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ÖNSÖZ 

Yaşantılarımızı iç mekânlara sığdırmak zorunda olduğumuz ve 
insanlığın daha önce deneyimlemediği zor bir süreç ile başa çıkmaya 
çalıştığımız bir evreden geçiyoruz. Akademisyenlerin bu süreci yeni 
konularda düşünmek ve yazmak için bir fırsata dönüştürdüğü inancı ile 
söz konusu birikimleri paylaşma ve yeni çalışmalara esin verme zamanı 
diyerek yola çıktık. İletişim alanının interdisipliner gücüyle beslenen, 
hakem süreçleri ile değerlendirilip geliştirilen ve hepsi birbirinden 
değerli çalışmalardan oluşan “COVID-19 SÜRECİNDE İLETİŞİM VE 
MEDYA ÇALIŞMALARI” adlı kitabımızda, pandemi ile medya ve 

iletişim dünyasına farklı boyut ve kullanımlar getirerek alanı 
biçimlendiren yeni durum ve kavramlar ışığında nitelikli 

değerlendirmeler ile düşünce iklimini zenginleştirmeyi hedefliyoruz. 

COVID-19 SÜRECİNDE İLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARI; 

çeşitli boyutlarıyla medya, yeni medya ve iletişim konularında teori 

veya pratik eksenli olmak üzere toplam 14 bölümden oluşuyor. Odağına 
aldığı konu ile her bir bölümünün yeni ufuklar açacağını umduğumuz 
kitabımızın yazarlarına, eleştirileri ile değerli katkılarda bulunan 
hakemlerine, editör meslektaşlarım Doç. Dr. Hasan ÇİFTÇİ’ye ve Dr. 
Öğr. Üyesi Mehmet DOĞAR’a, 2014 yılından bu yana uluslararası 
yayıncı niteliği ile böylesi akademik çalışmaların okuyucu ile 
buluşmasına imkân tanıyan İKSAD Yayınevi’ne teşekkürlerimizle 
kitabımızı akademik ilgiye sunuyoruz. 

Üretken akademik tartışmalara, yapıcı eleştirilere ve yeni çalışmalara 

esin kaynağı olabilmek dileğiyle… 

 

Prof. Dr. Mehmet YILMAZ 

Ordu Üniversitesi – Güzel Sanatlar Fakültesi 
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INTRODUCTION 

The technology developed to communicate and share impressions has 

started to push the limits of the mind since the end of the 19th century 

(https://www.schulen-aargau.ch, 2020: 9). Electromagnetic waves, 

satellites and the latest digital system have transformed the whole world 

into a global village as Marshall McLuhan said, countless messages 

started to be transmitted from one side of the world to the other. 

Computers, cameras, smart phones, ultra video and sound systems, 

editing programs have revolutionized the communication and 

entertainment world (Kolland et al., 2019: 15). In the modern 

conjuncture, most of the world uses ultra-modern communication 

technologies. 

Thousands of years have passed since the Neolithic Revolution, the 

Mineral Age and the Scholastic Age. Geographical Discoveries, 

Colonization and the Industrial Revolution took place hundreds of years 

ago. Time has brought new techniques and tools, the world lives in a 

completely different style (Tichler et al., 2013: 41). High information 

and communication technologies are used in every field from education 

to military, economy to daily life. High technology in a sense 

determines the order and flow of life (Whalen & Peck, 2013: 45). 

Almost everyone works using technology and shares their messages 

through technology. 

Communication with tamtam or smoke is no longer even written in 

history books. Old or traditional communication tools and techniques 

have long been forgotten. New generations do not know traditional 
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tools and techniques (Klös et al., 2016: 29). New generations born in 

the high-tech world communicate with fully electronic-based devices. 

Face-to-face communication, which was the most common and most 

effective communication type in primitive ages, has almost disappeared 

due to high communication technology. Even family members or close 

friends are rarely seen face to face (Mast & Stehle, 2015: 31). High 

communication technologies are both more practical and more fun. In 

modern technology, especially photo and video sharing opportunities 

attract people. The option to like shares also increases the use of 

technology. 

As the age changed, not only techniques and tools, but also approaches 

also changed. Feelings such as conviction, patience and loyalty, which 

are the basic values of ancient times, are behind. Having a sense of 

ownership has increased, ego increased, jealousy increased (Ayan, 

2019). In this context, communication has decreased despite the 

development of communication technologies. Jealousy, tension, 

conflicts between people have prevented communication. 

Increasing image and sound quality and increasing message speed in 

information and communication technologies have increased the 

interest in communication technology. Billions of people around the 

world now use high quality communication tools, share their messages 

and follow the world agenda (Heintze and Forthmann, 2017: 86). 

Especially new generations have shown a lot of interest in flashy 

communication technologies that provide many possibilities. 
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In fact, almost everyone is attracted to communication technologies. 

High communication technologies provide many opportunities such as 

communicating with anyone near or far, sharing their personal status 

and messages, and being liked. People who are tired in the high-rhythm 

modern age have also turned to communication technologies to spend 

their time talking to other people and to share their messages (Becker 

et al., 2016: 176). At the same time, the fun and distracting nature of 

communication technologies has attracted more people. 

According to Habermas, a person participating in the communication 

process expresses his argument clearly, conveys something that can be 

understood to the other person; Thus, it makes itself understandable and 

reaches a common understanding with another person. Sartre says that 

only with the messages from others, a person can notice himself 

(Hehlmann, 2018: 87). Karl Marx transferred his views to the society 

through newspapers, but from time to time he brought heavy criticism 

to the rapidly developing mass media (Fuchs, 2017: 259). However, as 

time progressed and conditions changed, the nature and effects of 

communication tools also changed. Meanwhile, each new generation 

has begun to live with different approaches and styles. This has been 

effective in the effect and efficiency of communication tools (Bernecker 

et al., 2018: 26). In the age of information and communication 

technologies, communication technologies continue to develop rapidly 

every day. 

While the tools and techniques that provide communication are 

developing a little more every day, the communication processes have 
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accelerated and the messages have started to reach the recipient without 

losing their qualities (Schade, 2018: 15) While there is the opinion that 

the devices such as the letter wireless phone, which are within the scope 

of traditional communication tools, provide higher efficiency, they are 

based on electromagnetic waves and digital basis. It is argued that 

modern communication tools are not perfect despite their speed and 

quality. Karl Marx transferred his views to the society through 

newspapers, but from time to time he brought heavy criticism to the 

rapidly developing mass media (Fuchs, 2017: 259). However, as time 

progressed and conditions changed, the nature and effects of 

communication tools also changed. Meanwhile, each new generation 

has begun to live with different approaches and styles. This has been 

effective in the effect and efficiency of communication tools (Bernecker 

et al., 2018: 26). In the age of information and communication 

technologies, communication technologies continue to develop rapidly 

every day. 

While the tools and techniques that provide communication are 

developing a little more every day, the communication processes have 

accelerated and the messages have started to reach the recipient without 

losing their qualities (Schade, 2018: 15) While there is the opinion that 

the devices such as the letter wireless phone, which are within the scope 

of traditional communication tools, provide higher efficiency, they are 

based on electromagnetic waves and digital basis. It is argued that 

modern communication tools are not perfect despite their speed and 

quality. 
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Historical Development and Technology 

People have constantly developed techniques for safer and more 

comfortable living. With the Industrial Revolution, most of the people 

living in rural areas migrated to urban areas and started to live a new 

lifestyle (Steinbrink and Lohnert, 2018: 169). The fast and charming 

style of the industry has delighted people and created a new style 

(Mohajan, 2019: 383). Modern technology has brought modern style 

with it. 

Human development efforts have never stopped. The age of industry 

and technology, which is also described as the modern age, brought new 

approaches and new styles (Dewidar, 2018: 7). Times have been 

quickly forgotten and new developments have taken place constantly. 

Modern conditions have completely changed rural life and traditions. 

Urban life has developed with modern developments. 

Urban life has individualized and isolated people (Luhmann & Bücker, 

2019: 61). The pompous, flamboyant and pretentious style of urban life 

has brought people against each other. It has prioritized individual 

success by eliminating traditional values such as modern conjuncture, 

cooperation and sharing (Neckel, 2015: 3). Modern life has developed 

a style that breaks with traditional values. 

Modern life has revealed a style dominated by technology and 

consumer culture. The conjuncture, which means current situation, is 

also defined as the result of all kinds of situations and conditions (TDK 
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2020). Not everyone is happy in this style, but everyone pretends to be 

happy. Almost all people live dependent on technology. 

In the modern age, people live through technology from sleep time to 

working place and other daily activities. Technology has dominated and 

guided people's lives (https://www.vbw-bayern.de/, 2019: 149). 

Education, health, economy, business world, science and other fields 

are technology-based. As technology improves, human relations 

decrease (Elsobeihi and Abu Naser, 2017: 123). But people care more 

about technology than human relationships. 

With the opportunities provided by technology, people have abandoned 

traditional methods and started to do all their work through technology. 

Communication technologies have been the most used technology 

among people (https://www.katholisches-datenschutzzentrum.de/, 

2020). Communication technologies have both functional and 

entertaining features. 

The number of people communicating face-to-face has decreased, and 

electronic devices have started to be used mostly to communicate and 

share messages (Kansara and others, 2016: 8). Many people around the 

world are attracted to communication technologies and now use 

technology to communicate. 

Communication technology has spread everywhere, but conflicts and 

wars have increased at the same rate (Berggruen Institute, 2019: 56). In 

the modern age, traditional values have changed and people have started 
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to attach more importance to material values than humanistic values. 

This increased personal ambitions and conflicts. 

The complex conjuncture of the modern age has also confused people, 

focusing their attention on entertainment and ambivalence rather than 

serious and valuable issues (Steinberg, 2020: 8). In the modern age, 

people and states think more about their personal interests and resort to 

every means for their interests. Wars, occupations, colonies are the 

result of thoughts of interest (Steinmetz, 2016: 3). Racism has become 

widespread with the separations. 

According to Marx, modernity has demonstrated a material and 

technical progress superior to those created over the past millennia, and 

the modern world is both unhappiness and promises and despair and it 

contains hope (Antonio, 2008: 37). However, despite all its positive 

aspects, communication decreases and non-communication increases in 

the modern age (Drago, 2015: 16). 

The modern age comes to mind with many political turmoil, conflict 

and epidemics (Hartmann, 2017: 33). Since the approach of solidarity 

and solidarity in traditional times has decreased, people meet each other 

less in problem times. 

In modern times based on money and benefit, people cannot find much 

time to meet, chat and share their messages (Enghel and Wilkins, 2012: 

36). People mostly use high technology for entertainment and spend 

time. 
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In the high-rhythm conjuncture of the modern age, people try to get 

along by using fewer words, more emoji and visuals (Wetzstein & 

Huber, 2018: 25). Modern man is cynical, lazy, and somewhat reckless 

(Geyer, 2014: 23). This hinders the humanitarian traits in modern 

humans. 

Selfishness, one of the features of the modern conjuncture, increased 

the sharing of ego satisfaction messages (Parra-Rizo and Sanchis-Soler, 

2020: 7). Ego satisfaction is one of the most common approaches of the 

modern age. Social media, the most popular tools of the modern age, is 

mostly used for ego satisfaction. 

Jealousy, fueled by the modern conjuncture, and injustice based on 

interest calculations, largely prevent communication actions (Kapur, 

2020: 10). In fact, almost all the features and approaches of the modern 

age distract people from humanistic values. People think and live 

mostly for their personal benefit. This also hinders communication. 

In the modern age, people often strive for more earning, fun and ego 

satisfaction. In the modern conjuncture, people cannot fully meet their 

communication needs (Hirdman, 2019: 103). This causes psychological 

problems and tension. 

 Migration from rural-to-urban, industrialization, urbanization, 

technology, and media form the basis of modern life. In the modern 

conjuncture, where interests are always considered first, values such as 

neighborly relations, friendship, and friendship are far behind (Brunner, 
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2015: 77). Physical structure, goals and approaches have also changed 

with great changes. 

New generations born into high technology and entertaining 

communication tools could not understand the value of chat, friendship 

and sharing; He thought that life consists only of technology and 

entertainment (Klös et al., 2016: 32). New generations prefer to 

consume and have fun instead of working and producing. They only use 

technology for communication. 

Because of the politicians, the media, especially social media has 

become very common. The form and content of communication 

changed when the political powers that wanted to manage people easily 

supported the media and especially social media (Janetzko, 2017: 29). 

People now watch the whole world, developments and events through 

the media and communicate with each other through social media. 

Communication technology is more advanced than communication. 

CONCLUSION 

The modern age, which started with the Industrial Revolution and the 

development of technology, has changed many structures and 

approaches. With the modern age, people have started to live with 

technology, technical developments have dominated the world. With 

the new living conditions, many possibilities have emerged, things have 

become easier. Rural traditions and social values before migration to 

urban areas have been forgotten and human relations have become 

sparse. In modern life, people started to communicate less, despite high 
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communication technologies. They tried to solve the problems of the 

modern age not by compromise but by conflict. 

The modern age has led people to earn more money, consume more, 

and have more fun. People have started to work at a high rhythm to earn 

more money, to do their jobs with technology and to have more fun. 

Communication has declined in importance. In the modern age, the 

most popular, most valuable and widespread technologies are 

information and communication technologies. Information and 

communication technologies provide many opportunities to people. 

Besides, it is very flashy and fun. People also fall for this permissible. 

People want to have more fun in the attractive and fun modern world. 

For this reason, it uses technology mostly for entertainment purposes. 

However, They neglects communication in this process. Because social 

structure and civilization are based on human relations. In order to 

dissolve the social structure and the development of civilization, people 

should make more production and communicate more by using 

technology. 
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GİRİŞ 

İnsanlık tarihi boyunca, kitlelerin yaşamını tehdit eden salgın 

hastalıklar gündeme gelmiş ve geniş toplumlar düzeyinde yaşanmıştır. 

Tarih boyunca yaşanan bu salgınlar farklı biçimlerde ortaya çıkmış, 

içinde bulunulan koşullar ve toplumların bilgi düzeyi bağlamında gerek 

tanılama ve tedavi gerekse önlem(ler) alma konusunda çok farklı 

yöntemlere başvurulmuştur3. Kimi zaman alınan önlemler insanları 

birbirinden izole etmekle sınırlı kalmıştır. Günümüz koşullarında tıbbi 

bilginin eriştiği düzey, iletişim kanalları ve ağların gelişimi gibi birçok 

etken, salgınlar karşısında geliştirilen stratejileri güçlü kılmaktadır. 

Kentleşme ve üretim süreçlerindeki dönüşüm, insanın doğayla 

ilişkilerini yeniden düzenlerken; Sanayi Devrimi’ni izleyen süreçle 

birlikte virüslerin etki alanları genişlemiş, tahribat gücü artmıştır. 

İlerleyen teknoloji ve kıtalar ötesinde insanların birbiriyle etkileşimini 

mümkün kılan ulaşım olanaklarının gelişmesiyle birlikte virüslerin 

yayılım hızı artmıştır. Bununla beraber tıp biliminde yaşanan 

gelişmeler, yaşanan salgınlara yönelik önlem ve uygulama biçimlerini 

ciddi boyutlarda dönüştürmüştür. Doğa ile ilişkileri giderek azalan ve 

şehir yaşamının kaotik yapısına uyumlanan birey, tahrip olan doğanın 

tepkileri karşısında çaresiz kalabilmektedir. Doğal olmayan ürünlerin 

tüketiminin artması, beslenme düzenindeki dönüşümler ve toplumsal 

 
3 Özellikle Ortaçağ’da veba gibi salgınların sonucunda kitle ölümlerinin artması, tıbbi 
bilginin yetersizliği ve hastalık karşısında çaresiz kalınması nedeniyle konunun kilise 
kapsamına girmesine yol açmıştır. “Sağlıkçılar virüs veya salgın kaynağını tespit 
edemediği ve hastalığın daha önce karşılaşmadıkları bir yapıda belirdiği için, bu 
salgınları geçici bir durum olarak yorumlamalarına yol açmıştır” (Yıldırım, 
2020:1337). 
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yaşamın ortaya koyduğu stres ve baskı faktörleri, bireyin bağışıklık 

sistemini zayıflatmakta, virüsler karşısında güçlü bir fizyolojiye sahip 

olmasına engel teşkil etmektedir. Bu bağlamda günümüz insanının 

karşı karşıya olduğu risk faktörlerinin arttığını ve toplumsal yaşam 

dinamiklerinin alt üst olduğunu ifade etmek yerinde olacaktır (Yıldırım, 

2020:1339). 

Günümüzde sıklıkla karşı karşıya kalınan ve tıbbi terminolojide yer 

alan pandemi4 kavramı, tüm dünyada, birden çok ülkede ve/veya kıtada 

aynı anda yayıla(bile)n bakteri, virüs, parazit gibi unsurların yol açtığı 

salgın hastalığı ifade etmektedir. Yaşanan pandemilerin tanımı Dünya 

Sağlık Örgütü (WHO) tarafından geliştirilmektedir (Doğuş Uzun vd., 

2020:356). İlk olarak Aralık 2019’da Çin’in Wuhan kentinde ortaya 

çıkan COVID-19 virüsü, kısa zamanda dünyanın tüm ülkelerini 

etkilemesi nedeniyle -ilk vakanın görülmesinin ardından bir aylık bir 

süre içerisinde- Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak kabul 

 
4 “Hastalık” kavramı, eski Fransızca ve Latin dillerinde “dis-ease” yani “rahatlığın 
olmayışı” ve “yeterli alanın bulunmaması” kelimelerinden türetilmiştir (Boyd, 2000). 
Günümüzde kavramın anlamı genişlemiş, “canlılarda meydana gelen bazı 
değişiklikler sonucu sağlıklı olma durumundaki değişim, ikincil olarak ruhsal 
durumdaki bozulmalar ve bitkilerde meydana gelen değişimler” (TDK, 2020) olarak 
ifade edilmeye başlanmıştır. Özellikle Covid-19 salgını ile birlikte “epidemi” ve 
“pandemi” kavramları da sıklıkla kullanılmaya başlamıştır. Epidemi, “bulaşıcı bir 
hastalığın belirli bir bölge içerisinde salgın haline dönüşmesi”; pandemi ise “bir 
salgının belirli bir bölgenin de dışına taşarak, büyük bir nüfusu ve hatta bütün bir 
insanlığı etkilemeye başlaması” şeklinde anlamlandırılmaktadır (Aslan, 2020). Bir 

kıta hatta tüm dünya yüzeyi gibi çok geniş alanda yayılan salgın hastalıkları ifade eden 
pandemi ve/veya pandemik hastalıklar, Eski Yunanca’da “tüm” anlamına gelen 
“παν” (pan) ile “insanlar” anlamına gelen “δῆμος” (demos) kelimelerinden 

türetilmiştir (Aslan, 2020; Merriam-Webster, 2020) 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Salg%C4%B1n
https://tr.wikipedia.org/wiki/Eski_Yunanca
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edilmiştir5 (Sağlık Bakanlığı, 2020:5; WHO, 2020). Aralık 2019’da 

Çin’de sebebi o an için bilinmeyen zatürre vakaları olarak bildirilen, 5 

Ocak 2020 tarihinde daha önce insanlarda tespit edilmemiş yeni bir 

koronavirüs tanısı konulan, başlangıçta 2019-nCoV olarak ifade 

edilirken Covid-19 olarak adlandırılan virüs, üç ay gibi kısa bir sürede 

tüm dünya insanlığını tehdit eder düzeye ulaşmıştır (WHO, 2020a). 

Ülkemizde ise ilk Covid-19 vakası, 11 Mart 2020 tarihinde tespit 

edilmiştir (Sağlık Bakanlığı, 2020b). “Salgın, virüs veya benzeri 

kavramların biçimlendirilmesinden önce bu tip evrensel vakaların genel 

dinamiğinin dikkate alınması gerekir. Nitekim bu salgın için de öne 

çıkan temel tedirginlik ölümlerin artarak kitlesel kayıpların yaşanması 

durumudur” (Yıldırım, 2020:1334). Coronavirüs6, içinde 

bulunduğumuz yüzyılda birçok toplumsal yaşam pratiği ve dinamiğinin 

dönüşüme uğramasına neden olan bir salgın olarak tarihe geçecek 

görünmektedir. 

Pandemi sürecinde yaşanan dönüşümleri ve insanlığın bu süreç 

içerisinde geliştirmiş olduğu davranış biçimlerini çözümlemek, içinde 

 
5 Çin’in, Hubei Eyaleti Vuhan şehrinde deniz ürünleri pazarında çalışanlarda 31 
Aralık 2019 tarihinde tespit edilen ve “yeni koronavirüs” (COVID-19) olarak 

adlandırılan salgın, Dünya Sağlık Örgütü tarafından “epidemi” olarak görülmüş, 11 
Mart 2020 tarihinde “pandemi” (küresel salgın) olarak ilan edilmiştir (TURSAB, 
2020). 
6 Kavramsal kökenine bakıldığında yüzeyinde bulunan çubuksu uzantıların taca 
benzetilmesi nedeniyle, Latince “taç” anlamına gelen “corona” kelimesinden türetilen 
(Budak ve Korkmaz, 2020:65) koronavirüsler (CoV), genellikle soğuk algınlığı 
seviyesinde belirtiler gösteren bir RNA virüs ailesi olarak bilinmektedir -aynı aileden 
SARS-CoV ve MERS-CoV ve COVID-19 daha ciddi hastalıklara neden olmaktadır. 
“RNA virüsleri; öncelikle vahşi hayvanlarda ortaya çıkan ve buradan insanlara 
sıçrayan, mutasyon becerileri yüksek virüsler olmaları nedeniyle, salgına yol açma 
oranı yüksek patojenlerdir” (Carrasco-Hernandez vd., 2017:345).  
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bulunulan yüzyılın dinamiklerini gözden geçirmekle mümkün 

olacaktır. “Bilgi”yi “sayar”ların insan yaşamına dahil olması ve “1” ve 

“0”larla kayıtlama teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte “dijital” olarak 

adlandırılan bir çağı yaşamaya başlayan insanlık için yaşanan teknoloji 

eksenli dönüşüm oldukça sancılı olmuştur. Dönüşen üretim-dağıtım-

tüketim ilişkileri çerçevesinde birey(ler), pazarlama ve reklamcılık 

endüstrilerinin ‘yeni’ pratikleriyle karşı karşıya kalmıştır. Bireyde 

tüket(tir)me odaklı davranış geliştirme stratejilerinin desteklendiği 

dijital pazarlama ve reklamcılık uygulamaları, tüketen tarafı “hedonist” 

ve “yaşamını tüketerek anlamlı kılan” haline getirmiştir. Dünyanın 

iletişim teknolojileri aracılığıyla adeta iç içe geçmiş melez bir yapıya 

dönüşmesi, kitleleri, ‘birbirinin benzeri’ biçimlerde düşünen ve 

davranan fertler bütününe dönüştürmüştür. Teknolojinin açığa çıkardığı 

dönüşümler, enformasyon akışı ve pazarlama stratejilerinin küresel 

düzeyde benzeşmesi, piyasalardaki rekabeti de küresel düzeye 

taşımıştır. İşletmelerin küresel ölçekli piyasalarda oyunu kurallarına 

göre oynamaları, tüketen kitleleri “melez” kılan özellikler çerçevesinde 

etkileme ve teknoloji kullanımına yönelik eğilimlerini çözümleme 

bağlamında mümkün olmaktadır (Mathur, 2008:20-22). Bu bağlamda 

reklamcılık uygulamaları da son yüzyılın dinamikleriyle uyumlu seyir 

izlemektedir. “Hedef kitle”nin dikkatini çekmek, ilgisini yakalamak ve 

istenilen davranışı sergilemesini sağlamak, her geçen gün daha da 

güçleşmektedir. Özünde bireyin zihnini, sanal ve ideal olan bir inanç 

dünyası çerçevesinde düşünmeye yönlendiren, kurguladığı bu 

muazzam dünya içerisinde tutmaya çabalayan reklamcılık endüstrisi, 

bu yönüyle, işletmelerin rekabet avantajı sağlamalarında kilit rol 
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üstlenmekte ve yanılsamalar dünyasının devamlılığını 

garantilemektedir.   

Dijitalleşme ile birlikte etkileşimin görece kolaylaştığı son yüzyılın 

küresel dünyasında, işletmelerin faaliyet alanları ve üretim süreçleri 

ciddi boyutlarda dönüşüme uğrarken; işletmeleri temsil eden, 

çağrıştıran ve muhatabı ile ilişki geliştirmesine yardımcı olan markalar 

her geçen gün daha önemli hale gelmektedir. Enformasyon 

teknolojilerinin gelişimi, tüketiciye erişim yollarını çeşitlendirmenin 

yanı sıra reklam ve pazarlama stratejilerini esnetmekte ve ağlar 

üzerinden kurgulanan ortama uyumlandırmaktadır (Koçoğlu ve Özcan, 

2010: 24). Teknolojinin pazarlama eksenli enformasyon yayılımında 

sağladığı olanaklar, toplumların ve toplumları oluşturan bireyleri, 

‘benzer’ (smilar) yönlerine odaklanarak melezleştirmekte ve aynı 

potada yer alabilecek konuma taşımaktadır. Geliştirilen pazarlama ve 

reklamcılık stratejileri, işletmelerin üretim ilişkileri ile imaj ve itibar 

yönetimini de sürece eentegre etmektedir. Marka ekseninde kurumsal 

iletişim süreçleri bir araya getirilmekte, bu unsurların her biri ürün 

tanıtımı ve satışında vazgeçilmez rekabet unsuruna dönüş 

(türül)mektedir (Loudon vd., 2008: 3).  

İnsan yaşamında uzunca bir süreyi kapsayan ve içinde bulunulan 

pandemi dönemi, dijital pazarlama felsefesini benimseyen işletmelerin, 

tükettirme stratejileri bağlamında bir fırsat olarak 

değerlendirilmektedir. Bireyin sağlığını korumak amaçlı alınan tedbir 

ve kısıtlamalar, ‘yeni’ tüketim kalıpları geliştirilmesine öncülük etmesi 

açısından işletmeler ve işletmeleri simgeleyen/sembolize eden markalar 
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açısından önem taşımaktadır. Bu bağlamda dijital platformlardaki 

yansımaların gözlemlenmesi, son dönemde yaşanan Covid-19 pandemi 

döneminde markaların ülkemiz bağlamında geliştirdikleri stratejileri 

ortaya koyabilmek ve pazarlama-reklamcılık uygulamalarındaki 

dönüşümü tespit etmek açısından önem taşımaktadır. 

1.COVID-19 PANDEMI DÖNEMİ: DİJİTALE KAYAN 
TOPLUMSAL DÖNÜŞÜMLER 

Salgın hastalıklar, insanlık tarihinin her döneminde toplumların karşı 

karşıya kaldıkları tehditler arasında yer almaktadır. Toplumların 

salgınlardan etkilenme düzeyi, çok farklı dinamiklerle 

ilişkilendirilebilecektir. Salgınların etkileri, özünde mevcut koşullar ve 

koşulların değerlendirilme biçimleriyle ilgilidir. Burada önemli olan, 

salgınların sadece yaşandığı dönemler değil, aynı zamanda açığa 

çıkardığı dönüşümler açısından da değerlendirilmesidir. Bu bağlamda 

dünya çapındaki salgınların toplumun geçirdiği dönüşüm üzerinde 

etkilerinin geniş ölçekli tespiti önem kazanmaktadır. Dünya çapında 

yaşanan Covid-19 koronavirüs salgını, geniş ölçekli bir krize dönüşerek 

birçok açıdan değişim ve dönüşüme neden olmuş ya da neden olacak 

görünmektedir. İnsanların toplumsal yaşantılarında açığa çıkan ciddi 

dönüşümlerin yanı sıra ekonomik ilişkilerde ve yapı(lanma)larda da 

köklü değişimler yaşanmaktadır. “Dünyanın en önemli 

ekonomilerinden biri olan Çin başta olmak üzere diğer gelişmiş 

ekonomilerde görülen yavaşlama tüm dünyayı etkilemiştir. Salgın 

hastalıkların yarattığı sosyal etkiler yanında ekonomideki 

olumsuzlukların getirdiği sosyal etkiler de bulunmaktadır” (Türk, Ak 
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Bingül ve Ak, 2020:614). Covid-19 salgınının meydana geldiği andan 

itibaren, insanların anlık olarak izledikleri veriler kişileri 

endişekendirmeye başladı. Sayılar her yeni gün yüksek bir seviyeye 

ulaştı (Çiftçi, 2021: 23). Salgın, tüm dünyada toplumsal yaşam 

pratiklerinde özellikle psiko-sosyal ve ekonomik sonuçlar açığa 

çıkarmaktadır. Bireylerin önceliği kendilerinin, aile fertlerinin ve yakın 

çevrelerinin virüsle ilgili sağlık sorunu yönünde olmaktadır. Bu sürecin 

devam etmesi veya uzun sürede sonlanması, bireyde psikolojik sorunlar 

açığa çıkarabilmekte, diğer insanlarla etkileşimlerini olumsuz yönde 

etkileyebilmektedir. Geliştirilen sosyal (fiziksel) mesafe iş yapış 

pratiklerini dönüştürmüş bulunmaktadır. Her bir birey salgını, sosyal ve 

manevi açıdan değerlendirdiği kadar ekonomik açıdan da ele 

almaktadır. İçinde bulunulan tüketim çağında insanların karşı karşıya 

kaldıkları sağlıklarına ilişkin tehdit, kaygı ve endişelerini bastırma 

çabası olarak kendini göstermektedir. Evde izolasyonu sağlanan 

bireyler bu bağlamda zorunlu ya da yapay olarak geliştirilmiş ihtiyaçları 

çerçevesinde alışveriş yapmaya, mal ve/veya hizmet satın almaya 

devam etmektedirler (Yıldırım, 2020:1340).  

