasının ikiye ayrılmasıyla değil, 16. 

yüzyıldan bu yana gelişen ve yayılan dünya pazarının yapısıyla 

ilişkilendirmişlerdir (Massey vd., 1993: 444). Yaygın kullanılan 

merkez çevre kuramı dünya sistemler kuramı olarak ifade edilmekte, 

göç sürecini sosyalist bakış açısıyla sorgulamakta ve göç durumu 

sömürgecilikle ilişkilendirilmektedir. Göç süreci merkez çevre 

kuramına göre, bugünkü boyutları ve görünümleriyle ele alındığında 

kapitalist ağlarla oluşturulan merkez çevre ilişkisi kapsamında, 

merkez konumdaki ülkelerin ucuz işgücü gereksinimlerini karşılamak 

için, çok kısıtlayıcı da olsa, göçmen kabul politikalarını 

çalıştırdıklarını gözleyebiliriz. Yeryüzünü büyük bir pazar olarak 

düşünüldüğünde,16.yüzyılda baskın olan sömürgeci sistem 

günümüzde de bir anlamda sürmektedir. Küreselleşme aşamasında 

gelişmiş ülkeler üretim, teknoloji, hammadde, varlık ve işgücünün 

kontrolüne ilişkin üstünlük sağlamaktadır. Bu durumun bir sonucu 

olarak işgücünün çevre ülkelerden merkez konumundaki ülkelere 

doğru kaydığı ileri sürülmektedir (Aksoy, 2012: 295: Çağlayan. 2006: 

80). 
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Göç Sistemleri Kuramı 

 Uluslararası ilişkiler çerçevesinde, iktisadi ve politik temelli olarak 

geliştirilmiş bir kuramsal çerçevedir(Çağlayan, 2006: 16).Göç 

sistemler kuramına göre, belirli sebeplerle tarihsel olarak ilişki ve bağı 

olan iki ve ya daha fazla ülke arasında göçmen değişim protokolleriyle 

bir göç düzeni oluşturulmaktadır. Kuramdaki en önemli husus, göç 

gönderen ve kabul eden iki ülke arasında göç ilişkisinden öncede 

politik, askeri ve ya ekonomik olarak ilişkilerinin olmasıdır. Bu açıdan 

bakıldığında, Birinci Dünya Savaşı’nda müttefik olarak katılan 

Almanya ile Türkiye arasında oluşturulan göç sistemi bu kuram 

kapsamında değerlendirilebilir (Aksoy, 2012: 296). 

 

İlişkiler Ağı (Network) Kuramı 

İlişkiler ağı kuramı göçmenlerin geldikleri bölge, yeni yerleşim 

bölgesi, eskiyle yeni göçmen ve yerleşik insanlar arasında ortak soy, 

memleketlilik, soydaşlık ve arkadaşlık gibi kişilerarası ilişkilere atıfta 

bulunan bir kavramdır. Aslında bu ağların ve bağlantıların olması 

uluslararası göç olgusunun devam etmesinde belirleyici rol 

oynamaktadır. Şöyle ki bu ağlardan, göçmenler hem göç sürecinde 

hem de iş bulma sürecine kadar pek çok süreçte etkin olarak 

yararlanmaktadırlar (İnce, 2019: 2601).Yine ilişkiler ağı kuramı göç 

olaylarını sadece sebep sonuç ilişkisiyle değil aynı zamanda 

göçmenler arasındaki etkileşim yönünden de değerlendirmesi esasına 

dayanmaktadır (Aksoy,2012:296). 
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Sosyal ağların varlığı uluslararası göçün devamı için önemli bir 

kaynaktır. Çünkü daha sonra göçenler ilk göç edenlerden daha az 

riskle karşılaşmakta ve göç sürecindeki harcamaları da daha düşük 

olmaktadır. Göçmen ağının varlığının bir diğer faydası ise kişilerin 

göçe karar vermelerinde cesaretlendirmekte ve göç durumunda ise 

işlerini kolaylaştırmaktadır. Aynı şekilde gidilen ülkede de ilişki 

ağların yardımıyla işler daha hızlı halledilmektedir. İlişki ağları 

ekonomik maliyetlerinin yanı sıra sosyal maliyetleri azaltmaktadır. 

Önce göç edenler yerleştikleri alışmadıkları toplumda yalnızlık 

duygusuyla karşılaşırken daha sonra göçenlerin bu sosyal iletişim 

ağları sayesinde yalnızlık durumundan daha az etkilenmektedir(İnce, 

2019: 2602). Özellikle ekonomik kaynaklı göçler ve günümüzde 

üzerinde en çok durulan emekli göçünde ilişkiler ağının etkisinin 

yüksek olduğu belirtilebilir (Aksoy,2012: 296). 

 

Günümüz modern dünyasında küreselleşme kavramının  göç 

olaylarını arttırdığı bilinmektedir.İktisadi,toplumsal ve politik gibi 

genellenen göçün sebepleri, az gelişmiş ülkelerde ikamet eden 

bireylerin daha iyi yaşam olanaklarına kavuşmak için refah düzeyi 

yüksek ülkelere doğru göçünün en önemli nedenlerini 

oluşturmaktadır. 20. Yüzyılın son çeyreğine gelindiğinde  

küreselleşmenin etkileri bir çok alanda hissedilmeye,ulaşım ve iletişim 

ağlarının  insanların dolaşım hereketliliğinide artırdığı 

görülmektedir.Tüm bu gelişmeler refah düzeyi yüksek ülkelerde 

yaşayan kişilerin de çeşitli gerekçelerle göç etmelerine, farklı kültüre 

ve iklime sahip kentlere yerleşmelerine imkan sağlamaktadır. 
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İnsanların ülkeler arası göç hareketliliği tüm dünyada olduğu gibi 

ülkemizdede önemli bir gündemdir.Günümüzde göçün yönün 

geçmişten farklılaştığı yani doğudan batıya gelişen göçün  yönünün 

oldukça değiştiği görülmektedir.Uluslararsı göç ve kültürlerarsı 

iletişim ilişkisine değinmeden önce, Türkiyedeki göç hareketlerine 

kısaca açıklamanın konuya genel bir perspektif sağlayacağı 

düşünülmektedir. 

 

3.TÜRKİYE ÖRNEĞİNDE ULUSLARARASI GÖÇ 

DAVRANIŞLARI  
 

Göç olaylarının genellikle gelişmiş batı ülkelerine doğru olduğu 

yönünde güçlü bir inanış olmasına rağmen Türkiye’yi de etkileyen 

önemli bir problemdir. Türkiye cumhuriyeti kurulduğundan beri çok 

çeşitli göç olaylarıyla karşı karşıya gelmiş ve bu bağlamda 

milyonlarca insana kapılarını açan ve ev sahipliği yapan bir ülke 

olmuştur. Türkiye’nin en çok karşı karşıya geldiği göç tipi uluslararası 

korumaya muhtaç mülteci ve sığınmacı topluluklarından 

oluşmaktadır. Bu duruma, Osmanlı imparatorluğunun büyük 

devletlerden biri olma özelliği ve Türkiye Cumhuriyetinin jeopolitik 

konumunun yanı sıra bazı öznel şartlar kadar göç veren ülkelerde 

yaşanan çeşitli problemlerinin de önemli etkisinin olduğu belirtilebilir 

(Demirhan ve Aslan, 2015: 34). 

 

Bir diğer ifadeyle Türkiye geçmişten günümüze ulusal ve uluslararası 

düzeyde çok çeşitli göç hareketlerinin merkezi ülkelerden biri 

konumundadır. Şöyle ki, Türkiye coğrafi ve jeopolitik konumu 

nedeniyle tarih boyunca kitlesel boyutta sığınma hareketleriyle karşı 
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karşıya kalmış, nihayetinde uluslararası boyutta birçok göç 

hareketlerinin son durağı olmuş ve milyonlarca göçmeni ülkesinde 

barındırmıştır. Ulusal düzeydeki iç göç hareketleri, 1980’li yıllarda 

patlak veren terör olaylarının sonucunda doğudan batıya doğru; 

uluslararası düzeydeki en önemli dış göç olayları 1950 ile 60’lı yıllar 

arasında Almanya’nın işçi ihtiyacını karşılamak için, doğudan batıya 

doğru oluşmuştur. 1950 yılında başlayan öncelikle Almanya’ya olmak 

üzere Batı Avrupa ülkelerine kitlesel göç hareketlerine sahne olan 

Türkiye’nin, bugünkü nüfusunun % 6’sı dünyanın birçok farklı 

ülkelerinde yerleşmiş bulunmaktadır (Aksoy,2012: 296; Aktel ve 

Kaygısız, 2018: 589). 1980’li yıllardan itibaren Türkiye sınır 

komşuları olan Irak,  İran ve Suriye gibi Ortadoğu ülkelerinin yanı sıra 

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğinde meydana gelen dağılmalar, 

politik krizler, rejim değişiklikleri ve iç çekişmeler sebebiyle bu 

ülkelerden yeni ve yoğun göç dalgaları ile karşı karşıya kalmıştır 

(Demirhan  ve Aslan, 2015: 35). 

 

1990’lara gelindiğinde ise küreselleşmenin ivme kazanması, ulaşım ve 

iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmelerle birlikte turizm 

sektörünün ilerlemesi sayesinde Türkiye’nin de batı ülkelerinden göç 

hareketlerinin oluştuğu görülmektedir. Türkiye’ye göç veren ülkelere 

göz atıldığında, öncelikle Almanya, İngiltere ve Kuzey Avrupa 

ülkelerinin olduğu dikkat çekmektedir. Küreselleşmenin yanı sıra 

turizm faaliyetlerine yapılan yatırımların bu olayda önemli bir payı 

olduğu bir gerçektir. Batı Avrupalıların Akdeniz ülkeleri arasında 

Türkiye’yi tercih etmelerinin en önemli nedeni turizm sektörüne 
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yapılan önemli yatırımlardır. Başlangıçta kısa süreli gezi amacıyla 

Akdeniz ve Ege kıyılarındaki tatil yörelerine gelen Batı Avrupalıların 

zamanla bu beldelere yerleştikleri bilinmektedir. Türkiye geçmişte 

Batıya göç veren bir ülke konumunda iken günümüze gelindiğinde 

durum tersine dönmüş ve Batı’dan göç alan bir ülke konumuna 

gelmiştir. Türkiye, kendi yurttaşlarının diğer ülkelere yerleşmesi ve 

yabancı ülkelerden göç almasının dışında bir de geçiş ülke olması 

nedeniyle yasal göçlerle birlikte yasadışı göç sorunlarıyla karşı karşıya 

kalmaktadır (Aksoy, 2012: 296).  

 

Türkiye etrafında çatışma ve iç çekişmelerin yaşandığı Orta Doğu ve 

Asya ülkelerine olan komşuluğu sebebiyle, bu ülkeler ile Avrupa 

ülkeleri arasında köprü konumundadır. Komşu ülkelerdeki iç 

çatışmalar, politik ve ekonomik açıdan istikrarsızlıklar, özellikle doğu 

sınırlarının dağlık yapısından dolayı kontrolünün güç olması, Ege ve 

Akdeniz’in coğrafi özelliklerinin yasadışı göçlere imkân vermesi gibi 

sebeplerle Türkiye, Avrupa ülkelerine gitmek isteyen göçmenler için 

transit geçişin önemli bir merkezi konumundadır.  Cumhuriyetin ilk 

periyodunda (1923-1950) Türkiye’de ikamet eden gayrimüslim 

nüfusun ülke dışına gitmelerinin yanında, komşu ülkelerde ikamet 

eden Müslüman ve Türk nüfusun ’un ise Türkiye’ye göç ettikleri 

görülmektedir (Aktel ve Kaygısız, 2018: 589). Uluslararası göç 

olaylarına bakıldığında 1960’lara kadar göçler dini ve etnik sebepler 

yapıldığı, 1960’lardan sonrası ise göçler işgücü kaynaklı yapıldığı 

görülmektedir. Özellikle İkinci dünya savaşını takip eden yıllarda 

yeniden yapılanma ve toparlanma sürecine giren Avrupa ülkeleri 
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sanayileşme süreçlerini tamamlamak ve gelişimlerini artırmak için 

işgücü ihtiyaçlarını Türkiye gibi ülkelerden karşılama yoluna 

gitmişlerdir (Aksoy, 2012: 297). 1980’lerden sonra Türkiye’nin göç 

trafiğinde önemli değişiklikler olduğu görülmektedir. 1980 askeri 

darbesinden sonra, çok sayıda insanın Avrupa'ya siyasi sığınma 

talebinde bulundukları ve göç ettikleri görülmüştür ki, bu oran 1981-

2005 yılları arasında Türkiye'den Avrupa'ya göç edenlerin beşte 

ikisinden fazlasını oluşturmaktadır (Korfalı vd.,2010: 25). 2000'li 

yılların sonlarına gelindiğinde, 2.7 milyonu Avrupa ülkelerinde olmak 

üzere 3 milyondan fazla Türk vatandaşı yurtdışında yaşadığı 

bilinmektedir (Korfalı vd., 2010: 22). 

 

Son yıllarda yaşanan olaylar ve gelişmelerin (Ör; Ulaşım, iletişim 

teknolojileri ve turizmdeki gelişimler) sonucunda Türkiye, göç veren 

bir ülke konumunun yanı sıra hem bir göç köprüsü, hem de çeşitli 

göçmenler içinse bir hedef ülke durumuna gelmiştir.  Bundan başka, 

Türkiye’nin jeopolitik konumundan dolayı, ülkeyi sadece ekonomik 

sebeplerle göç edenler için değil aynı zamanda mülteciler ve illegal 

göçmenler için de kolay bir hedef haline getirmektedir. Asya ve 

Avrupa arasındaki jeopolitik konumu, kültürel zenginliği ve ekonomik 

imkânları, ülkeyi, göçün pek çok türü için bir kaynak, geçiş ve ya 

varış noktasına dönüşmesi sonucunu getirmiştir (Südaş ve Mutluer, 

2008: 52). 

 

Türkiye ile Batı Avrupa ülkeleri arasındaki göç ilişkisinin, emekli 

göçüyle farklı bir nitelik kazanmasında, turizme yapılan önemli 

yatırımların etkisiyle Akdeniz ve Ege kıyılarının uluslararası alanda 
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önemli tatil merkezi haline gelmesiyle doğrudan ilişkilidir. Turizm 

sektöründeki önemli yatırımlar ve gelişmelere ilaveten siyasi bir 

faktör olarak Avrupa Birliği’ne uyum süreci kapsamında Türkiye’deki 

yasal değişikliklerinde payı göz ardı edilemez. Bu açıdan 

değerlendirildiğinde 2003 yılında yabancıların Türkiye’de mülk 

edinimlerini kolaylaştıran yasal düzenlemelerinden sonra yabancıların 

Türkiye’ye ilgilerinin arttığı görülmektedir(Aksoy, 2012: 297; Südaş  

ve Mutluer, 2008: 54). 

  

Türkiye’nin jeopolitik konumu ve stratejik durumundan dolayı 

Avrupa ülkeleri ve sınır komşusu ülkelerle arasındaki çok boyutlu 

ilişkiler göçlerle birlikte güçlü bir şekilde devam etmektedir. Emekli 

göçlerinin yanı sıra geçici göçmenlerin arttığı Türkiye’de birbirinden 

farklı kültürlerin beraber yaşamaları zorunluluğunu da getirmiştir. 

Göç, farklı kültürlerin karşılaşmalarını ve birlikte yaşamalarını 

artırmıştır. Uluslararası göç sonucunda; dili, dini, geleneği ve kültürü 

birbirinden tamamen farklı geçmişlere sahip olan kişilerin aynı ortamı 

paylaşma zorunluluğunu da getirmiştir. Bu durumun sonucu olarak 

bireyler çok çeşitli iletişim ve adaptasyon problemleriyle karşı karşıya 

kalmaktadır. Eğer bu problemlere zamanında müdahale edilmezse 

sorunlar büyümekte ve çözümü zorlaşmaktadır. Hatta ülkelerin 

toplumsal, iktisadi, siyasi ve kültürel dengelerini bozmaya kadar varan 

ciddi sorunlar oluşmaktadır. Özetle, uluslararası göç olayları 

kültürlerarası iletişimine olan ilgiyi ve önemi artırmıştır. 

 

 



 
 345 

4. ULUSLARARASI GÖÇ VE KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM  

 

Göç olgusu, kültürlerarası iletişim sürecinin bir sebebi olarak kabul 

edilebilir. Eski tarihlerden beri süregelen göç hareketleri bir anlamda 

farklı kültürlere mensup bireylerin birbirleriyle karşılaşmalarına ve 

iletişimde bulunmalarına neden olmuştur ( Göker ve Meşe, 2011: 69). 

Uluslararası göçün sonucunda, dil, inanç, adetler, alışkanlık ve kültür 

gibi pek çok yönden tamamen farklı geçmişe sahip kişiler aynı 

çevrede hayatını devam ettirmek durumunda kalmaktadır. Bu durum 

iletişim, adaptasyon gibi çok çeşitli sorunları da ortaya çıkarmakta ve 

süreç içerisinde göç alan ülkelerin aleyhine politik, kültürel, iktisadi, 

toplumsal dengeleri bozulmaktadır (Aksoy,2012: 298). 

 

Farklı kültürel ve alt kültürel geçmişlere sahip bireylerin doğrudan 

karşılaşmalarına odaklanan kültürlerarası iletişim kavramı, aynı 

coğrafyada, ülkede, şehirde veya sokakta yaşayan insanların 

birbirleriyle olan ilişkilerinde ortaya çıkan etkileşim durumudur (Kim, 

2005: 555-556; Yağbasan, 2016: 34 ). Farklı kültürlere mensup 

bireyler karşılaştıklarında, birbirlerini anlamak için kullandıkları dil, 

sözsüz iletişim gibi kodların(medyum) kullanmayla ilgili farklı olan 

kurallar yüzünden sorun yaratmaya başlar. Bu kodların farklı 

kullanımı tarafların birbirlerini anlamalarına etki eder. Ancak 

tarafların birbirlerini anlamaya yönelik çabaları sayesinde medyum 

zamanla değişir, farklı kullanım kurallarına göre de şekillenerek 

zenginleşir (Kartarı, 2014: 49-50). 
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Kültürlerarası bağlantıların bireysel ve toplumsal düzeyde yoğunluk 

kazandığı günümüz modern dünyasında insanların, çeşitli nedenlerle 

farklı kültürden kişilerle karşılaşmaları ve etkileşimde bulunmaları 

kaçınılmaz olmuştur. Özellikle, küreselleşmeyle birlikte taşımacılık ve 

bilişim teknolojileri gibi birçok etmendeki hızlı dönüşüm ve 

ilerlemeler; ülkeler arsındaki insan hareketliliğinin artması, iktisadi, 

politik, turizm ve eğitim gibi değişik alanlarda farklı kültürlerin 

karşılaşmalarına ivme kazandırmış ve kültürlerarası iletişimleri de 

artırmıştır. Kültürlerarası temasın hızlanmasıyla birlikte uluslararası 

insan hareketliliğinde de bir artış oluşmuştur. Meydana gelen tüm bu 

gelişmeler, kültürlerarası iletişim ve ilişkili kavramların önemini 

artırmıştır (Balcı vd., 2020: 967).  
 

Uluslararası göç, farklı kültürde yetişmiş kişilerin, toplulukların, 

örgütlerin, iktisadi, politik, toplumsal ve kültürel olarak şiddetli ve 

yoğun bir biçimde iletişimde bulunmalarına sebep olmaktadır.  

İnsanların birbirleri hakkında daha fazla bilgiye sahip olmasına ve 

daha çok iletişimde bulunmasına imkân veren küreselleşme olgusu 

kültürlerin bir taraftan benzeşmesine, diğer taraftan da toplumsal 

reflekslerle orijinal değerlerin muhafaza edilmesi, iletilmesi ve öne 

çıkarılması manasında ayrışmasına yol açmaktadır. Küresel çevrenin 

en önemi oyuncularından biri olarak kabul edilen çok uluslu şirketler, 

turizm faaliyetleri, çevresel ve toplumsal eylemcileri de kapsayan 

sanal gruplar farklı kültürleri benzer platformda buluşturan, beraber 

davranmaya zorlayan belli başlı mecralardır. Farklı kültürlerde 

büyümüş kişiler aynı ortamda karşılaştıklarında, genellikle ilk 

tepkileri kendi alışkanlıklarının daha doğru ve uygun olduğu 
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gerçeğiyle hareket etme eğilimi sergiledikleri için; alışılmışın 

haricindeki yaklaşım ve üsluplar yanlış, noksan, ahlaka aykırı ya da 

geri kalmış olarak algılanabilmektedir. Dolayısıyla uluslararası göç 

olgusunun oluşturduğu çok kültürlü toplumlarda, kişilerarası iletişimin 

etkili bir şekilde yürütülmesi, kültürel adaptasyonun sağlanması, 

sağlıklı ve verimli bir işbirliğinin kurulması ve çatışmaların 

engellenmesi bir gereklilik olmaktadır(Aksoy,2012: 298). 

 

Akademik açıdan bakıldığında kültürlerarası iletişim disiplinin 

başlangıcı olarak Edward T. Hall tarafından 1959 yılında kaleme 

alınan The Silent Language (Sessiz Dil) adlı eseri gösterilse de, 

aslında “Kültürlerarası” terimini ilk olarak kullanan Ruth Benedict 

olmuştur. Benedict ikinci dünya savaşı sonrasında 1943 yılından 

itibaren Amerika Birleşik Devletleri Savaş Enformasyon Dairesi için, 

Japonları anlamak ve Amerikan düşüncelerini onların anlayacağı 

biçimde aktarılmasını sağlamak için yürüttüğü antropolojik çalışmalar 

oluşturmaktadır. Çalışma farklı bir kültürün iletişim tutumlarını 

anlamaya dönük ilk çalışma olması sebebiyle kültürlerarası iletişim 

çalışmaları için başlangıç olarak görülebilir (Kartarı, 2014: 65; Sarı, 

2004: 2-3; Yağbasan, 2016: 58). Hall kültürlerarası iletişim 

araştırmalarına ilk önce, tek kültür üzerine yapılan antropolojik 

araştırmalardan mukayeseli kültür araştırmalarına geçerek katkıda 

bulunmuştur. Böylelikle antropologlar farklı kültürel geçmişe sahip 

insanlar arasında oluşan iletişimi anlamaya çalışmıştır. Bu durumda 

günümüzde de kültürlerarası iletişim çalışmalarının temelinde yatan 

problemdir. Ayrıca Hall iletişimi kuralları olan, çözümlenebilen ve 
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incelemecilerin kişilerarası iletişimin kültürel kalıplarını kuramsal 

olarak anlatabilecekleri bir alan olarak tanımlamıştır. Yine Hall 

kültürlerarası etkileşimde bulunan tarafların birbirlerinin kültürünü 

tamamıyla öğrenmelerinin gerekmediğini vurgulamıştır. Zamanın ve 

mekanın algılanması, jestler, mimikler ve sözel olmayan iletişim 

işaretleri aracılığıyla diğer kültürü anlamanın yöntemlerini 

göstermiştir (Kartarı, 2014: 66). 

 

Uluslararası göçün sonucunda bir araya gelen ve birlikte yaşamak 

zorunda olan insanlar birçok bakımdan farklı kültürel ögeleri 

taşımaktadır. Din ve inanç düzeni şüphesiz bu farklılıkların başında 

gelmektedir. Kültürün bu iki ögesi insan davranışlarını yönlendiren 

esas uygulamaları kapsamaktadır. İşte bu uygulamalar kültürel 

uyumun sağlanması ve kültürlerarası iletişim bariyerlerinin aşılması 

için kilit görevi görmektedir. Göç eden insanlar gittikleri ülkedeki 

yeni çevreyle uyum içinde olmadıklarında, etkili ve uygun iletişim 

kurma hedeflerine ulaşmakta güçlük çekerler. Bu açıdan bakıldığında 

uluslararası göç hareketleri kişilerin önemli sorunlarla 

karşılaşmalarına sebep olmaktadır. Bu sorunların başında ise  ‘kültür 

şoku’ olarak adlandırılan olgu gelmektedir (Aksoy, 2012: 299). Kültür 

şoku, bir kültürden diğer bir kültüre giden kişilerin yeni kültüre uyum 

sürecinde karşılaştıkları zorluk, sıkıntı, buhran ve benzeri şekillerde 

ortaya çıkan uyum zorluklarına gösterdikleri tepkilerdir (İçli, 2011: 

116). Birey yeni bir ülkeye göç ettiğinde duygusal bazı sıkıntılarla 

karşılaşabilir. Yeni kültürde ortaya çıkan bu durum “şok” olarak 

tanımlanır. Kültür şoku kişisel özelliklere bağlı olarak farklılık 
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gösteren bir duygusal süreçtir. Yani bireyin genel duygu durumlarında 

değişiklikler olabilir. Fakat bazı kişilerde bu duygusal durumlardaki 

değişiklikler kırılganlığa dönüşmekte ve psikolojik açıdan dirençlerini 

düşürerek kaygı, çöküntü ve stres gibi sebeplerin kaynağı 

olabilmektedir (Aksoy, 2012: 299; Karataş, 2019: 969). Berry, 

kültürel şoku kültürel stres olarak kavramlaştırmış ve kültür şokunu, 

göç sonrası kültürleşme esnasında kişinin yaşadığı olumsuz tecrübeler 

ve kültürlerarası iletişim problemlerinden kaynaklandığını 

belirtmektedir (1997: 13). 

 

Göçmenler yaşadıkları kültürel şokla beraber psikolojik, sosyo-

kültürel, ekonomik, kimlik kizleri gibi uyum sorunlarıylada 

karşılaşmaları durumunda sorunlar derinleşir ve travmatik bir hale 

dönüşür.Kültürel Şok,bireylerin orjinal kültürlerini, toplumsal değer 

ve sembollerini kaybetme korkusuna bağlantılı olarak gelişen kaygı 

durumudur. Bir diğer ifadeyle, kültürel şok kişilerin yeni bir kültürel 

çevrede nasıl davranılması gerektiğinin bilinmemesi durumunda 

ortaya çıkan sıkıntı ve endişe halidir. Kültürel şok, bir kaç ay gibi kısa 

süreli olabildiği gibi 4-5 seneye kadarda uzayabilmektedir. Bu süreç 

daha önce başka yurt dışı tecrübesi, cinsiyet,  yaş, eğitim durumu ve 

ilgi alanı gibi kişisel özelliklere göre değişkenlik göstermektedir. 

Kültürel şok genellikle dört aşamalı bir süreçtir: birinci aşama; balayı 

aşaması (The honeymoon phase), ikinci aşama; krizler aşaması (The 

crisesphase),üçüncü aşama; uyum sağlama, alışma ve kademeli 

iyileşme aşaması (The adjustment, reorientation, and gradual recovery 

phase) ve dördüncü aşama; kültürleşme aşaması (acculturation phase) 
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(Karataş, 2019: 969). Balayı aşamasında, farklı bir ülkeye giden 

insanların yeni ortamlarından olumlu beklentiler içersinde olduğu ve 

yeni kültürde ilk öforiyi yaşadıkları bir süreçtir.  Kriz aşaması, 

yabancı bir kültürde yaşama konusunda düşmanlık ve hüsrandan 

oluşur.Sonra uyum sağlama, alışma ve kademeli iyileşme aşaması, 

kişilerin çeşitli zorluklara karşın yeni kültürel çevreye uyum 

sağlamayı kabul etme ve kültürel çevreye uyum sağlamanın nasıl 

olacağını öğrenmeye gönüllü olma ve iki kültürlülük tam alışma ve 

uyum söz konusudur. Kültürleşme aşamasında ise kişiler yeni 

kültürdeki değerleri kabul etmekte, yeni kültürün ayrıntılarının farkına 

varmakta ve aidiyet geliştirmekte, sorunları çözebilir hale gelmektedir 

(Sawyer  ve Chen, 2012: 154-155; Karataş, 2019: 969). 

 

Bireylerin kültür şokunu kısa süre içinde kolaylıkla atlatabilmesi ve 

böyle bir sıkıntıyı bir daha yaşamamaları için göç ettikleri yeni 

çevreye uyum göstermeleri beklenir. Bu sebeple, uluslararası göç 

hangi gerekçelerle yapılırsa yapılsın, göç edilen çevrenin yaşam 

şekline olabildiğince hızlı bir şekilde uyum sağlamak kaçınılmaz 

olarak karşımıza çıkmaktadır(Aksoy, 2012: 299; Karataş, 2019: 

969).Birçok yönden, kültürlerarası iletişimin temel noktası, insanların 

diğer kültürlere nasıl uyum sağladıklarıdır. Ancak kültürlerarası uyum 

kavramı sıklıkla yanlış anlaşılmaktadır. Kültürlerarası iletişim 

açsından kültürel uyumu asimilasyondan ayırmak yararlıdır. 

Asimilasyon, kişinin orijinal dünya görüşünü ev sahibi kültürünki ile 

değiştirmeyi amaçlayan yeniden sosyalleşme sürecidir. Bir diğer 

ifadeyle, asimilasyon bir toplumun diğerini yutması ve sindirmesi 
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sonucuna varan kültürleşme durumu iken; kültürel uyum, kişinin 

dünya görüşünün ev sahibi kültüre uygun davranış ve değerleri 

içerecek şekilde genişletildiği süreçtir (Bennett , 1998: 14; Güvenç, 

1984: 135).  

 

Kültürlerarası adaptasyon, insanların yeni bir kültüre uyum sağlamak 

için yaşam biçimlerini ve iletişim kalıplarını değiştirmelerini 

gerektiren bir süreçtir. Küreselleşen dünyada kültürler iç içe geçmiş 

olduğundan, birçok insan kültürlerarası adaptasyon yaşamaktadır 

(Sawyer ve  Chen, 2012: 154 ). En genel anlamda, kültürlerarası uyum 

(adaptasyon) çevresel taleplere cevap olarak bireylerde veya gruplarda 

meydana gelen değişiklikleri ifade eder (Berry, 1997: 13). Kim’in 

belirttiği gibi, çok kültürlü dünya, bir kültürden diğerine başarılı bir 

şekilde geçiş yapan gezginler, göçmenler ve diğerlerinin 

deneyimleriyle zenginleşir( Kim’den aktaran, Sawyer ve Chen, 2012: 

154). Kültürlerarası çalışmalar, farklı kültürel geçmişlere sahip 

insanlar arasındaki etkileşimlere odaklanır. Kültürel uyum, bireylerin, 

tanıdık olmayan bir kültürel ortama yerleştiklerinde, çevre ile nispeten 

istikrarlı, karşılıklı ve işlevsel bir ilişki kurdukları ve sürdürdükleri 

dinamik bir süreçtir. Ayrıca,  kültürlerarası süreçte etkili ve uygun 

iletişim kurmak bireyler için önemli bir özelliktir. Çok sayıda insan 

okumak, çalışmak ve yaşamak için göç ettiğinden, göçten önce ve 

sonra başkalarıyla konuşmak faydalıdır. Ev sahibi kültür ve 

kültürlerarası süreç hakkında mümkün olduğunca çok şey öğrenmek 

uyum ve duyguları önemli ölçüde etkiler. Ayrıca, duygular üzerinde 

kontrol sahibi olmak, kişinin başka bir kültürde yaşama uyum sağlama 
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konusunda daha açık ve esnek olmakla birlikte öğrenme ve anlama 

becerisini de etkiler (Sawyer  ve Chen, 2012: 154-155). 
 

Kültürlerarası uyum kavramı, İngilizce’de intercultural adaptation, 

intercultural adjustment, cultural adjustment gibi, farklı kullanımları 

sahiptir, ancak bu kullanımların her biri bireyin yeni bir kültüre uyum 

sürecini açıklamaktadır. Kültürlerarası uyum, kültürlerarası 

duyarlılıkla başlayan ve kültürlerarası öğrenmeyle birlikte yeni 

kültürle ilgili tecrübelerle gelişen ve sürekli olarak gelişmeye devam 

eden iletişimsel bir süreçtir. Kültürlerarası uyum, bireyin yeni ve ya 

değişik bir kültürle karşılaştığında olumlu ya da olumsuz sonuçları 

beraber yaşadığı stresle baş edebilme yeteneğinin kazanılması olarak 

tanımlamaktadır. Sonuç olarak kültürlerarası uyum, özellikle bireyin 

yaşadığı duygusal stres, iletişim sorunları, kişilerarası ilişkilerde 

karşılaştığı zorluklar vb. olumsuz etkilerin azaltılarak kültürel 

farkındalık, özgüven,  dil yeterliliği gibi birçok olumlu duygusal 

niteliklerin edinilmesiyle ilişkili görülmektedir (Eğinli Temel ve 

Yalçın, 2016: 20). 
 

Kültürel uyum düzeyini etkileyen bir diğer unsur ise kişinin 

kültürlerarası iletişim yeterliliğidir. Uluslararası göç davranışlarında, 

göçmenlerin yeni kültüre uyum sağlayabilmeleri ve kültürlerarası 

iletişim engelleriyle baş edebilmeleri için kültürlerarası iletişim 

yeterliliğine sahip olmaları ve bu açıdan kendilerini geliştirmeleri çok 

önemlidir (Aksoy. 2012: 301). Kültürlerarası iletişim yeterliliği, 

insanlar arasındaki etkileşimin uygun ve etkili yönetimidir. Başka bir 

deyişle, etkileşime katılan bir kişinin, iletişim sırasında her iki tarafı 
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da ilgilendiren amaçlara erişmek için mevcut durumun koşulları 

içinde, olası iletişim davranışlarından en uygun olanı seçme 

becerisidir. Bir diğer ifadeyle dünyaya uyumları bilişsel, duygusal ve 

davranışsal olarak farklılık gösteren kişilerin aralarındaki etkileşimi 

uygun ve etkili bir şekilde yönetebilmeleridir (Kartarı, 2014: 257; 

Spitzberg ve  Changnon, 2009: 7). Kültürlerarası iletişim yeterliliğinin 

kazanılmasındaki temel amaç, İletişime katılan kişilerin kültürel 

farklılıkları tanımasını, onlara saygı göstermesini, hoşgörüyle 

karşılamasını, böylece farklı kültürel ortamlarda etkin etkileşim 

kurabilmeleridir. Kültürlerarası iletişim yeterliliği geliştirilmesi belirli 

aşamalarda gerçekleşebilir. Birinci aşama bireyin özsaygısını, açık 

fikirliliğini, yargılayıcı olmayan tutumları ve sosyal rahatlığını 

kapsayan kültürlerarası duyarlılık, ikinci aşama kültürlerarası iletişim 

yeterliliğinin bilişsel bakış açısı, bireyin kendisininki ile başkalarının 

kültürlerinin farklı özelliklerini anlayarak bulunduğu çevre hakkındaki 

kişisel düşüncenin değişmesini vurgulayan kültürlerarası farkındalık,  

üçüncü ve son aşama iletişim becerileriyle doğrudan ilişkili olan 

kültürlerarası iletişim etkililiği, etkileşimde etkili olmamızı sağlayan 

sözlü ve sözsüz davranışlardan oluşur. Kültürlerarası iletişimde bu tür 

davranışlar arasında; mesaj becerileri, kişinin kendini uygun 

açıklaması ya da ilişki geliştirme, davranışsal esneklik, etkileşim 

yönetimi ve sosyal beceriler gibi yetenekleri içerir ( (Chen ve Starosta, 

2008: 223; Kartarı, 2014: 265; Öğüt, 2020: 57-62).  
 

Kültürlerarsı iletişim açısından,kişinin kendi kültürünü dünyanın 

merkezine aldığı, bilinçdışı bir şekilde, diğer kültürleri kendi 

kültürünün bakış açısından değerlendirmek ve değerlendirmede kendi 
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normlarını standart olarak alma eğilimi olarak ifade edilen 

etnomerkezcilik, kültürel uyumun ve kültürlerarsı iletişimin önünde 

bir bariyer oluşturmaktadır(Kartarı,2014: 238). Bu bağlamda; kültürel 

uyum ve kültürlerarası iletişimin kurulabilmesi için bireyin 

etnomerkezci boyuttan, etnorelativizm boyutuna doğru ilerlemesi 

beklenir (Bekiroğlu ve  Balcı, 2014: 434). 

 

Kültürlerarası iletişim yeterliğiyle ilgili davranış şekilleri, yalnızca 

göçmenlerin değil ev sahibi durumundaki bireylerin de benimsemesi 

sağlıklı iletişim kurulabilmesi için önem arz etmektedir. Aslında ideal 

olanı göçmenler ve ev sahibi konumundaki insanların birbirlerinin 

kültürel farklılıklarını tanıması, onlara saygı göstermesi, hoşgörüyle 

karşılaması ve böylece farklı kültürel ortamda etkili ve uygun 

iletişimin kurulabilmesinin yanında belirsizliklerin azaltılması 

yönünde olumlu davranışların sergilendiği bir toplumsal yapının 

oluşturulmasıdır. Ancak hiçbir toplumda böylesine ideal bir yapının 

oluşabileceği öngörülememektedir. Çünkü kişiyi yetiştiği kültürden 

tamamen koparmak mümkün değildir. Fakat göçmenin göç ile ilgili 

sorunları çözebilmesinde kültürlerarası iletişim yeterliğinin 

geliştirilmesi önemlidir. Sonuç olarak, kültürlerarası iletişim 

yeterliliğinin geliştirilmesi, uluslararası göç sonucunda karşılaşılan 

kültürel şok ve kültürel uyumla ilgili sorunların çözümlenmesi ve 

kültürlerarası iletişim bariyerlerin aşılmasında kilit görevi 

görmektedir. 
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SONUÇ 

 

Son yıllarda ulusal ve uluslararası düzeyde yaşanan göç hareketleri 

beraberinde birçok problemi ortaya çıkarmıştır. Şöyle ki göç eden 

kişiler yeni bir ülkeye giderken beraberinde deneyimlerini, 

yeteneklerini, hayallerini aslında en önemlisi kültürünü de 

götürmektedir. Sonuç olarak göç hareketiyle beraber farklı kültürlerin 

karşılaşma durumu oluşmakta ve farklı kültüre mensup insanların bir 

arada yaşamlarını sürdürme isteği kültürel uyum sağlamayla 

gerçekleşmektedir. Ancak farklı kültürlerin karşılaşmaları ve bir arada 

ortak bir yaşam kurmaları her zaman kolay olmamaktadır. 

Göçmenlerle ev sahibi kültürlerin karşılaşmaları her iki grup içinde 

birbirlerinin kültürlerini tanımalarına imkân sağlamasının yanında bu 

iki farklı kültürlerin birbirleriyle çatışma yaşamalarına da sebep 

olmaktadır. Uluslararası göçün hem göçmenler hem de ev sahibi 

ülkeler açısından oluşan problemlerle bahşedebilmek, doğru ve 

verimli bir kültürlerarası iletişim kurmakla mümkün olabilecektir. 

Belirsizlik ve kaygılar, kalıp düşünceler ve önyargılar, kültürel şoklar 

ve etnik merkezci yönelimler farklı kültürden gelen bireylerin ya da 

grupların birlikte yaşamaları ve etkileşimde bulunmalarını engelleyen 

önemli etkenlerdir. Bu engellerin aşılması ve kültürlerarası iletişimin 

hem bireysel hem de toplumsal seviyede geliştirilmesi sayesinde 

uluslararası göç hareketlerinin göçmenlerin ve ev sahibi toplumların 

yaşamlarına olumlu yönde etkileri olacaktır. Devletler kadar diğer 

sivil toplum örgütleri, çok uluslu şirketler ve uluslararası örgütler gibi 

kurumların da kültürlerarası iletişim ve kültürlerarası iletişim 
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yeterliliğine verdikleri önemin artması ve geliştirilmeye çalışılması, 

ülkelerin uluslararası göç olaylarıyla ortaya çıkan çok kültürlü yapı ile 

pozitif yönde beslenmelerine imkan verecektir.   
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GİRİŞ 

 

Gösteri toplumunda temsiller kendini hakikat olarak sunmaktadır. 

Dünyanın gözle görülür gerçekliği, temsillerin özerk devinimiyle ters 

yüz olmuş ve birer imaja dönüşmüştür. Yapay temsillerin kuşatması 

altında olan post modern toplumlarda doğal olanın kusurlu bulunduğu 

bir süreç başlamıştır. Bu sürecin yansımaları, bireyin toplumla ilişki 

kurma bağlantısında vitrinleşen bedeni üzerinden tüketilen nesne 

olarak önem kazanmıştır. Beden, bireylerin kimlik oluşturma, yaşam 

tarzlarını ortaya koyma, toplumla bütünlük sağlama gibi sosyalizasyon 

sürecinde imajlarını sergileyebildiği birer metaya dönüşmüştür. 

Ekonomik temelli tüketim sosyal ve psikolojik bir olguya evrilmiştir. 

Sürekli olarak üretilen yapay ihtiyaçlar, kişi tarafından diğerleri gibi 

tüketilmiyorsa, kişi üzerinde ayıplanma, ötekileştirilme ve itibar kaybı 

gibi yapay kaygılar yaratmıştır. Reklam ise bu yapay kaygıların 

üretildiği ve aynı zamanda çözümünün sunulduğu bir mecradır. 

Tüketici ve ürün arasında iletişimi sağlayan reklam tarafından 

bireyler, toplumsal onanmanın verdiği hazza özendirilmektedir. 

Debord, gerçekliğin ters yüz edilişinden gösteri toplumlarını sorumlu 

tutmaktadır ve gösterilerin dışında var olan gerçekliğin doğru olsa da 

çok fazla önem taşımadığından söz etmektedir. Bu da gösteri 

toplumlarını zıtlıklar dünyasına dönüştürür. Gösterinin en büyük aracı 

olarak reklamlar, bu zıtlıkların oluşumuna aynı zamanda en büyük 

katkıyı da sağlamaktadır. 
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Çalışma, toplumları gösteri toplumu olarak tanımlayan Guy 

Debord’un gerçek olanın tersine çevrilmesi ve bunun da maddi temelli 

şekilde fiili olarak üretilmesi eleştirisi çerçevesinde 

gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda gerçekliği tersine çeviren bir araç 

olarak reklamlar incelenmiş ve kozmetik ürün reklamlarının, doğal 

gidişatın bir süreci olan yaşlanma olgusunun yavaşlatılmasını ya da 

durdurulmasını yine doğal ürünlerin kullanımıyla vaat ederek 

oluşturduğu paradoks ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Bunun için 

çalışmada önce bir ideoloji olarak tüketim ve gösteri toplumuna ilişkin 

alan yazın verilmiş, ardından amaçsal örneklem metoduyla seçilen beş 

adet kozmetik reklamı retorik analizi yöntemiyle incelenerek, bulgular 

Guy Debord’un ‘hakikatin tersine çevrilmesi’ bakışı bağlamında 

ayrıca yorumlanmıştır. 

 

1. BİR İDEOLOJİ OLARAK TÜKETİM VE BİREYİN 

DÖNÜŞÜMÜ 

 

Tüketim, insanlığın var oluşundan itibaren temel ihtiyaçların 

giderilmesini amaçlayan doğal bir eylem olmuştur. Ancak sanayi 

devrimiyle birlikte toplumlar birer tüketim toplumuna dönüşmüş, 

tüketme eylemi de temel ihtiyaçların ötesinde bir anlam kazanmaya 

başlamıştır. 1930’lu yıllardan itibaren rızanın imalatına yönelik 

gerçekleştirilmeye başlanan girişimler sayesinde tüketim hayatın 

vazgeçilmez bir parçası haline gelirken bu eylem, toplumsal kimlik 

inşası ve statü kazanımının en büyük aracı konumuna yükselmiştir. 

Tüketimin ihtiyaçtan isteğe evrildiği bu toplum modelinde tüketme 

eylemi üretmenin önüne geçerken, birey de özne olmaktan çıkarak 
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birer nesneye dönüşmüştür. Modernleşme hareketleri adı altında 

kapitalizm, etkisini hızla yayarken tüketimi ise bir kültüre 

dönüştürerek tüm toplumsal pratiklerin içine yerleştirmiştir. Tüketim 

bağlamında birey, ürünlere manevi anlamlar yüklemeye ve ürünle 

arasında duygusal bir bağ kurmaya başlamıştır. Şüphesiz ki bireye ve 

toplumsal yapıya işlenen bu eğilimin en önemli sebebi tüketim 

eylemini sürekli hale getirmektir. Zygmunt Bauman ise arzu 

toplumlarının oluşmasına yol açan bu eğilimin nedenini maliyetlerin 

azaltılamamasında aramaktadır ve en iyi yol da arzular üzerinden 

bireyin tüketmeye kışkırtılmasıdır. Ancak arzular her zaman belirli ve 

hedeflenmiş olduğundan, pazara çıkan her yeni ürün sanal olarak 

sıfırdan üretilen bir arzu gerektirmektedir (Bauman, Lyon; çev. 

Yılmaz; 2013: 124). Artık tüketimin şimdiye kadar ki anlamından bir 

daha geri dönmemek üzere uzaklaşması kaçınılmazdır. Tüketmek artık 

mutluluk vaat eden bir eylemdir ve sürekli mutluluğu arayan birey 

doyum istediği anda tüketime yönlenmeye mahrum hissetmektedir. 

Tüketimin bireylerin arzularıyla özdeşleştirilmesi, arzu toplumlarının 

yaratılmasına yol açmıştır. Artık arzuların tatmin yolu tüketmektir ve 

bu sayede ‘arzula-tüket-yeniden arzula ve yeniden tüket’ döngüsü 

kurulabilmiş ve seri olarak üretilen ne varsa kesintiye uğramadan 

tüketilme potansiyeline erişebilmiştir. Bauman; insani hislerin birer 

pazarlama aracı olarak kullanılmaya başlanmasıyla, yani yaşamın 

kıymetini artıran şeylerin parasal olmayan alandan meta piyasasına 

geçer hale gelmesiyle, artık bu döngüyü hiçbir şeyin 

durduramayacağını söylemekte ve eklemektedir: “Hareket bizatihi 

momentum kazanır ve kendi kendine ilerleyip hızlanır ve doğaları 
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gereği ancak kişisel olarak üretilebilen ve yalnızca yoğun ve içten 

insan ilişkileri koşullarında gelişebilen şeylerin arzını fazlasıyla 

azaltır” (Bauman; çev. Sarı; 2017: 18).  Bireylere bir şeyleri 

tükettirmeden evvel, o bireylerin hislerinden hareketle algılarını 

tüketmeye istek gösterecek şekilde yönetilmesi sayesinde kapitalizmin 

üretici güçleri hiç azalmayacak bir ivme kazanmış, bireyleri ve 

toplumları çepeçevre sarar hale gelmiş, ama diğer yandan kendisine 

özgür hissettirilen bireyin özgürlüğü bu güçler tarafından dolaylı 

olarak elinden alınmıştır. Artık kapital üst akıl neyi nasıl istiyorsa, 

algıların yönetimi sayesinde birey ve toplum o olmaktadır. Bir nevi, 

birey kendi arzuları sebebiyle medeniyetleşen toplumdaki kapital üst 

aklın modern kölesine dönüşmüştür. Kısacası tüketim, toplumsal bir 

varoluşun temel yapı taşı haline gelmiş ve ‘tükettiğin kadar varsın’ 

mottosu, bireysel algı ve toplumsal ilişkilerin derinliklerine 

yerleşmiştir. Tüketim kendi ideolojisini yaratırken, toplumsal düzen 

ve ilişkiler de tüketim ekseninde yeniden kurgulanmıştır. Artık dünya 

tüketim objeleriyle desteklenen anlayış ile işgal edilmekte ve 

insanların karakterleri sahip olduklarıyla analiz edilebilmektedir 

(Çınar ve Çubukçu; 2009, akt. Dal; 2017: 6 ). Tüketim toplumu, 

bireyleri tükettiği kadarıyla mutlu olan makinelere dönüştürmüştür. 

‘Ben Devri’ belgeselinin ilk bölümünde tüketimin insanlar üzerinde 

yarattığı bu etki; “modern toplumların insanları mutlu köleler haline 

getirmiş olması” şeklinde aktarılmaktadır. Ancak bu sayede tüketim 

toplumu bireyleri adeta görünmez demir parmaklıkların ardında 

hapistir, ama asıl vahim olanı ise bunun bireyler tarafından pek de 

farkına varılmaması ya da önemsenmemesidir. Çünkü mutlu kölelere 
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dönüşen bireylerin zihninde tüketim ideolojisinin yarattığı yapay 

gerçeklik asıl olan gerçeklikle yer değiştirmiştir. Bu durumu bireyin 

tüketim ekseninde kuklalaştırılması ve robotlaştırılması olarak 

açıklayan Jean Jacques Rousseau medeni toplumların bireyi 

doğasından uzaklaştırdığını ve yozlaştırdığını savunmaktadır. 

“Kısacası 'doğal özgür insan'ın yerini 'toplumsal köle insan' 

almaktadır” (Ağaoğulları, 2010: akt. Parlak, Öztürk; 2018: 576). 

Medeni toplum bireyinin tüketime ve metalara olan yüksek bağlılığını 

Ivan Illich ise ‘tüketim köleliği’ kavramıyla açıklamaktadır. Ona göre; 

tüketim olgusu artık kaçınılması neredeyse imkansız bir kötülüktür ve 

tüketme ediminden uzak kalarak yaşayabilmek neredeyse imkansızdır 

(Durman; 2015: 138). 
 

Sanayi sonrası yaratılan modern ve sonrasındaki post modern 

toplumda bireyin yalnızca tüketime değil, tüketileni üreten makinelere 

de tapınmaya başlamasıyla, birey kölelikten robotlaşmaya evrilmiştir. 

Bu durumu Tayfun Atay; “makineyi kullanan insanın makineye 

tabiyeti çıktı ortaya. Böylece işleyiş mekanizmasına tam hakim 

olamadığımız araçlara bir anlamda bağımlı, hatta tutsak haline geldik” 

cümleleriyle eleştirirken, insanların makineleşmesinden ziyade 

makinelerin insanlaşması ihtimali ve imkanına dikkat çekmektedir 

(Atay; 2017: 272-273). Zira böylesi bir durum olduğunda şaşırmamak 

gerekir, çünkü tüketimin bir kültür haline gelmesiyle insani olan 

şeylerin anlamını yitiren birey seri üretim araçlarına ve tüketilen 

metalara tapınmaya başlamasıyla çoktan mekanikleşmiştir. Makineler 

ise insana ve insani ilişkilere dair her şeyde belirleyici bir güç olarak 

ortaya çıkmasıyla zaten çoktan insanın yerini almıştır, kapital temelli 
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modernitenin de beklediği budur, aksi halde birey kolayca nasıl 

yönetilir? Bu yüzden yaratıcı zihne sahip olan ve robotlaştırılmış bir 

sürünün parçası olmayı reddeden birey, sürülerden oluşmuş toplum 

düzeninden ayıklanması gereken bir tehlike muamelesi görür. 

Nietzche’nin ifade ettiği gibi artık insan olmanın bir değeri yoktur, 

makine ve vida olmanın değeri vardır. Kısacası kapital temelli tüketim 

kültürü bireyi ve toplumu insani ve manevi olan ne varsa tahrip ederek 

yozlaştırması sayesinde zaten bireyi makineleştirmiş ve bireyin yerine 

de makineyi koymuştur.  
 

Sonuç olarak ‘harcamak, bitirmek’ anlamlarına gelen tüketim kendini 

sürekli yeniden üretirken, tüketim eylemini gerçekleştiren bireyi de 

nesneleştirerek tüketmeye başlamıştır. Tüketim ve birey yer 

değiştirmiş ve insana dair olan her şey asıl tüketilen olmuştur.  

 

1.1.Guy Debord ve Gösteri Çağında Tersyüz Olan Gerçeklik 

Guy Debord, kapital temelli tüketim toplumunun dayattıklarını 

eleştiren bir teorisyendir. Debord da diğer modern toplum 

teorisyenleri gibi medeni toplum yapısının bireyi ve toplumu olumsuz 

etkilediğini, yozlaştırdığını ve insanlar arası ilişkileri zayıflattığını 

savunur. Toplumlara arzuyu aşılayan tüketim ideolojisi ona göre 

beraberinde sahteleşmeyi getirmiş, metalar üzerinden yaratılan kurgu 

asıl gerçekliğin yerini almaya başlamıştır. Artık bu kurgu dünyasında 

sahte olanın yapay gerçekliği etrafımızı öyle çepeçevre sarmıştır ki 

asıl gerçekliğin korunması neredeyse imkânsızlaşmıştır. Bireyin 

kendisinden eylemlerine, kültürden zaman kavramına kadar her şey 

sahte olanla yer değiştirmiştir. Yabancılaşma tüketim toplumu 
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modelinin temel bir unsurudur, artık etrafımızda meydana gelen ve 

akan her şey yabancıdır. Meta fetişizmi tüm eylemlerin ve ilişkilerin 

içine yerleşmiş, maddi ve fiziksel doyum arayışı insanlar arası 

ayrışmayı ve güvensizliği getirmiştir. Guy Debord’a göre tüketim 

ideolojisi medeni olarak adlandırılan toplumlarda yalnızca ‘arzu’ 

kültürünü değil, aynı zamanda ‘gösteri’ kültürünü de yaratmıştır. 

Toplumların birer gösteri toplumuna dönüştüğünü ilk kez tanımlayan 

Debord’ a göre;  “gösteri toplumu içerisinde birey meta fetişizminin 

yanı sıra gösteri fetişizmine de maruz kalarak ürettiği nesnenin 

görüntüsüne yabancılaşır. Bu durumda tamamen gerçek toplumdan 

uzaklaşmış bir gösteri toplumu gelişir” (Kara; 2017: 820). Her şeyin 

artık görüntüye teslim olduğu bu toplum çağında tüm eylemler ‘-gibi 

görünmek’ ekseninde gerçekleşirken, Debord’a göre bu durum 

beraberinde yüzeyselliği de getirmiştir. Gösterinin büyüsü tüm 

toplumsal pratiklerin içine öyle hızlı etki etmiştir ki, artık herkes ve 

her şey gösteriye teslim olmuş, ‘görünen şey iyidir, iyi olan şey de 

görünür’ mantığı sahteliği daha da derinleştirerek, gerçekliğin tümüyle 

ortadan kalkmasına yol açmıştır. Tüketme eylemi bile gösterinin 

egemenliğine teslim olmuş, arzuların doyuma ulaştırılması amacıyla 

yapılan tüketim davranışı gösteriş için yapılmaya başlanmıştır. Gösteri 

toplumlarında sosyal statü ve ilerlemenin yegane koşulu artık tek 

başına tüketmek değildir. Gösterilmeyen bir tüketimin hiçbir anlamı 

yoktur, tüketim ancak gösteriyle birleştiğinde bir anlam kazanır ve 

bireye ancak bu sayede bir statü kazandırabilir. Artık bu çağ gösteri 

üzerinden elde edilen imajlar çağıdır. Gösteri toplumu bireyleri 

kendisini tüketim ve arzu toplumlarındaki gibi yalnızca metalara 
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teslim etmemektedir, bunlarla beraber gösteriye de teslim olunması 

söz konusudur. Bu ise bireyi ve toplumu kendi gerçekliğinden daha 

hızlı koparmakta, her şeyi uçuculaştırmakta ve silikleştirmektedir. 

 

Bu çalışmanın da çıkış noktasını oluşturan gösteri toplumlarında 

gerçekliğin altüst edilmesi yaklaşımı Guy Debord tarafından şu 

cümlelerle aktarılmaktadır: “Gerçek olanı tersine çeviren gösteri, fiili 

olarak üretilmiştir. Aynı zamanda, yaşanmış gerçeklik de gösterinin 

seyri tarafından maddi olarak istila edilmiştir ve gösteriyi 

benimseyerek gösteri düzenini kendine katar” (Debord; çev. Ekmekçi, 

Taşkent; 2017: 36). Bu durumda bir şeyin asli ya da kurgulanmış 

gerçekliğinin hiçbir değeri yoktur. Gerçeklik ancak gösteri içinde bir 

anlam kazanır, üstelik aslen gerçek olmasa bile… İşte tam da bu 

durum her şeyin tersyüz olmasına yol açmakta ve sahteleşmeyi 

doğallaştırmaktadır. Gerçekmiş gibi gösterilen sahtelik öylesine doğal 

bir hal almıştır ki bir şeyin sahte olduğunun bilinmesi insanlar 

arasında bir sorun olarak da karşılanmamaktadır. Gösteriyle birlikte 

tüm yaşam pratikleri birey tarafından öyle büyük bir zevkle seyre 

açılır hale gelmiştir ki, mahrem alan ve kamusal alan tamamen iç içe 

geçmiştir ve hatta mahrem hayatlar kamusal alan içinde oluşmaya ve 

anlam kazanmaya başlamıştır. Guy Debord’un tüketim ideolojisi ve 

gösterinin birleşimiyle meydana gelen gerçekliğin tümüyle tersyüz 

edilişi sorununu Baudrillard ise gerçeğin yeniden üretimi olarak 

tanımlamakta ve ‘gibiler dünyası’nı 1972 yılından itibaren üzerinde 

çalıştığı simülasyon kuramıyla açıklamaktadır. Simülasyonu gerçekle 

sahte arasındaki farkı yok etmeye çalışmak şeklinde ifade eden 
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Baudrillard, “her türlü toplumsal olguyla her türlü iktidarın üstüne 

oturtulduğu gerçeğiyle sahte, eşdeğerliliklerle rasyonel ayrımların 

ötesinde olan simülasyon, her zaman için gerçeğe saldırmaktan 

yanadır” demiştir (Rigel; 2017: 216). Bununla beraber gizlemek ile 

simülasyon arasındaki farka da dikkat çeken Baudrillard, simüle 

etmenin sahip olunmayan bir şeye sahipmiş gibi davranılması 

olduğunu söylerken, tıpkı Guy Debord’un ‘-mış gibiler dünyası’ 

olarak nitelendirdiği gösteri toplumlarının bugünkü mevcut durumunu 

adeta haber vermektedir. O da Debord gibi tüm gerçekliğin sahtelik 

içinde eriyip gittiğini ve asli gerçeğin hiçbir zaman geri gelmeyeceğini 

savunmaktadır. Gösteri toplumlarını ‘ce-ee’ dünyası olarak 

isimlendiren Postman ise toplumsal yapıdaki bu değişimin nedenini 

iletişim teknolojilerindeki gelişmelere yüklemekte, şimdiye kadar ki 

kültürümüzde işlerin yürütülmesinde yeni bir yol izlendiğini ve bu 

yolun da Debord’un tanımladığı üzere gösteri olduğunu ifade 

etmektedir. Ona göre bu yeni yol sayesinde her geçen gün gösteri olan 

şeylerle olmayan şeyleri birbirinden ayırmak zorlaşmakta ve bu durum 

kültürümüzdeki niteliği de değiştirmektedir (Postman, çev. Akınhay; 

2004: 112). 
 

1.2. Gösterinin Egemenliğinde Gerçekliği Tersyüz Eden Bir 

Araç Olarak ‘Reklamlar’ 

1990’lı yıllardan itibaren kitle iletişim teknolojilerinde yaşanan 

gelişmeler ve özellikle internetin hayatımıza girmesi gösteri çağına ait 

özelliklerin daha belirgin bir hal almasına neden olmuştur. Medya, bir 

yandan görsel temelli içeriklerle görselliğin hazzını sıradan bireylere 
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aşılamış, diğer yandan teknolojik gelişmeler dahilinde sıradan 

bireylerin de bir zamanlar hayranlıkla izledikleri ünlü kişiler gibi 

kendilerini gösterebilmelerine imkan tanımıştır. Kapital temelli bir 

tüketim mantığına katkı çerçevesinde geliştirilen medya, bir süre 

sonra kitle tüketimi ideolojisinin yarattığı yeni toplumsal kültürleri 

adeta tek başına oluşturur hale gelmiştir. Bunun sonucunda da ‘medya 

kültürleri’ kavramı akademik terim hanemize eklenmiştir. “İletişim 

araçlarının, toplumsal dünyaya ilişkin düşünce ve kavramların 

dağıtımında çoğunlukla güçlü bir kaynak olduğu düşünülmektedir”. 

Bu çıkarım ile John Fiske’nin popüler kültür üzerine yazdıkları içinde 

yer alan “tüketim edimi daima beraberinde anlam üretimini getirir” 

(Stevenson; çev. Orhon, Aksoy; 2015: 148-151) çıkarımı 

birleştirildiğinde ise medyanın, yalnızca tüketimi görselliğin 

üzerinden kışkırtan bir araç olmanın ötesinde yeni toplumsal anlamlar 

üreten bir araç olarak daha da güçlendiği bir anlam doğmaktadır. 

Medya yayınları içinde bireyi tüketime en fazla kışkırtan ve tüketim 

ideolojisinin gayesiyle görselliğin egemenliğini aynı paydada en iyi 

birleştiren içerikler şüphesiz ki reklamlardır. Ancak reklamlar da tıpkı 

diğer her şey gibi anlam değişimine uğramış ve gördüğü işlev, 

ürünlerin tanıtımının ötesinde yeni anlamların üretimi ve yeni 

kültürlerin yaratımı boyutuna taşınmıştır. Reklamlar artık üreticiyle 

tüketicinin ortak bir bağ kurduğu ve daha derin ilişkilerin geliştirildiği 

bir mecradır. Kısacası bu mecra “…üreticinin tüketiciyle 

konuşabileceği, kendisini ve ürettiklerini anlatabildiği, neyi, neden, 

nerede, hangi koşullarda, kim için, niçin ürettiğini hedef kitlesine 

aktarabildiği bir iletişim biçimi’’ (Elden ve Bakır,2010: 10) haline 



 
 
 373 

gelmiştir. Bu iletişim biçiminde temel olgu bireyi etkileyerek ikna 

etme çabasıdır. Etkileme çabası birey ya da grupları duygu, düşünce 

ve davranışları bağlamında yönlendirme özelliği taşır. Reklam, ürün 

veya hizmetlerin varlığından haberdar etmekten çok, bireyleri ikna 

yöntemiyle ürünlerin satın alımına yönlendirmektedir. Bu 

yönlendirmeleri yaparken de bireylerin içinde bulunduğu negatif 

manevi durumlardan faydalanmaktadır. Zira, “tüketicinin seçimine 

neden olan faktörlerin başında; tüketicinin içinde bulunduğu 

psikolojik ve toplumsal yalnızlık ile aşağılık kompleksi gelir…” 

(Cılızoğlu, 2019: 1). Reklamlar söz araçlarını ve gösterişli imgeleri 

kullanarak bireylerin zihinlerinde hayal edilen benliği 

gerçekleştirmektedir.  Reklam kitleleri sosyal ilişkiler, farklı olma, 

statü sağlama bağlamında cesaretlendirmekte ve bu yönde tüketim 

eğilimi sağlamaktadır. Reklamın tüketiciye temelde pazarladığı olgu 

mutluluktur. “Reklamın bize vaat ettiği belki de en önemli şey 

mutluluktur’’ (Demirci,2017: 13). Modern toplumla birlikte 

zorunluluk haline gelen farklılaşma amacı, mutluluğu da farklı 

formlara sığdırmıştır. Post modern çağda ürünler değil reklamların 

vaat ettikleri anlamlar tüketilmektedir. Nitekim artık gerçeğin değerini 

yitirdiği bu toplum modelinde bireye mutluluk ve doyum vermeyen 

hakikatin önemi tümüyle ortadan kalkmıştır. İşte bu noktadan itibaren 

reklamlarda tıpkı diğer birçok şeyde olduğu gibi gerçekliğin tersyüz 

edilişi bir pazarlama stratejisi olarak meşrutiyet kazanırken, John 

Fiske de kitle tüketiminin yeni bir kültür yaratmasında, etki altına 

alınmak istenen halkın da katkı payı bulunmaktadır görüşü 

bağlamında haklılık kazanmaktadır. Çünkü reklamlardaki çelişkilere, 
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vaat edilenlerin karşılanmamasına ya da daha genel anlatımla bir 

ütopya sunulmasına kimsenin itirazı bulunmamaktadır. Bunun da 

ötesinde birey vaat edilen mutluluk ve doyumu bulamadığında bunun 

suçunu üreticiye ya da reklama değil kendisine yüklemektedir. 

 

Kısacası ikna etmenin temel kaygı olduğu reklamlarda paradoks işin 

özünü oluşturmaktadır. Peki reklamlar bunu nasıl gerçekleştirir? 

Reklam önce ortaya bir problem koyar ve onlara çözüm sunar. 

Yaşamın doğasında var olan çelişkileri; iyi-kötü, güzel-çirkin gün 

yüzüne çıkarır ve onlara çözüm niteliğinde ürünler sunarak bireylere 

önce kendini kötü hissettirir, ardından onları mutluluğa güdümler. 

Reklamlar hedef kitlenin psikolojik ve duygusal ihtiyaçlarından 

öylesine beslenmektedir ki, birey bu açık paradokslar birlikteliğinin 

farkına bile varamamaktadır. Söyleme yansıyan bu zıtlıklar birlikteliği 

öylesine yaygın bir hal almıştır ki, bu yaygınlık gerçeğin yerine 

oturtulan yapaylığı ve zıtlıkları bireyin zihnine doğalmış gibi 

yerleştirmektedir. Bu da reklamlar üzerinden kitlelerin 

manipülasyonunu ve bireylerin sürünün bir parçası haline gelmesini 

kolaylaştırmaktadır. 

 

2. ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ 

Tüketim alışkanlıklarının gösterişçi tüketim eylemine dönüşmesi 

sonucu bireyler, gösterinin vitrini olan bedenleri üzerinden varlıklarını 

kanıtlama mücadelesi içine girmiştir. Böylece doğal olanın kusurlu 

bulunduğu bir süreç başlamıştır. Gösterinin en önemli araçlarından 

olan reklamlar ise hem tüketimi kışkırtıcı bir işlev görmekte hem de 
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insan doğasındaki rutin gidişatı ötekileştirerek bireye kendini kötü 

hissettirmesi üzerinden çözümü yine kendisi sunmaktadır.  
 