Pandemi, özünde tıbbi bir olgu olmakla birlikte bireyleri ve toplumları 

çok farklı açılardan etkileyen ve ciddi boyutlarda dönüşüme yol açan 

sosyolojik boyutlara da sahiptir. Bulaşıcı hastalık sonucu ortaya çıkan 

tehdit algısının düzeyinin artması, kitleler üzerinde panik ve strese 

neden olmakta, bu bağlamda insanlar, her zamankinden farklı 

davranışlar sergilemektedirler. Pandemi dönemlerinde ortaya çıkan 

belirsizlik ve krizin, birey üzerinde açığa çıkardığı duygusal ve psiko-
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sosyal etki(ler)nin başarıyla yönetilmesi ve ortaya çıkan duygu durum 

bozukluklarıyla bireyin nasıl başa çıkacağına yönelik bilgilendirmede 

bulunmak,  toplumun düzeni açısından önem taşımaktadır. “Salgın 

hastalık gibi etkileri tahmin edilemeyen bir durumla karşılaşıldığında 

insanların korku ve panik duygusuyla korunma ve kaçınma davranışı 

sergilemesi doğal kabul edilmektedir. Riskler sahip oldukları potansiyel 

güçlerinden dolayı şu anı etkiledikleri gibi geleceğe dair umut ve güven 

duygusunu da zedelemektedirler” (Beck, 1992). Salgın doğası gereği 

kitleler üzerinde baskı oluşturmakta, güvensizlik ve belirsizlik 

nedeniyle kaygı açığa çıkarmaktadır. Bu gibi durumlarda tüm toplumu 

ilgilendiren bir kaygı sorunsalı gündeme gelmekte ve konunun 

psikolojik ve sosyolojik bağlamda ele alınması önem kazanmaktadır. 

“Nitekim insanoğlu düşünen ve duyguları olan bir varlıktır. Bu sebeple 

olay ve olguların kendisinin, sosyal çevrenin algılayış biçiminin ve 

insanlara aktarımının birey ve toplum üzerinde belirleyici durumu söz 

konusudur” (Yüksel, 2000:8-9- Kaya, 2020:123-124). Pandemi 

döneminde yaşanan sıkıntılar mevcuttaki rekabetçi, bireyci ve 

yalnızlaştırıcı düzenin yerine dayanışmaya ve paylaşmaya dayalı, 

çevreye ve biyoçeşitliliğe duyarlı bir dünya düzeni kurulması yönünde 

teşvik edici görünmektedir (Karataş, 2020:15).  

Geniş bir alanda yaşanılan ve hayatını kaybetme riski açığa çıkaran 

salgın, ülkelerin ekonomilerinin bozulması ile birlikte işsizlik ve geçim 

sıkıntısı sorunlarını da beraberinde getirmektedir. Hatırdan 

çıkarılmamalıdır ki, salgın sonucu oluşan stres ve kaygı ortamı, çok 

farklı krizleri de doğuracaktır. Yaşanan krizlerin boyutu da, bireyler ve 
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toplumlar üzerinde korku ve kaygı geliştirmektedir. Bu bağlamda 

salgının ciddiyeti ve gerçekliği kadar, algılanış biçimi ve kontrol 

edilmesi yönündeki faaliyetler de olumlu ya da olumsuz yönde etkilerin 

ortaya çıkarmasına neden olabilmektedir. Uzun süreli belirsizlik, 

bireyde psikolojik olarak korku ve kaygı açığa çıkarırken, bireyin 

gündelik yaşamını ve davranışlarını olumsuz yönde etkileyecektir. 

Bununla beraber Covid-19 pandemi döneminde süreci kontrol altına 

almak amaçlı izolasyon (evde geçirilen zaman) da her geçen gün panik 

ortamı oluşturabilmektedir. Gelişen panik durumu, bireyin görüştüğü 

çevresi ve medyada çıkan haberler aracılığıyla artabilmektedir 

(Yıldırım, 2020:1348). Korku ve yakın ve/veya ileri döneme ilişkin 

belirsizlik algısı, bireysel kaygıları toplumsal düzeye taşımaktadır. 

Sosyal medyada içeriği kontrol edilemeyen asılsız haberlerin yayılımı 

süreci, içinden çıkılamaz bir hale sürükleyebilmektedir. Ev içi yaşamda 

bireylerin sınırlı yaşam pratikleri, her gün benzeri aktiviteleri 

gerçekleştirmeleri, kısıtlanmış/kapalı kalma durumu, adeta 

özgürlüklerinin elinden alınması olarak algılanmakta ve yaşamı zora 

sokan, sağlık sorunu yaşanmasına neden olacak kural ihlalleri her geçen 

gün artmaktadır. Bu süreçte “insanların çalışma ve sosyal hayatı, 

gündelik yaşantıları değişmiş … evde kalma ve karantina uygulaması 

bireyleri olumsuz yönde etkilemiştir” (Kirman, 2020:23). Virüsün 

bulaşma sürecinin tüm bireyleri kapsayıcı olması, önleyici tedbirler, 

korunma, evde kalma, direnci koruma, beslenme gibi unsurların her 

birey için mümkün olmaması sorununu açığa çıkarmaktadır. Özellikle 

bağışıklık sistemi kuvvetli olmayan ve kronik rahatsızlıkları bulunan 

bireyler salgın sürecinde çok daha risk altında olabilmektedir. Öte 
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yandan, virüs bulaşarak hastalık geçirmiş olan bireylerin diğerlerince 

“etiketlenmesi” de bir başka sorunsalı oluşturmaktadır. Hastalığı 

geçiren bireyin sosyalleşme sorunları açığa çıkmaktadır. Covid-19 

salgınından en çok etkilenen ve incinebilir (vulnerable) grup olarak 

adlandırılan 65 yaş ve üstü bireylerin yanı sıra hastalığın gençlerde de 

görülüyor olması -ve gençlerin “taşıyıcı” olarak vurgulanmasından 

dolayı- yaşlılar ve gençlerin bireysel ya da kitlesel düzeyde 

“etiketlenmesi/damgalanması” (stigma), toplumsal bir sorun olarak 

açığa çıkmıştır (Üstün ve Özçiftçi, 2020:146).  

Pandemi döneminde dünyanın zorlu bir süreçten geçiyor olması, alınan 

temel önlemin ‘Evde kal’mak üzerine izole olmaktan geçmesi, 

kalabalık ortamlara girilmemesi ve yakın temastan kaçınılması 

zorunluluğu, bireyleri internet, sosyal medya ve online hizmetler 

ekseninde iş pratiklerine yönlendirmiştir. Online işlemlerin bu süreç 

içerisinde yaygınlık kazanmasıyla birlikte ulusal ve uluslararası 

toplantı, eğitim süreçleri, konferans, seminer, kongre gibi 

organizasyonlar da sanal ortama taşınmıştır. Ziyarete kapatılan müzeler 

yine online olarak sanal ziyarete açılırken, bazı turistik merkezler dijital 

turlarla gezilebilir hale gelmiştir. “Rezervasyon, tur satış ve biletleme 

gibi acente faaliyetlerinde dijital uygulamalar, dijital altyapı ve dijital 

işgücü imkânları artırılacaktır. Temassız işlem sağlanabilmesi için 

mobil yazılımlar oluşturulabilecektir. Teknolojinin, insanların hayatına 

bu derece yoğun dâhil olması ile daha hızlı ve kolay ilerlenebilecektir” 

(Kıvılcım, 2020:23). Pandemi sürecinde alınan tedbirler özellikle gıda 

(yeme-içme), konaklama, seyahat ve eğlence endüstrilerini doğrudan 
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etkilemiştir. Restoran, lokanta ve kafe gibi bireylerin bir araya gelme 

mekanlarının kapatılması, seyahat kısıtlamasının getirilmesi 

sosyalleşme biçimlerini dönüşüme uğratmıştır. 

Coronavirüsün yaygınlaşmasıyla birlikte izolasyon süreçleri geniş 

toplum kesimlerinde panik ve korku duygularını açığa çıkarırken, yüz 

yüze etkileşimi bir hayli sınırlandırdı. “Evde kal”, “izole ol”, 

“fiziki/sosyal mesafeyi koru” gibi sloganlar yeni gündelik yaşam 

pratiklerinin gelişmesine öncülük etmiştir. Uzunca bir süre evde kalan 

bireyler, gündelik yaşamlarını yeniden organize etme yoluna 

gitmişlerdir. Endüstrileşme, kentleşme ve modernitenin temel 

sembolleri arasında yer alan ve tükettirme mekanları olarak tanımlanan 

sosyalleşme alanları her geçen gün çeşitlenerek artarken, pandemi 

süreciyle birlikte yeniden “tek mekâna dönüş” yaşandı ve bu tek 

mekanda günlük aktivitelerin hepsi gerçekleştirilmeye başlandı. 

Gündelik yaşamlarını renklendirmek için soluğu sosyalleşme 

alanlarında alan bireyler için belirsiz bir süre aralığı içinde özel alanları 

olan evleri, özellikle sosyal medya üzerinden toplumla paylaştıkları 

alanlara dönüşmüştür. Bununla beraber, tüm aile fertlerinin bir 

aradalığını adeta zorunlu kılan “ev” ortamı karantina süreci boyunca -

mekânı ve zamanı farklı biçimlerde paylaşan bireyler için- yeniden 

keşfedilen ve organize edilen yaşam alanına dönüştürüldü. Serbest 

zaman aralığı bulamayan bireyler bu dönemde özlemini duyduğu çeşitli 

etkinlikler ve uğraşılar geliştirirken, bu uğraşılarını dijital platformlarda 

çok daha yoğun paylaşmaya başlamışlardır. “Karantina süresinin, 

evlerde kullanılan elektrik, su, doğal gaz gibi enerji kaynaklarının 
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tüketimini artırırken öte yandan çevre kirliliğinin azalmasını, hava ve 

su kalitesinin artmasını, bitki ve hayvan türlerinin zarar görmesinin 

önlenmesini de sağladığı görülmektedir. Bu süreç sonrası insanların 

daha çok bireysel turlar tercih edeceği, doğaya ve doğal alanlara 

yöneleceği, kalabalıktan kaçınarak kırsal alanlarda daha izole bir tatil 

yapmak isteyeceği tahmin edilmektedir” (Kıvılcım, 2020:24). 

Evde kalmak ve yürütmesi gereken işleri dijital olarak gerçekleştirmek 

durumunda kalan birey için teknoloji, öğrenilmesi gereken bir 

uygulamaya dönüşmüştür. Çeşitli grupların bir araya gelmesini 

sağlayan dijital uygulamalar, artık bireylerin rahatlıkla kullanabildiği 

ortamlara dönüşmüştür. Eğitim süreçleri de online ortamlarda 

yürütülmeye başlanmıştır. Birçok kamu kurum ve kuruluşu ile özel 

sektör, yapılanmalarını ve iş süreçlerini sanal ortama kaydırmışlardır. 

Bu dönüşümün pandemi süreci sonrasında da devam edeceği güçlü 

tahminler arasında yer almaktadır. “Her ne kadar robotların iş 

dünyasına girişi belli bir süredir gündemde olsa da, karantina sürecinde 

nerdeyse genelleşen evde çalışma pratiği iş kültüründe köklü bir 

dönüşümün işaretidir. Evdeki özel mekânın ofise çevrilmesi de 

kuşkusuz, ev içi ilişkileri olduğu kadar kamusal alanda oluşturulan 

diğer ilişkileri de önemli ölçüde etkileyecektir” (Poyraz, 2020:284). 

Günlük sosyal faaliyetlerin neredeyse yok olacak düzeyde minimum 

seviyelere çekilmesi, bireyin kendisi ve başkalarıyla ilişkilerini yeniden 

düzenlemesine neden olmuştur. Medyanın ve toplumun gündemini 

oluşturan pandemi süreci, yaşamın yeniden sorgulanmasını ve yaşam 
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pratikleri içerisinde bireyin yakınlarına çok daha fazla zaman 

ayırmasını sağlamıştır.  

Ekonomik düzeyde bir değerlendirme yapıldığında makroekonomik 

göstergelerin COVID-19 nedeniyle ekonomik durgunluk ya da 

yavaşlamaya neden olduğu gözlemlenmektedir. Ekonomik düzeyde 

büyüme oranlarında küresel bir daralma yaşanırken salgından dolayı 

zorunlu karantina sürecinin bireyin tüketim davranışlarını da 

dönüştürdüğü gözlemlenmektedir. Pandemi sürecinin başlangıcında 

yalnızca birincil ihtiyaçları karşılamaya yönelik bir tüketim kalıbı 

mevcutken, ilerleyen süreçte markaların da online pazarlama ve reklam 

kampanyaları aracılığıyla tüketim kalemlerinde çeşitlenme ve artış 

gözlemlenmiştir (Yurdakul vd., 2020:224). Yeni alışkanlıklar ve 

gündelik pratikler çerçevesinde stratejiler geliştiren firmalar, “Evde 

kal” sloganına destek vererek, bireylerin zihninde, online ortamlarda 

sağlıklarını tehlikeye atmadan alışveriş yapabilecekleri kanısını 

geliştirmişlerdir. 

“Salgının talebi olumsuz etkilemesinin yanında tüketicilerin 

alışkanlıklarını değiştirmeye ve yeni alışkanlıklar edindirmeye dönük 

etkisinden de söz etmek mümkündür. Örneğin, online alışverişe yönelik 

herhangi bir motivasyonu olmayan ve bu platformları kullanmaya 

yönelik niyet taşımayan tüketicilerin, hastalığa yakalanma korkusu ve 

çevresel faktörlerin oluşturmuş olduğu zorunluluktan dolayı söz konusu 

platformları kullanmayı tercih ettikleri görülmektedir… Dolayısıyla 

pandemi sürecindeki yeni davranışların kriz sonrası rutin davranışlar 

haline gelme ihtimalleri de söz konusudur. Yapılan tüketici 
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araştırmaları da bu yönde sonuçlar ortaya koymaktadır” (Aydın ve 

Doğan, 2020:99-100). 

İçinde bulunduğumuz yüzyıl, bireyi yalnızlaştırmakta ve tercihlerini 

birey odaklı yapma yönünde teşvik etmektedir. Covid-19 salgınının 

oluşturduğu atmosfer de bu bireyselleş(tir)me sürecini destekler 

niteliktedir. İyice artan “risk” ve “korku” eğilimi ile birey, ucu 

görünmeyen belirsizlik eğilimine sürüklenirken giderek kendi içine 

kapanmakta ve yalnızlaşmaktadır. Coronavirüsün sebep olduğu 

belirsizlik ortamı, bireyi yeni toplumsallıklar üretmeye yöneltirken, 

paylaşımlarını dijital platformlara taşımasını hızlandırmıştır (Poyraz, 

2020:290). Pandemi süreci hemen hemen tüm sektörleri olumsuz yönde 

etkilerken, olağanüstü koşullar nedeniyle e-ticaret dünyasında görece 

yükselmenin önünü açmıştır. Bireyin fiziki temastan kaçınması ve 

sosyal mesafeyi koruması, geleneksel yüz yüze gerçekleşen fiziksel 

ticareti adeta durma noktasına taşımıştır. “Özellikle perakende sektörü; 

sokağa çıkma yasakları ve tedbirleri, tedarik zincirinin bozulması ve 

yavaşlaması gibi sebeplerden dolayı salgından en çok etkilenen 

sektörlerden biri olmuştur” (Güven, 2020:252). 

“Türkiye’nin önde gelen sanal ödeme sistemlerinden biri olan Iyzico 

tarafından 2019 yılı için 20 Ocak 2020 tarihinde hazırlanan Online 

Alışveriş Raporu’na göre; Türkiye’de yapılan online alışverişlerde 

işlem adedi artmasına rağmen sepet tutarı yıllar içerisinde azalış 

göstermektedir. Bunun sebebi ise uygun fiyatlı ürünlerin daha çok satın 

alınmasıdır. Buna ek olarak, sepet tutarının en yüksek olduğu ay Ocak 

ayı iken en düşük olduğu aylar Ağustos ve Aralık ayları olarak 

belirtilmiştir. Aynı raporda; Türkiye’de en fazla alışverişin sonbahar 
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aylarında yapıldığı, bunun temel sebebinin de Eylül Ekim aylarında 

okula dönüş döneminin başlaması olduğu belirtilmiştir. Giyim 

kategorisi dışında 2018’e göre çiçek siparişlerinde %37 elektronik 

siparişlerinde ise %35 oranında harcamaların artış gösterdiği tespit 

edilmiştir” (Telli Danışmaz, 2020:84).  

“We Are Social ve Hootsuite tarafından yayımlanan “Digital 2020: 

Global Digital Overview” raporunda; Ocak 2020 sonu itibariyle 

Türkiye’de 62 milyon internet kullanıcısının ve 77 milyon mobil 

kullanıcısının olduğu, buna ek olarak internet kullanıcı sayısının 2,4 

milyon artış gösterdiği ve mobil kullanıcı sayısının 2,6 milyon artış 

gösterdiği ifade edilmiştir. Türkiye’deki internet kullanım 

istatistiklerine bakıldığında %31 artışla %74,8 oranda mobil telefon 

kullanıldığı, buna karşın %40 azalma ile ikinci sırada laptop/masaüstü 

bilgisayar olduğu görülmüştür. Alexa sıralamasına göre Türkiye’de en 

çok ziyaret edilen siteler ise sırasıyla Google.com, youtube.com, 

Google.com.tr ve facebook.com’dur. Online alışveriş siteleri bazında 

incelendiğinde ise; 8. Sırada N11.com, 12. sırada hepsiburada.com, 14. 

sırada trendyol.com gelmektedir. Mobil aplikasyonların kullanımı 

istatistiklerine bakıldığında %61 oranda online alışveriş ile ilgili 

uygulamaların kullanıldığı görülmektedir” (Telli Danışmaz, 2020:85).  

Telli Danışmaz (2020:89) tarafından pandemi döneminde yürütülen 

araştırma sonucuna göre (i) en çok online alışveriş tercihinin değiştiğini 

söyleyenler %68,3 oranla kadınlardır. (ii) Yaş aralığı olarak online 

alışveriş tercihi en çok değişen grup %75 oranla 18-24 yaş arasıdır. Bu 

araştırmada elde edilen bir başka bulgu da %70,7 oranla en çok yüksek 

lisans mezunlarının online alışveriş tercihinin değiştiğidir. Çalışma 



36 | EDİTÖRLER: Prof. Dr. Mehmet YILMAZ, Doç. Dr. Hasan ÇİFTÇİ, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DOĞAR 

 

ortamına göre online alışveriş tercihi değişimi incelendiğinde ise en çok 

online alışveriş tercihi değişenlerin %70 oranla home-office çalışanlar 

olduğu tespit edilmiştir. Aynı zamanda online alışverişin tercih edildiği 

ürün gruplarında da -salgın öncesi ve sürecinde- farklılık 

gözlemlenmiştir. Pandemi öncesi satın alınan ürün grubu giyim iken, 

salgın sürecinde gıda olmuştur. Bunun en temel nedeni de olağanüstü 

koşullarda bireylerin temel ihtiyaçlarına öncelik verme istekliliğidir. 

Önceden internetten alışveriş konusuna yabancı olan ve güven 

duymayan bireyler bile yavaş yavaş bu platformları kullanmaya 

başlamışlardır. 

2.DİJİTALLEŞME: MARKA, PAZARLAMA VE 

REKLAMCILIK 

Yeni iletişim teknolojilerinin toplum yaşamı üzerindeki etkisi ve rolü 

sayesinde yeni yüz yıl bilgi çağı ve toplumu olarak tanımlanmaktadır 

(Çiftçi, 2018: 888). Dijital ağlar, her yaştan, cinsiyetten, meslekten ve 

yaşam biçiminden bireyi kapsama alanı içerisine dahil etmiş 

görünmektedir. Bireyin iş süreçleri kadar gündelik yaşam pratikleri de 

dijitalleşmeden payını almış bulunmaktadır. Dijital olanın çekiciliği ve 

mobilite, etkileşim gibi birçok kolaylaştırıcı unsur, bireyin yaşamını 

yeniden şekillendirmesine neden olmuştur. Her bir işlemin kolaylıkla 

teknoloji üzerinden yürütülüyor olması, bireyde “boşa zaman 

harcanmaması” algısı açığa çıkarırken, bireyin arta kalan zamanı da 

teknoloji tarafından ele geçirilmiştir. Öyle ki sosyal medya 

platformlarında zaman geçirme ve yakın çevresiyle ya da yeni keşfettiği 

kişilerle sanal ortamlarda görüşme eylemselliği adeta sıradanlık 
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kazanmıştır. Günümüz toplumlarında ağlar üzerinden görünmek, 

etkileşime girmek, yüksek hızlı bağlantılar kurmak, 7/24 erişilebilir 

olmak yaygın kabul görür olmuştur. Enformasyon teknolojilerindeki 

gelişmeler ve yaygınlaşan ağsılaşma, dijital ortamları, işletmelerin, 

tüketicilere seslendiği mecralara dönüştürmüş; reklamcılık 

uygulamaları da geleneksel uygulamalarından oldukça farklı bir 

çehreye bürünerek ‘dijital reklamcılık’ olarak adlandırılmıştır. 

“Geleneksel medyayla karşılaştırıldığında internet, gerçek zamanlı 

etkileşim, tüketici bilgilerinin kullanılabilirliği, şeffaf kullanıcı katılımı 

ve kampanya sonuçlarının etkin bir şekilde değerlendirilmesi gibi 

muazzam avantajlar sunmaktadır. Dijital reklamcılık, reklamcılık 

pazarına hızla hakim olmuş; pazar geliri, 2018’de 250 milyar doların 

üzerine çıkmıştır” (Zhu vd., 2017:1).  

Pazarlama ve reklamcılık endüstrisi, işletmelerin küresel ölçekli 

rekabetlerinde interaktif pazarın gerektirdiği kurallar çerçevesinde 

yeniden organize olmuştur. Dijital platformlarda birer içerik üreticisi 

haline gelen tüketiciler, yeni medya ile aktif bir konuma taşınırken; 

işletmeler için yeniden reklam üreticisi (adprosumer) haline 

gelmişlerdir. Dijital ortamların işletmeler ve markaların görücüye 

çıkma alanı olduğu günümüzde, reklamcılık endüstrisi tüketicisi ile 

markaya sanal birliktelikler geliştirmektedir. Öyle ki dijital platformlar 

tüketicilerin çeşitli medya araçları yoluyla sunulan medya içeriğini 

nasıl açıkça işlediğini incelemek için bir çerçeve sağlamaktadır (Bright, 

2011:42). 
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Dijitalleşme, hem üretim süreçlerini hem de lojistik süreçlerini önemli 

ölçüde dönüşüme uğratmış; birçok firmanın küresel pazarlarda boy 

göstermesinin önünü açmıştır. Firmaların tüm dünyada geliştirdikleri 

iletişim ağları, hem ürünlerini pazarlayacak geniş kitleler elde 

etmesinin önünü açmış hem de markasının dünya çapında tanınmasına 

kanal sağlamıştır. Bu bağlamda üretim ilişkilerini, yapılarını, tedarik 

zincirlerini ve kalıplarını esneten-yeniden organize eden endüstriler, 

zaman-mekan sınırlarını ortadan kaldıran bir anlayış ile kitlelere 

“birey” odaklı yaklaşarak erişmenin yollarını keşfetmiştir. Küresel 

ölçekte işleyişin temel rekabet koşullarını yerine getirme çabası 

içerisindeki işletmeler için kitleler tarafından ‘görünme’ önem 

kazanmış ve bu yönde stratejiler geliştirilmeye başlanmıştır. Bu amaca 

erişmenin kestirme yolu olarak da markaların sanal ortamlarda 

tanınır/bilinir olmasını sağlamak gerekliliği açığa çıkmıştır. “Bireylerin 

öncelikle tüketim alışkanlıklarını dönüştüren, ardından da belirli marka 

ürünleri kullanmaya kolaylıkla yönlendiren sosyal medya, işletmelere 

rekabet avantajı kazandırmanın yanı sıra markasını başarıyla yönetme 

zorunluluğu getirmiştir” (Kotler, 2009:213-214). Yeni pazarlama 

stratejisi, internete bağlı, mobil ve interaktif anlayışlara odaklanmıştır. 

Teknolojinin olmazsa olmaz haline geldiği günümüz toplumlarında 

bireyin zamanının önemli bir kısmını sosyal medya ortamlarında ve 

internet ağları üzerinde geçirdiği göz önünde bulundurularak ağ 

(network) odaklı pazarlama ve satış stratejiler geliştirilmektedir. 

Tüketici zihninde marka konumlandırma çalışmaları, enformasyon 

yığını içerisinde farklılaşma stratejileriyle geliştirilmeye 

çalışılmaktadır (Mert, 2020:42). Hızlı erişim ve etkileşim olanaklarını 
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birer avantaja çevirmeyi başaran firmalar/markalar için mevcut 

konumlarını sürdürmek de önemli bir başka konuyu oluşturmaktadır. 

İşletmelerin rekabet üstünlüğü kazanmaları, tüketici kitlenin zihnindeki 

konumlarını kaybetmemelerinden geçmektedir. Akılda kalan, söz 

edilen, ilk akla gelen, öncü marka olmak, işletmelerin marka 

konumlandırma çalışmalarında ne kadar başarılı olduklarıyla doğrudan 

ilişkilidir. Sosyal medya üzerinde marka stratejileri geliştirmek ve 

marka yönetimi süreçlerini başarıyla yürütmek, işletmeler açısından 

hayati önem taşımaktadır (Başlar, 2013:829).  

İzleyici/takipçi/kullanıcı tespiti konusunda interaktif medya net 

sonuçlar verebilmektedir. Markanın veya ürünün tanıtımı amacıyla 

geliştirilen ve yeni medya üzerinden izler kitle ile buluşturulan reklam 

mesajının müşterisi veya hedefine ulaşıp ulaşmadığı konusu 

tesadüfilikten çok uzaktır. Ağlar üzerinde izler bırakan kullanıcıların 

çeşitli eğilimleri, ilgileri, davranışları vb. konusunda detaylı 

istatistiklere erişmek mümkündür. Bu sayede hedef kitle bu ortamlarda 

çok belirgindir ve bu kitleye erişim de bir o kadar kolay olmaktadır. 

Marka ve tüketiciyi buluşturma konusunda net sonuçlar sunan internet 

ortamı, işletmeler açısından vazgeçilmez bir mecra konumundadır. Bu 

bağlamda dijital ortamlarda çok farklı reklam stratejileri geliştirilerek 

kitlelere ikna mesajları iletilebilmektedir. Bu platformlar firma ile 

müşterisini buluşturması bağlamında iki yönlü bir işlevsellik 

sunmaktadır. Ticari bir eylemsellik içinde kurgulanan bu ilişki ağı 

çerçevesinde yayıncı, kullanıcı, reklamveren ve mesaj bir araya 

getirilerek organize edilmektedir (Zhu vd., 2017:2).  
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Dijital medya ile ilişki yoğunluğu artan birey, firmaların hedef kitlesi 

konumundadır ve sosyal medya üzerinden paylaştığı her türden mesaj 

ticari bir veri haline gelmektedir. “Medya endüstrisi kompleksi hala çok 

dikkat çekiyor olsa da, şu anda markaların içeriğiyle ve YouTube, 

Instagram veya Vine’daki (altı saniyelik video cep telefonu 

uygulaması) her Tweet, Facebook yayını, resim ve video ile rekabet 

halindedir” (Yakob, 2015:6). Sosyal medyanın bireyleri bir araya 

getiren ve ilişkilerini çözümleyen yapısı, bir anda çok sayıda kişiye 

ulaşmanın yolunu açar niteliktedir. Bu ortamlarda güçlü veya zayıf 

bağları bulunan kişilerle etkileşim halinde olan birey, adeta tüketicilere 

erişim kanalı rolündedir. Hem dijital platformlar üzerinden hem de 

ağızdan ağıza iletişim ağı ile desteklenen bir süreç içerisinde breye 

erişmek ve ikna edici rolünden yararlanmak firmalar açısından oldukça 

cazip etkileşimler olarak görülmektedir (Petrescu, 2014:11). Dijital 

platformlar, özellikle görsel (visual) ağırlıklı içerik paylaşımını 

desteklediği için bireyin ikna edilme düzeyi de giderek güçlenmektedir. 

Birey, sanal ortamlardaki görüntülerden hareketle marka bağımlılığı 

geliştirebilmekte ve satın alma davranışına yönelebilmektedir (Dickey 

and Lewis, 2011:22).  

İnternet teknolojisinin sürekli gelişmesi ve yaygınlaşması tüketim 

alışkanlıklarını dönüşüme uğratmıştır. Fiziksel mağazalardan alışveriş 

yapma anlayışı giderek yerini sanal mağazalara bırakmaktadır. Yapay 

zeka uygulamalarının da desteğiyle görsel ağırlıklı platformlar olarak 

düzenlenen dijital mağazalar, tüketici eğilimleri çerçevesinde geniş bir 

katalog üzerinden ürün satın alma olanağı sunmaktadır.  “Online 
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platformlar sayesinde ürün satın alabilmenin yanında ürün hakkında 

ulaşmayı arzu ettikleri bütün bilgilere kolayca ulaşabilmekte ve 

bununla beraber farklı ürünlerin karşılaştırmasını yapabilmektedirler” 

(Güven, 2020:265). İnternet ağlarının çok çeşitli çevrimiçi mekanlar 

tasarlanması ve kullanıcıya sunulması yönünde olanaklar sunması, 

pazarlamacılar için sosyal ağlar, içerik paylaşım web siteleri, sanal 

dünyalar ve sosyal haber siteleri gibi birçok ortamı kullanıma 

sunmaktadır. Birçok platform firmaların hedef kitlelerine kendilerini 

sunma fırsatı sunacak biçimde tasarlanmıştır. Reklamcılık stratejileri de 

bu olanaklar çerçevesinde şekillenmektedir (Petrescu, 2014:20). Ağ 

ortamının sunduğu en önemli olanak ise paylaşılan içeriğin tüketiciden 

tüketiciye hızla çevrimiçi olarak yayılma fırsatının bulunmasıdır. 

Sosyal medya kullanıcılarının kendi aralarında içerik paylaşımı 

firmaların temel beklentileri arasında yer almaktadır. “Tüketicilerin 

birbirleriyle son derece özgür bir şekilde konuştukları bir dünyada çok 

fazla şirketin rahatça hareket ettiği görünmez ve işletmelerin, sanal 

uzamda kendileri hakkındaki mevcut enformasyon üzerindeki 

denetimleri giderek azalır” (Kaplan ve Haenlein, 2016:353). Denetim 

mekanizması zayıflamakla birlikte, kontrol noktaları 

geliştirilebilmektedir. Yine de sosyal medya, pazarlama ve reklamcılık 

endüstrilerinin göz ardı edemeyecekleri önemdedir. “Sosyal medya, 

tüketici-tüketici ve tüketici-marka etkileşimini geliştirir, marka 

ilişkilerini artırır, bir markanın mesajı için maruz kalma süresini 

uzatabilir ve bir pazarlama mesajı için yayılma potansiyelini önemli 

ölçüde yükseltebilir” (Petrescu, 2014:20). 
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Kriz dönemlerinde bireyler, sosyo-psikolojik olarak ekonomik ve 

çevresel koşullardan fazlasıyla etkilenmekte ve markalara sadık 

kalmayı tercih etmektedirler. Markalar, insanların yaşamlarında, 

onlarla yan yana gösterme çabaları “özel günler”i hatırlamaları 

ekseninde önem kazanmaktadır. Pandemi dönemi de bu bağlamda 

markaların toplumla bir arada onların sıkıntılarını yakından hissettikleri 

mesajını sıklıkla paylaştıkları bir zaman aralığı olmuştur. Rekabetçi 

ortamda markaların böylesine gündemi meşgul eden bir konu ile ilgili 

duyarlılık göstermemeleri mümkün görünmemektedir. “Özellikle 

çalkantı zamanlarında, bu farklılaşma markaları daha güçlü 

kılmaktadır” (Kotler vd., 2019). Markalar mesajları ve “sosyal 

sorumluluk” odaklı etkinlikleriyle toplumda “itibar” kazanırken, 

üketicisi ve müşterisiyle olan bağlarını da güçlendirmektedir. Pandemi 

dönemi, birçok konuda sıkıntı yaşayan bireyleri konu alarak, “normal 

durum” yaşanmaya başlanıncaya değin markalar tarafından 

dayanışmanın hakim olacağı bir havanın geliştirilmeye çalışılacak özel 

bir zaman aralığı olarak görülmektedir. Bu durum pazarlama 

anlayışında da ciddi bir dönüşüme neden olmuştur. Kotler vd. (2019) 

yeni pazarlama anlayışını, “Pazarlama 4.0” olarak tanımlamakta ve 

ürün merkezli pazarlama (Pazarlama 1.0) anlayışından tüketici odaklı 

pazarlamaya (Pazarlama 2.0) ve sonrasında da değer merkezli 

pazarlamaya (Pazarlama 3.0 ve 4.0) geçişi vurgulamaktadır. Bu 

bağlamda markalar, tüketici kitlesini “aklı, kalbi ve ruhu olan bireyler” 

olarak görmektedirler. “Markaların bu dönemdeki tutumunun, marka-

müşteri arasındaki güven ilişkisini etkileyeceği öngörülmektedir. 

İnsanların hayatlarının bağlam ve düzeni değiştiğinde, markalara 
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yönelik beklentileri de farklılaşmaktadır. Markaların bu yeni gerçeklik 

durumuna nasıl yanıt vereceklerini düşünmeleri önemlidir” (Artan 

Özoran, 2020:431). Covid-19 pandemi döneminde markaların iletişim 

çalışmaları, gündeme yönelik bir duyarlılığa sahip olduklarına dair bir 

izlenim geliştirmek üzerine kurulmuştur. “Salgın döneminde uygulanan 

“Evde kal” çağrıları ve sokağa çıkma yasaklarıyla, sosyal medya 

kullanımında bir artış olduğu da göz önünde bulundurulduğunda, 

markaların sosyal medya paylaşımları, tüketicilerle iletişim kurmaları, 

salgın dönemindeki katkıları konusunda tüketicileri bilgilendirmeleri 

ve diyalog olanağı sunduğu için tüketicilerden geri bildirim almaları 

için önemli bir araç olarak ortaya çıkmaktadır” (Artan Özoran, 

2020:432). Salgının yayıldığı tüm ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de 

salgının önlenmesi ve salgının neden olduğu sosyo-psikolojik ve 

ekonomik sorunlarla baş etmek üzere önemli adımlar atılmış, yardım ve 

destek paketleri oluşturulmuştur. Markalar da bu sürece katkıda 

bulunarak Pazarlama 4.0 anlayışına hizmet eder yaklaşımlar 

geliştirmişlerdir (Yavuz, 2020). Bu süreç, markaların salgın ve salgın 

sonrası süreçte geliştirecekleri stratejilerin uzun vadede marka sadakati 

geliştirilmesi açısından önemini açıkça ortaya koymaktadır. “Özellikle 

kriz dönemlerinde markaların eylemleri ve tüketicilerle kurduğu 

iletişim, markanın geleceği açısından büyük bir önem taşımaktadır” 

(Artan Özoran, 2020:437). 

İnternet ağları üzerinden ürün ve marka tanıtımı kadar, online satın 

alma eylemine destek verecek süreçlerin gelişmesi de (farklı ödeme 

yöntemleri, ürün teslim yöntemlerinin profesyonelleşmesi, güvenli 
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alışveriş süreçlerinin/ortamlarının sağlanması vb.) dijital pazarlama ve 

reklamcılık anlayışını destekler niteliktedir. Bu gelişmelerin bir sonucu 

olarak “2014-2018 yılları arasında dünyada, perakende e-ticaret 

satışları incelendiğinde 2014’te 1.3 trilyon $ olan satış hacmi artarak 

2018’de 2.5 trilyon $’a ulaşmıştır” (Oran, 2020:173). Yıllardır tüketici 

nezdinde yerleştirilmeye çalışılan e-ticaret satış hacmindeki son 

dönemlerdeki yükseliş, dünyada internet kullanımı ve alışkanlıklarının 

dönüşümüne işaret etmektedir. “Digital 2020: Global Digital 

Overview” başlıklı rapora göre 7.75 milyar olan dünya nüfusunun % 

59’u internet erişimine sahiptir. Ocak 2019 ile karşılaştırıldığında 

pandemi döneminde internet kullanımı %7 (298 milyon yeni kullanıcı) 

oranında artmıştır. Raporda ifade edilen bir diğer husus da 83.88 milyon 

olan Türkiye nüfusunun %74’ünün internet erişimine sahip olduğudur. 

İnternet ve mobil araçların kullanımıyla bireylerin çevrimiçi oldukları 

süreler ülkeden ülkeye değişmekle birlikte (dünya ortalaması 6 saat 43 

dakika iken) Türkiye’de bu süre 7 saat 29 dakikadır 

(DATAREPORTAL, 2020). Dünya genelinde ve Türkiye’de salgın 

öncesi ve süreci boyunca gerçekleştirilen online satın alma verileri 

karşılaştırıldığında önemli dönüşümler yaşandığı gözlemlenmektedir. 

Dünya genelinde 16-64 yaşları arasındaki internet kullanıcılarının 

yaklaşık 3/4’ü her ay online olarak ürün satın alırken; Türkiye için bu 

oran %63’dür. COVID-19 öncesi dönemde e-ticarete konu olan ürün 

kategorisi seyahat ve barınma harcamaları ile giyimken; pandemi 

kriziyle beraber ürün ve ürün gruplarında da dönüşüm yaşanmıştır. Bu 

durum da ortaya koymaktadır ki, içinde bulunulan dönem, tüketici 

eğilimlerini ciddi boyutlarda değişime uğratmıştır.  
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3.“EVDE KAL” SLOGANIYLA ÖNE ÇIKAN DİJİTAL 

REKLAM STRATEJİLERİ 

3.1.Yöntem, Kapsam, Sınırlılık 

Covdi-19 pandemi dönemi, toplumsal düzeyde etkili olan ve yaşam 

pratiklerini ciddi boyutlarda dönüştüren bir hastalık salgınının 

sonuçlarını ortaya koymaktadır. Bu dönüşüm, firmaları ve markaları 

geliştirdikleri pazarlama ve reklamcılık stratejileri bağlamında 

yönlendirici etken olmuştur. Bu dönemde tüm dünya çapında yaşanan 

sıkıntılar, markaların göz ardı edemeyecekleri kadar önemli düzeylere 

ulaşmıştır. Salgının önlenmesi ve insan yaşamının korunması yönünde 

alınan tedbirleri desteklemek ve toplumsal destek sunmak çabasının 

markalarca ortaya konulduğu dijital platformlarda rahatlıkla 

gözlemlenebilmektedir. Markaların pandemi dönemine ilişkin 

stratejilerini ortaya koymak üzere 15-30 Mayıs 2020 tarihleri arasında 

YouTube kanalı üzerinden “Evde kal” kavramı/sloganı üzerinden 

yapılan arama sonucunda COVID-19 Virüsü bağlamında firmaların 

yayımladıkları reklam ve tanıtım filmleri araştırılmıştır. Belirtilen tarih 

aralığında tespit edilen 54 film (Bakınız Tablo 1), kamu kurum ve 

kuruluşlarının kamu spotları (10 adet) ile üniversitelerin sosyal 

sorumluluk filmleri (2 adet) ve markaların reklam filmlerinden (42 

adet) oluşmaktadır. Bu bağlamda 42 reklam filmi içerisinden basit 

rastlantısal örneklem yoluyla 5 reklam filmi (%10) analiz edilmiştir 

(Bakınız Tablo 2). 
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Tablo 1: İnceleme Döneminde Tespit Edilen Filmler 
Marka Reklam Filmi Başlığı Etiket 
Adana Büyükşehir 
Belediyesi 

Evde Kal Adana! Evde Kal 

Türkiye! 
#EvdeyizAdana 

Aksaray Üniversitesi  - #evdehayatvar 

Arçelik  Hep Birlikte İyileşeceğiz #ülkemiçinevdekal 
Arçelik Yeni Arçelik Büyüklerime Saygı 

Reklamı 
#öncebüyükler 
#arçelikreklamı #arçelik  

#arçeliksaygıreklamı 
Arçelik Her Nefeste Umut Var - 

Arzum Tek Arzumuz Sizin sağlığınız #EvdeKal 

Bellona Bellona ile Hayat Eve Sığar #evdekal 

Bıcık TV Hayat Eve Sığar 
Evde Hayat Var 

- 

Bozkurt Belediyesi Evde Hayat Var - 

Denizbank Çiftçi Varsa Hayat Var #ÇiftçiVarsaHayatVar 
Egem TV Hayat Eve Sığar - 

Ender Concept 

Mobilya 

Evde Hayat Var - 

GD Medya Ünlü Markaların Evde Kal 
Reklamları* 

- 

Göç İdaresi Genel 
Müdürlüğü 

Evde Hayat Var! - 

Halkbank Evde Kal Türkiye #EvdeKalTürkiye 

Hayat Su Hayat Su ‘Hayat Eve Sığar’ Diyor - 

İçişleri Bakanlığı Evde Hayat Var #EvdeHayatVar 

İletişim Bakanlığı Evde Kal Kamu Spotu - 

İletişim Bakanlığı Biz Bize Kamu Spotu - 

İstanbul Aydın 
Üniversitesi Müzik 
Kulübü 

- #EvdeKal #EvdeHayatVar 

İş Bankası El Ele Veremesek de #ElBirliğiyle 
Hepsi Geçecek 

#ElBirliğiyle 

İzmir Atletizm Spor 
Kulübü 

Evde Kal, Evde Hayat Var - 

Koç Holding Sınır Tanımayanlara 

İyileşeceğiz 

#iyileşeceğiz 

Lassa Sağlamsa Sizinle Sağlam Bu Ülke BirlikteYeneceğiz 
#SağlamKal 

Lassa Memleketin Dört Bir Yanında Yola 
Sağlam Basıyoruz 

#SağlamsaLassa 

Lay’s Demet Evgar ile Evde Lay’s 

Reklam Çekimi 1 

- 

Lay’s Demet Evgar ile Evde Lay’s 
Reklam Çekimi 2 

- 

Lay’s Demet Evgar ile Evde Lay’s 
Reklam Çekimi 3 

- 

Lay’s Demet Evgar ile Evde Lay’s 
Reklam Çekimi 4 

- 
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Lay’s Demet Evgar ile Evde Lay’s 
Reklam Çekimi 5 

- 

Molped Biz Ayrılamayız - 

Molped Türkiye Biz Ayrılamayız - 

Multinet Up Evde Kal #EvdeKal 

N11 Hayat Eve Gelir - 

N11 Hayat Eve Gelir – Ramazan 

Bayramı 
- 

Niloya - #Hayatevesığar 
Optimus Prime Evde Hayat Var #EvdeHayatVar 

#EvdeKalın 

Peros Bu Da Geçer #EvdeKal 

QNB Finansbank - #IşıklaAlkışla 

Quick Sigorta Quick Sigorta’dan #HayattaKal 
Şarkısı 

#HayattaKal 

Quick Sigorta Evinde Kal Hayatta Kal #HAYATTA #EvdeKal 

#HayattaKal 

Sağlık Bakanlığı Evde Hayat Var - 

Sağlık Bakanlığı Evde Hayat Var - 

Sağlık Bakanlığı Evde Hayat Var - 

Scof Hayat Eve Sığar #HayatEveSığar #EvdeKal 
TURKCELL Sabret Türkiye #EvdeHayatVar 

TURKCELL - #EvdeHayatVar 

TURKCELL Turkcell Fiber İlk 3 Ay Bizden #EvdeHayatVar 

#TurkcellinizVar 

Türk Telekom Türk Telekom Online İşlemler #EvdenDeGüzel 
Ülker Golf #BuYaz Bambaşka Geçecek #BuYaz 

Vakıfbank Bizde İşlemler Dijital Sen Yeter ki #EvdeKal  

Vakıfbank Biz Türkiye’yiz, Zorlukları Birlikte 
Aşarız 

#HayatEveSığar 
#83MilyonYanında 

Vakıfbank Korkma 

Hayat Eve Sığar 
- 

YouTube Türkiye #EvdeKal ve Hayat Kurtar #EvdeKal 

*Turkcell (Turkcell’le bağlan hayata) • Akbank (Evde kalın, sağlıcakla kalın) 

•Türkiye İş Bankası (El Birliğiyle) • Koç (İyileşeceğiz) • Lassa (Birlikte Yeneceğiz) • 

Opet (Bir Teşekkür) • Vakıfbank (Hayat Eve Sığar) • Yemek Sepeti (Emek Sepeti) • 

Eti (Bir Arada) firmalarının reklamlarına yer verilmiştir. 

Analiz çerçevesinde, (a) Marka, (b) Filmin yayınlanma tarihi, (c) Yayın 

süresi, (d) Film adı, (e) Firma logosunun kullanım stratejisi, (f) Filmde 

kullanılan slogan, (g) Filmde öne çıkarılan söylem/ifade, (h) Filmin 

YouTube kanalı linki, (ı) Filmde kullanılan etiket, (i) Filmde kullanılan 

ses, (j) Filmde kullanılan müzik, (k) Filmde kullanılan karakterler, (l) 
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Filmde tercih edilen tanıtım biçimi, (m) Filmde kullanılan temalar, (n) 

Filmde başvurulan strateji ve (o) Filmde vurgulanan mesaj başlıkları 

altında içerik çözümlemesi gerçekleştirilmiştir. Markaların pandemi 

döneminde öne çıkardıkları mesajların detaylı olarak ele alınmaya 

çalışıldığı incelemede, verilmek istenen mesajın ortaya koymaya 

çalıştığı etki bağlamında filmlerde kullanılan strateji ve temalar önem 

taşımaktadır. İnceleme kapsamında ele alınan ve reklam filmini 

oluşturan diğer faktörler, bir bütün olarak mesajı oluşturmakta ve 

firma/marka-izleyici/hedef kitle/tüketici arasında bağ kurmaktadır.  

3.2.Bulgular 

İncelemenin gerçekleştirildiği ve reklam filmlerine erişilen tarihte (15-

30 Mayıs 2020) pandemi sürecini gündeme alan (“Evde Kal” anahtar 

kavramı ile bulunan reklamlar) markalar teknoloji ürünü, iletişim 

hizmetleri, küçük ev aletleri, bankacılık, sigorta, mobilya, lastik, gıda 

ürünleri, kişisel temizlik malzemeleri odaklı dağılım göstermektedir 

(Bakınız Tablo 1). Firmaların marka ekseninde pandemi dönemine 

ilişkin olarak “Evde kal” sloganıyla ortaya koydukları çalışmalarda 

(filmler), ağırlıklı olarak “Evde kal”, “Evde Hayat Var”, “Hayat Eve 

Sığar” ve “İyileşeceğiz” başlıkları kullanılarak pandemi dönemini 

sembolize eden ifadelere yer verilmiştir. Aynı zamanda firmaların 

marka ve hizmetlerini vurgulayan söylemlere rastlanmıştır (Ayrıntılı 

bilgi Tablo 1’de Reklam Filmi Başlığı altında görülmektedir). Bununla 

beraber firmaların reklam filmlerinde ağırlıklı olarak 

“#EvdeHayatVar”, “EvdeKal” ve “#HayatEveSığar” etiketlerini 
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kullandıkları gözlemlenmiştir. Yine marka ve hizmetlerine dönük özel 

etiketlere de yer verilmiştir (Bakınız Tablo 1 Etiket Başlığı).  

Basit rastlantısal örneklem yoluyla seçilen reklam filmlerinin marka 

esaslı dağılımı, Arçelik, Koç Holding, Multinet Up, TURKCELL ve 

Vakıfbank’tır. Reklam filmi başlıkları ve öne çıkan etiketler pandemi 

dönemiyle ilişkilendirilmiş olup, firmanın hizmetleri ve konuyu ele alış 

stratejisi çerçevesinde verilmiştir. Ayrıntılı bilgi için bakınız Tablo 2. 

Tablo 2: İncelemeye Dahil Edilen Reklam Filmleri 
Marka Reklam Filmi Başlığı Etiket 
Arçelik Yeni Arçelik Büyüklerime 

Saygı Reklamı 
#öncebüyükler #arçelikreklamı #arçelik  

#arçeliksaygıreklamı 
Koç Holding Sınır Tanımayanlara 

İyileşeceğiz 

#iyileşeceğiz 

Multinet Up Evde Kal #EvdeKal 

TURKCELL Sabret Türkiye #EvdeHayatVar 

Vakıfbank Biz Türkiye’yiz, Zorlukları 
Birlikte Aşarız 

#HayatEveSığar #83MilyonYanında 

 

İncelenen reklam filmleri, 27 Mart 2020 ile 30 Mart 2020 tarihleri 

arasında dağılım göstermektedir. Pandeminin ülkemiz gündemine 

yerleşmesi ve bireylerin evlerinin korunaklı alanlarına çekilmelerini 

izleyen süreçte kısa bir zaman aralığında firmaların bu konuya 

duyarlılık geliştirdikleri reklam filmleri yayınladıkları tespit edilmiştir. 

Reklam filmlerinin yayın süreleri, en kısa 51 sn ile en uzun 1 dakika 8 

saniye arasında dağılım göstermektedir. Rutin reklam filmlerinden 

farklı olarak bir dayanışma ve duyarlılık stratejisinin ön plana 

çıkarıldığı filmlerin sürelerinin uzun olması doğaldır. Film başlıkları 

marka isimleri ve pandemi döneminde “Evde Kal” sloganına hitap eder 

tarzdadır. Film başlıklarıyla konuya doğrudan dikkat çekilmektedir. 

Detaylı bilgi için bakınız Tablo 3. 
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Tablo 3: Reklam Filmlerinin Yayımlanma Tarihi, Süresi ve Adı 
Film 

No 

Firma/Marka Yayınlanma 
Tarihi 

Yayın 
Süresi 

Film Adı 

1 Arçelik 27 Mart 2020 51 sn Yeni Arçelik Büyüklerime 
Saygı Reklamı 

2 Koç Holding 30 Mart 2020 1 dk Sınır Tanımayanlara  

İyileşeceğiz 

3 Multinet Up 24 Nisan 2020 1 dk 8 sn Evde Kal 

4 TURKCELL 24 Mart 2020 56 sn Sabret Türkiye! 
5 Vakıfbank 27 Mart 2020 1 dk 4 sn Biz Türkiye’yiz, Zorlukları 

Birlikte Aşarız 

 

Çalışma kapsamında incelenen reklam filmlerinin logo kullanımına 

bakıldığında, Arçelik firmasının filmde görüntülenen çalışanların 

kıyafetlerinde ve jenerikte logoya yer verdiği gözlemlenmektedir. Koç 

Holding/Fiat Türkiye, tüm film boyunca logosuna yer verirken, 

Multinet Up sadece filmin sonunda jenerikte logosunu sunmuştur. 

Turkcell ve Vakıfbank, film boyunca sağ alt köşede ve jenerikte logo 

kullanırken, Vakıfbank aynı zamanda destek verdiği spor takımının 

formasında ve taraftarın üzerindeki giyside de logosuna yer vermiştir. 

Firmaların reklam filmlerinde öne çıkan sloganlar, “iyileşmek”, 

“sabretmek”,  evde kalmak” odaklı geliştirilmiştir. Filmlerde öne çıkan 

söylem (spot cümle) açısından Arçelik firmasının “Önce büyükler”, 

Koç Holding/Fiat Türkiye firmasının “Bu da geçecek”, Multinet Up 

firmasının “Bu Hayat Kaldığımız Yerden İlla ki Devam Edecek”, 

Turkcell firmasının “Sevmeye Engel Değil Mesafeler” ve Vakıfbank’ın 

“Korkma” ve “Çok yakında birlikte açacağız dükkanını” ifadeleriyle 

öne çıktığı gözlemlenmektedir. Ayrıntılı bilgi için bakınız Tablo 4.  
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Tablo 4: Reklam Filmlerinde Logo Kullanımı, Sloganı ve Spot Cümle 

Film 

No 

Logo Kullanımı Slogan Spot Cümle 

1 Çalışanların kıyafetleri ve 

ürün ambalajlarında Arçelik 
logosuna yer verilmiş. Film 
sonunda jenerikte Arçelik 
logosu ve Koç Holding 
logosu yer alıyor. 

“Amade” 

“İyileşeceğiz” 

Önce Büyükler 

2 Koç Holding ve Fiat Türkiye 
logosu tüm filmde 
kullanılmış. 

“İyileşeceğiz” 

“Daha iyi 
olacak” 

Bu da geçecek 

Önce Sağlığımız 

3 Filmin sonunda jenerikte 

logo kullanılmış. 
“Evde Kal” 

“Sabret” 

Bu Hayat Kaldığımız 
Yerden İlla ki Devam 
Edecek 

4 Film boyunca sağ alt köşede 
ve filmin sonunda jenerikte 

logo kullanılmış. 

“Sabret 

Türkiye” 

“Geçici Bu 
Ayrılık” 

 

Sevmeye Engel Değil 
Mesafeler 

5 Film boyunca sağ alt köşede 
ve filmin sonunda jenerikte 

logo kullanılmış. 

“Kavuşacağımız 
günler yakında” 

Korkma 

Çok yakında birlikte 
açacağız dükkanını  
Tıkır tıkır işleyecek 
makinaların 

O siparişleri birer birer 
göndereceğiz dünyanın dört 
bir yanına  

 

İncelenen reklam filmlerinin YouTube erişim linkleri ve kullanılan 

etiketlere ilişkin ayrıntılar Tablo 5’de yer almaktadır. Etiketler pandemi 

dönemi ve firma hizmetlerine vurgu yapacak nitelikte kullanılmıştır. 
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Tablo 5: Filmlerin Youtube Kanalı Linki ve Kullanılan Etiket 
Film 

No 

Filmin Linki Kullanılan Etiket 

1 https://www.youtube.com/watch?v=iBkB

0VObZIg 

#öncebüyükler 
#arçelikreklamı #arçelik #arçeliks
aygıreklamı 

2 https://www.youtube.com/watch?v=T8k

Mfd8Z76A 

#iyileşeceğiz 

3 https://www.youtube.com/watch?v=XEv

U35hq4Vc 

#evde kal 

4 https://www.youtube.com/watch?v=8Pgw

Wc7nHTk 

#EvdeHayatVar 

5 https://www.youtube.com/watch?v=v3lV

HoabpQs 

#HayatEveSığar 
#83MilyonYanında 

 

İncelenen reklam filmlerinde kullanılan sesin ağırlıklı olarak erkek sesi 

olduğu gözlemlenmektedir. Turkcell firması, Tarkan’ın “İnci Tanem” 

ve Eda Bab’nın “Sabret” parçalarının söz ve ezgilerini müzik parçası 

olarak seslendiren kadın sesine yer vermiştir. Diğer filmlerde erkek 

sesleri fimlere ilişkin metinler seslendirmekte olup; arkada 

enstrümantal slow parçalar kullanılmıştır. Filmlerde kullanılan müzik 

parçaları duygusal olup; duyarlılığa ve dayanışmaya uygun nitelikte 

seçilmiştir. Reklam filmlerinin tamamında sıradan vatandaşlar ve hane 

halklarına yer verilmiştir. Arçelik firması reklamında çocuklar ve 

yaşlılar karakter olarak öne çıkarken; Vakıfbank reklamında esnaf, 

girişimci ve çeşitli meslek gruplarından bireylere yer verilmiştir. 