2.1. Araştırmanın Amacı ve Yöntemi 
 

Bu çalışmada Guy Debord’un gösteri toplumlarında gerçeğin tersyüz 

edildiğine dair yaklaşımını reklamlar üzerinden incelemek 

amaçlanmıştır. Bu bağlamda reklamlarda birey bedenindeki doğal 

gidişatın ötekileştirilerek, bu gerçeğin yok sayılması ve yine doğal 

içeriklerden oluşmuş ürünler üzerinden bireydeki tabii olanın 

durdurulmaya çalışılmasına ilişkin paradoksal eğilimler tespit edilmek 

istenmiştir.  

 

Retorik çözümlemesinin uygulandığı çalışmada, amaçsal örneklem 

metoduyla seçilen 5 adet kozmetik ürün reklamı incelenmiştir. 

“Retorik, bireyleri ikna etmek için dilin ustaca kullanımı sanatıdır.  

Bir mesajın ikna edici olabilmesi için ne tür özelliklere sahip olması 

gerektiği konusu, retorikle ilgilenenlerin öteden beri üzerinde durduğu 

en önemli konudur” (Devran; 2010: 43). “Retorik, özünde, dili ustaca 

kullanma, ikna etmek için güzel söz söyleme sanatı olarak tanımlanır 

(Köse, Coşkun, 2018: 193). Bu çalışmada da söz konusu kozmetik 

reklamlarında sunulan metinler üzerinden tanımlama, metafor 

kullanımı, kanıt gösterme, mitonomi, endişe, sürü mantığı yaratma ve 

güvenilir kaynaklardan yararlanma unsurları çerçevesinde bir analiz 

yapılmış, devamında ise söz konusu reklam filmleri gerçeğin yapay 

olanla yer değiştirmesi ve bunun da doğalmış gibi sunulmasına ilişkin 

çelişkiler bağlamında değerlendirilip yorumlanmıştır. 
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2.2. Hipotezler 

H1: Post modern toplumlarda gösteri başat rol oynamaktadır ve 

tüketim temelli gösterinin ana mantığı gerçek olanı tersine 

çevirmektir. 

H2: Reklamlar gerçek olanın tersine çevrilerek yerine sahte olanın 

gerçekmiş gibi gösterildiği bir eğilime sahiptir. 

 

2.3. Bulgular ve Yorum 

 

2.3.1. Akita Göz Çevresi Kremi 

Akita göz çevresi kremi gül içeriğine sahip olan ve yapısındaki doğal 

krem bazı sayesinde kırışıklıkları açarak doldurduğunu iddia eden bir 

üründür. ‘Gerçek, Doğal, Katkısız’ sloganın ön plana çıktığı reklamda 

kırışıklıkların açılması vaat edilirken, yüzünde kırışıklık olan kadınları 

buruşmuş bir eşyaya ve kendisini de bu buruşukluğu gideren bir ütüye 

benzetmektedir. Reklam yüzü olan genç kadın tüketiciye örnek olarak 

gösterilirken, kremin etkili olduğuna ikna etmek için 45-65 yaşları 

arasındaki 20 kadın üzerinde test yapıldığı ve kırışıklıkların giderildiği 

bilgisi kanıt olarak sunulmaktadır. Bu örnek test grubu aynı zamanda 

reklamda mitonomi olarak da gösterilmektedir. Kırışıkları tüketici 

üzerinde bir korku yaratma unsuru olarak sıklıkla kullanan reklam, 

aynı zamanda başka bir ürün kullanıldığında giderilen kırışıklıkların 

tekrar geri döndüğü mesajını vererek bir korku salınımı daha 

gerçekleştirmekte ve çözüm olarak kendini sunması suretiyle ürünün 

tüketimine yönelik sürü mantığı yaratmaya çalışmaktadır. 
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Söz konusu reklam filminde Guy Debord’un gerçekliğin sahte olanla 

yer değiştirmesi ve gösterilenin gerçekmiş gibi yansıtılması olgusu 

görülmekle birlikte, bu sayede oluşan zıtlıklara ve tersyüz oluşa da 

tanık olunmaktadır. Örneğin; insan doğasının gidişatı ve bunun 

yansıması olan hücre kaybı ve kırışıklık ötekileştirilmekte ve ortadan 

kaldırılması gereken kötü bir süreç olarak sunulmaktadır. Oysaki bu 

insanlığın tabiatıdır. Bu doğallığın karşısına ise yapay olan, kabul 

edilesi bir gerçeklik gibi yerleştirilmekte ve daha da ötesinde doğal 

olanın ortadan kaldırılması yani yapaylaşma, doğal ürünlerle vaat 

edilmektedir.  
 

2.3.2. Apifarm Kırışıklık Karşıtı Yoğun Gece Kremi  

Söz konusu cilt kremi arı sütü, cadı fındığı suyu ve argan çekirdeği 

yağı içeren nemlendirici ve kırışıklık karşıtı etkili bir bakım kremidir. 

Ürünün reklamında kraliçe arının işçi arılardan 40 kat daha uzun 

yaşadığı söylenmekte, kremi kullananların kraliçe arıya, 

kullanmayanların ise işçi arıya benzetilmesi suretiyle arılar üzerinden 

metaforik bir anlam aktarımı yapılmaktadır. Ayrıca kremi 

kullananların diğerlerine göre 40 kat genç görüleceği mesajı 

verilmektedir. Yeşil renkli bir kutuya sahip olan ürünün doğal bir 

içeriğe sahip olduğu göndermesi yapılırken, kanıt olarak da ürünün 

sertifikaları sunulmaktadır. Aynı zamanda bu sertifikalar güvenilir 

kaynaklar olarak gösterilmektedir. Ciltteki kırışıkların zarar görmüş 

hücreler olarak nitelendirilmesiyle bir hastalık benzetmesi yapılırken, 

söz konusu kremi kullanmayanların ayrıcalıklı olma ve diğerlerinden 

farklı görünme gibi olanaklara da sahip olamayacağı mesajı 
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verilmekte ve bunun üzerinden endişe yaratılmaya çalışılmaktadır. 

Korku salınımıyla beraber hedef kitlenin tüketime kışkırtılarak bir 

sürü mantığı yaratılmaya çalışıldığı açıkça görülmektedir. 

 

Çoğu kozmetik reklamının aksine genç bir kadının yer almadığı 

reklamda, ürünün doğallığına yönelik metafor olarak renklerin 

vurgusu ön plana çıkmış ve yeşil ile beyaz renkler yoğun olarak 

kullanılmıştır. Ancak bu ürün reklamı da insan doğasına ilişkin 

gerçekliği geri dönmemek üzere uzaklaştırmaya katkı sunmuş ve 

doğal olanı ötekileştirilmesi, yok sayılması ve dışlanması gereken bir 

unsur olarak aşılarken, bu gidişata sunacağı yapaylaştırma katkısını 

yine doğal olandan yardım alarak sağlayacağını vaat etmiştir. 

 

4.3.3. Rootree Golden Tree Royal Gençleştirici Altın Serum 

Söz konusu ürün 24 ayar altın özü içeren ve bilinen adıyla altın mühür 

ile cildi besleyerek kırışıklıkları gidermeyi vaat eden bir cilt bakım 

kremidir. Söz konusu reklamda imparatoriçelerin güzellik sırrını 

borçlu olduğu bileşeni günümüz kadınlarına sunduğunu iddia eden 

ürün, imparatoriçe metaforu üzerinden ürünü kullananlara da böylesi 

bir ayrıcalık vaat etmektedir. Kanıt gösterme ve mitonominin yer 

almadığı reklam filminde tüketicide yaratılmak istenen güvenilirlik 

algısı ise doğallık söylemi üzerinden oluşturulmaya çalışılmıştır. 

Doğal olana özlem duyulan günümüz toplumlarında, kozmetik 

firmalarının ürünler üzerinden tüketicilere, bitkisel içerikli güzellik 

formüllerini sunması örneği bu reklamda da görülmektedir. Ürün 

tanıtım metninde sağlıklı bir cildin ancak kırışıklıklardan arınmış, 

parlak ve canlı görünümle elde edilebileceği vurgulanırken, 
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kırışıklıklara sahip bir cilt sağlıksızlıkla ilişkilendirilerek bunun 

üzerinden bir korku salınımı yaratılmaya çalışılmıştır. Doğal olanın 

sağlıklı olmakla ilişkilendirildiği reklam filminde, ilginç bir biçimde 

insan bedeninin doğal gidişatı olumsuzluk olarak nitelendirilirken, 

yerine yapay olan yerleştirilmekte ve bu yapaylığın da doğal içerikli 

ürünler sayesinde sağlanması vaat edilmektedir. Yani söz konusu ürün 

reklamında; vücudunuzun doğal gidişatına dur demiyorsanız 

sağlıksızsınız, ancak doğal içerikli yapay ürünlerle doğal gidişatı 

durdurursanız işte o zaman sağlığı da yakalarsınız şeklinde bir tersyüz 

oluş aşılanmaktadır.  

 

4.3.4. Loreal Paris Yaş Uzmanı Reklam Filmi 

Söz konusu cilt kremi, opuntia çiçeği özü içeren ve sahip olduğu 

doğallık ile tek kremde 3 etki sağladığını iddia eden bir bakım 

kremidir. Reklamda opuntia çiçeğinin kendini çölde bile yenileyebilen 

özelliğinden bahsedilmiş, söz konusu çiçek ve çöl üzerinden metaforik 

bir gönderme yapılmıştır. Buna göre kremin kullanıldığı cilt canlı ve 

sağlıklıyken, kremin kullanılmadığı cilt ise susuz ve çorak bir çöle 

benzetilmektedir. Reklamda kanıt gösterme ve mitonomi metin 

üzerinden değil, görsellik üzerinden sağlanmaktadır. Reklam yüzü 

tanınmış, genç ve pürüzsüz bir cilde sahip olan bir aktristir ve reklama 

tamamen beyaz rengin hakim olmasıyla doğaya, berraklığa, saflığa ve 

suya gönderme yapılmaktadır. Reklam filminde, ‘zaman ne çabuk 

geçiyor. 40’a geldim bile. Ama bazı şeyler ilk gün ki kadar güzel…’ 

ifadesiyle 40’lı yaşların bile yaşlanma belirtisi gösteren ve önlem 

alınmadığı takdirde güzel bir cilde sahip olunamayacak bir yaş olduğu 
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mesajı verilmektedir. Bunun üzerinden 40’lı yaşlarının başında olan 

kişilere bile kendileri kötü hissettirilmekte ve bu reklam filmiyle 

ötekileştirilen kırışıklık ve yaşlanma süreci daha aşağı bir yaşa 

çekilmektedir. Bu durum 50 kilo olan bir bireyin hala çok kilolu 

hissetmesine yol açan bir karşıt davranışlar silsilesine 

benzetilebilmektedir. Artık doğal süreçte gerçekten genç olan 

insanlara bile yaşlıymış hissi verilerek, bu sayede yaratılan korku ve 

endişeyle sürü mantığı aşılanmaya çalışılmaktadır. 

 

Bu reklamda da tıpkı incelenen diğer reklamlardaki gibi bireylerin 

beğenilmek, kabul görmek, diğerlerinden farklı olmak ve dikkat 

çekiciliğe sahip olmak gibi sosyo psikolojik ihtiyaçlarından 

beslenildiğine ve görünürlük üzerinden yapay ihtiyaçların 

yaratıldığına tanık olunmaktadır. Bununla beraber insan bedenindeki 

doğal gerçekliğin yok sayılarak, yapay gerçeklikle yer değiştirdiği 

dikkat çekmektedir.  Bu sayede Guy Debord’un söylediği gibi 

yaşanmış gerçekliklerin gösteri tarafından maddi olarak istila 

edilmesine ve zamanın denetiminin de metalara teslim edilmesine 

tanık olunmaktadır. Debord gibi Jean Baudrillard da günümüz metalar 

dünyasında zamanın da bu üretim sisteminde üretilen ve kullanılabilir 

olan tüm mallarla aynı statüye zorunlu olarak boyun eğdiğini 

savunmaktadır (Baudrillard; çev.Tutal, Keskin, 2017: 195). 

 

4.3.5. Yves Rocher Genel Tanıtım Reklam Filmi 

Yves Rocher markasının ‘kadınlara ve doğaya adanmış 60 yıl’ 

sloganıyla 1.03.2019 tarihinde yayınladığı 1 dakika 01 sn.’lik reklam 

filminde tanıttığı ürün kırışıkları önleyici ve cildi besleyici bir bakım 
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kremidir. Bu reklam filminde cilt bir metafor olarak kullanılmış ve 

kadına benzetilerek onun ağzından konuşturulmuştur. Yani cilde 

kişileştirme yapılmıştır. Cildin söylediği sözlerden en dikkat çekeni 

ise ‘canımı sıkan kırışıklıkları azaltmak istiyorum’ cümlesi olmuştur. 

Bunun üzerinden, kırışıklığın can sıkıcı ve sağlıksız olduğu aktarılarak 

hedef kitleye kendini kötü hissettirilmesi üzerinden kişiler ürünü 

tüketmeye kışkırtılmaktadır. Reklam filminde marka ve ürün 

güvenilirliği 60 yıldır hizmet vermiş olması vurgulanarak sağlanmaya 

çalışılmıştır. Reklam filminde mitonomi kullanımı ise bir önceki 

reklamda olduğu gibi metin üzerinden değil, görsellik üzerinden 

gerçekleştirilmiştir. Bütünü temsil eden bir örnek olarak reklamda 

genç ve parlak cilde sahip bir kadın bulunmaktadır. Bunun üzerinden 

de tüketiciye ürün kullanıldığı takdirde böylesi bir güzelliğe ve 

sağlıklı görünüme kavuşacağı vaat edilmektedir. Reklam filminde 

dikkati çeken bir başka detay da insanmış gibi konuşturulan cildin 

‘güzel olmaktan daha fazlasını istiyorum’ demesidir. Bu söz ile 

tüketim ideolojisinin bireyi dönüştürdüğüne dair rolü açıkça 

görülmektedir. Post modern toplum bireyine daha doyumsuz, daha 

tatminsiz ve hep en fazlasını istemesine hakkı olduğu fikri 

aşılanmaktadır. Bu sayede de sürekli bir tatmin arayışında olan birey 

daha fazla tüketecek ve bu tüketim döngüsünün kesintiye uğraması 

riski ortadan kalkacaktır. Bu reklam filminde de gerçek doğallık 

sağlıksızlıkla özdeşleştirilerek dışlanmakta ve yapay olanın 

doğallığına yönelik vurguyla hakikatin alt üst oluşuna tanık 

olunmaktadır. Reklam filmlerinde görülen bu tersyüz oluş yalnızca 

hakikati hiç geri dönmemek üzere uzaklaştırmaya katkı sunmamakta, 
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aynı zamanda bireyi kendisine de gitgide yabancılaştırmaktadır. Bu 

sayede gösteri toplumu dünyasında artık gerçek ben’in hiçbir değeri 

yoktur, gösterilen ben asıl gerçekliğin yerini çoktan almıştır. 

 

SONUÇ 

 

Post modern toplumlarda gerçek yerini gösteri temelli sahte temsillere 

bırakmıştır. Bu toplumlarda yapay olanın hakikatin yerine 

yerleştirildiği ve bunun da doğal karşılandığı bir anlayış söz 

konusudur. Gösteri toplumunda oluşan yapay doğada kendini hakikat 

olarak sunan sahte temsiller, bireyler tarafından kimliklerin ifade 

edilmesi ve sosyal statü ve ilerlemenin birer aracı olarak tercih 

edilirken, bu durum asıl olan gerçeğin dışlanması ve yapay olmayanın 

ötekileştirilmesi gibi bir alt üst oluşu getirmiştir. Artık bireyler ‘-mış’ 

gibi yaparak kendini var edebildiği bir ütopyada hazzı bulmaya 

çalışmaktadır. Nietzche’nin tabir ettiği gibi bireyler gitgide daha fazla 

kirlenen bir nehre dönüşmektedir. Artık tüketimin de tek başına bir 

anlamı yoktur. Gösterilmeyen bir tüketim eylemi boşa harcanan bir 

zamandır. Aslında bir metanın gerçekte tüketilmesinin de pek bir 

önemi kalmamıştır. Çünkü tüketilmemiş bir metayı tüketmiş gibi 

göstermek ya da sahip olunmayanı sahipmiş gibi göstermenin 

zamanıdır şimdiki zaman. Önemli olan simülasyondur ve bireye 

arzuladığı kişilikmiş ya da sahip olunmak istenen bir hayata sahipmiş 

gibi gösteren tüm sahteciliklerin gerçeğin yerini doldurmasında bir 

sakınca görülmemektedir. Kısacası Guy Debord’un dediği gibi hakikat 

tümüyle altüst olmuştur ve birey zıtlıklar dünyasında bir hayalin 

içinde yaşamaktadır. Uçuculuğun hakim olduğu şimdiki zamanda bu 



 
 
 383 

altüst oluşa en fazla katkı sağlayan araçlardan biri ise reklamlardır. 

Reklamlar hem hayal kırıklığı yaratmakta hem de umut aşılamaktadır. 

Bir şeyi hem var hem yok göstermektedir. Gerçek olanı 

ötekileştirirken yerine yapay olanı yerleştirmeyi adeta bir ilke 

edinmiştir. Doğal olanı yine doğallıktan yana bir söylemle 

dışlamaktadır. Çalışma kapsamında analiz edilen beş ürün reklamında 

işte tam da bu paradokslar tespit edilmeye çalışılmıştır. Kozmetik ürün 

reklamlarına yönelik analiz sonuçlarına göre doğal, genç, güzel, sağlık 

kelimelerinin kullanım sıklığı ön plana çıkarken, gençlik ve güzelliğin 

doğallık ve sağlıkla özdeşleştirildiği görülmektedir. Belki bu noktaya 

kadar bir sorun göze çarpmamaktadır, ancak insan doğasındaki 

gidişatın durdurulmaması kötü bir durum olarak sunulurken, bunun 

yansıması olan yaşlanma olgusunun ötekileştirilmesi ve aynı anda 

doğal olandan yana bir tavır gösterilmesi, bu paradoksun en açık 

kanıtıdır. Ayrıca genç ve güzel olanın bir adım önde olduğu algısı 

reklamların barındırdığı örtük mesajlarla kitlelere iletilmektedir. 

Örneklemlerde yer alan açıklamalarda görüldüğü üzere yaşlanma 

olgusu, yaşanmaması gereken bir süreç olarak lanse edilmekte ve 

bunun kazanımının yine doğal seleksiyonun bir parçası olan doğal 

ürünlerle elde edilebileceği mesajı verilmektedir. Doğal içerikler 

özellikle tüketim noktasında bireyde güven duygusu oluşturarak satın 

alma davranışını gerçekleştirmeye yönlendirmektedir. Reklamlar 

bireylerin mevcut durumlarından rahatsız olmalarını neden olacak 

söylemlerde bulunarak, doğal gidişatın yapaylaştırılması fikrini 

meşrulaştırmaktadır. Kısacası reklamlar paradoksal eğilimler 
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sergileyerek, bireylerin gösterilerin dışında var olan gerçekliği 

sorgulama imkânını ortadan kaldırmaktadır. 
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GİRİŞ 

 

2019 yılının sonu itibariyle Çin’de başlayarak tüm dünyayı etkisi 

altına alan Coronavirüs salgını her gün ardında yeni izlerini bırakarak 

devam etmektedir. Bu çalışmanın gerçekleştirildiği günler dâhilinde 

dünya ülkeleri hala salgına karşı çeşitli önlemler ile yaşamaya ve 

varlığını sürdürmeye devam etmeye çalışmaktadır. Diğer yandan 

virüse karşı aşı çalışmaları ve tedaviye yönelik tedavi edici bir ilaç 

arayışları da devam etmektedir. Salgından korunmanın en etkili 

yönteminin sosyal mesafeli yaşam olarak belirlendiği günler dâhilinde 

ülke otoriteleri evden çalışma kararları, toplu taşıma, alış veriş 

merkezi gibi kalabalık ortamların sınırlı kullanımı gibi birçok önlem 

aldı. Bu önlemler ülke ekonomilerini ciddi bir krize doğru götüreceği 

öngörülürken her ülke de kendi ekonomik önlemlerini almaya çalıştı. 

Diğer yandan daralan ekonomi özellikle dar gelirle yaşayan kitleler 

üzerinde daha ağır yaşam koşullarını doğuran bir ortam oluşturdu. Bu 

neden bazı dünya ülkelerinde olduğu gibi Türkiye’de de özellikle 

sosyal devlet anlayışından hareketle yeni uygulamalar devreye 

sokuldu.  

 

Türkiye’de devreye sokulan uygulamalar içinde en geniş kapsamlısı 

Vefa Sosyal Destek Grubu faaliyeti olarak görülmektedir. Türkiye’de 

ise araştırmaya da konu olan Vefa Sosyal Destek Grubu Türkiye’nin 

yenilikçi destek uygulaması olarak görülmektedir. 22.03.2020 tarihli 

E.5762 sayılı İçişleri Bakanlığının genelgesi üzerine 65 yaş üstü ve 

kronik rahatsızlığı olan kişilerin dışarı çıkma kısıtlaması kararı 

sonrasında ihtiyaçların temini üzerine Vefa Sosyal Destek Grupları 
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oluşturulmuştur(https://www.ailevecalisma.gov.tr/aydin/haberler/65-

yas-ve-ustu-vatandaslarimizin-ihtiyaclarini-gidermek-amaciyla-vefa-

sosyal-destek-grubu-kuruldu/ Erişim Tarihi 20.05.2020).  Bu 

çalışmada ise devreye sokulan Vefa Sosyal Destek Grubu Çanakkale 

faaliyetleri resmi kaynaklardan incelenerek, elde edilen veriler 

yorumlanarak derlenecektir. Buna göre özellikle pandeminin ilk 

döneminde gerçekleştirilen faaliyetlerin rakamları tablolar ile 

aktarılarak bulgular bölümünde verilecektir. 

 

1. DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE COVİD 19 VE ETKİLERİ 

 

Günümüzde kentleşmenin ortaya çıkması ve gelişmesi beraberinde 

birçok riskleri de ortaya çıkarmaktadır. Özellikle nüfusun yoğun 

olduğu şehirlerde salgın hastalıklar ve ölümler bu durumun en canlı 

örneğidir. Yaşanan bu salgınlar insan ölümleriyle birlikte sosyal ve 

ekonomik alanda da değişime ve yeni gelişmelere neden 

olabilmektedir. Özellikle bu çalışmanın gerçekleştirildiği bugünlerde 

hayatımıza giren Coronavirüs (Covid -19) salgını tüm dünyayı etkisi 

altına almıştır. 03.06.2020 tarihi itibariyle Dünya Sağlık örgütünün 

açıkladığı toplam ölüm rakamı 379.941, toplam rapor edilen vaka 

rakamı 6.287.771 olarak kayıt altına alınmıştır (https://www.who.int/ 

emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019?gclid=EAIaIQobChMI 

xu-NqLzm6QIVybYYCh0zRAkZEAAYAyAAEgKy0fD_BwE 

Erişim Tarihi 03.06.2020). Salgının bu denli tüm dünyayı etkisi altına 

almasıyla ekonomik ve sosyal alanda kısa zamanda birtakım yenilikler 

ve değişiklikler yaşanmaktadır. Yapılan değişiklikler ve yenilikler 

doğrultusunda başta para piyasaları, eğitim, ticaret ve hizmet sektörü 

https://www.ailevecalisma.gov.tr/aydin/haberler/65-yas-ve-ustu-vatandaslarimizin-ihtiyaclarini-gidermek-amaciyla-vefa-sosyal-destek-grubu-kuruldu/
https://www.ailevecalisma.gov.tr/aydin/haberler/65-yas-ve-ustu-vatandaslarimizin-ihtiyaclarini-gidermek-amaciyla-vefa-sosyal-destek-grubu-kuruldu/
https://www.ailevecalisma.gov.tr/aydin/haberler/65-yas-ve-ustu-vatandaslarimizin-ihtiyaclarini-gidermek-amaciyla-vefa-sosyal-destek-grubu-kuruldu/
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olmak üzere birçok alanda dönüşümün yaşandığı ifade edilebilir 

(TÜBA:75). 

Şekil 1. Küresel Salgının Potansiyel Kazanan ve Kaybeden Sektörleri 

 

Kaynak: Covid19 pandemi değerlendirme raporu, Türkiye Bilimler Akademisi 

(TÜBA) 

Yukarıdaki şekilde küresel salgının potansiyel kazanan ve kaybeden 

sektörleri bulunmaktadır. Pandemi sürecinde olumlu etkilenen 

sektörler; tıbbi ikmal ve servisler, gıda işleme ve perakende, kişisel 

bakım ve sağlık, bilişim teknolojileri, e-ticaret, tarım olarak 

gösterilmektedir. Petrol ve gaz ise hem olumlu hem de olumsuz 

etkilenen sektör olarak değerlendirilmektedir. Olumsuz olarak 

değerlendirilen sektörler ise; turizm ve tatil, havacılık ve denizcilik, 

otomotiv, inşaat ve emlak, imalat(hayati olmayan), finansal servisler 

ve eğitimdir. Buna göre pandemi sürecinin özellikle tıbbi ikmal ver 

servisleri özellikle ön plana çıkardığı ve temel ihtiyaç olan gıda işleme 
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ve parkende sektörünün öneminin arttığı görülmektedir. Diğer yandan 

tüm dünya ülkelerinin sınırlarını kapatmasıyla ile hava yolu 

şirketlerinin ve turizm sektörünün tamamen durma noktasına geldiği 

de şekilde belirtilmektedir. İhtiyaçların temele dönüşü ve lüks 

ürünlerin kıymet kaybettiği bir sürecin de kapılarının aralandığı 

söylenebilir. 

 

Türkiye’de Coronavirüs (Covid -19) mücadelesi sırasında kamu 

kurum ve kuruluşları özel sektörler dahil olmak üzere tedavi 

hizmetleri Sosyal Güvenlik Kurumu devlet güvencesi altında 

karşılanmak üzere bir düzenleme gerçekleştirilmiştir. Covid-19 

pandemi mücadelesi nedeniyle istihdama ve üretime zorunlu ara 

verilen işkolları ile yine gönüllü ve zorunlu çalışma durumunda iş 

kollarında çalışanlar için vergi ödemelerinde indirim, ötelemeler ile 

teşvik ve destek uygulamaları bakanlıklar tarafından hayata 

geçirilmiştir. Ülkenin tüm vatandaşlarının desteklenmesi toplumsal 

dayanışma ve kampanyalar yapılarak önemli bir adım atılmıştır. Bu 

süreçte sokağa çıkmasında sakınca görülen engelliler, yaşlılar ve 

yalnız yaşayan bireylerin ihtiyaçlarına çözümler üretilerek yerel 

yönetimler ve Sivil Toplum Kuruluşlarından yardım alınmaktadır 

(TÜBA;31) 

 

 

 

 

 



 
 393 

Tablo-1: Pandemi kapsamında Türkiye'de Alınan Tedbirler Kronolojisi ve 

Yansıması 

Düzenlemelerin 

Kronolojik 

Listesi 

Önemli Olaylar 

31.12.2019  Çin’de ilk vaka tespiti 

10.01.2020  Sağlık Bakanlığınca Coronavirüs Bilim Kurulu’nun 

Kurulması  

11.01.2020 Çin’de ilk ölüm gerçekleşti 

14.01.2020  

 

İlk 2019-n CoV Hastalığı Rehberi hazırlanması  

22.01.2020 

 

Çin’deki bir hava yolu firması tarafından yapılan 

Vuhan-İstanbul uçuşları durduruldu 

04.02.2020 Öncelikle hastalığın görüldüğü ülkelerden gelenler, 

havalimanlarında termal kameralar aracılığıyla test 

edilmeye başlandı 

05.02.2020 Çin’den gelen tüm uçuşlar durduruldu 

23.02.2020 Türkiye ile İran arasındaki kara hudut kapıları kapatıldı 

29.02.2020  

 

Türkiye ile İtalya, Türkiye ile Güney Kore, Türkiye ile 

Irak arasında gidiş-geliş tüm yolcu uçuşları tedbiren 

durduruldu 

11.03.2020 İlk Vaka Görüldü 

12.03.2020 Okulların tatil edilmesi 

13.03.2020 Kamuya açık toplu etkinliklerin kısıtlanması 

15.03.2020 

 

Kapsamlı seyahat ve ulaşım kısıtlamaları. İnsanların 

toplu bulunduğu mekanların geçici olarak kapatılması. 

Umreden son kafile geldi. Yurtlarda gözlem altına 

alındı. Umreden son kafile geldi. Yurtlarda gözlem 

altına alındı. 

16.03.2020 

 

Cuma namazı ve vakit namazların cemaat ile 

kılınmasına ara verildi. Elektif ameliyatların ve diş 

hekimliği uygulamalarının ertelenmesi kararı alındı. 
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17.03.2020  Uçuşa kapanan ülke sayısı 20’ye yükseldi. 

19.03.2020  

 

Futbol, Basketbol, Hentbol, Voleybol ligleri ertelendi. 

Covid-19 testi yapan merkez sayısı 18’e yükseldi 

21.03.2020  

 

Covid-19 testi yapan merkez sayısı 73’e yükseldi (44 

ilde). Uçuşa kapanan ülke sayısı 68’e yükseldi. 

Lokantalara sadece paket servis sınırlaması getirildi. 

22.03.2020 Kamuda esnek çalışmaya geçildi 

24.03.2020  

 

Toplu taşıma araçlarının kapasitesi %50 ye düşürüldü. 

Yolcular arası sosyal mesafe kuralı getirildi. 

27.03.2020 

 

Pazar yerlerinde zaruri ihtiyaç olmayan malzemelerin 

satışı yasaklandı. Tezgahlar arasına 3 metre mesafe 

getirildi 

28.03.2020  

 

Şehirler arası otobüs-uçak yolculuklarının izne tabi 

edildi. Yurt dışına uçuşlar durduruldu.  

31.03.2020 

 

Covid-19 testi yapan merkez sayısı 75’e yükseldi 

01.04.2020  

 

Pazar yerleri ile ilgili ek genelge yayınlandı. Giriş-

çıkışlar denetlenecek. 

04.04.2020 

 

20 yaş altı vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirildi. 

30 Büyükşehir ve Zonguldak iline giriş-çıkış yasağı 

getirildi. Toplu çalışılan yerler, market ve pazarlarda 

maske takmak zorunlu hale getirildi. 

05.04.2020 

 

20-65 yaş arası vatandaşlara ücretsiz maske dağıtım 

uygulamasının başlaması 

09.04.2020 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının aldığı karar ile maske 

ve eldivenler ayrı bir atık kutusunda toplanıp, 72 saat 

sonra belediye ekiplerine teslim edilecek. 

10.04.2020  

 

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edildi (11-

12.04.2020 tarihlerinde) 

15.04.2020  

 

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edildi (18-

19.04.2020 tarihlerinde) 
Kaynak: Covid19 pandemi değerlendirme raporu, Türkiye Bilimler Akademisi 

(TÜBA) 

Covid 19 sürecinde dünyada alınan önlemler gibi Türkiye’de de 

önlemler alınırken aynı zamanda devlet desteği uygulamaları da 

devreye sokulmaya başlanmıştır. Bir sonraki bölümde bu uygulamalar 

çerçevesinde Vefa Sosyal Destek Grubu değerlendirilecektir. 
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2. COVİD-19 KRİZİNDE DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE 

YENİLİKÇİ DESTEK UYGULAMALARI 

 

Günümüzde gelişmiş ve gelişmekte olan birçok ülkede, sosyal 

politikaların uygulanmasında hem merkezi yönetim hem de yerel 

yönetimler önemli ölçüde sorumluluk üstlenmektedirler. Sosyal devlet 

anlayışını sağlayabilmede devlet, vatandaşa en yakın yönetim 

birimlerini görevlendirmektedir. Yerel yönetimlerin, sosyal politika 

kavramı ülkenin ekonomik, siyasal, kültürel etmenlere bağlı olarak 

diğer ülkelere göre değişiklik gösterebilmekte ve ülke mevzuatına da 

yansımaktadır. Devletin ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara sosyal devlet 

anlayışı gereği destek olması belli bir düzen çerçevesinde 

yapılmaktadır. Bahsedilen bu düzen ise literatürde “sosyal hizmet, 

sosyal çalışma” olarak adlandırılmaktadır. Literatürde farklı 

adlandırılmalar yapılsa da temelde aynı prensip uygulanmaktadır. Bu 

bağlamda Tomambay (1999) sosyal hizmeti; İhtiyaç sahibi grupların 

bakımları ve korunmaları toplumsal bir sorumluluk ve görev olarak 

nitelendirmiştir. Bu anlayıştan hareketle kamusal, yarı kamusal ve 

gönüllü yapılan etkinliklerle ihtiyaç sahibi grupların korunmaları ve 

bakımlarını iş edinen, bireylerin destek almadan çözemedikleri 

toplumsal ve bireysel sorunların çözümü için geliştirilen sürekli ve 

düzenli yapılan etkinliklere verilen isim olarak açıklamıştır 

(Tomambay, 1999: 237). 

 

Covid 19 salgının başladığı ilk dönemde özellikle en çok destek 

başvurusu çocuk bakım desteğine olduğu görülmektedir. Örneğin 

Polonya 8 yaş altı çocukların ihtiyaçları ve bakımları için evde 
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kalacak olan ebeveynlere ek olarak çocuk yardımında bulunacağını 

duyurduğu da kayıt altındadır. Diğer bir Avrupa ülkesi olan Litvanya 

ise eğitim kurumlarında karantinanın söz konusu olması durumunda 

çocuk bakımı için hastalık durumunda ise yardım yapılacağını 

bildirmiştir. Özbekistan’da ise evde çocuklarına bakmakla yükümlü 

olan vatandaşların %100 engelli yardımı alabileceklerini duyurmuştur. 

Yunanistan’da kamu ve özel sektörde çalışan ebeveynlerin çocuk 

bakımı nedeniyle izin kullanmalarına devletin ise bu süreçte maaş 

ödemelerine katkıda bulunacakları kararı verilmiştir. Yunanistan’a 

benzer bir uygulama örneğini yapan Güney Kıbrıs ise özel sektörde 

çalışan 15 yaş ve altı çocuk sahibi ebeveynlerden en çok birinin 

yararlanması şartıyla “özel izin” uygulamasını başlatmıştır 

(https://www.ey.com/ 14.05.2020). 

 

Şekil.2 Ülkelerin en çok başvurdukları sosyal destek unsurları 

 

Kaynak: EY CESA ülkeleri COVID-19 Destek Paketleri Veri Tabanı 

https://www.ey.com/
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Şekil 2’de gösterildiği üzere ülkelerin en çok başvurdukları sosyal 

destek unsurları verilmiştir. %22,2’lik oranla en fazla paya sahip 

başvurulan destek çocuk bakım desteği hizmetidir. Çocuk bakım 

desteğinin hemen alt sırasında ise  %18,5’lik bir oranla esnek çalışma 

uygulamaları yer almaktadır. Aynı orana sahip diğer bir başvurulan 

destek unsuru ise sosyal güvenlik teşvikleridir. %14,8’lik bir paya 

sahip olan ücretli hastalık veya ailevi durum izni desteği ise 4. sırada 

yer almaktadır. Yine aynı orana sahip olan diğer bir destek başvurusu 

ise işsizlik sigortası iyileştirmeleridir. Listenin en sonunda ise 

%11,1’lik oranla diğer destek başvuruları yer almaktadır. Destek 

başvuruları incelendiğinde önceliğin çalışan ebeveynler bakımından 

çocuk desteğinin önem arz ettiği görülmektedir. 

 

İçişleri Bakanlığının genelgesiyle valilik ve kaymakamlıkların 

koordinasyonuyla Vefa Destek Grupları 53 günde (22 Mart-13Mayıs) 

5.674.281 haneye ulaşarak, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan 

kişilerin ilaçtan gıdaya tüm ihtiyaçlarını temin etmiştir.  22 Mart-13 

Mayıs tarihlerinde Vefa Sosyal Destek Gruplarına 112 çağrı sistemi 

üzerinden 2.245.669 arama, 155 çağrı sistemi üzerinden 771.243 

arama, 156 çağrı sistemi üzerinden 338.047 arama, diğer iletişim 

numaralarından 2.741.071 arama olmak üzere toplamda 6.096.030 

arama gerçekleştirilmiştir (https://www.icisleri.gov.tr/65-yas-ustu-

vatandaslarimizin-ihtiyaclari-vefa-sosyal-destek-gruplari-tarafindan-

karsilaniyor Erişim Tarihi 18.05.2020). 

 

 

https://www.icisleri.gov.tr/65-yas-ustu-vatandaslarimizin-ihtiyaclari-vefa-sosyal-destek-gruplari-tarafindan-karsilaniyor%20Erişim%20Tarihi%2018.05.2020
https://www.icisleri.gov.tr/65-yas-ustu-vatandaslarimizin-ihtiyaclari-vefa-sosyal-destek-gruplari-tarafindan-karsilaniyor%20Erişim%20Tarihi%2018.05.2020
https://www.icisleri.gov.tr/65-yas-ustu-vatandaslarimizin-ihtiyaclari-vefa-sosyal-destek-gruplari-tarafindan-karsilaniyor%20Erişim%20Tarihi%2018.05.2020
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3. ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ 

 

Bu araştırmanın metodolojisi belgesel kaynak taramadır. Covid 19 

salgının güncel olması nedeniyle kaynak olarak Türkiye Cumhuriyeti 

resmi kaynakları kullanılmıştır. Bu bağlamda T.C. Sağlık Bakanlığı, 

T.C. İçişleri Bakanlığı, Çanakkale Valiliği ve Çanakkale 

Kaymakamlıklarının internet sayfaları incelenerek veriler elde edilmiş 

ve analiz edilmiştir. 22.03.2020 tarihinde kurulan Çanakkale vefa 

Sosyal Destek Grubu çalışmaları 25.04.2020 tarih aralığında 

gerçekleştirdiği faaliyetler değerlendirilerek aşağıdaki bölümde ilçe 

ilçe tablolar halinde aktarılarak Vefa Sosyal Destek Grubu 

çalışmalarının niteliği ortaya konmaya çalışılacaktır. 

 

4. ARAŞTIRMANIN BULGULARI 
 

Çanakkale’de Vefa Sosyal Destek Grubu Faaliyetleri bu bölümde ilçe 

ilçe değerlendirilerek verilecektir. Çanakkale İl ve İlçe Umumi 

Hıfzısıhha kurulunun kararı doğrultusunda, kronik rahatsızlığı 

bulunan ve 65 yaş üstü kişilerin dışarı çıkma kısıtlaması kararı 

sonrasında İçişleri Bakanlığının 22.03.2020 tarih esaslı E.5762 sayılı 

genelgeleri üzerine Çanakkale Valisi Orhan TAVLI’nın başkanlığında 

Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturulmuştur. Vefa Sosyal Destek 

Grubu il ve ilçelerde 24 saat olmak üzere hizmet vermektedir 

(http://www.canakkale.gov.tr/il-umumi-hifzissihha-kurul-karari 

Erişim Tarihi 07.05.2020). Risk grubunda bulunan 65 yaş üstü kişiler 

ile kronik rahatsızlığı bulunan kişilerin 112,155 ve 156 çağrı 

merkezlerine yaptıkları başvurular bulundukları konumlara göre il ya 

da ilçelerde bulunan Vefa Sosyal Destek Grubu iletişim merkezlerine 

http://www.canakkale.gov.tr/il-umumi-hifzissihha-kurul-karari
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yönlendirilmektedir. Uygulamanın yürürlüğe girmesiyle 22.03.2020-

30.03.2020 tarihleri arasında Çanakkale’de toplam 7.132 vatandaşın 

çağrısı cevaplandırılmıştır (http://www.canakkale.gov.tr/vefa-sosyal-

destek-grubu-calismalari Erişim Tarihi 08.05.2020). 

 

Grafik 1. Vefa Sosyal Destek Grubuna Başvuru Nedenleri 

 

Çanakkale Valiliği tarafından yapılan değerlendirmede Çanakkale 

halkının maaş, banka işlemleri, gıda desteği, ilaç alımı, su kartı 

yükleme ve temizlik hizmetleri gibi konularda daha sıklıkla Vefa 

Sosyal Destek Grubuna başvurmuştur. Daha sonra sağlık nedenleri, 

emniyet ve jandarma olarak sıralanmıştır (http://www.canakkale.gov. 

tr/vefa-sosyal-destek-grubu-calismalari Erişim Tarihi 27.05.2020).  

Çanakkale Valiliği Başkanlığında Vefa Destek Gruplarının hızlı ve 

etkin çalışmalarına Kaymakamlıklar, Çanakkale İl Özel İdaresi, 

Emniyet ve Jandarma birimleri, Kızılay, muhtarlar ve sivil toplum 

kuruluşları destek vermektedirler. Çanakkale İl Özel İdaresi tüm 
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paydaş kurumlara destek olmaları için; 118 şöfor,105 araç,120 araç içi 

personeli,28 çağrı merkezi personeli, 91 yardımcı personel olmak 

üzere 357 personel görevlendirilmiştir. Vefa Destek Grupları 

tarafından COVID-19 salgının yayılımını ve etkilerini azaltmak 

amacıyla Çanakkale ili genelinde vatandaşlara toplam 1.435.345 adet 

maske dağıtımı yapılmıştır (http://canakkale.gov.tr/vefa-sosyal-

destek-grubu-7-gun-24-saat-gorev-basinda Erişim Tarihi 20.05.2020). 

Bu çalışmalar aşağıdaki bölümde ilçe bazında değerlendirilerek 

verilecektir. 
 

4.1. Biga Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu 

Biga Kaymakamlığı tarafından oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu 

evlerinden çıkamayan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Bu 

süreçte sahada Vefa Sosyal Destek Grubu 328 personelle hizmet 

verdiği kayıt altına alınmıştır.  

 

Uygulamanın başladığı 22.03.2020 tarihinden 25.04.2020 tarihine 

kadar 16.518 vatandaşın ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu 

tarafından yerine getirilmiştir (http://www.biga.gov.tr/ Erişim Tarihi 

06.05.2020).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://canakkale.gov.tr/vefa-sosyal-destek-grubu-7-gun-24-saat-gorev-basinda%20Erişim%20Tarihi%2020.05.2020
http://canakkale.gov.tr/vefa-sosyal-destek-grubu-7-gun-24-saat-gorev-basinda%20Erişim%20Tarihi%2020.05.2020
http://www.biga.gov.tr/
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Tablo2. 22.03.2020-25.04.2020 tarihleri arasında Biga Vefa Destek Grubunun 

Çalışmaları 

Vatandaşların Talepleri Biga Vefa Sosyal Destek Grubunun 

Destekleri 

Sağlık-tedavi 444 

İlaç-Eczane 866 

Gıda Paket Desteği 3.046 

Gıda alışveriş, Pazar vb. 7.187 

Banka, atm 348 

Seyahat İzni 1.427 

Yüz Korumalı Maske 8.000 

Maske, eldiven dağıtımı 88.203 

Diğer 1.056 

 

Biga ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubunun özellikle maske, eldiven 

dağıtımında önemli rol üstlendiği görülmektedir. Halkın talepleri 

noktasında ise gıda alışverişlerinin gerçekleştirilmesi noktasında 

sıklıkla faaliyet gösterdiği de kayıt altında görülmektedir.  

 

4.2. Ayvacık Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu 

Ayvacık Kaymakamlığı tarafından oluşturulan Vefa Sosyal Destek 

Grubu evlerinden çıkamayan vatandaşların ihtiyaçlarını 

karşılamaktadır. Bu süreçte sahada Vefa Sosyal Destek Grubu 15 araç 

ve 90 personelle hizmetlerine devam etmektedir. Uygulamanın 

başladığı 22.03.2020 tarihinden 19.04.2020 tarihine kadar 

vatandaşların ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından 

karşılanmıştır (http://www.canakkale-ayvacik.gov.tr/ Erişim Tarihi 

05.05.2020).  

 

http://www.canakkale-ayvacik.gov.tr/
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Tablo3. 22.03.2020-19.04.2020 tarihleri arasında Ayvacık Vefa Destek Grubunun 

Çalışmaları 

Vatandaşların Talepleri Ayvacık Vefa Sosyal Destek Grubunun 

Destekleri 

Sağlık (İlaç ve Tedavi vb) 101 

Banka 430 

Gıda ve Gıda Paketi (Pazar, 

Alışveriş, Erzak Dahil) 

2295 

Seyahat İzin Belgesi 695 

Sıcak Yemek Dağıtımı 9737 

Diğer (Çöp, Su, vb) 10 

 

Ayvacık Vefa Sosyal Destek Grubu ise özellikle sıcak yemek dağıtımı 

noktasında aktif rol alırken halkın talepleri noktasında pazar ve gıda 

alışverişinin diğer faaliyetlere oranla daha fazla olduğu görülmektedir. 

Sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle özellikle 65 yaş üstünün 

alışveriş desteği talep ettiği bu noktada kayıt altındadır.  

 

4.3. Bayramiç Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu 

Bayramiç Kaymakamlığı tarafından oluşturulan Vefa Sosyal Destek 

Grubu evlerinden çıkamayan vatandaşların ihtiyaçlarını 

karşılamaktadır. Bu süreçte sahada Vefa Sosyal Destek Grubu 87 

personelle hizmetlerine devam etmektedir. Uygulamanın başladığı 

22.03.2020 tarihinden 28.04.2020 tarihine kadar 13.016 vatandaşın 

ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından yerine getirilmiştir. 

Ayrıca 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan ve ihtiyaç sahibi 

527 aileye gıda ve temizlik yardımı yapılmıştır 

(http://www.bayramic.gov.tr/ Erişim Tarihi 26.05.2020). 

http://www.bayramic.gov.tr/
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Tablo 4. 22.03.2020-28.04.2020 tarihleri arasında Bayramiç Vefa Destek Grubunun 

Çalışmaları 

Vatandaşların Talepleri Bayramiç Vefa Sosyal Destek Grubunun 

Destekleri 

Sağlık tedavi (ilaç, eczane vb.) 376  

Banka, ATM 587 

Gıda paketi desteği (Gıda, 

Alışveriş, Pazar vb.) 

1.318 

Seyahat İzni 235 

Diğer (Çöp, Su, maske, eldiven 

vb.) 

10.500 

Bayramiç Vefa Sosyal Destek Grubunda da Biga’da olduğu gibi 

maske, eldiven dağıtımı noktasında aktif görev almıştır. Diğer yandan 

diğer ilçelerde olduğu gibi gıda desteği ve alışveriş taleplerinin 

rakamlarının diğer faaliyetlere oranla fazla olduğu görülmektedir. 
 

4.4. Bozcaada Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu 

Bozcada Kaymakamlığı tarafından oluşturulan Vefa Sosyal Destek 

Grubu evlerinden çıkamayan vatandaşların ihtiyaçlarını 

karşılamaktadır. Bu süreçte sahada Vefa Sosyal Destek Grubu 6 

personelle hizmetlerine devam etmektedir. Uygulamanın başladığı 

22.03.2020 tarihinden 22.04.2020 tarihine kadar 188 vatandaşın 

ihtiyacı Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından yerine getirilmiştir. 

Çanakkale İl Özel İdaresi tarafından temin edilen 2000 adet maskenin 

dağıtımını Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından yapılmıştır. Ayrıca 

65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan ayrıca sezonluk tarım 

işçisi olarak tespiti yapılan ihtiyaç sahibi 36 aileye gıda ve temizlik 

yardımı yapılmıştır (http://www.bozcaada.gov.tr/ Erişim Tarihi 

20.05.2020). 

http://www.bozcaada.gov.tr/
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Tablo 5. 22.03.2020-22.04.2020 tarihleri arasında Bozcaada Vefa Destek Grubunun 

Çalışmaları 

Vatandaşların Talepleri Bozcaada Vefa Sosyal Destek Grubunun 

Destekleri 

Sağlık tedavi 7 

İlaç, eczane 18 

Gıda paketi desteği 36 

Gıda alışveriş, Pazar vb 61 

Banka, atm 41 

Seyahat İzni 18 

Diğer (çöp,su) vb. 7 

Covid 19 süresince vaka görülmeyen nadir ilçelerden biri olan 

Bozcaada’da diğer ilçelerde olduğu gibi gıda alışverişi noktasında 

gruptan destek alındığı kayıt altındadır. Ada nüfusunun az olması 

sonucu olarak yapılan destek çalışmalarının diğer ilçelere oranla daha 

az olduğu görülmektedir. 
 

4.5. Çan Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu  

Çan Kaymakamlığı tarafından oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu 

evlerinden çıkamayan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Bu 

süreçte sahada Vefa Sosyal Destek Grubu 25i gönüllü 48 i resmi 

olmak üzere 73 personelle hizmetlerine devam etmektedir. 

Uygulamanın başladığı 22.03.2020 tarihinden 21.04.2020 tarihine 

kadar 6560 vatandaşın ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grupları 

tarafından yerine getirilmiştir.  

 

 

 



 
 405 

Tablo 6. 22.03.2020-21.04.2020 tarihleri arasında Çan Vefa Destek Grubunun 

Çalışmaları 

Vatandaşların Talepleri Çan Vefa Sosyal Destek Grubunun 

Destekleri 

Gıda (Alışveriş, Ezak, Pazar 

Alışverişi) 

618 

İlaç 114 

Sağlık (Tedavi vb.) 372 

Banka İşleri (Atm) 692 

Seyahat İzni 542 

Sıcak Yemek Dağıtımı 2360 

Gıda Paketi Dağıtım 781 

Diğer (Çöp, Su, vb.) 583 

Maske Dağıtımı 20.000 
 

Çan Vefa Sosyal Destek grubu ise maske dağıtımında aktif görev 

aldığı yukarıdaki tabloda görülmektedir. Ayrıca sıcak yemek dağıtımı 

noktasında da grubun çalışmalarının daha fazla olduğu görülmektedir. 

 

4.6 Eceabat Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu 

Eceabat Kaymakamlığı tarafından oluşturulan Vefa Sosyal Destek 

Grubu evlerinden çıkamayan vatandaşların ihtiyaçlarını 

karşılamaktadır. Bu süreçte sahada Vefa Sosyal Destek Grubu 46 

personel ve 10 araç ile hizmetlerine devam etmektedir. Uygulamanın 

başladığı 22.03.2020 tarihinden 21.04.2020 tarihine kadar 7.187 

vatandaşın ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından yerine 

getirilmiştir (http://www.eceabat.gov.tr/ Erişim Tarihi 20.05.2020). 

 

 

 

 

 

http://www.eceabat.gov.tr/
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Tablo 7. 22.03.2020-21.04.2020 tarihleri arasında Eceabat Vefa Destek Grubunun 

Çalışmaları 

Vatandaşların Talepleri Eceabat Vefa Sosyal Destek Grubunun 

Destekleri 

Sağlık-tedavi 382 

Banka, atm 283 

Sıcak Yemek Dağıtımı 747 

Gıda paketi desteği (Gıda, 

Alışveriş, Pazar vb.) 

673 

Seyahat İzni 168 

Maske, eldiven dağıtımı 4775 

Diğer (Çöp, Su, vb.) 159 
 

Ecebat Kaymakamlığı tarafından yürütülen Vefa Sosyal Destek Grubu 

çalışmalarında ise diğer ilçelerde olduğu gibi özellikle maske ve 

eldiven dağıtımı noktasında daha fazla faaliyet gösterdiği 

görülmektedir. Sıcak yemek dağıtımı ve gıda paketi desteği 

faaliyetlerinin de aktif olarak gerçekleştirildiği kayıt altındadır. 
 

4.7. Ezine Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu 

Ezine Kaymakamlığı tarafından oluşturulan Vefa Sosyal Destek 

Grubu evlerinden çıkamayan vatandaşların ihtiyaçlarını 

karşılamaktadır. Bu süreçte sahada Vefa Sosyal Destek Grubu 16 

personel ve 7 araç ile hizmetlerine devam etmektedir. Uygulamanın 

başladığı 22.03.2020 tarihinden 21.04.2020 tarihine kadar 35.859 

vatandaşın ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından yerine 

getirilmiştir (http://www.ezine.gov.tr/ Erişim Tarihi 25.05.2020).  

 

 

 

http://www.ezine.gov.tr/
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Tablo 8. 22.03.2020-21.04.2020 tarihleri arasında Ezine Vefa Destek Grubunun 

Çalışmaları 

Vatandaşların Talepleri Ezine Vefa Sosyal Destek Grubunun 

Destekleri 

Sağlık tedavi 128 

Banka, ATM 321 

Gıda paketi desteği (Gıda, Alışveriş, 

Pazar vb.) 

1.175 

Seyahat İzni 150 

Diğer (Çöp, Su, vb.) 193 

Maske 26.400 

Çift eldiven 6350 

Dezenfektan 142 litre 

Kolonya dağıtımı 1000 
 

Ezine Vefa Sosyal Destek Grubu da diğer ilçelerde olduğu gibi 

eldiven ve maske dağıtımında diğer faaliyetlere oranla daha fazla 

görev almıştır. Gıda paketi desteği ve kolonya dağıtımı da Grubun 

faaliyetlerinin önemli bir kısmını oluşturmaktadır.  
 

4.8. Gelibolu Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu 

Gelibolu Kaymakamlığı tarafından oluşturulan Vefa Sosyal Destek 

Grubu evlerinden çıkamayan vatandaşların ihtiyaçlarını 

karşılamaktadır. Bu süreçte sahada Vefa Sosyal Destek Grubu 21 

personel ve 4 araç ile hizmetlerine devam etmektedir. Uygulamanın 

başladığı 22.03.2020 tarihinden 24.04.2020 tarihine kadar 23.754 

vatandaşın ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından yerine 

getirilmiştir (http://www.gelibolu.gov.tr/ Erişim Tarihi 06.05.2020).  

 

 

 

 

http://www.gelibolu.gov.tr/
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Tablo 9. 22.03.2020-24.04.2020 tarihleri arasında Gelibolu Vefa Destek Grubunun 

Çalışmaları 

Vatandaşların Talepleri Gelibolu Vefa Sosyal Destek Grubunun 

Destekleri 

Sağlık tedavi 229 

Banka, ATM 378 

Sıcak Yemek Dağıtımı 324 

Gıda paketi desteği (Gıda, 

Alışveriş, Pazar vb.) 

151 

Seyahat İzni 70 

Diğer (Çöp, Su, vb.) 102 

Maske, eldiven dağıtımı 22.500 adet 
 

Gelibolu Vefa Destek Grubu maske ve eldiven dağıtımı noktasında en 

fazla faaliyet göstermiştir. Sıcak yemek dağıtımı ve banka atm 

işlemleri faaliyetleri de sıklıkla gerçekleştirdiği faaliyetler olarak 

görülmektedir. 

4.9 Gökçeada Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu 

Gökçeada Kaymakamlığı tarafından oluşturulan Vefa Sosyal Destek 

Grubu evlerinden çıkamayan vatandaşların ihtiyaçlarını 

karşılamaktadır. Bu süreçte sahada Vefa Sosyal Destek Grubu 36 

personel ile hizmetlerine devam etmektedir. Uygulamanın başladığı 

22.03.2020 tarihinden 27.04.2020 tarihine kadar 13. 475 vatandaşın 

ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından yerine getirilmiştir 

(http://www.gokceada.gov.tr/ Erişim Tarihi 26.05.2020).  

 

 

 

 

 

 

http://www.gokceada.gov.tr/
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Tablo 10. 22.03.2020-27.04.2020 tarihleri arasında Gökçeada Vefa Destek 

Grubunun Çalışmaları 

Vatandaşların Talepleri Gökçeada Vefa Sosyal Destek Grubunun 

Destekleri 

Sağlık tedavi (ilaç, eczane vb.) 116 

Banka, ATM 196 

Gıda paketi desteği  1.051 

Seyahat İzni 112 

Diğer (Çöp, Su, maske, eldiven 

vb.) 

1200 

 

Gökçeada Vefa Sosyal Destek Grubu maske ve eldiven dağıtımı ve 

gıda destek paketi dağıtılması noktasında aktif olarak görev almıştır. 

 

4.10. Lapseki Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu 

Lapseki Kaymakamlığı tarafından oluşturulan Vefa Sosyal Destek 

Grubu evlerinden çıkamayan vatandaşların ihtiyaçlarını 

karşılamaktadır. Bu süreçte sahada Vefa Sosyal Destek Grubu 195 

personel ile hizmetlerine devam etmektedir. Uygulamanın başladığı 

22.03.2020 tarihinden 20.04.2020 tarihine kadar 24. 214 vatandaşın 

ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından yerine getirilmiştir 

(http://www.lapseki.gov.tr/ Erişim Tarihi 27.05.2020).  

 

Tablo 11: 22.03.2020-20.04.2020 tarihleri arasında Lapseki Vefa Destek Grubunun 

Çalışmaları 

Vatandaşların Talepleri Lapseki Vefa Sosyal Destek Grubunun 

Destekleri 

Sağlık tedavi 156 

İlaç, eczane 534 

Sıcak yemek dağıtımı 7170 

Gıda paketi desteği 1920 

Gıda alışveriş, Pazar vb 493 

Banka, atm 1505 

Seyahat İzni 316 

Diğer (Maske, eldiven dağıtımı) 12.120 
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Lapseki Vefa Sosyal Destek Grubu da diğer ilçelerde olduğu gibi 

maske eldiven dağıtımı ve sıcak yemek dağıtımı noktasında diğer 

faaliyet alanlarına göre daha fazla etkinlik göstermiştir.  

4.11. Yenice Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu 

Yenice Kaymakamlığı tarafından oluşturulan Vefa Sosyal Destek 

Grubu evlerinden çıkamayan vatandaşların ihtiyaçlarını 

karşılamaktadır. Bu süreçte sahada Vefa Sosyal Destek Grubu 40 

personel ile hizmetlerine devam etmektedir. Uygulamanın başladığı 

22.03.2020 tarihinden 21.04.2020 tarihine kadar 14. 812 vatandaşın 

ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından yerine getirilmiştir 

(http://www.canakkaleyenice.gov.tr/ 27.05.2020).  

 

Tablo 12: 22.03.2020-21.04.2020 tarihleri arasında Yenice Vefa Destek Grubunun 

Çalışmaları 

Vatandaşların Talepleri Yenice Vefa Sosyal Destek Grubunun 

Destekleri 

Sağlık tedavi 74 

İlaç, eczane 258 

Sıcak yemek dağıtımı 1262 

Gıda paketi desteği 260 

Gıda alışveriş, Pazar vb 433 

Banka, Atm 1630 

Seyahat İzni 235 

Diğer (Maske, eldiven dağıtımı) 10.660 
 

Yenice Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu ise maske ve 

eldiven dağıtımı faaliyetlerinde sıklıkla görev alırken sıcak yemek 

dağıtımı ve banka, atm işlemleri noktasında diğer faaliyetlere göre 

daha fazla rakamda destek sağlamıştır. 

 

http://www.canakkaleyenice.gov.tr/
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SONUÇ 

 

2019 yılı itibariyle Çin’de ortaya çıkarak tüm dünyayı etkisi altına 

alan Corona Virüs salgını olağan yaşamı etkilemiş ve var olan 

düzenleri değiştirmiştir. Bu süreçte ülkelerin sokağa çıkma yasakları 

ile halkını koruduğu bu minvalde yaşam ve çalışma koşullarının 

tamamen değiştiği bir dönem içine girilmiştir. Özellikle süreli 

kapanan iş yerleri, evden çalışma koşulları, sokağa çıkma yasaklarının 

beraberinde getirdiği ekonomik sıkıntılar içinde bulunan halklarına 

devletler kendi çözümlerini bulmaya gayret göstermiştir. Türkiye’de 

daha önce uygulanmayan ve İç İşleri Bakanlığı tarafından Vefa Sosyal 

Destek Grupları ismiyle her mahalli idarenin kendi koşulları ile 

oluşturduğu bu gruplar ihtiyaç sahibi halkın çağrılarına cevap 

vermiştir. Özellikle sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş üstü 

vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanmasının hedeflendiği uygulamada 

aynı zamanda talep ile başvuran diğer vatandaşlara da sıcak yemek, 

gıda paket desteği, kolonya, maske ve eldiven dağıtımı, banka ve atm 

işlemleri, izin belgesi talepleri faaliyetleri de gerçekleştirilmiştir. 

Diğer yandan sağlık, tedavi destekleri de sağlanmıştır. Şehirlerarası 

geçişlerin kısıtlandığı dönemde ise seyahat izin belgelerinin talep eden 

kişilere ulaştırılması noktasında faaliyet göstermişlerdir. Çanakkale’de 

çalışmanın verilerinin elde edildiği süreç içerisinde genel sokağa 

çıkma yasağı konmamış olmasına rağmen çalışma sonuçlarının 

rakamlarının yüksek olduğu görülmektedir. Bu da aktif bir yenilikçi 

uygulama olarak Vefa Sosyal Destek Gruplarının görevlerini yerine 

getirdiği kayıt altındadır.   
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Sosyal politikanın en önemli araçlarından biri olan sosyal hizmet 

anlayışına göre; bireyler sosyoekonomik şartların bir ürünü olarak 

kabul edilip olumsuz sosyoekonomik şartların iyileştirilmesi 

bakımından devletin önemli bir rolünün olduğunun vurgulanması 

gerekmektedir. Marshall (1965) vatandaşlığı, toplumun üyelerine 

verilen bir statü olarak incelemiş ve bu statüyü ise elinde tutan 

herkesin tüm haklar ve görevler bakımından eşit olduğuna vurgu 

yapmıştır. İncelenen bu anlayış bireylerin sosyal bakımdan ekonomik, 

sosyal güvenlik, refah ve kültürel mirastan belli bir düzeyde de olsa 

bir pay almalarına hak tanınması gündeme getirmiştir. Bu durum ise 

sosyoekonomik şartların iyileştirilmesi, temel ihtiyaçların 

karşılanması gibi sorumlulukların sosyal devlet anlayışı çerçevesinde 

çözülmesini göstermektedir (Marshall, 1965: 91). Bu noktalardan 

hareketle küresel bir salgının ülkemizde göstermiş olduğu etkileri en 

aza indirmek amacıyla alınan önlemlerden vatandaşların en az zarar 

ile çıkmaları görevini Türkiye Cumhuriyeti devleti Vefa Sosyal 

Destek Gruplarını kurarak önemli ölçüde sağlamıştır. Çanakkale 

sınırları içinde tüm kaymakamlıklar tarafından kurulan gruplar aktif 

olarak halkın ihtiyaçlarını karşılamış ve talepleri kayıt altına almıştır. 

Bu uygulama kriz dönemi içerinde alınmış bir kararın neticesi olarak 

elde edilen rakamlardan görülebilir ki amacına ulaşmıştır. 
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GİRİŞ 
 

Sanal gerçekliğin (VR) teknolojik kökenleri yarım yüzyılı aşkın bir 

süredir izlenebilmektedir, ancak gerçek gelişimi, sadece birkaç yıl 

önce, ticari görselleştirme cihazlarının çoğalması ve 360 derecelik 

video teknolojisindeki son gelişmelerle yaşanmıştır. Bu süreç medya 

şirketlerinin dijital sahneye girişine paralel olarak gerçekleşmiştir. 

İnternet, içerik üretimi ve erişim mekanizmalarını dönüştürmüş ve 

yakınsama ile karakterize edilen yeni bir dönem başlatmıştır. Söz 

konusu dönem, immersive gazeteciliğin ortaya çıkışını da beraberinde 

getirmiştir.  

 

Immersive sözcüğü, “sarmal”, “saran”, “çevreleyen”, “sarmalayan”, 

“sürükleyici” (Kılıç, 2016; Sürücü ve Başar, 2016: 15; Tepe, Kaleci 

ve Tüzün, 2016:549; Yıldırım, 2013:14; Özdemir, 2017: 599, Arslan 

ve Elibol, 2015: 1795) olarak Türkçeye çevrilmektedir. Ancak sözcük 

yalnızca sarmak, çevrelemek, sürüklemek anlamını taşımamaktadır. 

Özellikle gazetecilik uygulamaları açısından bakıldığında sözcük, 

“içine alma”, “varlık hissi yaratma” anlamlarını da kapsamaktadır. Bu 

nedenle sözcüğün tam Türkçe karşılığı bulunmamaktadır. “Üç 

Boyutlu Gazetecilik ya da Sanal Gerçeklik Gazeteciliği, Artırılmış 

Gerçeklik Gazeteciliği” gibi kavramlar da immersive gazeteciliğin 

tam Türkçe karşılığına denk gelmemektedir. Öyle ki bu gazetecilik 

türü sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik ve üç boyut teknolojilerini 

kapsamakla birlikte farklı teknolojileri bir arada kullanması itibariyle 

daha geniş bir kavramdır.  
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Immersive gazeteciliğin ilk örnekleri 2014 yılında görülmeye 

başlanmış ve bu tarihten sonra 2016-2017 arasında, üç boyutlu 

teknolojinin kurgusal olmayan anlatılarda kullanılması artış 

göstermiştir (Paino-Ambrosio ve Rodirigues-Fidalgo, 2019, 1133). 

Immersive gazetecilik temelde, haberlerin insanların haberlerde 

anlatılan olay veya durumlar hakkında birinci kişi deneyimleri 

edinmelerini sağlayacak şekilde üretilmesidir (De la Pena ve ark. 

2010: 291). Böylece belirli bir haber hikâyesine tanıklık eden 

izleyicide “gerçekten oradaymış” duygusu yaratılmaktadır. Bu durum, 

üç boyutlu rekreasyon olarak adlandırılacak sanal dünyaların 

yaratılması ve düşük maliyetiyle medya sektöründe en yaygın 

prodüksiyon olan 360 derece video ile elde edilmektedir. 