Reklam filmlerinin tamamında ortak kaygı, tüm toplumu kapsayıcı 

olmaktır. Ayrıntılar Tablo 6’da sunulmuştur.  
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Tablo 6: Filmlerde Kullanılan Ses, Müzik ve Karakterler 
Film 

No 

Kullanılan 
Ses 

Kullanılan 
Müzik 

Karakterler 

1 Erkek sesi Enstrümantal 
slow müzik 

Çocuklar ve ebeveynleri, yaşlılar, Arçelik 
çalışanları 

2 Erkek sesi Enstrümantal 
slow müzik 

Doğa, binalar, çocuklar, ebeveynler, 
yaşlılar, hayvanlar 

3 Erkek sesi Enstrümantal 
slow müzik 

Sıradan vatandaşlar ve hane halkları 

4 Kadın sesi Tarkan’ın İnci 
Tanem ve Eda 

Baba’nın Sabret 
parçalarının söz 
ve ezgilerine yer 

verilmiş. 

Türkiye’yi temsil eden sıradan vatandaşlar 
ve hane halkları 

5 Erkek sesi Enstrümantal 
slow müzik 

Türkiye’yi temsil eden sıradan vatandaşlar, 
esnaf, işletme sahipleri, çeşitli meslek 
gruplarından bireyler ve hane halkları 

 

İncelenen reklam filmlerinin tanıtım biçimi olarak sosyal sorumluluk 

kaygısını ön plana çıkardıkları gözlemlenmektedir. Bunun yanı sıra 

Arçelik, Türkcell ve Vakıfbank film senaryosu içerisinde verdikleri 

hizmetleri de konumlandırmışlardır. Filmlerde genel olarak aile, 

nostalji, doğada yaşam, boş sokaklar, evlerinde bulunan hane halkları, 

boş çalışma ortamları, kapalı kepenkler ve geçmişteki üretim 

mekanizmaları, canlılık bir arada sunulmuş; tema olarak birliktelik, 

korunma ve izolasyon öne çıkarılmıştır. Filmlerde başvurulan strateji, 

duygusallık, sevgi ve bağlılık ağırlıklıdır. Filmlerde vurgulanan mesaj, 

toplumsal bir aradalık, dayanışma ve evde kalmanın sağlıklı yaşam 

açısından önemli olmasıdır. Aynı zamanda firmalar topluma yalnız 

olmadığını, bu zor günlerde marka olarak toplumu desteklediklerini 

vurgulamışlardır. Ayrıntılar için bakınız Tablo 7. 
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Tablo 7: Reklam Filmlerine İlişkin Detaylar 
Film 

No 

Tanıtım 
Biçimi 

Kullanılan 
Temalar 

Başvurulan 
Strateji 

Vurgulanan Mesaj 

1 Sosyal 

sorumluluk 

Hizmet 

sunumu 

Aile ortamı 
Nostaljik 

anılar 
Firmanın 
hizmetleri 

Nostalji 

Sevgi 

Bağlılık 

Firma, servis ve montaj 

önceliğini 65 yaş üstü büyüklere 
tanıdıklarını belirtiyor. Gelirken 
de market alışverişlerini 
yapacaklarını ifade ediyor. 

2 Sosyal 

sorumluluk 

Aile ortamı 
Doğada 
yaşam 

İş ortamı 

Nostalji 

Sevgi 

Bağlılık 

İçinde bulunulan durumun geçici 
olduğu ve yaşananların sona 
ereceği “iyileşeceğiz” sloganı 
altında verilmiştir. 

3 Sosyal 

Sorumluluk 

Boş sokaklar 
Boşalmış iş 
yerleri 

Evlerinde 

bulunan hane 

halkları 

Duygusallık Covid 19 Pandemi döneminde 
alınan tedbirler çerçevesinde 
evde kalmanın önemi 
vurgulanmaktadır. 

4 Sosyal 

sorumluluk 

Hizmet 

sunumu 

Aile ortamı 
Nostaljik 

anılar 
Firmanın 
hizmetleri 

Sevgi 

Bağlılık 

Duygusallık 

Covid 19 Pandemi döneminde 
alınan tedbirler çerçevesinde 
evde kalmanın önemi 
vurgulanmaktadır. Bu ayrılığın 
geçici olduğu, “sonunda zafer 
bizim olacak sabret” ifadesi ile 

verilmektedir. 

5 Sosyal 

sorumluluk 

Hizmet 

sunumu 

Çalışma 
ortamları 
İş süreçleri 
Firmanın 
hizmetleri 

Milliyetçi 
duygular 

“ “Korkma” demiş marşımız” 

ifadesiyle Türk milletine 
sesleniyor. Tüm millet olarak bir 
aradalığa vurgu yapılmaktadır. 
Banka olarak esnaf ve 

girişimcinin yanında olduklarına 
işaret etmekteler. 

 

Multinet Up firmasının reklam filminin altında yaptığı açıklama, 

reklam filmi boyunca erkek sesi tarafından ifade edilen sözler ve 

ardından firmanın vurguladığı mesajlardan oluşmaktadır (Multinet Up, 

2020): 

“Kim derdi ki, adım atacak yer olmayan meydanları özleyeceğimizi. 

Kimin aklına gelirdi ki, o berbat korna seslerinin bir gün tamamen 

kesileceği. Bırakın oturmayı, tutunacak yer bile bulamadığımız o 

metroları, otobüsleri özleyeceğimiz kimin aklına gelirdi. "Ya, bugün işe 

gitmesem mi?” dediğimiz ofisimizi, Sıkıntıdan yirmi sayfalık çizgi 
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romanlar karaladığımız toplantı odalarını, Başında beklerken, aynı 

şirket dedikodularını yedinci kez dinlediğimiz o kahve makinelerini 

özleyeceğimiz. Kimin aklına gelirdi? Bugün evdeyiz; İyi ki evdeyiz. 

Biz yeterince evde kalırsak bugünler geçecek, özlediğimiz hayat geri 

gelecek. İşte o zaman hayallerin, umutların, planların da geri gelecek. 

Şimdi biraz sabret. Bu hayat, kaldığımız yerden illa ki devam edecek. 

Ülke olarak zor günlerden geçtiğimiz bu dönemde, üzerine düşeni 

yapmalı, mümkün olduğunca #evdekal kuralına uymaya çalışmalısın. 

Sabahları duyduğun simit kokusu, öğle yemeklerinde arkadaşlarınla 

geçirdiğin eğlenceli vakit ya da başardığın bir iş sonrası topladığın alkış 

kadar, metronun kalabalığı, trafikteki korna sesleri, meydanlardaki 

keşmekeş, ofisteki sıkıcı toplantılar bile şimdi çok güzel geliyor ve 

özlediğini hissediyorsun ama sabretmelisin. Sabrettiğin her gün, 

mücadelende öne geçtiğin bir gün demektir. Corona senden daha güçlü, 

daha akıllı ya da daha dayanıklı değil. Covid-19 virüsü sen evde 

kaldıkça gücünü kaybedecek ve sen evde kaldıkça senden uzaklaşacak. 

Evde kal ve başkalarını düşün. Senin evde kalman sadece senin değil, 

sevdiklerinin de hayatını korumanı sağlar; bunu unutma ve #evdekal. 

Evde kal; kendin için, sevdiklerin için, herkes için…”  

 

TURKCELL firmasının reklam filminin altında yaptığı açıklama, 

reklam filmini özetleyen, öne çıkması ve vurgulanması istenen 

mesajlardan oluşmaktadır (TURKCELL, 2020): 

“Sabret Türkiye! Bir süre sevdiklerimizden, güzel ülkemizin 

sokaklarından, caddelerinden ayrı kalacağız. Ama merak etme, geçici 

bu ayrılık. #EvdeHayatVar diyoruz ve sizin bağınız hiç kopmasın diye 

tüm enerjimizle çalışmaya devam ediyoruz.” 
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Vakıfbank firmasının reklam filminin altında yaptığı açıklama, tüm 

Türkiye’yi kapsar niteliktedir. “Biz” söylemi ile firma kendini de 

ailenin bir parçası kılmakta, 83 milyonun bankası olduğunu 

vurgulamakta ve pandemi dönemine ilişkin olarak ülkemizin geçmiş 

dönemlerdeki zorlukları aşma, mücadele etme gücüne gönderme 

yapmaktadır. “Kavuşacağımız günler yakında” diyerek ayrılığın geçici 

olduğunu hatırlatmaktadır (Vakıfbank, 2020): 

“Türkiye’yiz biz. Dün olduğu gibi bugün de, yarın da zorluklara boyun 

eğmeyiz. 83 milyon bir arada olur, bu zor günleri de birlikte aşarız, daha 

önce biz neleri aşmadık ki... Kavuşacağımız günler yakında, unutma.” 

Arçelik firması, “Yeni Arçelik Büyüklerime Saygı Reklamı” başlıklı 

reklam filminde nostalji unsuruna başvurmuş, “Onlar için önce sendin, 

şimdi hepimiz için önce onlar” söylemi etrafında geçmişten kareleri flu, 

şimdiki zamana ait kareleri ise net olarak sunmuştur. Büyüklerimizin 

yaşamımızdaki önemine dikkat çeken firma, pandemi döneminde 

büyüklerimize özen göstermemiz gerektiğini ifade emiştir. Aynı 

zamanda evlerinden çıkamayacak olan yaşlılar eğer isterlerse Arçelik 

firması olarak market alışverişlerini de yapacaklarını belirterek 

toplumsal dayanışmaya katkıda bulunduklarını göstermektedirler. 

Filmin detaylarına ilişkin görüntüler Görsel 1’de yer almaktadır.  
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Görsel 1: Arçelik “Büyüklerime Saygı” Reklam Filmi 

Görselleri 
 

Koç Holding/Fiat Türkiye tarafından gerçekleştirilen “İyileşeceğiz” 

başlıklı reklam filminde ağırlıklı olarak duygusal sahnelere yer verilmiş 

ve izleyicide özlem duyduğu tüm yaşam pratiklerine yeniden 

kavuşacağına dair umut vaat edici bir söylem kullanılmıştır. Filmde 

kullanılan görüntüler için bakınız Görsel 2. 
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Görsel 2: Koç Holding/Fiat Türkiye “İyileşeceğiz” Reklam Filmi Görselleri 

 

Multinet Up firmasının “Evde Kal” reklam filmi boyunca, sokaklar, 

caddeler ve ulaşım araçlarının boş olmasına vurgu yapılmakta ve 

insanların evlerinde kalmalarının pandemi döneminin atlatılmasındaki 

önemi vurgulanmaktadır. Örnekler, pandemi öncesi rutin yaşam 

üzerinden verilmekte ve sabredildiğinde o günlere kavuşulacağı ifade 

edilmektedir. Film detayları Görsel 3’de yer almaktadır.  
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Görsel 3: Multinet Up “Evde Kal” Reklam Filmi Görselleri 
 

Turkcell firmasının “Sabret Türkiye” reklam filmi boyunca, sunduğu 

iletişim hizmetlerini öne çıkardığı gözlemlenmektedir. Bireylerin ev 

ortamında diğer bireylerden fiziksel olarak yalıtılmalarına rağmen 

iletişim teknolojileri ve firma olarak sundukları arama, mesajlaşma, 

internet hizmetleri sayesinde etkileşimlerine devam edebilecekleri ifade 

edilmektedir. Filmde evde kalmanın önemi vurgulanırken, güzel 

günlerin yaklaştığı, “Zafer Bizim Olacak” söylemi ile öne çıkarılmakta; 

sabretmek gerektiğine değinilmektedir. Bu süreçte evde bireylerin 
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sevdikleri ile bağı teknoloji ve iletişim hizmetleri sayesinde kuracağının 

altı çizilmektedir. Detaylar Görsel 4’de yer almaktadır.  

 
Görsel 4: Turkcell “Sabret Türkiye” Reklam Filmi Görselleri 

 

Vakıfbank’ın “Biz Türkiye’yiz, Zorlukları Birlikte Aşarız” filmi 

boyunca esnaf, girişimci ve çalışana vurgu yaptığı gözlemlenmektedir. 

“Korkma”, “Yalnız değilsin”, “83 milyon yan yana” gibi söylemlerle 

hem milliyetçilik duygusu hem de bir aradalığın önemi öne çıkarılmaya 

çalışılmıştır. Filmin çeşitli karelerinde Türk bayrağı ve ülkemizi 

sembolize eden görsellerle milliyetçilik pekiştirilmiştir. Detaylar 

Görsel 5’de yer almaktadır.  
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Görsel 5: Vakıfbank “Biz Türkiye’yiz, Zorlukları Birlikte 

Aşarız” Reklam Filmi Görselleri 
 

Reklam filmleri gerek senaryoları, gerek başvurdukları stratejiler 

bağlamında toplumsal duyarlılıklar geliştirmeye çalışmışlar, milli birlik 

ve beraberliğin önemini vurgulamışlardır. Pandemi döneminde sosyal 
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mesafenin korunmasının insan yaşamının korunması açısından önem 

taşıması nedeniyle firmalar da bu sıkıntılı sürecin aşılmasında sabırlı 

davranmak gerektiğine ve her koşulda toplumumuzun yanında 

olduklarına dair açıklamalarda bulunmuşlardır. 

SONSÖZ 

İnsanlık çeşitli dönemlerde salgın hastalıklarla mücadele etmek 

zorunda kalmıştır. Salgınlar farklı biçimlerde ve etki düzeylerinde açığa 

çıkmış; insanlığı kitleler ve coğrafyalar olarak kapsamıştır. Salgın 

hastalıklar her dönem toplumlara tehdit oluşturacak niteliktedir. Bu 

bağlamda önem kazanan, alınan tedbirler ve insanların yaşamın 

korunmasıdır. Gelinen tıbbi ve teknolojik düzey, birçok hastalığa ilişkin 

tedavi yöntemlerinin geliştirilmiş olması umut vaat edici gelişmeler 

olmakla birlikte bulaşıcı hastalıklar karşısında insanlık çoğu zaman 

“savunmasız” kalmaktadır.  

“1970’lerde bulunan aşı ve antibiyotikler ile birlikte, birçok bilim 

insanı, hastalıklar devrinin kapandığı yanılgısına kapılsa da zaman 

içerisinde hastalıklar yapısal değişiklikler göstererek yeniden 

dönmüştür. Sadece 1970’lerden bugünlere, %70’i hayvansal kökenli 

olmak üzere, bin beş yüzden fazla yeni hastalığa sebebiyet veren 

patojenler ortaya çıkmıştır. Her ne kadar bu patojenlerin tamamının 

büyük bir salgına dönüşmediği bilinse de 1976 yılında ortaya çıkan 

Ebola Virüsü ve 1983 yılından itibaren görülmeye başlanan HIV, insan 

sağlığı üzerinde küresel bir sorun olarak dikkat çekmektedir” (Budak 

ve Korkmaz, 2020:63).  
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Salgın hastalıklara ilişkin olarak tıp dünyası ve bilim insanları dönem 

dönem tahminlerde bulunmakta ve önlemler alınması yönünde 

çalışmalar yürütmektedir. Küreselleşen dünyada etkileşim arttıkça 

salgınlara yönelik zafiyetler gelişebilmektedir. Bir hastalığın kısa 

sürede yayılımına örnek olarak Covid-19 pandemi dönemi önemli bir 

örnek teşkil etmektedir.  İlerleyen dönemlerde dünyada fazlasıyla 

salgınlarla karşı karşıya kalınacağı ve bu hastalıkların dünya çapında 

tüm toplumları etkileyeceği öngörülmektedir (Budak ve Korkmaz, 

2020:75). Dijital bir dünyanın içerisinde olan bireyler ise salgın 

dönemlerinde iyiden iyiye bireyselleşecek ve birbirine yabancılaşacak 

görünmektedir. Markaların müşterileri ile iletişimleri de giderek dijital 

özellik kazanacak olup; tüm satın alma süreçleri online yürütülecektir. 

“COVID-19 pandemisi sona erse bile insanlar, ev yaşamlarında, iş 

yaşamlarında ve diğer sosyal yaşamlarında sosyal mesafeyi koruma 

eğiliminde olacaklardır. … İnsanlar yerel düzeyde yönetime 

odaklanacaklardır ve yeni koalisyonlar ve ağlar oluşturacaklardır. 

Ayrıca, çevreye duyarlı biyo-bölgeler, yüksek korumacı, ileri teknoloji, 

bilim temelli yerli toplumlar (sivil toplumlar) ortaya çıkacaktır” 

(Kırpık, 2020:2401). 

“Hızlı teknolojik gelişmelerle küreselleşmenin yeni bir boyuta ulaştığı 

günümüz dünyasında, toplumsal ilişkilerin biçimi ve bireylerin bu yapı 

içerisinde aldığı yer de uzun bir süredir sorgulanmaktaydı. Bireyin 

topluma tutunma noktaları ve geleceğe ilişkin oluşturduğu tahayyüller, 

dünyadan bekledikleri ve hayata verdiği anlam veya anlamsızlık yeni 

bir biçim alma eğilimindeydi. Ortaya çıkan ve bütün yer küreyi çabukça 

saran Coronavirüs dalgası yerleşik olan her şeyi yerinden kımıldatarak 
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sorgulamaya açtı. Başta Batı dünyası olmak üzere bütün ülkeler 

Coronavirüsün etkisinin altına girerek, günlük hayatı alışılmışın dışında 

oluşturulan yeni pratiklerle yeniden organize etmeye başladılar. Çoğu 

ülke, karantina uygulamalarıyla, ekonomik, sosyal ve kültürel 

faaliyetleri ve toplu ibadetleri askıya alarak adeta şimdiye kadar 

görülmemiş bir günlük hayat pratiği oluşturdular. Her ne kadar kısa bir 

süre için tedbir olarak düşünülse de bu yeni davranış biçimlerinin en 

azından izlerinin kalacağı söylenebilir” (Poyraz, 2020:281). 

Dönüşen yaşam pratikleri, yeni süreçleri beraberinde getirmekte, 

iletişim biçimlerini ciddi boyutlarda etkilemektedir. Pazarlama ve 

reklamcılık anlayışı da bu dönüşümden etkilenmektedir. Pandemi 

döneminde markaların iletişim süreçleri incelendiğinde bu dönüşüm 

açıkça gözlemlenmektedir. “Evde kal”, “sabredelim”, “iyileşeceğiz” 

gibi sloganlar halden anlayan bir marka duygusallığını ortaya koyar 

niteliktedir. Firmalar sosyal sorumluluk anlayışı içerisinde bu dönemde 

markalarını konumlandırma stratejisiyle hareket etmektedirler. Yeni 

dönem çok daha duyarlı ve duygusal markalar açığa çıkaracak 

görünmektedir. Pandemi döneminin başlarında yayınlanan ve incelenen 

reklam filmleri, markaların yaşanan sıkıntılara ilişkin duyarlılıklarını ve 

gelişen yeni toplumsal düzene ilişkin geliştirdikleri uyumlanma 

sürecini ortaya koymaları açısından önem taşımaktadır. Filmlerde de 

ortaya konulduğu üzere insanların fiziksel olarak bir aradalıklarının 

kısıtlanmasına rağmen teknoloji aracılığıyla bir arada olmaya devam 

edebilecekleri önermesi bir çıkış yolu olarak sergilenmektedir. Bu da 

toplumların yeni yaşam koşullarına uyumlanmalarının adeta bir 

zorunluluk haline geldiğine işaret etmektedir. 
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GİRİŞ 

Son zamanlarda iletişim dünyasında yaşanan ve gelecek dönemlerde de 

yaşanacak ilerlemelerin teknolojinin gelişmesiyle çok yakından alakalı 

olduğu su götürmez bir gerçekliktir. Teknolojik gelişmeler yaşandıkça 

iletişim araçlarında da büyük değişimler meydana gelmektedir. 

İnternetin 1990’lı yıllardan itibaren insanların hayatına girmesi ile 

birlikte özellikle medya dünyasında büyük gelişmeler yaşanmıştır. 

İnternet insanlara artık birçok şeyin farklılaştığını hiçbir şeyin eskisi 

gibi olmayacağını göstermiştir. İnternet nedeniyle yaşanan bu 

değişimden en çok da medya ve türevleri etkilenmiştir. Bu durumun 

özellikle de medya alanında bir çığır açtığını söyleyebiliriz. İnternet 

medya alanında değişikliklere neden olarak yeni medyanın ortaya 

çıkmasına yol açmıştır. Yeni medya internet üzerinden eski medyaya 

kıyasla daha fazla kitleye ulaşmış ve çeşitli alternatifler sunarak 

popülerliğini artırmıştır. Yeni medyanın daha fazla kişiye ulaşma, 

içeriğe müdahale de bulunma, zaman ve mekân kavramlarına bağlı 

kalmadan her yerden ulaşabilme özellikleri kullanıcıları cezbeden 

özelliklerin en önemlilerinden birkaç tanesidir. 

İletişim alanında yaşanan gelişmeler sonucu bireyler arası iletişim 

cazibesini kaybederek yerini kitle iletişimine bırakmaktadır. Kitle 

iletişimin popülaritesinin artmasında özellikle yeni medyanın 

doğmasına neden olan internet teknolojisi çok büyük bir öneme 

sahiptir. Bu teknoloji sayesinde insanlar bire bir iletişim kurmak, 

herhangi bir paylaşımda bulunmak yerine büyük kitlelerle iletişime 

geçmekte, paylaşımlarda bulunmakta ve ortak bir fikir etrafında 
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bütünleşerek destekçi bularak aktiviteler düzenlemektedir. Aslında 

burada kitleler ile iletişime geçmedeki asıl amaç üzerinde tartışılan ya 

da tartışılması gereken konu hakkında insanları bilgilendirerek o konu 

hakkında farkındalık oluşturmaktır. Çünkü bir konu hakkında kitlece 

yapılan paylaşımlar ve gösterilen tepkiler hem diğer insanların hem de 

kamuoyunun dikkatinin bu yöne doğru çekilmesini sağlayarak 

gerekenin yapılması hususuna bir nevi rehberlik etmektedir. 

Çalışmanın ilk bölümünde yeni medya kavramına değinilmiş, yeni 

medya ve geleneksel medya hakkında bilgi verilerek aralarındaki 

farklar ifade edilmeye çalışılmıştır. İkinci kısımda yeni medyayı 

oluşturan sosyal medya ve özelliklerinden bahsedilmiştir. Üçüncü ve 

dördüncü bölümde sosyal medyanın sahip olduğu işlevsel özellikler ile 

sosyal medyayı meydana getiren sosyal ağlar detaylı bir biçimde 

irdelenmiş ve genel bir değerlendirme yapılarak çalışma 

tamamlanmıştır. 

1. YENİ MEDYA KAVRAMI 

Yeni medya bilgisayar, internet ve mobil teknolojilerinin gelişmesi 

neticesinde meydana gelen, kullanıcıların zaman ve yer mefhumundan 

ayrı bir biçimde etkin olarak iletişimde bulundukları sanal medya 

ortamıdır (Bulunmaz, 2014:25). 

Başka bir tanıma göre de yeni medya, bir içeriğe herhangi bir zaman ve 

mekân kavramı olmadan herhangi bir dijital aygıt üzerinden istendiği 

zaman ulaşılabilen ve karşılıklı geribildirim yoluyla katılımların 

gerçekleşmesini sağlayan yapı olarak ifade edilebilir. Yapısal 
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özellikleri üzerinden ele alındığında yeni medya olarak ifade edilen 

birçok teknolojinin dijital, ağ yapısına dayalı yoğun yapılı ve interaktif 

olduğu görülebilir (Yanık, 2014: 54). İçeriğe ulaşmada zaman ve mekân 

kavramının önemli olmaması ve istenildiği an içeriğe ulaşabilme 

imkânının olması yeni medyanın hızlı bir şekilde yayılmasında ve 

sürekli artan bir biçimde kullanıcı bulmasında çok önemli 

faktörlerdendir. Kullanıcılar her an istedikleri bilgiye ulaşma, 

paylaşımda bulunma isteği içinde olabilirler. Bu nedenle yeni medya 

kendilerine oldukça cazip gelmektedir. 

Medya belli bir yer ve süre zarfında çeşitli iletileri birbirinden farklı 

yerlerdeki insanlara ulaştıran ortam ve araçları ifade etmektedir. Dergi, 

kitap, afiş, radyo, sinema, televizyon vb. gibi araçlarla işlevini yerine 

getiren medya geçmiş zamanda olduğu gibi günümüzde de halen 

kullanılmaya devam etmektedir. Fakat şunu unutmamak gerekir ki 

günümüzde medya kullanımında eskiye kıyasla birtakım değişikliklerin 

olduğudur. Aşağıdaki tabloyu inceleyerek medya da meydana gelen 

değişiklileri daha iyi anlayabiliriz. 
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Şekil 1: Yeni Medya ve Geleneksel Medya Arasındaki Farklar 

       Yeni Medya  Geleneksel 

Medya 

Yayın Zamanı 

Erişim 

Değişime Uygunluk 

Tür 

Reklam Alanı 

Etkileşim 

İzleme 

 Anlık 

Herhangi Bir Yer 

Her Zaman 

Dijital 

Sınırsız 

Tam Etkileşim 

Kolay 

 Spesifik 

Lokal 

- 

Analog 

Sınırlı 

Sınırlı 

Zor 

Kaynak: Kara, 2013 

Yukarıdaki şekillerden de anlaşılacağı üzere medya da bir nevi 

dönüşüm döneminin yaşandığından bahsedebiliriz. Yaşanan dönüşüm 

medya teknolojisinin değişmesi ile medya içeriğinin de değişmesine ve 

çeşitlenmesine yol açmıştır. Yaşanan bu dönüşüm medyanın alışılmış 

kullanım şekline de etki etmiştir. Medya yaşanan dönüşüm çağında 

alıcılar sadece sunulan ile yetinen bir yapıdan ziyade sunulan içerikten 

ihtiyacı olanı alan, gerektiğinde içeriğe müdahale de bulunarak istediği 

hale getiren kullanıcılar olmaktadırlar. Yaşanan bu durum medyanın 

eski ve yeni olarak ayrışmasına neden olmaktadır. Yeni medya 

kullanıcılara medya üzerinden üretme ve tüketme imkânı sunarak aktif 

bir rol üstlenmelerini sağlamaktadır. Ayrıca yeni medya da içeriğe 

müdahalede bulunma veya içeriği yeniden oluşturma kullanıcıya 

tüketiciden ziyade üretici pozisyonunda olma imkânı sunmaktadır 

(İspir, 2013:18). Yeni iletişim teknolojilerinden internet kişi yaşamını 

kolaylaştırdığı, kişilere zamandan tasarruf etme avantajı sağladığı, bilgi 
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edinmeyi kolaylaştırdığı ve hızlandırdığı için insan hayatının 

vazgeçilmez parçası haline gelmiştir. Kişiler internet sayesinde günlük 

birçok işini en az fiziksel güç ve maliyetle kısa bir süre içinde 

yapabilmektedir. Bu durum kişi ve iş yaşamını kolaylaştırmaktadır. 

İnternet teknolojisinin olumlu pek çok özellikleri vardır. Her geçen gün 

gelişen ve değişen bu ağ birçok insanın vazgeçilmezi olmuştur (Çiftçi, 

2018: 418). Yeni medya kullanıcılarına bu imkânı sosyal ağlar 

üzerinden sosyal medya tarafından sunmaktadır. Yeni medyayı 

kullanıcılar arasında bu denli gözde yapan şey sosyal medyanın bizzat 

kendisidir. Kullanıcılar sosyal medya üzerinden istediği bilgilere 

ulaşmakta, duygu ve düşüncelerini paylaşmakta, insanlara ulaşarak 

etkileşimde bulunarak fikir alışverişinde bulunmakta ve yine burada 

diğer kullanıcılar ile ortak payda da bir araya gelerek çeşitli 

aktivitelerde bulunmaktadırlar. 

Yeni medya da kullanıcılar yeni medyanın sunmuş olduğu özelliklerden 

faydalanarak hiç zorlanmadan kendi başlarına içerik 

oluşturabilmektedirler. Kullanıcıların yeni medya ortamında bilgi 

üretebilmeleri, bunu yayabilmeleri yani başkalarıyla paylaşabilmeleri 

şeklindeki imkânlar kullanıcıların yeni medya mecralarında daha aktif 

bir biçimde katılımda bulunmalarını sağlamaktadır. Yeni medya 

kullanıcılara sürekli etkileşimde bulunabilecekleri bir sanal ortam 

sunmaktadır. 

Yeni medya da özellikle işlevsel nitelikler ön planda olmuştur. Yeni 

medya esasında işbirliği yaklaşımına sahip, yeniliklere açık olan ve 

aynı zamanda kullanıcıları ortak bir mecrada buluşturup etkileşim 



78 | EDİTÖRLER: Prof. Dr. Mehmet YILMAZ, Doç. Dr. Hasan ÇİFTÇİ, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DOĞAR 

 

meydana getiren ortamlardır. Ayrıca yeni medyanın, görsel ve yazılı 

söylemi bir araya getirerek kullanıcıların hal ve hareketlerinde yeniden 

yapılanmayı özendiren medya hizmetleri olduğu söylenebilir. Söz 

konusu işbirliği vurgusu interaktiflik ilkesini, kullanıcıları ortak bir 

mecrada bir araya getirme vurgusu multimedya özelliği, zaman ve 

mekanın fark etmemesi vurgusu senkron niteliğini, yazılı ve görsel 

ifade birlikteliği vurgusu da hipermetinsellik özelliğini ifade etmektedir 

(Cardoso, 1996’dan akt. Yanık, 2016: 903). Yapılan açıklamalardan da 

anlaşılacağı üzere yeni medya birçok nitelik ve donanımın bir araya 

gelmesi sonucu meydana gelmiştir. Yeni medyayı meydana getiren tüm 

özelliklerin anlaşılabilmesi için aşağıdaki tabloyu incelemek faydalı 

olacaktır. Sonrasında da sosyal medyayı incelemek çalışmamızın 

anlaşılması açısından etkili olacaktır. 

Tablo 1: Yeni Medya Kavramsal Tipolojisi 

Kavram Kaynak 

Ağ Bağlantısı (Networkable): Yeni medya birden 

fazla ağ yapısıyla bütünleşmeye ve yakınsamaya 
olanak sağlar. 
Dijitallik (Digitality): Yeni medyada tüm içerikler 
dijital olarak yer almaktadır. 

Manovich, 2003; Schorr, 

Schenk ve Campbell, 2003; 

Flew, 2008; DeFleur ve 

Dennis, 2010 

İnteraktif (Interactive): Yeni medya sahip olduğu 
ağ yapısı nedeniyle yakınsamanın gerçekleşmesine 
imkân tanıyan çok boyutlu hatlara sahip olduğundan 
interaktiftir. 

Neuman, 1991; Manovich, 

2003; Schorr, Schenk ve 

Campbell, 2003; Flew, 

2008; DeFleur, Everette ve 

Melvin, 2010; Schivinski 

ve Dabrowski, 2014 

Yakınsama Destekli (Convergence): Yeni medya 

birden fazla dijital araç ve medya arasında bağlantıyı 
sağlayan ve yakınsayan dev bir sistem olarak işlev 
görmektedir. 

Manovich, 2003; Schorr, 

Schenk ve Campbell, 2003 

Çok Katmanlı Bir Yapıdır (Multi-layered): 

Birçok ağın bir araya gelmesiyle oluşmaktadır. 
 Dijck, 2013 
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Medyalar Üstü Bir Medyadır (Hiper-media): 

Tüm sistemleri dönüştürmeye yarayan medyalar 
üstü bir medyadır. 

Manovich, 2003; 

Dimmick, Chen ve Li, 

2004; Vela, Martinez ve 

Reyes,2012 

Herhangi Bir Cihaz Üzerinden Ulaşılabilir 
(Accessible On Any-Digital Device): Yeni medya 

sisteminde yer alan tüm cihaz ve içeriklere çeşitli 
cihaz ve ağlar üzerinden ulaşılabilir. Bu yakınsama 
özelliği sayesinde gerçekleşmektedir. 
İstenilen Anda Ulaşılabilir Olma (On-Demand 

Access And Real-Time ): Yeni medyadaki bütün 
cihaz ve içeriğe, yakınsama niteliği nedeniyle her 
zaman ulaşılabilir. 
İçeriğin Kreatif ve İşbirliğiyle Oluşturulması 
(Collaborative and Creative Participation of 

Contributors): Bu içerik kullanıcılar aracılığıyla 
oluşturulmakta ve geliştirilmektedir. Ayrıca içeriğin 
meydana getirilmesinde sınırsız imkanlar 
sağlayarak içeriğin kreatif bir şekilde meydana 
gelmesi sağlanmaktadır. 

 

 

 

 

   Schivinski ve Dabrowski, 

2014 

Yalnızca Fiziksel Ağ Bağlantısına İhtiyaç 
Duymayan (Not-Only Physical): Bir tek fiziki ağ 
bağlantısı ile değil, kablosuz bağlantı çeşitleriyle de 
erişilebilir olması nedeniyle normal medyadan 
ayrılmaktadır. 

 

             Yanık, 2014 

Çoklu İletişim Modelini Destekleme (Many-To-

Many Relationship): Yeni medya insanlar 

arasındaki iletişimde ‘bire-bir’ ve kitle iletişimde 
‘birden-çok kişiye’ yapısındaki bağlantıların dışında 
‘çoktan- çok kişiye’ yapısında çoklu ilişkiler 
modelini destekleyen bir yapıya sahiptir. 

 

               Crosbie, 2002 

Sınırsız Bir Özelliğe Sahip (Unrestricted - Not 

Standardized): Herhangi bir kabul edilebilir 

standart yoktur ve her şey manipüle edilerek sürekli 
değişime uğrar. Yeni medya da sistemin kendisi ve 

içerik kontrol edilemez yapıda olduğundan kolay bir 
şekilde manipüle edilebilir. 

Schivinski ve Dabrowski, 

2014; Flew, 2008; Shapiro, 

1999; Manovich, 2003; 

DeFleur, Everette ve 

Melvin, 2010; Croteau ve 

Hoynes, 2003; Rafaeli, 

1988  

Kaynak: Yanık, 2014 
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2. Kavramsal Olarak Sosyal Medya ve Özellikleri 

İnsanlık var olmaya başladığı günden itibaren bir şekilde diğer 

insanlarla iletişim halinde olmuştur. Bu kimi zaman yazılı kimi zaman 

sözlü kimi zaman da ateş, duman, değişik sesler çıkarma, gürültü yapma 

vb. şekillerde gerçekleşmiştir. İhtiyaçların ve isteklerin artması, 

teknolojinin gelişmesi gibi birtakım şeyler insanlar arasında iletişim 

ihtiyacını artırmıştır. Bu durum iletişim araçlarının ve teknolojisinin 

gelişmesinde önemli bir rol oynamıştır. 

Sosyal medya, kullanıcılarına haberleşme, bilgi, ilgi, fikir ve düşünce 

paylaşma fırsatı sunan karşılıklı etkileşimde bulunmayı sağlayan online 

araçlar ve siteler için kullanılan bir kavramdır (Sayıner, 2008’den akt. 

Solmaz vd., 2013:24). 

Günümüz iletişim teknolojileri insanlara, görüşlerini/bakış açılarını, 

yaptıklarını ya da yapmak istediklerini diğer insanlarla 

paylaşabilecekleri imkânlar sunan, temelinde tartışma ve paylaşımda 

bulunmanın yer aldığı yeni bir mecra sunmaktadır. Sosyal medya olarak 

isimlendirilen bu mecra, özellikle kullanıcı endeksli olması, insanları 

ve toplulukları bir araya getirerek aralarında iletişimi artırması 

yönünden büyük önem arz etmektedir. Gün geçtikçe insanlar sosyal 

medya da daha fazla vakit geçirmekte, yeni insanlarla tanışmakta, fikir 

alışverişinde bulunmakta kendileri için burada yeni bir dünya kurmakta 

ve yaşamaktadırlar. 

Sosyal medya genel anlamda insanların internet üzerinden birbirleriyle 

kurduğu diyaloglar ve yaptıkları paylaşımlardan oluşmaktadır. Sosyal 
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medya da çeşitli sosyal ağlar ve topluluklar bulunmaktadır. İnsanlar 

burada, çeşitli ilişkiler kurar, çalıştıkları işyerlerini tanıtır, 

düşüncelerini dile getirir ve buna bağlılık gösterirler (Solis, 2010’dan 

akt. Vural ve Bat, 2010:3351). Sosyal medya paylaşımların asgari 

düzeyde yapıldığı internet medyasının yeni bir türüdür ve şu bahsi 

geçen özelliklere sahiptir: 

- Katılımcılar vardır. Bunlar geri bildirimlerde bulunabilir ve geri 

bildirim alabilirler 

- Açıklık esastır. Herkes katılabilir, oylama ve yorum yapabilir, 

bilgi paylaşımında bulunabilir 

- Konuşma iki taraflı gerçekleşmektedir. Normal medyada sadece 

tek taraflı konuşma gerçekleştirilip katılımcılar yalnızca dinleyici 

olarak yer alırken, sosyal medya da katılımcı herkese söz hakkı 

doğmakta konuşması sağlanmaktadır 

- Toplum sosyal medya da kolaylıkla meydana gelir ve sosyal 

medya toplulukların etkili bir biçimde iletişime geçmelerine 

olanak sağlar 

- Bağlantılılık sosyal medyanın olmazsa olmazlarındandır. Web 

sayfaları ile ilgili bağlantılar verilmesine imkân sunarak 

devamlılığın sürdürülmesi sağlanmaktadır (Mayfield, 2008: 16-

18). 

Günümüzde sosyal medyanın etki alanının büyüklüğü tahmin edilemez 

düzeydedir. İnsanların ürünlerinin reklamlarını buradan yapması, 

ticareti buradan sürdürmesi vb. gibi şeyler etkinin boyutunu gözler 

önüne sermektedir. Fakat en etkili olduğu ve bu etkinin en önemli 
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olduğu yer grupların hareketleridir. Sosyal medya grupların hareketleri 

üzerinde etki ederek onları birlikte hareket etmeye yönlendirmekte ve 

grup olarak kararlar almalarını sağlamaktadır. 

Sosyal medya araçları, işlevlerini yerine getirirken doğal olarak 

insanlar üzerinde bir etki oluşturur. İletişim, her şeyden önce bir bilgi 

alışverişidir. Bu alışverişteki temel amaç anlamak, anlatmak, 

öğrenmek, öğretmek vb. çeşitli ihtiyaçların karşılanmasıdır. Bu 

ihtiyaçların karşılanması için başlatılan iletişim süreci sonunda yaşanan 

olgu, etkileşim ve etkilenme; yani etkileşimdir. İnsanlar hangi görüşe 

sahip olurlarsa olsunlar sonuç olarak ortaya çıkan ortak bir görüş vardır. 

Sosyal medya araçları, bakış açısı, enformatik ve düşüncelerin 

paylaşılmasına imkân sunan, sosyal örgütlenmeyi güçlendiren, 

kamuoyu oluşturmaya yarayan, ilişkileri değiştirip gelişmesini 

sağlayan, yeni davranış ve tutum kalıplarını, görüş ve düşünce 

akımlarının yaygınlaşmasını sağlayan en etkili iletişim araçlarıdır 

(Akyazı ve Ateş, 2012: 180). İnsanlar ortaya çıkan ortak görüş 

çerçevesinde örgütlenerek çeşitli etkinlikler düzenlemekte ve bu sayede 

seslerini herkese duyurabilmekte ve genel olarak da istedikleri 

sonuçları alabilmektedirler. Aslında burada bir nevi insanlar arasında 

farkındalık meydana geldiğinden bahsedebiliriz. Çünkü yaşananlardan 

haberi olmayan veya dikkat etmeyen insanlar bu sayede hem 

yaşananlardan haberdar oluyor hem de bu farkındalık sayesinde 

yaşananlara müdahil olmuş oluyor. Bu tür etkinlikler günümüzde 

özellikle Twitter üzerinden gerçekleştirilmektedir. İnsanlar burada 

‘hashtag’ (başlık etiketi) oluşturarak bunun etrafında örgütlenmekte, 
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isteklerini dile getirmekte ve çoğu zamanda başarılı olabilmektedirler. 

Mesela yaşanmış bir suç olayından dolayı gözaltına alınıp serbest 

bırakılan kişi düzenlenen etkinlik neticesinde tekrardan gözaltına 

alınabilmekte, olay daha detaylı araştırılarak suçlu yüksek cezalar 

alabilmektedir. 

İnsanlar sosyal medya ile birlikte haberlere/bilgilere tek kaynaktan ve 

aracılar vasıtasıyla ulaşmak yerine bilgiyi asıl kaynağından alabilmekte 

ve düşüncelerini hiçbir baskı altında kalmadan ifade ederek sosyal 

medyaya katkıda bulunmaktadırlar. Bu şekilde eldeki bilgi ile yetinen 

tüketiciler olmak yerine bilginin ortaya çıkmasına katkıda bulunan 

kullanıcılar ortaya çıkmıştır (Eldeniz, 2010:33). 

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte iletişim araçlarında da değişimler 

yaşanmaktadır. Yaşanan değişimlerin esasında insanların ihtiyaç 

duydukları hızlı olma, zamansal açıdan tasarruf elde etme, kişisel var 

olma ve iletişim de bulunma duyguları yer almaktadır. Sosyal medya 

mecraları, kullanıcılar sayesinde her çeşit bilginin bireysel yollarla 

dağılımına olanak sunan, etkileşimli ve çevrimiçi, değişik gruplar 

meydana getiren web tabanlı hizmetler olarak ortaya çıkmaktadır 

(Kuşay, 2013:7). 

Sosyal medya herhangi bir mekân ve vakit kısıtlamasının olmadığı 

temelinde paylaşmanın, tartışmanın ve diyalogların yer aldığı yeni bir 

iletişim biçimidir. Yani sosyal medyayı meydana getiren esas şeyler 

“iletişim” ve “paylaşım”dır. Sosyal medya olguları resimler, kelimeler, 

ses dosyaları ve videolar ile bir araya getirerek bize takdim etmektedir 

(Sarı, 2014:24). 
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Sosyal medyanın en önemli özelliklerinden bir tanesi iletişim imkânını 

en üst seviyede tutmasıdır. Kullanıcıların karşılıklı bir şekilde birbirleri 

ile olan iletişimlerini güçlü bir biçimde sağlayan bu mecralar, yalnızca 

bir mesele hakkında değil, o mesele ile alakalı diğer meseleler hakkında 

da görüşülmesine, en ince ayrıntısına kadar öğrenilmesine ve 

tartışılmasına olanak sunmaktadır. İletişimin karşılıklı bir şekilde 

gerçekleşmesini sağlayan mecralardır. Dıştan bakıldığında yalnızca bir 

kaynakmış gibi görünen sosyal medya aslında içerisinde neredeyse tüm 

dünyayı kapsayan bir açılım barındırmaktadır (Kuşay, 2013:9). 

İnsanlar sosyal medyanın gücünü, sosyal medyayı aktif bir şekilde 

kullanabildikleri vakit görebilmektedirler. İnsanlar sosyal medyanın 

gücünü fark etmek ve istedikleri hedef kitleye ulaşabilmek için sosyal 

medya araçlarını kullanmaktadırlar. Dünyada yaşanan büyük olaylarda 

sosyal medyanın etkisi çok büyük önem arz etmektedir. Mesela 

Tunus’da başlayan ve birçok Ortadoğu ülkesine sıçrayan “Arap 

Baharı”, Mısır’da yaşanan “Mısır Devrimi”, ABD’de başlayıp Arap 

Baharı gibi birçok yere sıçrayan “Occupy Wall Street” olaylarının 

başlamasındaki en büyük etken yaşanan olayların sosyal medya da 

servis edilmesi sonucu insanların örgütlenerek bir araya gelip 

protestolarda bulunması sonucu olmuştur. İnsanlar sosyal medya 

üzerinden etkileşimde bulunarak birbirlerini desteklemiş, fikir alış 

verişinde bulunmuş, başka destekçilerde bularak büyük eylemlerin 

fitilini ateşlemiştir. Yaşanan eylemler önceleri sadece tek bir şehir de 

başlamış olsa da sosyal medyanın gücünün etkisiyle tüm dünyayı kasıp 

kavuran etkisi altına alan olaylar haline gelmiştir. Tüm bunlar bizlere 
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şunu göstermektedir: sosyal medya hiçbir zaman devrimlere, olaylara 

yol açmaz fakat insanların arasında ağlar kurarak etkileşimde 

bulunmalarını, birleşmelerini ve destek bularak harekete geçmelerini 

sağlar. 

Sosyal medya olayların başlamasında etkili olduğu gibi olayların 

devam etmesinde de büyük bir paya sahiptir. Sosyal medya kamusal 

alanda dağınık olan toplumu bir araya getirerek bir fikir etrafında 

birleşmeyi ve birlikte hareket ederek amaçladıkları hareketi 

başlatmalarına büyük katkı da bulunmaktadır. 

Ülkemizde de sosyal medyanın gücü çeşitli şekillerde görülmektedir. 

Özellikle Twitter üzerinden yapılan etkinliklerin büyük bölümünde 

kullanıcılar arzuladıkları sonucu elde edebilmektedirler. Örneğin 

geçtiğimiz yaz mevsiminde Batman’da sosyal medya üzerinde tanıştığı 

kıza vaatlerde bulunarak sahip olan, sonrasında kendisiyle ilişkisini 

keserek bir daha görüşmeyen ve kızın bunalıma girerek intihar etmesine 

neden olan “Musa ORHAN” isimli şahıs ilk başlarda sadece ifadesi 

alınıp serbest bırakılmıştır. Fakat sonradan insanların sosyal medya 

üzerinden tepki göstermesi ve tutuklanması için etkinlikler 

düzenlenmesi sonucu “Musa ORHAN” isimli şahıs tutuklanmış ve 

cezaevine gönderilmiştir. Aynı şekilde geçtiğimiz günlerde çiğköfte 

yediği yerde çalışan personeli darbeden şahıs ifadesi alındıktan sonra 

hiçbir işlem yapılmadan serbest bırakılmıştır. Sosyal medyada 

insanların çığ gibi büyüyen tepkisi neticesinde şahıs tekrardan gözaltına 

alınmış ve mahkemeye sevk edilmiştir. Diğer bir örnek olarak da lise 

öğrencilerinin verebiliriz. Öğrenciler twitter üzerinden etkinlik 
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düzenleyerek Milli Eğitim Bakanı’na seslenmiş ve sınavların 

ertelenmesi talebinde bulunmuşlardır. MEB’de öğrencilerin sosyal 

medya üzerindeki çağrılarına karşı sessiz kalmamış ve sınavları bir 

müddet daha erteleme kararı almıştır. Ülkemizde bunlara benzer 

yaşanan birçok olayda veya istek kapsamında sosyal medyada 

düzenlenen etkinlikler ve gösterilen tepkiler sonucu tekrardan 

sorgulamalara ve yargılamalara başlanmakta ve genellikle suçlular hak 

ettikleri şekilde ceza alabilmekte, talepte bulunanlarda taleplerine 

kavuşabilmektedir. 

Sosyal medya; kullanıcıların içerik, profil, düşünce, bakış açısı ve algı 

türlerini birbirleriyle paylaştıkları çevrimiçi platformlardır. Bu 

platformlar kullanıcılar arasında iletişim ve diyaloğu 

kolaylaştırmaktadır. Bu durum sosyal medyanın birçok alanda 

kullanıldığını ve daha aktif bir biçimde kullanılabileceğini 

göstermektedir. Bu yönüyle baktığımızda sosyal medyanın kullanıldığı 

çok fazla etkinlik alanı ile karşılaşmaktayız. Örneğin; 

- Sosyal medya ve insan hakları 

- Sosyal medya ve insan kaynakları 

- Sosyal medya ve sağlık 

- Sosyal medya ve afet yönetimi 

- Sosyal medya ve marka 

- Sosyal medya ve siyaset (Erbaşlar, 2013:6-7). 

Kişiler sosyal medya aracılığı ile hiç tanımadığı insanlar ile 

arkadaşlıklar kurabiliyor, iletişime geçebiliyor bu sayede seslerini 



COVID 19 SÜRECİNDE İLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARI | 87 

 

dünyanın her yerindeki insanlara duyurabiliyor ve hep birlikte hareket 

edebiliyorlar. 

Sosyal medya, insanların ağ teknolojileri üzerinden iletişime 

geçmelerini sağlayan araç, hizmet ve uygulamaların genel adıdır. 

İnsanlar internet üzerinden birbirleriyle iletişime geçmeyi sosyal medya 

üzerinden gerçekleştirirken, sosyal medya da bahsi geçen ağların bir 

gaye için ve örgütlü bir biçimde kullanılmasını ifade etmektedir. Sosyal 

medyayı oluşturan ağlar kullanıcılara bir yandan aradıkları içeriklere 

erişme imkânı sağlarken diğer bir yandan da ortak bir etkileşim ve 

paylaşım imkânı sunmaktadır (Baban, 2012: 72). 

Günümüzde yeni iletişim mecraları, bilhassa internet iletişim 

sistemlerinin sağlanmasında ve devamlılığında çok önemli bir role 

sahiptir. İnternet sayesinde meydana gelen ve sosyal medya olarak hitap 

edilen sanal mecra, kullanıcı endeksli olmasıyla birlikte grupları ve 

insanları bir araya toplaması ve onların birbirleriyle iletişimlerini 

arttırması açısından büyük önem arz etmektedir (Aslan, 2019:38). 

3. Sosyal Medyanın Sahip Olduğu İşlevsel Özellikler 

Yeni medya kavramının ortaya çıkmasında büyük paya sahip olan 

sosyal medya, iletişim teknolojilerinde yaşanan değişimlerin 

incelendiği interaktif kitle iletişim araçlarından meydana gelmektedir. 

Sosyal medyayı ya da yeni medyayı normal medyadan ayıran temel 

işlevsel özellikler kimlik, paylaşım, gruplar, iletişim ve zamansız 

olmasıdır. Bu işlevsel özellikler nedeniyle yeni medya kullanıcıları 

normal medya kullanıcılarına nazaran daha aktif bir pozisyonda yer 
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almaktadır. Sosyal medya da yer alan her işlevsel özellik sosyal 

medyanın farklı bir boyutundan dem vurduğundan sosyal medyanın 

daha iyi anlaşılmasını sağlamaktadır. 

1- Kimlik: Kimlik, çağımızda kullanılan en popüler terimlerin 

başında gelmektedir. Herhangi birinden ya da topluluktan 

bahsedilirken, muhakkak o kişi veya topluluğun kimliğinden de 

bahsediliyordur. Çünkü söz konusu kişi veya topluluk kimliği ile 

tanımlanır ve ona göre konumu belirlenir. Günümüzde en popüler 

terimlerden olan ve gün geçtikçe popülaritesi artan kimlik kavramı 

sosyal medya da kullanılmaya başlandığı andan itibaren içerdiği anlam 

bakımından değişiklikler yaşamıştır. Bu nedenle kimlik kavramı 

hakkındaki çeşitli tanımlamaları incelemek kavramın anlaşılması 

açısından iyi bir başlangıç olabilir. Türk Dil Kurum’u tarafından 

yayınlanan Türkçe sözlükte kimlik 3 şekilde tanımlanmaktadır. Sözlüğe 

göre kimlik, 1- Toplumsal bir varlık olan insanı tanımlamaya yarayan 

ona özgü belirti, nitelik ve özelliklerle, onun belirti şahsiyet olarak ifade 

edilmesini sağlayan koşulların tümü; 2- Bireyin tanınmasını sağlayan 

belge; 3- Bir objeyi tanımlamaya yarayan niteliklerin bütünü (Türkçe 

Sözlük: 2014) şeklinde ifade edilmektedir. Mussen’de kimliği şu 

şekilde tanımlamaktadır: Kimlik, hal ve hareketleri, gereksinimleri ve 

kendisiyle ilgili nitelikleri makul ölçüde tutarlılık sağlayan, bir insanın 

diğer insanlarla aynı olmadığını anlamamızı sağlayan kognitif ve 

duygusal olan zihinsel yapıdır. Yine Mussen’in başka bir 

tanımlamasına göre kimlik, bir insanın kim olduğuyla alakalı kendi 
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zihninde var olan düşünceleri kapsamaktadır. Yani kimlik insanın kim 

olduğuyla alakalı bir şeydir (Okay, 2012:25).  

Sosyal medya da ise kimlik, kullanıcıların kendileri ile ilgili verdikleri 

bilgilerinin ne kadarının gerçeği yansıttığı ile alakalıdır. Bu 

kullanıcıların, insanların kendilerini tanıyabilmesi için gerekli olan 

isim, yaş, cinsiyet, meslek vb. bilgilerini paylaşıp ya da 

paylaşamamaları anlamına gelmektedir. Söz konusu bilgilerin nerede 

ve ne derece doğru olduğu da ayrıca önemlidir (Sarı, 2014:30). 

Kullanıcıların sosyal medya da kendileri için oluşturdukları kimliklere 

sanal kimlik denmektedir. Sanal kimlik ile insanlar kullandıkları her 

sosyal medya platformunda kendisine istediği şekilde sanal kimlikler 

oluşturabiliyor ve gerçek hayatta olamadıkları kişiler olabiliyorlar. 

İnsanlar bu kimlik ile kendini olduğundan çok farklı 

gösterebilmektedirler. Bu durum sosyal medyada kişinin kendi 

tercihine bırakılmıştır. İnsanlar sosyal medya da oluşturduğu sanal 

kimliklerde birçok kişisel bilgisini farklı girerek çeşitli profiller 

oluşturmakta ve bu profiller ile normalde yapamayacağı bir biçimde 

kendini rahatça ifade etmekte, insanları ya da kurumları eleştirmekte ve 

birçok insan ile iletişime geçerek etkileşimde bulunmaktadır. 

2- Paylaşım: Yeni medyanın var olmasını sağlayan sosyal medyayı 

normal medyadan ayıran en önemli özellik kullanıcıların paylaşımda 

bulunmasıdır. Normal medya da insanlar yalnızca dinleyici ve izleyici 

konumunda yer alırken, sosyal medya da ise diğer insanlarla iletişime 

geçmek, duygu ve düşüncelerini başkalarına bildirmek ya da 

yaptıklarını anlatmak veya göstermek için paylaşımlarda bulunabilirler. 
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Sosyal medyanın sunmuş olduğu bu imkân sayesinde araştıran, 

öğrenmeye çabalayan, yargılayan ve katılımda bulunan kullanıcılar 

ortaya çıkmaya başlamaktadır. Bu durum sosyal medya kullanıcılarının 

daha aktif olmasını sağlamaktadır. Düşüncelerini, eleştirilerini, görüş 

ve önerilerini zorlanmadan kolay bir biçimde diğer insanlara ve 

kurumlara ulaştırabilen ve bunun neticesinde dönüt alabilen sosyal 

medya kullanıcıları daha büyük bir mutlulukla paylaşım yapmaktadırlar 

(Birsen, 2013: 29). 

Kullanıcıların sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlar kendileri 

hakkında bilgi elde edebilmek bakımından önemli bir özelliktir. 

Kullanıcılar sosyal medya da çeşitli resim, video, duygu ve 

düşüncelerini, neler yaptıklarını veya nerede olduklarını paylaşarak 

diğer kullanıcıların kendileri hakkında bilgi sahibi olmalarını 

sağlamaktadır. İnsanlar birbirlerinin paylaşımlarını inceleyerek 

hakkında bilgi edinmekte, onunla ilgili duygu ve düşüncelerini 

paylaşmakta ve bu şekilde iletişime geçerek sosyal medyanın diğer 

başka bir özelliği olan iletişim özelliğini ortaya çıkarmaktadır. 