 

Sanal gerçekliğin gazeteciliğe dahil edilmesi, haber hikâye anlatımı 

söz konusu olduğunda geleneksel gazetecilik formüllerinin ve 

türlerinin yeniden yapılandırılmasını gerektirmektedir. Gazeteci, 

olayları yerinden izleyerek kendi deneyimlerini izleyici/okuyucuya 

aktarmakta, böylece okuyucu/izleyicinin zihninde bir görüntü 

oluşmaktadır. Televizyonda bu “görüntü” gerçektir, bu yüzden 

izleyicinin haberdeki olayı “hayal etmesine” gerek yoktur, izleyici 

bunu doğrudan ekranda görebilmektedir. Ancak, izleyicinin 

televizyonda izlediği görüntünün içine girmesi mümkün değildir, 

önünde ekran engeli bulunmaktadır. VR ya da 360 derecelik 

görüntüye dayanan immersive gazetecilik izleyicinin daha da ileri 

gitmesini, TV'nin ya da bilgisayar ekranının bariyerini aşmasını ve 

doğrudan olayların sahnesine ulaşmasını sağlamaktadır.  
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Immersive gazetecilik, katılımcıların (izleyicilerin) haber 

öykülerindeki olayların veya durumların birinci şahıs deneyimlerini 

kazanmalarını destekleyen haber üretimini ifade etmektedir. Tipik 

olarak, kişi sanal ortamda birinci şahıs görüşüne sahip bir avatar 

(katılımcının animasyonlu üç boyutlu [3D] temsili) olarak temsil 

edilmekte ve haber hikâyesinin neredeyse yeniden yaratılmış bir 

senaryosuna girmektedir. Immersive gazetecilikte, katılımcı haber 

hikâyesinin içinde olduğunu hissetmekte ve katılımcının vücudu 

mekânda bir ziyaretçi veya haberin bir karakteri olarak haber 

hikâyesinin bir parçası haline gelmektedir (Sirkkunen vd., 2016: 298). 

Bu bağlamda bu çalışmada immersive gazeteciliğin ne olduğu, hangi 

sanal ve artırılmış gerçeklik teknolojilerinden yararlandığına ilişkin 

teorik bir perspektif sunulmaya çalışılmıştır.  

1. SANAL GERÇEKLİK VE ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK 
 

Sanal gerçeklik (Virtual Reality) kavramı tamamen yeni bir kavram 

değildir; 1960'ların sonlarından beri çeşitli şekillerde var olmuştur. 

Kavram kendi gelişim evrimi içerisinde dönem dönem sentetik çevre, 

siber uzay, yapay gerçeklik, simülatör teknolojisi ve benzeri şekilde 

adlandırılmış olup günümüzde sanal gerçeklik olarak kabul 

edilmektedir (Onyesolu ve Eze, 2011: 4). Sanal gerçeklik (VR) terimi, 

popüler medya kanalları tarafından genellikle sadece bilgisayarlarda 

ve zihinlerde var olan hayali dünyaları tanımlamak için 

kullanılmaktadır; ancak bir sistem olarak sanal gerçekliği daha detaylı 

ve kesin tanımlamak gerekmektedir. 
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“Aslında değil ama özünde veya etkisinde olmak ve gerçek olmanın 

durumu veya kalitesi” ve “sadece görünen bir şeyden farklı olarak 

gerçek veya gerçek bir şey oluşturan şey” (Sherman ve Craig, 2018: 

438) olarak da ifade edilen sanal gerçeklik; kullanıcının bilgisayar 

simülasyonlu bir ortamla etkileşime girmesine izin veren bir teknoloji 

olarak geçmişi, bugünü ve geleceği deneyimlemenin, hissetmenin ve 

dokunmanın anahtarıdır. Kullanıcısı için kendi dünyasını, kendi 

özelleştirilmiş realitesini yaratabilmenin bir aracıdır. Bir video oyunu 

oluşturmaktan, evrende sanal bir gezintiye, bireye ait bir rüya evinde 

yürümekten yabancı bir gezegende yürüyüşe kadar değişebilir ve 

geliştirilebilir bir yapıyı mümkün kılmaktadır. Sanal gerçeklik 

uygulamaları sayesinde, güvenli ve öğrenme perspektifiyle en 

öğretici, en eğlenceli veya uyarıcı/korkutucu durumlar deneyimlene-

bilmektedir (Mandal, 2013: 304). 

 

Sanal gerçeklik teknolojisi, insanlar için dijital akıllı aygıtları ve son 

derece karmaşık verileri görselleştirmenin, manipüle etmenin ve 

onlarla etkileşim kurmanın bir yoludur. Bilgisayar donanımı ve 

yazılımı ile oluşturulan ve kullanıcıya gerçek bir ortam gibi görünecek 

ve hissedilecek şekilde sunulan yapay bir ortamdır (Williams ve 

Sawyer, 2001: 13). Sanal gerçeklik (VR), uygun şekilde arabirimde 

bulunan çok sayıda insan katılımcının çevrede simüle edilmiş fiziksel 

unsurlarla etkileşime girebileceği ve onları manipüle edebileceği ve 

bazı şekillerde geçmişte diğer insanların temsilleriyle etkileşime 

girebileceği bilgisayar sentezli, üç boyutlu bir ortamı ifade etmektedir 

(Ausburn ve Ausburn, 2004: 4-5).  
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Sanal gerçeklik kullanıcının bilgisayarlar ve dijital araçlar tarafından 

oluşturulan bir dünyada aktif katılımcı haline geldiği, oldukça 

etkileşimli, bilgisayar tabanlı bir multimedya ortamı olarak 

tanımlanabilir. Genişlik, yükseklik ve derinliğin üç boyutunda görsel 

olarak deneyimlenebilen ve ayrıca sesle, dokunsal ve diğer formlarla 

görsel olarak tam gerçek zamanlı hareketle “etkileşimli bir deneyim” 

sağlayabilen gerçek veya hayali/kurgusal bir ortamın simülasyonudur. 

Sanal gerçeklik ortamındaki etkileşim; gerçek ortamda yapılan 

hareketlerin, bu ortama yansıması ve bunun sonucu olarak gözlemcide 

algısal tepkilerin oluşmasıdır. Bu süreç farklı biçimlerde olabilir; 

gözlemcinin gerçek ortamdaki hareketi ile (kafa veya vücut hareketi) 

sanal ortamdaki bakış açısı değişebilir, ortam gözlemcinin yazdığı 

bilgiye cevap verebilir, gözlemci ortamdaki nesnelerin yerlerini, 

özelliklerini değiştirebilir veya aynı sanal gerçeklik ortamında birden 

fazla gözlemci iletişim içinde olabilir. Etkileşim şekli ortamın 

oluşturulma amacına göre değişmektedir. Sanal gerçeklik ortamının 

etkileşim ve içine girme özelliklerinin bir yansıması olarak da kabul 

edilen duygusal geri dönüş ise gözlemcinin ortamda kendi varlığını 

hissedip, duyusal olarak bu mekândan veya bu mekânda 

gerçekleştirdiği eylemden etkilenmesidir (Kayapa ve Tong, 2011: 

350). 

Sanal gerçeklik (VR), zihnimize, görünüşte hiçbir sınırı olmayan bir 

şekilde dijital ortama doğrudan erişim sağlayabilir. Ancak, etkileyici 

VR deneyimleri oluşturmak inanılmaz derecede karmaşık bir 

mücadeledir. VR iyi yapıldığında, sonuçlar gerçek dünyada 
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yapabileceklerimizin ötesine geçen parlak ve zevkli deneyimler ortaya 

çıkarabilen bir teknolojidir. Mühendislik, her şeyin üzerine inşa 

edildiği sanal gerçeklik sistemlerinin çekirdeği olduğu için her zaman 

gerekli olacaktır; ancak VR'nin kendisi, teknoloji ve psikolojinin 

büyüleyici bir etkileşimini sunar ve VR'yi iyi yapmak için her ikisine 

de ihtiyaç vardır (Jerald, 2016: 38). Bu sebeple; insan algısını ve 

davranışını yönlendiren ve insan deneyimine dayanan bir yapıya sahip 

sanal gerçeklik sisteminin teknik, mantık ve psikoloji ile 

harmanlanması gerekmektedir. 

 

Sanal gerçeklik (VR), gerçek veya hayali bir ortamı kopyalayan ve 

kullanıcıların bu dünyayla sanki oradaymış gibi hissettirerek 

etkileşime girmesini sağlayan sürükleyici bir medya deneyimidir. Bir 

sanal gerçeklik deneyimi oluşturmak için iki birincil bileşen 

gereklidir. Birincisi, sanal bir dünya üretilebilmelidir. Bu, video 

çekimi ile gerçek dünyadaki bir sahneyi kaydetme veya ortamı 

bilgisayar tarafından tasarlanmış görüntülerle de oluşturulmuş olabilir. 

İkincisi, kullanıcıların kendilerini bu sanal ortama daldırabilecekleri 

bir cihaza ihtiyacı vardır. Bunlar genellikle özel odalar veya başa 

takılan ekranlar şeklindedir; ancak 360 derecelik 3D video 

çekimindeki son teknolojik gelişmeler, hesaplama kapasiteleri ve 

görüntüleme teknolojisi yeni nesil tüketici deneyimi tabanlı sanal 

gerçeklik üretimini hızlandırmıştır (Owen vd., 2015). 

 

Deneyim, insanlar için son derece önemlidir; çünkü yaşam kalitesini 

anlık olarak belirlemektedir. Bu noktada sanal gerçeklik (VR) için 

deneyim daha da kritik bir hale gelmektedir. Çünkü sanal gerçeklikte 
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amaç; deneyimi anlamak, sezgisel olarak kontrol etmek ve 

rahatlamaktır/tatmin olmaktır. Sanal gerçeklik sistemi, sanki o ortam 

gerçekmiş gibi deneyimlenebilen ve etkileşime girilebilen ve 

bilgisayar tarafından oluşturulan bir dijital ortam olarak da 

tanımlanabilir. İdeal bir VR sistemi, kullanıcıların nesnelerin etrafında 

fiziksel olarak dolaşmasını ve bu nesnelere gerçekmiş gibi 

dokunmasını sağlamaktadır. 

 

Deneyim kavramı; sanal gerçekliğe dair kullanılan anahtar 

kavramlardan da biridir. Deneyimler, insanların zihninde anlamlı, ilgi 

çekici, etkili ve hatırlanabilir tecrübeler oluşturulması için 

tasarlanmaktadır.  Bu sebeple gazetecilik de dahil olmak üzere birçok 

alanda yapılan VR uygulamalarında deneyimsel çevreler üretilerek 

fonksiyonel olarak kullanılabilmektedir. Haberleri VR ile 

hikâyeleştirmek, kullanıcılara yalnızca zihinleriyle değil, bedenleriyle 

de hatırlayabilecekleri deneyimler sunmaktadır. Haberi izlemek veya 

dinlemek yerine “aracılı ortamla birlikte farklı bir ortamda bulunma” 

hissi yaşatan ve habere konu olan olayı deneyimleme fırsatı sunan 

sanal gerçeklik, kullanıcının empati yapma yolunu açarak önyargıyla 

baktığı gruplara ve durumlara yönelik eğilim ve düşüncelerini de 

değiştirebilme potansiyeli taşıyan yeni bir habercilik formunu ortaya 

çıkarmaktadır (Yılmaz: 2018). Bu doğrultuda gazetecilik alanında 

sanal gerçeklik kullanımı; sadece bir sunum değil, aynı zamanda 

duyusal bir gerçeklik deneyimi sunması nedeniyle önceki gazetecilik 

biçimlerinden ciddi farklılar taşımaktadır. Böylece okuyucu, haberleri 
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okumak veya görsel-işitsel materyalleri seyretmekten çok daha farklı 

bir deneyim seviyesi ile karşılaşmaktadır.  

 

Artırılmış gerçeklik (AR) ise sanal ortamların veya daha yaygın olarak 

adlandırıldığı gibi sanal gerçekliğin bir varyasyonudur (Azuma, 1997: 

355). Artırılmış gerçeklik (AR), sanal bilgisayar tarafından 

oluşturulan bilgiler eklenerek geliştirilmiş/artırılmış fiziksel gerçek 

dünya ortamının gerçek zamanlı doğrudan veya dolaylı görünümüdür. 

AR hem etkileşimli hem de üç boyutlu olarak kaydedilen gerçek ve 

sanal nesneleri birleştirmektedir. AR, kullanıcının gerçek dünyayla 

ilgili algısını ve etkileşimini geliştirmektedir. Sanal gerçeklik (VR) 

teknolojisi gerçek dünyayı görmeden kullanıcıları yapay/sanal bir 

dünyaya tamamen daldırırken, AR teknolojisi, sanal nesneleri ve 

ipuçlarını gerçek zamanlı olarak gerçek dünyaya bindirerek gerçeklik 

duygusunu arttırmaktadır (Carmigniani vd., 2011: 342). Milgram ve 

Kishino (1994: 4) ise artırılmış gerçekliği gerçek bir ortamın 

bilgisayar grafiği sanal nesneler aracılığıyla artırılma durumu olarak 

tanımlamaktadırlar. Özarslan’a göre (2011) artırılmış gerçeklik; 

“fiziksel dünyanın sanal ile gerçek zamanlı olarak bütünleştirilerek 

aynı kadrajda bulunmasını hedefleyen uygulamalardır. Bu 

uygulamalar “gerçek” ile “sanal”ın bir araya gelerek etkileşime 

girmesini sağlayan önemli bir adımdır.” Tüm bu tanımlardan yola 

çıkarak AR sisteminin gerçek ve sanal nesneleri gerçek bir ortamda 

birleştirdiğini, etkileşimli, üç boyutlu ve gerçek zamanlı çalıştığını 

söylemek mümkündür. 

 



 
 425 

AR sistemleri, sanal gerçeklik araştırmalarında kullanılan aynı 

donanım teknolojilerinden bazılarını kullanır, ancak çok önemli bir 

fark vardır: sanal gerçeklik, gerçek dünyayı kasıtlı olarak değiştirmeyi 

hedeflerken, artırılmış gerçeklik onu tamamlamaktadır (Feiner, 2002: 

50). AR sisteminde, gerçek ve sanalın birleştirilmesinde optik ve 

video teknolojileri olmak üzere iki temel seçenek bulunmaktadır. 

Optik transparan (Optical see-through HMDs) ya da video transparan 

(video see-through HMDs) başa takılabilir görüntüleyicilerle gerçek 

ve sanal birleştirilerek kullanıcının sanal nesnelerle gerçek dünyayı 

görmesi sağlanmaktadır (Azuma, 1997: 10). 

 

AR sanal gerçeklikle ilgili olmasına rağmen, kullanıcının bilgisayar 

tarafından oluşturulan bir ortam aracılığıyla gerçeklikle etkileşimini 

artırmakta ve kullanıcının çevredeki dünyayı görmeye ve duymaya 

devam etmesine izin vermektedir (Pavlik ve Bridges, 2013: 7). 

AR’nin ilk prototipleri 1960’lı yıllarda Ivan Sutherland ile Harvard 

Üniversitesi ve Utah Üniversitesi öğrencileri tarafından 

oluşturulmuştur. ABD Hava Kuvvetleri Armstrong Laboratuvarı, 

NASA Ames Araştırma Merkezi, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü 

ve Chapel Hill'deki Kuzey Carolina Üniversitesi'nde küçük bir grup 

araştırmacı 1970'lerde ve 1980'lerde AR üzerine çalışmalarına devam 

etmiş, bu süre zarfında Sony Walkman (1979), dijital saatler ve kişisel 

dijital organizatörler gibi mobil cihazlar piyasaya sunulmuştur. Bu, 

kişisel bilgisayarlar her zaman giyilebilecek kadar küçüldükçe, 

1990'larda giyilebilir bilgisayarların yolu açılmıştır. İlk avuç içi 

bilgisayarlar arasında Psion I (1984), Apple Newton Message Pad 
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(1993) ve Palm Pilot (1996) bulunmaktadır. Bugün ise kişisel dijital 

yardımcılar (PDA'lar), tablet PC'ler ve cep telefonları gibi AR'yi 

destekleyebilecek birçok mobil platform bulunmaktadır (van Krevelen 

ve Poelman, 2010: 1-2).  

 

1990’lı yıllarda geliştirilen ilk mobil AR sistemleri genellikle hantal 

ve kullanışsız olmakla birlikte, gazetecilik için erken prototipler de bu 

yıllarda geliştirilmeye ve test edilmeye başlanmıştır. 2000’li yıllarda 

ise özellikle mekânsal yönelim özelliklerine sahip mobil bağlamda bir 

dizi gazetecilik ve medya uygulaması ortaya çıkmıştır. Bu yıllarda AR 

teknolojileri minimal hale gelmeye başlamış, ticarileşmiş; AR'nin 

kullanılabilirliği, geniş bant kablosuz altyapı, AR uygulamaları 

(çoğunlukla ücretsiz ve nispeten kolay kullanım) ve coğrafi bilgi 

sistemleri gelişmeye başlamıştır. Böylece bu yıllarda gazetecilik ve 

stratejik iletişim amaçları için AR teknolojilerini benimsemeye ve 

kullanmaya başlayan bir gazetecilik ve medya kuruluşları temeli de 

oluşmuştur (Pavlik ve Bridges, 2013: 7). AR teknolojileri VR 

teknolojilerinde olduğu gibi gazetecilikte kullanıcının gerçek 

dünyadaki doğal ortamla ilgili deneyimini artırmaktadır. AR 

teknolojisi, bir insanın gerçek dünyanın belirli bir alanı veya hacmi 

içindeki hareketlerini veya aktivitesini sanal dünyada istenen bir 

yansımaya çevirmekte ve böylece insanın sanal dünyadaki bir 

etkinliğe katılmasını sağlamaktadır. 
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2. IMMERSIVE GAZETECİLİK 
 

Etkileşimli dijital medyanın gazetecilik pratiğine uygulanması, 

illüstrasyon ve Infographics'ten video oyunlarına ve üç boyutlu (3D) 

somutlaşmış deneyime kadar geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. 

Bunlara eğitim ya da bölgesel konular üzerine kurgulanmış ve oyun 

mekaniğini kullanan haber oyunlarını örnek vermek mümkündür. 

(Michael ve Chen, 2005). Haber oyunları, basit 2D animasyonlardan 

ayrıntılı 3D oyunlara kadar değişmektedir.  KUMA WAR, çevrimiçi 

oyun serisi, haber oyunlarının açıklayıcı türüne bir örnektir. Oyun, bir 

askeri üçüncü şahıs nişancı oyunu motorundan uyarlanmıştır ve 

sahneler, görevler, haber hesapları, röportajlar ile ABD Savunma 

Bakanlığı raporlarına dayanarak Irak ve Afganistan'daki savaşların 

canlandırılmasıdır. KUMA Gerçeklik Oyunları, web sitesindeki 

“Gerçek Savaş Haberleri, Gerçek Savaş Oyunları” iddiası ile kendisini 

gazetecilik olarak konumlandırmaktadır (KUMA Reality Games, 

2004). 

 

Aktivist bir oyun olan “Darfur Ölüyor (Darfur is Dying)” oyununda 

ise oyuncu Darfuri, ailesinden bir mülteci ile birlikte su ve yakacak 

bulmak için keşfe çıktığı sırada Janjaweed milis devriyelerinden 

kaçmak zorundadır. Oyun, oyuncuyu tehlikelerin gerçek trajediyi 

ifade ettiği bir oyun ortamında konumlandırarak soykırım kurbanları 

için empatiyi arttırmayı amaçlamaktadır (Ruiz, 2006). 

 

Bahsi geçen oyunlarda kullanıcı, geleneksel bir bilgisayar arayüzü ile 

dijital olarak temsil edilen bir dünyaya girmektedir. Kullanıcının 

temeldeki haber hikayesinin farklı konularını ve yönlerini araştırarak, 
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bir dizi olasılık arasından eylemleri seçebileceği bir seçim ögesi 

vardır. Bu hem bir yöntem hem de kullanıcıya bir anlatım boyunca 

gezinme olanağı sunarken bazen kullanıcıyı gerçek hikâyenin 

belgelerine, fotoğraflarına veya görsel-işitsel görüntülerine getirmekte 

ve ayrıca ona bir deneyim sunmaktadır.  

 

Üç boyutlu sanal ortamların en dikkat çeken yönlerinden biri, 

insanların gerçek olmadığını bilseler bile sanal durumlara ve olaylara 

gerçek anlamda tepki verme eğiliminde olmalarıdır. Slater (2009), 

sanal gerçeklik kavramını açıklarken yer yanılsaması, akla 

yatkınlık/inandırıcılık ve sanal beden sahipliği üzerinde durmaktadır. 

Yer yanılsaması, bireyin orada olmadığını bilmesine rağmen sanal 

olarak yaratılmış alanda olma yanılsamasını yaşamasıdır. Yer 

yanılsaması, fiziksel gerçeklikte sahip olunabilecek bir his değildir, 

çünkü bireyin olduğunu bildiği yer ile olduğu yer arasında bir fark 

yoktur. Akla yatkınlık/inandırıcılık ise olayların göründüğü gibi 

(gerçekten oluyor) olduğu yanılsamasıdır. Başa takılan ekranlarda 

birey kendi beden hareketlerini görmemektedir. Yer yanılsaması ve 

akla yatkınlık ise vücut temsili gerektirmektedir.  Bu nedenle son 

yıllarda çok boyutlu korelasyonlarla, insanlara yabancı nesnelerin 

(kauçuk el gibi) vücutlarının bir parçası olduğu yanılsaması 

verilmektedir. Böylece bireylerde sanal bedenleri kendilerine aitmiş 

hissi yaratılmaktadır (Petkova ve Ehrsson, 2008; Slater, vd. 2010). 

 

Söz konusu sanal gerçeklik uygulamaları, son zamanlarda gazetecilik 

pratiklerine de yansımış, özellikle grafik ve ses gibi hiper ortamın 

etkileyici potansiyellerinin keşfedilmesiyle kullanıcıyı daha 
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derinlemesine bir okuma deneyimine götüren immersive anlatılar 

üretilmeye başlanmıştır. Bu anlatım türü 360 derecelik görüntüler 

(statik veya hareketli) ile üç boyutlu simülasyonlar ve sanal 

gerçeklikle üretilmiş sentetik görüntüleri içermektedir. İçerik, ekranda 

Google Cardboard, 3D sanal gerçeklik gözlükleri gibi özel gözlükler 

ve kulaklıkları ile görüntülenebilmekte veya deneyimlenebilmektedir 

(Longhi, 2017: 15).  

 

The Washington Post gazetesi ABD başkanlık seçimleri için yürütülen 

kampanya ve tartışmaları 360 derecelik videolar, görüntüler ve 

imajlarla vermiş, Brezilya ve İspanya’da da gazetelerin 2016 yılında 

fotoğraf ve infografik uygulamaları kullanarak immersive haberler 

yapmaya başladığı görülmüştür (Longhi, 2017: 16). 
 

Immersive gazetecilik, haber, belgesel ve kurgusal olmayan hikayeleri 

iletmek için oyun platformlarını ve sanal ortamları kullanmanın yeni 

bir yoludur. Bu hikayeler Second Life gibi çevrimiçi sanal dünyalarda 

oluşturulabilmekle birlikte bireyi sanal bir vücuda ya da beden 

hareketlerini izlemeye dayalı sanal gerçeklik arayüzüne (CAVE) 

yerleştiren, kafa hareketlerini izlemeye dayalı başa takılabilir 

görüntüleyici kullanılarak da üretilebilmektedir. Bu platformlar, iyi 

kurgulanmış sanal gerçeklik senaryolarıyla yaratılan varlık 

duygusundan yararlanmakta, manzara ve seslere benzeri görülmemiş 

bir erişim sağlayarak ve haberlere eşlik etme duygusu yaratarak 

izleyiciye immersive bir deneyim sunmaktadır. Katılımcılar öykü 

boyunca dijital bir avatar olarak hareket etmekte ve fiziksel dünyadan 
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gelen görsel ve işitsel materyaller de katılımcıların kurgusal olmayan 

bir hikâye yaşadıkları fikrini güçlendirmektedir (Jenkins, 2010). 

 

Günümüzde haber hikâyeleri etkileşimli haritalardan haber oyunlarına 

kadar birçok farklı biçimde sunulmaktadır. Ancak de la Pena ve 

arkadaşları, etkileşimli gazetecilik ya da düşük seviyeli immersive 

gazetecilik” formları ile izleyicinin gerçek konumunun haber 

hikâyesinin konumuna dönüştürüldüğü “derin immersive gazetecilik” 

formlarını birbirinden ayırmaktadır (Hardee ve McMahan, 2017: 2). 

Etkileşimli gazetecilik, kullanıcıların dijital olarak temsil edilen 

dünyaya bir geleneksel bilgisayar arayüzüyle girdiği, haber 

hikâyesinin farklı konularını ve yönlerini araştıran bir seçim ögesi 

sayesinde bir dizi olasılık arasından eylemlerini seçebildiği, örneğin 

isterse gerçek hikâyenin dokümanlarına, fotoğraflarına ulaşarak anlatı 

içinde gezinebildiği uygulamalar olarak tanımlanmaktadır (Çaba, 

2018: 693). Derin immersive gazetecilik ise katılımcının gerçek 

konumunun haber hikâyesinin konumuna dönüştürüldüğü ve daha da 

önemlisi katılımcının gerçek vücudunun dönüşerek haber hikâyesinin 

merkezi bir parçası haline geldiğini hissettiği bir gazetecilik pratiğidir 

(de la Pena vd., 2010: 293). 

 

Immersive gazeteciliğin temelinde immersion (daldırma) ve varlık 

duygusu (presence) kavramları bulunmaktadır. İmmersion, bireyin 

kendi fiziksel dünyasını terk ettiği ve sanal bir ortama girdiği hissi 

olarak tanımlanmaktadır (Owen vd., 2015). Witmer ve Singer (1998) 

ise immersion kavramını dijital bir çevreyle kuşatılmış, buna dahil 

edilmiş olma veya bu ortamla etkileşime girme duygusu olarak 
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tanımlamaktadır. Varlık duygusu kavramı ise genel olarak “orada 

olma” hissi olarak nitelendirilmektedir. Varlık duygusuna ilişkin 

yapılan tanımların tümü kullanıcının teknoloji yoluyla başka bir yere 

götürüldüğü ve gerçekten taşındığını hissettiği bir durumu ifade 

etmektedir. Kim ve Biocca (1997) varlığı fiziksel gerçeklikten 

“ayrılma” ve “sanal bir ortama varış” arasında bir kombinasyon olarak 

görmektedir. Gazetecilik için sanal gerçekliğin temel değeri bu varlık 

olasılığından kaynaklanmaktadır. Sadowski ve Stanney (2002), sanal 

dünyadaki varlığı, kullanıcıların bilgisayar tarafından oluşturulan 

deneyler sırasında kendilerini fiziksel olarak bulduklarından farklı bir 

yerde bulmaları olarak açıklamaktadırlar. Varlığın, duyusal uyarımlar, 

çevresel uyarımlar ve bireyin iç eğilimleri arasındaki etkileşime 

dayandığını öne süren yazarlar, bireyin sanal bir ortamda var olduğu 

psikolojik algısının, temel olarak immersion özelliklerinin bir yan 

ürünü olduğunu belirtmektedirler. Immersion, okuyucunun, 

dinleyicinin veya izleyicinin, izledikleri, okudukları veya dinledikleri 

ortamın anlatımına teslim olmasıdır. Immersion ile tüm duyuların 

konsantrasyonu meydana gelmektedir. Bu, örneğin bir film 

izlediğimizde veya bir kitap okuduğumuzda ve kendimizi tamamen 

orada sunulan hikâyeye taşıdığımızda olmaktadır. Hikâyenin bize 

aktarıldığı nesneler-kitap veya film-ve film projektörü kavramını 

kaybettiğimiz an, hikâyeye tamamen girmekteyiz (Longhi, 2017).  

 

Gazetecilik alanında yeni teknolojilerin benimsenmesiyle dijital 

formatlar önemli hale gelmiş, sanal gerçeklik olarak bilinen 360°’lik 

videonun entegrasyonu ile kitlelerin hikâyenin içine girmesi 



 
432 İLETİŞİMDE SEÇME KONULAR 1 

sağlanmıştır. Gazeteciliğin ve gazetecilerin hedefi her zaman yerel ve 

küresel konularda farkındalık oluşturmaktır. Bu nedenle hikâye 

anlatımı gazeteciliğin önemli bir parçasıdır. 360° gazetecilikle, 

izleyiciye hikâyenin bir parçası olma fırsatı verilmektedir. Kameralar 

bir manzaranın her açısını yakalamakta ve bir hikâye izlerken 

izleyicinin nereye bakacağını seçmesini sağlamaktadır. Böylece 

yaratılan sanal gerçeklik içine giren izleyici, varlık duygusuna sahip 

olarak olaya birebir tanıklık etmektedir. Öyle ki geleneksel hikâye 

anlatımından farklı olan üç boyutlu hikâye anlatımı, görüntüleyenlere 

yerleşik biçimlerden daha dinamik bir deneyim sunmaktadır.  

 

Nuwer’e göre (2015: 23), 360° gazeteciliğin etkinliği “duyusal 

sistemlerimizi ele geçirme, diğer tüm girdileri engelleme ve aklımızı 

gördüğümüz ve duyduğumuzu gerçekte olduğu gibi işlemeye 

yöneltme yönteminden kaynaklanmaktadır”. Üç boyutlu sanal 

ortamlar, kullanıcının çevresindeki dünyayı daha önce hiç olmadığı 

gibi deneyimlemesi için zengin fırsatlar sunmaktadır. Bunlar 

davranışları değiştiren ve şekillendiren güçlü ikna araçlarıdır. 

Columbia Journalism Review'de Erin Polgreen, üç boyutlu ortamlarda 

kişinin deneyimlediği varlık hissinin, kullanıcının içine girdiği 

hikâyede anlatılan ortamlarda neler olduğunu anlamasına yardımcı 

olduğunu ifade etmektedir (Hodgson, 2017: 21). 

3. YAYGIN IMMERSIVE TEKNOLOJİLER 
 

Gazetecilik alanında kullanılan yaygın immersive teknolojiler beşe 

ayrılmaktadır. Bunlardan ilki “360 derece videolar”dır. 360° videolar 

immersive deneyimler oluşturmak için kullanılan en yaygın 
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teknolojilerdir. Bunun bir nedeni 360° videoların herhangi bir 

bilgisayar üretimi sunum ya da 3 boyutlu nesneler gerektirmemesi ve 

Google Cardboard, HTC Vive ya da Başa Giyilebilir Görüntüleyiciler 

(Head-Mounted Display/HMD) ile izlenebilmesidir. 360° videoları 

akıllı telefonlar ve web tarayıcıları ile de görüntülemek mümkündür. 

Bu geniş görüntüleme seçenekleri, 360° videoları geniş kitle tüketimi 

için en erişilebilir immersive teknolojiler haline getirmiştir (Hardee ve 

McMahan, 2017:7). Bu noktada, Rupp vd. (2016), akıllı telefonlar ve 

web tarayıcıları üzerinden izlendiğinde 360° videoların yarattığı varlık 

hissinin daha az olduğunu vurgularken Diemer vd. (2015), başa 

giyilebilir görüntüleyicilerin varlık duygusunu yaratmada daha başarılı 

olduğunu ifade etmektedir. Bununla birlikte 360° videolar izleyicide 

vücut temsili ve katılım hissi yaratamamaktadır. Dolayısıyla 

izleyiciler bir haber hikâyesinde gördükleri nesneleri yakalayama-

makta ya da manipüle edememektedirler (Hardee ve McMahan, 

2017:8). 

 

Yaygın immersive teknolojilerden bir diğeri ise “Bilgisayar Grafik 

Tabanlı Mobil Sanal Gerçeklik (Computer Graphics Based Mobile 

VR)” teknolojileridir. Bilgisayar grafik tabanlı mobil sanal gerçeklik 

akıllı telefon, mobil başa giyilebilir görüntüleyiciler ve bilgisayar 

grafik tabanlı bir simülasyon kullanan tüm teknolojileri ifade 

etmektedir. Bilgisayar grafik tabanlı mobil sanal gerçeklik 

deneyimleri, başa giyilebilir görüntüleyiciler ile 360° video izlemeye 

oranla nispeten yüksek düzeyde varlık duygusu ve vücut temsili hissi 

yaratmaktadır (Hardee ve McMahan, 2017: 8). 
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“Oda Ölçekli Sanal Gerçeklik (Room-Scale VR)” ise, bilgisayar 

tabanlı mobil sanal gerçeklik teknolojilerine benzemektedir, ancak oda 

ölçekli teknolojiler daha fazla izleme özelliğine sahiptir. Oda ölçekli 

teknolojiler, kullanıcıların fiziksel olarak odada dolaşmasına ve 

kumandalar aracılığıyla sanal nesnelerle etkileşime girmelerine izin 

vermektedir. İlave algılama teknolojilerinin sağladığı artan etkileşim 

seviyesi ile oda ölçeğinde sanal gerçeklik, en ikna edici immersive 

deneyimleri sunmakta ve daha yüksek düzeyde varlık ve vücut 

sahipliği duygusu yaratmaktadır (McMahan vd., 2012 ve Maselli ve 

Slater, 2013). 

 

Yaygın immersive teknolojilerinden bir diğeri olan “Elde Taşınabilir 

Artırılmış Gerçeklik (Handheld Augmented Reality/AR)” 

teknolojilerinde ise elde taşınır artırılmış gerçeklik cihazları ile 

kamera donanımlı bir akıllı telefon veya tablet önceden tanımlanmış 

bir 2D görüntüye yönlendirilmekte ve daha sonra bu görüntünün 

üzerine bir video veya sanal 3D nesne yerleştirilmektedir. Böylece 

akıllı telefon veya tablet, çevredeki gerçek dünya ve sanal nesnelerden 

oluşan bir dünyaya taşınabilir bir pencere haline gelmektedir (Pavlik 

ve Bridges, 2013). Bu teknolojilerde işlevsellik, donanım yerine 

yazılım tarafından sağlanmaktadır. Öyle ki birçok insanın akıllı 

telefona sahip olması nedeniyle, el tipi artırılmış gerçeklik aracılığıyla 

immersive gazetecilik geniş bir kitleye sunulabilmektedir (Hardee ve 

McMahan, 2017: 9). Elde taşınabilir cihazlar, başa giyilebilir 

görüntüleyiciler ya da oda ölçekli sanal gerçeklik teknolojilerine göre 

daha az varlık duygusu yaratmaktadır (Rupp vd., 2016). Ancak AR, 
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kullanıcının fiziksel çevre ortamına dayandığından, kullanıcı bu 

nesnelerle normalde olduğu gibi etkileşim kurabileceğinden, gerçek 

nesnelerle yüksek düzeyde etkileşim sağlamaktadır. Bununla birlikte, 

sanal bir avatara gerek olmamakta ve kullanıcı kendi bedenini ve 

uzuvlarını görebilmektedir, bu da yüksek bir beden sahipliği duygusu 

sağlamaktadır (Hardee ve McMahan, 2017: 9). 
 

Immersive gazetecilik için benimsenebilecek bir diğer teknoloji, 

kullanıcıların başa giyilebilir bir görüntüleyici taktığı (Başa Giyilebilir 

Artırılmış Gerçeklik/Head-Worn AR) ve videoların ya da 3 boyutlu 

nesnelerin üst üste bindirildiği artırılmış gerçeklik uygulamalarıdır. 

Immersive deneyim ve varlık duygusu, beden sahipliği açısından elde 

taşınır AR ile başa takılan AR arasındaki en büyük fark, kullanıcının 

akıllı telefon veya tablet tutması yerine HMD takmasıdır. Bu açıdan 

başa takılabilir AR, elde taşınabilir AR’ye göre daha fazla varlık 

duygusu yaratmaktadır (Steptoe vd., 2014). 

4. IMMERSIVE GAZETECİLİK TÜRLERİ 
 

Hardee ve McMahan (2017), gazetecilik gerekliliklerini ve gazetecilik 

hikâye türlerini dikkate alarak, hangi hikâye anlatımında hangi 

immersive teknolojilerin uygun olduğu üzerinde durmuşlar ve dört 

immersive gazetecilik türü belirlemişlerdir: 

 

360° Derece Son Dakika Haber Videoları: Gazetecilikte her haber 

hikâyesinin doğası farklıdır. Bu nedenle yaygın olarak kullanılan 

immersive teknolojilerin her biri bütün haber hikâyelerini anlatmak 

için uygun değildir. Son dakika haberlerinin aciliyet gerektiren doğası 
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360° videolara daha uygundur. Günümüzde CNN, son dakika 

haberlerini 360° videolar ile sunmaktadır. Ayrıca haberlerin 360° 

izlenebilmesi için herhangi bir VR başlığa gerek duyulmadan yalnızca 

akıllı telefonların haberde görülmek istenen yere tutulması 

yetmektedir (Torres, 2016). 

 

Mobil Immersive Kamu Hizmeti: Kamu hizmeti haberlerinin ana 

odağı, kitleleri etkileyen önemli haberlerin geniş bir şekilde 

yayılmasıdır. Oda ölçekli VR ve başa takılabilir AR teknolojilerinin 

yeni olması ve bu teknolojilere geniş kitlelerin ulaşma olanağının 

sınırlılığı, kamu hizmeti yayıncılığında 360° videoları daha etkin 

kılmaktadır. Bununla birlikte bilgisayar grafik tabanlı mobil sanal 

gerçeklik ve elde taşınabilir AR teknolojileri de kamu hizmeti 

yayıncılığında yaygın olarak kullanılmaktadır. 2017 yılında New York 

Times tarafından yapılan Filint’te şişelenmiş su haberini mobil 

immersive kamu hizmeti yayıncılığına örnek vermek mümkündür 

(Hardee and McMahan, 2017: 13). 

 

Bilgisayar Grafik Tabanlı Immersive Araştırmalar: Araştırmacı 

gazetecilik hikâyelerinde fiziksel gerçek dünyadaki yerlere ve olaylara 

erişmek için bilgisayar grafik tabanlı mobil sanal gerçeklik 

teknolojileri ve oda ölçekli artırılmış gerçeklik simülasyonları 

kullanılmaktadır. Söz konusu bu teknolojiler, araştırmacı gazetecilik 

hikâyelerine geniş halk kitlelerinin katılımını sağlamanın tek yoludur. 

Karver (2012), de la Pena’nın Los Angeles’teki açlık haberini 

bilgisayar grafik tabanlı sanal gerçeklik teknolojileri ile üretilen 

haberlere örnek olarak göstermektedir.  
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Immersive Açıklayıcı Habercilik: Açıklayıcı haberler, kapsamlı, 

bağlamsal ve orantılı bilgi sağlamalıdır. Bu nedenle karmaşık konuları 

açıklamak için her tür immersive teknolojiler kullanılmaktadır. 

Kapsamlı açıklayıcı haberlerin, hikâyenin bilgilerini en iyi ileten 

teknoloji ile aktarılması önemlidir (Hardee and McMahan, 2017: 13).  

5. IMMERSIVE GAZETECİLİK UYGULAMALARINDAN 

ÖRNEKLER 
 

20. yüzyılda yaşanan teknolojik gelişmelerden yararlanan bazı 

merkezler bu teknolojilerin olanaklarıyla erken denemeler 

yapmışlardır. 1966 yılından bu yana, Güney Kaliforniya Üniversitesi, 

Entegre Medya Sistemleri Merkezi (IMSC), internet ve multimedya 

teknolojileri üzerine multidisipliner araştırmalar yapmaktadır. Bu 

araştırmalar çerçevesinde yapılan, Kullanıcıya Yönelik Haberler 

(User-Directed News) projesinde, güncel olaylar hakkında immersive 

formatlarda bilgi sunmak için panoramik video ve konumsal sesle 

çalışılmış; haberlerde gezinmek için ses tanıma modülleri kullanılmış; 

360° video teknolojisi uygulanmış; nesneler, içerik veri tabanlarına ve 

haber arşivlerine bağlanmış ve varlık hissini artırmak için 

okuyucuların hareketlerinin tanınması ve izlenmesi sağlanmıştır 

(Pryor vd., 2003). 

 

Bu teknolojilerle yapılan deneyler, doğal afet, Olimpiyat Oyunlarının 

açılış töreni veya cumhurbaşkanının göreve başlama töreni gibi belirli 

haber türleri için tam orada olma, olaylara tanık olma ve duyusal 

olarak hissetme olanağı sunan immersive bir rekreasyon yoluyla 

eylemin ortaya çıktığı yerde olanları görme, duyma ve hatta dokunma 
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duygusu yaratarak seyircinin etkinliğin gerçekleştiği yere 

taşınabileceği varsayımına dayanmaktadır (Dominguez, 2017). 

 

Columbia Üniversitesi Gazetecilik Okulu Yeni Medya Merkezi 

aracılığıyla 1990’lı yılların sonlarında çok yönlü video ve AR 

kullanılarak çeşitli deneyler gerçekleştirilmiş, 1997’de New York’taki 

geleneksel Aziz Patrick Günü kutlamaları 360° video teknolojisi 

kullanılarak verilmiştir. 1999’da Bronx sakini Amadou Diallo’nun 

polisler tarafından öldürülme anı APBNews.com muhabirleri 

tarafından 360° fotografik teknikler kullanılarak haberleştirilmiş, 

ayrıca 1968 öğrenci isyanları gibi geçmiş olaylar da AR teknolojileri 

kullanılarak canlandırılmıştır (Hollerer vd., 1999; Pavlik, 2001; Pavlik 

ve Bridges, 2013). 

 

Laboratuvar deneyleri teorik yansıma ile birlikte gerçekleşmiş, VR ve 

AR teknolojilerinin olanakları ve video oyunlarının bir kültür 

endüstrisi olarak güçlü etkisi, 1990'ların sonunda, özellikle Amerika 

Birleşik Devletleri'nde, gazetecilik profesyonelleri ve araştırmacılar 

tarafından fark edilir olmuştur (Bowman and Willis, 2001; Paul and 

Hansen, 2010). Minnesota Üniversitesi, Yeni Medya Araştırmaları 

Enstitüsü tarafından 2001 ve 2002 yıllarında düzenlenen “Haber 

Oynama: Gazetecilik, İnteraktif Oyunlar ve Anlatı (Playing the News: 

Journalism, Interactive Games and Narrative)” seminerinde hangi 

teknolojilerin haberlerde kullanılabileceğine odaklanılmış, “Haberi 

Algılamak: Gazetecilik İçin Yeni Teknolojiler Ne Anlama Geliyor? 

(Sensing the News: What New Technologies Could Mean for 

Journalism)” seminerinde ise 360 derecelik video ve fotoğrafçılığın 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fdigh.2017.00010/full#B9
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fdigh.2017.00010/full#B57
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fdigh.2017.00010/full#B57
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yanı sıra interaktif ve immersive sesin gazeteciliğe nasıl 

uygulanabileceği üzerinde durulmuştur. Böylece, haber hikâyelerinin 

anlatımının ve bir yeri keşfetme duyusunun nasıl artırılacağının yolları 

sunulmaya çalışılmıştır. Haber oyunları geliştirilmeden önce her ne 

kadar “sanal gerçeklik” kavramı kitleler tarafından biliniyor olsa da bu 

teknolojilerin gazeteciliğe entegre edilmesi, web gazeteciliğinin 

hipermedya ve çevrimiçi ortamının sağladığı teknolojik olanaklarla 

mümkün olmuştur. Web gazeteciliği yoluyla okuyucunun sahnenin 

içine girmesini sağlamaya yönelik ilk girişimler, okuyucuların / 

kullanıcıların "keşfedeceği" "dünyaların" simüle edilmesinin ana 

amacı olan haber oyunlarının oluşturulmasıyla gerçekleşmiştir. 

Bilgisayar oyunlarının ve Second Life gibi sanal ortamların ortaya 

çıkışı, haberlerin yeniden oluşturulması için başka bir fırsat daha 

sağlamıştır (Dominguez, 2017).  

 

“İkinci Yaşam 1 (Second Life 1)” gibi büyük ölçekli çok oyunculu 

oyunların ve ortamların ortaya çıkması, haberlerin yeniden yaratılması 

için daha fazla fırsat sunmuştur. De la Pena “Gone Gitmo”da, 

Guantanamo hapishanesinin üç boyutlu temsilini sunmaktadır ve oyun 

mekânsal anlatı ve belgesel videonun bilgisayar grafik ortamında 

entegrasyonu ile kurulmuştur. Gone Gitmo, uzamsal anlatının resmi 

sınırlarını sanal bir ortama taşıyan ve insan haklarını vurgulayan 

politik bir eserdir. Oyuncu nihayetinde ve beklenmedik bir şekilde 

pasif katılımdan aktif katılıma geçmekte ve bir C-17 taşıma 

düzleminde Camp X-Ray'deki bir kafese taşınarak çekilmiş bir avatar 

ile temsil edilmektedir. Kafesin dışına çıkan katılımcı, tutukluların 
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belgesel görüntüleri ile karşı karşıya kalırken, alanın etrafındaki 

hareket, ABD Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan Guantanamo 

hapishanesinin orijinal görüntüsüdür. Fiziksel alanı belgeleyen birincil 

kaynak malzemenin sanal alan içinde entegrasyonu, dijital yapı ve 

anlatı ile üç boyut duygusunu güçlendirmektedir (de la Pena ve Weil, 

2007). 

 

 

Şekil l-2: Geno Gitmo’da yazarın avatarı De la Pena’nın Anayasaya Aykırı 

(UNCONSTITUTIONAL) Filminden Bir Sahne İzlerken 

(http://pweilstudio.com/sff/technologies.html) 
 

De la Pena ve arkadaşları “sanal gerçeklikle stres pozisyonu için 

birinci kişi deneyimi” yaratmak amacıyla 2010 yılında uzun süredir 

stresli ortamlarda tutuklu bulunan kişilerin haberlerine paralel olarak 

yeni bir haber oyunu (IPSRESS) tasarlamışladır. Bu oyunda, 2002 ve 

2003 yıllarında Guantanamo Hapishanesi’nde tutuklu bulunan 063 

numaralı Muhammed Al Qahtani’nin gerçek sorgusu ve ABD 

Savunma Bakanlığı’nın işkence olarak kabul ettiği ve ABD Bilgi 

Edinme Özgürlüğü Yasası (FOIA) aracılığıyla elde edilen belgeler 

entegre edilmiştir. Bu immersive gazetecilik deneyiminde, 

katılımcının gözaltında tutulan bir kişinin bedenine algısal olarak 

girmesini sağlayarak yanıltıcı bir dönüşüme olanak veren bedensel 
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temsil fikri kullanılmıştır. Tasarım fikri iki ana bileşenden 

oluşmaktadır: Birincisi, katılımcının avatarının, gözetim altındaki 

muameleyi tasvir eden, Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) ve 

çeşitli sivil toplum kuruluşlarının raporlarında belgelenen stres 

pozisyonuna maruz kaldığı sanal bir hücredir. İkincisi, katılımcının 

sorgunun yapıldığı gerçek bir hücredeymiş yanılsamasını yaşamasını 

sağlayan gerçek ses kayıtlarıdır. Sanal gerçeklik sahnesi, görünüşte 

ahşap bir kutuda çömelmiş bir pozisyonda duran ve yanında sanal bir 

ayna bulunan bir sanal insanın bulunduğu bir hücreyi tasvir etmektedir 

Katılımcı, sanal karakterin birinci şahıs konumuna geçmeden önce, 

ortadaki sanal karakteri görerek, üçüncü şahıs perspektifinden kısa bir 

süre için ortamı deneyimlemektedir (de la Pena vd., 2010: 295-296). 

 

 

Şekil  3-4: IPSRESS Immersive Gazetecilik Uygulaması 

(http://www.immersivejournalism.com/StressPosition) 

 

Yukarıdaki görsellerde görüldüğü gibi, IPSRESS’te öncelikle 

katılımcının başına başa takılabilir bir görüntüleyici takılmış ve 

katılımcılardan ellerini arkalarında bağlamaları istenmiştir.  
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Şekil5-6-7: IPSRESS Immersive Gazetecilik Uygulamasından Sahneler 

(http://www.immersivejournalism.com/StressPosition) 

Katılımcılar, yukarıdaki görsellerde görüldüğü gibi öncelikle avatarı 

üçüncü kişi perspektifinden görmektedirler, sonra sanal aynada 

yansımalarını gören katılımcılar, avatar ile aynı anda kafalarını 

hareket ettirmekte ve aşağıya baktıklarında stres pozisyonunda duran 

bedenlerinden diz ve ayak uçlarını görmekte, dolayısıyla birinci kişi 

perspektifine geçmektedirler.  
 

Sanal gerçeklikle deneyimlenmiş ilk belgesel ve grafik tabanlı 

gazetecilik örneklerinden biri 2012 yılında Nonny de la Pena’nın 

Sundance Film Festivali’nde gösterimini yaptığı “Los Angeles’te 

Açlık (Hunger in Los Angeles)" projesidir.  

 

 

Şekil 8-9-10: “Los Angeles’te Açlık” Immersive Gazetecilik Uygulamasından 

Sahneler (https://www.theverge.com/2013/6/14/4431308/digital-empathy-how-

hunger-in-los-angeles-broke-my-heart-virtual-reality) 
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Yukarıdaki görsellerde de görüldüğü gibi nöbet geçiren bir adamın 

yaşadığı gerçek bir olayın canlandırıldığı simülasyonda, kullanıcılar 

başa takılabilir görüntüleyiciler aracılığıyla birinci kişi perspektifinden 

olayın içine girmekte ve varlık hissini deneyimlemektedirler. Doyle 

vd., (2016), belgeselin kullandığı statik ve hareketli görüntüler, 

içerdiği üç boyutlu ve 360 derecelik deneyimlerle kullanıcıları başka 

bir dünyaya geçirerek açlığı gösterdiğini ve böylece geleneksel bir 

belgeselin ötesine geçtiğini vurgulamaktadır.   
  

Gazeteciliğe dair bir başka deneyim ise Des Moines Register'ın 2014 

yılında yaptığı "Değişim Hasadı (Harvest of Change)" haberidir. 

Video oyunu yapımında yaygın olarak kullanıldığı bilinen üç boyutlu 

Unity aracı ile yapılmış haber, fotoğraflardan ve videolardan 

modellenen sentetik görüntülerde yeniden oluşturulmuş Amerika 

Birleşik Devletleri'nin Iowa eyaletindeki bir çiftliği göstermektedir. 

 

 

Şekil11-12-13: "Değişim Hasadı (Harvest of Change)" Immersive Gazetecilik 

Uygulamasından Sahneler 

(https://www.desmoinesregister.com/pages/interactives/harvest-of-change) 
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360° video teknolojisi kullanılarak hazırlanan haberde, kullanıcılar 

lowa’daki bir aile çiftliğinin sanal turuna çıkarılmaktadır. Sanal tur, 

ailenin çalışmalarını ve teknoloji ile karşılaştıkları sorunları, genetik 

olarak değiştirilmiş ürünleri, değişen kültürü ve hızlı bir değişim 

döneminde çiftçiliğin geleceğini tartıştıkları bir düzine 360° videoyu 

içermektedir.2 

 

Önemli immersive gazetecilik uygulamalarından biri de 2014 yılında 

de la Pena tarafından yapılan Suriye Projesi (Project Syria) haberidir. 

360° kamerayla çekilen çalışmada, mülteci çocukların durumlarına 

odaklanılmış, Suriye iç savaşı sırasında meydana gelen bir patlama 

gerçek fotoğraflar, ses ve videolar üzerinden verilmiştir. Suriye’de bir 

pazar yerinin görüntüsü ile başlayan haberde, arka planda Suriyeli bir 

kız çocuğunun söylediği şarkı duyulmakta, daha sonra kızın yüzü 

ekrana gelmektedir. O sırada yaşanan patlama ile birlikte simülasyona 

geçilmekte ve kullanıcı birinci kişi perspektifinden olayların içine 

girmektedir.  

 

 

Şekil 14-15: “Suriye Projesi (Project Syria)” Immersive Gazetecilik 

Uygulamasından Sahneler (https://www.sundance.org/projects/project-syria) 

 

 
2HARVEST OF CHANGE: Virtual reality project is a journalism first, 

https://www.desmoinesregister.com/pages/interactives/harvest-of-change/ Erişim 

Tarihi: 24.04.2020. 

https://www.sundance.org/projects/project-syria
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Nanny de la Pena, Brad Lichtenstein ve Jeff Fitzsimmons tarafından 

yapılan immersive gazetecilik örneklerinden bir diğeri 2016 yılında 

Sundance’de yayımlanan “Çizginin Ötesinde (Across the Line)” adlı 

çalışmadır. Kürtaj karşıtı protestoları anlatan uygulamada 360° video 

ve bilgisayar grafik tabanlı immersive teknolojiler kullanılmıştır.  

 

Şekik16, 17, 18, 19: Çizginin Ötesi (Across the Line) Immersive Gazetecilik 

Uygulamasından Sahneler 

(https://www.sundance.org/projects/across-the-line) 

 

Uygulamanın ilk sahnesinde ekranda doktor ve hasta görülmektedir, 

sonrasında ise kullanıcı kürtajı protesto eden kalabalığın arasına 

karışmaktadır. Uygulamada varlık hissi yaratmak amacıyla immersive 

teknolojilerin yanı sıra protestolar sırasında kaydedilen gerçek sesler 

ve belgesel görüntüler de kullanılmıştır.  
 

De la Pena tarafından yapılan bir diğer immersive gazetecilik örneği 

ise 2016 yılında Sundance’de yayımlanan “Kiya”dır. Kiya, Güney 

Carolina'da küçük kız kardeşlerini kocasının şiddetinden korumak 

isteyen iki kız kardeşin hikayesini anlatmaktadır. Bilgisayar grafik 

tabanlı teknolojiler ile kurgulanan uygulamada, kız kardeşler ve 911 

operatörleri arasında geçen gerçek konuşmalar kullanılmıştır.  

https://www.sundance.org/projects/across-the-line
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Şekil 20, 21, 22: Kiya Immersive Gazetecilik Uygulamasından Sahneler 

(https://www.youtube.com/watch?v=qYsAIukRqog) 

 

Uygulamada gerçek sesler ve konuşmalar ile zenginleştirilen 

immersive teknolojilerle izleyici kurbanın evindeki ve çevresindeki 

olaylara tanık olmakta, oluşturulan birinci kişi perspektifi ile 

izleyicinin karakterlerle empati kurması sağlanmaktadır.  

 

De la Pena’nın immersive gazetecilik çalışmalarından bir diğeri ise 

Emisyon Üst Sınırı ve Ticareti (Cap and Trade) adlı uygulamadır. 

Uygulama, PBS Frontline World serisi "CarbonWatch" temellidir ve 

USC Annenberg Gazetecilik Okulu (USC Annenberg School of 

Journalism) ve Araştırma Raporlama Merkezi (Center For 

Investigative Reporting) iş birliği ile yapılmıştır. 

 

 

Şekil 23-24: Emisyon Üst Sınırı ve Ticareti (Cap and Trade) Immersive Gazetecilik 

Uygulamasından Sahneler 
 

Uygulamada kullanıcının avatarı, öncelikle Mark Schapiro’nun 

karbon ekonomisinin karmaşıklığını ve tehlikelerini anlatan 

görüntüleri ile karşılaşmaktadır. Uygulama boyunca kullanıcı, karbon 

https://www.youtube.com/watch?v=qYsAIukRqog
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ekonomisinin doğaya ve insanlara verdiği zarara birinci kişi 

perspektifinden tanık olurken aynı zamanda gerçek kişilerle yapılan 

röportajları dinlemektedir.  

 

2016 yılında Martijn Kors ve arkadaşları tarafından yaratılan bir başka 

immersive gazetecilik uygulaması ise Nefes Kesen Yolculuk (A 

Breathtaking Journey) adlı çalışmadır. Uygulamada katılımcı, güvenli 

yere ulaşmak için bir kamyonun arkasında stresli bir yolculuğa 

çıkmakta ve bir dizi rahatsız edici olaya maruz kalmaktadır.  

 

Şekil 25, 26, 27: Nefes Kesen Yolculuk (A Breathtaking Journey) Immersive 

Gazetecilik Uygulamasından Sahneler 
 

Çoklu duyusal deneyimlerin varlık, empati ve nihayetinde tutum 

değişikliği üzerindeki etkisini araştırmak için geliştirilmiş olan 

uygulamada, deneyim boyunca, oyuncu çevreye ve çevredeki 

malzemelere birebir dokunabilmekte, kamyonun sallandığını 

hissedebilmekte ve düşen nesnelerin dokunsallığını deneyimleye-

bilmektedir. Ayrıca belirli kokuları alabilmekte ve birinin yakalanıp 

yakalanmayacağını belirlemek için kendi nefesini kullanabilmektedir 
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(Kors vd., 2016: 93-94). Böylece kullanıcı mülteci krizine tanık 

olduğu tam somut bir deneyim yaşamaktadır. 

SONUÇ 
 

Temelde bir hikâye anlatımı olan haber, farklı mecralar için farklı 

formatlarda üretilmekte ve her bir mecranın birey üzerindeki etkisi 

farklı olmaktadır. Örneğin yazılı basında haber hikâyesi, olayı 

okuyucunun gözü önünde canlandıracak nitelikte ayrıntılı olmalıdır. 

Bu bağlamda geleneksel kitle iletişim araçları bazında bakıldığında bir 

haber hikâyesinin televizyon aracılığıyla aktarımının görsel ve işitsel 

unsurları bir arada bulundurması nedeniyle bireyler üzerinde daha 

etkili olduğunu söylemek mümkündür. Ancak bireyin haber hikâyesini 

içselleştirmesi, onun içine girmesi yine de mümkün değildir, öyle ki 

izleyicinin önünde bir ekran engeli bulunmaktadır.  Günümüzde 

teknolojinin geldiği son noktada izleyiciyi haber hikâyesinin içine 

sokmak, birinci kişi perspektifi oluşturarak izleyicide varlık hissi 

yaratmak mümkündür. Öyle ki sanal ortamın kalıcı doğası 

katılımcıların zamana veya yere göre kısıtlanmamış tamamen yeni bir 

etkinlik türüne olanak tanımaktadır.  

 

Sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik teknolojilerinin gelişimi, 

gazetecilikte söz konusu teknolojilerin kullanımını beraberinde 

getirmiş, özellikle gazetecilik pratiklerinin dijital ortamlara 

taşınmasıyla gazetecilikte hikâye anlatımı da değişmiştir. Çalışmada 

örnek olarak verilen uygulamalara bakıldığında immersive 

gazetecilikte yaygın olarak sanal gerçeklik teknolojilerinden 360° 

video ve bilgisayar grafik tabanlı teknolojilerin kullanıldığı 
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görülmektedir. Bu teknolojilerin hem maliyetlerinin düşük olması hem 

de geniş kitleler tarafından ulaşılabilir olmaları nedeniyle daha çok 

tercih edilir olduklarını söylemek mümkündür. Oda ölçekli sanal 

gerçeklik teknolojileri ise maliyet ve ulaşılabilirlik açısından diğer 

teknolojilere göre daha az tercih edilmektedir. Ancak tüm immersive 

teknolojiler arasında en çok varlık hissini oda ölçekli sanal gerçeklik 

teknolojileri sağlamaktadır.  

 

Immersive gazetecilik uygulamalarının son on yılda artmaya başladığı 

dikkate alındığında henüz çok yeni ve gelişmeye açık bir alan 

olduğunu söylemek mümkündür. Bununla birlikte immersive 

teknolojilerin gelişimi ve ulaşılabilirliği arttıkça geleceğin gazetecilik 

pratiklerinin de bu doğrultuda değişeceğini ve gelişeceğini söylemek 

yanlış olmayacaktır. Şunu da belirtmek gerekir ki tüm immersive 

teknolojiler, izleyici deneyimini artırmakla birlikte gazetecilik 

pratiklerine yeni bir boyut kazandırmış, haber formunun değişimini de 

beraberinde getirmiştir. Bir anlatı biçimi olarak haber, avatar çağında 

izleyici deneyimini ikiye katlamakla birlikte yeni bir estetik form 

kazanmıştır.  
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GİRİŞ 
 

Günümüzde yaşanan hızlı teknolojik değişimler, iletişim alanında da 

kendini göstermekte ve yeni iletişim teknolojileri aracılığıyla hızı, 

hacmi, biçimi ve yönü farklı olan bireysel iletişim pratiklerini ortaya 

çıkarmaktadır. Bu yeni iletişim pratiklerinin temelinde etkin 

dijitalleşme yöntemlerinin bulunduğu çok açıktır. Diyebiliriz ki 

dijitalleşme sadece yeni iletişim pratiklerini ortaya çıkarmamakta,  

iletişim süreçlerini tanımlamak için kullanılan “kaynak”, “ileti”, 

“kanal”, “alıcı” ve “geri bildirim” kavramlarının anlamını, boyutunu 

da değiştirmektedir. Bugün bu yeni dijital iletişim süreçlerini 

tanımlamak, anlamak için   “etkileşim”, “sanallık”, “hiper-metin” gibi 

kavramlar kullanılmaktadır. Bu yeni iletişim süreçlerindeki 

değişimlerin bileşkesinde ise “yeni medya” kavramı yer almaktadır. O 

halde “yeni medya” kavramı sadece iletişim süreçlerindeki 

değişimlere işaret etmemekte, aynı zamanda geleneksel iletişimden 

çok daha farklı süreçleri içeren kendine özgü kavramlarla 

açıklanabilecek bir iletişim ortamını da ifade etmektedir. Bir başka 

ifadeyle yeni medya her ne kadar geleneksel medyanın izlerini taşısa 

da onu aşan yepyeni bir iletişim ortamıdır. Örneğin geleneksel 

medyadan farklı olarak, “Web 2.0” teknolojisiyle artık daha fazla 

bilgi, daha hızlı bir şekilde, hem yazılı, hem görüntülü hem de sesli 

olarak, çift yönlü, etkileşimli (interaktif) ve senkronize olarak 

iletilebilmekte, paylaşılabilmektedir. Bütün bu özellikleriyle “yeni 

medya”, zaman ve mekan kavramlarından bağımsız, etkileşim ve 

erişimi bünyesinde barındıran bir iletişim ortamı sunmaktadır. Bu yeni 
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iletişim ortamının en belirgin özelliği geleneksel medya ortamlarının 

(radyo, televizyon, gazete) temel özelliklerini tek bir yapı üzerinde 

birleştirebilmesidir. Bu teknolojide ses, görüntü ve metin tek bir ortam 

üzerinden paylaşılabilmekte, çoğaltılabilmekte ve çeşitli düzenlemeler 

yapılabilmektedir. Kendine has iletişim diline ve kodlara, yeni 

özelliklere ve niteliklere sahip bu yeni iletişim ortamı haber üretim 

sürecinden, haber kullanıcısının tüketim alışkanlıklarına, radyo, 

televizyon yayıncılığından, reklam, pazarlama ve halkla ilişkilere 

kadar iletişimin tüm alanlarında bir dönüşüme ve değişime neden 

olmuştur. Bu dönüşüme uyum sağlamak, bu dönüşümü 

yönlendirebilmek ve bu dönüşümde uygulayıcı olabilmek iletişim 

alanında da yeni uzmanlık alanlarını doğurmaktadır. Bu uzmanlık 

alanlarında yer alacak bireylerin birer profesyonel olabilmesi 

yükseköğretim seviyesinde yetiştirilmesiyle doğrudan ilişkili 

görülmektedir. Bu nedenle ülkemizde iletişim fakülteleri bünyesinde 

“yeni medya” eğitiminin mevcut durumunu ortaya koymak, var olan 

ve yeni kurulması planlanan yeni medya bölümlerine ilişkin bakış 

açıları geliştirebilmek adına önemli görülmelidir.  

 

Çalışma, Türkiye’de lisans seviyesinde yeni medya eğitiminin nasıl 

bir çerçevede gerçekleştirildiği, nitelikleri, özellikleri ve eğilimleri 

ortaya koymayı amaçlamaktadır. Başka bir deyişle çalışmanın amacı,  

yeni medya eğitimine ilişkin bir durum saptaması yapmaktır. Bu 

çerçevede tarama yoluyla yeni medya eğitimi veren üniversitelere 

dijital ortamda erişim sağlanmış, üniversitelerin ders müfredatı 

üzerinden doküman inceleme ve içerik analizi tekniğiyle toplanan 
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veriler üzerinden bir analiz yapılmıştır. Çalışmanın örneklem grubunu, 

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) 2019 

üniversiteye yerleştirme kılavuzunda yer alan ve yeni medya bölümü 

olan üniversiteler oluşturmaktadır.  

 

Bu çerçevede çalışmada öncelikli olarak Türkiye’de iletişim eğitimi 

ve sorunlarına değinilecek, ardından yeni medya kavramı ve eğitimi 

üzerine değerlendirmeler ve alan yazında yapılan çalışmalara yer 

verilecektir. Çalışmada son olarak araştırma yöntemi ve bulgularına 

ilişkin bilgiler paylaşılacaktır.  

 

1. TÜRKİYE’DE İLETİŞİM FAKÜLTELERİNDEKİ EĞİTİM 

VE SORUNLU ALANLAR 

 

Sosyal bilimlerin bir bilim dalı haline gelmesinden sonra, iletişim 

alanı da çeşitli disiplinlerin içinden çıkarak, sosyal bilimlerin bir alt 

disiplini haline gelmiştir (Can, 2018: 59). İletişim alanının bir disiplin 

haline gelmesini, bu alanda eğitim faaliyetlerinin başlaması takip 

etmiştir. Diğer taraftan gün geçtikçe büyüyen iletişim sektörünün 

meslek elemanlarına olan ihtiyacı, hem iletişim eğitimini önemli bir 

hale getirmiş hem de bu eğitime olan talebi artırmıştır.  

 

ABD’de 1893 yılında Wharton School of Business bünyesinde Joseph 

French Johnson tarafından ilk iletişim / gazetecilik eğitimi, 

Pennsylvania Üniversite’ne bağlı olarak gerçekleştirilmiştir 

(Karaduman ve Akbulutgiller, 2017:1163). Ancak çağdaş anlamda ilk 

eğitim, ABD’de Missouri Üniversitesi bünyesinde kurulan Gazetecilik 

Okulu’nda, 1908 yılında başlamıştır (Tokgöz, 2003: 10).  1912 yılında 
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da gazete yayıncılığının gelişimine paralel olarak Columbia 

Üniversitesi bünyesinde kurulan Pulitzer Gazetecilik Okulu ile 

birlikte, gazetecilik eğitimi veren okul sayısı artmıştır. 

 

Türkiye’de ise iletişim eğitimi basın sektörünün gelişimine bağlı 

olarak şekillenmiş ve ilk girişimler 1947 yılında başlatılmıştır. 1965 

yılında Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi bünyesinde kurulan Basın-

Yayın Yüksekokulu ile ülkemizde iletişim eğitimi daha özgün bir 

yapıya kavuşmuştur. Bu tarihten sonra İstanbul Özel Gazetecilik 

Yüksekokulu 1966 yılında, 1967 yılında Başkent Özel Gazetecilik 

Yüksekokulu, 1968 yılında da İzmir Karataş Özel Gazetecilik 

Yüksekokulu kurulmuştur. Daha sonra devletleştirilen bu okullar, 

bugün faaliyet gösteren iletişim fakültelerinin de temelini 

oluşturmaktadır2 (Arık ve Bayram,2011: 83). 1982 yılına kadar 

gazetecilik yüksekokulu olarak faaliyet gösteren kurumlar, bu tarihten 

sonra basın yayın yüksekokulu ismini almışlardır. 1992 yılında da 

basın yayın yüksekokulları, iletişim fakültelerine dönüştürülerek, 

gazetecilik, halkla ilişkiler, radyo, televizyon ve sinema bölümleriyle 

eğitim faaliyetlerini sürdürmektedirler.  Bugün, basın sektörünün 

nitelikli iş gücü talebi ve kitle iletişim ortamlarının çeşitlenmesiyle 

birlikte gelişen iletişim eğitimi, yeni bölümler açılarak devam 

etmektedir (Atabek ve Atabek, 2014: 149).  

 

 
2 İstanbul Özel Gazetecilik Yüksek Okulu Marmara Üniversitesi’ne, Başkent Özel 

Gazetecilik Yüksek Okulu Gazi Üniversitesi’ne, İzmir Karataş Özel Gazetecilik 

Yüksek Okulu Ege Üniversitesi’ne bağlanmıştır.  



 
 463 

Türkiye’de iletişim fakültelerinde verilen eğitim iki farklı eksen 

üzerine oturmaktadır. İlki öğrenciyi bir iletişim profesyoneli olarak 

yetiştirmeyi hedeflerken, diğeri sosyal bilim yetkinliğine önem 

vermektedir. İletişim fakültelerinde verilen eğitimin tartışma alanı da 

işte bu noktada başlamaktadır. Tartışma, sektörün ihtiyaçlarını 

karşılayacak meslek elemanlarını yetiştirmek mi, yoksa toplumsal 

sorunları bilen, entelektüel becerilere sahip iletişimciler mi yetiştirmek 

olduğu konusunda (Arar, 2019: 736) sürdürülmektedir. Bu bakış 

açısıyla değerlendirildiğinde henüz bir fikir birliğinden söz etmek 

mümkün değildir.  

 

Dolayısıyla kuram mı, uygulama mı ikileminde kalan bu tartışmalarda 

zaman zaman kuramsal derslerin yoğunluğundan zaman zaman da 

uygulama imkanlarının azlığından şikayet edilmektedir.  Kuramsal 

zemin sağlanmadan mesleki pratiklerin uygulanmasında yetersiz 

kalınacağı yönünde görüşler bulunurken (Arık ve Bayram, 2011:85), 

akademik eğitimin amacının piyasanın ihtiyaçlarına göre değil, 

üniversite eğitimine uygun, akademik donanıma sahip insanlar 

yetiştirmek olduğu vurgulanmaktadır (Yıldırım, 2006:123). Bu 

vurguya rağmen iletişim eğitiminin aslında sektör beklentileri 

çerçevesinde şekillendiğini ortaya koyan yaklaşımlar da 

bulunmaktadır. Dağtaş (2011: 38-39), iletişim eğitiminin piyasa 

zihniyeti çerçevesinde şekillendiğini ve asıl amacın sektörün 

gereksinimlerine ve taleplerine yanıt vermeye çalışmak olduğunu 

belirtmektedir. Nitekim Çelenk de (2008:9) iletişim eğitiminin 

sektörün talepleri çerçevesinde doğduğuna dikkat çekerken, 1990’lı 
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yıllardan itibaren sektörün değişen yapısı nedeniyle iletişim alanında 

insan kaynağı arzının ortaya çıktığını belirtmektedir. Ancak, bazı 

akademik görüşler ise böyle bir yapının sığ bir düzlem oluşturacağı 

endişesi taşımaktadır (Can, 2018:63).  

 

İletişim fakültelerinde verilen eğitim konusunda akademik çevrelerce 

yürütülen tartışmalara iletişim sektörü başka bir boyuttan 

bakmaktadır. Sektör, eğitimin hangi yaklaşımla yapıldığından ziyade, 

öğrencilerin mesleki donanımlarıyla ilgilenmektedir. Sektörün görüşü, 

hali hazırda iletişim fakültesinden mezun olanların yeterli sosyal ve 

mesleki becerilere sahip olmadığı yönündedir (Yıldırım, 2006:123).  

 

Türkiye’de iletişim fakültelerinde sürdürülen iki farklı eğitim eksenine 

karşıtlıktan ziyade, birbirini destekleyen ve besleyen alanlar olarak 

gören düşünceler de bulunmaktadır. Erol Mutlu (1998:26), “kuram-

uygulama” karşıtlığını ele aldığı çalışmasında, kuramsal bilgilere 

sahip olan bir öğrencinin pratik bilgi ve becerilere sahip olanlardan 

farklılaşacağına dikkat çekmiş, zor olsa da iletişim eğitiminin “kuram 

ve pratiği” birleştiren bir çerçevede gerçekleşmesi gerektiği önerisini 

dile getirmiştir.  

 

Alandaki araştırmalara da bu tartışmalar yansımaktadır. İletişim 

fakültelerinde çalışan akademisyenler üzerine yapılan bir araştırmada, 

öğretim elemanlarının uygulamalı eğitimden yana oldukları 

görülmektedir (Şeker ve Şeker, 2011:102). Benzer şekilde Ümit 

Atabek ve Gülseren Şendur Atabek tarafından (2014) yapılan 

araştırmada, uygulamalı derslere yönelik orta ve yüksek düzeyde 
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olumlu tutum bildirilirken, öğrencilerin alan dışı derslere karşı 

olumsuz tutum sergiledikleri ortaya konulmuştur. Akademi 

mensupları ile sektör temsilcilerinin katıldığı bir başka araştırmada da 

akademisyenler uygulamalı ders saatlerinin arttırılması gerektiğini 

belirtmekte, sektör temsilcileri de profesyonel meslek elemanlarının 

ders vermesi ve böylece akademi ile sektörün birlikte hareket etmesi 

önerilmektedir (Can, 2018: 67).  

 

Yurtdışında da benzer tartışmalar yürütülmektedir. Eğitimcilerle 

sektör arasında ders müfredatlarının kurama mı uygulamaya mı dayalı 

olacağı yönünde ortak bir görüş geliştirilemediği, sektörün uygulama 

beklentisiyle iletişim eğitiminin aynı paralelde yürümediği, yapılan 

çalışmalara yansımaktadır (Tanner vd., 2013:4; Song ve Lin, 

2012:402; Forde ve Meadows, 2012:23). Bu sonuçlar iletişim 

fakültelerindeki kuramsal eğitime karşı uygulamalı eğitimin daha 

önemli olduğu noktasında bir izlenim vermektedir. İletişim 

fakültelerinde sosyolojiden psikolojiye, ekonomiden uygarlık tarihine 

kadar birçok kuramsal ders alınmasına rağmen, öğrencilerin yabancı 

dil de dahil olmak üzere herhangi bir alanda kendilerini yetkin 

hissedememesi (Boz ve Gür, 2019:181), bu görüşün altında yatan 

temel etken olarak değerlendirilmektedir. Dolayısıyla hem kuramsal 

hem de uygulama alanında tam yetkinliğin sağlanamadığı bir iletişim 

eğitimine belirli standartlar getirebilmek çözümün bir parçası olarak 

değerlendirilebilir.  
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Ne var ki,  ABD’nin bilinen akreditasyon kurumu Accrediting Council 

on Education in Journalism and Mass Communications (ACEJMC, 

http://acejmc.ku.edu ), iletişim eğitimi çerçevesinde belirli bir 

müfredat, ders veya eğitim yöntemi tanımlamamaktadır. Her kurumun 

kendine özgü kültürel, sosyal veya dini bağlamı, misyonu ve 

kaynakları olduğunu ve bu eşsizliğin korunması gereken bir varlık 

olduğunu kabul eden konsey, kurumların belirlediği hedefler 

çerçevesinde, kitle iletişimindeki profesyonel kariyerlere hazırlamak 

için hareket etmeleri gerektiğini savunmaktadır.  

 

Ülkemizde de benzer şekilde bir akreditasyon İletişim Eğitimi 

Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu (İLEDAK) tarafından 

yapılmaktadır. İLEDAK’ın iki yıllık süre için verdiği akreditasyon, 

programlar ve bu programlarda sürdürülen öğretim esas alınarak,  

daha önceden belirlenmiş kalite ölçütlerine göre yapılmaktadır. 

(http://iledak.ilad.org.tr/) 3.  

 

 
3 Çalışmanın yapıldığı sırada 2019 yılında Bahçeşehir Üniversitesi Halkla İlişkiler; 

Ankara Üniversitesi Gazetecilik, Radyo, Televizyon Sinema, Halkla İlişkiler ve 

Tanıtım; Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Reklamcılık ve Halkla İlişkiler; İstanbul 

Aydın Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım; Yaşar Üniversitesi Halkla İlişkiler ve 

Reklamcılık, Radyo Televizyon ve Sinema, Görsel İletişim Tasarımı; Sakarya 

Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümleri akredite olmuştur. 2020 

yılında ise Mersin Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema; Üsküdar Üniversitesi 

Yeni Medya ve Gazetecilik; Galatasaray Üniversitesi İletişim; İstanbul Üniversitesi 

Gazetecilik, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Radyo, Televizyon ve Sinema; Maltepe 

Üniversitesi Gazetecilik, Görsel İletişim Tasarımı, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, 

Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İng.), Radyo, Televizyon ve Sinema; Ege Üniversitesi 

Radyo, Televizyon ve Sinema, Gazetecilik; Çukurova Üniversitesi Radyo, 

Televizyon ve Sinema; İzmir Ekonomi Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 

bölümleri İLEDAK’a akredite olan iletişim fakülteleridir (Şekil). 
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Türkiye’de iletişim fakültelerinde verilen eğitimin hangi yaklaşımla 

yapılacağı aslında bir alt yapı sorunu olarak da karşımıza çıkmaktadır. 

Nitekim iletişim fakültelerinin sayısının artması, beraberinde öğrenci 

kontenjanlarının fazlalığı, uygulama kapsamında kullanılması gereken 

teknik alt yapıdan (kamera, fotoğraf makinesi, bilgisayar vb.) 

faydalanabilme olanaklarını sınırlamaktadır. Bu durum, her ne kadar 

uygulama ağırlıklı bir eğitim benimsense de, şartlar nedeniyle 

mümkün olmamaktadır.  

 

1.1.  Yeni Medya Kavramı ve Eğitimi 

 

Yeni iletişim teknolojileri, yeni medya, internet, sosyal medya gibi 

birçok kavramın gündelik yaşamımızda yer bulmasına neden 

olmuştur. Yeni medya sadece kavramsal düzeyde değil aynı zamanda 

iletişim pratiklerimizi büyük ölçüde değiştirmiştir. Yeni medya 

kavramı internet kavramıyla sıkı sıkıya bağlıdır. Bir başka deyişle 

yeni medya internet teknolojisi içerisinde gelişen ve değişen bir 

ortamdır. Bilginin bir noktadan bir noktaya transferini mümkün kılan 

bir ağ sistemini içeren internet, merkezden merkeze iletişim yerine 

kullanıcıdan kullanıcıya bir iletişimi içermektedir (Ryan: 2010).  

 

Kavramsal olarak yeni medya, internet, bilgisayar ve mobil 

teknolojileri kapsayan bir terime karşılık gelmektedir. Kavram, 

bilgisayar teknolojilerinin gelişmesi sonucunda, internet ve mobil 

teknolojilerinden kaynaklanan, kullanıcıların etkileşimli (interaktif) 

iletişimde bulundukları, zaman ve mekandan bağımsız yer aldıkları 

sanal ortamlar olarak tanımlanmaktadır (Bulunmaz, 2014: 25).  Başka 
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bir ifadeyle “yeni medya” bilgi teknolojilerinin gelişmesi ile ortaya 

çıkan iletişim ağları boyunca farklı iletişim ortamlarının tek bir alt 

yapı içinde çalışmasını sağlayan, hızla gelişen ve değişen yeni iletişim 

araçlarını anlatan bir kavramdır. Dolayısıyla "yeni medya" terimi 

medya üretimi ve dağıtımında çok çeşitli değişikliklere ve özelliklere 

işaret eden bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Manovich 

(2006:5), 14.yy’da matbaa ve 19.yy’da fotoğrafın modern toplumun 

ve kültürün gelişimi üzerinde yarattığı devrimci etkiyi günümüzle 

karşılaştırmakta, tüm kültürün, bilgisayar aracılı üretimin, dağıtımın 

ve iletişim biçimleri çerçevesinde yeni bir devrime yeni medya 

devrimine işaret ettiğine dikkat çekmektedir. Matbaa ve fotoğrafın 

sadece kültürel iletişimi etkilediğini belirten Manovich (2006:5), yeni 

medyanın ise tüm iletişim biçimleri ile medya türlerini etkilediğini 

vurgulamaktadır.  

 

Geleneksel medyayı da bünyesinde barındıran yeni medyanın temel 

karakteristikleri, dijital, etkileşim, hiper-metin, ağ bağlantılı ve sanal 

ortam olarak sıralanmaktadır (Lister vd., 2009:13).  Bu nitelikler yeni 

medya tanımlamasında sık kullanılan kavramlardır. Yeni medyanın 

ortaya çıkmasıyla birlikte iletişim üzerindeki derin etkilerini, Lister ve 

arkadaşları (2009:13) şu şekilde özetlemektedir:  

 

• Bilgisayar aracılı iletişim (e-posta, sohbet odaları, avatar tabanlı 

iletişim forumları, ses ve görüntü transferi, World Wide Web, 

bloglar vb., sosyal ağ siteleri ve mobil telefon),  
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• Etkileşim özelliği olan medya metinlerini dağıtmanın ve 

tüketmenin yeni yolları ve hipermetinsel formatlar (World Wide 

Web, CD, DVD, Podcast'ler ve oyunlar platformları),  

• Simüle edilmiş ortamlar ve temsili alanlar aracılığıyla sanal 

'gerçekler',  

• Geleneksel medyanın dönüşümü (fotoğraf, animasyon, 

televizyon, gazetecilik, film ve sinema gibi).   

 

Yeni medya veya geleneksel medya ikiliği aslında birbirinin karşıtı 

olarak değil, iç içe geçmişliği ifade etmektedir. Başka bir ifadeyle eski 

yeninin içinde biçim değiştirerek varlığını sürdürmekte, gazete, radyo 

ve televizyon gibi geleneksel mecralar, yeni medya üzerinden 

birbiriyle bütünleşen bir çalışma içindedir (Yengin, 2015: 49). Bu 

çalışma eğilimi ekseninde kurulan yeni medya düzeni, sadece medya 

işleyişini değil aynı zamanda küresel ölçekte de büyük değişimlere 

neden olmaktadır. Yeni medya araçları küresel dünyanın önemli bir 

parçası haline gelirken, iş dünyasının dinamiklerini kökten 

değiştirmekte ve aynı zamanda bireysel düzlemde yaşam tarzları 

üzerinde derin etkiler yaratmaktadır.  Bu nedenle temelini internet 

teknolojileri oluşturan yeni medyayı, geleneksel mecralardan farklı bir 

iletişim disiplini olarak ele almak mümkündür. Yine yeni medya 

geleneksel iletişim ortamlarındaki uzmanlıklardan farklı olarak 

yepyeni bir uzmanlığı da içermektedir. Bu uzmanların yetiştirilmesi 

de ayrı bir eğitimi gerekli kılmaktadır.  
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Kapsamı gün geçtikçe genişleyen ve değişen iletişim eğitiminin bir 

parçası olarak, Türkiye’de iletişim fakültelerindeki yeni medya 

bölümleri de dünyadaki diğer örnekleri gibi benzer bir süreç ile ortaya 

çıkmıştır.  Türkiye’de Kadir Has Üniversitesi İletişim Fakültesi 

bünyesinde 2009 yılında başlayan yeni medya eğitimi, bu tarihten 

sonra vakıf ve devlet üniversitelerinde bu alanda eğitim veren lisans 

bölümleri açılarak devam etmiştir. Dijital medya ile diğer iletişim 

disiplinleri arasındaki ilişki ve kesişme noktasında yer alan ve bu 

çerçevede kurgulanan yeni medya bölümleri ile yeni iletişim 

platformlarında ihtiyaç duyulan gerekli bilgi ve birikime sahip bireyler 

yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Bu bölümlerde, görsel-yazılı 

yayıncılıktan internet haberciliğine, sosyal medyanın tüm mecralarını 

etkin kullanabilecek ve aynı zamanda bu mecralarda içerik 

üretebilecek formasyonu bünyesinde barındıran bir eğitim anlayışı 

hakimdir.  Yeni medya bölümünden mezun olan öğrenciler, internet 

gazeteciliği, yeni medya editörlüğü, yeni medya reklamcılığı, sosyal 

medya uzmanı, sosyal medya yazarlığı gibi henüz yeni yeni şekillenen 

çeşitli uzmanlık alanlarında istihdam olanakları bulmaktadır. 

Dolayısıyla yeni medyanın geleneksel medyayla bütünleşmiş doğası, 

medya profesyonellerinin çalışma kapsamını da genişletmektedir. Bu 

nedenle günümüzde medya profesyonellerinden, yeni medya 

araçlarını kullanabilme, bu araçlarda içerik üretebilme yetkinliğine 

sahip olma ve bu araçların yönetimi konularına hakim olması da 

beklenmektedir.  
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Genelde iletişim eğitimi özelde de yeni medya eğitimi, dünyanın her 

yerinde olduğu gibi özel becerilerin bir araya toplanmasını zorunlu 

kılan, altyapı ihtiyacıyla pahalı, sürekli değişen doğasıyla dinamik ve 

her zaman güncel ve yeni olmayı zorlayan bir yapıya sahiptir. 

Dolayısıyla oldukça yetkin kadrolara ve gelişkin bir altyapıya ihtiyaç 

duymaktadır. Geleneksel medyanın tüm özelliklerini tek bir alt yapı 

üzerinde bütünleştiren yeni medya geleneksel medyanın her 

mecrasındaki yayıncılığı da etkilemekte ve değiştirmektedir. Değişim, 

teknoloji temellidir ama sonuçları iletişim sektöründen iletişimin 

eğitimine kadar büyük ve derin bir etki alanına sahiptir. Bu yüzden 

bugün geleneksel medyanın her alanı, teknolojik gelişmelere paralel 

olarak sektörel ve araçsal yeniliklerle yeni formasyonlar 

kazanmaktadır (Akgül ve Akdağ, 2017:211). Böylece var olan 

geleneksel medya pratikleri değişmekte, dönüşmekte ve yeni tür 

gazetecilik (internet gazeteciliği, online gazetecilik, ağ gazeteciliği) ve 

yeni tür yayıncılık (Youtube, vlog, vlogger vb.) pratikleri ortaya 

çıkmaktadır. Bu yeni pratikler, iletişim eğitimi alan öğrencilerin artık 

her medya ortamı için içerik üretebilme bilgisine sahip olması 

anlamına gelmektedir (Bayraktutan vd., 2018:226).  

 

İletişim sektöründeki böylesi bir beklenti, ister istemez sektörün 

yaşadığı değişikliklere iletişim eğitiminin nasıl adapte edileceği 

sorusunu da akla getirmektedir. (Ureta ve Fernandez, 2018:878).  

 

Yeni medya ve eğitim konulu yurtdışı akademik çalışmalar, 

çoğunlukla yeni medya olanaklarının orta öğretim ve 

yükseköğretimde eğitimin nasıl güçlendireceği ve nasıl geliştireceği 
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(Buckingham ve Willett, 2006; Buckingham, 2007; Gikas ve Grant, 

2013; Tess, 2013; Charles vd., 2015 vb.) üzerinedir. Bunun yanı sıra 

yeni medya okur-yazarlığına ilişkin (Brunner ve Tally, 1999; 

Livingstone, 2004; Trpp, 2011; Lee, Chen ve Lin, 2015 vb.) 

araştırmalar yurtdışı akademik çalışmaların ağırlığını oluşturmaktadır. 

Dünyadaki akademik çalışmalarda ayrıca yeni medya olanaklarının 

geleneksel medyayı nasıl dönüştürdüğü ve bu durumun iletişim 

eğitimine yansımaları da (Wenger, Owens, Cain, 2018; Gillmor, 2016; 

Doyle, 2016 vb.) çeşitli akademik çalışmalarda ele alınmıştır. 

Türkiye’de yapılan yeni medya ve eğitim ilişkisine ilişkin ise sınırlı 

sayıda çalışma bulunmaktadır. Akgül ve Akdağ (2017), “Türkiye’de 

Yeni Medya Eğitimi Üzerine Niceliksel Bir Betimleme” isimli 

çalışmalarında dokuz üniversitede yer alan yeni medya bölümlerinin 

ders içerikleri üzerine bir inceleme yapmışlardır. Özarslan’ın (2019), 

“Türkiye’de Lisans Düzeyindeki Yeni Medya Eğitimi ve Sektör 

Beklentileri Üzerine Bir Değerlendirme” isimli çalışmasında da lisans 

düzeyinde yürütülen yeni medya eğitiminin sektör eğilimleriyle ne 

derece örtüşüp örtüşmediği belirlenmeye çalışılmıştır. 

 

Sonuç olarak iletişim fakültelerinde gerçekleştirilen yeni medya 

eğitiminin çerçevesinin nasıl olması gerektiği konusunda sınırlı sayıda 

çalışmanın varlığı göz önüne alındığında, bu çalışma yeni medya 

eğitiminde eğilimleri belirlemek adına genel bir perspektif sunması 

adına önemli görülmelidir.   
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2. YÖNTEM 

 

Bu çalışma lisans düzeyinde yeni medya eğitiminin hangi çerçevede, 

nasıl yapıldığını ve yeni medya eğitiminde benimsenen genel 

eğilimleri ortaya koymayı amaçlamaktadır. Çalışmada yeni medya 

bölümleri bulunan üniversiteleri karşılaştırmalı bir değerlendirmeden 

ziyade, genel görünümü ve eğilimi olduğu gibi ortaya koymak 

hedeflenmektedir.  

 

Yeni medya eğitimine ilişkin genel eğilimleri tespit etmek amacıyla 

işe koyulan çalışmada var olan bir durumun olduğu gibi ortaya 

konulması amaçlandığından, tanımlayıcı/betimleyici bir araştırma 

desenlenmiştir.  Bu çerçevede tarama yoluyla yeni medya eğitimi 

veren üniversitelere dijital ortamda erişim sağlanmış, üniversitelerin 

ders müfredatı üzerinden doküman inceleme ve içerik analizi 

tekniğiyle toplanan veriler, betimsel istatistik testleri kullanılarak 

analiz edilmiştir.  

 

Çalışmada analiz, dört temel araştırma perspektifine dayandırılmıştır. 

 

• Yeni medya bölümlerinin ders müfredatlarının incelenmesi, 

• Yeni medya bölümlerinde verilen derslerin türlerinin (temel 

alan, mesleki alan ve yetkinlik alanı ve seçmeli, zorunlu) 

incelenmesi, 

• Yeni medya bölümlerinde derslerin işleniş biçiminin 

(teorik/uygulamalı) incelenmesi, 

• Yeni medya bölümlerinde verilen derslerin konularına göre 

incelenmesi. 
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2.1. Evren ve Örneklem 

 

Zengin bilgi içerdiği düşünülen vakaların / konuların çalışılmasını 

sağlayan (Patton, 2002: 273) bir teknik olarak değerlendirildiğinden, 

çalışmanın örneklemi “amaçlı örnekleme” tekniği kullanılarak 

belirlenmiştir. Dolayısıyla amaçlı örnekleme, araştırmanın amaçları 

doğrultusunda belirlenen bir örneklem tekniğidir ve en fazla çeşitliliği 

elde etmek için birimlerin oluşturulması, evreni temsil etme özelliğini 

arttıran bir unsur olarak değerlendirilmektedir (Yıldırım & Şimşek, 

2000; Kothari, 2004; Atabek ve Atabek: 2014). Bu çerçevede 

çalışmanın örneklemini dijital ortamda ders müfredatlarına erişilebilen 

21 üniversite oluşturmaktadır. Bu üniversitelerden 18’i vakıf 

üniversitesi, ikisi yabancı üniversite, biri de devlet üniversitesi 

statüsünde yer almaktadır. ÖSYM Tercih Kılavuzu’nda yer 

almasından dolayı çalışmaya iki yabancı üniversite de dahil edilmiştir.  

Doküman üzerinden bir analiz yapıldığı için örnekleme dahil edilen 

yeni medya bölümlerine ait ders müfredatlarının tamamı listelenmiş 

ve kayıt altına alınmıştır.  

 

Örneklem gruplarının belirlenmesinde göz önünde bulundurulan 

kriterler ve süreç aşağıda özetlenmiştir. Çalışmanın örneklemini 

belirlemek için öncelikle Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin 

(ÖSYM) 2019 yılı için hazırladığı Yükseköğretim Programları ve 

Kontenjanları Kılavuzu’ndaki (https://dokuman.osym.gov.tr/pdf 

dokuman/2019/YKS/kontkilavuz_18072019.pdf) verilerden yararlanı-

larak, iletişim eğitimi veren programlar (iletişim fakülteleri ve diğer 

fakültelerde yer alan iletişim ile ilgili bölümler) çalışmanın evreni 
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olarak listelenmiştir. Listeleme çalışmasında Türkiye’de iletişim 

eğitimi veren 73 üniversite tespit edilmiştir. Bu üniversitelerden 44’ü 

devlet üniversitesi, 29’u vakıf üniversitesi statüsündedir. İletişim 

eğitimi veren 7 üniversite ise KKTC, Makedonya ve Kırgızistan da 

bulunmaktadır.  Bu rakamlara göre ÖSYM Kılavuzu’nda yer alan yurt 

içi ve yurtdışında 80 üniversitede iletişim eğitimi verilmektedir. 

İletişim eğitimi sadece iletişim fakülteleri bünyesinde değil, farklı 

fakülteler altında da gerçekleştirilmektedir.  Genellikle vakıf 

üniversiteleri bünyesinde görülen bu yapılanmada, İşletme, Sanat ve 

Sosyal Bilimler,  İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler, İnsan ve Toplum 

Bilimleri, Sanat ve Tasarım, Güzel Sanatlar, Uygulamalı Bilimler 

Fakültesi altında eğitim verildiği görülmektedir. Bölümler bazında bir 

değerlendirme yapılırsa genel yapılanmada, “Gazetecilik”, “Halkla 

İlişkiler ve Tanıtım”, “Radyo, Televizyon ve Sinema” şeklinde 

geleneksel sınıflandırmanın korunduğu gözlenmektedir. Bu 

bölümlerin dışında “Görsel İletişim Tasarımı”, “Reklamcılık”, 

“İletişim Tasarımı ve Yönetimi”, “Çizgi Film ve Animasyon”, 

“Fotoğraf ve Video”, “Dijital Oyun Tasarımı”, “Televizyon 

Haberciliği ve Programcılığı”, “Sanat ve Kültür Yönetimi”, “İletişim 

Bilimleri”, “Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya Yönetimi”, “İletişim 

Sanatları”, “Sinema ve Dijital Medya”, “Medya ve Görsel Sanatlar” 

gibi yeni bölümlerin olduğu görülmektedir.    

 

Lisans düzeyinde yeni medya eğitimi veren bölümler 

değerlendirildiğinde 29 üniversitede “Yeni Medya”, “Yeni Medya ve 

İletişim”, “Yeni Medya ve Gazetecilik” gibi isimlerle eğitim-öğretim 
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faaliyeti gerçekleştirilmektedir. Bu üniversitelerden 19’u vakıf 

üniversitesi, yedisi devlet üniversitesi, dördü de yabancı üniversite 

(KKTC ve Makedonya) statüsünde bulunmaktadır. Çalışma, web’in 

sosyal bir teknoloji olarak ortaya çıkışıyla birlikte formel öğrenmenin 

dışında yeni öğrenme fırsatları yarattığı, bunun yanında öğrenme, 

öğretme ve değerlendirmede yenilikçi metodolojiler anlamında 

potansiyeli olan ortamlar olarak (Kivunja, 2015:1) 

değerlendirilmesinden dolayı araştırma web temelli tarama üzerinden 

yapılandırılmış, bu nedenle çalışmanın örneklemine dijital ortamdan 

erişilebilen üniversiteler dahil edilmiştir. Bu çerçevede web üzerinden 

ders müfredatlarına ulaşılamayan üniversiteler örneklem dışı 

bırakılmıştır.4 Buna göre 19 üniversite (18 vakıf, bir devlet 

üniversitesi) ve KKTC’de yer alan 2 üniversitede bulunan “Yeni 

Medya” bölümleri olmak üzere toplam 21 üniversite, çalışmanın 

örneklemini oluşturmaktadır.  Örnekleme ilişkin ayrıntılar Tablo 1’de 

gösterilmektedir.  

 

Tablo 1: Çalışmanın Örneklemini Oluşturan Üniversiteler 

Üniversite Fakülte Bölüm 

Arel Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya ve İletişim 

Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya ve İletişim 

Bahçeşehir Üniversitesi  İletişim Fakültesi Yeni Medya 

Beykent Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya 

Beykoz Üniversitesi Sanat ve Tasarım 

Fakültesi 

İletişim Tasarımı ve Yeni 

Medya 

 
4 Bu üniversiteler, Yaşar Üniversitesi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, 

Bülent Ecevit Üniversitesi, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Pamukkale 

Üniversitesi, 19 Mayıs Üniversitesi, Karabük Üniversitesi, Uluslararası Balkan 

Üniversitesi, Lefke Avrupa Üniversitesi’dir.  
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Doğu Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya ve Gazetecilik 

Esenyurt Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler 

Fakültesi 

Yeni Medya ve İletişim, 

Medya 

Fenerbahçe Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya 

Gelişim Üniversitesi Uygulamalı Bilimler 

Yüksek Okulu 

Yeni Medya ve Gazetecilik 

Gelişim Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal 

Bilimler Fakültesi 

Yeni Medya 

Girne Amerikan Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya 

İstinye Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal 

Bilimler Fakültesi 

Yeni Medya 

Kadir Has Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya 

Kültür Üniversitesi Sanat ve Tasarım 

Fakültesi 

Yeni Medya ve İletişim 

Nişantaşı Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal 

Bilimler Fakültesi 

Yeni Medya 

Medipol Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya ve İletişim 

Okan Üniversitesi Uygulamalı Bilimler 

Fakültesi 

Yeni Medya 

Şehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya ve İletişim 

Uşak Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya 

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya ve Gazetecilik 

Yeni Yüzyıl Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya ve Gazetecilik 

 

2.2. Veri Toplama Araçları 

 

Çalışmada araştırma hedefleri çerçevesinde bilgi içeren yazılı 

materyaller üzerinden bir analizi kapsayan (Yıldırım ve Şimşek, 

2013:217) doküman incelemesi yöntemi ile üniversitelerde yer alan 

yeni medya bölümlerinin ders müfredatları içerik analizi tekniği ile 

incelenmiştir. İçerik analizi tekniği, “metinlerin ya da diğer anlamlı 

durumların kullanım bağlamlarından yinelenebilir ve geçerli sonuçlar 
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çıkarmak için yapılan bir araştırma tekniği” (Krippendorff, 2004: 18) 

olarak tanımlanmaktadır. Buna göre araştırmanın verileri, çalışmanın 

örneklemini oluşturan üniversitelerin yeni medya bölümlerinin ders 

müfredatlarından elde edilmiştir.  

 

Çalışmanın araştırma soruları şu şekilde belirlenmiştir: 

 

• Yeni medya bölümlerinde verilen derslerin türleri (temel alan, 

mesleki alan ve yetkinlik alanı / seçmeli, zorunlu) nelerdir? 

• Yeni medya bölümlerinde dersler teorik mi yoksa uygulamalı mı 

işlenmektedir? 

• Yeni medya bölümlerinde verilen dersler ağırlıklı olarak hangi 

konular etrafında işlenmektedir? 

 

Çalışmanın araştırma soruları çerçevesinde kodlama kategorileri 

oluşturulmuştur. Bu kategoriler alan yazında daha önce yapılan 

araştırmalar model alınarak oluşturulmuş ve ders müfredatlarının 

incelenmesinden sonra ortaya çıkan yeni kategoriler eklenerek son 

haline getirilmiştir. Bu çerçevede hazırlanan kodlama yönergesinde 

öncelikle derslerin seçmeli mi zorunlu mu olduğuna bakılmış daha 

sonra dersler üç alana göre sınıflandırılmıştır. Bu çerçevede yeni 

medya alanına yönelik dersler (yeni medyaya giriş, yeni medya 

kuramları, yeni medya, yeni medya uygulamaları, yeni medya 

araştırma yöntemleri, dijital içerik yönetimi, dijital oyun vb.) temel 

alan dersi kategorisinde, genel olarak iletişim alanına yönelik dersler 

mesleki alan kategorisinde (iletişime giriş, medya tarihi, medya 

analizi, radyo, televizyon, sinema, gazetecilik, halkla ilişkiler, reklam 
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vb.), iletişim alanını besleyen diğer sosyal bilimler de (sosyoloji, 

felsefe, sanat tarihi, uygarlık tarihi, davranış bilimleri, psikoloji, 

girişimcilik, işletme vb.) yetkinlik dersi olarak kodlanmıştır. Bu 

kategoriye ayrıca YÖK dersleri olarak bilinen Türk Dili, Atatürk 

İlkeleri ve İnkılap Tarihi ve Yabancı Dil dersleri de dahil edilmiştir. 

Bundan sonraki aşamada dersin nasıl işlendiğine (teorik/uygulamalı) 

ilişkin kategoriler ile ders konularına ilişkin kategoriler 

oluşturulmuştur. Derslerin konularına göre toplam 18 kategori 

belirlenmiştir. Bunlar; “İletişim ve İletişim Araştırmaları”, “Medya, 

Medya Tarihi ve Medya Türleri”, “Sosyal Bilimler”, “Radyo, 

Televizyon ve Sinema”, “Gazetecilik ve Haber”, “İçerik Üretimi ve 

Kodlama”, “Tasarım ve Yazarlık “, “Mesleki Etik, Sorumluluk ve 

Eleştirel Düşünme”, “Proje, Staj”, “Web ve Bilişim Teknolojileri”, 

“Pazarlama, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık”, “Sosyal Medya ve 

Uygulamaları”, “YÖK Dersleri”, “Yabancı Dil Eğitimi”, 

“Girişimcilik”, “Kişisel Gelişim” kategorisinde kodlanmıştır. Tüm bu 

kategoriler dışındaki dersler ise “Diğer” başlığı altında işaretlenmiştir.   

 

2.3. Güvenilirlik  
 

İçerik analizi tekniği ile veri toplayan herhangi bir araştırma, aynı 

kodlama yönergesine göre farklı bir zamanda, farklı araştırmacılar 

tarafından yapılsa da aynı sonuçları ortaya koyuyorsa, o araştırma 

süreci güvenilir olarak kabul edilmektedir. Bu çerçevede araştırmada 

kullanılan içerik analizinin güvenilirliği tekrarlanabilirlik 

(reproducibility) testiyle ortaya konulmuştur. Bu teste göre farklı 

kodlayıcılar, farklı mekan ve koşullarda aynı veri setini kodlamıştır. 
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Birbirinden bağımsız olarak gerçekleşen bu kodlama işleminde, 

kodlayıcılar arasında tutarlılık ve tutarsızlık ölçülmektedir. Bu 

çalışmada alanında uzman iki akademisyen, hazırlanan kodlama 

kategorilerine göre kodlama gerçekleştirmiş ve kodlama yönergesinde 

uzlaşılan ve ayrılan noktalar Neuendorf’un (2002: 241) formülüne 

(Güvenilirlik: A / N) uygulanmıştır.  Formüle göre A görüş birliğine 

(agreement) varılan kodlama birimlerini temsil ederken, N kodlanan 

toplam yönerge sayısını ifade etmektedir. Farklı zaman ve koşullarda 

yapılan kodlamalarda, her iki araştırmacının kodlamalardaki görüş 

birliğine varılan ve varılmayan sonuçlar formüle uygulanmıştır. Bu 

formüle göre, tekrarlanabilirlik testinde kodlayıcıların güvenilirliği 

.83 olarak bulunmuştur. Krippendorff (2004: 241) .80 ve üzerindeki 

bir değerin güvenilir kabul edildiğine dikkat çekerken, çalışmada 

kullanılan veri toplama aracı bu ölçüler içinde yer aldığından 

güvenilir bir araç olarak değerlendirilmektedir.  

3. BULGULAR 
 

3.1. İncelenen Ders Sayılarına İlişkin Bulgular 
 

Çalışmada öncelikle incelenen ders sayılarına bakılmıştır. Örneklem 

dahilinde incelenen üniversitelerin yeni medya bölümlerinde yer alan 

ders sayıları aşağıdaki gibidir.  
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Tablo 2: Yeni Medya Bölümlerinde İncelenen Ders Sayılarına İlişkin Görünüm 

Üniversite Ders Sayısı 

Arel  51 

Aydın  81 

Bahçeşehir  55 

Beykent  60 

Beykoz  85 

Doğu Akdeniz  41 

Esenyurt  68 

Fenerbahçe  53 

Gelişim  (Yüksek Okul) 49 

Gelişim (Fakülte) 41 

Girne Amerikan 45 

İstinye  76 

Kadir Has  46 

Kültür  82 

Nişantaşı  75 

Medipol  87 

Okan  60 

Şehir  101 

Uşak  70 

Üsküdar  91 

Yeni Yüzyıl  74 

Toplam 1391 

 

Tablo 2’de de görüldüğü gibi örnekleme dahil edilen üniversitelerde 

1391 ders üzerinden bir değerlendirme yapılmıştır.   
 

3.2. İncelenen Derslerin Türlerine İlişkin Bulgular 

 

Tablo 3’te dersler, türlerine göre sınıflandırılmıştır. Zorunlu ve 

seçmeli ders olarak gerçekleştirilen bu sınıflandırmada araştırma 

sırasında dijital ortamdan bazı üniversitelerin (Arel Üniversitesi, 

Beykent Üniversitesi, Fenerbahçe Üniversitesi, Girne Amerikan 
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Üniversitesi) seçmeli derslerine sınırlı bir erişim sağlanmıştır. Bazı 

üniversitelerin (Yeni Yüzyıl Üniversitesi) seçmeli derslerine ise hiç 

erişilememiştir. Tablo 3’e göre üniversitelerin derslerinin büyük 

çoğunluğunun “zorunlu ders” kategorisinde olduğu görülmektedir. 

Üniversiteler toplamda derslerin %59.3’ünü zorunlu ders olarak, 

%40.7 sini seçmeli ders olarak vermektedir. Örnekleme dahil edilen 

bütün üniversitelerde zorunlu ders oranı seçmeli ders oranlarına göre 

daha yüksektir. Sadece Medipol Üniversitesi (zorunlu ders %37.9, 

seçmeli ders %62.1), Şehir Üniversitesi (zorunlu ders %29.7, seçmeli 

ders %70.3) ve Üsküdar Üniversitesi’nde (zorunlu ders %44, seçmeli 

ders %56) tersi bir durum söz konusudur.  

Tablo 3: Derslerin Türlerine İlişkin Görünüm 

Üniversite Zorunlu Seçmeli Toplam 

Arel  43 (%84.3) 8 (%15.7) 51 (%3.7)) 

Aydın  43 (%53.1) 38 (%46.9) 81 (%5.8) 

Bahçeşehir  29 (%52.7) 26 (%47.3) 55 (%4.00) 

Beykent  43 (%71.7) 17 (%28.3) 60 (%4.3) 

Beykoz  44 (%51.8) 41 (%48.2) 85 (%6.1) 

Doğu Akdeniz  31 (%75.6) 10 (%24.4) 41 (%2.9) 

Esenyurt  39 (%57.4) 29 (%42.6) 68 (%4.9) 

Fenerbahçe  41 (%77.4) 12 (%22.6) 53 (%3.8) 

Gelişim (Yüksek Okul) 36 (%73.5) 13 (%26.5) 49 (%3.5) 

Gelişim  (Fakülte) 35 (%85.4) 6 (14.6) 41 (%2.9) 

Girne Amerikan  41 (%91.1) 4 (%8.9) 45 (%3.2) 

İstinye  39 (%51.3) 37 (%48.7) 76 (%5.5) 

Kadir Has  29 (%63.0) 17 (%37.0) 46 (%3.3) 

Kültür  47 (%57.3) 35 (%42.7) 82 (%5.9) 

Nişantaşı  35 (%46.7) 40 (%53.3) 75 (%5.4) 

Medipol  33 (%37.9) 54 (%62.1) 87 (%6.3) 
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Okan  35 (%58.3) 25 (%41.7) 60 (%4.3) 

Şehir  30 (%29.7) 71 (%70.3) 101 (%7.3) 

Uşak  38 (%54.3) 32 (%45.7) 70 (%5.0) 

Üsküdar  40 (%44.0) 51 (%56.0) 91 (%6.5) 

Yeni Yüzyıl  74 (%100) 0 (%0) 74 (%5.3) 

Toplam 825 (%59.3) 566 (%40.7) 1391(%100) 

 

3.3. İncelenen Derslerin Alanlarına İlişkin Bulgular 
 

Yeni medya bölümlerinde derslerin alanlara göre sınıflandırılması 

incelendiğinde temel alan derslerine ağırlık verildiği görülmektedir. 

Üniversitelerde yeni medya ve ilişkili konulara ilişkin derslerin, 

müfredattaki ağırlığı %38.7’dir. İkinci sırada mesleki alan dersleri 

gelirken, üçüncü sırada yetkinlik alan dersleri yer almaktadır. 

Üniversitelerde mesleki alan dersi  %33, yetkinlik alan dersi, YÖK 

dersleri ve yabancıl dil dersleri de dahil olmak üzere %26.2 oranında 

yer almaktadır. Bu oranlar üniversitelerde temel alan ve mesleki alan 

derslerine ağırlık verildiği, yetkinlik alan derslerine ise görece daha 

düşük oranda olduğunu ortaya koymaktadır.  

 

Tablo 4: Yeni Medya Eğitimi Bölümlerinde Derslerin Alanlarına İlişkin Görünüm 

Üniversite 
Temel Alan 

Dersi 

Mesleki 

Alan Dersi 

Yetkinlik 

Dersi 
Diğer Toplam 

Arel  

 
9 (%17.6) 21 (%41.2) 21 (%41.2) - 51(%3.7) 

Aydın  

 
52 (%64.2) 15 (%18.5) 14 (%17.3) - 81(%5.8) 

Bahçeşehir  

 
20 (%36.4) 26 (%47.3) 9 (%16.4) - 55(%4.0) 

Beykent  

 
18 (%30) 7 (%11.7) 18 (%30) 17(%28.3) 60(%4.3) 
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Beykoz 

  
18 (%21.2) 21 (%24.7) 46 (%54.1) - 85(%6.1) 

Doğu Akdeniz  18 (%43.9) 18 (%43.9) 5 (%12.2) - 41(%2.9) 

Esenyurt  

 
29 (%42.6) 30 (%44.1) 9 (%13.2) - 68 %4.9) 

Fenerbahçe  

 
20 (%37.7) 11 (%20.8) 14 (%26.4) 8 (%15.1) 53(%3.8) 

Gelişim  

(Yüksek Okul) 
20 (%40.8) 11 (%22.4) 18 (%36.7) - 49(%3.5) 

Gelişim (Fakülte) 15 (%36.6) 7 (%17.1) 19 (%46.3) - 41(%2.9) 

Girne Amerikan  21 (%46.7) 6 (%13.3) 14 (%31.1) 4 (%8.9) 45(%3.2) 

İstinye  

 
23 (%30.3) 30 (%39.5) 23 (%30.3) - 76(%5.5) 

Kadir Has  

 
26 (%56.5) 10 (%21.7) 10 (%21.7) - 46(%3.3) 

Kültür  

 
58(%70.7) 14 (%17.1) 10 (%12.2) - 82(%5.9) 

Nişantaşı  

 
25 (%33.3) 18 (%24) 32 (%42.7) - 75(%5.4) 

Medipol  

 
29 (%33.3) 42 (%48.3) 16 (%18.4) - 87(%6.3) 

Okan Ü 

 
31 (%51.7) 18 (%30) 11 (%18.3) - 60(%4.3) 

Şehir  

 
23 (%22.8) 63 (%62.4) 15 (%14.9) - 101(%7.3) 

Uşak  

 
24 (%34.3) 29 (%41.4) 17 (%24.3) - 70 (%5.0) 

Üsküdar  

 
40 (%44) 28 (%30.8) 23 (%25.3) - 91 (%6.5) 

Yeni Yüzyıl  

 
20 (%27) 34 (%45.9) 20 (%27) - 74 (%5.3) 

Toplam 

 
539 (%38.7) 459 (%33) 364(%26.2) 29(%2.1) 1391(%100) 
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3.4. İncelenen Derslerin İşleniş Biçimine İlişkin Bulgular 
 

Yeni medya bölümlerinde derslerin işleniş biçimi incelendiğinde 

uygulamalı ve teorik olmak üzere iki kategori belirlenmiştir. Bu 

kategorilere göre dersleri %70.7 oranında teorik, %26 oranında 

uygulamalı olarak işlendiği görülmektedir. 
  

Tablo 5: Derslerin İşleniş Biçimine İlişkin Görünüm 

Üniversite Uygulamalı Teorik Diğer Toplam 

Arel  5 (%9.8) 46 (%90.2) - 51 (%3.7) 

Aydın  39 (%48.1) 42 (%51.9) - 81 (%5.8) 

Bahçeşehir  23 (%41.8) 31 (%56.4) 1 (%1.8) 55 (%4) 

Beykent  11 (%18.3) 32 (%53.3) 17 (%28.3) 60 (%4.3) 

Beykoz  21 (%24.7) 60 (%70.6) 4 (%4.7) 85 (%6.1) 

Doğu Akdeniz  41 (%100) - - 41 (%2.9) 

Esenyurt  1 (%1.5) 67 (%98.5) - 68 (%4.9) 

Fenerbahçe  24 (%45.3) 16 (%30.2) 13 (%24.5) 53 (%3.8) 

Gelişim 

(Yüksek Okul) 

1 (%2) 48 (%98) - 49 (%3.5) 

Gelişim 

(Fakülte) 

4 (%9.8) 37 (%90.2) - 41 (%2.9) 

Girne 

Amerikan  

2 (%4.4) 43 (%95.6) - 45 (%3.2) 

İstinye  21 (%27.6) 49 (%64.5) 6 (%7.9) 76 (%5.5) 

Kadir Has  6 (%13) 40 (%87) - 46 (%3.3) 

Kültür  24 (%29.3) 58 (%70.7) - 82 (%5.9) 

Nişantaşı  9 (%12) 66 (%88) - 75 (%5.4) 

Medipol  37 (%42.5) 50 (%57.5) - 87 (%6.3) 

Okan  6 (%10) 54 (%90) - 60 (%4.3) 

Şehir  21(%20.8) 75 (%74.3) 5 (%5) 101 (%7.3) 

Uşak  8 (%11.4) 62 (%88.6) - 70 (%5) 

Üsküdar  31 (%34.1) 60 (%65.9) - 91 (%6.5) 

Yeni Yüzyıl  26 (%35.1) 48 (%64.9) - 74 (%5.3) 

Toplam 361 (%26) 984 (%70.7) 46 (%3.3) 1391 (%100) 

 

Tablo 6’da yeni medya bölümlerinde yer alan derslerin alanlara göre 

nasıl işlendiğine (uygulamalı/teorik) ilişkin veriler yer almaktadır.  
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Tablo 6: Derslerin Alanı ve İşleniş Biçimine İlişkin Görünüm 

Üniversite Dersin Alanı Uygulamalı Teorik Diğer Toplam 

Arel  

 

Temel Alan 

Mesleki Alan 

Yetkinlik 

Alanı 

1 (%11.1) 

4 (%19) 

- 

8 (%88.9) 

17 (%81) 

21 (%100) 

- 9 (%17.6) 

21 (%41.2) 

21 (%41.2) 

Aydın  

 

Temel Alan 

Mesleki Alan 

Yetkinlik 

Alanı 

36 (%69.2) 

3 (%20) 

- 

16 (%30.8) 

12 (%80) 

14 (%100) 

- 52 (%64.2) 

15 (%18.5) 

14 (%17.3) 

Bahçeşehir  

 

Temel Alan 

Mesleki Alan 

Yetkinlik 

Alanı 

11 (%55) 

11 (%42.3) 

1 (%11.1) 

9 (%45) 

15 (%57.7) 

7 (%77.8) 

- 

- 

1 (%11.1) 

20 (%36.4) 

26 (%47.3) 

9 (%16.4) 

Beykent  

 

 

Temel Alan 

Mesleki Alan 

Yetkinlik 

Alanı 

Kodlanamıyor 

9 (%50) 

1 (%14.3) 

1 (%5.6) 

- 

9 (%50) 

6 (%85.7) 

17 (%94.4) 

- 

- 

- 

- 

17 (%100) 

18 (%30) 

7 (%11.7) 

 

17 (%28.3) 

Beykoz  

 

Temel Alan 

Mesleki Alan 

Yetkinlik 

Alanı 

12 (%66.7) 

8 (%38.1) 

1 (%2.2) 

5 (%27.8) 

12 (%57.1) 

43 (%93.5) 

1 (%5.6) 

1 (%4.8) 

2 (%4.3) 

18 (%21.2) 

21 (%24.7) 

46 (%54.1) 

Doğu 

Akdeniz  

 

 

Temel Alan 

Mesleki Alan 

Yetkinlik 

Alanı 

18 (%43.9) 

18 (%43.9) 

5 (%12.2) 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

18 (%43.9) 

18 (%43.9) 

12 (%12.2) 

Esenyurt  

 

Temel Alan 

Mesleki Alan 

Yetkinlik 

Alanı 

- 

1 (%3.3) 

- 

29 (%100) 

29 (%96.7) 

9 (%100) 

- 

- 

- 

29 (%42.6) 

30 (%44.1) 

9 (%13.2) 

Fenerbahçe  

 

 

 

Temel Alan 

Mesleki Alan 

Yetkinlik 

Alanı 

Kodlanamıyor 

15 (%75) 

6 (%54.5) 

3 (%21.4) 

5 (%25) 

4 (%36.4) 

7 (%50) 

- 

1 (%9.1) 

4 (%28.6) 

8 (%100) 

20 (%37.7) 

11 (%20.8) 

14 (%26.4) 

8 (15.1) 
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Gelişim 

(Yüksek 

Okul) 

 

Temel Alan 

Mesleki Alan 

Yetkinlik 

Alanı 

1 (%5) 

- 

- 

19 (%95) 

11 (%100) 

18 (%100) 

- 

- 

- 

20 (%40.8) 

11 (%22.4) 

18 (%36.7) 

Gelişim 

(Fakülte) 

 

Temel Alan 

Mesleki Alan 

Yetkinlik 

Alanı 

4 (%26.7) 

- 

- 

11 (%73.3) 

7 (%100) 

19 (%100) 

- 

- 

- 

15 (%36.6) 

7 (%17.1) 

19 (%46.3) 

Girne 

Amerikan  

 

Temel Alan 

Mesleki Alan 

Yetkinlik 

Alanı 

2 (%9.5) 

- 

- 

19 (%90.5) 

6 (%100) 

14 (%100) 

- 

- 

- 

21 (%46.7) 

6 (%13.3) 

14 (%31.1) 

İstinye  

 

Temel Alan 

Mesleki Alan 

Yetkinlik 

Alanı 

11 (%47.8) 

3 (%10) 

7 (%30.4) 

12 (%52.2) 

27 (%90) 

10 (%43.5) 

- 

- 

6 (%26.1) 

23 (%30.3) 

30 (%39.5) 

23 (%30.3) 

Kadir Has  

 

Temel Alan 

Mesleki Alan 

Yetkinlik 

Alanı 

5 (%19.2) 

1 (%10) 

- 

21 (%80.8) 

9 (%90) 

10 (%100) 

- 

- 

- 

26 (%56.5) 

10 (%21.7) 

10 (%21.7) 

Kültür  

 

Temel Alan 

Mesleki Alan 

Yetkinlik 

Alanı 

22 (%37.9) 

1 (%7.1) 

1 (%10) 

36 (%62.1) 

13 (%92.9) 

9 (%90) 

- 

- 

- 

58 (%70.7) 

14 (%17.1) 

10 (%12.2) 

Nişantaşı  

 

Temel Alan 

Mesleki Alan 

Yetkinlik 

Alanı 

7 (%28) 

2 (%11.1) 

- 

18 (%72) 

16 (%88.9) 

32 (%100) 

- 

- 

- 

25 (%33.3) 

18 (%24) 

32 (%42.7) 

Medipol  

 

Temel Alan 

Mesleki Alan 

Yetkinlik 

Alanı 

19 (%65.5) 

16 (%38.1) 

2 (%12.5) 

10 (%34.5) 

26 (%61.9) 

14 (%87.5) 

- 

- 

- 

29 (%33.3) 

42 (%48.3) 

16 (%18.4) 

Okan  

 

Temel Alan 

Mesleki Alan 

Yetkinlik 

Alanı 

2 (%6.5) 

- 

4 (%36.4) 

29 (%93.5) 

18 (%100) 

7 (%63.6) 

- 

- 

- 

31 (%51.7) 

18 (%30) 

11 (%18.3) 
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Şehir  

 

Temel Alan 

Mesleki Alan 

Yetkinlik 

Alanı 

4 (%17.4) 

16 (%25.4) 

1 (%6.7) 

19 (%82.6) 

47 (%74.6) 

9 (%60) 

- 

- 

5 (%33.3) 

23 (%22.8) 

63 (%62.4) 

15 (%14.9) 

Uşak  

 

Temel Alan 

Mesleki Alan 

Yetkinlik 

Alanı 

3 (%12.5) 

4 (%13.8) 

1 (%5.9) 

21 (%87.5) 

25 (%86.2) 

16 (%94.1) 

- 

- 

- 

24 (%34.3) 

29 (%41.4) 

17 (%24.3) 

Üsküdar  

 

Temel Alan 

Mesleki Alan 

Yetkinlik 

Alanı 

21 (%52.5) 

8 (%28.6) 

2 (%8.7) 

19 (%47.5) 

20 (%71.4) 

21 (%91.3) 

- 

- 

- 

40 (%44) 

28 (%30.8) 

23 (%25.3) 

Yeni 

Yüzyıl  

 

Temel Alan 

Mesleki Alan 

Yetkinlik 

Alanı 

14 (%70) 

11 (%32.4) 

1 (%5) 

6 (%30) 

23 (%67.6) 

19 (%95) 

- 

- 

- 

20 (%27) 

34 (%45.9) 

20 (%27) 

Toplam 

 

 

 

Temel Alan 

Mesleki Alan 

Yetkinlik 

Alanı 

Kodlanamıyor 

217 (%40.3) 

114 (%24.8) 

30 (%8.2) 

- 

321 (%59.6) 

343 (%74.7) 

316 (%86.8) 

4 (%13.8) 

1 (%0.2) 

2 (%0.4) 

18 (%4.9) 

25 (%86.2) 

539 (%38.7) 

459 (%33) 

364 (%26.2) 

29 (%2.1) 

 

Tablo 6’da yer alan verilere göre “temel alan” kategorisinde yer alan 

derslerin %40.3 oranında uygulamalı, %59.6 oranında ise teorik, 

“mesleki alan” kategorisinde yer alan derslerin %24.8 oranında 

uygulamalı, %74.7 oranında teorik olarak işlendiği görülmektedir. 

Yetkinlik alanı kategorisinde yer alan derslerin de %8.2 oranında 

uygulamalı, %86.8 oranında teorik dersler olduğu göze çarpmaktadır.  

3.5. İncelenen Derslerin Konularına İlişkin Bulgular 
    

Derslerin konularına göre sınıflandırılmasına ilişkin veriler Tablo 8’de 

yer almaktadır.  Tablo 7’ye göre üniversitelerde yer alan derslerin en 

yüksek sayıda yeni medya, uygulamaları ve ilişkili konulara (141) ait 
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olduğu gözlenmektedir. İkinci sırada iletişim, iletim araştırmaları ve 

kuramlarını konu alan derslere (120), üçüncü sırada sosyal bilimler 

alanına ait dersler (119) görülmektedir. Bu sıralamayı sırasıyla radyo, 

televizyon, sinema (105), medya, medya türleri ve medya tarihi (101), 

gazetecilik, haber ve habercilik (102), tasarım ve yazarlık (97) dersleri 

izlemektedir. 



 

Üniversiteler 

İletişim, 

İletişim 

Araştırmaları 

Medya, Medya 

Türleri ve 

Medya Tarihi 

Sosyal Bilimler 
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Televizyon, 

Sinema 
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Haber 

İçerik Üretimi 

ve Kodlama 
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Mesleki Etik, 

Sorumluluk ve 

Eleştirel 

Düşünme Proje, Staj 

Web ve Bilişim 
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Pazarlama, 

Halkla İlişkiler 
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Yeni Medya ve 

Uygulamaları 
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SONUÇ 
 

Günümüzde yeni medyayla ilişkili alanların önemli bir endüstri 

koluna dönüşmesi, yeni medyaya ilişkin akademik bakış açılarının 

geliştirilmesini ve buna bağlı olarak yeni medya uygulamalarına 

ilişkin donanımların kazanılmasını gerekli kılmaktadır. Dolayısıyla bu 

yeni iletişim ortamını anlamak, onun kendine özgü iletişim dilini 

kavramak ve nihayetinde bu sektörün gereksinim duyduğu alanlara 

uzmanlar yetiştirmek için yeni medya eğitiminin verilmesini zorunlu 

bir hale getirmektedir. Ülkemizde yeni medya eğitiminin mevcut 

durumunu, sınırlarını, çerçevesini ve genel eğilimleri belirlemek 

amacıyla yola çıkan bu çalışmada biri devlet üniversitesi olmak üzere 

toplam 21 üniversitede yer alan yeni medya bölümleri doküman ve 

içerik analizi tekniğiyle incelenmiş ve elde edilen veriler üzerinden 

genel bir değerlendirmeye tabi tutulmuştur.  Lisans düzeyinde iletişim 

eğitimi veren üniversitelerde yeni medya eğitiminin nitelikleri, 

özellikleri ve çerçevesi hakkında fikir veren bu çalışma, ülkemizde 

yeni medya eğitiminin nasıl yapılandırıldığı ve eğilimlerin ne 

olduğunu kesin hatlarıyla ortaya koymaktadır. Buna ilişkin, çalışmada 

anlamlı bulunan tespitler üç başlıkta toplanabilir: 

 

1- Lisans düzeyindeki yeni medya bölümleri, her ne kadar devlet 

üniversiteleri içerisinde kendine yer bulsa da ağırlıklı olarak 

vakıf üniversiteleri içerisinde yer almaktadır. Yükseköğretimde 

yaşanan rekabetin bir sonucu olduğu bunun birinci sebebi olarak 

görülebilir.  Nitekim yeni medya bölümü iletişim fakültelerinin 

klasik bölümlerinden farklı olarak yeni ve popüler bir alandır ve 
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bu alanda bir lisans bölümünün açılması, mevcut öğrenci 

talebine karşılık olarak düşünülebilir. Yeni medya eğitiminin 

vakıf üniversitelerinde kendine daha çok yer bulmasının bir 

diğer sebebi de yeni medya eğitimi için gelişkin bir teknolojik 

alt yapıya olan ihtiyacın karşılanması noktasında vakıf 

üniversitelerinin maddi imkanlarıyla açıklanabilir. 

2-  Çalışmada ortaya konulduğu gibi lisans düzeyinde eğitim veren 

yeni medya bölümleri iletişim fakülteleri dışında farklı 

fakülteler içerisinde de kendine yer bulmaktadır. Nitekim 

ülkemizde yeni medya eğitimi veren bölümler Sanat ve Tasarım, 

Sanat ve Sosyal Bilimler, Uygulamalı Bilimler, İktisadi, İdari ve 

Sosyal Bilimler Fakültelerinin bünyesinde de yer almaktadır. Bu 

durum geleneksel medyanın çalışma yöntemlerini de içinden 

barından yeni medyanın bileşik yapısının bir sonucu olabilir. Bu 

yapı sanattan tasarıma sosyal bilimlerden iletişim bilimlerine 

kadar geniş bir alandan izler taşımaktadır. 

3- Çalışmanın kavramsal çerçevesinde incelenen iletişim 

fakültelerindeki eğitimin kuramsal mı yoksa uygulama ağırlıklı 

mı olmalı tartışmaları iletişim eğitiminin bir parçası olarak 

değerlendirilen yeni medya eğitimi içinde geçerliliği olduğunu 

söylemek mümkündür. Nitekim 21 üniversitenin yeni medya 

bölümlerinin her biri için yapılan müfredat analizi bunu 

doğrulamaktadır. Buna göre yeni medya bölümlerinde müfredat 

yüzde altmış oranında kuramsal ağırlıklıdır. Yeni medya 

bölümlerinin müfredatları detaylı bir incelemeye tabi 

tutulduğunda ise, eğitimin çoğunlukla zorunlu dersler üzerinden 
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yürüdüğü görülmektedir. Bu durum öğrencilerin akademik ve 

kuramsal bilgi birikimlerinin zorunlu derslerle güçlendirilmek 

istendiği, mesleki derslerin ise zorunlu derslerin yanı sıra 

öğrencinin ilgi duyduğu alanlara göre seçmeli derslerle 

çeşitlendirildiği anlamına gelmektedir. Ayrıca geleneksel 

medyaya ilişkin temel derslerin yeni medya bölümlerinin 

müfredatları içerisinde hatırı sayılır bir ağırlıkta olduğunu 

söylemek de anlamlı olacaktır. Nitekim gazete, radyo ve 

televizyon gibi geleneksel mecraların, yeni medya üzerinden 

birbiriyle bütünleşmiş şekilde çalışma eğilimi göstermesi yeni 

medya bölümlerinde verilen ders içeriklerine de yansımaktadır. 

Dolayısıyla her ne kadar iletişim fakülteleri dışında farklı 

fakülteler içerisinde konuşlandırılmış olsa da yeni medya 

bölümlerinin mevcut eğitim programları iletişim fakültelerinde 

sürdürülen eğitim anlayışının bir devamı niteliğinde olduğunu 

söylemek yanlış olmayacaktır. Bunun yanı sıra özellikle bilişim 

teknolojilerine ilişkin dersler ile yeni medyada tasarım ve içerik 

üretimi konulu dersler de müfredatta yer aldığı tespit edilmiştir. 

Bu açıdan değerlendirildiğinde ülkemizde yeni medya 

eğitiminin bu mecranın kendine has iletişim dili ve kodlarıyla 

birlikte, mesleki alan bilgisinin de verildiği bir eğitimi içerme 

çabası içerisinde olduğunu söylemek gerekir.  
   

Yeni medya eğitimi iletişim eğitiminin bir parçası olarak 

değerlendirilirse iletişim eğitimi için tartışılan sorunlar yeni medya 

eğitimi içinde geçerli olacaktır. Bir başka deyişle iletişim eğitiminin 

mevcut durumuyla beklentiler arasındaki açıklık yeni medya eğitimi 
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için de söz konusudur. Üstelik yeni medya, gelişimi itibarıyla hem 

yeni bir alandır hem de bilişim teknolojisindeki hızlı değişimlere 

geleneksel medyaya göre daha fazla açıktır. Bir bakıma yeni medya 

hem biçimiyle hem de içeriğiyle sürekli olarak kendini 

güncellemektedir. Dolayısıyla eğitim anlamında bu hızlı gelişime ve 

sürekli değişen beklentilere karşılık vermenin zorluğu da ortadır.    Bir 

taraftan bilişimin neredeyse sınırsız imkan ve varyasyonları, diğer 

taraftan estetik ve girişimci düşünceleri bu imkanlarla 

harmanlayabilmek ve tüm bunları yaparken toplumsal olguları hesap 

edebilmek, yeni medya eğitiminde ulaşılması gereken ideali temsil 

etse de aynı zamanda bir zorluğa da işaret etmektedir.   Yine de 

genelde iletişim özelde ise yeni medya eğitimi üzerine yapılacak 

bilimsel çalışmaların sayıca artması, bu sorunların aşılması noktasında 

önemli görülmelidir. Bu çalışmayı da bu anlamda değerlendirmek 

yararlı olacaktır. Dolayısıyla özgün bir yeni medya eğitim modelini 

belirlemek ancak bu alanda yapılacak çalışmaların çoğalmasıyla 

mümkün olabilecektir. Diğer taraftan yeni medya eğitimindeki mevcut 

durumla beklentiler arasındaki açıklığı kapatmak için hem 

üniversitelere hem de sektöre büyük görevler düşmektedir. Akademi 

ve sektörün daha fazla işbirliğine ihtiyaç duyulmaktadır. Öğrencilerin 

teorik bilgilerinin yanı sıra uygulama becerilerinde de yetkinlik 

kazanması sadece yalıtılmış pratikler üzerinden değil, bilakis sektörün 

içerisinde yapılacak uygulamalarla olabileceği unutulmamalıdır. Bu 

nedenle üniversiteler ile sektör arasındaki işbirliği arttırılmalı, 

öğrencilerin uygulama eksiklikleri staj, proje, işyeri eğitimi gibi 

zorunlu uygulamalarla desteklenmelidir.  
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GİRİŞ  
 

Teknolojik gelişmelerle birlikte verinin önemi her geçen gün 

artmaktadır. Bütünleşik pazarlama iletişimi dinamikleri içerisinde yer 

alan ve tüketici analizlerini doğru bir şekilde yapılmasını sağlayan 

veri, veri tabanlı pazarlamanın temelini oluşturmaktadır. Müşteri 

odaklı pazarlama anlayışına yeni bir soluk getiren veri tabanlı 

pazarlama anlayışı ile şirketler stratejilerini müşterilerden elde 

ettikleri bilgiler doğrultusunda belirlemekte ve stratejilerini belirlerken 

nokta atışı yapabilmektedirler. 