3- İletişim: İletişimi insanların birbirleriyle karşılıklı etkileşimde 

bulunmaları olarak ifade edebiliriz. Geleneksel medya da insanlar 

bilgiyi yalnızca alabilen konumdayken sosyal medya da bilgiyi üreten, 

başkalarıyla iletişime geçen, sohbet eden ve herhangi bir konu üzerine 

tartışma ortamı oluşturabilen bir konumda olmuşlardır (Kosela, 

2010’dan akt. Özkoyuncu, 2010: 65). Sosyal medya da iletişim, 

insanların sosyal medya üzerinden birbirleriyle diyalog da bulunmaları 

manasını taşımaktadır. İnsanlar sosyal medyanın iletişim özelliği 
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sayesinde daha çok kendi duygu, düşünce ve fikrine yakın kişiler ile 

iletişime geçmekte, paylaşımlarda bulunmakta ve hatta çoğu zaman bu 

sayede örgütlenerek çeşitli aktivitelerde bulunmaktadırlar. Bu nedenle 

iletişim için sosyal medyanın olmazsa olmaz özelliklerinden 

olduğundan bahsedebiliriz. Sosyal medya insanların temel ihtiyaçları 

dışında giderilmesi gereken diğer ihtiyaçlarının giderilmesinde etkin rol 

oynamaktadır. 
 

İnsanlar temel ihtiyaçlarını giderdikten sonra bu defa sevgi, saygı, kendi 

düşüncelerini gerçekleştirme gibi ihtiyaçlarını gidermeye 

çalışmaktadır. Burada sosyal medya görev alarak iletişim özelliği ile 

insanların bu ihtiyacına cevap vermektedir. İnsanlar sosyal medya 

sayesinde güncel konularla alakalı düşüncelerini ifade ederek, günlük 

hayatla ilgili fikirlerini beyan ederek güncel haberler konusunda 

insanlarla tartışmalara girerek bu ihtiyacını gidermektedir. Bunu da 

özellikle Twitter üzerinden gerçekleştirmektedir. 
 

4- Topluluklar: Sosyal medya da kullanıcıların meydana getirdiği 

gruplar olarak tanımlayabiliriz. Sosyal medya topluluğunun büyüme 

göstermesi daha geniş arkadaş grubu, daha fazla takipçi ve bağlantı 

ağları demektir. Aslında burada amaç sosyal medya da bir topluluk 

meydana getirerek hep birlikte hareket etme, düşünce paylaşımında 

bulunma, üzerine tartışılan konularda çözümler bulma vb. faaliyetlerde 

bulunmaktır. Sosyal medya kullanıcıları arasında topluluklar oluşturma 

büyük önem arz etmektedir. Çünkü bu topluluklar üzerinden daha fazla 

kişiye ulaşarak amaçlarını gerçekleştirebilmektedirler. Sosyal medya 

kullanıcıları topluluklar aracılığıyla duygu, düşünce, görüş ve 
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önerilerini dile getirerek kimi zaman hüznü paylaşma, kimi zaman 

sevince ortak olma kimi zamanda bir konu hakkında dileklerini dile 

getirerek hep birlikte kitlesel bir hareket meydana getirmektedirler. 

Yapmış oldukları kitlesel hareketler çoğu zaman ses getirmekte ve 

istedikleri şekilde sonuçlanmaktadır. 
 

5- İlişkiler: İlişkiler kavramı sosyal medyanın var olma nedenleri 

arasında en başta gelir. Bir nevi sosyal medya da geçen sosyal 

kavramının ta kendisidir diyebiliriz. Geleneksel medya da insanlar alıcı 

konumunda olup hiçbir şeye müdahale de bulunmazken, sosyal medya 

da ise insanlar interaktif olup karşılıklı ilişki de bulunmaktadırlar. Bu 

da sosyal medyayı geleneksel medyadan ayıran ve üstün tutan en 

önemli özelliktir. Sosyal medyanın sahip olduğu en önemli işlevsel 

özelliklerden bir tanesi de ilişkilerdir (Gilbert ve Karahalios, 2009: 

213). İlişki kavramını diğer insanlarla irtibata geçme şeklinde de ifade 

edebiliriz. Sosyal medya da amaç diğer insanlar ile irtibat kurup bunu 

ileri seviyelere taşımaktır. İnsanlar tanıdıkları veya yabancı insanlar ile 

sosyal medya üzerinden bağlantı kurup, sosyalleşerek ilişki içinde 

olabilirler. Sosyal medyanın bu özelliği sayesinde dünyanın diğer 

ucundaki insanlarla da ilişki kurulabilmektedir. Kurulan ilişkiler 

neticesinde herhangi bir konuda ortak fikir birliğinde bulunup sosyal 

medya üzerinden bir araya gelerek çeşitli faaliyetlerde 

bulunulabilmektedir. Eskiden facebook’da günümüzde ise özellikle 

twitter’da insanlar ortak bir payda da bir araya gelerek etkinlikler 

düzenlemekte seslerini kamuoyu başta olmak üzere tüm dünya’ya 

duyurabilmektedirler. 
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6- Eş Zamansız Olma: Eş zamansızlık sosyal medya aracının herhangi 

bir eşleşmeye ihtiyaç duymadan ileti göndermesine veya almasına 

imkân sağlamasıdır. İnsanlar, istedikleri zaman bilgiyi almakta ve 

aldıkları iletilere de istedikleri an cevap verebilmektedirler (Tıngöy ve 

Bostan, 2007’den akt. Yolcu, 2010:44). Sosyal medya bu sayede 

insanların kontrol edemediği zaman problemine çözüm sunmuş 

olmaktadır. Kullanıcıların birbirlerine istediği zaman mesaj atabilmesi 

ve karşı tarafın istediği zaman mesajı alıp cevap verebilmesi ile eş 

zamanlılık koşulu meydandan kalkmakta ve zaman ile ilgili bir problem 

olmamaktadır. 
 

4. SOSYAL MEDYAYI MEYDANA GETİREN SOSYAL 

AĞLAR 

 

İnternet, birçok bilgisayar işlevine sahip elektronik cihazın birbirleriyle 

bağlantılı olduğu, herkes tarafından kullanılan ve gün geçtikçe de 

kullanım oranı yükselen bir iletişim ağıdır. Sosyal ağlar ise bu denli 

büyük ve gelişkin iletişim ağının en değerli parçalarından bir tanesidir. 

İletişim araçlarının en önemlilerinden bir tanesi olan ve içinde 

milyarlarca veri bulunduran sosyal ağlar sayesinde, insanlar kendi 

aralarında herhangi bir sınırlama olmadan ve rahat bir şekilde iletişim 

kurmakta, anlık ve karşılıklı olarak veri paylaşımında bulunmaktadır. 

Sosyal ağlar, insanların internet aracılığıyla birbirleriyle iletişim 

halinde bulunmalarına imkân sunan ağlara verilen genel isimdir. 

İnsanlar sosyal ağlar üzerinde birbirleriyle bilgi paylaşmakta, metin, 

video, fotoğraf ve çeşitli mesajlar göndermekte, birbirlerinin 
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paylaşımlarına beğeni ve yorum da bulunarak birbirleriyle iletişimde 

bulunabilmektedirler (Sarıkaya vd., 2017:94). 

İnsanlar enformatikten muhabbete, arkadaş edinmeden ticari veyahut 

siyasi faaliyetlere kadar birçok konuyu vakitlerinin önemli bir 

bölümünü geçirdikleri sosyal ağlar ile gerçekleştirmektedir. Bir nevi, 

insanların birbirleriyle iletişimi sosyal ağlara doğru kaymakta, gündelik 

hayatta karşılaştığımız birçok bilgi ve haberin sosyal ağ kaynaklı 

olmasının veya toplumsal olaylara gösterilen tepkilerin sosyal ağlar 

aracılığıyla örgütlenip, açıklanmasının da gösterdiği sosyal ağlar 

toplumsal gerçekliğin tekrardan meydana getirilmesinde önemli bir rol 

oynamaktadır. Bu yüzden, sosyal ağların ortaya çıkardığı özellikler 

toplumsal yapıyı şekillendirmektedir (Minarlı, 2019: 54). Sosyal ağlar 

insanların fiziki olarak bir araya gelmeden internet üzerinden etkileşime 

geçerek bilgi alışverişinde bulunmayı, içerik paylaşmayı, herhangi bir 

konu hakkında tartışmayı veya hemfikir olarak örgütlenmelerine olanak 

sağlayarak etkileşimde bulunmalarını sağlamaktadır. Sosyal ağları 

insanlar arasında etkileşimi sağlaması, paylaşıma imkân sunması ve 

tüm ağlar arasında rahatlıkla gezinme fırsatı vermesi gün geçtikçe 

kullanıcı sayısının artmasında önemli bir faktördür. Bu nedenle sosyal 

ağları oluşturan özellikle iletişim ağırlıklı uygulamaları incelemek 

büyük önem arz etmektedir. 

a. Facebook 

Facebook, ilk olarak 2004 yılında Harvard Üniversitesi öğrencileri 

Mark Zuckerberg ve arkadaşları tarafından kurulmuştur. Facebook, 

kurucularının Harvard Üniversitesi öğrencileri olması hasebiyle ilk 
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başlarda Harvard Üniversitesi öğrencilerinin birbirleriyle iletişim 

halinde olmaları için tasarlanmıştır. Zamanla bu ağ Boston’daki diğer 

okullara açılmış ve 2 ay gibi kısa bir süre zarfında Ivy Ligi okullarının 

tümünün yer aldığı bir sosyal ağ haline gelmiştir. 2006’ya kadar 

Amerika’da bulunan bütün öğrencilere Facebook hesabı açma hakkı 

tanınmıştır. Facebook ilk zamanlarda sadece öğrencilerin hesap açtığı 

bir sosyal ağ olduğundan hesaplar edu, ac, uk vb. uzantılı e-mail 

adresleri ile açılabilmekteydi fakat sonraki zamanlarda yapılan 

değişiklik ile eğitim kurumları haricindeki diğer kurumlara da açılarak 

diğer e-mail hesaplarıyla da Facebook hesabı açılabilmiştir. Facebook, 

insanların tanıdıkları veya tanışmak istedikleri ile iletişime geçmelerine 

etkileşimde bulunmalarına olanak sağlayan bir sosyal ağdır. Facebook 

ile insanlar diğer insanlarla paylaşımda bulunabilmekte, sesli mesajlar 

yollayabilmekte ve alabilmekte, herhangi bir görüntüye ihtiyaç 

duymadan görüşme gerçekleştirebilmektedir (Sweeney ve Craig 

2011’den akt. Batu ve Yanık, 2020: 88-89). 

Facebook, insanların tanıdıklarıyla ya da tanımadıkları başka insanlarla 

internet üzerinden arkadaşlık vasıtasıyla bağlantı kurup bilgi 

alışverişinde bulunmalarını veya içerik paylaşımlarını yapmaya 

yarayan sosyal ağ sitelerinden bir tanesidir. İnsanlar burada arkadaşlık 

daveti göndererek iletişime geçmektedirler. İnsanlar Facebook 

üzerinden birbirleriyle etkileşimde bulunarak çeşitli paylaşımlar 

yapmakta, beğeni de bulunmakta bir konu veya olay hakkında fikir 

alışverişinde bulunarak örgütlenerek burada çeşitli aktivitelerde 

bulunabilmektedirler. 
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b. Twitter 

Twitter, kullanıcıların yalnızca 280 karakter kullanarak tweet 

(cıvıldama) olarak adlandırılan gönderiler yapabildiği sosyal ağdır. 

Jack Dorsey, Noah Glass, Biz Stone ve Evan Williams tarafından 2006 

yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde kurulmuştur. Kurulduğu ilk 

yıllarda sadece yazılı metin paylaşımı yapılabiliyorken, sonraki yıllarda 

fotoğraf ve videolu paylaşımların yapılmasının önü de açılmıştır. 

Kullanıcılar kendi tweetlerini herkese açabilir veyahut yalnızca ağında 

ekli olduğu arkadaşları ile sınırlandırabilirler. Ayrıca uygulama 

üzerinden başka kullanıcıları takip edebilir ve onların takipçilerini de 

görebilirler. Uygulamanın akıllı telefonlarda da çalışması daha fazla 

kişi tarafından kullanılmasını sağlamaktadır (Batu ve Yanık, 2020: 91). 

Twitter’in ilk ortaya çıkış amacı insanların anlık durum paylaşımlarında 

bulunmasıydı. Fakat sonrasında kullanıcı sayısında yaşanan artışlar ve 

kişisel kullanım dışında, kurumlarında çeşitli amaçlarla Twitter’i 

kullanmasıyla birlikte sosyal ağın kullanıcılarına sorduğu esas soruda 

değişime gidilmek zorunda kalınmıştır. İlk zamanlarda mesaj 

kutusundaki ana ekranda “şu anda ne yapıyorsun?” (what are you 

doing?) yazan sosyal ağ, Kasım 2009’dan sonra kullanıcılarına “şu anda 

neler oluyor?” (what is happening?) sorusunu sormaya başlamıştır 

(Genç, 2010: 483). Yaşanan bu değişiklik Twitter’daki paylaşımların 

artık kişisel olmaktan çıkıp, yaşanan her şeyin herkes tarafından 

bilinebildiğinin ve genele mal olabildiğinin göstergesidir. Twitter’da 

yapılan yazışmalar diğer kullanıcılar tarafından görülebilmekte, 

onlarda yapılan konuşmaya müdahil olabilmektedir. Bu durum sosyal 
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medya kullanıcılarını cezbederek Twitter kullanımına rağbeti 

artırmaktadır. Çünkü insanlar burada paylaştığı şey üzerinden kendisine 

destekçi bulabilmekte bu sayede düşüncesini ya da problemini birçok 

kullanıcıya ve kuruma ulaştırarak daha kolay destekçi veya çözüm yolu 

bulabilmektedir. 

Günümüzde bir hayli kullanıcısı olan Twitter’a ülkemizde de rağbet 

oldukça fazladır. Kurumlardan, kuruluşlardan kişilere kadar birçoğu 

Twitter’i kullanmaktadır. Twitter’in özellikle kitlelere ulaşma da 

sağladığı kolaylık popülaritesini artırmaktadır. Zaman ve mekân 

kavramına bağlılık olmadan istenildiği an istenildiği yerden paylaşım 

imkânı sunması sonucu dünyanın en ücra köşesinde yaşanan basit bir 

olaydan bile tüm herkes haberdar olabiliyor. Bu nedenle insanlar 

twitter’i iletişimden ziyade gündemi takip etmek, yaşananlardan 

haberdar olmak, güncel kalmak, önemli olan veya ihtiyaç duyulabilecek 

linkleri, duygu ve düşüncelerini paylaşmak, fikir alışverişinde 

bulunmak vb. amaçlar için araç olarak kullanabilmektedir. 

c. İnstagram 

İnstagram Ekim 2010 yılında Kevin Systrom ve Mike Krieger 

tarafından kurulan ücretsiz fotoğraf ve video paylaşma programıdır. 

İnstagram kullanıcılarına çektikleri fotoğraf ve videoları dijital 

filtrelerden geçirerek sosyal medya servisleri ile paylaşma fırsatı 

vermiştir. İnstagram’ın hızla popülerleşmesinin temelinde görsellik 

paylaşımına dayalı yapısıyla kullanıcılarına diğer sosyal ağ sitelerinin 

sunduğundan daha fazla bir deneyim olanağı sunmasıdır. Diğer bir 
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etkende İnstagram’ın sosyal medya platformlarıyla bütünleşmiş bir 

biçimde çalışmasıdır. 

d. Linked In 

Profesyoneller için geliştirilen bir sosyal ağ sitesidir. 2002 yılında Reid 

Hoffman tarafından kurulmuş fakat 2003 yılında faaliyete başlamıştır. 

Genel anlamda profesyonel ağlar için hizmet sunmaktadır. Birçok ülke 

de milyonlarca kullanıcısı olan Linked ın, internet üzerinde kullanılan 

dünyaca en büyük profesyonel ağdır. Linked ın kullanıcılarına sağlam 

bir etkileşim ağı kurma, iş ağı geliştirme imkânı sunmaktadır. 

Kullanıcılar bu ağ sayesinde iş çevrelerini genişletebilecekleri gibi yeni 

iş bağlantıları da kurabilmektedirler (Özkoyuncu, 2010: 103). 

Tümüyle iş kısmına adapte bir sosyal ağ olan Link ed ın, insanların 

kendilerine bir özgeçmiş hazırlayarak iş deneyimlerini paylaşmalarını 

ve iş hayatında profesyonellerle bir araya gelmelerinde kolaylık 

sağlamaktadır (Erbaşlar, 2013:5). Firmalar da bu ağ sayesinde 

istedikleri kalifiye elemanlara ulaşmakta ve onlarla çalışabilmek-

tedirler. Kısacası Linked ın iş hayatında profesyonellerin bir araya 

gelmesini sağlamaktadır diyebiliriz. 

SONUÇ 

İletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler ile birlikte birçok sosyal ağ 

meydana gelerek kişiler arasındaki etkileşimi artırarak insanların 

hayatının önemli bir parçası haline gelmiştir. Sosyal ağların ortaya çıkıp 

yaygınlaşması sonucu tüm dünya da bir ağ üzerinde bütünleşmiştir. 

Sosyal ağlar üzerinde toplanan insanlar yaşanan herhangi bir olay ya da 
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durum karşısında ortak tepki gösterebilmiş ya da hareket 

edebilmişlerdir. Bu sayede herhangi bir yerde yaşanan bir olay veya 

durum sosyal ağlarda insanların gündem konusu olabilmiştir. Sosyal 

medyanın insanlara fikirlerini, duygu ve düşüncelerini paylaşarak 

yayması konusundaki imkânlar sayesinde insanlar kendileri ile benzer 

fikirlere, duygu ve düşüncelere sahip insanlara ulaşabilmekte ve 

karşılıklı etkileşimde bulunabilmektedirler. İnsanların kendileri gibi 

benzer fikir, duygu ve düşünce de insanlarla etkileşimde bulunması 

sonucunda bu fikir, duygu ve düşünceler hızla sosyal medya 

mecralarında yayılmakta ve bu konuda diğer insanlarda fikir sahibi 

olabilmektedir. 

Bu konuda sosyal medyanın gücü özellikle Arap Baharı, Occupy Wall 

Street, Mısır Devrimi gibi olaylarda çok iyi anlaşılmıştır. Bu olaylarda 

sosyal medyanın özellikle insanları bir araya getirerek kitleler 

oluşturma ve bu kitleleri harekete geçirme gücü net bir biçimde 

görülmüştür. Sosyal medya yalnızca bu tür olaylarda değil dikkat 

edilmesi veya telafi edilmesi gereken durumlarda da başvurulan önemli 

bir mecra haline gelmiştir. Çalışmada da bahsettiğimiz ‘Musa ORHAN’ 

ve ‘çiğköfteci’ olaylarında suçluların serbest bırakılması yanlışı sosyal 

medya da gösterilen tepkiler neticesinde düzeltilmiş, suçlular tekrar 

gözaltına alınarak cezaevine gönderilmiştir. 

Sonuç olarak internet ve teknolojinin birleşmesiyle birlikte iletişim 

alanında yeniden bir şekillenme olmuştur. İnsanlar sosyal ağlar 

üzerinden bir araya gelmişlerdir. İnternet insanlara bilgiyi arama, bulma 

ve kullanma yönünden büyük imkânlar sunmaktadır. İnsanlar teknoloji 
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ile bütünleşen internet sayesinde güncel olan her şeye anında ulaşarak 

bilgi sahibi olabilmektedir. Sosyal ağların sahip olduğu paylaşım 

özelliği ile gündem bir anda değişebilmektedir. İnsanların bir araya 

gelerek bir konu veya olay hakkında kitlesel hareket etmesi genellikle 

büyük bir etki meydana getirmekte, tüm dikkatleri o yöne çekerek o 

meseleyi gündeme oturtabilmekte ve çoğu zaman isteklerine 

kavuşabilmektedirler. Bu nedenle sosyal medyanın sahip olduğu bu güç 

göz önünde bulundurularak yeni medyanın eski medyadan çok farklı ve 

güçlü olduğu unutulmamalıdır. 
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GİRİŞ 

Y ve Z kuşağı öğrencilere eğitim vermek, günümüz hemşirelik 

eğitimcileri için zorluklar yaratmaktadır. Geçmişte eğitimcilerin 

kullandığı yaklaşımlar, günümüzün Y ve Z kuşağı öğrencilerinin 

ihtiyaçlarını karşılayamamaktadır (Meigan, 2014).  Günümüzdeki 

hemşire eğitimcilerinin çoğu, farklı bir eğitim pedagojisinin 

uygulandığı kuşaklarda yetişmişlerdir (American Association of 

Colleges of Nursing, 2017). Geçmiş dönemlerde hemşirelik eğitiminde 

kullanılan birincil yöntem yapılandırılmış bir anlatım yaklaşımı 

modelidir. Y kuşağı öğrenciler çok çeşitli bilgilere erişmeye ve çoklu 

görev yapmaya alışkın, sınıfta çok fazla aktivite arzulayan teknoloji 

yerlileri olarak tanımlanmaktadır (American Association of Colleges of 

Nursing, 2017). Bu grup öğrenciler, gruplar halinde çalışmayı, problem 

çözmeyi ve bu süreçte onlara yardımcı olacak teknolojiyi kullanmayı 

iyi bilen, açık fikirli ve yaratıcı bireylerdir (Lowestein 2017; Major 

2016). Bu öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak ve onları öğrenmeye 

aktif bir şekilde dahil etmek için hemşire eğitimciler, yeni teknolojileri 

ve öğretim tekniklerini sisteme dahil etmelidir (Shellenbarger and 

Robb, 2015; Oermann, 2015).  

Horizon Raporunda (2014) üniversite öğrencilerinin eğitimci tarafından 

sunulan içeriği kullanmak yerine, kendilerinin oluşturduğu bir sistemde 

öğrenmeye doğru değişimin gerçekleştiği belirtilmektedir (Johnson ve 

ark., 2014) Günümüzde az sayıda hemşirelik bölümünde öğrenciler 

Web siteleri, podcast'ler, videolar ve diğer multimedya içerikleri ile 

gruplar halinde problem çözme, vakaları analiz etme ve hemşirelikle 
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ilgili üst düzey soruları tartışma yöntemiyle eğitime devam etmektedir. 

Bu yöntem öğrencilerin hem birlikte hem de birbirlerinden 

öğrenmesine ve yeni ürünler geliştirmelerine olanak sağlamaktadır. 

Teknoloji ayrıca öğrencilerin klinik uygulamada karşılaşamayacakları 

senaryoları deneyimlemelerini sağlar ve teori ile uygulama arasındaki 

boşluğu kapatmaya yardımcı olur. Teknolojiyle, bir senaryoya 

gerçeklik katabilir ve geleneksel vaka çalışmalarını daha gerçekçi hale 

getirebiliriz. 

Klinik muhakeme; verilerin toplanmasını, bilgiyi işlemeyi, hasta 

problemini anlamayı, alternatif eylemleri değerlendirirken uygun 

müdahaleleri planlamayı ve uygulamayı, önerilen sonuçları 

değerlendirmeyi içermektedir (Levett-Jones ve ark., 2010;  Simmons, 

2010). Etkili klinik muhakeme becerilerine sahip hemşire, büyük 

olasılıkla hasta sonuçları üzerinde olumlu bir etkiye sahip olacaktır. 

Tersine, zayıf klinik muhakeme becerilerine sahip hemşire, büyük 

olasılıkla, hasta kötüleşmesinin belirtilerini tespit edemeyecek ve bu da 

olumsuz sonuçlara neden olacaktır (Aiken ve ark., 2003; Lapkin, 2010). 

Hemşirelerin hastanın bireysel sağlık bakımı ihtiyaçları ile ilgili 

aldıkları kararlar hem sezgi hem de mesleki deneyimlerden kazanılan 

bilgilerle desteklenmelidir (Simmons, 2010; Banning, 2008). 

Hemşirelik mezunlarından sağlık politikası, sistem iyileştirme, 

araştırma ve kanıta dayalı uygulama, ekip çalışması ve işbirliği gibi 

liderliği vurgulayan becerilere sahip olması beklenmektedir (Institute 

of Medicine, 2011; Brandon ve All, 2010 ). Hemşirelik öğrencilerinin 

teorik bilgilerinin klinik uygulamaya yansıtılmasında ve klinik akıl 
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yürütme becerilerini geliştirmelerinde hemşire akademisyenlerin 

desteğine ihtiyaçları vardır. Klinik muhakemeyi öğretmek genellikle 

hemşire eğitimcileri için zorlu bir süreçtir. Bu becerinin geliştirilmesini 

kolaylaştırmak, rutin hemşirelik prosedürleri için gerekli becerileri 

öğretirken kullanılandan farklı bir yaklaşım gerektirmektedir (Levett-

Jones ve ark., 2010). Klinik akıl yürütme öğrencinin klinik bir senaryo 

ile karşı karşıya kaldığında yansıtıcı düşüncelerle eleştirel analiz ve 

sentez yapmasını gerektiren öğrenilen bir süreçtir. Geleneksel öğretim 

yaklaşımları, gerekli klinik muhakeme yeterliliğinin gelişimini her 

zaman kolaylaştırmayabilir. Öğretmen merkezli yöntemlerin 

kullanılması öğrencilerin sıkılmasına neden olabilmektedir (Zygmont 

ve Schaefer; 2005). Öte yandan, teknolojiyi kullanan yenilikçi 

stratejiler öğrencilerin ilgili ve yararlı bir şekilde amaca yönelik karar 

verme, çeşitli kaynaklardan verileri anlamlı bir şekilde alma, analiz 

etme ve düzenleme becerisini olumlu yönde etkilemektedir (Taylor, 

2011; Moeller B, Reitzes,2011). 

Teknolojinin pedagojik uygulamaya dahil edilmesi, öğrencilerin 

içeriğin tüketiminden ziyade yapım ve yaratmanın keşfi yoluyla 

öğrendikleri bir ortam oluşturur (Adams Johnson ve ark, 2014). 

Teknoloji gerektiren öğretme ve öğrenme stratejilerinin uygulanması, 

sınıf ve klinik deneyim arasındaki boşluğu kapatmak için kullanılabilir. 

Bu tür yöntemlerin kullanımı, hemşirelik öğrencilerinin çeşitli verilerin 

analizini ve pratikte kanıta dayalı bilgilerin uygulamasını gösteren 

klinik muhakeme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olabilir (Pardue 

ve Morgan, 2008). Hemşirelik eğitiminde teknolojinin klinik 
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muhakeme gelişimi için nasıl fırsatlar sağlayabileceğini göstermek için 

elektronik kavram haritaları, elektronik vaka geçmişleri ve dijital 

hikaye anlatımı kullanılabilecek yöntemler arasındadır. 

Elektronik Kavram Haritaları 

Kavram haritaları, öğrencilere kavramları veya fikirleri grafiksel olarak 

görüntüleme fırsatı sunar. Genellikle bir ana kavram veya konu, kavram 

haritasının merkezi düzenleme bileşeni olarak kabul edilir. Öğrenciler, 

konuyu görsel ve şematik bir sunumla açıklamak için kavramla 

bağlantılı kelimeler ve ifadeler kullanırlar (Hunter Revell, 2012; 

Pilcher, 2011). Bu kavram haritaları karmaşık kavramların birbiriyle 

nasıl ilişkili olduğunu göstermek ve fikrin görsel bir temsilini sağlamak 

için kullanılır. Kavram haritaları oluşturmak, öğrencilerin bilgileri 

düzenlemesine, fikirleri gruplandırmasına, bağlantıları ve ilişkileri 

keşfetmesine ve düşünmeye rehberlik etmesine yardımcı olur. 