 

Bütünleşik pazarlama iletişiminde veri tabanı pazarlaması; reklam, 

halkla İlişkiler, satış promosyonu, olay pazarlaması, sponsorluk ve 

doğrudan pazarlama gibi araçlarından biridir (Bknz. Şekil 1) (Clow ve 

Baack, 2016). Özellikle günümüz bilgisayar teknolojisinin 

durdurulamaz bir biçimde ilerlemesi, veri tabanı pazarlamasını daha 

da önemli bir noktaya getirmiştir.  

 

Şekil 1. Bütünleşik Pazarlama İletişimi Araçları 
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Bilgisayarların ve programların ekonomik hale dönüşmesi ile başlayan 

süreçte, var olan ve potansiyel müşteriler hakkında bilgi depolamak ve 

bu bilgiler arasında ilişki kurmak mümkün oldu. Sonuç olarak satış ve 

kârları yükseltmek, tüketicinin satın alma davranışını değiştirmek, 

çapraz satışları, satış tekrarını ve güncellemeleri yönetmek, tüketicinin 

yaşam boyu değerini (lifetime value) ölçmek ve tüm bunları strateji 

geliştirmede kullanabilmek için yararlanılabilecek en iyi pazarlama 

silahlarından bir tanesi kuşkusuz veri tabanı pazarlamasıdır (Hughes, 

1994).  

 

Konuya açıklık getirebilmek için aşağıdaki bölümlerde veri tabanı 

pazarlamasının tanımına, sürecine ve işlevlerine yer verilecektir.  

 

1. VERİ TABANI PAZARLAMASINA KAVRAMSAL BAKIŞ  

 

Veri tabanı pazarlaması, müşteri bilgilerinin, yine müşteriler için 

hazırlanacak kampanya ve programlar için organize edilmiş halidir. 

 

Stone’ye göre ise (1995) veri tabanı pazarlaması, kampanyaların 

verimliliğini artırmak amacıyla müşterilerin kazanılmasına, onların 

elde tutulmasına ve müşteri ilişkilerinin geliştirilmesine hizmet 

etmektedir. Bir müşteri veri tabanı, coğrafi (bölge, adres), demografik 

(yaş, eğitim, gelir seviyesi, doğum günü), psikografik  (aktiviteler, 

fikirler ve ilgi alanları) ve davranışsal verilerin (son satın alımdan 

bugüne kadar geçen süre (recency), toplam satın alma sayısı 

(frequency) ve tüm satın almaların parasal toplamının (monetary)  

değerleri) yer aldığı var olan veya potansiyel müşteriler hakkında 

kapsamlı verilerin organize bir koleksiyonudur (Armstrong ve Kotler, 
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2009; Tapp vd., 2014; Kotler vd., 2013). 

 

Schoenbachler vd., (1997) veri tabanı pazarlamasını;     

“müşterileriniz ve potansiyel müşterileriniz hakkında azami yararlı 

bilgiyi toplamak, kaydetmek ve kullanmak olarak” tanımlamaktadır.  

Bu veriler, müşterileri elde tutmak, özel hissettirmek ve onlarla 

karşılıklı ilişkileri geliştirmek için kullanılmalıdır (Clow ve Baack, 

2016).  
 

1.1 Veri tabanlı Pazarlama Gelişimi  

Dijital dönüşüm her alanda olduğu gibi pazarlama alanında da radikal 

değişimlere neden olmuştur. Mevcut pazar yapısı dönüşürken,  

müşteri satın alma davranışlarında da bir takım değişimler söz konusu 

olmuştur. Bu değişimleri öngörebilmek veya yakalayabilmek için veri 

tabanlı pazarlama dijital dönüşümün bir parçası olarak pazarlamaya 

entegre olmuştur. Bu noktada veri tabanlı pazarlamanın gelişiminin 

ele almak gerekmektedir.  

 

Veri tabanı pazarlamasının büyümesinin nedeninin çevresel 

faktörlerden kaynaklandığını öne süren  Fletcher vd., (1991) bu 

faktörleri  dört ana kategoride incelemiştir. Bunlar; doğrudan  

 pazarlamanın değişen rolü, değişen maliyet yapıları, teknoloji ve 

değişen pazar koşullarıdır (Aktaran Seller, ve Grey, 1999): 
 

1.1.1 Doğrudan Pazarlamanın Değişen Rolü;  

Doğrudan pazarlamanın değişen rolü; rekabet avantajı sunması 

nedeniyle ilişkisel pazarlamaya geçiş; geleneksel medyanın azalan 
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etkisi; pazarlama miyopluğu ve mevcut satış kanallarının artması; 

başlıkları altında incelenecektir.  

 

1.1.1.1. İlişkisel Pazarlama; 

Var olan müşterilerde marka bağlılığı yaratmayı temel alan ve müşteri 

ilişkilerini ön planda tutan ilişkisel pazarlamanın veri tabanlı 

pazarlama ile birlikte kullanılması durumunda etkili sonuçlara 

ulaşmak mümkündür. Bu nedenle ilişkisel pazarlama uygulayan 

işletmeler, müşteri bağlılığı ve sadakati oluşturabilmek için veri 

tabanında var olan ya da potansiyel müşterileriyle iletişim 

çalışmalarını sürdürmek durumundadır. Sonuçta; ilişki ağları içindeki 

etkileşime dayalı olan ilişkisel pazarlama, müşterilerle ilişki kurar, 

geliştirir ve sürdürür (Gummeson, 2002; Morgan ve Hunt 1994; 

Grönroos, 1997: 9). Bu ilişkileri kurabilmek için de öncelikle veri 

tabanlı pazarlamaya ihtiyaç vardır.  

 

1.1.1.2. Geleneksel Medyanın Azalan Etkisi; 

Coğrafi olarak sınırlı, pasif okur izleyiciye sahip ve genellikle 

geribildirimin yavaş, mesaj kaynağının üretici, piyasa yapısının ise 

oligopol olduğu geleneksel medyanın gün geçtikçe etkisi azalmakta; 

yerine çok sayıda oyuncunun bulunduğu, coğrafi engellerin ortadan 

kalktığı, iletişimin iki yönlü, okur/izleyicinin aktif, rekabetin yoğun 

olduğu, geri bildirimin ise anlık gerçekleştiği yeni medyaya olan talep 

gün geçtikçe artmaktadır. Özellikle e-ticaret sitelerinin artması ve 

uluslararası çevrimiçi alışverişin yaygınlaşmasıyla artık ülkeler arası 

sınırlar ortadan kalkmış ve tüketiciye ulaşmak kolaylaşmış ancak 
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hedef kitleyi bölümlendirmek gün geçtikçe zorlaşmıştır. Bu bağlamda 

İnternet,  veri toplama makinesi olarak, daha önce müşterileri 

hakkında veri toplayamayan ve düzenleyemeyen birçok işletme için 

hizmet etmektedir. Verinin bu kadar büyüdüğü bir ortamda ise veri 

tabanlı pazarlamayla diğer pazarlama yönetmelerini bir arada 

kullanılması, verimliliği ve pazarlama çalışmalarının gücünü 

artıracağı ortadadır.  

1.1.1.3. Pazarlama Miyopluğu ve Mevcut Satış 

Kanallarının Artması  

Pazarlama miyopluğu kavramı ilk kez Theodore Levitt tarafından 

1960 yılında Harvard Business Review'da ele alınmıştır (Levitt, 1960). 

Pazarlama miyopluğu; işletmelerin, büyük resme bakmak ve gelecekte 

tüketici ihtiyaçlarının ne olacağı konusunda çalışmak yerine, ürün ve 

hizmete odaklanan bir bakış açısı olarak tanımlanmaktadır. Bir 

örnekle açıklamak gerekirse tarihte,  demiryolu şirketleri keskin bir 

düşüş yaşamıştır. O zamanlar demiryolu şirketleri kendilerini 

ulaştırmacı olarak değil, demiryolu işletmecisi olarak görmekteydiler. 

Otomobil, kamyon ve uçak gibi farklı faaliyet alanlarına yönelmek 

yerine başka şirketlerin demiryolu yolcularını ve yük trafiğini 

çalmasına fırsat vermişlerdir. Şirketler kendi alanlarına çok fazla 

zaman, enerji, güç ve para harcamaktadır. Bunun sonucu olarak da 

şirketler, büyüme fırsatlarından yararlanmak yerine, demiryolu 

şirketleri gibi,  zaten büyük bir sektörde olduklarını düşünerek rahat 

davranmakta ve âdeta bir miyop hastası gibi uzağı yani geleceği 

görememektedirler. Bu noktada,  asıl amacın yalnızca bir şeyler 
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satmak değil; müşteri memnuniyeti yaratmak olduğunu göz ardı 

etmemek, rekabet gücü yüksek alternatiflerin mevcut ürün ve 

hizmetlerin birçoğunun yerine alabileceğini de göz önünde 

bulundurmak gerekmektedir (Levitt, 1960; Harvard Business Review 

Türkiye, 2016, 17 Kasım). 

  

Günümüzde her yıl 30 bin kadar yeni tüketim ürünü piyasaya 

çıkmakta ve %95’i başarısız olmaktadır (Nobel, 2011). Bu 

başarısızlığın en büyük sebeplerinden bir tanesi pazarlama 

miyopluğudur. Veri tabanı pazarlamasının asıl hedeflerinden biri 

müşteriyi çok daha iyi tanımak, anlamak ve gelecek ihtiyaçlarını 

öngörebilmektir. Bu bağlamda veri tabanı pazarlaması, pazarlama 

miyopluğuna da engel olabilir.  

 

 1.1.2. Maliyet Yapılarının Değişimi 

1980’lerin başında iki şey, dramatik bir şekilde, eşzamanlı olarak 

gerçekleşti; elektronik bilgi işleme maliyetleri düşerken, pazarlama 

maliyetleri arttı (Fletcher ve diğerlerinden aktaran Evans vd., 2004: 

24). Ekonomik bilgi işleme maliyetleri sayesinde artan pazarlama 

maliyetlerinin düşürülmesi, doğru üretim seviyeleri, hedefli iletişim ve 

daha uygun fiyatlandırmaya mümkün olmuştur (Aslaner, 2019).  Bu 

gelişmelerin de en önemli sebebi yaygın olarak kullanılmaya başlayan 

veri tabanlarıdır.  
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1.1.2.1. Teknoloji Alanındaki Değişim  

Dijital çağda dolayısıyla bilgi çağında yaşamaktayız. Veri tabanı 

pazarlamasını kullanan şirketler değişen bilgi çağının gereklerine 

kendilerini kolayca adapte edebilir, müşteriyle hedefli iletişim 

kurabilir ve zamanın ruhunu yakalayabilirler.  Teknoloji alanındaki 

değişim aşağıda detaylı olarak irdelenmektedir.   

 

1.1.2.2. Yeni Alışveriş ve Ödeme Yöntemlerinin Gelişimi 

Tüketicilerin satın alma davranışlarının teknolojiyle birlikte 

değişmesinin yanı sıra kredi kartı ve diğer mobil ödeme yöntemleriyle 

kolaylaşmıştır. Türkiye’de 1990’lı yılların sonuna kadar yalnızca 

mağazadan alışveriş yapan tüketicilerin, ilk kez 1998 yılında 

infoshop.com.tr e-ticaret sitesiyle başlayan çevrimiçi alışveriş 

macerası, bugün farklı ihtiyaçlara yönelik ulusal ve uluslararası birçok 

alternatifin bulunduğu bir alışveriş ortamında devam etmektedir. 

Tüketicilerin alışveriş yapma alışkanlıkları da mecraların çoğalması 

ve gelişen teknolojiyle eşzamanlı olarak değişmiştir. Bu değişim 

sırasıyla; tek kanallı pazarlama  (single channel), sonrasında çoklu 

kanallı pazarlama (multi channel) ve son olarak da OMNİ kanallı 

pazarlama (bütünsel/deneyimsel kanallı pazarlama) kavramlarıyla 

açıklanacaktır.  
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Şekil 2. Tek- Çoklu- Omni Kanallı Pazarlama 

 

Tek kanallı pazarlama dönemi müşterilerin herhangi bir seçeneğe 

sahip olmadığı, ürün ve hizmetlere yalnızca mağazalardan ulaşabildiği 

döneme işaret etmektedir. Çok kanallı (multi channel) pazarlama 

dönemi ise müşterilerle çeşitli platformlarda etkileşim kurulabilen 

dönemi anlatmaktadır. Burada ifade edilen kanallar ise bir basılı 

reklam,  perakende satış yeri, web sitesi, tanıtım etkinliği veya ürün 

ambalajı olabilir. Kısaca kanallar doğrudan, dolaylı (indirect) ya da 

ikisinin birleşimi olabilir.  

 

Çok kanallı pazarlama yalnızca markanın, işletmenin veya ürünlerin 

aynı anda birden fazla kanalda reklamının veya tanıtımının yapılması 

değil,  doğru kanal kombinasyonlarını seçerek, doğru hedef kitlelere, 

mesajın doğru bir şekilde iletilmesidir (https://www.emarsys.com/ 

resources/blog/multi-channel-marketing-omnichannel/ ;Katai,31 

Temmuz 2019).  
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Çoklu kanallı pazarlama stratejisinde yalnızca dağıtım kanalları göz 

önünde bulundurulurken Omni kanal stratejisinde ise çoklu kanal 

kullanımının yanı sıra müşterinin bakış açısına göre mesajlar 

tasarlanmaktadır. Başka bir deyişle bu stratejideki esas nokta; yalnızca 

afiş, metin, video ve ses yayınlamak değil hedef kitlenin görüşlerini, 

beklentilerini, değerlerini, yaşam tarzını ve ilgi alanlarını ortaya koyup 

var olan verilere göre bir mesaj oluşturmaya çalışmak ve oluşturulan 

bu mesajları çoklu mecralardan hedef kitleye ulaştırmaktır.  

 

Omni kanal pazarlama müşterilere markayla birden fazla platformda 

etkileşim kurma olanağı sağlayan çok kanallı bir pazarlama 

stratejisidir. Omni kanallı bir sistem, müşterilerin çevrimiçi, mobil, 

sosyal ve çevrimdışı fiziksel kanallarda araştırma yapmalarına, 

markalarla iletişim kurarak etkileşimde bulunmalarına ve markayı 

satın almalarına olanak tanıyan tüm bu işlevleri müşteri bakış açısıyla 

uyumlu bir şekilde bütünleştirir (Palmatier vd., 2020: 14).  

 

2.1.3.2. Müşteri İletişimini Farklılaştıran Ekonomik 

Yöntemlerin Geliştirilmesi. 

 

Çevrimiçi alışverişin yaygınlaşmasıyla farklı ödeme seçenekleri de 

tüketiciye sunulmuştur. Kredi kartı haricinde dijital cüzdan (paypal), 

sanal kart, kapıda ödeme ve havale/ elektronik fon transferi (EFT) 

çevrimiçi alışveriş sistemlerinde kullanılan ödeme seçenekleridir. 

Böylece tüketim toplumu tüketicileri belli bir kısıtlama altında 

kalmadan ödemelerini özgürce gerçekleştirebilmektedir (Aydın 

Aslaner, 2019). Ayrıca sadakat programlarıyla da işletmeler, 
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müşterileri çeşitli kartlar ve indirimlerle cezbetmeye çalışırken aslında 

yapmak istedikleri, müşteri bilgilerini, müşterilerin tüketim 

alışkanlıklarını ve satın alma davranışlarını veri tabanı oluşturmak için 

elde ederek analiz etmektir.  

 

1.1.3. Pazar Koşullarındaki Değişimler 

Küreselleşmeyle birlikte yerel ve ulus arası şirketler, ürün ve 

hizmetlerini hem üretimini hem de pazarlamasını dünyadaki farklı 

ülkelerde gerçekleştirerek, yeni pazarlara açılmışlardır. Yeni 

pazarlarda, bambaşka pazarlama stratejileri geliştirmek zorunda olan 

şirketler arasında zamanı yakalayanlar başarıya ulaşmış, yakalamayan 

diğerleri ise pazarı terk etmek zorunda kalmıştır. Dru (2002) Beyond 

Disruption kitabında pazarın değişimini, küreselleşme; özelleştirme; 

tüketicilerin her geçen gün artan gücü; medyanın yöndeşmesi; 

Alibaba, Aliexpress, E-bay, Amazon gibi e-ticaret sitelerinin aracı 

kurumları ortadan kaldırması ve birçok ülkede giderek daha fazla 

büyüme fırsatı ve daha yüksek rekabet gücü yaratmak amacıyla, 

ticaretin yasal olarak tekrardan düzenlenmesi ile açıklamıştır (Aktaran 

Sharma, t.y.). Yoğun rekabetin olduğu günümüz pazar koşullarında 

birçok işletmenin artık bilgi almak, depolamak ve paylaşmak için veri 

tabanları bulunmalıdır. Her geçen gün pazar ve hedef kitle büyüdükçe, 

düzenli veriye ve bu verilerin sistemize edilmesine daha da fazla 

ihtiyaç duyulmaktadır. 
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1.4. Veri Tabanlı Pazarlama İçin Yapılması Gerekenler 

Veri tabanlı pazarlama, bilginin bir araya getirilmesini, 

depolanmasını, analiz edilerek değerli hale getirilmesini sağlar. Bu 

noktada veri tabanının etkin bir şekilde kullanılması için yapılması 

gerekenler vardır.  

 

Clow ve Baack (2016) veri tabanı pazarlamasında yapılması 

gerekenleri; veri deposu oluşturmak, veri tabanı kodlama ve analiz, 

veri madenciliği, veri tabanı erişimli pazarlama iletişimi ve 

programları olarak dört ana başlıkta açıklamıştır (Bknz. Şekil 3).  

 

 

Şekil 3.  Veri tabanı pazarlaması basamakları 

 

2.2.1. Veri Ambarı (Deposu) Oluşturma (Data Warehouse) 

Bir veri ambarı, işletmenin detaylı müşteri bilgilerinin bulunduğu bir 

elektronik veri tabanıdır. Bir veri ambarının amacı, “sadece bilgi 

toplamak değil; aynı zamanda merkezi, erişilebilir bilgileri bir araya 

getirmektir” (Kotler ve Armstrong, 2012:119). Başka bir deyişle, “iş 

kararları almak için farklı alanlardan toplanan verilerin bir deposu 

olarak tanımlanan veri ambarı, çeşitli kaynaklardan veri birleştirme, 
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pazarlama kararlarını verebilmek için verileri tutarlı bir forma 

dönüştürme, düzenleme ve bu bilgilere erişim sağlama işlemidir” 

(Blattberg vd., 2008: 192-193). Clow ve Baack (2016)  standart bir 

pazarlama veri ambarında bulunması gereken bilgileri şu şekilde 

özetlemişlerdir: Müşterilerin; adları ve adresleri; e-posta adresleri ve 

şirketin web sitesine yapılan ziyaretlerin dijital kayıtları; tüm satın 

alma işlemlerinin geçmişi; soruları, şikâyetleri ve iadeler gibi müşteri 

etkileşimleri tarihi; tüm anket sonuçları;  tercihleri ve profilleri; 

pazarlama kampanyalarına ve pazarlama promosyonlarına yanıt 

geçmişi ve kaynaklardan eklenen demografik ve psikografik veriler.  

 

Veri ambarları olan şirketler, müşteri davranışlarını doğru analiz 

ederek; yeni ürün geliştirme, üretim süreci, fiyatlandırma, dağıtım ve 

satın alma sonrası müşteri memnuniyeti gibi pazarlama faaliyetlerinde 

avantaj sağlayabilir. Bu da veri ambarı kullanan işletmelerin daha 

fazla müşteri odaklı olmasına neden olmaktadır (Blattberg vd., 2008: 

192-193; Kotler ve Armstrong, 2012:119). 

 

Veri ambarında depolanan veri yığınlarını gözden geçirerek, 

müşteriler hakkında önemli bulguları ortaya çıkarmak için veri 

madenciliği tekniklerini kullanmaktadır. Ancak öncesinde verilerin 

kodlanıp analiz edilmesi gerekmektedir. 

 

1.4.1. Veri Kodlama ve Analiz 

Verilerin pazarlama alanında kullanılabilecek duruma gelmesi için 

verilerin doğru analiz edilmesi önemli bir husustur. Bu bağlamda bilgi 

ambarında bulunan ham verilerin bilgiye dönüştürülmesi 
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gerekmektedir. Birçok işletme için verilerin bilgiye dönüştürülmesi 

demek; mevcut ve potansiyel müşterileri bölümlendirmek (segmente 

etmek), ve böylece hedeflenmiş uygun pazarlama mesajı oluşturmak 

demektir (Duval, 21 Ağustos 2013). Veri tabanı kodlamanın yaygın 

olarak uygulanan ortak biçimleri; yaşam boyu değer analizi (lifetime 

value analysis), müşteri kümelendirme (customer clusters) ve konum 

takibidir (location data tracking) (Clow ve Baack, 2016):  

 

Yaşam boyu değer analizi; bir müşterinin bir işletmeyle olan tüm ilişki 

süresi boyunca işletmeden yapacağı satın almaların beklenen kârının 

bugünkü değeri olarak tanımlanan yaşam boyu değer analizinin 

sonucunda ortaya çıkan müşteri yaşam boyu değeri, işletmelerin en 

yüksek ve en düşük kârlı müşterilerini tanımlayarak pazarlama strateji 

ve taktiklerine bu doğrultuda yön vermelerini sağlayan bir ölçümdür 

(Yapraklı ve Keser, 2010: 483).  

 

Veri kodlamanın bir diğer biçimi olan müşteri kümelendirmeyi 

Banasiewicz (2013) “tabakalaştırılmış müşteri özü seçimiyle“ 

açıklamaktadır. Bu bağlamda müşteri kümelendirme basamaklarını 

aşağıdaki gibi belirtmiştir.   
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Şekil 4. Müşteri özü seçimi basamakları (Banasiewicz, 2013). 

Veri kodlamanın coğrafi özelliklerle bağlantılı bir diğer biçimi ise 

konum tabanlı pazarlamadır. Konum tabanlı pazarlamada müşterilerin 

coğrafi konum  verileri pazarlamacılar için son derece değerlidir. Aynı 

zamanda pazarlamacıların tüketicileri satış noktalarına nasıl 

yönlendireceklerini belirlemelerine yardımcı olur (https://www. 

nytimes.com/interactive/2019/12/19/opinion/location-tracking-cell-

phone.html). Konum tabanlı pazarlama, mobil araçların 

yaygınlaşmasıyla giderek daha popüler hale gelmiştir. Handly, (27 

Haziran 2019) konum tabanlı pazarlama bileşenlerini üç ana başlıkta 

incelemiştir. Bunlar;   

• Coğrafi çit/parmaklık (Geofencing), belirlenmiş bir coğrafi 

sınırı tanımlamak için GPS (Global Positioning System; Küresel 

Konumlama Sistemi) ve RFID (radyo frekansı tanımlama) 

kullanılması anlamına gelmektedir. Günümüzde bu teknoloji 

sayesinde pazarlamacılar, reklamcılar herhangi bir coğrafi alanı 

seçip, o alanda kullanıcılarıyla mobil cihazlar yardımıyla 
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müşteriyle istedikleri şekilde iletişim kurabilmektedirler 

(Dünyayı değiştirecek 10 teknoloji trendi, 13 Ocak 2017).   

• Coğrafi hedefleme (Geotargeting):  Belirli bir coğrafi alan ya 

da bölgede bulunan müşterilere farklı içerik sunularak yapılan 

pazarlama stratejilerine coğrafi hedefleme denmektedir (Clow 

ve Baack: 119).  

• Coğrafi fethetme (Geo-conquesting): Bir işletmenin kendi 

ürünlerini rakip ürünlerin yanına yerleştirmesi anlamına 

gelmektedir. Bir diğer deyişle “rakiplerin müşterilerine de 

pazarlama yapabilmek için, GPS konum bilgilerini kullanmayı 

bir adım daha ileriye götürmektir. Örneğin; bir perakendeci, bir 

müşteri rakip mağazaya yaklaştığında mobil teklifi tetiklemek 

için coğrafi fethetmeyi (geo-conquesting’i) kullanabilir” (Mobil 

Pazarlama ile İşletmenizin Trafiğini Artırmanın 8 Yolu, 26 

Şubat 2018). Konvansiyonel demografik veriler (nüfus 

yoğunluğu v.b) artık şehir dinamiklerini yakalayamamaktadır. 

Demografik bilgiler statiktir, ancak coğrafi fethetme dinamik 

verilere dayanmaktadır (Chen vd., 2017).  

 

1.4.2. Veri Madenciliği (Data Mining).  

 

Dijitalleşmeyle birlikte büyük miktarda veriler toplanabilir, 

biriktirilebilir ve analiz edilebilir hale gelmiştir. Ancak buradaki temel 

sorun bu kadar büyük ölçekli verinin nasıl ayıklanacağı ve şirketler 

için nasıl faydalı hale getirileceğidir. Veri madenciliği pazarlama, 

seyahat, emlak, enerji, bankacılık, sigortacılık, emlak, tıp ve iletişim 

sektörü gibi birçok alanda kullanılmaktadır (Rudd,2001.xix). Veri 
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madenciliğinin amacı; pazar davranış kalıplarını anlamanın ve pazar 

davranışındaki değişiklikleri ölçümleyerek fayda sağlamanın yanı sıra 

gelecekteki muhtemel değişiklikleri öngörebilmektir (Sumathi ve 

Sivanandam da, 2006:337).  
 

Berry ve Linoff (2006:6) da benzer bir şekilde veri madenciliği ve 

pazar verileri konusunda:  

 

“Veri madenciliği, anlamlı kalıpları ve kuralları keşfetmek için 

büyük miktardaki verilerin araştırılması ve analizidir. Ancak bu 

kalıpları bulmak oldukça zordur çünkü müşterilerden gelen 

sinyaller gürültülü ve kafa karıştırıcı olabilmektedir. Bu nedenle 

sinyali gürültüden ayırmak - görünüşte rastgele varyasyonların 

altındaki temel kalıpları tanımak - veri madenciliğinin önemli 

bir rolüdür 
 

Pazar verileri rastlantısal (random) değildir; müşterilerin farklı 

ihtiyaçlarını, tercihlerini ve eğilimlerini yansıtmaktadır.  Veri 

madenciliği, geçmişte elde edilen verilerde bu ihtiyaçlara, 

tercihlere ve eğilimlere ışık tutan kalıplar (patterns) bulmaktır. 

Pazarlama açısından, veri madenciliğinin ana fikri, geçmişten 

gelen verilerin gelecekte faydalı olacak bilgiler içermesi fikrine 

dayanmaktadır.”    
 

Öğüt’e (t.y.) veri madenciliğini, “Bir süreçtir. Veri yığınları arasında, 

soyut kazılar yaparak veriyi ortaya çıkarmanın yanı sıra, bilgi keşfi 

sürecinde örüntüleri ayrıştırarak süzmek ve bir sonraki adıma hazır 

hale getirmek de bu sürecin bir parçasıdır” şeklinde ifade ederken bu 

süreci aşağıdaki şemayla açıklamıştır.  
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Şekil 4. Bilgi keşif sürecinde veri madenciliğinin yeri (Öğüt, t.y.). 

 

Rudd’a (2000) göre etkili veri madenciliği, bilim ve sanatın hassas bir 

karışımıdır. Her yıl, veri madenciliği için mevcut araçların sayısı 

artmakta ve yeni yöntemler geliştirilmektedir. Günümüzde veri 

madenciliği şirketlerin kârlılığını sürdürebilmeleri için stratejik bir 

zorunluluk haline gelmiştir.  

 

1.4.3. Veri Tabanı Erişimli Pazarlama İletişimi ve 

Programları  

Her geçen gün büyüyen enformasyon yığını ile baş etmek yalnızca 

geleneksel pazarlamayla mümkün değildir. Konvansiyonel veri 

toplama sitemleri artık değişen müşteri profillerini yeteri kadar 

yansıtamamaktadır. Dijital verilerin kullanılarak müşterilerin veri 

tabanlarında analiz edilmesi gereklidir.  Günümüzde başarılı 

performans göstermek isteyen işletmeler şirketler için veri tabanları 

aracılığıyla müşterilerle bağlantı kurmak, onlara ulaşmak ve 
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pazarlama faaliyeti yürütmek artık zorunluluk haline gelmiştir 

(Mihartescu vd, 2017).  

 

Birçok makalede görüleceği üzere veri tabanı pazarlamasının 

gücünden yararlanmanın büyük bir  rekabet avantajı sağlayabileceği 

ortadadır (Stone ve Shaw 1987; Bessen’den Aktaran Lewington vd., 

1996: 329). 

 

Veri tabanı pazarlaması rekabet avantajının yanı sıra; 

hesaplanabilirlik, azalan maliyetler, müşterilerin hangi ürünleri ve 

hizmetleri kullandığı, hangilerinin daha çok denendiği ve hangi 

tekliflerin müşterilerin ilgisini çekeceğini görmek gibi pazarlamada 

kullanılabilecek birçok fayda sağlamaktadır. Bunun yanı sıra diğer 

destekleyici araştırma yöntemleriyle veri tabanını birleştirerek hangi 

müşterilerin yeni ürünü denemesinin en olası olduğunu ve hangi 

mesajların hedef kitleye göre daha çekici geleceğini belirlemek gibi 

farklı birtakım avantajları da içerisinde barındırmaktadır  (Girard, 

1997: 24). 

 

Bean (1997), Dawes ve Worthington (1996), Parish (1998) ve 

Friedman ve Giladi (2000) veri tabanı pazarlamasının işlevlerini; 

 

• Doğrudan pazarlamanın etkinleştirilmesinde veri tabanlarıyla 

sağlanan verileri kullanarak maliyetleri azaltmak 

• Müşterilerin geniş ürün yelpazesindeki tercihlerine odaklanarak 

geliri artırmak 

• Her bir müşteri için tam bilgi sahibi olmak    

• Bilgilere çabuk ulaşmayı sağlayarak hızlı kararlar almak 
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• Stok fazlası ürünleri azaltmak  

• Şirketin hedeflerine ulaşmasına katkıda bulunmak için bilgi 

düzenlemek ve organize etmek 

• Pazarlama yöneticilerine doğrudan pazarlama uygulamarında 

ihtiyaç duydukları bilgiyi sağlamak (Aktaran Hasem, 2010) 

olarak ifade etmişlerdir.  

 

Ventresca (1991), Chames vd., (1985) ve McFarlan (1987) ise veri 

tabanı pazarlaması kullanarak;  

• Doğru bir pazar bölümlendirilmesiyle pazarlama karması 

kararlarındaki belirsizliği azaltmak  

• Çevrimiçi pazar araştırmalarında, tüketici özelliklerini gerçek 

satın alma davranışıyla ilişkilendirerek, pazar modellemesini ve 

sezgisel (heuristic) problem çözmeyi kolaylaştırmak  

o Pazarlama planı performansının doğru bir şekilde ölçümü 

ve kontrolünün sağlanabileceğinin altını çizmişlerdir 

(Aktaran Lewington, Chernatony, ve Brown, 1996: 329) 

Zahay vd.,  (2009:15) ise 15 maddede veritabanı pazarlamasının  

• Her müşterinin değerine karar vermek  

• En iyi ve en kötü müşterileriniz belirlemek 

• Doğru müşterilere özel tekliflerde bulunmak  

• Kusurları ve pazarlama maliyetlerini azaltarak, müşteriler 

tarafından harcananpara miktarını ve yönlendirmeleri 

artırarak müşterilerin yaşam boyu değerini yükseltmek.  

• Veri tabanındaki bilgilerle en iyi müşterilerinizle daha iyi 
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ilişkiler kurmak  

• Davranışsal, demografik ve psikografik değişkenlerin 

kombinasyonunu kullanarak müşterileri profilleri oluşturmak  

• En iyi müşterileri klonlamak  

• Kâr elde edebileceğiniz en iyi müşteri saptayarak onların 

satın alma çabalarında daha etkin olmak  

• Bir müşterinin şirketiniz için ne kadar değerli olduğuna bağlı 

olarak farklı hizmetler sağlamak.  

• Pazarlamayı daha etkili hale getirmek için müşterileri çeşitli 

şekillerde modellemek ve segmentlere ayırmak.  

• Her müşteriyle kişisel bir şekilde iletişim kurmak ve 

müşterilerle bir iletişim kutusu veya sohbet oluşturmak  

• Teklifleri kişiye göre özelleştirmek 

• Bilgileri hızlı, ucuz ve doğru bir şekilde toplamak. 

• Herhangi bir pazarlama çabasının etkinliğini belirlemek 

• Veri tabanını başkalarına kiralamak gibi faydalarından 

bahsetmişlerdir.  

Veri tabanı pazarlaması, sunduğu faydalar nedeniyle artan rekabet 

ve büyüyen pazar içerisindeki günümüz şirketlerinin vazgeçilmez 

bir pazarlama aracı haline gelmiştir.   

SONUÇ  

 

Teknolojisinin hızla geliştiği, rekabetin her geçen gün daha da arttığı 

her gün yeni uygulamaların hayatımıza girdiği günümüzde işletmeler 

aynı hızla, müşteri ilişkilerini geliştirebilmek, mevcut ve potansiyel 
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müşterilerine ulaşabilmek için yeni stratejiler uygulamak ve doğru 

zamanda doğru müşteriye en iyi teklifleri götürmek durumundadır.  

Bununla birlikte, giderek küreselleşen, karmaşık ve yeni bilgi 

teknolojilerine daha fazla bağımlı olan işletmelerin, pazarlama 

girişimlerinde daha verimli olma yollarını bulmaları gerekmektedir. 

Veri tabanlı pazarlama sayesinde işletmeler, geçmişin kitlesel 

reklamlarındaki ortak savurganlığı ortadan kaldırarak hem verimli 

hem de kârlı bir strateji geliştirebilirler.   
 

Veri tabanları, müşterilerin adlarını, adreslerini, telefon numaralarını, 

e-postalarını, satın alma geçmişlerini, bilgi taleplerini ve diğer müşteri 

verilerini içermektedir.  Bu verileri kullanarak işlemeler, mevcut 

müşterileri uzun dönemli elde tutmayı, yeni müşteriler kazanmayı, 

müşteri değeri maksimizasyonu elde etmeyi, taleplerini 

değerlendirmeyi, müşterilerle uzun dönemli iletişim kurmayı 

sağlamaktadır. Ayrıca veri tabanlarıyla farklı müşterilerine farklı 

mesajlar hazırlayarak özel hizmet sunabilen işletmeler, çeşitli 

promosyonel faaliyetlerini de başarıyla yürütebilmektedir. 

 

Sonuç olarak veri tabanı pazarlaması demek, veri ambarlarında yığın 

halinde bilgileri biriktirmek değil, bilgileri uygun yöntemlerle analiz 

edip pazarlama faaliyetlerinde kullanmak üzere doğru bir şekilde 

kümelendirip, müşterileri bölümlendirmek ve sonrasında pazarlama 

kampanyalarını bu bilgiler ışığında hazırlamak ve hayata geçirmek 

demektir. 
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GİRİŞ 
 

Günümüzde kadınların varoluş biçimleri kültürel, siyasi, ekonomi, 

sosyal, iktisadi alanlarda sosyal bilimlerin farklı disiplinlerinde 

tartışılarak ele alınan konulardan birisi olmuştur. Tarihte bakıldığı 

zaman kadının konumundaki en köklü değişim ve dönüşüm, kapitalist 

sistem içerisinde üretim biçiminin ortaya çıkıp gelişim göstermesiyle 

olduğu söylenebilir. Bunun yanı sıra kadının konumuna ilişkin 

kapitalist sistem içerisinde sosyal, kültürel, ekonomik değişim ve 

gelişmede medyanın da önemli bir rolü vardır. Bilhassa izleyiciye 

verilmek istenilen iletilerin ulaştırılmasında başarılı olduğu 

söylenebilir. Medyanın bu aktif rolü, toplumlardaki kadınların 

toplumsal cinsiyet rollerini ve konumlarını da etkilemektedir. Medya 

iletilerinde, kadını nesne, meta olarak gösterirken, diğer yandan 

toplumda kadın cinsiyetine ait belirli rollerin oluşmasına etkide 

bulunmaktadır (Fidan, 2000).   

 

Reklamların toplumsal cinsiyet rollerinin belirleyiciliği ölçüsünde 

tüketicilerin duygusal bir bağ kurduğu söylenebilir. Kurulan bağ 

değişik nesne ve imgelerle oluşturulmaktadır. Tüketicinin algısını 

etkileyebilmek için kurulan imgelerin başında kadın bedeni yer 

almaktadır. Kadın bedeniyle ilişkilendirilen güzellik, gençlik gibi 

belirlenen ölçütler bedene sahip olma arayışıyla doyumsuz bir 

tüketime doğru yönlendirmektedir.  

 

Televizyonun özellikle de reklamların genel olarak amaçları 

tüketicileri çekerek ürünle ilgili gerekli bilgileri tam olarak izleyici 

üzerinde tüketim algısı oluşturarak satın almasını sağlamaktır. Reklam 
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şirketleri bu yöndeki amaçlarını gerçekleştirmek için reklam 

iletilerinde yalnızca metin odaklı hareket etmeyip, görsel ve işitsel 

ögelerle birlikte toplumsal cinsiyet rollerini de kullanmayı tercih 

ederler. Bunun en büyük sebebi, ürünü daha fazla satarak kar elde 

edebilmek için; kadının cinselliğini, görsel ve işitsel ögeleri 

harmanlayıp ünlü kullanarak hep daha cazip olanı yaratmaya çalışmak 

olduğu söylenebilir.  

 

Reklamlarda kadın bedeni görsel hazzın temel kaynağı olduğundan 

zayıflık kadın için olması gereken ideal gibi sunulmaktadır. İdeal 

olarak nitelenen bir bedene sahip kadınlar, başarılı, rekabetçi, 

tuttuğunu koparan nitelikler ile gösterilirken, şişman modeller ise, 

mutlu olmakla tanımlanmaktadırlar. Dolayısıyla kadın, bireysel 

kimliğini bedeni ile özdeş kılmaktadır. Zayıf, atletik, ideal kadın 

idealine ulaşmaya çalışırken, bu bedene ulaşabilmek için kullandığı 

tüketim ürünleri vasıtasıyla oluşturulan “her yaşta genç kadın” algısı 

sayesinde bireysel başarının yolunu bulduğunu zannetmektedir. Oysa 

kapitalist toplumun tüketim kültüründe, kadın bedeni 

tamamlanmamış, hiçbir zaman tamamlanmayacak ve eksiktir. Bu 

projede kadın bedeni mükemmele yakın hale getirilebilir ancak asla 

mükemmel olmaz. Belirli tür işler için asgari ölçüde çekiciliğin 

arandığı gözlemlenen iş hayatında da kullanmak üzere, her zaman 

ulaşması gereken yeni hedefleri olmalıdır. Böylece reklam kadına 

tüketici olarak seslenirken, ona kimliğinin nasıl olması gerektiğini 

şekillendirecek imgeler sunmaktadır (Timisi, 1996: 40). 

 



 
 533 

Jean Baudrillard’a göre, bütün ürünlerin satılması için bedenin 

kullanılmasındaki amaç, bedenin tüm nesnelerden hatta otomobil 

reklamlarından bile daha fazla ikinci anlam düzleminde yan anlam ile 

yüklü olmasıdır. Üretim ve tüketim yapılarının günümüzde öznede, 

kendi bedeninin bir zihinsel temsile ilişkin sermaye ya da tüketim 

nesnesi olarak beden pratiğidir (Baudrillard, 1997: 163).   

 

Reichert ve Ramirez (2000:268), kadın ya da erkek teninin reklamda 

sıkça gösterilmesinin seksi bulunduğunu, çıplaklığın ve kışkırtıcı 

giysiler içerisindeki insanların cinselliği çağrıştırdığını ifade 

etmişlerdir. Kadının dişiliği kadar sevgi dolu, şefkat verici kısmı da 

anne arketipi ya da Anadolu kadını stereotipinde reklamlarda 

kullanılsa da seksapalitesinin yoğun işlendiği reklamlarda çoğunlukla 

güzel kadınlar, fotomodeller ya da tanınmış kimseler kullanılması -

şöhret olmuş şarkıcılar, oyuncular, mankenler- reklam verenlerin 

uygulama stratejilerinden birini oluşturur. Kadının cinselliği üzerine 

yoğunlaşan reklamlarda genellikle kadının biyolojik özellikleri 

tanıtımı yapılan ürünle birlikte sunulmakta ve “kadın” bu bağlamda 

reklamda bir obje, bir nesne, bir meta/emtia, bir imge biçimine 

dönüşmektedir. Tüm bunlardan hareketle, Kocabaş ve Elden de (2002: 

27), reklamların pek çoğunda kadının obje olarak kullanım nedenini, 

genellikle kadınların alışveriş ve marka tercihini yapıyor olmasından 

kaynaklandığını dile getirmektedir. 

Bu çalışmaya temel oluşturan sorunsal, reklamcıların kadın bedenini 

neden meta olarak kullandığı, kullanım şekilleri ve reklam iletisinde 

ne gibi anlamlar taşıdığıdır. Seçilen reklam metni çalışma amacına 
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uygun olarak amaçlı örneklem yöntemiyle seçilmiştir. Çalışmada ana 

teması olarak ele alınan “kadın bedeninin metalaştırılması” 

konusunda, örnek olarak seçilen “Loft” reklam iletilerinde izleyiciye 

anlamın nasıl görünür kılındığı, inşa edildiği ve nasıl aktarıldığı 

araştırma konusu olarak incelenmiştir. Reklamda, kullanılan imgeler 

ve imgelerin tamamlayıcısı alt metinlerin toplumsal göstergeler 

nezdinde özellikle de kadın bedeninin meta olarak kullanılması, 

göstergebilimsel yöntem kullanılarak çözümlenmesi, araştırmanın 

hedefine ulaşması bakımından büyük önem taşımaktadır. Bu 

bağlamda araştırmada yer alan reklam iletisinde yazılı, görsel ve 

işitsel göstergeler yorumlanarak, kadın bedeninin nasıl bir tüketim 

nesnesi haline dönüştürüldüğünün incelenmesi amaçlanmıştır.  

 

1. CİNSİYET VE TOPLUMSAL CİNSİYET 
 

Anthony Giddens bu iki kavramın birbirlerinden kesin çizgiler ile 

ayrılması gerektiğini söyler (Sabuncuoğlu, 2006: 74). İngilizce “sex” 

terimi için cinsiyet kavramı kullanılırken, toplumsal cinsiyet için 

“gender” terimini kullanmaktadır. Böyle bir ayrıma ihtiyaç olduğu 

için, Türkçede başka terimlerden söz edilmekle birlikte, cinsiyet ve 

toplumsal cinsiyet terimleri bu iki kavramla karşılanmaya 

çalışılmaktadır. Cinsiyet (sex) terimi kadın veyahut erkek olmanın 

biyolojik yönünü ifade etmekte ve biyolojik yapıya karşılık 

gelmektedir. Bireyin biyolojik cinsiyetine dayalı olarak belirlenen 

demografik bir kategorisidir (Bayhan, 2013: 153). 
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Toplumsal cinsiyet (gender) kavramı noktasında kadının ve erkeğin 

toplumda belirlenen sorumluluk ve rollerini ifade etmesinin yanı sıra 

biyolojik farklılıklardan kaynaklanmadığı gibi toplumun kadın ve 

erkek olarak bireyleri nasıl algıladığı, nasıl düşündüğü, nasıl gördüğü 

ve onlardan ne tarz bir davranış beklentisi içinde olduğuyla alakalı bir 

kavramdır (Akın ve Demirel, 2003: 73). Bu bağlamda, toplumun 

içerisinde, toplumsal cinsiyet rollerinin belirlenmiş olup, toplumun 

kültüründen ve toplumdaki egemen söyleminden izler taşırken, 

cinsiyetin ise doğuştan geldiği söylenebilir. 

 

İçerisinde yaşanılan her toplumlarda kadın ve erkeği birbirinden farklı 

kılan bazı kültürel değerler vardır. Bu değerlerin toplum içerisinde 

erkek ve kadın rollerinin oluşmasını sağlamaya yönelik olduğu 

söylenebilir. Bu bağlamda kadın ve erkeğin giyim kuşam kodlarından, 

konuşmasından, davranış şekillerinden ve kendini sunum biçiminden 

birçok noktada toplumda kendisini toplumsal cinsiyet rolleriyle var 

eder. Örneğin; bedensel olarak çok fazla farklılıkları olmayan 

ortalama görüntü ve biçim olarak kadın ve erkek kıyafetleri ile 

farklılaştırılır. Erkekler pantolonla, kadınlar da etekle kategorileştirilir. 

Bu kalıplar ve kodlar toplumdan topluma farklılık gösterebilmektedir 

(Yüksel, 1999). 

 

Bireyin içerisinde doğmuş olduğu toplumdaki gelenekler, kişinin 

deneyim ve davranışını biçimlendirmektedir. Konuşabildiği zamana 

kadar birey kültürünün küçük aidiyeti iken, büyüdüğünde ise 

içerisinde yaşadığı kültürün eylemlerine katılmakta, kültürün 

alışkanlıkları ve inançları da bireyin bir parçası haline gelmektedir 
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(Benedict, 1998: 25). Aslında doğa ayrımı vermekte ve bunun 

okunması da her bir kültür tarafından tümceler oluşturularak 

erkek/kadın çifti için simgesel alfabeyi üretmektedir. Bu bağlamda 

aslında her toplum erkek ve kadını çeşitli şekilde bir araya getiren 

toplumsal örgütlenmeler ve kültürel yapılar icat etmekte ve toplumdan 

evrensel bir şekilde oluşturan bir model meydana getirmektedir. Doğa 

ve kültür ayrımı cinsiyet ayrımı konusunda büyük bir yardım 

sağlamaktadır; çünkü doğa her zaman simgesel, toplumsal, kültürel ve 

siyasal yapılanmaya konu olmaktadır (Agacinski, 1998: 25). Ayrıca 

biyolojinin ayrıntıları gözardı edilmeden, biyolojik potansiyelin 

gelişmesini ve içeriğini nasıl anladığımız ve bununla nasıl ilişki 

kurduğumuz, başka bir deyişle, insan olarak nasıl var olduğumuz 

konusu her zaman insanın kültürün bir parçası olduğunu 

göstermektedir. Dolayısıyla insan, toplumsal olması ve insan olarak 

gelişimini, insanlaşma sürecini toplum içinde ve toplum sayesinde 

gerçekleştirmektedir (Segal, 1992: 96).  

 

1.1.  Reklamlardaki Toplumsal Cinsiyet ve Kadın İnşası 

Reklam sözcüğünün anlamı üzerine değişik tanımlamalar 

bulunmaktadır. Reklam terimi Latince kökenli olup çağırmak 

anlamına gelen “clamere” fiilinden türetilmiştir. (Fransızca 

“daréclame”, Almanca’da “reklame”, “werburg”; İngilizce’de 

“advertisement” kelimeleriyle ifade edilmektedir. Reklam Amerikan 

Pazarlama Birliği’ne göre; bir fikrin, hizmet veya ürünün bedeli 

ödenerek, kişisel olmadan açıkça anlaşılabilecek şekilde yapılan, yüz 

yüze satış dışında kalan tanıtım faaliyetleridir (Türkmen, 1996: 23; 
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Babacan, 2005: 7). Bu bağlamda reklam iletilerinde temelde hizmet 

veya ürün ile ilgili bilgiler verilirken aynı zamanda tanıtımı da 

yapılmaktadır. Bu reklam iletilerinde bireyin içerisinde bulunduğu 

toplum tarafından erkeklere ve kadınlara bazı roller, özellikler ve 

davranış kalıpları atfedilmektedir. Atfedilen iletilerde, bireylere 

yaşadıkları toplum içerisinde erkek ya da olarak ne yapmaları 

gerektiği, hangi rollere sahip oldukları ve nasıl davranmaları 

gerektiğini hatırlatılmakta veya öğretilmektedir (Sabuncuoğlu, 2006: 

10-11). 

 

Geleneksel medyada ve özellikle de televizyondan aktarılan 

reklamların etkisi ve gücü toplumsal cinsiyet rolleri ile ilişkili olduğu 

ve tüm bu mesajların toplum içindeki bireylerin kimliğinin gelişimi 

üzerinde önemli bir etkisi olduğunu söyleyebiliriz. 

 

Kadınların reklam iletilerindeki davranış kalıpları, genellikle ataerkil 

çerçevede şekillenmekte ve bu dilin oluşturduğu ölçütte modern ve 

geleneksel olabilmektedirler (Timisi, 2004: 36). Reklamı yapılan 

ürünün satışını arttırabilmek için reklam iletilerinde pek çok yerde 

cinselliğe vurgu yapılmakta, ürünler ve insan bedeni bu yolla 

metalaştırılmaktadır. Reichert'a göre reklamlardaki cinsellik de 

kalıpyargılar gibi, reklam izleyicisinin dikkatini çekebilmek için 

kullanılır. Markaları, cinsel duygular veya düşüncelerle benzeştirmeye 

ve onları öncü ve keski markalar olarak konumlandırarak hizmet ettiği 

söylenebilir. Bunun yanı sıra reklam, izleyicilerini bazı markaların 

cinsel deneyim fırsatlarını, cinsel performansı, cinsel cazibeyi 

artırdıklarına ikna etmek amacıyla kullanılır. Reklamcılar, iletilerinde 
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izleyicinin cinsellikle bir şekilde bağlantıları kurulmuş eşyalar, 

insanlar veya olaylar kullanarak, markalarına erotik birtakım değerler 

atfederler (Reichert, 2004: 27).  

 

Bu noktada reklamlardaki kadın sunumları genellikle alımlı, çekici, 

güzel ve genç kadın; evli kadın, çalışan ve yaşlı kadın kategorilerinde 

toplanmaktadır. Reklam iletilerindeki alımlı, genç, çekici ve güzel 

kadın imgeleri, sağlıklı, modaya uygun giyinen, bakımlı (saçları 

yapılı, formda), özgür ve seksi, özerk, bilinçli, cesur, azimkar, iradeli, 

soğuk, duygusuz ya da samimi, cesur, samimi, kararlı gibi sıfatları 

taşıyan; kendine eş arama veya bir erkeği elde tutma amacı olan ve 

bunun için seks objesine dönüşen; vücut biçimi, giyim stiliyle ürünün 

rengi ve biçimiyle bütünlük gösteren; kamusal alanda erkekle eşit 

olması pahalı zevkleri ve para harcamasıyla olanaklı olan kadınları 

içermektedir (İmançer ve İmançer, 2002: 7-9). 

 

Çalışan kadın sunumları ise statüsünün ve kariyerinin bilincinde olan, 

dinamik, çekici, genç, bakımlı, sportif, zayıf, eğlenmeyi gezmeyi 

seven bekar ya da evli ve çocuklu olarak mesleğinde de başarılı 

olabilen, mesleki yeteneklerindeki cazibesi ve ikna gücünü erkek 

meslektaşlarına kanıtlayan, genelde patronu erkek olan, benzer meslek 

gurupları içinde gösterilen, ideal formda oluşu ve güzelliğiyle işinde 

daha çok fırsatları yakalayan kadınlardır (Elden vd., 2005: 546-549). 

Reklam iletilerindeki evli ve anne kadın sunumları ise, toplumda 

içerisindeki hâkim geleneksel evli ve anne kadın rolleri atfedilir.  
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Çocukları ve eşi etrafında pervane olan kendini ailesine adamış, aynı 

zamanda kocası ve çocuklarının fiziksel ve ruhsal rahatlığından 

sorumlu, bakımlı, tavsiyeci, şefkatli, duygusal, anlayışlı, kız çocuğunu 

kadına özgü görevlere hazırlayan ve yönlendiren, deneyimli, haklı, ev 

içinde karar verme yetkisine sahip olan mükemmel kadınlardır. Bu 

kadın klişesine son dönemlerde evin ve ailenin sorumluluğunu üstüne 

alan anne niteliklerinden ziyade erkeğini dişiliğiyle baştan çıkaran ve 

her istediğini yaptıran, cilveli, çekici ve duygusal gereksinimleri ve 

aile değerlerinden daha çok önem veren kadın sunumları da 

eklenmiştir (İmançer ve İmançer, 2002: 11-14). 

 

Yaşlı kadınlar ise reklamda toplumsal aktivitelerde eskisi gibi rol 

almayan, iyi huylu, neşeli, saygıyı hak eden, sempatik, evin büyüğü 

olarak söz söyleyen, onaylayan, yardıma ihtiyaç duyan, müşfik, 

edilgen, evli anne ve kadın modelinin ileri bir versiyonudur (Elden 

vd., 2005: 545). 

1.2. Reklam İletilerinde Sunulan Kadın Bedeninin 

Metalaştırılması 

19. yüzyılda, kurumsallaşan kapitalizm ile, beden kavramı tamamen 

bir madde olarak algılanarak, ekonominin istekleri ölçüsünde 

değişmeye başlamıştır. Sanayi devrimiyle birlikte fabrikalarda çalışan 

insanlar gerek bedenlerini gerekse bedensel güçlerini kapitalist 

düşüncelere hizmet etmek için kiralamışlardır. Bunun sonucunda ise 

toplumda beden görüşü değişmiş, kiralanıp satın alınabilen bir nesne 

olarak imgelenen bir yapı yaratılmıştır (Eke, 2013: 10). 
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Gösterişçi tüketimde yerini alan kadın, medyada özellikle televizyon 

reklamlarında üretici güç olarak değil, prestij gücü olarak taşıdığı 

niteliklerle değer kazanır. Bunların yanı sıra, tüketimin oyuncak 

takımı içinde, diğerlerine göre çok daha özel, en çok el üstünde 

tutulan ve oldukça şatafatlı bir nesne vardır: Bu kadın bedenidir. 

Genel olarak kadın bedeni, tüketimin bir nesnesi olması anlamında 

fetişleştirilirken, kadına sürekli bedeninin ayrıcalıklarını, özelliklerini 

keşfetmesi öğütlenir. Sözgelimi Elle dergisinde, “bedeninizin gizli 

anahtarları” başlıklı yazıda kadınlara, “bedeniniz sizin hem sınırınız 

hem de altıncı hissinizdir. Bedeninize baktığınızda, ayırt edici bir 

bedene sahip olduğunuzu fark etmeye başlayacaksınız” şeklinde 

seslenilmektedir (Baudriallard, 1970: 199-201).   

Medya araçları diğer üretim araçları gibi ticaret amacı güttüklerinden 

dolayı ve en az sermayeyle en fazlasını kazanmaya yönelik çalışmalar 

yapar. Bu amaçla kullanılan kadın bedeni hem düşük maliyetli olup 

hem de tüketicinin yoğun ilgisini çekeceğinden dolayı oldukça kar 

sağlayıcıdır. Böyle bakıldığında bahsedilen şey sanki kadın değilmiş 

de ticari bir malmış gibi algılanabilir. Ancak şu da bir gerçek ki artık 

kadın bedeni çeşitli şekillerde koşullandırılan en ilgi çekici ticari 

"meta" durumuna sokulduğunu söyleyebiliriz. Kadının bir meta olarak 

kullanılması o kadar normalleşmiştir ki çoğu yerde kadının kadın 

olduğu unutulup farklı şekillerde algılanmaktadır. Reklamlar 

üzerinden yapılan bir araştırmada incelenen reklamlann %60'ında 

kadın bedeni bir nesne olarak kullanılmış, nesne olarak sunulan bu 
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kadın bedeninin ise erkek egemenliğinin bir ifadesi olduğu dile 

getirilmiştir (Batı, 2010). 

 

Medyada kadının yer alış şekillerine baktığımızda kadınının 

kullanımının görsel medya ağırlıklı olduğunu görürüz. Diğer kitle 

iletişim araçlarından birisi olan radyoda yayın yapan programcılardan 

çok azının kadın olduğunu söyleyebiliriz. Yani kadın daha çok göze 

hitap etmektedir. Bu nedenle de televizyon programları/reklamlar, 

dergiler, gazeteler, afişler- kadın bedenini sıkça kullanmaktadır. 

Baktığımızda yer alan kadınların hepsinde ortak olan özelliklere 

rastlanır. Bu özelliklerden en belirgin olanları kadınların güzel 

olmaları ve aynı zamanda düzgün bir fiziğe sahip olmalarıdır. Ekranda 

görsel bir objeye dönüşen kadının bulunması gereken en önemli 

özellik fiziksel açıdan güzel görünüyor olmaktır (İlgaz Büyükbaykal, 

2011).  

 

Reklamlarda yer alan kadınlar hem ürün alımıyla kullanılan hem de 

seyirlik bir nesneye, imgeye dönüşmektedirler. Kadınların sadece teni 

değil hareketleri, saçları, dudakları, elbiseleri bile cinsel göstergelerle 

iletiler vermek amacıyla kullanılmaktadır. Birçok şampuan reklam 

iletilerinde kadının güzel ve dolgun, parlak saçları erkekleri etki 

altında bırakmaktadır. Bu mesaj sadece karşı cinse hükmeden bir 

görüntü çizmemekte aynı zamanda da çok hemcinsine de özendirici 

bir gönderme özeliği taşımaktadır (Dumanlı, 2011: 135).  
 

Bu noktada televizyon üzerinden reklam yapan şirketle, tüketicilere 

kadın bedeni üzerinden ürün satarken pek çok tercihlerinin arasında 

cinsellik unsurunun ön planda olduğunu söyleyebiliriz. 
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Televizyondaki reklamlar üzerinden erkek arzusunun nesnesi haline 

getirilen kadınlar cinsel kimliğinin dışında erotik, eril bir bakış 

açısıyla kadın bedeninin sunulması ve genellikle daha çok ev 

ortamında gösterilmesi, temizlik ürünlerinde kullanılarak kapitalist 

toplum için birer hem üretim ve tüketim aracı haline getirilmektedir. 

 

1.3. Yönteme İlişkin Göstergebilim ve Anlamlandırma 

Sürecindeki Bazı Kavramlar 

Göstergebilim (Fransızca semiotique ya da semiologie, İngilizce 

semiotics) teriminin kökleri dilimizde özellikle dilbilim (Fransızca 

linguistique) sözcüğü örnek alınarak üretilmiş olan Eski Yunancadaki 

“semeion” sözcüğüne dayandırılmaktadır. Göstergebilim, iletişim 

amaçlı tüm aracıları inceleyerek birbirleri arasında ilişkilerini 

araştıran, türlerini saptamaya çalışan bilimdir (Erkman, 2005: 9). 

20. yüzyılın başlarında çağdaş anlamda göstergebilimin temelleri 

atılmıştır. İsviçreli Saussure ve Amerikalı Peirce başta olmak üzere, 

göstergebilimsel çözümlemeler bu zamanlarda sıklıkla kullanıldığı 

söylenebilir. Saussure, "Genel Dilbilim Dersleri" adlı çalışmasında, 

göstergebilimi (semiology) göstergelerin gündelik hayattaki 

durumunu inceleyen bir bilim dalı olarak tanımlamaktadır (Saussure, 

1985: 18). Göstergebilimde anlamların en küçük yapılarına gösterge 

denilmektedir. Göstergelerin kendisinin o şey olmadığı halde çağrışım 

yaparak o şey ile iletişim sağlayan ve bir başka şeyi temsil eden her 

şey gösterge olarak atfedilmektedir (Parsa ve Parsa, 2012: 8). 
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Ferdinand De Saussure’e göre göstergebilim “göstergelerin toplum 

içindeki yaşamlarını inceleyecek bilim” olarak tasarlamıştır (Guiraud, 

1994: 17). Bir göstergenin gösteren ve gösterilenden oluştuğunu 

söylemektedir. Saussure bu konuda göstergeye daha fazla odaklandığı 

söylenebilir. Ona göre gösterge; anlam meydana getiren fiziksel bir 

nesnedir. Gösteren; göstergenin zihnimizde algıladığımız imgesidir. 

Gösterilen ise; gösterenin gönderme yapmış olduğu zihinsel kavrama 

işaret etmektedir (Yüksel, 1995: 26). 
 

Göstergeler kuramı tasarlayarak Charles Sanders Peirce ise adını 

semiyotik olarak nitelendirmiştir. Mantıkla bir ilişkisi olan kuramda 

Peirce, göstergeleri Saussure'nin ikili karşıtlıklarından farklı bir 

şekilde üçlü olarak tasarlamıştır. Peirce'nin en önemli üçlüsü, 

gösterge, nesne ve yorumlayandır. Bir diğeri ise görüntüsel gösterge, 

belirti ve simge’dir (Rıfat, 2009: 30-34). Peirce'nin en önemli üçlüsü, 

gösterge, yorumlayan ve nesne'dir. Bir diğeri ise görüntüsel gösterge, 

simge ve belirti'dir (Rıfat, 2009: 30-34). Görüntüsel Gösterge 

(İng.Icon); bu tür göstergelere ikon gösterge de denilmektedir. 

Belirtmiş olduğu nesne var olmasa bile kendisini anlamlandıran 

özelliği taşıyacak gösterge türüdür. Bir fotoğraf, resim, desen 

görüntüsel göstergedir. Belirtisel gösterge; Gösterilen ve gösteren 

arasında nedenli bir bağ bulunmaktadır. Yani belirti dinamik 

nesnesiyle kurduğu gerçek ilişki gereği bu nesne tarafından belirlenen 

bir göstergedir. Örneğin; duman bir yerde ateş olduğunu belirtirken, 

insan vücudundaki yüksek ateş bir hastalık belirtisidir. Simge 

gösterge; yorumlayan birisi olmasaydı kendisini gösterge yapan 

özelliğin olmayacağı göstergedir. Bir simge, insanlar arasında 
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uzlaşmaya dayanan bir göstergedir. Simge ilettiği nesneye doğal 

olarak bağlı değildir. Adaletin simgesi terazidir. 

 

1960'lardan sonra kendi bünyesinde bir bilim haline dönüşen, 

Saussure ve Peirce'nin temelini atmış olduğu göstergebilimsel 

analizler; Claude Levi-Strauss, Julia Kristeva, Roland Barthes, Jean 

Baudrillard Saussure, Algirdas J. Greimas, Christian Metz, 

Hjelmslev’ye dayanan Avrupacı geleneği benimsemişlerdir. Umberto 

Eco, Thomas Sebeok, Ivor A. Richards, Charles K. Ogden ve Charles 

W. Morris gibi araştırmacılar da Peirce'e dayanan Amerikan 

geleneğini çalışmalarında kullanmışlardır (Rıfat, 2009: 41-69).  

 

Göstergebilim alanında önemli çalışmalar ortaya koyan Roland 

Barthes ise göstergebilimi gösteren ile gösterilen arasındaki ilişki 

olarak tanımlamaktadır (Karaca, 2015: 294). Gösterenin biçim 

olduğunu gösterilenin ise içerikten ibaret olduğunu vurgulamıştır. 

Barthes’in çalışmaları daha çok anlam ve anlamlandırma üzerine 

yoğunlaşmaktadır. Göstergebilim ilkelerini dört ana başlık altında ele 

almıştır. Bunlar; “dil ve söz”, “gösterilen ve gösteren”, “dizim ve 

dizge”, “düz anlam ve yan” anlamdır. Bir de “mit” anlam vardır. Ona 

göre mitler, kapitalist sistemin değer yargılarını korumak ve 

geliştirmek için oluşturulmuştur (Barthes, 1979: 26). 

 

Düzanlam, göstergenin işaret ettiği şey olup göstergenin apaçık 

görünen ilk temel anlamını ifade etmektedir. Örneğin bir fotoğraftaki 

köpek köpektir. İnsan müdahalesiyle ortaya çıkan renk, ışık, alan 
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derinliği, özel efektler vs. ise yananlamı teşkil etmektedir (Parsa ve 

Parsa, 2012: 57). 

 

Yananlam, gösterge ile kültürel çağrışımları arasındaki fark 

olmaktadır. Yani bir gösteren bir toplumun kültürüne göre belli bir 

anlama gelirken, aynı gösterge başka bir toplumda farklı anlamlara 

gelebilmektedir. Özellikle sanat eserlerinde kullanılan kavramlar 

herkesçe bilinen düzanlamı ifade etmemektedir. Sanatçılar eserlerinde 

şifreli, üstü örtülü, cazibeyi artırıcı, anlamı zenginleştirici ifadeler 

kullanarak mecazlara yer vermektedirler. Böylelikle bu şifrelerin yan 

anlamı oluşturduğunu söyleyebiliriz (Parsa ve Parsa, 2012: 57). 

 

Metafor (Eğretileme), Metafor kullanımında herhangi iki şey 

arasında benzerliğe dayanan bir ilişki kurulmaktadır. Örneğin; 

sevgilinin güzelliğini anlatmak için güle benzetilmesi gibi. Metafor 

kullanımında gibi, kadar vb. kullanılarak ilişki kurulan şeyler arasında 

kıyaslama yapılmaktadır. (Fiske, 2003: 171). Örneğin; “Gemi yılan 

gibi kayıyor” eğretilemesi, bireyin geminin nasıl ilerlediğini bilmesek 

bile yılanın yerde nasıl kaydığını bildiğimizi varsaymaktadır. Bu 

eğretileme yılanın özelliğini gemiye aktarmaktadır (Mutlu, 2012: 86-

87).  

 

Metanomi (Düzdeğişmece), de çağrışıma dayanan bir ilişki söz 

konusudur. Bu çağrışım zihinde birtakım bağlantılar yoluyla kurulan 

kodların yardımıyla oluşmaktadır. Bir parça, bütünü temsil etmekte 

veya bütün parçayı çağrıştırmaktadır. “Mehmetçik” kelimesinin tüm 
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Türk askerlerini ifade etmesi buna örnek olarak verilebilmektedir 

(Berger, 1996: 29). 

 

Kod, iletinin üretildiği dildir. Kodlar, verili bir toplum ve kültür 

içinde öğrendiğimiz karmaşık çağrışım kalıplarıdır. Usumuzdaki bu 

kodlar ya da “gizli kapılar” iletişim araçlarında bulunan göstergeleri 

ve simgeleri yorumlama tarzımızı ve yaşam biçimimizi etkilemektedir 

(Berger, 2008). John Fiske kodları; sunumsal kodlar, sayısal ve 

benzeşik kodlar, sözsüz iletişim kodları, kısıtlı ve gelişkin kodlar, dar 

alan yayıncılığı (Narrowcast) ve geniş alan yayıncılığı (Broadcast) 

kodları, nedensiz (ya da Mantıksal) kodlar olarak ayırırken, Daniel 

Candler ise göstergebilim literatüründe iletişim ve kültürel 

çalışmalarda en fazla kullanılan sınıflandırması şu şekildedir; sosyal 

kodlar (beden kodları, renk kodları), metinsel kodlar (kitle iletişim 

kodları), yorumlama kodları.  

Simge, soyut ve sayılamayan tek bir gösterilene göndermede bulunan, 

benzerlik ve uzlaşma ilişkisi içinde görsel bir biçimdir. Barthes 

simgesel bir sahne olarak “Ivan The Terrible (Korkunç İvan)” daki 

genç Çar'ın altın paralar içinde vaftiz edilmesi örneğini verir. Burada 

altın zenginliğin, gücün ve statünün bir simgesidir (Fiske, 2003: 121). 

Mit, bir gerçekliğin, kültürün ya da doğanın bazı görünümlerinin 

açıklanmasını veya anlamlandırılmasını sağlayan bir öyküdür. İlkel 

mitler insan ve tanrılar, yaşam ve ölüm, iyi ve kötü hakkındadır. 

Sofistike mitler ise erillik ve dişilik, aile, başarı, polis, bilim 

hakkındadır (Fiske, 2003). 
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Dizi (Paradigma), dizisellik, birbirinin yerine geçebilecek, aynı 

türden birden fazla gösterge arasından birisinin seçilerek diğerinin 

dışarıda bırakılmasıdır. Dizi ilişkisinde önemli olan anlam oluşturacak 

göstergenin seçilmesidir. Saussure’ün terimiyle çağrışımsal 

düzlemidir, aralarında ortak bir yön bulunan sözcükler söylem dışında, 

çağrışım yoluyla bellekte birbirine bağlanır. Böylece, son derece 

değişik bağıntılar içeren öbekler oluşur (Saussure, 2001: 179). 

 

Dizim (Syntagm), Dizim bir zincirdir ve seçilen birimlerin anlamlı bir 

şekilde birleştirilmesi ile oluşturulmaktadır. Örneğin, bir lokantanın 

mönüsü; masa, sandalye koltuk halıdan oluşan bir odanın döşenmesi 

birer dizimdir. Dizim, dayanağı uzam olan bir birleşimdir. Dilde 

sözcükler birbirine bir zincirin halkaları gibi bağlanmaktadır. 

Dolayısıyla tek yönlü ve çizgisel bir bağlantı söz konusudur 

(Saussure, 2001: 178). 

 

2. BULGULAR VE YORUM 
 

2.1. Reklam İletisinin Görüntüsel Anlatımı 

Reklam filmi, bir deniz görüntüsüyle arka planda müzik sesi eşliğinde 

kadın oyuncunun denizin içerisinden çıkmasıyla başlamaktadır. Kesit 

1’de görüldüğü üzere üstünde leopar desenli bir kıyafeti ve altında kot 

pantolonu bulunan kadın oyuncunun ellerini iki yana kaldırarak 

denizden çıktığı sırada ekranda “Loft x Aleyna” yazısı belirmektedir.  

Reklam devam eden süreçte kesit 2’de kadın oyuncunun üzerindeki 

aynı kıyafetlerle denizden çıkarak ormana doğru ilerlemekte ve 

ormanın içerisine geldiği zaman ağaçlar arasında kafalarında tavşan 
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maskesi olan erkek oyuncularla birlikte devam 

etmektedir. Daha sonraki görüntüde kesit 3’te 

kadın oyuncunun kırmızı topuklu ayakkabılara 

odaklanarak, altında kot pantolon olan, 

üzerinde ise beyaz parlak renk kaplan tişörtü, 

tişörtün üzerinde ise kırmızı renk montla kadın 

oyuncunun koridorda ensesinde tutuğu bezbol 

sopasıyla yürüdüğü görüntüyle devam 

etmektedir. 

 

Kesit 4’te görüldüğü üzere ensesinde bezbol 

sopasını tutan kadın oyuncu, kafasında tavşan 

maskesi bulunan erkek oyuncularla birlikte 

koridorda yürürken karşısına çıkan güvenlik 

kamerasını parçaladığı görülmektedir. 

Kesit 5’te ise, kafasında tavşan maskesi 

bulunan dört erkeğin ortasında köprüde ata 

binmektedir. Arka planda ise kadın oyuncunun 

seslendirdiği “özgür” kelimesi duyulmaktadır. 

Daha sonra, kadın oyuncunun reklam filminde 

seslendirmiş olduğu “genç” kelimesiyle başka 

bir görüntüye geçilmiştir.  

Reklam filminin devamında kesit 6’da ilk 

başta pembe bir odada yatak üzerinde, kadın 

oyuncunun arkasından bir görüntü verilerek 

Resim: 1  
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oyuncu dönerek kameraya bakar ve reklam filminin odak noktası bel 

hizasına verilir. Devamında ise kadın oyuncunun koltukta uzanmış ve 

arkası dönük bir şekilde reklam filmi devam etmektedir. 

Kesit 7’de görüldüğü üzere, kadın oyuncu, kafasında tavşan maskesi 

olan erkek oyuncuların binmiş olduğu beyaz bir arabanın üzerinde 

elinde bezbol sopasıyla eğilmiş pozisyonda oturmaktadır. Daha sonra 

ayağa kalkarak karşısına çıkan dronu bezbol sopasıyla 

parçalamaktadır.  

Reklam filminin devamında kesit 8’de ise arka planda kadın 

oyuncunun “ve en önemlisi” sesiyle birlikte asansörün içerisinde 

erkek oyuncuların bulunduğu kabine doğru girdiği görülmektedir. 

Sonra ise “cesur gözükmek için” seslendirmesiyle daha önce verilen 

görüntüler pembe odada yürürken arkadan görüntüsü, leopar desenli 

kıyafetiyle arkadan ormanda yürüyüşü ve koridorda yürürken arkadan 

pantolonunun görüntüsü arka arkaya verilmektedir.  

 

9. kesitte ise kadın oyuncunun bir çatıya çıkıp, etrafı camlarla çevrili 

kafasında kahverengi tavşan maskesi olan erkek oyuncunun ön 

tarafında bulunan camı bezbol sopasıyla kırdığı görülmektedir.  

Kesit 10’da ise kadın oyuncunun pembe odada arkası dönüp bir 

şekilde geriye bakarak reklam filminin merkezinde “LOFT” yazısı ve 

altında ise “THE ORIGINAL” yazısının belirmesiyle sona ermektedir. 
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2.2. Reklam İletisinde Yer Alan Göstergeler, Gösterge Türü, 

Gösteren/Gösterilen Ayrımı 

 

Tablo 1: Göstergesel Çözümleme 

GÖSTERGESEL ÇÖZÜMLEME 

GÖSTERGE 

GÖS 

TERGE  

TÜRÜ 

GÖS 

TEREN 

SAHNE 

SAYISI 

GÖSTERİLENLER 

Düz 

anlamlar 

Yan 

anlamlar 

İnsan 
Görüntüsel 

Gösterge 
Kadın 72 

Leopar desenli 

elbisesi, ıslak 
saçları, altında kot 

pantolonu olan 

kadın 

Toplumsal Cinsiyet, 

kadın cinsiyetinin meta 
olarak kullanımı, güzel, 

çekicilik, cinsellik, 

estetik görünüş 

İnsan 
Görüntüsel 

Gösterge 
Erkek 35 

Reklam filmi 

iletisinde kadını 
koruyan güçlü erkek 

Toplumsal Cinsiyet, 
toplumsal cinsiyet 

rollerin erkeğin 

üzerindeki korumacı 
rolu, bakımlı, yakışıklı 

ve güçlü kendinden 

emin, kadını koruyan 

İnsan 
Görüntüsel 

Gösterge 

Kadın 

Bacağı 
27 

Reklamın anlatım 

merkezinde 

koltuğun üzerinde 

pantolonlu kadın 

bacağı, yan yana 
uzatılmış 

Güzellik, cinsellik, 

incelik, düzgünlük, 
zarafet 

Nesne 
Görüntüsel 

Gösterge 

Tişört, 
Pantol

on 

85 

Kadın ve erkeğin 

üstünde altında 

bulunan bluz- tişört- 
pantolon giysi 

Markaya atıf, 

kapitalizmin alınıp 

satılan bir ürünü meta, 
rahatlık, unisex, 

cinsellik, şıklık, 

modernizm ve estetik 
olarak iyi gözükme hali 

Mekan 
Görüntüsel 

Gösterge 
Bina 45 

Koridor karanlık az 

ışıkları olan mekan 

Amaca ulaşmak için 

devamlılık arzeden 
ortam 

Mekan 
Görüntüsel 

Gösterge 

Orman

, Deniz 
16 

Reklam filmi iletisi 

içerisindeki orman 
ve deniz 

İnsanın hakim olmadığı 
işlenmemiş doğa, ilham 

kaynağı, huzur, temiz 

hava, yenilenme 
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Nesne 
Belirtisel 

Gösterge 

Bezbol 

Sopası 
30 

Kadın ve erkeğin 

elinde olan sopa 

Tülketim kültürünün 

devamının sağlanması 
için kullanılan meta, 

Elinde bulunduranın 

gücü temsil ettiği araç 

Nesne 
Görüntüsel 

Gösterge 
Araba 6 

Bir yerden bir yere 

götüren araç 

İnsanların günlük 

hayatında işlerini 
kolaylaştıran araç 

Nesne 
Belirtisel 

Gösterge 

Topukl

u 

Ayakk
abı 

3 
Kırmızı topuklu, 

deri parlak ayakkabı 

Seksi görüntü yaratan, 

dik duruşu şekillendiren 

Nesne 
Belirtisel 
Gösterge 

Güvenl

ik 
Kamer

ası 

2 

Koridorda duvarda 

bulunan güvenlik 

kamerası 

Kurulan yerde olan 

biteni kayıt altına 

almaya yarayan araç 

Mekan 
Görüntüsel 

Gösterge 
Oda 

 

 

 
11 

Reklam filmi 
iletisindeki pembe 

oda 

Reklam iletisinde 

izleyici üzerinde 
cinselik dürtülerini 

harekete geçirmeye 

yarayan ortam 

Hayvan 
Görüntüsel 
Gösterge 

At 7 
Reklamda kullanılan 

siyah at 

İnsanların üzerine binip 

gideceği yere götüren 
hayvan, reklam filminde 

asillik temsiliyeti 

Kaynak: Tablodan yararlanılmıştır (Güdekli, vd., 2016: 224).  

 

2.3. Ferdinand de Saussure’e Göre Reklamın Dizisel/Dizimsel 

Yapısı ve Reklamda Yer Alan İkili Karşıtlıklar 

       2.3.1. Reklam Filminin Dizisel Yapısı  

Reklam filminin dizisel yapısına bakıldığı zaman, reklam iletisinin 

karşı tarafa verilmek istenen mesajı anlamak için seçilmiş olan 

göstergeler, bedensel birtakım kodlar aracılığıyla ve ikili karşıtlıklar 
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temelinde oluşmaktadır. Reklam filminde seçilen en önemli 

göstergeler; Şarkıcının bedeni, “cesur” ve “özgür görünmek” gibi 

tümcelerden meydana gelmektedir. Reklamın başlangıcında, kadın 

oyuncunun denizin içinden çıktığı, gündüz vaktinin seçilmesi belli bir 

doğuşu vurgulamak içindir. Reklam üzerinde yer alan kelimelerin 

genel hedef kitlesine seslendiği düşünülmektedir. Kadın oyuncunun 

belinin, basenlerinin ve birtakım bedenindeki belli bölgelerin 

seçilmesi reklamın çekiciliğini arttırmak amacıyla yapıldığı 

söylenebilir. Kadın oyuncunun fiziğinin inceliği, düzgün olması ve 

güzelliği gibi birtakım özellikleri firmanın giysileriyle 

özleştirilmektedir. Reklamı yapılan ürünün firmanın giysileri olması 

ve kadın oyuncunun bedeninin seksiliği üzerinden izleyiciye 

iletilmektedir. Böylelikle kadının varlığını açık bir biçimde erotizmle 

ve cinsellikle bağdaştırmaktadır. Ürünün satın alan alıcıya marka 

bilinirliğinin vermiş olduğu güven duygusu reklamda kadın 

oyuncunun sesinden çeşitli cümleler kurularak desteklenmiştir. Kadın 

oyuncunun sesinden seslendirilen tümceler firmanın ürünlerinin 

özelliğini vurgulamaktan ziyade ürünlerin tüketiciye yönelik 

yaşatacağı birtakım hazlar reklam içerisinde yaşatılmaktadır. Kadın 

göstergesinin ve müzik iletisinin kullanılması, aynı zamanda hedef 

kitleye yönelik eğlenceyi, hareketi ve dinamizmi harekete geçirmeye 

yönelik olduğu söylenebilir.  
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5.3.2. Reklam İletisinin Dizilimsel Yapısı 

Loft markasının reklam üzerindeki dinamizmi, hareketliliğini 

anlatmak amacıyla seçilen göstergeler dizilimsel olarak erotizm, 

güven, özgürlük ve cinsellik temalarıyla birleştirilmiştir. Genel olarak 

reklamda gösterilen görüntülerin kadın bedeninin kısmı yerleri 

verilerek kadının seksiliği ön plana çıkartılıp markanın giysilerinin 

tüketicinin ilgi odağı haline gelmesi sağlanmıştır. Böylece reklamlarda 

kullanılan kadın bacağı ve beli gibi bölgeler birtakım amaca hizmet 

ettiğini söylemek mümkündür. Erkeğin cinsel arzularını tatmin 

etmenin yanı sıra kendi cinslerine yönelik olarak da belli bir cinselliği 

çağrıştırmaktadır. Kadın oyuncunun, reklam filminde güçsüz, zayıf bir 

kadın olarak değil, güçlü, kuvvetli, özgür ve kendinden emin olarak 

konumlandırılmaktadır. Reklamın sonunda pembe tonlarda erotizme 

yönelik kullanılan mekânın içerisinde, şarkıcının sırtının dönük bir 

şekilde arkaya bakması ve arkadan görüntü çekilmesi kadın bedenini 

öne çıkaran bir konumlandırmadır.  
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2.3.3. Loft Reklamında Yer Alan İkili Karşıtlıklar 

Tablo: 2 Loft Reklamında Yer Alan İkili Karşıtlıklar 

 

2.4. Reklamda Yer Alan Kodlar 

2.4.1. Sözsüz İletişim Kodları 

Reklamda kadın oyuncunun bedenindeki belli bölgelere 

odaklanılması, bedensel kodlar aracılığıyla tüketicide 

anlamlandırmasını bulmaktadır. Koridorda arkasında dört erkek 

Kadın Erkek 

Sağlam Kırık 

Oturma Kalkma 

Deniz Kara 

Aydınlık Karanlık 

Gündüz Gece 

İçeri Dışarı 

Sert Yumuşak 

Beyaz Siyah 

Hareketli Yavaş 

Ciddi Ciddi Olmayan 

Doğa Şehir 

Güçlü Zayıf 

Çekici Çekici Olmayan 

Şarkıcı Herhangi Biri 

Çılgın Ağır Başlı 

Ciddi Ciddi Olmayan 

Topuklu Ayakkabı Herhangi Bir Ayakkabı 

İç Giyim Dış Giyim 
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oyuncuyla birlikte yürüyen kadın oyuncunun elinde tuttuğu bezbol 

sopasıyla kendini güvende hissederek güvenlik kamerasını 

parçalamaktadır. Devam eden reklam filminde etrafındaki dört erkek 

oyuncu ile birlikte atın üzerinde köprüden yürümesi de güven 

duygusunu hissettirmektedir.  

 

Reklamda kadın edilgen konumda gibi gözükse de aslında erkeklerin 

arkasında olduğunu bildiği için reklam boyunca etken bir konumdadır.  

Bu noktada görüntülerin geçtiği reklam filminde dinamizm ve 

hareketliliğinin daima ön planda tutulduğu söylenebilir. Kadın 

oyuncuya eşlik eden erkek oyuncular (koridorda, ormanda, köprü) 

reklam filminin birçok yerinde koruyan, kollayan durumundadır. 

Bunun yanı sıra beyaz bir arabanın üzerinde, elinde bezbol sopasıyla 

çömelmiş pozisyondan dururken, birden kalkıp uçan dronu 

parçalaması, vücut dilinin hareketli, çılgın ve enerjik bir olduğunu 

gösterir.  

 

Reklam boyunca kadın oyuncunun yüz ifadeleri değerlendirildiğinde; 

keskin, kararlı, kendinden emin, güçlü olduğu söylenebilir. Genel 

olarak saç, makyaj ve üzerinde kıyafete bakıldığı zaman; hedef kitleye 

yönelik olarak farklı tarzlara sahip bireylere çeşitli mesajlar 

verilmektedir. Pembe odadaki koltukta uzanmış haldeki görüntüde 

kadın bedeninin seksiliği ön plana çıkartılarak cinselliğe vurgular 

yapılmaktadır.  
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2.4.2. Renk Kodları 

Reklam filminin deniz içerisinde başlaması ve renginin mavi renk 

olması izleyiciye belli huzur ve mutluluk duygularını harekete 

geçirdiği söylenebilir. Aynı zamanda gökyüzünün aydınlık olması, 

sıcak renklerin kullanılması ilk başta heyecan verici ve geceye doğru 

bir yönelişin mesajını vermektedir. Bu bağlamda giysi reklamı olduğu 

sebebiyle tüketiciye yönelik olarak belli bir huzur ve mutluluk imajı 

yaratılmaktadır. Bunların yanı sıra deniz içerisinde giydiği kıyafette 

sarı rengin bulunması sevinç duygularını canlandıran sıcak bir renk 

olduğundan dolayı reklama bu anlamda katkı sağlamaktadır.  

Reklamdaki dikkat çeken renk kodlarından biri pembe ve kırmızıdır. 

Kadın oyuncunun pembe bir odada yer alması ve koridorda yürürken 

üzerinde kırmızı bir giysi seçilmesi, tüketicilerin dikkatinin daha iyi 

çekmesi açısından bilinçli bir renk seçimidir. Kırmızı rengin 

dinamizm, uyarılma, hareketlendirme ve tahrik etme gibi 

özellikleriyle reklama belirli anlamlar katılmaktadır. Kadın 

oyuncunun beyaz arabanın üzerinde dronu parçaladığı sahnede 

üzerinde turuncu bir kıyafet bulunması heyecan verici bir sahneyi 

desteklemektedir. Çünkü turuncu rengin birey üzerinde heyecan verici 

bir etkisi olduğu söylenebilir. Asansöre bindikten sonra binanın 

çatısına çıktığı zaman ekranda soğuk renkler yer almaktadır. Reklam 

filminde soğuk renkler ciddiyeti, kararlılığı ve keskinliği ifade 

etmektedir. Kadın oyuncunun binanın çatısında camın içerisinde 

bulunan erkeğin ön camını kırarken bu soğuk renkler kullanıldığı 

görülmektedir. 
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2.4.3. Yazılı Kodlar 

Reklam iletisinin yazılı kodlarından birisi “LOFT x ALEYNA TİLKİ” 

çengel tümcesidir. Reklam filminde arka plan kadın oyuncunun 

sesiyle “Bir jeans’le daha öteye nasıl gidilebilir?” seslendirmesi yazılı 

kodla birlikte oyuncunun denizden çıkmasını desteklenmektedir. 

Diğer bir yazılı kod olan reklam filminin sonunda yer alan “Loft” ve 

“The Original” yazısının reklamı izleyen izleyici üzerinde kadın 

oyuncunun yüzüne altında konumlandırarak izleyicilerin dikkatlerinin 

daha fazla çekilmek istenmesi ve kalçasının tam üzerinde yer 

almasıyla da kadın bedeninin üzerinden iletilen cinsellik iletisiyle 

tüketicilerin ürün ilişkisi pekiştirildiğini ve tüketicilerin odağının 

reklam filminin tam merkezine odaklanılmasını sağlamak amacıyla 

yapıldığı söylenebilir. 

 

2.5. Reklamda Yer Alan Teknik Kodlar 

2.5.1. Düzenleme 

Düzenlemedeki temel işleve bakıldığı zaman, duran görüntülerde 

nesne veya kişilerin ekrandaki konumlarının iskelet ya da çizelge 

aracılığıyla verilmesidir. Böylece görüntüyü okuyan bireyin iletileri 

okuma yolları belirlenir. Birey reklamlardaki açıklayıcı metin, logo 

veya markayı çeşitli yollarla okumaktadır. Bunlar; “L”, “S” ve “T” 

biçimindedir. Genellikle gazete ve dergilerde “Z” okuma biçimi 

kullanılmaktadır. Bu çalışmada, reklam filminin bitişinde yer alan 

markanın logosu ve yazısının bulunduğu kare görüntü çözümlenmiştir. 

Reklamın son karesinde görsel göstergelerin merkezde konumlan-
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dırılması izleyicinin dikkatini üzerine çektiği söylenebilir. Bu noktada 

“Loft” yazısının kadın oyuncunun yüzüne yakın yerde 

konumlandırılması izleyicilerin dikkatlerinin daha fazla çekilmek 

istenmesi, “loft” yazısının altındaki “the original” yazısı kalçasının 

tam üzerinde yer alması ise kadın bedeninin üzerinden iletilen 

cinsellik iletisiyle tüketicilerin ürün ilişkisi pekiştirildiği 

düşünülmektedir.  

 

2.5.2. Çerçeveleme 

Çerçevelemede karşı tarafa verilmek istenen iletiler görüntüde belli bir 

plana göre konumlandırılmaktadır. Reklamda görüntülerde verilen 

kadın oyuncunun bacakları genellikle belli bir yerden itibaren 

kesilerek verilmektedir. Burada göstergelerin üst bölümleri 

tamamlaması için izleyicinin hayal gücüne bırakıldığı söylenebilir. Bu 

çerçevelemede, bir nesne ya da kişinin görüntüde bir bölümünün 

kesilerek verilmesi özellikle de kişinin duruşu, hareketine dikkat 

çekmek amacıyla orta plan çerçeveleme kullanılmıştır. Reklam 

filminde oynayan kadın oyuncunun kararlılığını, güçlülüğünü, azmini, 

sert, çekici gibi birtakım unsurlar ön plana çıkartılmak için yakın plan 

çerçevelemeden de yararlanılmıştır. Pembe odanın içerisinde çekilen 

görüntülerde ise, cinsellik ve erotizm, haz gibi unsurlara dikkat 

çekmek amacıyla kadın bedeni kullanılarak bel çekim ile 

çerçevelenmektedir.  
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5.5.3. Açı 

Reklamlarda yer alan görüntüler daima belli bir bakış açısından 

verildiği görülmektedir. Kullanılan bakış açıları; üst, alt, yandan, 

önden, arkadandır. Reklam filminde kadın oyuncunun denizden 

çıkarken izleyicinin tam karşısındaymış gibi algılamaktadır 

dolayısıyla önden bir bakış açısı söz konusudur. Firmanın yazılı 

logosunun verilerek karşıdan çekim açısıyla hedef kitle ile tüketiciyi 

yüz yüze getirmiştir. Bu durum reklamı yapılan ürünü kadın 

oyuncunun giydiği kıyafeti ön plana çıkartmak ve onlar arasında 

tüketicinin bağ kurulmasını temel aldığı söylenebilir. Topuklu 

ayakkabılarla koridorda ilerlerken alt açı verilmesi cinsellik ve 

erotizm iletisinin reklama bakanda bir etki yaratmasının sağlanması 

amacıyla kullanılmaktadır. Pembe oda içerisinde, kadın oyuncunun 

pembe koltuğa uzanmış görüntüsü yandan ve üstten verilmesi kadın 

bedeninin cinsellikle ilişkisini kuvvetlendirmektedir. Çatıdaki 

görüntüsünde ise arkadan bir açı verilmiştir. Burada; izleyiciye merak 

duygusu uyandırarak gizemli bir hava verilmesi amaçlamaktadır.  

2.5.4. Işık ve Aydınlatma 

Işık ve aydınlatmayla reklam filmindeki görüntülerin hem estetik 

olarak hem de teknik kalitesinin iyileştirilmesi amaçlanmaktadır. 

Görüntülerdeki yer alan ögeler dramatik ve eğlenceli bir hale 

getirilebilmektedir. Reklam filminde kadın oyuncunun yürüdüğü 

koridor sonunda elinde bezbol sobasını iki eliyle yukarıya kaldırdığı 

sırada önden aydınlatılma ve gölgelendirme kullanılmıştır. Pembe 

odada olduğu görüntüde ise, loş ortam abajurları kullanılarak 
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izleyiciler üzerinde romantik bir ortam havası yaratılmaya 

çalışılmıştır. Böylece izleyicilere duygusal, cinsel iletilerin 

algılanmasını güçlendirdiği söylenebilir. Reklamda birçok yerde 

kadının bedeninin bazı yerlerini vurgulamak ve tenini 

belirginleştirmek amacıyla çeşitli ışık kaynakları kullanılarak kadının, 

teni, bedeni ve yüzü belirginleştirilmiştir. Bunların yanı sıra reklam 

filminde genel olarak merkezi ışık kullanımıyla hedef kitlenin ilk 

olarak izlenilen ürüne yoğunlaştırılması sağlanmaktadır.  

 

2.5.5. Netlik 

Reklam filminde yer alan görüntülerde kadın oyuncunun üzerindeki 

kıyafetlerin kimi yerde net bir şekilde kimi yerde ise bulanık, sisli bir 

şekilde verildiği görülmektedir. Bunun sebebinin ise, görüntüde 

ürünün net verilmesi ön plana çıkartılarak birtakım ögelerin 

vurgulanması amaçlanmaktadır. Görüntüdeki ürün ya da ögeler 

bulanık, sisli bir şekilde gösterilmiş ise izleyicinin düş gücünün 

harekete geçirilmek istenmesidir.  

2.6. Reklamda Kullanılan Metafor (Eğretileme) ve Metanomi 

(Düz Değişmece) 

Reklam filmi incelendiğinde kadın oyuncunun orman içerisindeki 

görüntüsünde yer alan, erkeklerin kafasına takmış oldukları maskeler, 

tavşanın bir metaforu olduğunu söyleyebiliriz. Bunun dışında kadın 

oyuncunun çatı katına çıkmak için dört tane erkek oyuncunun 

bulunduğu asansöre binerken asansörün iki yanında bulunan duvar 

kağıtları ağacın gövdesinin metaforudur. Reklam filminin sonunda 
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pembe oda içerisindeki pamukların metaforu bulutlar ve parlak simli 

iplerin metaforu ise yağmurdur. İzlerkitleye sunulan reklam filminde 

kadın oyuncunun siyah bir at üzerinde yanında dört erkek oyuncuyla 

birlikte gösterilmesi, Türk kültüründe siyah rengin gücü, tutkuyu, 

hırsı, şartların zorlanması ve gizemin metaforu olduğu söyleyenebilir.   

Reklam filmindeki metonomi ögelerini (düz değişmece) 

incelediğimizde, filmde vurgusu yapılan giysi reklamıdır. Reklamı 

yapılan ürünlerin, filmin çoğu yerinde kadın oyuncunun bedeni 

üzerinden reklamın alt okumalarında cinselliği çağrıştırmaktadır. Bu 

nedenle çağrışım yoluyla oyuncunun bacaklarının gösterilmesi 

cinselliğin metanomisidir. Kadın oyuncunun bacaklarının bir kısmı 

izleyiciye aktarılarak, izleyici zihninde kadın bedeninin tamamının 

canlanması beklenmektedir. Bu bağlamda reklam filminde kadın 

bedeninin uzuvlarının gösterilmesi, kadın vücudunun metanomisidir. 

Reklamda canlı renklerin kullanımı ve ince kısa kollu kıyafetlerin yer 

alması çağrışım yoluyla havanın sıcak olduğunun ve yaz mevsiminin 

metanomisi olduğu söylenebilir.   

2.7. Roland Barthes’in Anlamlandırma Düzlemi: Düz Anlam 

ve Yan Anlam 

Reklam filminde yer alan göstergelerden bir kısmını Roland 

Barthes’ın anlamlandırma düzlemi çerçevesinde ele alınacak olursa; 

Kesit 1’de yer alan kadın göstergelerine bakıldığı zaman, düz anlam 

(temel anlam) ilk aklımıza gelen anlamı üzerinden okuma yapacak 

olursak, reklamı yapılan ürünün giysilerini üzerinde taşıyan insan 

olduğu söylenebilir. Bu noktada reklamı yapılan giysiyi giyerek 
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denizden çıkan, elinde bezbol sopasıyla koridorda yürüyen, pembe bir 

odada uzanan, ata binen, ormanda yürüyen bir kadın temel anlamı 

zihnimizde canlandırılmaktadır.  

 

 

Şekil: 2 Reklam Filmindeki Kadın Göstergeler 

Reklamda yer alan kadın göstergelerine yan anlam olarak okuma 

yapılacak olursa; reklam iletisinin kimi karesinde kadının geleneksel 

ataerkil toplumsal cinsiyet rolleri ile uyumlu, kimi karesinde ise 

geleneksel ataerkil toplumsal cinsiyet rollerinden uzak bir kadın 

imgesine gönderme yapılmaktadır. Reklam iletisinde, çoğu yerde 

tekrarlanan geleneksel ataerkil toplumsal cinsiyet rolleri nezdinde 

kadının, güç olarak erkeğin arkasında geri planda kalması gereken 

yerde, aidiyetinin dışına çıkarak erkeğin önünde konumlandırılmıştır. 

Örnek verecek olursak; koridorda yürürken omzunda tutmuş olduğu 

bezbol sopasıyla güvenlik kamerasını kırarak, kadının bu şekilde 

konumlandırılması güçlülüğüne ve kararlılığına bir gönderme olarak 

yorumlanabilir. 

 

Bunların yanı sıra kapitalizm kendisini sürekli yenilemek ve 

değiştirmek zorunda olduğu için, bazı göstergesel faktörleri kullanmak 

zorundadır. Reklamlar izleyiciye satış amacıyla oluşturulduğundan 

dolayı doğrudan değil, dolaylı yollardan aktarıldığı söylenebilir. 
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Reklam iletilerinde kadın oyuncular kullanılarak seksi bir görüntü ve 

çağımızın idealize edilen beden ve güzellik anlayışını yansıtan çekici 

özelliklerle de erkek izleyicilerin dikkatini çeken, kadın izleyicilerin 

ise kadın oyuncunun giymiş olduğu giysileri edinmeye çalışan ve 

yerinde olmak isteyen bir yan anlam algısı bilinçaltında yaratıldığı 

söyleyenebilir. 

 

 

Şekil: 3 Reklam Filmindeki Erkek Göstergeler 

Kesit 2’deki yer alan erkek göstergelerine düz anlam (temel anlam) 

üzerinden okuma yapılacak olursa; reklam iletilerinde giysi reklamı 

kadın oyuncusunun yanında eşlik eden ve oyuncuyla bütünleşen bir 

insan olduğu söylenebilir. Reklamda da görüldüğü üzere, köprü 

üzerinde atın yanında reklamın asıl karakterine eşlik eden, arabayı 

sürerek veya cam bir fanus içerisinde reklamın asıl karakterinden 

yardım bekleyen, oyuncunun oynadığı sahnelerden ona eşlik eden bir 

erkek temel anlamı zihnimizde canlandırılmaktadır. 

 

Erkek göstergelerine yan anlam olarak okuma yapılacak olursa; erkek 

oyuncuların, kadın göstergelerinin reklam iletisinde egemen söylemin 

belirlediği şekilde kendisini üretmesine ve izleyicileri tüketime 

yönlendirecek şekilde destekleyen duruşuyla kapitalist bir konumda 

olduğu söylenebilir. Reklam kesitinde yer alan beyaz otomobilin, 
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genellikle erkeklere yönelik bir ürün algısı çerçevesinde, geleneksel 

ataerkil toplumsal cinsiyet rollerini destekler niteliktedir. Bunların 

yanı sıra, ataerkil kültürün renkler üzerinden izleyiciye aktarıldığı da 

söylenebilir. Reklam iletisinde kadın göstergelerinde kullanılan renkli 

kıyafetler, erkek göstergelerinde kıyafetlerde tek renk tişört ve 

pantolon seçilerek sade ve ciddiyeti barındıran maskülen bir algı 

zihnimizde yaratılmaktadır.   

 

Reklam iletisinde kadın bacağı göstergesine bakıldığı zaman, temel 

anlam olarak insanın bir uzvu aklımıza gelmektedir. Yan anlam olarak 

reklamı yapılan firmanın kıyafetinin kadın bacağı üzerinde nasıl 

kusursuz ve seksi gözüktüğü zihnimizde canlandırılmak istendiği 

söylenebilir. Böylelikle de kadın bacağı göstergesi üzerinden reklam 

içerisinde, izleyicinin dikkatini çekecek şekilde verilerek, izleyici 

üzerinde belirli bir haz yaratılmak istenmiştir.  

 

Reklamda kullanılan at göstergesine temel anlam olarak yorumlarsak, 

kadın oyuncunun üzerine bindiği bir hayvan olarak nitelendirebiliriz. 

Yan anlam olarak, reklam iletisinde verilmek istenilen at göstergesi, 

özellikle de siyah rengin kullanılmasına ilişkin taşıdığı anlam 

göstergesi, ülkeden ülkeye değişebilmektedir. Türkiye’de siyah rengin 

taşıdığı anlamlar genel olarak ölüm, kötü niyet, karamsarlık ve matem 

gibi birtakım olumsuzluk içeren anlamlar taşımaktadır. Reklam filmi 

iletisinde siyah at göstergesi kullanılarak gücü, otoriteyi, tutkuyu, 

resmiyeti ve gizemi izleyici üzerinde hissettirmek amacıyla 

kullanıldığı söylenebilir.  
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2.8. Mitsel Analiz 

Roland Barthes’ın (2003: 184) aktardığı şekilde göstergebilim 

yöntemiyle göstergeler aracılığıyla birincil anlam düzlemi, iletinin 

zihnimizdeki düz anlamını yaratmaktadır. Bu noktada birincil anlam 

düzlemi için mitsel anlamın göstereni olduğu söylenebilir. Seçilen 

reklam metinlerinde mitsel düzlem öncelikle reklamda estetiği 

oluşturan bedensel yüceltmelerle cinsiyet politikaları bağlamında 

toplumsal egemenliğin belirmesi işlevi görmektedir.  

 

Reklam filmine bakıldığı zaman ünlünün, moda bağlamında denizden 

çıkarken beden hatlarını gösteren, dar bir kot pantolon ve üzerindeki 

leopar desenli giysiyle izleyiciye sunulduğu görülmektedir. Bu 

noktada ünlünü mitsek anlamda maceraperest ve bir şeylerin 

üstesinden gelen ruhuna gönderme yaparak onu erkek eril bir güçlü 

kahraman imajına sokulduğu söylenebilir. Kahramanlığın yanı sıra 

modernlik miti üzerinden dişilik miti doğallık ve güzellik üzerinden 

de reklam filmi üzerinden göz önünde tutulmuştur.  

 

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 
 

Günümüzde insanlık tarihi boyunca hiçbir dönemde bireyler aynı anda 

birden fazla mesaj bombardımanına tutulmamaktadır. Gazetelerden, 

afişlere, dergilerden televizyon reklamlarından her gün yüzlerce 

mesajın bireye ulaşmaktadır. Televizyon içeriklerinde özellikle de 

reklamcılar izleyiciler üzerinde kalıcı ve çarpıcı etkiler bırakabilmek 

için yaratıcı zekalarını kullanarak izleyicilerin en zayıf noktalarından 

vurmaya çalışmaktadırlar. 



 
566 İLETİŞİMDE SEÇME KONULAR 1 

21.yüzyılda televizyon reklamlarında bir markayı konumlandırarak 

etki yaratmak oldukça zordur. Reklam metinlerinin günümüze ayak 

uydurarak tüketicinin arzusunu yakalayan reklamlar üretilmelidir. 

Reklamcıların bir hizmet ya da ürün tanıtımı yaparken hazırlamış 

oldukları reklam metinleri izleyici üzerinde harekete geçiren, 

güdüleyen, arzular, doyumlar yaratan özellikler taşıması 

gerekmektedir. Dikkatli izlendiği zaman günümüzde ürünler en çok 

cinsellik ile kurgulanmakta ve markayı daha ilgi çekici kılacak şekilde 

erotik imgeler yüklendiğini söyleyebiliriz. Yüklenen değerlerin 

ürünün ve markanın birer imajı konumundadır. Oluşturulan imaj bu 

noktada ürüne ve markaya, izleyici üzerindeki etkisinin üstünde farklı 

anlamlar yükler ve çoğu durumda özellikle de kadını fetiş nesnesi 

durumuna getirildiği söylenebilir. 

 

Toplumsal cinsiyet olgusunun reklamlar üzerinden, yapımcılar 

tarafından yeniden inşa edildiği içerisinde yaşanılan toplumun erkeğe 

ve kadına bakış açılarını nasıl yansıttıkları anlaşılmaktadır. Genel 

olarak reklam metinlerinde eril söylemin başat olduğu medya 

görsellerinde, belirlenen hedef izleyiciye toplum tarafından yerleşmiş 

toplumsal cinsiyet rolleri üretilmekte ve devamı sağlanmaktadır. 

Geçmişten günümüze toplum içerisinde yerleşmiş olan roller 

dolayımıyla kadının değersizleştirilmesi ve alaycı bir tavırla ikinci 

plana atılması, erkeklerin ise yüceltilerek daha yüksek yerlerde 

konumlandırılmasına rastlamak mümkündür.  
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Araştırmanın çıkış noktası reklam iletilerinde kadın imgesinin 

reklamda izlerkitlenin ilgisini çekebilmek için kadın bedeninin nasıl 

konumlandırıldığı araştırma sorusu çerçevesinde; “LOFT” reklamı 

nezdinde kadın imgeleri kullanılarak reklamın çoğu yerinde cinsellikle 

ilişkilendirilecek şekilde kullanıldığı görülmüştür. Reklamı yapılan 

ürünlerin kadın bedeni ile özleştirilip alınıp satılan bir meta olarak 

sunulduğunu söylenebilir. Seçilmiş olan reklamda, kadın oyuncunun 

toplumsal cinsiyet bağlamında kadın cinsiyetini belirleyen özellikleri, 

giysileri, bacakları, kalçaları, saçı, makyajı, göğüs bölgesi ön plana 

çıkarılacak şekilde reklam filminde yer almaktadır.  

 

Reklamdaki ürünlerin özellikleri ise kadın beninin özleştirilmesi ile 

renk kodları, beden duruşları, ışık, aydınlatma, çerçeveleme, netlik, 

açı, yazılı kodlar reklam filmi oyuncusu ile birlikte verilerek teknik 

kodlar oluşturulmuştur. Cinsellik imgesi, kadının vücut hatlarını 

ortaya çıkarak şekilde giymiş olduğu kıyafetlerle özellikle de dar 

pantolonun vücudunu sergilemesi biçiminde iletilmektedir. Kadın 

oyuncunun koridorda ilerlerken ayağına giymiş olduğu kırmızı 

topuklu ayakkabısı, pembe odada olduğu görüntüde ise, loş ortam 

abajurları kullanılarak cinselliği tamamlayan ögeler olarak birtakım 

bulguların reklam izleyicisine aktarıldığı söylenebilir. Bunun yanı sıra 

reklam iletisinde belirli anlamlar yüklenirken sıklıkla metonomiye, 

metafora, yan anlam kültürel mitlerle desteklenerek izleyici üzerinde 

daha ilgi çekici hale getirilmeye çalışılmıştır.   
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Bu bağlamda reklamlarda kadın ve erkek cinsiyeti üzerinden belirli 

imgelerin kullanılması, izlerkitlenin çekicilik içerisinde düşünceler 

içerisine dalması amacıyla yapıldığı söylenebilir. Reklam iletilerinde 

tüketim ve tarz alışkanlıklarının yanı sıra, iletiler aracılığıyla 

oluşturulan anlamlar, ürünün işlevselliğinden ziyade imgesel birtakım 

hazlara vurgu yapmaktadır. Kullanılan erkek ve özellikle de kadın 

bedeni üzerinden seksi, güzel, alımlı, itibarlı gibi birtakım anlamlar 

yüklenerek izleyici üzerinde tutumlar oluşturulur. Reklam verenler de 

tüketicilerin arzularını bu imajlarla şekillendirerek, oluşturdukları 

imajları imgelerle izlerkitleye sunmaktadırlar. İzlerkitle de 

reklamlarda gördüğü alımlı, kusursuz güzelliğe sahip ve yarı çıplak bir 

şekilde bedeni sergilenen kadın imgelerini çekici bularak kendisinde 

uyarılan cinsel dürtüler sayesinde ürünü bilinç altında hatırlamakta ve 

reklam içerisinde verilmek istenen iletiyi fark etmesine neden 

olmaktadır.  

 

Kadın kimliğinin medya aracılığıyla temsil edilmesi ve ona belli rol 

kalıpları sunulması kadını, bütünüyle, metalaştırmaktadır. Metalaştır-

mayla birlikte kadını pasifleştirmektedir. Pasif olarak yaşamın içinde 

yer alan kadın kendini başkasının, bakış açısından bakmaya 

başlamıştır. Çünkü medyanın kadın cinsiyetine uygun gördüğü rol ve 

kimlikle bir arzu metası haline getirilmiş olan kadının cinsel kimliği 

ile var olabileceği algısı yaratılmaktadır. Kadının vücudunu elde 

etmek isteyen erkekler de reklam metinlerinde arzu nesnesi olarak 

kodlanan kadının alıcısı konumundadırlar (Uluç vd., 2006: 1). 
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Pek çok reklamda kendisini gösteren kadın beninin varlığı ve izlerkitle 

üzerinde cinsellik tutumu kendi iktidar duygusunu yaratarak, cinsel 

söylemlerin reklamlar aracılığıyla sıklıkla dile getirilmesi, beninin 

metalaştırılmasını meşrulaştırmaktadır. Reklam iletilerinde yer alan 

cinsel söylemlerin ve beden görüntüleri, reklamın kendisinde yer 

almayan birçok özelliği barındırıp fetişleştirerek, kadını eril 

izlerkitleye bir arzu nesnesi olarak dayatılan bir düşünce yapısı haline 

getirmektedir. Bunun sonucunda da kadın bedeni pek çok reklamda 

gizli bir şekilde erotizm nesnesi halinde metalaştırılmaktadır.  

 

Son zamanlarda toplumlarda büyük oranda kadın ve erkek temsilleri 

değişmeye başladığı söylenebilir. Bunun nedeni toplumsal cinsiyette 

artık kadının kamusal alana katılımıyla birlikte erkeğin kendisine 

bakabilmesi ve kadınların beğenisine sunulmasıdır.  Reklamcıların 

hedef kitlesinin kadınlar olduğu durumlarda erkek bedenlerini 

kullanıldığını görülmektedir. Aynı şekilde bunu erkek cinsiyeti içinde 

söyleyebiliriz. Böylece reklam iletilerinde kadın bedeni erkek bakış 

açısına sunulurken, günümüzde artık erkek vücudu da kadın 

beğenisine sunulmaktadır. Erkeği son zamanlarda kozmetik 

reklamlarında kaslı ve üstü çıplak erkek modellerinin kullanılması 

yaygınlaşmaktadır.  

 

Markalar artık kadın odaklı çalışmalara ağırlık vererek cinsiyet 

eşitsizliği noktasında dikkat çekmektedirler. Özellikle de feminizmin 

toplumda yaygınlaşarak önemli hale gelmesi ayrımcı cinsiyetçiliğe 

tepkilerin artmasıyla reklam yapımcıları da bu duruma kayıtsız 

kalmamalarını sağlamaktadır. Kadın odaklı reklamların 
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yaratılmasıyla, toplumdaki eril düşüncelerin ve kadın bedeninin 

metalaştırılmasını sona erdirmeyi, kadınların kim olduklarını, ne 

istediklerini ve neler yapabilecekleri noktasında bilgilendirmeyi 

amaçlarlar. 
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GİRİŞ 

 

Bireyler en azından temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla alışveriş 

yapmak durumundadırlar. Yapılan her alışveriş ise tüketim olanağını 

sağlamaktadır. Tüketim ile beraber bireylerin davranış ya da satın 

alma kararlarına ilişkin merak duygusu ön plana çıkmıştır. Önceleri 

işletme bilim dalına ait ve pazarlamanın alt konusu olan tüketici 

davranışları konusu günümüzde yeni bir bilim dalı olarak karşımıza 

çıkan “davranışsal iktisat” ın da artık konusu olagelmektedir. 

Tüketiciler satın alma davranışlarında rasyonel davranıp 

davranmadıklarını da inceleyen bu iki bilim dalının ortaya çıkan 

merak duygusunu gidermek ve bu doğrultuda nelerin yapılması 

gerektiğini gözler önüne sürmektedir.  

 

Araştırmada tüketici davranışlarını işletme anabilim dalının altında 

yer alan ve pazarlama konusu olan ve yazında karşılaştığımız geniş bir 

bilgi potansiyeline sahip olan tüketici davranışları kullanılarak; 

kuşaklar arasındaki tüketici kararlarına ilişkin davranışların cinsiyet 

farkı açısından ele alınmaktadır.  

 

Kuşaklar ise dünya tarihinde yaşanmış olan savaşlar, krizler ve buna 

bağlı yoksunluklar gibi nedenlerle oluşan; ayrıca günümüzde ise 

aksine varlıklardan oluşan yaşa bağlı oluşumlardır. Önceleri savaşlar 

ve kıtlık kuşakları belirlerken şimdilerde işe teknolojinin getirdiği 

olanaklar belirlemektedir. Dolaysıyla kuşaklar arasındaki farklar da 

kaçınılmak olmaktadır. Bu durum tüketicilerin satın alma kararlarına 

doğrudan ya da dolaylı olarak etki etmektedir. 
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TÜKETİCİ DAVRANIŞI VE DAVRANIŞA ETKİ EDEN 

FAKTÖRLER 

 

Üretim ve tüketim kararları genel olarak piyasa ekonomisi içerisinde 

şekillenmektedir. Bu bağlamda piyasada yer alan aktörler üretim ve 

tüketim kararlarını alırken bireysel çıkarlarını ve marjinal karlarını 

maksimize etmeyi amaçlamaktadırlar. Tüketicinin yegane hedefi 

belirli kısıtlar altında fayda düzeyini maksimum seviyeye taşımaktır. 

Tüketicinin ulaştığı bu denge aynı zamanda tüketicinin denge 

noktasıdır (Türkay, 1997: 104). 

 

Tüketim, iktisadi konular arasında sosyal faktörlerin en fazla 

hissedildiği alan olarak karşımıza çıkmaktadır. Tüketimle yakından 

ilgilenen iktisatçılar arasında Veblen, Duesenbery sosyal ve psikolojik 

faktörlerin tüketimi yoğun bir şekilde etkileme gücüne sahip olduğunu 

belirtmişlerdir (Acar, 2000:38). 
 

Tüketici davranışı kapsam itibariyle geniş bir nitelik taşımaktadır. 

Bireylerin veya grupların herhangi bir hizmeti, fikri veya malı satın 

alması, kullanması kullandıktan sonra elden çıkarması ile ilgili 

süreçleri kapsayan davranışların tamamını kapsamaktadır (Solomon 

vd., 2006: 6). 

Bireylerin tüketim faaliyeti hem çevresel faktörler hem de kendilerine 

ait iç faktörlerden etkilenebilmektedir. Bu faktörlerde meydana gelen 

değişimler doğal olarak tüketicinin satın alma davranışına da 

yansımaktadır. Bireylerin tüketim davranışları içinde bulundukları 

ekonominin ekonomik, sosyo-kültürel ve siyasi dinamiklerine bağlı 
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olduğu kadar psikolojik faktörlerde tüketici davranışlarını önemli 

ölçüde etkilemektedir. Dolayısı ile tüketici davranışlarını etkileyen 

faktörleri psikolojik faktörler, sosyo-kültürel faktörler ve demografik 

faktörler olmak üzere üç başlık da toplamak mümkündür: 

 

• Psikolojik Faktörler; öğrenme, algılama, güdülenme, tutum ve 

inançlardır.  

• Sosyo-Kültürel Faktörler; referans grupları, sosyal sınıf, aile ve 

kültürü kapsar.  

• Demografik Faktörler; yaş, cinsiyet, eğitim, meslek, medeni 

durum ve ekonomik özelliklerdir.  

 

Bahsi geçen faktörlerin satın alma kararı üzerindeki etki düzeyleri 

değişiklik gösterebilmektedir. Bireyler bu faktörlerin etkisine bağlı 

olarak kimi zaman akılcı, kimi zaman ise akılcı olmayana bir takım 

satın alma davranışları sergileyebilmektedirler.  

 

Tüketiciler bu faktörlerden etkilenerek kimi zaman bilinçli ve 

rasyonel, kimi zaman ise rasyonel olmayan satın alma davranışında 

bulunabilmektedirler (Odabaşı ve Barış, 2003: 38).  

 

1. KUŞAK KAVRAMI VE TANIMI  

 

Toplumbilimi terimler sözlüğünde kuşak kavramı 25-30 yıl arasında 

değişen yaş gruplarının oluşturduğu bireyler olarak ifade edilmektedir. 

Türk Dil Kurumu’nun felsefe terimleri sözlüğü; kuşak kavramını 

birbirine yakın yıllarda doğarak aynı çağı paylaşıp benzer sıkıntılarla 
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karşı karşıya kalan ve benzer yükümlülükleri paylaşan bireylerin 

oluşturduğu kümeler olarak ifade etmektedir (TDK, 2020).  

 

Kuşak bireyler tarafından seçilmesi mümkün olmayan ve ait olduğu 

kuşağın özelliklerinin farkında olmayan gruplardan oluşur. Kuşaklar 

ortak tarihsel döneme denk gelen bireylerin bir araya gelmesi ile 

oluşur (Kowske vd., 2010: 266). 

 

Kuşaklara ilişkin değerlendirmeler sosyologlar tarafından yakından 

takip edilmesine rağmen günümüzde iş dünyası da bu konuya kayıtsız 

kalmamaktadır. Çünkü her kuşağın kendine has özellikleri bulunmakta 

ve bu özellikler toplumsal yapı ve bireyin yetiştiği çevre tarafından 

şekillenmektedir. Birçok şirket yeni bir ürünü piyasaya sunarken 

“kuşak pazarlama” yöntemlerini kullanarak bu doğrultuda pazarlama 

stratejileri belirlemektedirler (Büyük, 2000: 101). 

 

Yazına genel olarak bakıldığında kuşak kavramı; dünyada ekonomik 

ve sosyal değişimler etrafında şekillenmiş zaman aralıklarını ifade 

etmektedir. Bireylerin yetişme tarzları ve var oldukları sosyal ortam 

çerçevesinde kuşakların özellikleri şekillenmektedir. Bireylerin 

karakterleri, iş yapma şekilleri ve iş yerinden beklentilerine kadar 

birçok faktör bu şartlara bağlı olarak değişiklik göstermektedir (Keleş, 

2011: 129). 
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2. KUŞAK TÜRLERİ VE GENEL ÖZELLİKLERİ 

 

• Bebek Patlaması Kuşağı (Baby Boomers; 1946 – 1964 arası 

doğanlar),  

• X Kuşağı (Gen X; 1965 – 1980 arası doğanlar),  

• Y kuşağı (Gen Me, Gen Y ve nGen; 1980 – 2000 arasında 

doğanlar),  

• Z Kuşağı (iGen ve Kuşak I; 2000 yılı ve sonrasında doğanlar) 

olarak gruplandırılmaktadır (Twenge vd., 2010: 1118). 
 

Baby Boomer Kuşağı: İkinci Dünya Savaşı’nın bitimi ile birlikte 

nüfus patlaması yılları olarak adlandırılan dönemde doğan 1 milyar 

bebek bu kuşakta yer almaktadır.  

 

Bundan hemen sonraki “nüfus patlaması” yıllarında doğan bu 1 milyar 

bebeğe “BabyBoomers” denmektedir (Keleş, 2011: 131). Bu kuşağa 

mensup kişilerin okul ve gençlik yılları 1960’ların karakteristik 

özellikleri ile şekillenmiştir. Ayrıca bu kuşağın dünyaya bıraktığı 

miraslar arasında kadın-erkek eşitliği, ırkçılık ile mücadele ve çevre 

duyarlılığı olarak sıralanabilir (Strauss, W., 1991: 299). Yeni bir ilişki 

kurmak ve iletişim becerilerini geliştirmek için uzun yıllar çalışan ve 

bunu tek başına yapmak zorunda kalan bu kuşak yüz yüze iletişim 

konusunda ciddi bir avantaj elde etmiştir (Elmore, 2011: 37-39). 

 

X Kuşağı: 1964 ve 1979 yılları arasında yaşanan iç ve dış 

karışıklıklar bu kuşağın daha tedirgin ve korku içinde büyümesine 

neden olmuştur. Bu sebepten ötürü bu kuşak otoriteye karşı daha 

temkinli yaklaşmaktadır. Ağır siyasi koşullar bu kuşağı sosyal 
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olaylara karşı duyarlı fakat daha çekingen bir hale getirmiştir 

(Çatalkaya, 2014: 19). 

 

Bu kuşakta yer alan bireyler diğer kuşakları anlamak için çaba sarf 

etmemektedirler. Bireysel çalışma arzuları takım çalışmasına yatkın 

olmadıkları yönünde bir görüşün hakim olmasına neden olmaktadır. 

Çiftlerin boşanmalarına tanık olan ilk kuşak olması itibari ile 

yabancılaşma hissi daha yoğun yaşanmaktadır (Montana ve Petit, 

2011: 140). 

 

Y Kuşağı: 1980 ve 2000 yılları arasında dünyaya gelen bireyler bu 

kuşağı oluşturmaktadır. Y kuşağı internet kuşağı, Echo-Boomers, 

Millenial ve Nexters gibi farklı isimler ile de tanımlanmaktadır. Bu 

tanımlamalar bu kuşağı kendisinden önce yer alan kuşaklardan ayırt 

etmek amacı ile kullanılmaktadır (Broadbridge vd., 2007: 524).  

 

Bu kuşak ebeveynlerinin korumacı tutumu altında gelişmişlerdir. Bu 

kuşağın dünyaya geldiği yıl boşanma oranlarının arttığı ve doğum 

kontrolünü yaygınlaştığı yıllar olduğu için bu kuşakta yer alan bireyler 

ebeveynleri tarafından oldukça önemsenmektedir. Yetiştirilme 

tarzlarına bağlı olarak bu kuşak oldukça egoist bir yapıya sahiptirler 

(Çemberci vd., 2014: 72). 

 

Y kuşağı internetin çıkışına denk gelen ilk kuşaktır, dolayısıyla farklı 

kültürler arasında yoğun bir etkileşim olduğu için diğer kuşaklara göre 

daha fazla kültürel bir zenginliğe sahiptir. Bu kuşakta yer alan bireyler 

arasında ekonomik açıdan önemli farklılıklar bulunmaktadır. Alım 
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gücü arasındaki fark açısından bakıldığında önceki kuşaklara nazaran 

en fazla fark bu kuşakta yer almaktadır (Toruntay, 2011:77). 

 

Z Kuşağı: 2000 yılı sonrası dünyaya gelenlerin oluşturduğu kuşak Z 

kuşağı olarak bilinmektedir. Teknoloji ile her anlamda içli dışlı olan 

bir kuşak olarak bilinmektedir. Bu sebepten bu kuşağa “Kuşak I”, 

“İnternet Kuşağı”, “NextGeneration” ya da “iGen” gibi farklı 

isimlerde verilmektedir (Levickaite, 2010: 173). 

 

Bu kuşak ayrıca çevrimiçi kuşak olarak da bilinmektedir. Diğer 

kuşaklara nazaran kaynaklara daha hızlı erişebilme imkânına 

sahiptirler. Onlar çevrimiçi dünyaya doğan çocuklar. Kaynaklara 

önceki nesilden daha hızlı erişme imkânına sahiptiler. Ayrıca Peterson 

(2014) ‘un araştırma sonuçlarına göre Z kuşağı bireysel çalışma 

sistemini tercih etmekte ve danışmandan ziyade işi bizzat kendileri 

öğrenerek sorunları çözmeyi arzulamaktadırlar (Peterson, 2014:1). 

 

Bu kuşak zevklerine düşkün, teknolojik adaptasyon konusunda sıkıntı 

yaşamayan ve işlerini kısa sürede ve titiz bir şekilde halletmeleri ile 

bilinmektedirler. Teknolojik olarak hızlı bir ilerleme sürecinin 

yaşanması bu kuşağın bireysel özelliklerinin diğer kuşaklardan farklı 

olmasına neden olmuştur (Kon, 2017)  

3. ARAŞTIRMANIN AMACI VE KAPSAMI 
 

Tüketicilerin satın alma kararlarında cinsiyet faktöründeki değişkenlik 

yapılan bazı araştırmalarla değerlendirilmektedir. Bu çalışmada ise 

kuşak faktörlerinin de kapsam dâhiline alınarak incelenmesi literatüre 
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katkı sağlayacaktır. Araştırmanın amacı; X ve Y kuşağı tüketici satın 

alma kararlarına ilişkin davranışlarının cinsiyet farkı açısından 

karşılaştırılması olarak belirlenmektedir.  

 

Yapılan bu araştırmada, Ünal (2019) ‘ın Avrasya Sosyal ve Ekonomi 

Araştırmaları Dergisi’nde (ASEAD) yayımlanan “Davranışsal İktisat 

Bağlamında Z Kuşağı Tüketici Davranışlarının Cinsiyet Farkına Göre 

İncelenmesi” adlı çalışmasında yer alan soru formundan 

yararlanılmaktadır. Formun geçerliliği ve güvenirliğin yapılmadığının 

tespit edilmesi üzerine ayrıca bu analizler yapılarak geçerlik ve 

güvenirlik sağlanmıştır. Ayrıca 21 sorudan oluşan form, yapılan faktör 

analizi sonucunda 20. ve 21. soruların diğer faktörlere de dağılım 

göstermesi nedeniyle analizden çıkarılmıştır.  

 

4. VERİLERİN TOPLANMASI 

 

Veri toplama aşamasında çevrim içi soru formu hazırlanarak, google 

formlar sistemi üzerinden yayınlanmıştır. Akabinde geniş kitlere ve 

meslek gruplarına uygulayabilmek adına çeşitli yeni medya araçları 

kullanılarak katılımcıların bilgi edinmesi sağlanmıştır.  

 

Çalışma; 13-18 Nisan 2020 tarihleri arasında google formlar 

üzerinden yayınlanmış, sonsuz evreni temsil eden 384 rakamını aşıp, 

390 katılımcıya ulaştığı anda ise sonlandırılmıştır. Bu yöntem 

kullanılarak 5 gün gibi kısa bir sürede çok sayıda katılımcıya 

ulaşılmıştır. Verilen cevapların ise ortalamaları analize alınarak 

yorumlanmıştır. 
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5. ARAŞTIRMA YÖNTEMİ 
 

Bu araştırmada amaçlı örnekleme yöntemlerinden kolay ulaşılabilir 

örnekleme yöntemi uygulanmıştır. Katılımcıların belirlenmesinde 

ölçüt yaş gruplarıdır. X kuşağı (1965-1979) ve Y kuşağı (1980-1999) 

yılları arasında doğmuş olanlar katılım gerçekleştirebilmiştir. 

Pandemi döneminde yapılan çalışmanın ancak bu şekilde sağlıklı 

olacağı da düşünülmektedir. 

 

6.VERİLERİN ANALİZİ VE BULGULAR 

 

X ve Y kuşağına uygulanan çevrimiçi (390) sonucunda elde edilen 

veriler SPSS (20.0 versiyonu) istatistiksel paket programıyla 

değerlendirilmiştir. Verilerin sisteme doğru şekilde işlenmesi, 

betimleyici istatistikler ve girilen değerler anket formuyla uyumlu bir 

şekilde gerçekleştirilmiştir. Araştırma için toplanan veriler analiz 

edilerek ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir. 

 

X ve Y kuşağının cinsiyet değişkenine göre satın alma kararlarına 

ilişkin faktör analizi yapılarak son halini alan satın alma karar formu 

Cronbach-alfa iç tutarlılık katsayısı alt boyutlarına ait güvenilirlik 

katsayıları hesaplanmıştır. Hesaplanan Cronbach-alfa iç tutarlılık 

katsayısı 0,82.4 olup bu sosyal bilimler için mükemmel sayılacak bir 

değerdir. 
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Tablo 1. Demografik Özelliklere İlişkin Bulgular 

1: Cinsiyetiniz?    
  Sıklık % Toplam % 

Kadın 227 58,2 58,2 

Erkek 163 41,8 100 

Toplam 390 100   

2:Katılımcıların Gruplandırılmış Kuşak Dağılımı 

 Sıklık % Toplam % 

1965-1979 arası (X kuşağı) 123 31.5 31.5 

1980-1999 arası (Y kuşağı) 267 68.5 100 

Toplam 390 100   

 

Katılımcıların demografik özelliklerini ilişkin frekans analizi 

sonucunda katılımcıların 227’si kadın (%58,2) ve 163’ü (%41,8) 

erkektir. Katılımcıların gruplandırılmış kuşak dağılımı tablo 1’de 

görüldüğü üzere en fazla 1980-1999yaş aralığında yer alan Y kuşağı 

267 kişi (%68,5) olup, 1965-1979 yaş aralığında yer alan X kuşağında 

ise 123 (%31,5) kişidir.  

 

Tablo 2: Satın Alma Kararları Soru Formuna İlişkin KMO ve Bartlett Testi Sonucu 

 

Kaiser-Meyer-Olkin Testi (KMO) 0,850 

Bartlett's Testi Ki-kare 1755,111 

Sd 210 

p. 0,000 

 

Tablo 2 incelendiğinde, “KMO katsayısının 0. 85 olduğu ve Bartlett's 

testi sonucunun ise p<0,01 önem düzeyinde anlamlı olduğu 
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belirlenmiştir. Bu bulgular örneklem büyüklüğünün faktör analizi 

yapılması için uygun olduğunu” göstermektedir.  

 

Bu bulgulara dayanarak “19 maddelik satın alma kararları soru 

formunun açımlayıcı faktör analizi olarak temel bileşenler yöntemi ve 

promax döndürmesi uygulanmıştır. 19 maddelik soru formuna yapılan 

faktör analizi sonucu toplam varyansın %54.382’sini açıklayan ve öz 

değerleri 1’in üzerinde olan 5 faktörlü bir yapı ortaya çıktığı” 

belirlenmiştir (Tablo 3). 

 

Scree plot test grafiği incelendiğinde “faktör sayısının 5 ile 

sınırlandırılmasının yeterli olduğu görülmektedir. Varimax döndürme 

yöntemi sonrası maddelerin faktörlere göre dağılımları incelendiğinde 

tüm maddelerin faktör yapıları bakımından mantıksal bütünlük 

sağladığı” görülmüştür. 

 
 

 

Şekil 1: Satın Alma Kararı Scree Plot Test Sonucu 
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Tablo 3: Satın Alma Kararları Soru Formuna İlişkin KMO ve Bartlett Testi Sonucu 

 

 

Bil

eşe

nle

r 

Başlangıç Öz değerleri 

Yüklerin Kareler 

Toplamı 

Döndürme Sonrası 

Yüklerin Kareler 

Toplamı 

Toplam 
Varyansla

rın % 

Yığmalı 

% 
Toplam 

Varyans

ların % 

Yığmalı 

% 
Toplam 

Varyans

ların % 

Yığmalı 

% 

1 4,840 25,472 25,472 4,840 25,472 25,472 3,108 16,360 16,360 

2 2,184 11,493 36,965 2,184 11,493 36,965 1,890 9,946 26,306 

3 1,173 6,173 43,138 1,173 6,173 43,138 1,868 9,831 36,138 

4 1,088 5,725 48,863 1,088 5,725 48,863 1,734 9,127 45,265 

5 1,049 5,519 54,382 1,049 5,519 54,382 1,732 9,117 54,382 

6 ,902 4,745 59,127       

7 ,858 4,517 63,644       

8 ,806 4,242 67,886       

9 ,759 3,995 71,881       

10 ,715 3,762 75,643       

11 ,657 3,457 79,100       

12 ,649 3,417 82,517       

13 ,613 3,227 85,744       

14 ,561 2,952 88,696       

15 ,486 2,559 91,256       

16 ,452 2,381 93,636       

17 ,421 2,217 95,854       

18 ,397 2,088 97,941       

19 
,391 2,059 

100,00

0 
      

ExtractionMethod: Principal Component Analysis. 
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Tablo 3’te görüldüğü üzere 19 maddelik satın alma kararı soru 

formunun 5 faktörlü bir yapıda çıktığı ve 5 faktör toplam varyansın 

%54.382’sini açıkladığı görülmektedir. Birinci faktör toplam 

varyansın 25.47’sini, ikinci faktör toplam varyansın %11.49’unu, 

üçüncü faktör toplam varyansın %6.17’sini dördüncü faktör toplam 

varyansın %5.72’sini, beşinci faktör toplam varyansın %5.51’ini 

açıkladığı belirlenmiştir. 