Literatür, kavram haritalarını oluşturan öğrencilerin üstbilişle meşgul 

olduklarını, kavram üzerinde düşündüklerini, içgörü kazandıklarını ve 

bilginin klinik uygulama durumlarına nasıl aktarılabileceğini 

düşündüklerini belirtmektedir (Pilcher, 2011; Harrison ve Gibbons, 

2013). Klinik muhakemeyi teşvik etmede yararlı bir strateji olarak 

gösterilmesine rağmen kavram haritaları öğrenciler tarafından sadece 

akademik bir zorunluluk olarak görülebilir. Birçok kavram haritası, 

geleneksel kağıt ve kalem yaklaşımıyla elle oluşturulur. Öğrenciler yeni 

bilgiler sunulduğunda veya fikirler değiştikçe kavram haritasını 

değiştirmek/düzenlemekte zorlanabilir ve bu bilgilerin pratikte 

uygulanmasını görmekte zorlanabilirler. Çoğu zaman tek bir 



COVID 19 SÜRECİNDE İLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARI | 111 

 

faaliyet/amaç için kullanılırlar ve daha sonra atıl durumda kalabilirler 

(Pardue ve Morgan, 2008). Kavram haritalamasına alternatif bir 

yaklaşım olarak Inspiration ( http://www.inspiration.com/ ) ve Bubbl.us 

( https://bubbl.us/ ) gibi yazılımların veya bilgisayar uygulamalarının 

kullanımı gösterilmektedir. Öğrenciler, klinik içeriğin görsel 

temsillerini oluşturmak için bilgisayarlarını, tabletlerini ve cep 

telefonlarını kullanabilirler. Kavram haritalarının elektronik olarak 

oluşturulması; düzenlemelere, değişikliklere, bilgilerin alınması ve 

kavram haritasının güncellenmesine izin veren daha süreğen bir kavram 

haritası oluşturmaya olanak tanımaktadır. Diğer bir büyük avantaj, 

kavram haritalama teknolojisinin daha bilgilendirici olması ve 

kaynakça oluşturulmasına izin verilmesidir. Elektronik kavram 

haritaları; ses/video dosyalarına ve web sayfalarına bağlantı sağlar, 

sembollerin ve görüntülerin kullanımına imkan tanır ve not eklerini 

içermektedir. Daha büyük bir öğrenme planının parçası olarak 

tasarlandıklarında, bu kaynak bakımından zengin öğrenme araçları, 

öğrenciler arasında işbirliğine dayalı bir öğrenme fırsatını 

oluşturacaktır. 

Elektronik kavram haritalarını öğretim sürecine dahil ederken, yönetici 

ve akademisyenlerin dikkat etmeleri gereken bazı önemli noktalar 

vardır. Örneğin, kullanılacak yazılım veya uygulamaların bazıları 

ücretsizdir fakat bazılarının ücretleri vardır. Seçilen elektronik 

kaynakların ihtiyaçları karşılayıp karşılamayacağını belirlemelidirler. 

Öğrencilerin bu uygulamaların platformlarına erişim yöntemlerini de 

belirlemek de önemlidir (örneğin, telefon işletim sistemi veya donanım 
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türü). Öğrencilerin yazılımı nasıl kullanacaklarını öğrenmek için 

zamana ihtiyaçları vardır. Ayrıca uygulayıcıların öğrencilerin soruları 

veya sorunlarına yönelik teknoloji yardımı sağlanmasını sağlamalıdır. 

Elektronik kavram haritalamasında, hemşire eğitimcisi sınıf ortamında 

bir kavramı tanıtabilir. Öğrencilerin bu duruma ilişkin teorik içeriği 

belirler ve hemşire eğitimcileri ile birlikte bir kavram haritası 

oluşturabilir. Öğrenciler daha sonra klinik öğrenme deneyimlerine 

dayalı bilgileri ekleyebilir ve haritada değişiklikler yapabilirler. 

Hemşire eğitimcisi klinik bir değerlendirmeden sonra haritada 

tamamlanabilecek boş kutular oluşturur. Böylece oluşturulan elektronik 

kavram haritası öğrencinin teorik ders ve klinik deneyimleri süresince 

yeni içerik öğrenildikçe güncellenebilir. Elektronik kavram haritasının 

yeniden gözden geçirilmesi ve güncellenmesi, kavramların nasıl 

bağlantılı olduğunu göstermenin ve zaman içinde yeni bilgi eklenirken 

öğrenme aşamaları tamamlanmış olur (Shellenbarger ve Robb, 2015). 

Elektronik Vaka Geçmişleri 

Hemşirelik öğrencilerinde klinik muhakeme becerilerini geliştirmede 

etkili olabilecek diğer bir yaklaşım, elektronik senaryo temelli olguların 

kullanılmasını içermektedir. Vaka öyküleri, hemşireler, fizyoterapistler 

ve diğer yardımcı sağlık disiplinlerinde klinik muhakemeyi 

kolaylaştırmak için kullanılmaktadır (Johnson ve Flagler, 2013; Seif ve 

ark., 2013; Winkelman, 2012). Bununla birlikte, klinik muhakemenin 

geliştirilmesi klinik uygulama ortamı gerektirdiğinden, bir hastanın 

sadece vaka geçmişini sunmak, öğrenme için yetersiz olabilir (Day, 

2011). Teknolojiyi bir vaka sunumuna dahil etmek durumu 
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bağlamsallaştırmaya ve öğrenciyi anlamlı öğrenmeye yönlendirmeye 

yardımcı olabilir. Podcast ses kayıtlarını kullanmak, köprüler eklemek 

veya bir vakaya grafikler, resimler ve video klipler eklemek senaryoya 

gerçeklik katabilir ve öğrenme etkinliğini öğrenci için daha anlamlı hale 

getirebilir. Vaka öyküleme yöntemiyle; klinik durumun daha iyi 

anlaşılması, hasta gereksinimleri ve önceliklerinin belirlemesi ayrıca 

ekip çalışmasının gereklilikleri anlatılmaya çalışılır. 

Teknoloji açısından zengin durum senaryoları tasarlarken, öğretim 

üyelerinin ele alması gereken çeşitli faktörler vardır. Herhangi bir 

öğrenme faaliyetinde olduğu gibi, vakanın kurs ve program hedefleri ve 

sonuçlarıyla bağlantılı olması gerekir. Fakülte, vaka gelişimini 

etkileyebileceğinden, öğrenme deneyiminin bireysel mi yoksa küçük 

grup etkinliği mi olacağına karar vermelidir. Öğrenim deneyiminin açık 

yönergelerini ve beklentilerini öğrencilere açıkça ifade etmeleri ve 

öğrencilerin vaka durumuyla ilgilenmek için gerekli teknoloji 

becerilerine sahip olmalarını sağlamaları gerekir (Shellenbarger ve ark., 

2015).  

Dijital Hikaye Anlatma 

Teknolojik gelişmelerle birlikte, eğitimciler öğrencilerin görsel 

öğrenme ve teknoloji kullanımı gibi yenilikçi eğitim stratejilerini 

değerlendirmektedir. Dijital hikaye anlatıcılığı, konuları öğretmek 

amacıyla dijital içeriği birleştiren bir yöntemdir. Hemşirelik eğitiminde 

dijital öykü anlatımının kullanımı ve faydaları literatürde 

gösterilmektedir (Christiansen, 2011; Gazarian, 2010). Genel olarak, 

dijital hikayeler iletişimi, işbirliğini ve düşünmeyi teşvik etmektedir. 
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Dijital medyanın kullanımıyla, veri toplama, bilgiyi işleme ve sonuca 

varma gibi klinik muhakemenin temel bileşenlerinin gelişimi 

desteklenir. Bununla birlikte, hemşire eğitimcileri ve öğrenciler, dijital 

hikaye anlatımı oluşturmak için geleneksel bilgisayar programlarını ve 

yazılımlarını kullanışsız ve zaman alıcı olarak 

değerlendirebilmektedirler. Popüler bir cep telefonu uygulaması olan 

Instagram, dijital hikaye anlatımı için ideal bir alternatif platform 

sunarak, kullanıcıların olayları ve nesneleri anında yakalayıp 

paylaşmasına olanak tanıyor. Bir mobil uygulama olan Instagram ( 

http://instagram.com ), akıllı telefon kullanıcılarının diğerleriyle sosyal 

olarak bağlantı kurup materyalleri paylaşırken hızlı ve kolay bir şekilde 

resim, video ve fotoğraf hikayeleri yayınlamasına olanak tanır (Bell, 

2013). 

Öğrenciler, cep telefonlarıyla çektikleri fotoğrafları oluşturup 

paylaşarak hemşirelik kavramlarını örneklemek için Instagram'ı bir 

öğretme-öğrenme stratejisi olarak kullanabilirler. Dijital hikaye 

anlatımı Instagram aracılığıyla çevrimiçi olarak veya sınıfta öğrenme 

etkinlikleriyle birleştirilebilir. Örneğin eğitimci teorik ders öncesi konu 

ile ilgili Instagram'da dijital bir hikaye oluşturabilir ve hastalığın 

nedenleri, belirtileri ve tedaviler ile ilgili resimleri paylaşabilir. 

Öğrencilere dijital öykü sonrası kanıta dayalı hemşirelik 

uygulamalarıyla ilgili 1 dakikalık bir tartışma hazırlamaları ve 

paylaşmaları istenebilir. Instagram ile dijital hikayeler, yeni bilgilerin 

uygulanmasını değerlendirmek için de kullanılabilir. Dijital bir hikaye 

oluşturmak, öğrencilerin konuyu eleştirel bir şekilde düşünmelerini, 
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içeriği elde edip düzenlemelerini ve kavramları anlamlı bir şekilde 

sentezlemelerini gerektirir. Bununla birlikte, akademik muhakemeyi 

geliştirmek için dijital öykü anlatımını bir öğretim stratejisi olarak 

kullanıyorsa, öğretim üyelerinin önemli konuları ele alması gerekir.  

Instagram bir cep telefonu uygulaması olduğundan, öğretim üyelerinin 

tüm öğrencilerin kullanıma açık cep telefonlarının olup olmadığını 

belirlemesi gerekir. Alternatif yöntem olarak bu ödevi bir grup etkinliği 

olarak geliştirmeyi düşünmelidir, böylece gerekli teknolojiye sahip 

olmayan öğrenciler dijital öykü oluşturmaya katkıda bulunabilir. 

Price ve ark., öğrencilerin palyatif bakım kavramları hakkında 

hikayeler oluşturdukları ve paylaştıkları dijital hikaye deneyimlerini 

açıkladıkları çalışmalarında, bu yöntemin öğrencilerde kavramların 

derinlemesine anlaşılmasına yol açtığı belirtmişlerdir (Priceve ark., 

2014). 

Instagram gönderileri herkes tarafından görülebildiğinden, 

öğrencilerin, uygun mobil cihaz ve sosyal medya kullanımı, fikri 

mülkiyet kullanım sorunları ve hasta mahremiyetini ve gizliliğini 

koruma konusunda açık ve spesifik yönergelere ihtiyaçları vardır. 

Öğrencilerin internette telif hakkı bulunan materyalleri nasıl 

tanımlayacaklarını bilmeleri ve Instagram etkinlikleri için uygun 

kamuya açık fotoğrafları kullanmaları gerekir. Dijital hikayelerinin bir 

parçası olarak herhangi bir tanımlanabilir hasta bilgisi, hasta adı veya 

hasta resmi göndermemeleri konusunda talimat verilmelidir. 

Öğrencilerin uygunsuz bilgileri ifşa etmenin sonuçlarını bilmeleri ve 

eylemlerini yönetebilecek eyalet ve federal yasalar ile mesleki 
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standartların farkında olmaları gerekir (National Council of State 

Boards of Nursing, 2011). 
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GİRİŞ 

Tüketim kültürü bugün bedeni, özellikle kadın bedenini başat bir 

promosyon mecrası olarak kullanmakta ve onu cinsel retorik 

unsurlarıyla nesneleştirerek zihinlere yerleştirmekte ve denetim altına 

almaktadır. Kadın bedeninin reklamlarda onu nesneleştiren farklı 

temsillerde sunumu tüketim amacıyla yaratılan bu denetimin 

sonucudur (Batı, 2010: 128). Çalışmanın temel sorunsalı, reklamlarda 

kullanılan kadın bedenine yönelik cinsel retoriklerin görsel sunum 

ağırlıklı sosyal medya mecrası olan Instagram’da, kadın fenomenler 

tarafından kendilik sunumlarında ne ölçüde ve ne şekilde devam 

ettiğinin içerik analizi ve görsel metodoloji ile tespit edilmesidir. 

Çalışmanın kuramsal kısmında, postmodern tüketim toplumunda 

yaratılan ideal kadın bedeni imgesine, sosyal medya aracılığıyla bu 

imgenin nasıl ve ne ölçüde devam ettirildiğine odaklanılmıştır. 

Araştırmanın son kısmında ise örneklem olarak seçilen üç kadın 

fenomenin Instagram paylaşımlarında, reklamlarda kadın 

temsillerinde kullanılan cinsel retorik biçimlerini kendilik 

sunumlarında kullanımları analiz edilmiştir.  

1. SOSYAL MEDYADA FENOMEN KAVRAMI VE 

INSTAGRAM FENOMENLERİ 

Geleneksel medyada önemli bir rol oynayan ünlü kullanımı günlük 

hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelen internet ve sosyal medya 

mecraları ile birlikte yeniden tanımlanmaktadır. Öyle ki büyük 

şirketler ve markalar artık hedef kitlelerine ulaşmada ve bilinirliklerini 

arttırmada sosyal medya araçlarına en az geleneksel medya araçları 
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kadar önem vermek durumundadırlar. Böylece geleneksel 

pazarlamada sıklıkla kullanılan ünlü kullanımı Web. 2 teknolojileri ile 

birlikte yerini mikro ünlüler olarak adlandırılan fenomen kullanımına 

bırakmaya başlamıştır (Aslan ve Ünlü, 2016: 54). Fenomenler, geniş 

bir takipçi kitlesi olan, popülerliklerini internet tabanlı dijital 

ortamlarda görsel, işitsel ve metin tabanlı içerikler yayınlayarak elde 

etmiş kişiler olarak tanımlanmaktadır. Geleneksel medyanın aksine 

izler kitlesiyle sosyal medya mecralarının sunduğu olanaklar 

sayesinde sürekli etkileşimde olan fenomenler bireyler üzerinde büyük 

bir etki gücüne sahiptir (Özkök, 2019: 32- 33).  Bu noktada, 

takipçilerin beğeni, yorum gibi geri bildirimlerine ve kamuya açık 

bireysel performanslara olanak sağlayan etkileşimli yapısı ile 

Instagram, kişinin kendilik performansını sunması için ideal bir 

platformdur. Instagram gibi görsellik ve imge odaklı yeni medya 

platformları ile kadınların üzerindeki görsel tahakküm her geçen gün 

artmaktadır. Bu durum görünüş ve cinsel kimliğin iddiasını ortaya 

koyma kaygısını tetiklemekte, kadınları beden ve cinsellik 

gösterişçiliğinde yarışmaya itmektedir. Yeni medya teknolojilerinin 

etkisiyle cinselleşmiş kadın imajı her zamankinden daha fazla 

yaygınlık kazanmakta, kız çocuklarının ve kadınların kimlik ve 

benliklerini sınırlı kadınlık rolleri üzerine inşa etmelerini tetiklemekte 

ve eylem alanlarını daraltmaktadır (Yılmaz, 2019: 59). 
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2. POSTMODERN TÜKETİM TOPLUMU İÇERİSİNDE 
“SOSYAL BEDEN KURGUSU” VE “ İDEAL BEDEN 
HAYALETİ” OLARAK KADIN 

Ortaçağ’da kutsal dışılığın ve günah tohumlarının yeşerdiği 

lanetlenmiş beden, postmodern dönemde yalnızca biyolojik değil, 

simge olarak üretilmiş bir “sosyal bedendir”. Postmodern tüketim 

toplumu içinde aslolan, yalnızca biyolojik bir beden anlayışının değil, 

tüketimin sürekliliğini sağlamak için simgesel olarak üretilen bir 

sosyal beden anlayışının da geçerli kılınmasıdır. Kutsallıkla bağı 

kesilen beden; spor, diyet, estetik operasyonlar, kozmetik, 

biyoteknolojik uygulamalarla estetikleştirilmiş bir yaşam biçimi ve bu 

yaşam biçiminin önerdiği davranış kalıpları içerisinde 

şekillendirilmektedir. Bu anlamda, “Mary Douglas’ ‘sosyal beden’ 

anlayışından hareketle, iktidarın kadın bedeni üzerindeki 

tahakkümünü, ‘yönetilen beden’ nosyonu ile birleştirerek kadın 

bedeninin postmodern tüketim toplumunda parçalanışını tartışmaya 

açmıştır (Işık, 1998: 62;  Kurt, 2016: 1317; Köse, 2011: 76).  

 

Sosyal beden iktidar tarafından “ denetlenen” bir bedendir. İhtiyaçları, 

görünümü, imajı önceden belirlenerek metaya dönüştürülen bedenin 

özgürlük alanı kısıtlanmıştır. Sosyal beden kurgusunun belirleyici 

olması ile beraber yalnızca özne ve özgürlük değil öznellik ve 

bireysellik de yok olmuştur. Artık bedenden anlamlı bir ifade sunması 

değil görünür olması beklenmektedir. Kızılçelik’in de belirttiği gibi, 

post-modern tüketim kültürü, bedeni bir “proje” haline getirmiştir. 

Proje beden, dış uyaranlara yani bedeni kuşatan hazcı ritüellere 

gereksinim duymaktadır. Beden tüketim edndüstrisinin inşa ettiği bu 
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hazcı ritüeller tarafından tüm yönleriyle işlenir ve arzu edilebilir bir 

nesne haline gelir. Kadına yönelik  “sosyal beden” kurgusunun bir 

diğer dezavantajlı yönü; toplumsal kabulde eril bedenin  “hiyerarşi” 

olgusuyla ilişkilendirilirken, dişil bedenin klasik doğa/kültür ayrımına 

benzer şekilde salt bedensel varlığın doğal bir işleviyle 

ilişkilendirilmesidir. Özetle, postmodern tüketim toplumunda, “kadın 

bedeni eril hazların kullanımı için teorik ve pratik olarak 

biçimlendirilmekte, manipüle edilmektedir ve ilginçtir ki bu 

manipülasyonda yani bedenin tüketim endüstrisinin çıkarları 

doğrultusunda kuşatılması ve yeniden yaratılmasında kadınlar da 

kendi rızası ile yer almaktadır (Kızılçelik, 2003: 90; Işık, 2008: 82; 

Köse, 2011: 82-84). Çalışmada analiz edilen kadın Instagram 

fenomenlerinin kendilik sunumları da bu ifadeleri doğrular 

niteliktedir.  

 

Bu yeniden yaratım sürecinde bedene, varoluş değerlerini 

görünüşlerine dayandıran medyatik örnekler modellik yapmaktadır. 

Bu örnekler aynı zamanda görüntüleriyle tüketim kültüründe idealize 

edilen beden prototiplerini oluşturmaktadır.  Beden artık açıkça piyasa 

kurallarına tabidir. Bu durumu geleneksel “Tanrı vergisi güzellik” 

anlayışının yerini alan, tüketim kültürünün ilerlemesiyle ortaya çıkan “ 

Çirkin kadın yoktur, bakımsız kadın vardır” ifadesi özetler niteliktedir. 

Bu söylemin arkasında “Çirkin kadın yoktur; kozmetik kullanan ya da 

kullanmayan kadın vardır. Ürünlerimizi tüketerek güzelleşebilirsiniz” 

şeklinde okuyabileceğimiz sosyal beden politikası bulunmaktadır 

(Işık,2008). Beden artık bize ait değildir; karlı bir tasarı, postmodern 
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bir yeni zaman icadı, bir hipergerçeklik formudur (Köse, 2011: 82). 

Postmodern tüketim endüstrisinde güzellik ölçütü ve estetik değerler 

verili değildir; kapitalist sistemin piyasa işleyişinin istekleri 

doğrultusunda yaratılmaktadır ve bireylerden bedenlerini bu yapay 

güzellik ölçütlerine göre modifiye etmeleri istenmektedir. Serbest 

piyasa koşullarına göre üretilen beden, belli bir piyasası ve değişim 

değeri olan bir meta/nesne beden haline gelmiştir (Featherstone, 2000; 

Işık, 2008).  İdealize edilen bu bedene sahip olamamak bireylerde 

büyük bir hayal kırıklığına neden olmaktadır. İdeal beden sınırını ihlal 

eden kadınlar psikolojik baskıya maruz kalmakta ve bu baskı 

sonucunda kendi bedenlerine yabancılaşmakta, öznel algısını 

kaybetmekte ve kendisini kolektif beğeninin (çoğunlukla eril bakışın 

beğenisi) içerisinde bulmaktadır (Köse, 2011: 82-83).  Işık’ın  (2008),  

Marx’ın meşhur pasajına atıfta bulunarak söylediği gibi “Artık tüm 

dünyada bir hayalet dolaşmaktadır, ideal beden hayaleti .” Yaratılan 

bu hayaletle kadın bedeni bir yap-boz tahtasına dönüşmektedir. 

Modanın vitrinleştirdiği, spor tekellerinin yarıştırdığı, kozmetik 

ürünlerinin güzelleştirdiği, plastik cerrahinin şekillendirdiği, medyanın 

tepeden tırnağa yeniden biçimlendirdiği beden, günümüzde istila 

edilmiştir (Bal, 2009: 39).  

 

Yaratılan ideal beden hayaletinin rasyonalizesi ve sürekliliğinde 

reklam sektörü önemli bir rol üstlenmektedir. Yine benzer şekilde 

görsel sunum ağırlıklı sosyal medya mecraları da ideal beden 

hayaletini söylem yoluyla ve genellikle de “kışkırtıcı görsellik” 

temelinde inşa etmekte ve izler kitle için örnek teşkil etmektedir. 



128 | EDİTÖRLER: Prof. Dr. Mehmet YILMAZ, Doç. Dr. Hasan ÇİFTÇİ, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DOĞAR 

 

Özetle, ticari- pragmatik söylem temelinde toplumsal olarak 

tanımlanan ideal bedenin çerçevesi medyatik retorikle çizilmektedir  

(Köse, 2011: 77- 88). 

3. REKLAMLAR VE SOSYAL MEDYADA KADIN 

BEDENİNİN NESNELEŞTİRİLEREK SUNUMU 
 

Günümüz postmodern dünyasında medya imaj ve imgeler üreterek 

kendi gerçekliğini kurmaktadır. Bu üretim o denli fazladır ki orijinal 

ile kopya, gerçek ile sahte arasında neredeyse fark kalmaz. İmajların 

yaratılmasında ve sunulmasında görsellik merkezi bir rol 

oynamaktadır. Özellikle fotoğraflar, reklam ve diğer geleneksel medya 

mecralarındaki imaj ve algı inşasında etkin şekilde 

kullanılmaktadırlar.  Yönlendirilmiş anlamlarla oluşturulan imgeler, 

fotoğraflar ve görseller aracılığıyla yoruma açıklık bırakmakayacak 

şekilde tektipleştirilmekte, böylece ikonografik göstergeler haline 

gelmektedirler. İdeal kadın bedeni imgesinin yaratılmasında, 

yönlendirilmiş anlamlar temelinde kurulan bu tür görüntülerin 

reklamlardan sinemaya ve sosyal medyaya kadar birçok alanda 

kullanılması önemli bir etmendir. Geleneksel medyada ideal bedenler 

reklamlarla empoze edilmeye çalışılmakta, bireyler seçilmiş olana 

maruz kalmaktadır. Sosyal medyada ise bu durum kullanıcının 

tercihine bırakılmakta, bireyler kendi istekleri doğrultusunda 

filtreleme yapabilmektedirler. Bu noktada, sosyal medyada kadınların 

kendi rızasıyla kendi bedenlerini nesneleştirmeleri yeni bir akademik 

araştırma alanı ortaya çıkarmaktadır (Çetinkaya ve Cılızoğlu, 2019: 

40).  Reklamlarda “ ince beden, uzun bacaklar, pürüzsüz cilt, inci diş, 

bakımlı saçlar, dolgun dudak ve göğüsler” gibi tekrarlanan imaj 
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setleriyle  arzu nesnesi olarak kodlanan kadın bedeni sunumları sosyal 

medyada da sürdürülmektedir (Alyakut, 2016: 700 ; Çetinkaya ve 

Cılızoğlu, 2019).  Kadınların bireysel sosyal medya hesaplarındaki 

kendilik sunumlarında reklamlarda kullanılan imaj setlerini kendi 

rızalarıyla tekrarlamaları kadın bedenine dair yapılan nesneleştirme 

biçimlerinin ne denli içselleştirildiğini göstermektedir.  
 

Geleneksel medyadan yeni medya araçlarına kadar tüm reklamlarda 

hem araç hem de amaç olarak kullanılan kadın bedeni tüketimi 

özendiren bir meta ve sömürü nesnesi haline gelmekte, kadın bedeni 

hem tüketimi özendirmekte hem de tüketilmektedir (Ertürk ve 

Özdemir, 2020: 477). Baudrillard’ın (2013) ifadesiyle, beden, güzellik 

ve cinsellik sattırmaktadır. Kadının bireysel kimliği bedeni ile 

özdeşleştirilmekte zayıf, fit ve güzel kadın toplumsal bir ideal olarak 

sunulmakta ve idealize edilen bu bedene ulaşmak için tüketim ürünleri 

bireysel başarının bir anahtarı olarak sunulmaktadır (Karaca ve 

Papatya, 2011:482). Bunun sonucunda devamlı tüketen ve tüketirken 

tüketilmeye devam eden kadın kimliği ortaya çıkmaktadır. Kadınların 

özgürlüklerine hitap ediyor gibi görünen bu reklamlar ideolojik olarak 

kadın bedenini araçsallaştırmakta, onları tükettikleri ve onlara sunulan 

ideal bedenlere benzedikleri sürece var oldukları modern kölelere 

dönüştürmektedir (Hasekioğlu, 2008: 58- 59).  Reklamlarda kadın 

bedeninin temsil biçimlerini analiz eden Batı (2010), kadın bedeni 

temsilinin üç belirgin şekli olduğunu tespit etmiştir. Bunlar: ‘bir nesne 

olarak kadın bedeni’, ‘doğrudan seks aracı olarak beden’, ‘ürünle 

bağlantısız beden’ şeklindedir. Reklamlardaki kadın bedeni temsili 
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yeni bir cinsel sembolizm alanı üzerine temellendirilmektedir. Kadının 

nesne olarak sunumu toplumdaki erkek hakimiyetinin örtük bir 

ifadesidir. Kadın bedeni bütün ya da parça parça ‘başkalarının’ haz 

nesnesi olarak sunulmakta, reklamların gizli öznesi erkekler için kadın 

her an ‘seksüel hazırdalık’ durumunda sunulmaktadır. Ayrıca kadın 

bedeni reklamlarda edilgen, dekoratif ve baskı altında sunularak 

denetim altına alınmaktadır (Batı, 2010: 129).  
 

Reklamlarla paralel şekilde sosyal medya mecralarında, özellikle 

görsellik odaklı Instagram’da bedenin ideal olarak tanımlanan 

görünüme kavuşması için gösterilen çaba saygıdeğer bulunmakta, 

estetize edilen uzuvların görünürlüğü “beğeni” olarak karşılık 

bulmaktadır. Sosyal medya ile “Güzel ve ideal görünüyorum o halde 

varım” algısı bireylerin özellikle de kadınların hayatında ivme 

kazanmıştır (Cılızoğlu, 2019). Instagram’ın röntgencilikten duyulan 

cinsel hazzı -skopofilik dürtüleri- harekete geçiren yapısı, bakılan 

görselin nesneleştirilmesi için uygun zemini hazırlamaktadır. Kendi 

bedenini sergilemeden alınan narsistik haz, bedenini sergileyen kişinin 

izleyicinin bakış açısıyla kurduğu özdeşleşmeyle ortaya çıkan 

otoerotik bir durumdur. Kadınlar Instagram’da seksüalize ederek 

nesneleştirdikleri bedenlerini sergilerken kendi bedenlerine izleyicinin 

gözünden bakmaktadırlar ki bu izleyici çoğunlukla eril bakıştır. Kadın 

kendini erkeğin bakışıyla izlemektedir. Toplumdaki eril bakış kadının 

kendisine ilişkin bakışı ve algısını da inşa etmektedir (Yılmaz, 2019: 

24-25; Batı, 2010: 129).  
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Bu bağlamda, kadın ikonlar, fenomenler kendi rızasıyla sundukları 

hiper-seksüalize imajlar içeren görsellerde kendi yansımasını 

görmekte, kendi bedenine yabancılaşarak onu izlemekte ve bu 

nesneleştirmeyi özümsemektedir. Kendi yansımasında haz ve tatminin 

simülasyonunu gerçekleştirmektedirler.   

 

4. YÖNTEM 

4.1. Araştırmanın Amacı 

Araştırmanın amacı, görüntü odaklı sosyal medya platformu olan 

Instagram’da kadın bedeni ve cinsiyet temsillerine yönelik hangi 

imajların ve kendilik sunumlarının idealize edildiğini ortaya 

koymaktır. Bu doğrultuda, araştırmanın örneklemini oluşturan kadın 

fenomenlerin bireysel Instagram profillerindeki kendilik sunumları 

içerik analizi ile kategorize edilerek kadın bedeninin sosyal 

medyadaki klişe kullanım kategorilerinin ortaya çıkarılması 

amaçlanmıştır. Araştırma amacı doğrultusunda üç temel soru 

belirlenmiştir: 
 

 A.S. 1. Kadın fenomenler paylaşımlarında geleneksel medyanın yapı 

taşı olan reklamlarda kullanılan cinsel retorikleri ve kadınlık rollerini 

sürdürmekte midir? 