 
Tablo 4: Satın Alma Kararı Soru Formuna İlişkin Faktör Yapısına Göre Dağılımı 

Faktörler 

Maddeler 
 

1 2 3 4 5 

9. Arkadaşlarımın ve ailemin önerileri satın alma 

kararımı etkiler. 
,758     

15. Bir ürünü satın alırken ambalajının güzel olması 

satın alma kararımı etkiler. 
,665     

12. Bir ürünün taksitli satış imkânı satın alma 

kararımı etkiler. 
,658     

10. Kampanya ve promosyonlar satın alma kararımı 

etkiler. 
,602     

14. Alışveriş yaptığım ortamın atmosferi satın alma 

kararımı etkiler. 
,537     

8. Reklamlar satın alma kararımı etkiler. ,525     

7. Satın almayı düşündüğüm ürün ile ilgili yapılan 

olumsuz yorumlar satın alma kararımı etkiler. 
,480     

19. Çevremde yaygın olarak kullanılan marka satın 

alma kararımı etkiler. 
,479     

13. Bir ürünü satın alırken fiyatına dikkat ederim. ,447     

4. Alışverişi sadece temel gereksinimlerim için 

değil ayrıca zevk için de yaparım. 
 ,791    

2. Alışverişe çıkmak iyi hissetmemi sağlar.  ,758    

18. Bazen alışveriş sırasında kontrolümü kaybedip, 

ihtiyaç duyduğumdan daha fazla ürün alırım. 
 ,540    

6. Satın almayı düşündüğüm ürünün bana 

kazandıracağı statü ve prestij o ürünü satın alma 

kararımı etkiler. 

  ,745   

5. Alışveriş yaparken aldığım ürünün markası 

benim için önemlidir. 
  ,706   

11. Kaliteli ürün, fiyatı yüksek olan üründür.   ,588   

3. Alışveriş öncesi alışveriş listesi oluştururum.    ,892  
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1.Alışverişe ihtiyaç duydukça çıkarım.    ,787  

16. En çok gıda alışverişi sırasında ihtiyacımdan 

fazla alıveriş yaparım. 
    ,712 

17. En çok elektronik eşya alışverişi sırasında 

ihtiyacımdan fazla alışveriş yaparım. 
    ,667 

 
 

Tablo 4 incelendiğinde, “Faktör yüklerine göre maddelerin 

toplandıkları faktörlerdeki yüklerin birbirine uzaklığının en az %10 

olması gerekmekte olup, %10’un altında olan maddeler olmadığından 

faktör analizi sonucuna göre iki madde çıkarımı yapılmasına karar 

verilmiştir. Faktörlerin içsel tutarlılıklarının hesaplanmasında, 

Cronbach Alpha değeri kullanılmıştır. Cronbach Alpha değerinin 

0.60’nın (George ve Mallery, 2010) üzerinde olması güvenirliğinin 

yeterli düzeyde olduğu anlamına gelmektedir”. 

Tablo 5: Satın Alma Kararı Soru Formu ve Alt Boyutları 

 N Ortalamalar 
Satın Alma Kararı (Genel) 390 ( ) = 3.09 

Çevresel faktörler 390 ( ) = 3,37 

Duygusal faktörler 390 ( ) = 2.99 

Niteliksel faktörler 390 ( ) = 2.69 

Kişisel faktörler 390 ( ) = 3.51 

Gereksinim faktörler 390 ( ) = 2.28 

 

Satın alma kararı soru formunun alt boyutlarının genel 

ortalamalarından da anlaşılabileceği üzere katılımcıların satın alma 

kararının başında “kişisel faktör alt boyutu” yer almaktadır. İkinci 

sırada ise “çevresel faktör alt boyutu” gelmektedir. Katılımcıların 

satın alma sıralamasının en altında “gereksinim faktör alt boyutu” 

Tablo 5’dan görülmektedir. 
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Tablo 6: Satın Alma Kararı Soru Formuna İlişkin Normal Dağılım Analiz Sonuçları 

Alt boyutlar 

Kolmogorov-Smirnova 

Statisti

c sd P 
�̅� Medya

n 

Basıklık Çarpıklık 

Satın Alma Kararı ,083 390 ,000 3.09 3.18 ,564 -,604 

Çevresel faktörler ,112 390 ,000 3.37 3.44 ,682 -,706 

Duygusal faktörler ,118 390 ,000 2.99 3.00 -,787 -,196 

Niteliksel faktörler ,099 390 ,000 2.69 2.66 -,501 ,117 

Kişisel faktörler ,154 390 ,000 3.51 3.50 -,221 -,576 

Gereksinim 

faktörler 
,181 390 ,000 2.28 2.00 ,054 ,368 

 

Tablo 6’ da satın alma kararına ilişkin dağılımın normallikten gelip 

gelmediğini test etmek için örneklem sayısı 50’nin üzerinde 

olduğundan normal dağılım analizlerinden Kolmogorov-Smirnova 

analizinden faydalanmıştır. Satın alma kararı soru formuna ait 

verilerin normal dağılımdan gelmediği belirlenmiştir p>0.05 p=0,00).  

 

Ancak satın alma kararı ve alt boyutlarının normallik uzaklaşıp 

uzaklaşmadığı test edilmesi için basıklık ve çarpıklık değerinin ± 1.5 

arasında olması George ve Mallery (2010) ve aynı zamanda ortalama 

ile medyan değerinin birbirine yakın olması ve merkezi limit teoremi 

gereği katılımcı sayısının 30’dan büyük olduğunda ve katılımcı 

sayısının sonsuza doğru gittiğinde dağılım normalleşmesi varsayımları 

gereği verinin dağılımın normallikten çok uzaklaşmadığı 

belirlenmiştir. 
 

Aynı zamanda yapılan analizler sonucunda hem normal dağılım 

analizleri hem de normal olmayan dağılım analizleri uygulanmış her 

iki analiz yöntemleri sonucunda ulaşılan sonuçlar değişmemiştir. Bu 
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bilgiler doğrultusunda çalışmada hipotezlerin test edilmesinde normal 

dağılım analizlerinin kullanılmasına karar verilmiştir. 

 

Tablo 7. Satın alma kararı ve Alt Boyutlarının Cinsiyet Değişkeni Farklılıklarına Ait 

T-testi Sonuçları 

 

Alt Boyutlar Cinsiyet N   SS T P 

Satın Alma 
Kararı 

Kadın 227 3.09 0.552 -
0,294 

0,769 
Erkek 163 3.10 0.582 

Çevresel 

faktörler 

Kadın 227 3.34 0,689 -
1,063 

0,288 
Erkek 163 3.42 0,659 

Duygusal 

faktörler 

Kadın 227 3.11 0,895 
3,000 0,003** 

Erkek 163 2.83 0,894 

Niteliksel 

faktörler 

Kadın 227 2.62 0,816 -
1,875 

0,062 
Erkek 163 2.79 0,971 

Kişisel 

faktörler 

Kadın 227 3.49 1,002 -
0,381 

0,703 
Erkek 163 3.53 0,990 

Gereksinim 

faktörler 

Kadın 227 2.23 0,774 

-1,467 0,143 
Erkek 

163 
2.35 0,829 

 

H0: Satın alma kararı ile cinsiyet gruplarına göre anlamlı farklılık 

göstermemektedir. 

 

H1: Satın alma kararı ile cinsiyet gruplarına göre anlamlı farklılık 

göstermektedir. 

 

Tablo 7’de katılımcıların satın alma kararının cinsiyet değişkenine 

göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemek için bağımsız 

örneklem t-testi analizi yapılmıştır.  
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Katılımcıların duygusal faktör alt boyutu düzeyinin cinsiyet 

değişkenine göre farklılığı istatistiksel olarak %95 güven düzeyinde 

anlamlı olduğu belirlenmiştir [t(390)= 3.000, p<0.05, p=0.003]. Kadın 

( x =3,11) katılımcıların satın alma kararı duygusal faktör alt 

boyutunun Erkek ( x =2,83) katılımcılara göre daha yüksek olduğu 

belirlenmiştir. Cinsiyet değişkenine göre satın alma kararının diğer alt 

boyutları arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır [p>0.05]. 

 

Tablo 8. Satın Alma Kararı ve Alt Boyutlarının Kuşak Değişkeni Farklılıklarına Ait T-
Testi Sonuçları 

 

Alt Boyutlar Doğum N 
  

SS T P 

Satın Alma 
Kararı 

1965-1979 
(X) 

123 
2,94 0,668  -

3,361 
0,002** 1980-1999 

(Y) 
267 

3,16 0,494 

Çevresel 

faktörler 

1965-1979 
(X) 

123 
3,20 0,794 

-
3,154 0,002** 1980-1999 

(Y) 
267 

3,45 0,601 

Duygusal 

faktörler 

1965-1979 
(X) 

123 
2,78 1,015 

-
2,874 0,004** 1980-1999 

(Y) 
267 

3,08 0,833 

Niteliksel 

faktörler 

1965-1979 
(X) 

123 
2,62 0,922 

-
1,042 

0,298 1980-1999 
(Y) 

267 
2,72 0,870 

Kişisel faktörler 1965-1979 
(X) 

123 
3,38 1,118 

-
1,665 0 ,097 1980-1999 

(Y) 
267 

3,57 0,930 

Gereksinim 

faktörler 

1965-1979 
(X) 

123 
2,18 0,763 

-1,663 0,097 
1980-1999 
(Y) 

267 
2,33 0,812 
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H0: Satın alma kararı ile X ve Y kuşağı gruplarına göre anlamlı 

farklılık göstermemektedir. 

 

H1: Satın alma kararı ile X ve Y kuşağı gruplarına göre anlamlı 

farklılık göstermektedir. 
 

Katılımcıların satın alma kararının X ve Y kuşağı değişkenine göre 

farklılık gösterip göstermediğini belirlemek için Tablo 8’de yer alan 

bağımsız örneklem t-testi analizi yapılmıştır. Katılımcıların satın alma 

kararı genel boyutu ile çevresel ve duygusal alt boyutlarının X ve Y 

kuşağı değişkenine göre farklılığı istatistiksel olarak %95 güven 

düzeyinde anlamlı olduğu belirlenmiştir [t(390)= (-3.361), (-3.154), (-

2874), p<0.05, p=0.002-0.002-0,004]. 

 

Satın alma kararı genel boyutu 1980-1999 (Y) kuşağının ( x =3,16) 

katılımcılarının 1965-1979 (X) kuşağı katılımcılarına göre ( x =2,94) 

satın alma karar algılarının daha yüksek olduğu bulgusuna 

ulaşılmıştır. Yine satın alma kararı alt boyutları olan çevresel ve 

duygusal faktör alt boyutlarının sırasıyla 1980-1999 (Y) kuşağının ( x

=3,20- x =2,78) katılımcılarının 1965-1979 (X) kuşağı katılımcılarına 

göre ( x =3,45- x =3,08) satın alma karar algılarının daha yüksek olduğu 

belirlenmiştir. X ve Y kuşak değişkenine göre satın alma kararının 

diğer alt boyutları arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır [p>0.05]. 
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Tablo 9. Satın Alma Nedenleri ve Alt Boyutları Arasındaki İlişkiye Ait Pearson 

Korelasyon Kat Sayısı Sonuçları 

 

Ölçekler 
  

Satın 
Alma 
Kararı  

Çevresel 
Faktörler  

Duygusal 
Faktörler  

Niteliksel 
Faktörler 

Kişisel 
Faktörler  

Gereksinim 
Faktörleri  

Satın Alma 
Kararı 
  

r 1 ,893** ,718** ,659** ,347** ,551** 

p 
 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Çevresel 
Faktörler  

r 
 1 ,563** ,436** ,274** ,345** 

p 
  0,000 0,000 0,000 0,000 

Duygusal 
Faktörler 
  

r 
  1 ,409** ,038 ,317** 

p 
   0,000 0,293 0,000 

Niteliksel 
Faktörler 

r 
   1 0,53 ,757** 

p 
    0,293 0,000 

Kişisel 
Faktörler 
  

r 
    1 ,050 

p 
     0,326 

Gereksinim 
Faktörleri 
  

r 
     1 

p 
      

p 
      

**Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

H0: Satın alma kararı ile alt boyutlar arasındaki ilişki anlamlı değildir. 

H1: Satın alma kararı ile alt boyutlar arasındaki ilişki anlamlıdır. 

 

Son olarak Tablo 9’ da ise satın alma kararı ve alt boyutları arasındaki 

ilişkinin belirlenmesinde Pearson korelasyon kat sayısı incelenmiştir. 

Yapılan ilişki analizi sonucuna göre satın alma kararı alt boyutları 

olan kişisel faktör alt boyutuyla duygusal, niteliksel ve gereksinim 

faktör alt boyutları arasında anlamlı bir ilişkinin olmadığı 

belirlenmiştir [p>0.05]. Ancak satın alma kararı ile çevresel faktör, 

duygusal faktör, niteliksel faktör ve gereksinim faktör alt boyutları 

arasında pozitif yönlü yüksek seviyede bir ilişki  [r=0.893-718-659-
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551,  p<0.01, p=0.000] bulgusuna ulaşılmıştır.  Kişisel faktör altı 

boyutunda ise [r=0.347 p<0.01, p=0.000] pozitif yönlü orta seviye bir 

ilişki bulunmuştur. Çevresel faktör alt boyutuyla duygusal faktör, 

niteliksel faktör, kişisel faktör ve gereksinim faktör alt boyutları 

arasında pozitif yönlü orta seviye bir ilişki [r=0.563-436-274-345,  

p<0.01, p=0.000] olduğu ortaya çıkmıştır.  

 

SONUÇ 

 

Katılımcıların satın alma kararı ve alt boyutlarının cinsiyet 

değişkenine göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemek için 

yapılan bağımsız örneklem t-testi sonucunda; 

 

Katılımcıların duygusal faktör alt boyutu düzeyinin cinsiyet 

değişkenine göre farklılığı anlamlı olduğu belirlenmiştir. Başka bir 

deyişle katılımcılardan cinsiyeti kadın olanların satın alma kararı 

duygusal faktör alt boyutunun, erkek katılımcılara göre daha yüksek 

olduğu belirlenmiştir.  

 

Ayrıca cinsiyet değişkenine göre satın alma kararının diğer alt 

boyutları arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. 

 

Katılımcıların satın alma kararının X ve Y kuşağı değişkenine göre 

farklılık gösterip göstermediğini belirlemek için yapılan bağımsız 

örneklem t-testi sonucunda;  
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Katılımcıların satın alma kararı genel boyutu ile çevresel ve duygusal 

faktör alt boyutlarının X ve Y kuşağı değişkenine göre farklılığı 

anlamlı olduğu belirlenmiştir. 

 

Buna göre satın alma kararı genel boyutunda; 1980-1999 (Y) 

kuşağıkatılımcılarının1965-1979 (X) kuşağı katılımcılarına göre satın 

alma karar algılarının daha yüksek olduğu bulgusuna ulaşılmıştır.  

 

Yine satın alma kararı alt boyutları olan çevresel ve duygusal 

faktöralt boyutlarının sırasıyla 1980-1999 (Y) kuşağı katılımcılarının 

1965-1979 (X) kuşağı katılımcılarına göre satın alma karar algılarının 

daha yüksek olduğu belirlenmiştir.  

 

X ve Y kuşak değişkenine göre satın alma kararının diğer alt boyutları 

arasında ise anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. 

 

Satın alma kararı ve alt boyutları arasındaki ilişkinin belirlenmesi 

amacıyla yapılan Pearson korelasyon kat sayısı ilişki analizi 

sonucunda;  

 

Satın alma kararı ile çevresel faktör, duygusal faktör, niteliksel faktör 

ve gereksinim faktör alt boyutları arasında pozitif yönlü yüksek 

seviyede bir ilişki buna karşın kişisel faktör alt boyutunda ise pozitif 

yönlü orta seviye bir ilişki bulunmuştur.  

Çevresel faktör alt boyutuyla duygusal faktör, niteliksel faktör, kişisel 

faktör ve gereksinim faktör alt boyutları arasında pozitif yönlü orta 

seviye bir ilişki olduğu ortaya çıkmıştır.  
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Ayrıca kişisel faktör alt boyutuyla duygusal, niteliksel ve gereksinim 

faktör alt boyutları arasında anlamlı bir ilişkinin olmadığı 

belirlenmiştir.  
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GİRİŞ 
 

“Moda, kabul görüp toplum geneline yayılınca ölmek zorunda kalır” 

der Alman sosyolog George Simmel (1957: 541-558). İşçi sınıfı 

görece yüksek fiyatlı bir ürüne sahip olmayı başardığında (modanın 

zaferidir bu), ayrıcalıklı konumunu korumak isteyen burjuvazi o 

ürünü terk eder (bu da modanın ölümüdür). Bunun üzerine ticari 

işletmeler, burjuvaziyi cezbedecek yeni bir ürün arayışına girer. Bir 

döngü içerisindeki moda, hem sınıflar arasında simgesel ayrımlar 

oluşturur hem de dönem dönem bu ayrımları yok etme işlevi görür. 

Tam da bu yüzden Simmel’e göre moda devrimcidir. 

 

Günümüzde hem patronun hem de işçinin eline Iphone marka telefon 

tutuşturarak, onları aynı sosyal medya platformlarında bir araya 

getiren moda, diğer yandan simgesel sermayenin somut bir göstergesi 

ve sınıflar arasındaki simgesel şiddetin bir enstrümanı olmayı 

sürdürmektedir. Bu makale, moda konusunu giysi ve beden 

bağlamında ele alacak, 70’li yıllarda Türkiye’deki moda akımlarını 

medyadaki temsilleri üzerinden inceleyecektir. Makale için derlenen 

haberler, gecmisgazete.com sitesinin arşivinden alınmıştır.  

 

1.70’Lİ YILLARDA DÜNYADA MODA 
 

70’li yıllardan başlayarak 80’li yılları da içine alan süreçte, dünya 

genelinde çok sesli bir moda gözlenmiştir. Özellikle “hippi” diye tabir 

edilen örgütsüz gençlerle vitrine çıkan üniseks modası, kadın erkek 

eşitliğine duyulan inançtan beslenerek pek çok ülkeye yayılmıştır. 

Fransız moda tasarımcısı Yves Saint Lauren ilk defa podyumlarda 
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kadınlara erkek takım elbiseleri giydirmiş, maskülen etkinin diğer 

modacılar arasında yayılmasına neden olmuştur. Maskülen giyim ile 

dişiliğin geri plana atılmasından rahatsızlık duyan İngiliz modacı 

Mary Quant ise, tepki mahiyetinde ultra mini eteği piyasaya sürmüş 

ve dikkatleri üzerine çekmiştir (Onur, 2004: 58).  

 

Pek çok kaynakta mini eteğin mucitlerinden biri olarak Mary Quant 

görülmektedir. Ancak Quant mini eteğin, kadın müşterilerinin 

taleplerinin doğal bir sonucu olarak ortaya çıktığını ifade etmiştir. 

Nitekim 1965’de verdiği demeçte şunları söylemiştir: “Ben içinde 

koşup zıplanabilecek rahat, genç işi, basit giysiler yapıyordum. O 

giysilerin uzunluğunu da müşterilerim belirliyordu. Ben müşterilerimi 

çok kısa giydiriyordum, onlar ise bana durmadan şunu söylüyordu: 

‘Daha kısa, daha kısa!’ Yani mini eteği icat eden, Swinging London 

döneminde King Caddesi’ndeki kızlardı” (Akt: Polan & Tredre, 2009: 

103-104). 

 

Bu dönemde etek boyları kesin bir çizgiyle belirlenmemiş; mini, midi, 

maksi diye adlandırılmak üzere her boy kullanılmıştır. Yaşlı genç, 

kadın erkek, zengin fakir demeden herkes statüsünü unutmuş hâlde; 

bol paçalardan geniş yakalara, takma kirpiklerden yüksek topuklara 

kadar aynı şeyleri giymeye başlamış, saçlar ve favorilerde uzamalar 

görülmüş, geometrik desenler ve canlı renkler giderek yaygınlaşmayı 

sürdürmüştür (Onur, 2004: 58). 

İlk sayısı 1892’de çıkan aylık moda dergisi Vogue, yetmişlerde en 

hızlı büyüyen sektörün kült yaratmak olduğunu söylemiş ve şöyle 
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eklemiştir: “Bugün birçok kültün paranoyak bir yanı var. Örneğin 

punk kültünün itici gücü; genç, öfkeli ve çoğunlukla işsiz olan 

amaçsız yığınlardan geliyor.” Bu derginin o dönemdeki sayılarına 

bakıldığında, gizlenmeyen insan bedeninin moda olduğu, esnek bir 

vücudun en temel aksesuar kabul edildiği, “vücuda yapışan dansçı 

kıyafetleri”, “disko elbiseleri” ve “yazlık küçük streç kıyafetlerin” 

popülerleştiği, özellikle 1979 yılındaki kreasyonların ana temasının 

“vücut” olduğu görülmektedir (Watson, 2007: 115-117).  

 

Vogue dergisinin 1976 yılı Eylül sayısında kaleme alınan bir metin, 

dünyayı hızla saran moda algısını özetler niteliktedir:  

 

“Kendinizi daha önce giydiklerinizin hepsinden daha akıllıca ve 

basit olan pozitif bir kostüm anarşisi içinde bulacaksınız. Siz 

benzersiz bir varlıksınız, dolayısıyla modayı belirlemek sizin 

bireysel tercihinize kalmıştır. Kuralları unutun. Onları siz icat 

ettiğinize göre, siz çiğneyebilirsiniz. Anarşi, bir dizi vahşi 

deneyin arkasından geldi: Glam rock şoku, yüksek topuklar, 

düşük bel etekler ve cinsel rol değişimi, yani makyaj yapan 

erkekler! Bu on yıllık süreç, dekorasyon ve süslemenin göğe 

çıkarılması ile başlayıp vücut hatlarının ortaya konmasıyla sona 

ermiştir” (Akt: Watson, 2007: 106). 

 

70’li yıllarda ortaya çıkan Punk akımı kadın imajını farklı bir boyuta 

taşımıştır. Rengârenk boyanmış dağınık saçlar, değişik makyajlar, 

vücuda takılan metal aksesuarlar; bunalımı, isyanı ve asiliği 

simgeleyen giysiler görülmektedir (Barnard, 1996: 129). Bu dönemde 
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kıyafetler, örtünmenin ötesinde bir yaşam tarzını, benliği ve ideolojiyi 

kapsayan tercihler dizisi hâline gelmiştir. 

 

Arık (2006: 64), yaşam tarzı (life-syle) kavramının sosyal bilimler 

literatürüne 1970’lerdeki birtakım toplumsal değişimlerle girdiğini 

belirtmektedir. Başka bir deyişle, üzerinde kesin uzlaşma sağlanamasa 

da Batı toplumlarının 1970’lerin ortalarından itibaren fordist dönemin 

alışkanlıklarını terk ederek post-fordist döneme geçtiği ve bu dönemin 

temel argümanının da “yaşam tarzı” olduğu ifade edilmektedir.  

 

Postfordizm, gerek üretim gerekse de tüketim açısından esnek bir 

sistem anlamına gelir. Fordist dönemde üretimdeki parçalanma, farklı 

ürünleri üretebilecek esnek makinelerin icadıyla yeniden bir bütün 

hâline gelmiştir. Bu dönemde özelleştirmeler hız kazanmış, devletin 

piyasadaki etkinliği durgunlaşmıştır. Üretim ve tüketimde çokuluslu 

yapılar ortaya çıkmış, üretimin tüm unsurları (işçiler, görevler, idare 

şekilleri vb.) uluslararası pazar koşullarına uygun olarak yeniden 

tanımlanmıştır. Dünya bir bütün olarak algılanmış, küresel bir pazar 

vurgusu öne çıkmıştır (Arık, 2006: 64-66). Üretim süreci, farklılaşan 

tüketim taleplerine göre farklılık göstermiş; fordist dönemdeki kitlesel 

ve büyük ölçekli üretim süreci terk edilerek, küçük ölçekli üretim 

sürecine geçilmiştir. 

 

Bu dönemin dikkat çeken özelliklerinden biri de tüketimin 

yaygınlaştırılması, hatta kışkırtılmasıdır. Kendi tarzını yaratması 

istenen birey, kitle iletişim araçlarıyla mesaj bombardımanına 

tutularak tüketimin temel birimi hâline getirilmiştir. Tüketim 
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gruplarını belirlemede sınıf, cinsiyet, yaş gibi demografik özelliklerin 

yerini yaşam tarzları almıştır. Ayrıca tüketim, ihtiyaçların 

karşılanmasının ötesinde, bir kimlik ve statü göstergesi hâline 

gelmiştir. Fabrikalarda üretilen çeşitli ürünler orta sınıfın evlerini 

süslemeye başlamış, bir zamanlar sadece üst sınıfın yaşam biçimine 

işaret eden bazı göstergeler, orta sınıfın da yaşam tarzına 

eklemlenerek, onları da ifade etmeye başlamıştır (Dağtaş, Banu & 

Erdal, 2006: 15-16). 

 

Fordizmden post-fordist döneme geçişte; kitlesel boyutta üretilen 

ürünlere talebin azalması, iç pazarın artan ürünlerle dolması ve 

yaşanan krizler (1970 Petrol Krizi) etkili olmuştur. Bu gelişmeler, 

kapitalist üretim anlayışında birtakım değişiklikler yapılmasını zaruri 

hâle getirmiştir (Arık, 2006: 64-65). Yaşanan değişimler neticesinde 

yalnızca belirli sınıflar için değil; sosyo-ekonomik durumu ve etnik 

kökeni ne olursa olsun, aynı toplum içinde yaşayan herkes için 

“yaşam tarzları” oluşturulmaya başlanmıştır. Böylelikle alt/orta 

sınıfların üst sınıfların belli başlı sınıfsal niteliklerini ve kodlarını 

tükettiği “taklitçi bir eğilim” ortaya çıkmıştır. 

 

Fransız sosyolog Pierre Bourdieu’nün 1979’da yayımlanan “Ayrım” 

adlı kitabında, taklitçiliğin örneklerine rastlamak mümkündür. 

Bourdieu’nün Fransız toplumu üzerinde yaptığı gözlemlere göre 

(2017: 419-420); ortaokul, lise ve üniversite hocaları, ekonomik 

sermaye açısından kendilerinden avantajlı konumda olan serbest 

meslek sahiplerini taklit etmektedir. Serbest meslek sahipleri eski 

mobilya, İran halısı, pahalı tablo, altın takı ve yıllanmış şarap satın 
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alabiliyorken; bu sınıfsal kodları taklit eden öğretmenler eskitilmiş 

mobilya, Romen halısı, röprödüksiyon tablolar, imitasyon takılar ve 

köpüklü şaraplara yönelmiştir. Hâl böyle olunca, mesela İran halısı ile 

Romen halısı arasındaki maddi fark, sınıflar arasındaki simgesel 

ayrımın somut bir gösterenine dönüşmüştür. 

 

Featherstone (1996: 141), yaşam tarzı kavramının, tüketim kültürü 

içinde bireyselliği, kendini ifade etmeyi ve üslupçu bir öz bilinci 

çağrıştırdığını öne sürmüştür. Ne var ki bir yandan “Tarzını yakala”, 

“Kendin ol”, “Özgün ol” gibi mesajlar verilirken, diğer yandan tarz 

sahibi olmanın ön koşulunun dünya insanı için ortak kodlar taşıyan 

belli metalara erişim olduğu düşüncesi dolaylı ya da doğrudan 

aktarılmaktadır. Burada bir çelişki mevcuttur. Benzer şekilde 

Bourdieu, kişisel tarzı, “dönemin veya sınıfın tarzından bir sapma” 

olarak tanımlamıştır. Ona göre kişisel tarz sadece uygunluğuyla değil, 

farklılığıyla da ortak tarzla ilişki içindedir (Akt: Swartz, 2018: 150).  

 

Kapitalist sistem bireylerin giysi, makyaj, aksesuar, fiziksel özellik ve 

farklı deneyimler yoluyla kendilerini fark edilir kılmalarını telkin 

etmektedir. Böylece bireyler birbirlerine benzer tüketim alışkanlıkları 

edinmekte; kendileri gibi olmayan, farklı tarzlara sahip kişileri öteki 

olarak görmektedir. Kısacası “yaşam tarzı”, bir gruba dahil olmanın 

veya gruptan dışlanmanın belirleyicisi olabilmektedir (Kaymak, 2017: 

65-66)   

 

Ülken’in de ifade ettiği gibi (2015: 2-3), yaşam tarzı olgusu, farklı ve 

ayrıcalıklı olmak adına meta ve hizmetlere yönelmeyi içermektedir. 
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Genel olarak lüks lokanta/restoranlarda yiyip içme, giyime özen 

gösterme, en iyi şarapları ve puroları tüketme gibi pratikleri kapsar. 

Tarz sahibi olmak, ayrıcalıklı yerlerde yiyip içmek ve ayrıcalıklı 

şeylerden anlamakla eşdeğerdir. Bu duruma anavatanı Endonezya 

olan, Misk kedisinin dışkısından yapılan ve dünyanın en pahalı 

kahvesi olarak bilinen Luwark kahvesi örnek verilebilir. Misk 

kedisinin yedikten sonra dışkıladığı kahve çekirdeklerinden üretilen 

bu kahve, tarz sahibi insanlara hitap etmektedir. Milliyet’in haberine 

göre (06.11.2014), bu kahvenin Türkiye dâhil pek çok ülkeden, 

özellikle de sosyete çevresinden alıcıları bulunmaktadır (Akt: Ülken, 

2015: 2-3).  

 

2. 70’Lİ YILLARDA TÜRKİYE’DE MODA 
 

Bourdieu’ye göre bir toplumdaki en temel sermaye biçimleri 

ekonomik, kültürel, sosyal ve simgesel sermayedir. Söz konusu Fransa 

ve ABD olduğunda, ekonomik sermaye en önemli sermaye biçimi 

iken, ikinci sırada kültürel sermaye gelir. Ancak her toplumda böyle 

olması gerekmez (Akt: Swartz, 2018: 216). Türkiye’deki sermaye 

çeşitleri irdelendiğinde ise dinsel sermayenin iktisadi çıkarları 

gizlemede simgesel sermaye ile yarışa girdiğini ifade etmek abartı 

olmaz. İnancın sadece ibadethanelerde yaşanmadığı ve dinin birçok 

kamusal alana sirayet ettiği Türkiye’de, yeni modalar söz konusu 

olduğunda sağcı ve solcuların, muhafazakâr ve laiklerin, kadın ve 

erkeklerin belirgin bir şekilde cepheleştiği görülmektedir.  
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2.1. Türkiye’nin Mini Etekle Tanışması 

 

Mini etek dünya genelinde 1960’larda yaygınlaşmaya başlasa da etek 

boyu münakaşaları daha eskiye uzanır. Türk basın tarihine 

bakıldığında, 12 Ağustos 1953’de Cumhuriyet gazetesinin yaptığı bir 

haber göze çarpmaktadır. Sonraki sayfada görseli verilen haberde,  

 

“Kadın modası bahsinde dünyaca tanınmış bir otorite olan 

Christian Dior ‘Etekleri kısaltıyorum’ deyince başlayan 

münakaşalar hâlâ dinmek, tavsamak istidadı göstermiyorlar. Bu 

sebeple biz de ister istemez şu ‘eksik etek’ meselesine karışmağa 

karar verdik” ifadeleri yer almaktadır. Spottaki “Fransızların 

ortaya attıkları moda hakkında terzilerimiz ve kadınlarımız ne 

diyorlar? 

sorusu, Avrupa’da ilk emarelerini veren kısa eteğin Türkiye’deki 

kamusal alanlarda da tartışılmaya başladığını göstermektedir. 

 

12 Ağustos 1953 Cumhuriyet 
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Altmışlı yıllara gelindiğinde, “mini etek” meselesinin gazeteler 

tarafından tiraj elde etmek adına bir fırsata dönüştürüldüğü ve bu 

konudaki bazı haberlerde eril bir üslup kullanıldığı görülmektedir. 

Örnek olarak 23 Temmuz 1966 tarihli Hürriyet gazetesinin bir 

haberini analiz etmek verimli olacaktır.    

 

23 Temmuz 1966 Hürriyet 
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Haberin üst başlığı “‘Mini Etek’li kız, Beyoğlu’nu birbirine kattı” 

şeklinde iken; başlıkta “ÖNCE LAF SONRA DA EL ATTILAR ve mini 

etekli kız elindekileri çapkınların başına indiriverdi” ifadesi 

görülmektedir. Spotta ise “Dolgun vücutluydu. Genç ve güzeldi. 

Bacakları da arkadaşları arasında çok beğenilirdi. Öyleyse ‘Mini 

Etek’ modasına uymaması için hiçbir sebep yoktu” cümleleri yer 

almaktadır. Kadını elle taciz ederek suç işleyen erkeklerin haberde 

“tacizci” ya da “sapık” değil, “çapkın” diye nitelendirilmeleri dikkat 

çekicidir. Öte yandan alttaki fotoğraf açıklamasında “Mini etekli 

hanım, etrafını çeviren yüzlerce erkeğin önce lâfla, sonra da elle 

yaptıkları sarkıntılık üzerine çantasını ve elindeki paketleri birer silah 

gibi kullandı ve civardakilere hücum etti. Resimde, Beyoğlu 

caddesinin ortasındaki meydan savaşı görülüyor” ifadeleri 

bulunmakta, kalabalık içinde gerçekleşen peşi sıra tacizlerin 

okuyuculara öyküleştirilerek sunulduğu anlaşılmaktadır.  

 

01 Kasım 1970 Saklambaç - 10 Ağustos 1971 Hürriyet 
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Saklambaç gazetesinde yer alan bir başka haberin başlığı, “İflâs 

etmekte olan bir benzinci, süper mini etekli tezgâhtarı sayesinde 

zengin oldu” şeklindedir. Haber metnine bakıldığında eril bir dil 

görülmektedir: “Benzine yapılan zam üzerine iflas durumuyla karşı 

karşıya kalan bir benzin satıcısı, bulduğu süper mini etekli, 18 

yaşında, genç ve güzel bir süper tezgâhtara süper benzin sattırmaya 

başlamıştır.” Gazetecinin aynı cümle içinde ikisi genç kızın 

görünümüyle ilgili olmak üzere üç kere “süper” sözcüğünü 

kullanması, tıpkı benzinci gibi gazetenin de mini eteği bir kâr (tiraj) 

aracına dönüştürdüğünü göstermektedir. Diğer yandan, 10 Ağustos 

1971 tarihli Hürriyet’in haberinde, İstanbul’a bir günde beş gemi 

dolusu mini etekli kızın geldiği duyurulmuş ve turist kızların “Hiçbir 

yerde burada gördüğümüz yakın ilgiyi görmedik” şeklindeki sözleri 

aktarılmıştır.  

 

30 Kasım 1971 Günaydın 
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Günaydın gazetesinin 30 Kasım 1971 tarihli haberi de “mini etek” 

konusunun bir tiraj aracına dönüştürüldüğüne örnektir. Bu haberin 

başlığı “İzmir şoförleri Mini Etekli Bond’lardan ‘İllallah’ dedi” 

şeklindedir. Haberin içeriğinde “Son günlerde İzmir trafiğine yardım 

etmek için trafik ekipleri ile birlikte çalışan kadın polisler İzmirli 

şoförlere göz açtırmamaktadırlar. Tüm vasıtaları durdurarak kontrol 

eden ve gözlerinden hiçbir şeyi kaçırmamaya çalışan Dişi Bond’lar, 

bu arada şoförleri sessizliğe davet için vasıtalara ‘Klakson 

çalmayınız’ yazılı kâğıtlar yapıştırmaktadırlar” ifadeleri yer 

almaktadır. Haberin fotoğrafındaki kadın polis, mini etek giymemiş 

olmasına rağmen okuyuculara “mini etekli Bond” benzetmesiyle 

sunulmakta ve haber daha ilginç bir hâle sokulmaya çalışılmaktadır.  

24 Şubat 1971 tarihli Saklambaç gazetesi, Samsun’da yayılan (veya 

yayıldığı düşünülen) bir iddiayı gündemine taşımıştır. Haberin başlığı 

“Mini Eteği 40 yıl önce bir Türk öğretmeni giymiş!” şeklindedir.  

 

 

24 Şubat 1971 Saklambaç 
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Haberde şu ifadeler yer almaktadır: 

 

 “Emekli bir memur, mini eteğin kırk yıl önce Ünyeli bir bayan 

öğretmen tarafından giyildiğini fotoğraflar ile ortaya koymuş, 

‘Avrupalı modacılar yeni moda yarattık demesinler. Mini eteğin 

çağımızdaki öncüsü bir Türk öğretmenidir’ demiştir.” 

 

 1930 yılında, Avrupalı kadınların topuklarına kadar inen elbiseler 

giydiği bir dönemde, bir Türk kadınının mini etek giydiğini öne süren 

ve bununla gururlanan emekli memur Ziya Aktaş haberi, mini eteğin 

yetmişli yıllarda taşıdığı simgesel anlamı göstermesi açısından dikkate 

değerdir. 

 

2.1.1. Mini Etek ve Siyaset 

Gerek iktisadi gerek simgesel gerekse de dinsel sermayenin alanına 

giren mini etek, Türkiye’de siyasetin de dilini etkilemiştir. 

 

Örneğin, 16 Ekim 1967 tarihli Hürriyet gazetesinde “Feyzioğlu: 

Solculuk, mini etek modası gibi geçicidir” başlıklı bir haber göze 

çarpmaktadır. 
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16 Ekim 1967 Hürriyet - 13 Mayıs 1969 Saklambaç 

Haberde Güven Partisi’nin Genel Başkanı Prof. Dr. Turhan 

Feyzioğlu’nun “Mini etek modası veya erkeklerin kız gibi saç 

uzatması modası nasıl Türk milletinin büyük çoğunluğuna ulaşamıyan 

bir geçici moda ise, sosyalizm ve marksizmin kışkırtmaları da 

milliyetine, dinine, mülkiyetine ve hürriyetine bağlı Türk milletinin 

çoğunluğuna ulaşamıyacaktır” şeklindeki beyanı yer almıştır. Diğer 

yandan, 13 Mayıs 1969 tarihli Saklambaç gazetesindeki habere göre, 

İstanbul Valisi Vefa Poyraz “Artık halk da alıştı, bacaklarına güvenen 

mini etek giyer” şeklinde bir açıklamada bulunmuş, kanuni bir 

sakıncası olmadığı takdirde hiçbir vatandaşın hürriyetinin 

kısıtlanamayacağını vurgulamıştır. 

 

Görüldüğü gibi, mini etek bir giysi parçası olmaktan öteye geçmiş, 

siyasetçiler veya devlet yetkilileri tarafından simgesel bir şiddet 
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aracına dönüştürülmüştür. Bunun bir başka çarpıcı örneğini 22 Nisan 

1972 tarihli Hürriyet gazetesinde görmek mümkündür. 

“  

22 Nisan 1972 Hürriyet 

Habere göre Adalet Partisi Adıyaman Milletvekili Mehmet Zeki 

Adıyaman, TBMM’ye sunduğu kanun teklifiyle, uzun saç ve favori 

bırakanlarla mini etek giyenlerin hapsedilmelerini ve para cezasına 

çarptırılmalarını istemiştir. “Hele şu teklifim kanunlaşsın, Türkiye bu 

pis modadan kurtulacak” diyen Adıyaman, uzun saç ve favori bırakan 

erkeklerle mini etek giyen kadınların birer ay hapis ve 150’şer lira 

para cezası ile tecziyesini öngördüğünü bildirmiş, “Bu kanun 
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teklifimden özellikle eşim çok memnun kaldı. İnsanların zayıf 

noktaları vardır. İnsanlar başıboş bırakılırsa bu zayıf noktalara 

saparlar” diye konuşmuştur.  

 

Benzer bir şekilde, MSP Konya Milletvekili Necmettin Erbakan’ın 

mini eteğe karşı çıkması, Hürriyet tarafından 06 Ekim 1973 tarihinde 

haberleştirilmiştir. 

 

06 Ekim 1973 Hürriyet 
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Hürriyet’in haberinde, 

 

“Her gittiği yerde uzun saçlı gençlere, kıyafetlerine ve mini 

etekli kızlara çatarken, son modaya uygun geniş paçalı pantolon 

giyen ve bu kıyafetiyle halkın karşısına çıkıp konuşan MSP 

Konya Milletvekili Necmettin Erbakan dün Nazilli, Denizli ve 

Isparta’da Türkiye’yi doğru yola kendilerinin sokacağını 

bildirmiştir”  

 

ifadesi yer almaktadır. Haberin eleştirel bir dille yazıldığı, moda 

akımlara karşıt bir duruş sergileyen Erbakan’ın son modaya uygun 

giyinmesindeki tezatlığın vurgulandığı anlaşılmaktadır.  

 

Görüldüğü üzere, yetmişli yıllarda giyim tarzları, saç şekilleri, 

kısacası moda, simgesel bir çatışma ortamının argümanları haline 

gelmişlerdir. İktisadi çıkarlarını gizlemek isteyen, burjuva sınıfına 

mensup siyasetçiler ve milletvekilleri; mini etek meselesine dair 

açıklamalar yaparak bir safta yer almışlardır. Mini etek simgesel bir 

sermaye unsuruna dönüşmüştür. Pierre Bourdieu’ye göre simgesel 

sermaye, inkâr edilmiş sermayedir; temelinde yatan ve derinden bağlı 

olduğu ‘çıkarlı’ ilişkilerin üzerini örterek onlara meşruiyet kazandırır 

(Akt: Swartz, 2018: 67).  
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05 Ekim 1973 Hürriyet 

Türkiye’de mini etek tartışmalarının ayyuka çıkması üzerine Milli 

Eğitim Bakanlığı tamim yayınlamış ve bu tamim Hürriyet gazetesi 

tarafından haber yapılmıştır. Haberin ilk paragrafı şu şekildedir: 

“Milli Eğitim Bakanlığı Türkiye’deki bütün ortaokul ve liselere bir 

genelge göndererek kız öğrencilerin tırnaklarını boyamalarını, maksi 

veya mini eteklik giymelerini, dikkat çekecek şekilde makyaj 

yapmalarını yasaklamıştır. Aynı şekilde erkek öğrencilerin de fazla 

saç uzatmamalarını, favori bırakmamalarını, temiz elbiselerle okula 

gelmelerini istemiştir.” 
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 2.1.2. Mini, Midi ve Maksi  

Altmışlı yıllarda Avrupa’da etek boylarını ifade etmek için 

kullanılmaya başlayan “mini”, “midi” ve “maksi” sözcükleri, Türk 

basınında da yankı uyandırmıştır.  

 

01 Mart 1971 Hürriyet 

Hürriyet gazetesi, 01 Mart 1971 tarihinde “İzmir’de otobüsler ve 

troleybüsler de modaya uydular” başlığıyla bir haber yayımlamıştır. 

Haberin içeriği şu şekildedir: “İzmir Belediye Başkanı Osman Kibar, 

belediyede çalışan memurelerin maksi, midi ve mini etek giymelerini 

şiddetle yasaklarken, vatandaşın hizmeti için koydurduğu vasıtalarda 

modayı yakından takip etmektedir. İzmir Belediyesi’nin hizmete 

koyduğu otobüs ve troleybüsler maksi, midi ve mini modasına uygun 

olarak üç ayrı büyüklüktedir.” Haberin son bölümünde ise, Osman 

Kibar’ın şu açıklamasına yer verilmiştir: “Beni kızdırmasınlar, 

bundan böyle otobüs ve troleybüslerde bir de son günlerin modası 

‘mini şort’u uygulamak üzere vasıta imal ettirebilirim. Her mevzuda 

olduğu gibi bu konuda da İzmir tek ve önderdir.” Haberden 

anlaşılacağı üzere Osman Kibar, yaptığı icraatları dönemin moda 
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tabirleriyle anlatarak simgesel iktidarını güçlendirmeye çalışmış, bu 

şekilde Hürriyet’in haberine konu olmuştur. Bourdieu’nün belirttiği 

gibi simgesel iktidar, hem tahakküm kuranın hem de tahakküme 

uğrayanın rızasını sağlayan bir meşrulaştırma gücüdür (Akt: Swartz, 

2018: 129).   

 

Saklambaç gazetesine ait bir haberde ise “mini”, “midi” ve “maksi” 

sözcüklerinin, bir bakkal tarafından yumurta satışında, yani ticari bir 

amaçla kullanıldığı bilgisi okurlara aktarılmaktadır.  

 

21 Mart 1971 Saklambaç 

Bu dönemde Türk basınına yansıyan bir başka moda, “Dışı maksi içi 

aksi”dir. 17 Mayıs 1970 tarihli Saklambaç gazetesinde “DIŞI MAKSİ 

İÇİ AKSİ MODASI ŞİMDİ DE TÜRKİYE’YE SIÇRADI” şeklinde bir 

başlık görülmektedir. Haber şöyledir: “Avrupa’da yaz mevsiminin 

yaklaşması dolayısı ile başlayan ‘Dışı maksi, içi aksi’ modası hemen 

Türkiye’ye de sıçramıştır. Beyaz perdenin genç vamp yıldızlarından 
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NESRİN NUR’un öncülük ettiği bu modada maksi bir mantonun 

altında bikini mayo bulunmaktadır.” 

 

17 Mayıs 1970 Saklambaç - 25 Şubat 1971 Saklambaç 

25 Şubat 1971 tarihli Saklambaç gazetesinde ise “MİNİ MİDİ MAKSİ 

ve MİNİ ŞORT’tan sonra GÖBEK TEŞHİR modası başlıyor” şeklinde 

bir başlık görülmektedir. Bu habere göre Hollandalı bazı tanınmış 

modacılar, “Hanımlar maksi, midi ve süper mini kıyafetlerden 

bıktıkları için artık üzerine pek düşmemeğe başlamışlardır... Yüzde 

itibariyle hanımların göbekleri güzel olduğu için, bu güzel yönlerini 

hiçbir hanım teşhir etmekten çekinmeyecektir” cümleleriyle göbek 

teşhir modasını müjdelemiştir. Günümüze bakıldığında, göbeği açıkta 

bırakan giysilerin hâlen tercih edildiği görülmektedir. 

 

Yetmişli yılların moda haberlerinde “teşhir” sözcüğünün kullanımı 

dikkat çekicidir. Kadınların mini etek, mini şort, bikini giymesi, 

göbeğini açması vs. sıkça “teşhir etmek” ifadesiyle aktarılmaktadır. 
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Ancak bu ifade ahlaki bir eleştiri içermemekte, günümüzdeki 

anlamına göre daha olumlayıcı kullanılmaktadır. Bir başka deyişle, 

günümüzde “teşhir” sözcüğü kadınlar ve moda söz konusu olduğunda 

çok fazla tercih edilmezken, o dönemin haber metinlerinde oldukça 

yaygındır. 

 

2.2. Türkiye’nin Üniseks Modasıyla Tanışması 

Giysilerde cinsiyet ayrımı gütmeme modası, yetmişli yılların başında 

Türk basınının gündemini meşgul etmeye başlamıştır. Bu dönemde 

erkeklerin küpe takması, saç uzatması, saç boyatması, hatta bigudi 

kullanması, kürk giymesi, göbeğini açıkta bırakması medya 

metinlerinde sıkça tartışılırken; kadınların maskülen bir giyim tarzı 

benimsemesi eşit derecede ilgi görmemiştir. Bu dönemde gündeme 

gelen bir diğer husus çıplaklıktır. Ülkemize yurt dışından geldiği 

vurgulanan çıplaklık modası, Türk basını tarafından zaman zaman 

şaşkınlık içeren bir üslupla haberleştirilmiştir.   

 

Örneğin, 16 Şubat 1971 tarihli Saklambaç gazetesinde “Şarkıcı Adnan 

Pekak, göbeğine nazar boncuğu takıp sahneye çıktı” başlıklı bir haber 

yayımlanmıştır. Şarkıcının fotoğrafının hemen üstünde “Erkek kadın 

ayırt edilemez oldu artık” yazmaktadır. Metnin içeriğinde ise “ZEKİ 

MÜREN’in minisinden sonra şarkıcı ADNAN PEKAK da göbeğine 

nazar boncuğu takıp sahneye çıkarak yeni bir moda yaratmıştır. 

Sahnelerde erkek ve kadın sanatçıların artık ayırt edilmez hâle geldiği 

şu zamanlarda göbeğine nazar boncuğu takıp şarkı söyleyen ADNAN 
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PEKAK’ı bazı erkek seyirciler alkışlamışlar, bazıları ise 

yuhalamışlardır...” ifadeleri yer almaktadır.  

 

16 Şubat 1971 Saklambaç 

Adnan Pekak haberinde bahsi geçen Zeki Müren, üç sene sonra 

Hürriyet gazetesinde aşağıdaki haberle sunulmuştur.  
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08 Ocak 1974 Hürriyet 

“Zeki Müren sahneye uzay modası getirdi” başlığıyla verilen haberin 

fotoğrafında, Müren’in mini etek ve yüksek topuklu ayakkabılarla 

konsere çıktığı görülmektedir. Haber metni şöyledir: 

 “Eskimeden kendisini yenileyen sanatçı Zeki Müren, son 

konserlerinde de sahneye ‘Uzay Modası’nı getirdi. Ayağındaki 

çizme ile boyu tam 2 metre 4 santimi bulan Türk müziğinin taçlı 

kralı Müren, programının son şarkısını ‘Ayda yürüyen prens’ 

kostümü içinde okuyor.” 
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19 Ocak 1970 Günaydın - 19 Haziran 1971 Hürriyet 

19 Ocak 1970 tarihli Günaydın gazetesinde, yabancı uyruklu yarı 

çıplak bir çift görülmektedir. “Soyunmak ayıplığını kaybetti, giyinmek 

hayret verici oluyor” başlığıyla verilen bu haberin spotunda,  

 

“Geçtiğimiz 1969 yılı yeni yıla bir miras bıraktı: Çıplaklık 

modası. Dünyada bu moda öyle yaygın bir hâle geldi ki 

birbirinden açık seçik elbiseler görünce bunu rezalet sayanlar 

artık alıştılar, ayıbı unuttular ve hatta giyinik bir genç 

gördüklerinde hayretle bakıyorlar ‘Böyleleri kalabilmiş mi?’ 

diye…”  

 

Sol alt köşedeki fotoğrafın açıklamasında ise şu satırlar yer 

almaktadır: “İşte gençler şimdi birbirlerinin modeli elbiseleri kadın 

erkek ayırt etmeden giyiyorlar. Adı da UNİSEKS MODASI.” 
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Hürriyet gazetesinin 19 Haziran 1971 tarihli haberinde ise, üniseks 

giyinen hippi bir çiftin fotoğrafı görülmektedir. “Hippiler Üniseks 

modasını İstanbul’a yayıyorlar” başlığıyla çıkan bu haberin içeriği şu 

şekildedir: “Karısı Julie ile aynı kıyafeti giyen ve saçını da o şekilde 

uzatan modacı Michel Weber, ‘Üniseks en rahat kıyafet şeklidir. Artık 

kadın ve erkek aynı haklara sahip olduğu gibi aynı kıyafeti de 

giyebilirler’ demiştir.” 

 

07 Ağustos 1973 Okey Gazetesi - 12 Ağustos 1977 Günaydın 

 

07 Ağustos 1973 tarihli Okey gazetesinde “Uzun saç modası 

yüzünden erkek berberleri daha çok yolunu buluyor” başlıklı bir haber 

yer almaktadır. Haberde iki erkeğin berberde geçirdikleri büyük 
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dönüşüm, öyküleştirilerek okurlara sunulmaktadır. Erkeklerden birisi 

askerden izinli gelmiştir:  

“Askerden izinli gelir gelmez hemen kendini berbere attı. 

Saçları kısacıktı. Kızlar onu hep uzun saçlı olarak çakıyordu. 

Piyasaya çıkmadan önce berberden en kralından bir peruka 

satın aldı. Berberlerde artık kadın-erkek diye bir ayırım yok. 

Hepsi peruka satıyor, saç boyuyor. Bizim izinli, bir ton para 

verdiği perukasını aynanın karşısına geçip büyük bir ihtimamla 

kafasına kondurttu. Şimdi çavuşu bile görse onu tanıyamazdı. 

Eski kızlarından yine pasını alacaktı. Zaten bu uzun saç modası 

erkek berberlerinin işine iyiden iyiye yaradı. Şimdi eskisinden 

daha çok yollarını buluyorlar.”    

Diğer erkek ise saçının rengini değiştirme derdindedir: 

“Sıradaki ikinci delikanlının derdi, saçlarının rengindeydi. 

Saçını modaya uyduracaktı. Rengini biraz koyulaştırmak 

istiyordu. Berberle birlikte renk üzerinde anlaştılar. Saçı hemen 

boyanmağa başladı. Saçı boyanıp yıkandıktan sonra perma 

yapılması için kuruması lâzım. Delikanlı bu ıstıraba fiyakası 

tamamlansın diye seve seve katlandı. Bütün bunlar da haybeye 

değil, takır takır parayla oluyor. Saçı kuruduktan sonra öyle 

kalacak değil ya… Hemen bigudiler takıldı. Berber bu saçlara 

kıyak bir şekil vermek için marifetini göstermeğe başladı. Eğer 

saç kısa olsaydı hiçbir numara yapamazdı.” 

 

12 Ağustos 1977 tarihli Günaydın gazetesinde “Küpe erkekler 

arasında da moda oldu” başlığı görülmektedir. Avrupalı erkeklerin 

artık elmas ya da pırlanta küpe takmaya başladığını duyuran bu haber 

şu satırlarla sona ermektedir: “Bilindiği gibi ünlü Osmanlı padişahı 

Yavuz Sultan Selim de tek kulağına inci küpe takıyor ve o devirde küpe 

modasının öncülüğünü yapıyordu. Şimdi, Avrupa’daki birçok ünlü 

kuyumcu, erkek müşterisinin kulakları için orijinal küpeler 

yapabilmek amacıyla harıl harıl çalışıyorlar.”  
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22 Ocak 1973 Saklambaç 

Üniseks modasının bir diğer örneği, erkekler için üretilen kürk 

paltodur. Yetmişli yıllara kadar kadınların kullandığı vizon kürk ve 

tilki postu, üniseks modasının ortaya çıkışıyla birlikte erkek paltosu 

üretiminde de kullanılmaya başlamıştır. Keza 22 Ocak 1973 tarihli 

Saklambaç gazetesinin “Kürk modası erkek giyimine sıçradı” başlıklı 

haberinde, 34 bin lira ederinde bir vizon palto ve tilki postundan bir 

ceket tanıtımı yapılmaktadır. Erkek manken Haldun Güvan’ın giyip 

sunduğu bu giysilerin sosyeteye ve burjuva sınıfına hitap ettiği açıktır.  
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2.3. Türkiye’nin Tesettür Modasıyla Tanışması 

Yetmişli yıllar, moda açısından hem dünyada hem de Türkiye’de 

renkli ve hareketli geçse de söz konusu başörtüsü olduğunda bazı 

tabuların olduğu görülmektedir. Söz gelimi, bu döneme ait bir tesettür 

defilesi veya İslami moda dergisi kayda geçmemiştir. Seksenli yıllarda 

bile tesettür reklâmları, kadın vücudunu andıran elle çizilmiş resimler 

üzerinden sunulmuştur. Bir baş ve gövdeden ibaret olan bu resimlerde 

kadınların yüzleri çizilmemiştir. 90’lı yıllarla beraber bu durum 

değişmeye başlamış ve ilk tesettür katalogları hazırlanmıştır. 

(Barbarosoğlu, 2015: 118–121). İlk tesettür defilesi ise 1992 yılında 

Bayezit President Otel’de Tekbir Giyim tarafından yapılmıştır. Defile 

Türkiye’de ve dünyada ilk olması nedeniyle Avrupa medyasının yakın 

ilgisine sebep olmuştur. Öte yandan, ilk İslami moda dergisi 2011 

yılının Haziran ayında yayımlanmaya başlayan Ala Dergisi’dir. Bu 

dergi, alanında ilk olması sebebiyle uluslararası yankı uyandırmış; bir 

ara Almanya, Belçika, Hollanda, Fransa ve İsveç’te de satılmıştır 

(Oğhan, 2012). Özetle, tesettür modasıyla ilgili tabular ancak 90’lı 

yıllarda kayda değer ölçüde kırılabilmiştir. 

06 Eylül 1977 tarihli Günaydın gazetesinin “Başörtüsü ve türban bu 

kış moda olacak!” başlıklı haberi incelemeye değer niteliktedir. 

Haberin fotoğrafında, kırmızı ruju ve göz farı belirgin olmak üzere 

makyajlı bir kadın bulunmaktadır. Kadının başında geleneksel 

motiflerle süslü kırmızı bir başörtüsü vardır. Başörtüsü, kadının alnını 

tamamen kapatmaktadır. Alttaki küçük fotoğraflarda ise yine aynı 

mankenin başörtüsünü farklı şekillerde bağladığı görülmektedir. 
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Nitekim “Türban böyle de bağlanır” alt başlığından anlaşılacağı 

üzere, haberin ikinci konusu türban bağlama şekilleridir. 

 

06 Eylül 1977 Günaydın 

Haberin ilk paragrafı şu şekildedir: 

“Türban… Bir devre imzasını atmış giysi… Anneannelerimiz, 

babaannelerimiz devrinden kalma giysilerin yeniden moda 

olduğu bugünlerde türban da genellikle genç kızların başında 

görülüyor. Düz kumaştan, tek renkli, çok renkli, çevresi dantelli, 

işlemeli, yazmalı birçok çeşidi, bir çiçek gibi kızların başını 

süslüyor. Modacılar yaz aylarında genellikle akşamüzeri başa 

takılan bu örtülerin kış aylarında da moda olmaya devam 
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edeceğini söylüyorlar. Modacılar bayanların türbandan başka; 

şapka, bere yerine desenli başörtülere ilgi göstereceklerini de 

söylüyor. Yapımcılar, daha şimdiden kolları sıvayıp rengârenk 

başörtü ve türban yapmaya başladılar.” 

“Türban böyle de bağlanır” alt başlığında ise şu ifadeler yer 

almaktadır: 

“Başa bağlanan türbanın çeşitli bağlanış şekilleri vardır. 

Bunların içinde göze güzel görünen bir bağlayış şeklini sizlere 

sunuyoruz. 1- Açılmış örtü karşılıklı, iki ucundan kıvrılarak 

üçgen şekline getirilir. Uzun kısmı alnın üzerine konulup, iki uç 

enseden bir tek düğümle bağlanır. 2- Bağın ucunda kalan iki 

kısım ve üçgenin orta ucu, parmakla çevrilerek bükülür. Şimdi 

elimizde üç tane bükülmüş uç vardır. Bunlar saç örülür gibi 

örülür. 3- Türbanın arka kısmı saç örgü şeklinde bırakıldığı 

gibi, örgü tam bir daire şeklinde çevrilip topuz görünümünde de 

toparlanabilir. Ucu ise güzel bir iğne ile tutturulabilir.” 

 

Haberde “başörtüsü” veya “türban”, İslam inancının bir gereği olarak 

değil, retro modasının bir parçası olarak sunulmaktadır. Dolayısıyla 

gazete, muhafazakâr veya batılı ayırt etmeksizin tüm kadınlara 

seslenmekte, şapka ve berelerin yerini türbanın alacağını iddia 

etmektedir. Türbanın, dinsel bağlamından kopartılarak sadece bir 

aksesuar olarak sunulması dikkat çekicidir. 

 2.4. Yetmişli Yılların Diğer Akımları 

İdeolojik çatışmalarının yoğun bir şekilde yaşandığı, öğrenci 

cinayetlerinin işlendiği, Ecevit ve Demirel gibi siyasetçilerin ikonik 

birer figüre dönüştüğü yetmişli yıllarda, dönem dönem moda ile 

siyaset birbirine girmiş, üstünde siyasi parti amblemi olan birçok 

kibrit kutusu, eşarp, fular, şapka, havlu, entari vs. üretilmiştir. Hatta 
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03 Haziran 1977 tarihli Hürriyet gazetesinde, Adalet Partisi’nin kır atı 

ile Cumhuriyet Halk Partisi’nin altı okunun bikinileri süslemeye 

başladığı bilgisi verilmektedir. 

 

03 Haziran 1977 Hürriyet 

“Siyaset modası” başlığıyla yayımlanan bu haberin tam metni şu 

şekildedir: 

“Seçimin arefesinde, liderler kendilerine biraz daha fazla oy 

toplamaya çalışırken, bayanlar da gönül verdikleri partilerin 

amblemlerini mayolarına işledi. Yıllar önce Amerika ve 

İngiltere’de uygulanan bir moda şimdi de yurdumuza sıçradı. 

AP’nin ‘Kır at’ı ile CHP’nin ‘6 Ok’u şimdi mayoları süslüyor. 

Bu seçimde her şey daha bir anlamlı, daha bir görkemli oldu. 

Partiler seçmenlerini biraz daha kendilerine çekebilmek için 

kibrit kutusu, eşarp, fular, havlu, şapka ve entarileri amblemleri 

ile süslerken, şimdi de avuç içi kadar mayolarda kır at ve 6 ok 

var. Bu yaz plajlarda mayolardaki desenlerin çoğunluğunu da 
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AP ve CHP yanlısı amblemler teşkil edecek. Haziran ayının 

kızgın güneşiyle bayanlar serinlemek için koştukları deniz 

kıyılarında Kır at’lı ve 6 ok’lu mayolarını giyiyor (Foto: hha – 

Hamdi UNCU).” 
 

Siyasi partiler kâr amacı güden yapılar olmasalar da gerek kuruluş 

süreçleri gerekse parlamentodaki mevcudiyetleri güçlü bir iktisadi 

sermayeden beslenmektedir. Belli bir eşiği aştıktan sonra iktidar 

mücadelesi vermeleri ve ülkeyi yönetmeleri umulan siyasi partiler, 

meşruiyetlerini güçlendirmek adına ekonomik çıkarlarını inkâr etme 

yoluna giderler. Bu inkârın en yaygın yollarından birisi, kitle iletişim 

araçları ile “toplumun bağrından kopulduğu ve milletle bir bütün 

olunduğu” mesajını vermektir. Bunu gerçekleştirmek için simgesel 

şiddetin somut örneklerinden biri olan parti amblemlerini halka 

özümsetmeye çalışırlar. Benzer bir düşünce ile Bourdieu, kâr amacı 

gütmeyen sektörlerdeki genişlemenin “ekonomik sermayenin simgesel 

sermayeye dönüştürülmesinden” kaynaklandığını savunur. Bu şekilde 

hâkim gruplar, faaliyetlerine kamu nezdinde bir itibar kazandırmış 

olurlar (Akt: Swartz, 2018: 132).  

 

Eşarp, fular, havlu, şapka, entari ve bikinilere parti amblemi 

eklenmesi, siyasi partilerin simgesel sermayelerini güçlendirmek 

adına “modanın devrimci gücünden” yararlandıklarını göstermektedir.  

Yetmişli yıllarda moda, Vogue dergisinin tabiriyle kayda değer 

derecede “anarşi” barındırmaktadır. Çıplaklığın öne çıktığı, esnek bir 

vücudun en temel aksesuar sayıldığı bu dönemde, yaygınlaşan bir 

başka akım “teneke modası”dır. 07 Şubat 1970 tarihli Günaydın 

gazetesi, teneke modasının Avrupa’dan Türkiye’ye geldiğini 
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duyurmaktadır. Haberin fotoğrafında zincir askılı teneke sutyeni ve 

külotuyla poz veren Nesrin Nur görülmektedir. Nesrin Nur, 1971 

yapımı “Battal Gazi Destanı”, 1972 yapımı “Karaoğlan Geliyor: 

Cengiz Han'ın Hazineleri” gibi filmlerin yan rollerinde oynamış, 

Yeşilçam’ın genç aktrislerinden biridir. 

 

07 Şubat 1970 Günaydın 

“Teneke modası Türkiye’ye de geldi” başlığıyla verilen haberin içeriği 

şu şekildedir: 

 “Teneke modasının öncülüğünü memleketimizde Yeşilçam’ın 

yenilerinden Nesrin Nur yapıyor. Son aylarda Türkiye’de 

geçerli olan ‘Maksi etek’ modasına özel olarak hazırlattığı 

tenekeden yapılmış mini elbiseyle karşı çıkan Nur, ‘Bacakları 

güzel olmayanlar maksi etek giyer. Benim bu konuda Allah’a 

şükür bir korkum yok. Tanrının bildiğini kuldan saklamam. 

Bacak bunlar, soba borusu değil’ demektedir. Nesrin Nur’un 

özel olarak hazırlattığı elbisenin sutyeninin askısı zincirden 
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yapılmıştır. Çok yakında bu elbisesiyle sokağa çıkacağını 

söyleyen teneke modasının Türkiye’deki öncüsünün tek sıkıntısı, 

teneke eteği giydiği zaman oturmakta zorluk çekmesidir.” 

 

31 Ocak 1971 Saklambaç 

31 Ocak 1971 tarihli Saklambaç gazetesinde, “KADINLAR ŞİMDİ DE 

VÜCUD VE TIRNAKLARINI ‘RENGÂRENK’ BOYAMAYA MERAK 

SARDILAR” başlıklı bir haber görülmektedir. Haberde film aktrisi ve 

striptizci Selen Batıkan’ın yeni bir moda yaratma yoluna gittiği, iki 

elinin on parmağını değişik renklere boyadığı anlatılmaktadır. Her 

parmağını başka bir renk oje ile boyayan sanatçı “Bu benim kendi 

buluşum. Böylece eller ve ayaklar daha cazip ve daha tahrikkâr 

gözükmektedir” demiştir. Ayrıca haber fotoğraflarının üst kısmında, 

modanın bir “çılgınlık” olarak tanımlandığı görülmektedir. 
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11 Mart 1971 Saklambaç 

11 Mart 1971 tarihli Saklambaç gazetesinde “Ayak bileğine saat 

takma modası İstanbul’da da esmeğe başladı” başlıklı bir haber 

görülmektedir. Habere göre ismi verilmeyen bir modacı “Bu yeni 

modadan bilhassa erkekler memnun olacaklar. Zira saat kaç diye 

sordukları zaman genç kızlar ayaklarını havaya kaldırıp saati 

göstererek bu soruyu cevaplandırıyorlar” demiştir. 

Bu dönemde Türk basının gündemine gelen bir başka moda takma 

bendir. Marilyn Monroe, Türkan Şoray vb. ikonik kişilerin 

yüzlerindeki benlerden esinlenilerek başlatılan bu akım, kısa bir 

sürede Türk basınına yansımıştır. 24 Eylül 1973 tarihli Hürriyet 

gazetesinde yayımlanan “Takma ben moda oldu” başlıklı haberde bu 

durumu görmek mümkündür. 
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24 Eylül 1973 Hürriyet 

Haberde şu ifadeler yer almaktadır:  

“Saçın ve kirpiğin takması oluyor da cildin neden olmasın? Bir 

zamanlar yüzlerinde çilleri olanlar onlardan kurtulmak için 

türlü çarelere başvururlarken, geçen yıl yapma çiller moda 

oluverdi ve çokları da benimsedi bu modayı. İşte şimdi de takma 

benler yeniden moda oldu, hem de herkesin sevdiği bir moda, 

çünkü benlerin yüze bir manâ kazandırdığı kabul edilen bir 

gerçektir. Yüzlerinde Allah vergisi beni olmayanlar hiç 

üzülmesinler, bir kalem her şeyi hallediyor.” 
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Yetmişli yıllarda yaygınlaşmaya başlayan bir diğer akım “cin 

modası”dır. Bugün dünya genelinde milyonlarca insanın giydiği cin 

pantolon, Türk basınındaki ilk emarelerini o dönemde vermiştir. 09 

Haziran 1974 tarihli Okey gazetesinde yayımlanan “Bizim eski 

‘Kovboy Pantolonu’ modanın en kralı oldu” başlıklı haber, bu süreci 

anlatması açısından önemlidir: 

 

“Şimdi bu haberi filan okumayı bırakarak hemen sandığı 

karıştırıp eskiler arasında blucinini bulmaya bak, yoksa çıra 

gibi yandığının resmidir. Eskiden ‘Kovboy Pantolonu’ diye 

beğenip giymediğimiz blucinler şimdi modanın en kralı oldu. 

Amerika’da çok ucuza satıldığı için fakirlerin giydiği bu 

pantolonlar sosyetenin tepesine yerleşti kaldı. Şimdi Avrupa’nın 

her yerinde, her yaştan, her cinsten mahlûkatın poposunda 

blucin görülüyor. Blucinciler milleti tav etmek için bebe 

blucininden dede blucinine kadar binbir türlü mal imal 

ediyorlar. Bizimkiler Avrupa’dan geri kalır mı? Bizde de 

dükkânlar blucinden geçilmiyor. Kızlar erkeklerden daha 

meraklı blucinleri giymeye. Plaja da baloya da cin giyip 

gidiyorlar.”  
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09 Haziran 1974 Okey Gazetesi 

Yetmişli yılların bir başka modası da “Afro saç”tır. Keza 23 Haziran 

1979 tarihli Hürriyet gazetesinin haberine göre “Afro saç”, önce 

Bülent Ersoy sonra da Zeki Müren tarafından uygulanmış, hatta bu iki 

sanatçı arasındaki mesleki rekabetin bir konusu olmuştur. 
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23 Haziran 1979 Hürriyet 

“Afro saç kime daha çok yakışıyor?” başlığıyla yayımlanan bu haber 

şöyledir: 

 

“Zeki Müren, ‘Afro’ modasının ilk kez Bülent Ersoy tarafından 

uygulandığını söyleyenlere, ‘Benim Bülent’ten neyim eksik. 

Afro’nun kime daha çok yakıştığını yine bizi var eden 

hayranlarımız bilir. Bülent saçlarını beni kıskandığı için öyle 

yaptırmıştır. Oysa ben hiç kimseyi kıskanmıyorum’ karşılığını 

verdi. Salonda öpücükler yağdırarak, sürekli tebessüm eden 

Zeki Müren, kendisini alkışlayanlara, ‘Canlarım, cananlarım 

benim. Yine sizlerleyim. Yine sizlerle olacağım’ dedi.” 



 
 643 

 

19 Nisan 1970 Saklambaç - 18 Mayıs 1971 Vatan 

Yetmişli yılların başında tüketim kültürünün bir ürünü olan, burjuva 

tüccarların stratejilerinden birisi olarak da sayılabilecek bir akım 

başlamış, önce Amerika ve Avrupa’ya, sonra da Türkiye’ye 

yayılmıştır: “Giy ve at modası.” 19 Nisan 1970 tarihli Saklambaç 

gazetesi, bu modayı şu cümlelerle okuyucularına duyurmuştur: 

“Hanımları çamaşır yıkama derdinden kurtaran ‘Giy ve at’ modası, 

Amerika ve Avrupa’dan sonra Türkiye’ye de sıçramıştır. Amerikalı bir 

işadamının buluşu olan ve hayatı hanımlar için son derece 

kolaylaştıran yeni tip elbiseler, kadınlar tarafından bir defa 

giyildikten sonra atılmaktadır.” Benzer şekilde, 18 Mayıs 1971 tarihli 

Vatan gazetesi de bayanlar için bir kolaylık olan giy-at modasının 

dünyaya yayıldığını belirtmektedir. Habere göre, “Bu yenilik vasat 
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bütçeli bir kadının gardrobunu bugüne kadar olmadık şekilde 

zenginleştirip her olaya göre kıyafetler düzebilmesini sağlıyacaktır. 

Artık evlilik, balo, özel törenler, tatil gibi özel durumlar için özel 

kıyafetler satın almaya lüzum kalmıyacak ve vitrinlerdeki fiyatların 

dörtte birinden daha az bir fiyata istenilen kıyafet temin 

edilebilinecektir.” Öte yandan, bu haberin altındaki “Paslanmaz 

çelikten mini-şort yapıldı” alt başlığı da yetmişli yılların moda 

bağlamında ne kadar renkli geçtiğini ispatlar niteliktedir. 

 

Kapitalizm küreselcilerin desteğiyle tüm dünyaya yayılırken, 

Bourdieu Cezayirli köylülerin bazı davranışlarını gözlemlemiş ve 

gözlemlerini sosyolojik açıdan yorumlamıştır. Ona göre Cezayirli 

köylüler, hayatlarını istila eden kapitalizmin dayatmalarına karşılık, 

araçsal hesaplamaya dayalı, geleceğe odaklı bir davranış biçimi 

sergilemiyorlar, bunun yerine kendi geleneksel yatkınlıkları 

çerçevesinde hareket ediyorlardı. Başka bir deyişle, yeni yapısal 

gereklilikleri, geleneksel yatkınlıklarının süzgecinden geçiriyorlardı. 

Özetle köylü yatkınlıkları “ekonomik yapılara koşut bir ritimle” 

değişmiyordu (Akt: Swartz, 2018: 75 ve 102). Bu duruma benzer 

şekilde, yetmişli yılların Türkiye’sinde köylülerin bir kısmının, 

batıdan gelen tüm moda akımlara rağmen yatkınlıklarından 

vazgeçmedikleri; şalvar, cepken, tülbent, basma ve kaftan giymeyi 

sürdürdükleri görülmektedir. Nitekim günümüzde hâlen geleneksel 

motifler taşıyan yerel kıyafetleriyle tipik Anadolu köylüsünü görmek 

mümkündür. 
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29 Haziran 1977 tarihli Son Posta gazetesinde “MODA ŞİMDİ 

KÖYLÜ HALKA DÖNDÜ” başlıklı bir haber görülmektedir. 

 

29 Haziran 1977 Son Posta 

Haberin içeriği şu şekildedir: 

“Tülbentinden şalvarına, cepkeninden gömleğine kadar 

Anadolu kadınımızın kıyafetleri şimdi usta modacılarımızın 

ellerinde modernleştiriliyor. Devamlı yenilik ve değişiklik 

peşinde koşan büyük şehirler halkı için yakın zamanda yeni yeni 

şekillerle birlikte Anadolu kadınlarının havası ve olgunluğu da 

geliyor. Bu yıl tatilde örgü, havlu giysiler giyilmeyecek. Anadolu 

kadınlarımızın tarlalarda, ocak başlarında giyindikleri 

basmalar, kaftanlar moda dünyasında zirveye çıktı. Bikiniler, 
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mayolar, deniz kıyafetleri, eşarplar rengârenk kumaşlardan 

oluşuyor...” 

 

Haberden anlaşılacağı üzere modacılar, Anadolu köylülerinin 

yatkınlıklarına uygun kıyafetler tasarlamakta, başka bir deyişle, 

kırsalda yaşayan insanların habitusu aracılığıyla iktisadi çıkar elde 

etmeye çalışmaktadır. Kapitalizm, yerel ve geleneksel olan her şeyi 

içine katabilme potansiyeline sahip esnek bir sistemdir. Ekonomik 

krizler, savaşlar ve kıtlıklar karşısında bile yürürlükte kalmasının 

nedeni budur. Ancak günümüzde hâlen elli yüz yıl öncesinin 

giysilerini giyen; şalvarlı, kaftanlı, cepkenli köylüler bulunuyorsa, 

bunun nedeni Bourdieu’nün de belirttiği gibi; yeni yapısal 

gerekliliklerin Türk köylüleri tarafından geleneksel yatkınlıklar 

süzgecinden geçiriliyor olmasıdır. 

 

SONUÇ  
  

Altmışlı yıllardan yetmişlerin sonuna dek uzanan süreçte Türkiye’de 

moda anlayışı, Avrupa ve Amerika ile paralellik göstermiştir. Fransız 

moda tasarımcısı Yves Saint Lauren kadınlarda maskülen giyim 

üzerine yoğunlaşırken, İngiliz modacı Mary Quant kadın müşterilerine 

giydirdiği kısa eteklere, kendine ait olan Morris Mini-Minor marka 

otomobilin isminden de esinlenerek “mini etek” adını koymuştur. 

Gerek üniseks gerekse mini etek modası, Türk basınını oldukça 

meşgul etmiştir. Analiz edilen haberlerden anlaşılacağı üzere üniseks 

modası, Türk kadınının maskülen giyime yönelmesinden ziyade, Türk 

erkeğinin küpe takması, saçlarını uzatması ve feminen giysiler 
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giymesiyle sonuçlanmıştır. Etekler Avrupa’daki gibi “mini”, “midi”, 

“maksi” olmak üzere üç boyda üretilmiş, bu sözcükler halk arasında 

iyice yaygınlaşarak İzmir Belediyesi’nin toplu taşıma araçları ve 

İstanbul’da bir bakkalın yumurtaları için de kullanılmıştır. Diğer 

yandan mini etek, meşruiyetlerini güçlendirmek isteyen siyasetçiler 

tarafından bir simgesel şiddet aracına dönüştürülmüş, özellikle 

muhafazakârlar ile batılılar arasında çeşitli tartışmalara konu olmuştur.  

 

Bu dönemde kibrit kutusu, eşarp, fular, havlu, şapka, entari, hatta 

bikinide; başta Cumhuriyet Halk Partisi ve Adalet Partisi olmak üzere 

çeşitli siyasi partilerin amblemleri gözlemlenmiştir. Simgesel 

sermayesini güçlendirmek ve iktisadi çıkarlarını gizlemek isteyen 

siyasi liderler, bu maksat uğruna “modanın devrimci gücünden” 

yararlanmak istemişlerdir.  

Yetmişli yıllar, ilginç trendlerin ortaya çıktığı bir dönem olmuştur. 

Teneke modası, tırnakları ve vücudu rengarenk boyama modası, ayak 

bileğine saat takma modası, yüze ben çizme modası, Afro saç modası, 

cin pantolon ve giy-at modası, Türk basınına yansıyan ilginç 

trendlerden birkaçıdır.  

 

İncelenen moda haberlerinde “sosyete”, “köylü”, “erkek”, “kadın”, 

“kız”, “pahalı”, “ucuz” sözcüklerinin sıkça kullanıldığı görülmüştür. 

Bu sözcükler toplumsal sınıfları ve ayrımları inşa etmekte etkilidir. 

Bourdieu’ye göre toplumsal sınıf, her zaman, istatistiksel kanıtlardan 

ve etnografik betimlemelerden oluşan muhayyel birleşimlerden yola 

çıkılarak oluşturulmuş, sıklıkla da görüşmelerle, fotoğraflarla, 

reklamlardan ve popüler basından kesitlerle desteklenmiş, ‘inşa 
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edilmiş’ bir sınıftır (Akt: Swartz, 2018: 221). Nitekim Türk basınının 

modayı anlatırken kullandığı eril ve egemen dil, hem cinsiyet hem de 

sınıf ayrımlarını yeniden üretme görevini üstlenmiştir.  
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GİRİŞ 

Doğası gereği oldukça karmaşık olay örgülerinin bir araya gelmesiyle 

vücut bulan sosyal hadiseleri çözümlemek bir yana, çoğu zaman 

anlamlandırmak dahi oldukça zordur. Zira sosyolojik meseleler belirli 

bir zaman diliminde, belirli şartlar altında meydana gelip, her 

seferinde aynı sonucu verecek olgular değildir. Girdiler çoğu zaman 

aynı gözükse bile olaya dahil olan gözlemlenebilir ve gözlem dışı 

etkenlerin sonucu yönlendirme ihtimali her zaman yüksek oranda 

vardır. Türkiye’de 1980’lerden itibaren devam eden ve ülkeyi insani, 

sosyal ve ekonomik yönden dikkate değer kayıplara uğratan elim 

hadiseler de, süreç içerisinde geçirdiği değişim dikkate alındığında, 

hiç şüphesiz bu kapsamda değerlendirilebilir. 

 

Ülkenin dinamizmini, güvenlik boyutuyla uluslararası itibarını ve 

hatta topyekûn kalkınmasını büyük sekteye uğratan bu sorunu sona 

erdirmek için geçen zamanda iktidarı elinde bulundurmuş yönetici 

erkler zaman zaman sertlik yanlısı, zaman zaman da görece ılımlı 

politikalar izleyerek sorunun çözülmesi yoluna gitmişlerdir. Süreçte, 

Althusser’in deyimiyle kimi zaman devletin baskı aygıtları ön plana 

çıkarılmış, kimi zaman da ideolojik aygıtlarına aktif roller biçilmiştir. 

Gelinen noktada sürece dâhil olan bölgesel ve küresel çok sayıda aktör 

ile perde arkasında devam eden çeşitli çıkar çatışmalarının yanı sıra, 

sosyolojik perspektiften bakıldığında ülke sathına yayılmış şehit 

cenazelerinin yarattığı öfke; boşaltılan köylerden ve güvenlik 

endişesinden dolayı büyükşehirlerin kenar mahallerine yerleşmek 

zorunda kalmış insanların hayatlarını idame ettirmekte kullandıkları 
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bilgi birikimlerinin (çiftçilik, hayvancılık vb.), gittikleri yerlerde 

finansal bir değere sahip olmaması ve bunun sonucunda meydana 

gelen sosyal çöküntü, terör hadisesinin çok yönlü etkilerini ortaya 

koyan bazı örnekler olarak ortaya çıkmaktadır. Örnekleri çoğaltmak 

ve terörün sosyolojik, sosyo-politik ve ekonomik sonuçlarını 

derinlemesine irdelemek mümkün olmakla birlikte, bu çalışmada esas 

olarak cevabı aranan soru 61. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 

tarafından “Demokratik Açılım ve Barış Süreci” adı altında yürütülen 

faaliyetlerden “Akil İnsanlar Heyeti” oluşumunun yapısını 

irdelemektir. Heyetin oluşturulmasında dikkate alınan unsurlar, bir 

taraftan Frankfurt Okulu’nun “kültür endüstrisi”, diğer taraftan 

Chicago Okulu’nun “parasosyal etkileşim” kavramları bağlamında 

değerlendirilmek suretiyle, bir olgu farklı düşünce sistemleri 

perspektifinden sorgulamaya tabi tutulacak, örnekleme alınan yazılı 

basın araçlarının söylem analizi ile kuramsal paralellikler sınanmaya 

çalışılacaktır. 

1. FRANKFURT OKULU VE KÜLTÜR ENDÜSTRİSİ 

Weimer Almanyasında, Frankfurt Üniversitesi Sosyal Araştırmalar 

Enstitüsü adıyla Felix Weil öncülüğünde 1923 yılında kurulan, yaygın 

adıyla Frankfurt Okulu, interdisipliner bir yaklaşımla ekonomi politik 

analizler yapan, kapitalist modernleşme eleştirisini merkeze alan bir 

ekol olarak tanımlanabilir. Frankfurt Okulu teorisyenlerine göre "amaç 

özgürlüğü geliştirmek olmalıyken rasyonalite kapitalist artı değeri 

artırmanın ve insanı köleleştirmenin bir aracı haline gelmiştir…. 

Özellikle kültürün endüstrileşmesi ile birlikte popüler kültür/kitle 
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kültürü insan bilincinin parçalanmasını, tek tipleşmesini ve tüketim 

kültürünün egemen olmasını sağlamıştır" (Yaylagül, 2013: 94-95). 

 

Buradan hareketle ekolün epistemolojik ve metodolojik düzeyde 

pozitivizm, yönetsel yapı üzerinde belirleyici olan bilim ve 

teknolojinin ideolojik etkisi ve kültür endüstrisinin eleştirel analizine 

odaklandığı ifade edilebilir (Bottomore, 1997: 61). Bu çalışmada, 

pozitivizm ve bilim tartışmaları cevabı aranan sorular dışında kaldığı 

ve böyle bir tartışmanın marjinal faydayı azaltacağı düşüncesinden 

hareketle detaylı olarak incelenmemekle birlikte ekolün üzerinde 

durduğu kültürün kitlesel üretimi ya da Adorno ve Horkheimer'in 

tanımladığı şekliyle "kültür endüstrisi" kavramı üzerine 

yoğunlaşılacaktır. 

 

Ekolün, Aydınlanma eleştirisinde ortaya koyduğu, dünyanın büyüsünü 

bozma ve efsanelerden kurtarma girişiminin bedelinin, yeni efsaneler 

yaratma ve insani olmayan güçlere yeni tür bir teslimiyetle ödendiği 

(Şan ve Hira, 2007: 324) düşüncesinden hareketle kültür kavramı 

incelemeye tabi tutulduğunda, kültürün kapitalist toplumlardaki 

üretim sürecinin öncelikli ve önem arz eden bir hususu olduğu 

vurgulanabilir. Kapitalist sistemde diğer üretim araçları gibi kültürel 

üretim araçlarının da burjuvazinin kontrolünde olduğu, bu nedenle 

'gerçekliğin' eşit olmayan güç yapılarını ve iktidar mücadelelerini 

örtmek ve kurulu düzeni meşrulaştırmak adına ideolojik çarpıtmaya 

maruz bırakıldığı (Yaylagül, 2013: 95); fakat bunu yaparken iktisadi 

ve siyasi elitlerin ihtiyaçlarından ziyade, kitlelerin ihtiyacı için 

yapıldığı algısının oluşturulmaya çalışıldığı belirtilebilir. 
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Kültür endüstrisi kavramının mimarlarından Adorno'nun, kavramın 

oluşum sürecine ilişkin ifadeleri de belirtilen olguyu tanımlar 

niteliktedir; 

 

Kültür endüstrisi terimi yanılmıyorsam ilk defa 1947’de, 

Amsterdam’da Horkheimer’la birlikte yayımladığımız 

Aydınlanmanın Diyalektiği’nde kullanıldı. Müsveddelerde “kitle 

kültürü” terimini kullanmıştık. Fakat daha sonra, yandaşlarının 

işine gelecek yorumları dışarıda bırakmak amacıyla kitle 

kültürü yerine “kültür endüstrisi” terimini kullanmayı uygun 

bulduk; ne de olsa onun, kitlelerden kendiliğinden çıkan bir 

kültür sorunu olduğunu ortaya atabilirler, onu popüler sanatın 

çağdaş formu sayabilirlerdi ki bu ikincisinin kültür 

endüstrisinden kesin olarak ayırt edilmesi gerekir.  

Kültür endüstrisi eski olanla tanıdık olanı yeni bir nitelikte 

birleştirir. Kitlelerin tüketimine göre düzenlenen ve büyük 

ölçüde o tüketimin yapısını belirleyen ürünler, tüm sektörlerde 

az çok bir plana göre üretilir. Tüm sektörler yapısal olarak 

benzerdir ya da en azından birbirinin açıklarını kapatarak, 

neredeyse tamamen gediksiz bir sistem oluştururlar. Bunu 

olanaklı kılan sadece çağdaş teknik olanaklar değil, aynı 

zamanda ekonomik ve yönetsel yoğunlaşmadır. Kültür endüstrisi 

kasıtlı olarak tüketicileri kendisine uydurur (Adorno, 2003: 76). 
 

19. yüzyılın sonlarından itibaren Amerika ve akabinde Avrupa'da 

yükselen, konformist ve olumlayıcı ürünleriyle entelektüel kültürün 

eleştiri potansiyelini ortadan kaldıran (West, 1998: 95-96) 
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endüstrileşmiş kültür/sanat ürünlerinin kitleleri tüketime sevk edecek 

biçimde tasarlanışını (Çağan, 2003: 183; Şan ve Hira, 2007: 329) 

tanımlayan kültür endüstrisinin reklamcılıkla birbirine karıştığını ifade 

eden Adorno ve Horkheimer, bu ikilinin zaferinin endüstrinin 

ürünlerini almaya ve kullanmaya zorladığını belirtmektedir (Tekinalp 

ve Uzun, 2009: 166). 

 

Frankfurt Okulu’nun önemli temsilcilerinden Marcuse da kitle iletişim 

araçlarının sanatı, siyaseti, dini, felsefeyi, ticareti uyumlu bir biçimde 

ve genellikle görünmez biçimde birbirine karıştırmakla kalmadığını, 

kültür alanlarını ortak bir duruma, ticari forma indirgediğini; sadece 

alışveriş değerlerinin önemli hale geldiğini, bunun dışında her şeyin 

önemini yitirdiğini ifade etmektedir (Marcuse, 1975: 76). 

 

Kültür endüstrisini sadece ekonomik faaliyetlerle sınırlamak da çok 

sağlıklı değildir. Zira kapitalist sistemde her türlü toplumsal form, 

olay ve olgu tüketilmek üzere dizayn edilmiş kültür nesneleridir. 

Güngör (2011: 231-232), politik aktörlerin faaliyetlerinde, kitlenin 

tüketimi için hazırlanan enformasyonun, yani kültür endüstrisi 

ortamının çok önemli popülizm araçları olduğunu ifade ederken, 

siyasilerin önemli konularda ve seçim dönemlerinde toplumdaki en 

popüler sanatçıları yanlarına çekmeye çalışmalarını bu olgunun 

toplumsal tekabüliyeti olarak ortaya koymaktadır. 

 

12 Eylül 2010 Anayasa Referandumu sürecinde Türkiye’de 

yaşananların da kültürel popülizmin somut örneklerinden biri 

olduğunu ifade eden Güngör (2011: 231-232), iktidar partisinin 
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Anayasa taslağına “evet” oyu kullanılması için popüler müzik 

sanatçılarını yanına çekmesini, onlarla toplantılar yapmasını, 

propaganda kampanyasının içerisine etkin biçimde dahil etmesini bu 

kapsamda değerlendirmektedir. 

2. CHİCAGO OKULU VE PARASOSYAL ETKİLEŞİM 

İletişimi ileti naklinin ötesinde süreklilik arz eden ve içerisinde 

kültürün oluşum gösterdiği bir süreç olarak değerlendiren Chicago 

Okulu teorisyenleri, iletişimin; "siyasette, göreneklerde, törelerde, 

kurallarda, sanatta, mimaride" kendini gösterdiğini belirtmekte ve 

iletişimin, kamusal yaşamdaki merkezi yerine ve "gözcü" konumuna 

vurgu yapmaktadır (Lazar, 2001: 16; Odyakmaz, 2005: 130).  

 

Chicago Okulu’nun önde gelen temsilcilerinden Cooley, kamuoyu, 

iletişim, sosyal etkileşim, sembolsel etkileşim, kişilerarası iletişim ve 

“kendini diğerinin gözüyle görme” düşüncesini geliştirirken; işbirliği, 

şeffaflık ve dürüstlük ekseninde bir dünya kurgulamıştır (Erdoğan, 

2007: 131).Farklı süreçlerde ilgi alanları ayrışan ekol teorisyenlerinin 

barış iletişimi, çatışma ve kriz çözümü; gündelik yaşamdaki bireysel 

deneyimleri anlama ve anlamlandırma ile sembolsel etkileşim 

konularına yoğunlaştıkları görülmektedir. Erdoğan (2007: 132) bu 

çabaların, postmodern anlayışla sözüm ona zenginleştirilerek (daha 

doğrusu fakirleştirilerek) bireyin etkileşimsel dünyasını anlama işine 

girildiğini ifade etmektedir. 
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Chicago Okulu’nun temsilcilerinden Horton ve Wohl ise etkileşim 

olgusuna farklı bir boyuttan yaklaşarak, etkileşimin taraflarından 

birinin karşı taraf hakkında çok fazla bilgi sahibi olduğu, fakat 

ilişkinin diğer öznesinin, karşısındaki hakkında hiçbir bilgiye sahip 

olmadığı durumları ifade eden “parasosyal etkileşim” kavramını 

geliştirmişlerdir. Bu ilişkilerin en yaygın biçimi de 20.yy’ın ikinci 

yarısından itibaren televizyon ve sinemayla birlikte popülarite 

kazanmaya başlayan ünlüler ile izleyicileri, taraftarları arasındaki tek 

taraflı ilişki durumudur (Ashe ve McCutcheon, 2001: 125). 

 

Yüz yüze etkileşim gibi işlemekle birlikte tek taraflı işleyişle farklılık 

kazanan parasosyal etkileşim, izleyici kesitini ilgilendiren bir 

durumdur ve karşılıklı bir etkileşim söz konusu değildir. Başka bir 

deyişle parasosyal etkileşim ya da ilişki, izleyici ile medya karakteri 

arasındaki hayali bir arkadaşlıktır (Güngör, 2011: 274). 

 

Bu hayali arkadaşlık hali de kitle iletişim araçlarını ellerinde 

bulunduran egemen yapı tarafından arzu edilen ve körüklenen bir 

durumdur (Ashe ve McCutcheon, 2001: 125). Çoğu zaman toplumda 

belli değerlerin, davranış biçimlerinin ve tutumların yerleştirilmesine 

ve yaygınlaştırılmasına ilişkin stratejilerde de parasosyal etkileşimden 

yararlanılır. Bunun için kurmaca ürünlerle, eğlence, yarışma vb 

programlar aracılığıyla çeşitli rol modeller kurularak topluma sunulur 

(Güngör, 2011: 274). 
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İzleyicilerin çoğu zaman kendilerini televizyondaki dizi filmlerde ya 

da reality showlarda izledikleri karakterlerle özdeşleştirdiği, 

kendilerini onların yerine koyduğu, onları kendi ailelerinin 

bireylerinden biri olarak görmeye başladıkları, kurmaca ile gerçek 

arasındaki sınırların belirsizleştiği bu süreçte izleyici gerçek yaşamına 

ilişkin zamansal ve uzamsal sınırların ayrımında zorlanmakta, gerçek 

ve kurmaca dünya iç içe geçmektedir (Güngör, 2011: 274). 

 

İngiliz televizyon izleyicileri üzerine yapılan araştırmalarda, pembe 

dizi izleyicilerinin tepkileri, Horton ve Wohl’un görüşlerini 

destekleyen kanıtlar da sunmuş; Coronation Street adlı dizide 

meydana gelen araba kazası sahnesiyle ilgili sorulan soruya bir 

izleyici “gerçek bir trafik kazası olmuş ve onlar için bir şeyler yapmak 

istiyorsunuz gibi hissediyorum” yanıtını vermiştir (McQuail, Blumler, 

ve Brown, 1972: 157). 

 

Parasosyal etkileşimin, eğlence biçimlerinin saptanmasında, eğitim 

stratejilerinin belirlenmesinde, ticari ilişkilerin örgütlenmesinde çoğu 

zaman etkili olduğu görüşünden hareketle, toplumda popülarite 

kazanan televizyon dizileri yada sinema filmlerinin genel olarak 

piyasadaki alışverişi de etkilediği, hatta toplumda yüksek popülarite 

yakalayan dizi filmler üzerinden çoğu zaman bir takım ticari ilişkilerin 

geliştirildiği ifade edilmektedir (Güngör, 2011: 274). Parasosyal 

etkileşimin ticari boyutunun yanı sıra tutum değişiminde oynadığı 

önemli roller, siyasal iletişim faaliyetleri için de önemli bir çalışma 

alanı olmasına imkân sağlamaktadır. İzler kitleyle parasosyal 

etkileşimi yüksek olan ünlülerin, toplumsal değişim ve dönüşüm 
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süreçlerinde siyasal erkin yanında yer alması büyük önem arz 

etmektedir. 

3. AKİL İNSANLAR HEYETİ 

Akil İnsanlar Heyeti, 61.Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından 

terörün bitirilmesi ve normalleşme sürecine geçilmesi amacıyla 

yürütülen “Demokratik Açılım ve Çözüm Süreci” adlı proje 

kapsamında oluşturulan ve resmi görevi olmayan bir gruptur. Heyet, 

ülkenin yedi coğrafi bölgesine ayrılmış, 63 üyeden müteşekkil 

biçimiyle 03 Nisan 2013 tarihi itibariyle kamuoyuna duyurulmuştur 

(aa.com.tr, 2013). 

 

Heyetin amacı, görev alanlarına giren bölgelerdeki çeşitli illerde genel 

olarak halkla, özelde ise sivil toplum örgütlerinin önde gelenleriyle 

temaslarda bulunmak suretiyle yukarıda ifade edilen süreçte atılması 

gereken adımlar, halkın talep ve beklentileri konusunda bilgiler almak 

ve görüş alışverişinde bulunarak, bunları bir rapor halinde Hükümete 

sunmak şeklinde planlanmıştır. 

 

Akil İnsanlar Heyeti’nin Oluşumu 

 

Heyetin oluşum sürecine dair Hükümet adına açıklama yapan 

dönemin Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, heyet üyelerinin 

tespitinde Başbakan ile ilgili politik aktörlerin daveti sonucu olumlu 

geri dönüş yapanlara, ayrıca katılım talebinde bulunup da Hükümet 

tarafından onay verilen kişilere yer verildiğini ifade etmiştir 

(Milliyet.com.tr, 2013).  
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Heyet, Tablo 1’de görüldüğü şekliyle genel olarak ses ve sahne 

sanatçıları, gazeteciler, STK temsilcileri, akademisyen, araştırmacı 

yazar, iş dünyasının önde gelen isimleri, eski parlamenterler ve dinî 

kanaat önderlerinden oluşmaktadır. Başta sanatçılar olmak üzere 

heyetin, birkaç istisna hariç, genel özelliği medyada sıkça yer bulan, 

geniş halk kitlelerinin tanıdığı “ünlü” isimler olmasıdır. 

Tablo 1: Akil İnsanlar Heyeti’nin Bölgesel Dağılımı 

 
Bölgeler 

Akdeniz 
Doğu 

Anadolu 
Ege 

G.doğu 

Anadolu 

İç 

Anadolu 
Marmara Karadeniz 

Rifat 

Hisarcıklı- 

oğlu 

Can Paker 
Tarhan 
Erdem 

Yılmaz 
Ensaroğlu 

Ahmet 
Taşgetiren 

Deniz Ülke 
Arıboğan 

Yusuf 

Şevki 

Hakyemez 

Lale Mansur 
Sibel 
Eraslan 

Anvi 
Özgürel 

Kezban 
Hatemi 

Beril 
Dedeoğlu 

Mithat 
Sancar 

Vedat 
Bilgin 

Tarık Çelenk 
Ayhan 

Ogan 

Arzuhan 

Doğan 
Yalçındağ 

Mehmet 

Emin 
Ekmen 

Cemal 

Uşşak 

Levent 

Korkut 

Fatma 

Benli 

Kadir İnanır 
Mahmut 

Arslan 
Erol Ekici 

Murat 

Belge 

Celalettin 

Can 

Mustafa 

Armağan 

Şemsi 

Bayraktar 

Nihal 
Bengisu 

Karaca 

Abdurrahm

an Dilipak 

Hilal 

Kaplan 

Fazıl Hüsnü 

Erdem 

Vahap 

Coşkun 

Ali 

Bayramoğlu 

Kürşat 

Bumin 

Şükrü 

Karatepe 

İzzettin 

Doğan 

Hasan 

Karakaya 

Yılmaz 

Erdoğan 

Doğu 

Ergil 

Ahmet 

Gündoğdu 

Oral 

Çalışlar 

Muhsin 

Kızılkaya 

Abdurrahm

an Kurt 

Fuat 

Keyman 

Ethem 

Mahçupyan 
Erol Göka 

Hayrettin 

Karaman 

Orhan 

Gencebay 

Öztürk 

Türkdoğan 

Zübeyde 

Teker 

Fehmi 

Koru 

Lami 

Özgen 

Mustafa 

Kumlu 

Hülya 

Koçyigit 

Yıldıray 

Oğur 

Hüseyin 
Yayman 

Mehmet 
Uçum 

Baskın 
Oran 

Ahmet 

Faruk 

Ünsal 

Fadime 
Özkan 

Yücel 
Sayman 

Bendevi 
Palandöken 

Kaynak: Wikipedia.org, 2013. 

 

Akil İnsanlar Heyeti’nin Faaliyetleri 
 

İlk toplantısını 04 Nisan 2013 tarihinde Başbakan Erdoğan 

başkanlığında Başbakanlık Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde yapan 

heyet, görev süresi boyunca 122 bin kilometre yol kat etmiş; 81 il 

merkezinin yanı sıra 37 ilçe ve 22 köye gitmiş; 60 binin üzerinde 
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bireyle görüşmüş; sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle 200 

toplantı yapmış; 3 cezaevi, 28 üniversite ziyaret etmiş; şehit aileleri, 

terör ve şiddet mağduru ailelerin yanı sıra 72 kanaat önderiyle 

görüşmüştür (Hurriyet.com.tr, 2013). 

 

Heyet bu süreçteki faaliyetlerini 09 Mayıs 2013 tarihinde yaptığı 

toplantıyla gözden geçirmiş ve yaklaşık 1 ay boyunca da elde edilen 

veriler derlenerek, oluşturulan rapor yazılı hale getirilmiş 

(Hurriyet.com.tr, 2013) ve dönemin Başbakanına sunulmuştur. 

4. ARAŞTIRMA 

Çalışma kapsamında heyetin, dönemin Başbakanıyla ilk toplantısını 

yaptığı 04 Nisan 2013 ile raporlarını sundukları 27 Haziran 2013 

tarihleri arasında Akil İnsanlar Heyeti ile ilgili ulusal basın evreninden 

seçilen örneklem gazetelerinde yer alan haberlerin söylem analizi 

yapılmıştır. İlgili gazetelerin tespitinde ise ideoloji ve mülkiyet 

ilişkileri içerisinde şekillenen yayın politikaları bağlamında farklı 

hedef gruplara hitap eden, inceleme döneminde tiraj olarak da görece 

yüksek 3 gazete örneklem olarak alınmıştır. 

 

Bu kapsamda ağırlıklı olarak siyasal iktidara paralel içerik üreten sağ 

tandanslı Sabah gazetesi, ana akım liberal ve görece eleştirel Hürriyet 

gazetesi ile siyasal iktidara muhalif sol ideoloji gazetesi Cumhuriyet 

örneklem olarak seçilmiştir.  

Araştırma dönemini içerisine alan 31 Mart – 30 Haziran 2013 tarihleri 

arasındaki spor gazeteleri ve yabancı dilde yayın yapan gazeteler dahil 
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tüm gazetelerin haftalık ortalama tirajları 5.043.565 iken, araştırma 

kapsamında seçilen gazetelerin toplam tirajları ortalaması 767.741 

olarak gerçekleşmiştir. Bu da oransal olarak %15,22 gibi önemli bir 

yüzdeye tekabül etmektedir. Toplam tirajdan spor gazeteleri ve 

yabancı dilde yayın yapan gazeteler çıkarıldığında ise oran %16,85’e 

yükselmektedir (Medyatava.com, 2013). 

Tirajın gazetelere göre dağılımı ise şu şekildedir; 

 

Tablo 2: Örneklem Gazetelerinin Haftalık Tiraj Ortalamaları 

 

Cumhuriyet  Hürriyet Sabah Toplam 

54.546 397.798 315.397 767.741 

Kaynak: Medyatava.com, 2013. 
 

Araştırma Yöntemi 

Çalışmada, haber incelemelerinde, haberin salt görünen kısmı ile 

ilgilenmenin ötesinde, haberin yapılış biçimini, haberi ve haber 

içindeki söylemi üretenlerin özelliklerini, hatta haberin hedef kitlesini 

oluşturanların yorumlama biçimlerini ve ilgili kitle üzerinde 

oluşabilecek algıları dahi dikkate alan bir çözümleme yaklaşımı sunan 

Van Dijk’ın (Yıldırım ve Atasoyu, 2015) söylem analizi yöntemi 

kullanılmıştır. 

 

Haber söyleminin, toplumdaki egemen söylemlerin ürünü olduğuna 

işaret eden (İnal, 1996), toplumsal denetim açısından söylemin 

denetiminin ve özellikle de üretiminin dikkate değer bir koşul 

olduğunu ortaya koyan Van Dijk (2005: 319) haberin üretim 

sürecindeki ideolojinin önemine de vurgu yapmaktadır.   
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Haberi, kamu söyleminin bir formu olarak kabul eden ve haber 

söyleminin temel yapısını şekillendiren bağlamsal etkenlerin önemine 

vurgu yapan Van Dijk’ın söylem analizi yaklaşımında haber 

anlatısının “sentaktik” ve “semantik” olmak üzere iki farklı açıdan 

incelendiği, haberde kullanılan cümlelerin gramatik yapılarını sentaks; 

sözcüklerin, cümlelerin ve dolayısıyla bütün söylemin anlamını ise 

semantik (Özer, 2009: 90) bağlamda analiz ettiği görülmekte olup 

yöntemin inceleme alanı içerisine giren alanlar Tablo 3’de genel 

perspektiften sunulmuştur. 

 

Tablo 3: Van Dijk’ın Eleştirel Söylem Modeli 

 

Makro Yapı 
Mikro Yapı 

 Tematik Yapı  Şematik Yapı 

1. Başlık(lar) 

2. Haber Girişi 

- Spot(lar) 

- Spot olmadığında ilk 

paragraf 

- Tek paragrafta ilk 

cümle 

3. Fotoğraf 

Durum 

1. Ana Olayın 

Sunumu 

2. Sonuçlar 

3. Ardalan Bilgisi 

4. Bağlam Bilgisi 

 

Yorum 

1. Haber 

Kaynakları 

2. Olay taraflarının 

olaya getirdikleri 

yorumlar 

1.Sentaktik 

Çözümleme 

- Aktif / Pasif 

- Basit / Karmaşık 

2. Bölgesel Uyum 

- Nedensel ilişki 

- İşlevsel ilişki 

- Referansal ilişki 

3. Sözcük Seçimleri 

4. Haber Retoriği 

- Fotoğraf 

- İnandırıcı bilgiler 

- Görgü tanıklarının 

ifadeleri 
Kaynak: Özer, 2009: 92-93’ten uyarlanmıştır. 
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Çalışmada yukarıda genel hatlarıyla sunulan Van Dijk’in Söylem 

Analizi yaklaşımına bağlı kalınarak, tiraj ve ideoloji/mülkiyet ilişkileri 

ekseninde seçilen örneklem gazetelerinde 04.04.2013-27.06.2013 

tarihleri arasında yayımlanan vakaya dair haberler derlenmiş; ilgili 

içerik çeşitli faktörler bağlamında analize tabi tutulmuştur. 

 

5. KAPSAM VE SINIRLILIKLAR 
 

Araştırma kapsamında seçilen üç gazete ideolojik olarak 

tasniflenirken, genel geçer bir bilgiyle değil, ön kabul sonucu ayrıma 

tabi tutulmuştur. Ayrıca bu gazeteler ifade edilen eğilimlerin yegâne 

temsilcileri olmadıkları gibi, bu eğilimler de yekpare bir bütünlük arz 

etmemektedir. Bu nedenle örneklem seçimi yapılırken ilgili yayınların 

farklılıklarını net olarak ortaya koymakla birlikte, bütünü temsil 

konusunda kesinlik arz etmeyeceklerini ifade etmek gerekir.  

 

Araştırma, spesifik bir tarihsel kesiti baz aldığından örneklem 

araştırmanın yapıldığı dönemde ideoloji/tiraj bağlamında en yüksek 

değere sahip gazetelerden seçilmiştir. 

     

6. BULGULAR 

 

Çalışma kapsamında incelenen gazetelerin tamamında Akil İnsanlar 

Heyeti ile ilgili haberlere yer verildiği, fakat haber çerçevelemesinde 

farklılık olduğu çalışmanın temel bulgusudur. İfade edilen ideolojik 

temelli söylemsel ayrışma, çalışmanın ilerleyen bölümlerinde detaylı 

olarak analiz edilecek olup, başlangıç itibariyle niceliksel verilerin 

paylaşımı gazetelerin konuya dönük ilgisini ortaya koymak açısından 

faydalı olabilir. Araştırma dönemi içerisinde örneklem gazetelerinde 
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dikkate değer sayıda haber üretildiği görülmekle birlikte gazeteleri 

ayrı ayrı değerlendirmek gerekirse Tablo 4’te görüleceği üzere heyete 

dair en az haber içeriğini Cumhuriyet’in ürettiği, Hürriyet ve Sabah 

gazetelerinin de benzer sayıda habere sayfalarında yer verdiği ifade 

edilebilir. Çalışmada tüm haberler incelemeye tabi tutulmakla birlikte, 

heyetin oluşumuna, faaliyetlerine, heyet üyelerinin söylemlerine, 

heyete karşı oluşan söylem ve eylemlere başlıkta yer veren haberler 

seçilerek yapılan söylem analizinde, yukarıda ifade edilen temel 

ideolojik farklar dışında, ortak noktalar da tespit edilmiştir. 

 

Tablo 4: ‘Akil İnsanlar Heyeti’ Haberlerinin Gazetelere Göre Dağılımı 

 

Gazete Cumhuriyet  Hürriyet Sabah Toplam 

Haber 

Dağılımı 

f % f % f % f % 

58 16,43 147 41,64 148 41,93 353 100 

 

Van Dijk’ın (2003) Söylem Analizi yaklaşımından hareketle haber 

içeriklerine odaklanan bu çalışma, söylemin makro ve mikro 

bileşenlerini incelerken, başlıklar, haber girişleri, fotoğraflar gibi 

tematik yapı faktörlerini, ana olayın sunumu, sonuçlar, ardalan ve 

bağlam bilgisi ile haber kaynakları, tarafların olaya getirdikleri 

yorumlar gibi şematik yapı faktörlerini de incelemekte; mikro ölçekte 

ise sentaktik çözümleme, sözcük seçimleri ve haber retoriğine 

odaklanmaktadır. 

 

Bu bağlamda alfabetik sıraya göre incelenecek örneklem gazetelerinin 

ilki olan Cumhuriyet Gazetesinde heyete dair ön plana çıkan haberler 

değerlendirildiğinde dikkate değer başlıkların aşağıda sunulduğu 

şekilde olduğu belirtilebilir. 
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• 'Akil insanlar, çözüm sürecinin propaganda timi' (05.04.2013) 

• "Bir anne olarak burada yer alıyorum'' (05.04.2013) 

• Bahçeli: Akil insanlar PKK sözcüsü (09.04.2013) 

• Yılmaz Erdoğan'dan Bahçeli'ye yanıt (12.04.2013) 

• "Ulus devleti yıkmak istiyorum"  (13.04.2013) 

• 'Akil' toplantıda Atatürk posteri tepkisi (13.04.2013) 

• Akillerin 'kapalı toplantısı' dışardan duyuldu (13.04.2013) 

• Zonguldak'ta Akil İnsanlar Heyeti'ne protesto (16.04.2013) 

• 'Akil değil aptal adamım!' (22.04.2013) 

• Kadir İnanır: Hatay'da hoş tartışmalar oldu (23.04.2013) 

• Akil insan Hilal Kaplan, rektörle tokalaşmadı (23.04.2013) 

• Hilal Kaplan bu Akil'in sözlerini duymasın! (28.04.2013) 

• 'Akil'den öneri: Artık bebek katil denilmemeli (04.05.2013) 

• Akiller de Başkanlık sistemine karşı çıktı (21.05.2013) 

• 'Akil İnsan'dan Gezi istifası (25.06.2013) 

 

Cumhuriyet gazetesinin haberlerini makro perspektiften tematik 

bağlamda değerlendirmek açısından haber başlıkları incelendiğinde 

genel olarak heyete dair olumsuz algı oluşturmaya dönük sözcük 

seçimlerinin ağırlık kazandığı, altmışın üzerinde katılımcısı olan 

heyetten hedef kitlesi açısından ‘marjinal’ olarak tanımlanabilecek 

kişilerin söylem ve eylemlerini manşete taşımak suretiyle belirlenen 

temanın pekiştirilmeye çalışıldığı ifade edilebilir. Gazetenin üst 

başlıklarında, spotlarında ve haber girişlerinde de manşette sunulan 

görüşü destekler ifadelerin genişletilerek devam ettiği belirtilmelidir. 

Eleştirel dilin egemen olduğu gazetede eksiltili anlatımın da 
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gözlendiği, habere konu olaya dair tüm detayların verilmediği ve/veya 

ideolojik açıdan öncelik atfedilmeyen ifadelerin görece düşük 

yoğunlukta, okunma oranı görece düşük son satırlarda haberleştirildiği 

görülmektedir.  

 

Van Dijk’ın olayların sonuçlarına atfedilen önemin, haber olmalarında 

etkili olduğunu ileri süren görüşü (Özer, 2009: 100) bağlamında 

Cumhuriyet gazetesinin olaya dair haber üretim kapasitesi 

incelendiğinde örneklem gazetelerine oranla görece düşük sayıda 

içerik üretmesi eleştirel yayının ideolojik perspektifinden 

anlamlandırılabilir olup, habere konu edilen sonuçların da genellikle 

olumsuz algıyı pekiştirecek hadiseler üzerinde yoğunlaştığı 

belirtilebilir.  

 

İlgili heyetin kuruluş amacı, üye belirleme süreçleri, hedefleri gibi 

ardalan ve habere konu olayların bağlam bilgisine dair de yeterli 

bilgiye yer vermediği gözlenen gazetenin olayın tüm taraflarının 

beyanlarına da ‘tarafsızlık’ ilkesi çerçevesinde yer ayırmadığı ve/veya 

öncelik sırası belirleyerek, ideolojisiyle örtüşen görüşleri üst sırada ve 

görece geniş içerikle sunduğu vurgulanabilir. 

 

Gazetenin haberleri mikro perspektiften incelendiğinde ise sentaktik 

açıdan kısa, basit ve aktif cümle yapılarının genel olarak tercih 

edildiği, buna bağlı olarak da eylemi gerçekleştiren aktörün ‘fail 

aktör’ konumunun pekiştirildiği ifade edilebilir. Özellikle negatif 

olaylarda sorumlunun açıkça belirtilip belirtilmediğini inceleyen Van 

Dijk’ın yaklaşımı bağlamında Akil İnsanlar Heyetine dönük görece 
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eleştirel söylem belirlediği gözlenen Cumhuriyet gazetesinin sentaktik 

bağlamda iç tutarlılığı olan içerik oluşturduğu belirtilebilir. 

 

Sözcük seçimlerinin de belirlenen temaya uyumlu olduğu gözlenen 

gazetede ‘akredite kaynak’ olarak tanımlanabilecek, siyasal ve 

toplumsal boyutta tanınan bireylerin söylemlerinden alıntılanmak 

suretiyle retoriği de kuvvetlendirerek içerik üretildiği, bunun yanı sıra 

“bayrak, gazi, Atatürk posteri” gibi birleştirici öğeler ile “PKK 

sözcüsü” gibi ayrıştırıcı sözcük seçimleriyle de ideolojik perspektifte 

kurulan haber içeriğinin pekiştirilmeye çalışıldığı mütalaa edilebilir. 

Son olarak haber örgüsü içerisinde fotoğraf seçimi ve kullanımıyla da 

temanın belirginleştirilebildiği, bu bağlamda diğer örneklem 

gazetelerine oranla genel olarak görece az sayıda fotoğraf kullanma 

eğilimi olan Cumhuriyet gazetesinin, incelenen haberlerden fotoğraflı 

olanlarında da eleştirel yaklaşıma katkı sunacak görseller tercih ederek 

haber retoriğini temaya uyumlaştırdığı gözlenmiştir. 

 

Örneklem gazetelerinden Hürriyet'te Akil İnsanlar Heyetine dair 

haberler incelendiğinde, araştırma evresi içerisinde 147 haberi 

okurlarına sunan gazetede konunun farklı perspektiflerden 

haberleştirildiği görülmekte olup, aşağıda ifade edilen haberlerden bir 

bölümü örnek olarak sıralanmıştır. 

 

• Akil İnsanlar Akıl Fukarası (06.04.2013) 

• Hem Terörizm Zanlısı Hem de Akil İnsan (09.04.2013) 

• Baskın Oran'dan Zombili Açıklama (13.04.2013) 



 
 671 

• Yılmaz Erdoğan: "Aklı Olan Küfür Yer Mi? Barış Akıl Değil 

Gönül İşidir" (18.04.2013) 

• "Sürece Destek Veren Herkes Akil İnsandır" (21.04.2013) 

• Kezban Hatemi'den Kamera Çekimi Yapan Sivil Polise Tepki 

(21.04.2013)  

• Gezen: "Akil Değil Aptal Bir Adamım" (22.04.2013) 

• Kezban Hatemi Rica Üzerine Medreseye Girmedi (24.04.2013)  

• Hülya Koçyiğit: Atatürkümüzün Kurduğu Bu Mübarek 

Cumhuriyet (26.04.2013)  

• Delikanlıları Evermek, Kızları Gelin Etmek İçin Bir Araya 

Gelmeli (28.04.2013)  

• Hülya Koçyiğit: Akil İnsanlığı Bırakırım (08.05.2013)  

• Akil İnsanlar Toplantısında Olay! İstiklal Marşı Söylenirken 

Ayağa Kalkmadılar (14.05.2013) 

• ‘Erdoğan’ın Papağanı’na Dava Açacağım (22.05.2013)  

• Gündoğdu: Çözüm Sürecini Hayvanlar Bile Anlamış Bazı 

İnsanlar Anlamıyor (24.05.2013) 

• Akil Kadir İnanır’dan Taksim Gezi Parkı Açıklaması 

(05.06.2013)  

• Murat Belge: Benden Buraya Kadar (25.06.2013) 

 

Van Dijk'ın ortaya koyduğu esaslar çerçevesinde Hürriyet gazetesinin 

haberleri incelendiğinde, makro ölçekten tematik değerlendirmede 

haber başlıklarının Cumhuriyet gazetesine oranla görece dengeli 

olduğu, hedef okur kitlesinin talep ve beklentileri ile tiraj kaygılarının 

yanı sıra bağlı olduğu holdingin yönetim kurulu üyelerinden birinin de 
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"akil insanlar" arasında yer almasının haber üretim sürecindeki 

farklılaşmaya katkı sunduğu ifade edilebilir. Bu bağlamda gazetede 

heyete dair olumsuz haberlere yer verilmekle birlikte başlıklarda 

keskin ifadelerden ziyade görece yumuşak geçişler yapıldığı 

belirtilebilir. Cumhuriyet'te yer alan 'Akil insanlar, çözüm sürecinin 

propaganda timi' (05.04.2013), Bahçeli: Akil insanlar PKK sözcüsü 

(09.04.2013) gibi haberlerin Hürriyet gazetesinde Bahçeli'den Akil 

İnsanlar Eleştirisi (09.04.2013) şeklinde sunulması örneğinde 

görüleceği üzere sözcük seçimleriyle eleştirel yapı korunmaya 

çalışılırken, ideolojik keskinliklerin törpülendiği görülmektedir. Diğer 

taraftan Akil İnsan Cemal Uşşak: Bebek Katili Sıfatını Kullanmanın 

Anlamı Yok (04.05.2013) gibi 'marjinal' başlıkların yanı sıra Akil 

İnsanlar Memleketim Şarkısını Söyledi (22.04.2013); Akil İnsanlar'a 

Bayraklı Protesto (16.04.2013) ve Bu Bayrağı Öper Geçerim 

(16.04.2013) gibi dengeleyici içerik üretimine ağırlık verildiği 

bulgulanmıştır. Akil İnsanlar Heyeti konulu haberlerde, ana akım 

gazetelerinin, ideoloji gazetelerine kıyasla magazin haberlerine genel 

olarak daha fazla yer verdiği önkabulünü destekler bulgular da 

saptanmıştır. Hürriyet gazetesinin Erdoğan İle Kadir İnanır’ın 

“Filmli” Gezi Diyaloğu (26.06.2013), Orhan Gencebay'dan Barış 

Mesajı (12.04.2013), Yılmaz Erdoğan Kendisini Mükremin Diye 

Tanıttı (12.04.2013), Tatar Ramazan ve Melek Anne'den Destek İstedi 

(04.04.2013) vb. haberler ifade edilen bulguyu destekler içerikler 

olarak değerlendirilebilir. 
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Kâr odaklı kitlesel yayıncılığı yapan gazetenin haberlerinde belirgin 

ideolojik konumlandırma olmamakla birlikte örtük ideoloji 

aktarımının izleri de görülebilmektedir. Bu bağlamda başlıkları 

takiben incelenen üst başlıklarda, spotlarda ve haber girişlerinde 

manşetle uyumlu içerik oluşturulmaya çalışıldığı görülmekle birlikte 

farklılaşan görüşlerin de ifade edilen örtük ideoloji aktarımına uyumlu 

olarak sıralandığı, içerik genişliğinin sınırlandırıldığı, habere konu 

olayın eksiltili içerikte sunulabildiği görülmektedir. 

 

Şematik perspektiften sonuç odaklı okuma yapıldığında ise Hürriyet 

gazetesinin Sabah gazetesiyle örtüşen, Cumhuriyet gazetesiyle 

kıyaslandığında ise olayın sonuçlarına yüksek oranda haber değeri 

atfeden yaklaşım benimsediği görülmektedir. Bu durum niceliksel 

verilere yansımakla birlikte ardalan ve bağlam bilgisi noktasında 

problematik hususların varlığı da belirtilmelidir. İnceleme konusu 

heyette gazetenin mülkiyet sahiplerinden birinin de yer alması 

hasebiyle heyetin oluşum şekline ve süreçlerine dair ardalan bilgisine 

belirli oranlarda yer verilmekle birlikte heyete dönük farklı bakış 

açılarının ve oluşan tepkilerin nedenleri gibi detaylı ardalan ve olayı 

tüm boyutlarıyla ortaya koyması beklenen bağlam bilgisi sunumunda 

yetersizlikler olduğu belirtilebilir. 

 

Kısa, basit ve aktif cümle yapılarının yaygın olarak kullanıldığı 

gazetenin eyleyeni tanımlama noktasında hem ‘olumlu’ hem de 

‘olumsuz’ olarak nitelendirilebilecek haberlerde benzer yaklaşım 

sergilediği, bu bağlamda çeşitli faktörlere dayalı kısmi ‘denge’ arayışı 

gözlenen haber temalarıyla iç tutarlılığın oluştuğu vurgulanabilir. 
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Mikro yapıya dönük analizin bileşenlerinden biri olarak sözcük 

seçimleri incelendiğinde, ilgili gazetenin ideolojiye belirginlik katan 

keskin ifadeleri başlığa taşımama yönünde eğilim gösterdiği, bu 

noktada eleştirel söylemleri dahi ekseri kaynağa dayalı sunduğu 

görülmektedir. Cumhuriyet gazetesine nazaran fotoğraf kullanma 

eğiliminin görece yüksek olduğu gözlenen gazetede fotoğraf seçimi ve 

kullanımının da belirlenen temayla uyumlu olduğu fakat eleştirel 

haberlerde dahi görece şiddet algısı oluşturmaktan uzak görsellerin 

tercih edildiği saptanmıştır. 

 

Örneklem gazetelerinden Sabah'ta inceleme nesnesi olarak belirlenen 

heyete dair haberler analiz edildiğinde, Hürriyet gazetesine benzer 

biçimde 148 haberi okurlarına sunduğu görülmekte olup, aşağıda ilgili 

haberlerden bir bölümünün başlıklarına yer verilmiştir. 

 

• 'Çözüm için sanatçılar da elinden geleni yapmalı' (04.04.2013) 

• Avşar'dan 'Akil İnsanlar' eleştirisi (09.04.2013) 

• Yılmaz Erdoğan'dan 'akil' espri (11.04.2013)  

• 'Nefse ağır gelende hayır vardır' (12.04.2013)  

• Akil 'Kadirizm' (13.04.2013)  

• Akil İnsanlar Heyeti asansörde mahsur kaldı (16.04.2013) 

• 'Aklı olan bin ton küfür yer mi' (18.04.2013) 

• 'Türkiye insanları akil insanlardır' (22.04.2013) 

• Akil İnsanlar heyetinde Orhan Baba krizi (25.04.2013) 

• Akil insanlardan Neşet Ertaş'a dua (30.04.2013) 

• Can: Akil İnsanlar maaş almıyor (09.05.2013) 
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• 'Protestolar normal, demokrasi böyle bir şey' (17.05.2013) 

• Yılmaz Erdoğan: Anketler yalan söylüyor! (18.05.2013) 

• Kadir İnanır: Akıl vermiyor, alıyoruz (20.05.2013) 

• Akil İnsanlardan çözüm için 10 'akıl' (23.06.2013) 

 

Sabah gazetesinin haberlerinin makro perspektiften tematik analizi 

bağlamında haber başlıkları incelendiğinde özellikle Cumhuriyet'ten 

belirgin şekilde ayrıştığı, heyete dair haberlerinin genel olarak 

olumlayıcı olduğu görülmektedir. Heyet üyelerinin ‘marjinal’ 

söylemlerinden ziyade 'akredite kaynak' olarak da tanımlanabilecek 

'ünlü' heyet üyelerinin hedef kitlede olumlu algı yaratacak söylem ve 

eylemlerine dayalı haber içerikleri oluşturulduğu, özellikle başlıklarda 

ifade edilen hususa ağırlık verildiği belirtilebilir. Bu bağlamda heyet 

üyelerine dönük eylemleri haberleştirme pratikleri incelendiğinde 

Cumhuriyet'te Zonguldak'ta Akil İnsanlar Heyeti'ne protesto 

(16.04.2013), Hürriyet'te Gazi Takma Bacağını Fırlattı (26.04.2013), 

Yılmaz Erdoğan'dan 'Protesto' Değerlendirmesi (17.05.2013)  gibi 

başlıklara karşılık Sabah'ta benzer olayların Âkil İnsanlara saldırı 

girişimi (26.04.2013) vb. başlıklarla sunulduğu, diğer taraftan Akil 

insanlara davul zurnalı karşılama (28.04.2013), Akil İnsanlar'dan 

İskenderun çıkarması (20.04.2013) başlıklarında görüleceği üzere 

'olumlu' olarak tanımlanabilecek olayları da haberleştirdiği 

belirtilmelidir. İlgili gazetede siyasal aktörlerin söylemlerini 

aktarırken de eleştirel gazetelerden farklılaşan içerik oluşumuna 

gidildiği görülmektedir. Devlet Bahçeli ağzını bozdu (05.04.2013), 

Bahçeli, Orhan Gencebay'ı hastanelik etti! (18.05.2013), 'Herkes 
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Feriştah mı?' (09.04.2013) vb. başlıklarda görüldüğü üzere heyete dair 

olumsuz beyanları sorgularken; Hülya Koçyiğit’ten Bahçeli’ye yanıt 

(12.05.2013), Gencebay'dan Bahçeli'ye yanıt (09.04.2013) vb. 

haberlerle de ‘ünlü’lerin beyanları üzerinden oluşturulan temanın 

desteklenme arayışına gidildiği belirtilebilir. 

 

Cumhuriyet’te nazaran ilgili heyetin söylem ve eylemlerine dayalı 

haber üretiminin yüksek olduğu görülen gazetede Van Dijk’ın 

olayların sonuçlarına atfedilen önemin, haber olmalarında etkili 

olduğu varsayımını destekler biçimde içerik üretimi yapıldığı ifade 

edilebilir. Heyete dair genel olarak olumlayıcı söylem geliştiren 

gazetenin ‘olumlu’ algıyı pekiştirecek olaylar üzerinde yoğunlaştığı, 

fakat diğer örneklem gazetelerine benzer biçimde heyetin kuruluş 

amacı, üye belirleme süreçleri, hedefleri gibi ardalan ve habere konu 

olayların bağlam bilgisine dair açıklayıcı enformasyon sunmadığı da 

bulgulanmıştır. 

 

Gazetenin haberleri söylem analizinin mikro boyutundan 

değerlendirmeye tabi tutulduğunda ise örneklem gazetelerinin 

geneliyle örtüşen biçimde sentaktik açıdan kısa, basit ve aktif cümle 

yapılarına ağırlık verildiği, eyleyen aktörün rolünü pekiştirdiği 

belirtilebilir. Akil İnsanlar Heyetini olumlayıcı temalar ekseninde 

içerik belirlediği gözlenen Sabah gazetesinin bu bağlamda iç tutarlılığı 

olduğu görülmekle birlikte ‘tarafsızlık’ hususunun sorgulamaya açık 

olduğu da vurgulanmalıdır. 
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Akredite kaynak olarak ‘ünlü’lerin söylemleri üzerinden haber 

üretiminin görece yüksek olduğu gazetede belirlenen temayı 

güçlendirecek sözcük seçimlerinin tercih edildiği, Barış tacıyla halay 

(21.04.2013), "Süreç başarıya ulaşırsa..." (29.04.2013), '3 aylık 

sükûnet bile heyecanlandırıyor' (05.05.2013) vb. başlıklarda 

görüldüğü üzere mevcut duruma ve geleceğe dönük olumlayıcı 

ifadelere pekiştireç olarak sıkça yer verildiği belirtilebilir. İlgili 

gazetenin niceliksel açıdan yüksek fotoğraf kullanımının yanı sıra 

fotoğraf seçim ve kullanım tercihleriyle de belirlenen temayı 

destekleyici yaklaşım içerisinde olduğu gözlenmiştir. 

SONUÇ 

Çalışmanın bulgularında net olarak görüldüğü üzere gazetelerin 

mülkiyet yapısı ve ideolojik çizgisi haberin çerçevelenmesinde 

yadsınamaz paya sahiptir. İlgili dönemde siyasal iktidarın 

söylemleriyle örtüşen içerik üreten liberal sağ yönelimli Sabah 

gazetesinin Akil İnsanlar Heyetine ilişkin ekseri 'olumlu' haberlere yer 

verdiği, protesto vb. ‘olumsuz’ olayları haberleştirme noktasında ise 

söylemini heyeti olumlayıcı şekilde belirlediği görülmektedir. Süreçte 

en fazla denge arayışında olan gazetenin ise Hürriyet olduğu; okur 

kitlesinin beklentileri dikkate alınırken, diğer taraftan gazetenin bağlı 

bulunduğu holdingin ortak ve yöneticilerinden Arzuhan Doğan 

Yalçındağ’ın heyet içerisinde yer alması nedeniyle editörler üzerinde 

mülkiyete dayalı baskının doğrudan ve/veya dolaylı olarak oluştuğu 

ifade edilebilir. Haber sayısındaki yüksek ivmede bu faktörün de payı 
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olduğu göz ardı edilmeden, haber başlıkları incelendiğinde söylemin 

keskinleşmediği de görülmektedir. 

 

Bu süreçte ideolojik çizgisi ve okur profili dikkate alındığında, 

iktidara muhalif yayın politikası net olarak çözümlenebilen 

Cumhuriyet gazetesinin haber içeriklerinde heyete karşı olumsuz 

tavrını sistematik olarak sürdürmesi, beklenen bir sonuç olmakla 

birlikte bunu yaparken doğrudan tenkitten ziyade, heyet içerisindeki 

çelişkileri ve heyete karşı yöneltilen eleştiri ve protestoları 

haberleştirme yoluna gitmesi dikkate değer bir durumdur. 

 

Bu noktaların dışında çalışmanın literatür kısmıyla uyumlu olarak 

ortaya çıkan sonuçlar ise şunlardır. Gerek eleştirel akım içerisinde yer 

alan Frankfurt Okulu’nun kültür endüstrisi kavramı, gerekse ana akım 

içerisinde yer alan Chicago Okulu’nun parasosyal etkileşim 

kavramları hedef, amaç, yöntem ve ideoloji bağlamlarında büyük 

farklar göstermekle birlikte vardıkları sonuçlardan biri, bu çalışma 

kapsamında birleştirici bir husus olarak gözlenmiştir. Bu husus da 

“ünlü” olarak tanımlanan medya aktörlerine, kitleleri manipülatif 

olarak etkileme güçlerinden dolayı önem atfetmeleridir. 

 

Üç gazetenin de farklılıkları bir kenara konulmakla birlikte bu 

yaklaşımı doğrular nitelikte haberlere ağırlık verdikleri görülmektedir. 

Yedi bölgeye dağılan ve 63 üyeden oluşan heyete dair haberlerde 

genel olarak ses ve sahne sanatlarında ünlenmiş ve geniş kitlelerin 

tanıdığı üyelerin söylemlerinin, konu hakkında daha fazla bilgi sahibi 

olması beklenen akademisyenlere oranla yüksek düzeyde habere değer 
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bulunması, araştırmanın dikkate değer bulgusu olmakla birlikte 

muhalif siyasi aktörlerin de medyada yer almak için çoğunlukla bu 

"ünlüler" üzerinden heyete eleştiri yönelttiği görülmektedir. 

 

Sonuç olarak Akil İnsanlar Heyetini iki grupta ele almak gerekir. 

Bunlardan ilki, teknik altyapının oluşturulması ve elde edilen verilerin 

raporlandırılması için gerekli akademik birikime haiz olan üyelerdir. 

İkinci grupta ise siyasi iktidarın, geniş halk kitlelerine ulaşmak ve 

konu hakkında bilinirliği ve desteği arttırmak için heyete davet ettiği 

“ünlüler” yer almakta olup, ilgili grup ana akım perspektifinden 

bakıldığında etkileşimi arttırıcı, eleştirel bağlamda 

değerlendirildiğinde ise kültürün kitlesel tüketimi için araçsallaştırılan 

unsurlar olarak mütalaa edilebilir. 
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