 

A.S. 2. Kadın fenomenler Instagram’daki paylaşımlarında kadınlara 

yönelik hangi cinsel nesneleştirme imgelerini ve kadınlık rollerini, ne 

ölçüde sürdürmektedir? 
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A.S. 3. Kadın fenomenler Instagram’daki kendilik sunumlarında hangi 

nitelikleri idealize etmektedir? 

 

Bu temel sorular kapsamında üç kadın fenomenin Instagram 

hesaplarından toplanan veriler şu alt sorular açısından incelenecektir: 
 

1. Paylaşımlarda kadın bedeni nasıl ve ne oranda 

nesneleştirilmektedir? (Seyirlik Beden İmgesi, Soyunan Beden 

İmgesi, Seks/Fetiş Objesi, Bükülmüş Beden İmgesi, Saf 

Güzellik İmgesi, Sportif Kadın İmgesi) 
 

2. Paylaşımlarda hangi kadınlık rolü ne oranda sunulmaktadır? 

(Duygusal Rol, Annelik Rolü, Tüketici Rolü, Gerçeküstü-

Egzotik Rol, Aptal Kadın Rolü ) 

 

4.2. Verilerin Analizi 

 

Çalışmada, içerik analizi ve son yıllarda sosyal bilimlerde güncel 

olarak kullanılan yöntemlerden biri olan görsel metodoloji yöntemi 

kullanılmıştır. Görsel metodoloji, araştırma sorularına yönelik kanıt 

oluşturma sürecinin bir parçası olarak görsel materyallerin 

kullanılmasıdır. Görsel metodolojide çalışmanın sürecine bağlı olarak 

filmler, otoportreler, bloglar, foto-günlükler, çizgi romanlar, zaman 

çizelgeleri gibi çeşitlilik gösteren materyaller kullanılmakla birlikte 

güncel çalışmaların çoğunluğunda en sık kullanılan görsel materyal 

fotoğraflardır (Rose, 2014:25).  Çalışmanın mecrasının fotoğraf 

ağırlıklı paylaşımlardan oluşan Instagram olması nedeni ile bu 

çalışmada da görsel materyal olarak fotoğraflar kullanılmıştır. Yapılan 
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içerik analizinde Dr. Scott A. Lukas (Lukas, t.y)’ın,  3000 adet 

reklamı analiz ederek popüler reklamcılıkta kullanılan kadın ve erkek 

imgelerini incelediği “The Gender Ads Project” adlı web sitesinden ve 

Uğur Batı (2010)’nın, yine aynı web sitesinden faydalanarak 

oluşturduğu “Reklamlarda Cinsel Retorik Olarak Kadın Bedeninin 

Temsil Biçimleri Tablosu” ndan yararlanılmıştır (Batı, 2010:111). 

Böylece, geleneksel medyanın önemli bir yapı taşı olan reklamların 

sunduğu kadınlık rolleri ve kendilik sunumları, Instagram 

fenomenlerinin sunumları ile karşılaştırılmıştır.  
 

Instagram fenomenleri Şeyma Subaşı, Danla Bilic ve Duygu 

Özaslan’ın 01 Haziran- 01 Aralık tarihleri arasında yaptığı 231 adet 

paylaşımın “Kadınlık Rolleri” ve “Nesneleştirme Biçimleri” 

şeklindeki iki ana başlık altında olmak üzere; “Kadınlık Rolleri” 

altında, “Duygusal Rol, Annelik Rolü, Tüketici Rolü, Gerçeküstü-

Egzotik Rol, Aptal Kadın Rolü” alt kategorilerinde içerik analizi 

yapılmıştır. “Nesneleştirme Biçimleri” başlığı altında ise “Seyirlik 

Beden İmgesi, Soyunan Beden İmgesi, Seks/Fetiş Objesi, Bükülmüş 

Beden İmgesi, Saf Güzellik İmgesi, Sportif Kadın İmgesi, Parça 

Olarak Beden İmgesi” alt kategorilerinde içerik analizi yapılmıştır. 

Kategorize edilen paylaşımların örneklendirilmesi için görsel 

metodoloji kullanılarak her kategori için yargısal örneklem yöntemi 

ile seçilen birer paylaşım değerlendirilmiştir.  
 

Çalışmada 12 alt başlıkta kategorize edilen 231 görselin %50 si 

(n=116) Instagram hesabı görsellerinin arşivlendiği klasörlerden basit 

rastlantısal yöntemle seçilerek numaralandırılmıştır. Daha önce içerik 
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analizi tecrübesi olan bir araştırmacı ikinci kodlayıcı olarak seçilmiş 

ve kodlayıcıya nasıl kodlama yapacağı hakkında bilgilendirme 

yapılmıştır. Bu bilgilendirme sonrasında veriler araştırmacı ve 

kodlayıcı tarafından kodlanmıştır.   
 

İçerik analizinde sınıflama sisteminde tutarlılığının sağlanması için 

kodlayıcılar arası güvenirlik testi yapılmaktadır (Punch 2005’den akt. 

Özmen, 2011:123). İçerik analizinin güvenilirliği, farklı kodlayıcılar 

tarafından aynı veriler kodlandığında aynı sonucun bulunması 

gerekliliğini ortaya koymaktadır. Kodlayıcılar arası güvenilirlik 

testinin ölçülmesi “R=2.(C1,2)/C1+C2” formülü ile yapılmaktadır 

(Poindexter ve McCombs, 2002’den akt. (Özmen, 2011:123). 

 

R: Araştırmanın güvenirlik katsayısı 

C1,2: Kodlayıcıların birbirleriyle uyumlu kodlama sayısı  

C1: Birinci kodlayıcının kodladıklarının sayısı  

C2: İkinci kodlayıcının kodladıklarının sayısı  
 

Çalışmada kodlayıcılar arası uyum bu formül çerçevesinde 

hesaplanmıştır. (R= 2.(106) / 116+116 =0,91) Kodlamanın güvenilir 

olması için uzlaşma değerinin %90’ın üzerinde olması gerekmektedir 

(Nuendorf 2002’den akt. Özmen, 2011, s. 124). Belirtilen formül 

doğrultusunda kodlayıcılar arası güvenilirlik katsayısı % 91çıkmıştır. 

Paylaşımların kategorilere göre dağılımı frekans ve yüzdelik oran 

olarak tablolaştırılarak verilmiştir.  
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 4.3. Evren, Örneklem ve Sınırlılıklar 

Araştırmanın evrenini  ̧ yeni medya ortamında görsel-odaklı sosyal 

medya platformu olan Instagram oluşturmaktadır. Araştırmanın 

örneklemi belirlenirken ölçüt örnekleme kullanılmıştır. Örneklemin 

ölçütü, Instagram hesabındaki paylaşımları ile popüler hale gelen ve 

beden sunumu ağırlıklı paylaşımlar yapan 1 milyondan fazla takipçi 

sayısına sahip kadın Instagram fenomenlerin seçilmesi olarak 

belirlenmiştir.  Bunun sonucunda araştırmanın örneklemi, 5,7 milyon 

takipçili Instagram fenomeni Danla Bilic (Neslihan Damla Akdemir), 

 3 milyon takipçili Şeyma Subaşı ve 2 milyon takipçisi olan Duygu 

Özarslan’ın Instagram hesapları olarak belirlenmiştir. Araştırmanın 

sınırlılıklarını, seçilen fenomenlerin 01 Haziran- 01 Aralık tarihleri 

arasında paylaştıkları Instagram gönderilerinin incelenmesi ve albüm 

formatındaki çoklu resimlerin sadece ilkinin dahil edilip videoların ve 

kendisinin bulunmadığı fotoğrafların örnekleme dahil edilmemesi 

oluşturmaktadır. Bu sınırlılıklar dahilinde, belirlenen 6 aylık zaman 

dilimindeki toplam 252 paylaşımın 231’i araştırmanın örneklemini 

oluşturmaktadır. Gönderiler sadece görsel açıdan değerlendirilmiş 

olup yazılı açıklamalar değerlendirmeye dahil edilmemiştir. 
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Tablo 1. Araştırma Örneklemi Genel Değerlendirme Tablosu 

 

 

5. BULGULAR ve YORUM 

5.1. Görsel İçeriklerin Nesneleştirme Biçimleri ve Kadınlık 

Rolleri Açısından Değerlendirilmesi 
 

Araştırma kapsamında yapılan içerik analizinde 231 görselin 

reklamlarda kullanılan kadın temsilleri ve nesneleştirme biçimlerine 

göre dağılım oranları Tablo 2. ve Tablo 3.’te verilmiştir. İncelenen 

fotoğrafların 229’unun kadınlık rolleri ve cinsel açıdan 

nesneleştirmeye dair içeriği olduğu, 6 fotoğrafın ise böyle bir içeriğe 

sahip olmadığı tespit edilmiştir.   

 

 

 

 



COVID 19 SÜRECİNDE İLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARI | 137 

 

 Tablo 2. Görsel İçeriklerin Kadınlık Rolleri Açısından Frekans Dağılımları ve 

Yüzdelik Oranları 
 

 
 

Çalışmada incelenen 231 görselde bulgulanan “Kadınlık Rolleri” ‘nin 

dağılımları Tablo 2.’deki gibi gerçekleşmiştir. “Aptal Kadın Rolü” ve 

“Duygusal Rol” kategorilerinde Duygu Özaslan’ın paylaşımları 

çoğunluğu oluşturmaktadır. Şeyma Subaşı’nın paylaşımlarının 

kadınlık rolleri açısından “Annelik Rolü” kategorisinde yoğunlaştığı, 

Danla Bilic’in paylaşımlarının ise “Tüketici Rolü” ve “Duygusal Rol” 

kategorilerinde eşit dağılım gösterdiği Tablo 2.’de görülmektedir. 

Kategoriler “Görsel İçeriklerin Kadınlık Rolleri Açısından 

Çözümlenmesi” başlığı altında açıklanmış ve örneklendirilerek 

incelenmiştir. 
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Tablo 3. Görsel İçeriklerin Nesneleştirme Biçimleri Açısından Frekans 

Dağılımları ve Yüzdelik Oranları 
 

 

 

Çalışmada incelenen 231 görselde bulunan “Nesneleştirme 

Biçimleri”’nin dağılımı Tablo 3.’de görülmektedir. Tablo 3.’e göre 

“Seyirlik Beden İmgesi, Sportif Kadın İmgesi, Bedenin Parça Olarak 

Sunumu ve Saf Güzellik İmgesi” kategorilerinde en fazla paylaşımı 

Duygu Özaslan, “Soyunan Beden İmgesi ve Bükülmüş Beden İmgesi” 

kategorilerinde en fazla paylaşımı Şeyma Subaşı yapmıştır.  

Nesneleştirme biçimlerindeki kategoriler, “Görsel İçeriklerin 

Nesneleştirme Kategorisi Açısından Çözümlenmesi” başlığı altında 

açıklanmış ve örneklendirilerek incelenmiştir. Genel olarak 

değerlendirildiğinde, yapılan içerik analizine göre 6 aylık zaman 

dilimi 
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içerisinde Duygu Özaslan’ın paylaşımlarının, %97,7’sinin, Şeyma 

Subaşı’nın paylaşımlarının %96,6’sının, Danla Bilic’in 

paylaşımlarının ise tamamının reklamlarda kullanılan kadınlık rolleri 

ve kadın bedenini nesneleştirmeye yönelik imgeler içerdiği tespit 

edilmiştir. 
 

Tablo 4. Kadınlık Rolleri ve Nesneleştirmeye Dair İçeriği Olmayan Gönderiler 

 
 

Yapılan içerik analizinde, Tablo 4.’de görüldüğü gibi Duygu 

Özaslan’ın analize dahil olan toplam 129 gönderisinin 3’ünde ve 

benzer şekilde Şeyma Subaşı’nın analize dahil olan toplam 88 

gönderisinin 3’ünde kadınlık rolleri ve nesneleştirmeye dair içerik 

olmadığı tespit edildi. Danla Bilic’in analize dahil olan toplam 14 

gönderisinde kategori dışı görsele rastlanmadı. Analize dahil olan 231 

adet görselin %2,6’sında kadınlık rolleri ve nesneleştirmeye dair içerik 

bulunmadığı tespit edildi. 
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5.1.1 Görsel İçeriklerin Nesneleştirme Kategorisi Açısından 

Çözümlenmesi 
 

Fetiş Objesi 

 

Şekil 1. Fetiş Objesi 

Kaynak: https://www.instagram.com/p/CBI-lcGgtEm/ 

 

Günümüz postmodern tüketim toplumunda, bireysel kimliğin 

sergilenmesinde benlik ve davranış kalıplarından ziyade bedensel 

görünüş tipleri ön plana çıkmıştır. Beden tüketim anlayışı içerisinde 

hedonik paradigmaya uygun olarak idealize edilmekte, geleneksel 

medya ve sosyal medya aracılığıyla sunulmaktadır. Şeyma Subaşı, bu 

paylaşımında günümüz toplumunun beden üzerinden inşa ettiği eril 

egemen ideolojileri destekler nitelikte bedenini fetiş objesi olarak 

sunmaktadır. Kadın bedeni üzerinden en sık karşılaştığımız 

fantezilerden biri de ıslak kadın görselleridir. Kadınlar, genellikle 

ıslanmış vücutları ve ıslak saçlarıyla fetişleştirilir. Bu fetiş reklamlarda 

https://www.instagram.com/p/CBI-lcGgtEm/
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genellikle, küvet, havuz gibi herhangi bir su birikintisinin içerisinde 

sunulan, araba yıkarken, denizden çıkarken resmedilen ya da 

yağmurda, duşta ıslanan bir kadınla temsil edilmektedir (Yılmaz, 

2011: 52). Şekil 1’de Subaşı’nın ıslak saçlarını savurduğu ve 

vücüdunu sergilediği paylaşımı bu fetişle paraleldir ve onu eril bakışın 

nesnesi haline dönüştürmektedir. Kadın bedeninin fetişleştirilmesi 

erkeğin kadını denetleme ve sahip olma duygusunu güçlendirecektir. 

Fetişleşmiş kadın bedenine yapılan vurgu, kadın kimliğinin diğer 

unsurlarını dışlayarak onu metalaştırmakta ve toplumsal cinsiyet 

eşitliğini aşındırmaktadır (Batı, 2010:112). 
 

Seyirlik Beden İmgesi 

 

 

Şekil 2. Seyirlik Beden İmgesi 

Kaynak:https://www.instagram.com/p/CBbOkHFnR2w/ 

 

Reklamlarda kadın bedeninin nesneleştirilmesi ve kadın bedenine ait 

cinsiyet sunumlarının en sık rastlanılanlarından bir tanesi de kadın 
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bedeninin doğrudan seyirlik bir nesne olarak sunulmasıdır. Bu 

kategoride kadın bedeni edilgen, sıradan ve seyirlik olarak sunulur 

(Batı, 2010:110,112). Subaşı, Şekil 2.’de görülen paylaşımında 

bedenini izleyiciye seyretmesi için sunmaktadır. Kadınların en çok 

nesneleştirilen organlarından biri olan kalça ve bacaklarını izleyiciye 

karşı sergilemektedir. Subaşı, bu pozunda sol bacağını topuklu 

ayakkabı giyer gibi uzatışı ile bacak boyuna ve kalçalarına dikkat 

çekmekte, bedenini bir manzara gibi sunmaktadır. Seyredilmek için 

oradadır ve hem erkek hem kadın bakışının nesnesidir. Ana akım 

medyaya benzer şekilde yeni medya araçları da kadın bedenini çeşitli 

görsel/çekim teknikleriyle bir manzara gibi izleyici bakışına 

sunmaktadır. İzleyicinin manzaraya bakmaktan haz alması ve daha da 

çok bakması hedeflenmektedir. 
 

Saf Güzellik İmgesi 

 

Şekil 3. Saf Güzellik İmgesi 

Kaynak: https://www.instagram.com/p/CGz2YySJekY/ 
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Saf güzellik imgesi reklamlarda pürüssüz, saf, doğal bir güzellik 

vurgusu üzerine kurulmaktadır. Bu kategorideki reklamlarda 

geleneksel, yumuşak ve güzel görünümlü kadınların yüzleri ön plana 

çıkarılmakta, yumuşak ışık ve renkler kullanılmaktadır (Yılmaz 2011: 

43-44; Batı, 2010: 115). Şekil 3. ‘de Duygu Özaslan reklamlarda 

kullanılan saf güzellik vurgusunu henüz banyodan yeni çıktığı 

mesajını veren ve beyaz rengiyle saflığa göndermede bulunan 

başındaki ve üzerindeki havluyla sağlamıştır. Arka plandaki koyu renk 

perde ve yatak başlığı Özaslan’ı ön plana çıkartan bir kontrast 

oluşturmakta ve onu odak noktası haline getirmektedir. Omuzlarından 

düşürdüğü havluyla pürüssüz cildine dikkat çekmekte, özellikle cilt 

temizliği ve  bakımı için kullanılan kozmetik reklamlarındaki sade, 

temiz, doğal kadın imajını andırmaktadır. Özaslan, seyirciye doğal 

haliyle de güzel olduğu mesajını iletmektedir. Ancak ojeli tırnakları, 

kolyesi ve hafif makyajı gibi ayrıntılar “saf” güzellik imgesinin 

aslında “yapay” bir yüzeysellikten ibaret olduğunu göstermektedir. 

Bükülmüş Beden İmgesi 

 

Şekil 4. Bükülmüş Beden İmgesi 

Kaynak: https://www.instagram.com/p/CC0OFKlADJm/ 
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Şeyma Subaşı, Şekil 4.’de günlük hayattaki alışılmış duruş şekillerinin 

dışında bir duruş şekliyle, popüler kadın magazine dergilerinden olan 

“Elle”nin kapağında izleyicinin dikkatini üzerine toplamaktadır. 

Subaşı, geleneksel medya aracı olan popüler dergideki nesneleştirilmiş 

beden sunumunu kendi sosyal medya hesabından da paylaşarak bu 

cinsel retoriği pekiştirmektedir. Bükülmüş, kıvrılmış bir kadın bedeni, 

özellikle reklamlarda kadın bedeninin çarpıcı bir kullanımıdır. İlk 

bakışta bu tür duruşların, yalnızca izleyicinin dikkatini çekmek için 

kullanıldığı varsayılabilir ancak bu kategorideki sunumlarda kadın 

bedeni yatarken, çömelirken ya da rahatsız edici çapraşık bir postürle  

sunulmakta ve  genellikle ayakta, net ve düz bir duruşla yüksekte 

konumlandırılan erkek bedeni karşısında güçsüz ve aciz 

gösterilmektedir (Yılmaz, 2011: 51). Benzer ideolojik yapıları nedeni 

ile sosyal medyada da bu tür sunumlar kadın bedeni üzerinden sıklıkla 

karşımıza çıkmaktadır. Şekil 5’de Subaşı,bedenini  adeta iki büklüm 

şekilde bacakları ve kalçasına dikkat çekerek pasif bir konumda, eril 

bakışın tahakkümü olumlayıcı şekilde sunmaktadır. 

Soyunan Beden İmgesi 

 

Şekil 5. Soyunan Beden İmgesi 

Kaynak: https://www.instagram.com/p/CE62hm6pAWe/ 
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 Soyunan beden imgesi, izleyiciyi kadını izlemeye davet eden bir 

performansı içermekte ve kadın bedenini cinsel objeye 

dönüştürmektedir. Reklamlarda; striptiz yapan, kabin, plaj, yatak odası 

gibi mekanlarda kadın bedeninin soyunma eylemi sırasında 

gösterilmesi, klişe bir imge haline gelmiştir. Bu kategoride kadınlar 

sadece bedenlerinden ibaret bir ürün gibi sunulmakta ve ne kadar 

koşulsuz soyunurlarsa o kadar savunmasız görünmektedirler ( Lukas, 

t.y). Şekil 5’de Duygu Özaslan, kotunun düğmelerini açmış ve 

kollarını kendini pasif ve savunmasız gösteren bir şekilde 

konumlandırmıştır. Sanki ortamda yalnız değildir ve birisi onu 

izlemektedir. 

 

Sportif Kadın İmgesi 

 

Şekil 6. Sportif Kadın İmgesi 

Kaynak: https://www.instagram.com/p/CIQRTz-HcoY/ 
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Geleneksel medyada idealize edilen fit beden imgesinden uzak olmak 

kadınların kendine olan güveninin sarsılmasına, anoreksiya veya 

bulimia gibi beslenme bozukluklarına ve gereksiz plastik cerrahiye 

sebep olabilmektedir. Bu durum büyük eleştirilere neden olduğu için 

günümüzde spor ve egzersiz yüceltilmektedir. Ancak tüketim 

kültürünün beden projesi sporu sağlıklı olmak için yapılan bir 

faaliyetten ziyade güzel/çekici görünmek için yapılan bir faaliyet 

olarak konumlandırılmaktadır (Aslan, 2001:41-42; Featherstone, 

2010: 196). Geleneksel medyada ve reklamlarda ekimlenen ideal 

beden ve güzellik imgeleri spor ve sağlıklı olmakla ilişkilendirilerek 

sosyal medyadaki paylaşımlarda da yaygınlık kazanmaktadır. Bu 

noktada, sportif kadın imgesi ile sunulan cinselliği çağrıştırıcı kadın 

bedeni imgeleri en sık karşılaştığımız sunumlardandır (Çetinkaya ve 

Cılızoğlu, 2019:51).  
 

Şekil 6.’da Subaşı’nın kendilik sunumu bu ifadeleri doğrular 

niteliktedir. Subaşı’nın ayağını plates topunun üzerine topuklu 

ayakkabı giyer gibi koyuşu, aralık dudakları, duvara yaslı bedeni ile 

spor yapan sağlıklı bir bireyden ziyade salt görüntüsünü ön plana 

çıkartmakta, tüketim kültürünün idealize ettiği beden projesinin bir 

çıktısı gibi görünmektedir. 
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Bedenin Parça Olarak Sunumu 

 

Şekil 7. Bedenin Parça Olarak Sunumu 

Kaynak: https://www.instagram.com/p/CCBNvslphvV/ 

 

 Reklamlarda en çok tercih edilen cinsel nesneleştirme biçimlerinden 

birisi kadınların genellikle bacak, kalça, göğüs kısmı, karın, dudak 

gibi kısımlarının tüm bedeninden ayrıştırılarak sunulmasıdır. 

Genellikle yüzleriyle temsil edilen erkeklerin aksine kadınlar 

bedenleri ve bedenlerinin belirli bölgeleriyle temsil edilirler 

(Yılmaz,2019: 49). Duygu Özaslan, Şekil 7’ de reklamlarda kullanılan 

bu nesneleştirme biçimiyle benzer şekilde bir kendilik sunumu 

gerçekleştirmiştir. İmgedeki çekim merkezini vücudunun karın ve 

göğüs kısmı oluşturmaktadır. Gözlerinin kapalı oluşu ve kollarını 

yukarı doğru kaldırması izleyen kişiye “teslimiyet” göndergesinde 

bulunmaktadır.   
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5.1.2 Görsel İçeriklerin Kadınlık Rolleri Kategorisi 

Açısından Çözümlenmesi        
Annelik Rolü  

 

Şekil 8. Annelik Rolü 

Kaynak: https://www.instagram.com/p/CBLZE8YAn9v/ 

 

Geleneksel, ataerkil toplumlarda kadına atfedilen en önemli rollerden 

biri de anneliktir. Anneliğe bir kutsallık atfedilmekte çocuk 

doğurmayan ya da doğuramayan kadınlar toplumda genellikle‘eksik’ 

görülmekte ve üzerlerinde toplum tarafından bir  baskı  

oluşturulmaktadır.  Instagram’daki paylaşımlarını 2014’ten bu yana 

sürdürmekte olan Subaşı, kızı Melisa’nın fotoğraflarını sıklıkla 

paylaşmakta, kızını Instagram’da büyüten bir ikonik anne imajı 

taşımaktadır. Subaşı, kızı Melisa ile sunduğu fotoğraflarda annelik 

rolündedir ancak geleneksel anne rolünden farklı bir konumdadır. 

Subaşı, postmodern toplumun kadınlara dayattığı ‘süper kadın’ imgesi 

çerçevesinde annelik rolünü kurmaktadır. Bir çok kadının doğumdan 

sonra deforme olan vücutlarının aksine Subaşı, fit ve incedir. Kızı 

https://www.instagram.com/p/CBLZE8YAn9v/
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Melisa ile geleneksel anne- kız ilişkisinden ziyade arkadaş gibidir. 

Birbirleriyle uyumlu giyinmekte ve benzer pozlar vermektedirler. 

Şekil. 8’de anne-kız, manken edasıyla birer bacağını uzattığı benzer 

vücut duruşları ve bikinileriyle uyumlu bir görüntü sunmaktadır. 

Adeta bir moda dergisine poz verir gibi uyumlu bir şekilde 

giyinmişlerdir. Günümüzde anne ve kızları için moda firmalarının 

yaptığı benzer kıyafetler popüler olmuştur. Bu durum popüler kültür 

ve tüketim kültürünün aynılaştırıcı etkisini somut bir şekilde gözler 

önüne sermektedir. Artık sadece yetişkinler değil çocuklar da moda 

sektörünün aktörleri haline getirilmiştir. Subaşı ve ona benzer 

fenomen ya da popüler kültür ikonlarının çocuklarını ünlü moda 

markaları ve kendi kıyafetlerine benzer kıyafetlerle sunmaları 

çocukların tüketim kültürünün metaları haline getirilmesinin 

meşrulaştırılmasına neden olmaktadır. Subaşı, sunduğu annelik rolü 

ile kadınlığa dair toplumdaki her beklentiyi karşıladığını her şeye 

yeter olduğunu iletmekte ancak bunu geleneksel anne rolü içinde değil 

popüler kültür imgeleri ile sunmaktadır. 
 

 Duygusal Rol 

 

Şekil 9. Duygusal Rol 

Kaynak: https://www.instagram.com/p/CGfj1s9pTOw/ 



150 | EDİTÖRLER: Prof. Dr. Mehmet YILMAZ, Doç. Dr. Hasan ÇİFTÇİ, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DOĞAR 

 

Geleneksel cinsiyet sosyolojisinde duyguların kendisi kadındır ve 

“duygusal olmak” kadın cinsiyetine aittir. Toplumbilimlerin yanı sıra 

gündelik hayatta da bu durum adeta bir mit haline gelmiştir. “Erkekler 

ağlamaz, erkek adam ağlamaz” gibi söylemler bunun en bariz 

göstergelerindendir. Ataerkil toplumlarda duygusallık zayıflıkla 

özdeşleştirilmekte, cinsiyetler arası ilişkide kadın duygusal olarak 

konumlandırılırken erkekler rasyonel olarak konumlandırılır. Şekil 

9’da  Özaslan, erkek arkadaşının kucağında mutlu bir şekilde 

görülmektedir. Özaslan’ın tıpkı bir çocuk gibi erkek arkadaşının 

kucağına oturması, erkek arkadaşı tarafından sahiplenici şekilde 

sarılması ve öpülmesi onu pasifize etmektedir. Kadın sevilmesi 

gereken narin bir varlıktır, erkek ise onu koruyan ve sahiplenen güçlü 

bir konumda resmedilir. 

 

Tüketici Rolü 

 

Şekil 10. Tüketici Rolü 

Kaynak: https://www.instagram.com/p/CHvKGCiHsy2/ 

 

Kadınlar alışverişle ilişkili, aktif bir tüketici olarak konumlandırılması 

reklam ve diğer medya sektörlerinde sıklıkla karşılaştığımız  
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temalardan biridir. Benzer şekilde sosyal medyada da kadınlar sıklıkla 

gösterişçi tüketim kalıpları içerisinde sunulmaktadır.  Kadınlara, 

ürünleri satın alarak aynı zamanda güzelliği, seksapeli ve gençliği de 

satın aldıklarına dair örtük mesajlar iletilmektedir. Bilic, Şekil 10’da 

görülen paylaşımında takılarını sergilemekte, bedenini bir vitrin olarak 

kullanmaktadır. Araştırma için Bilic’in Instagram hesabının takip 

edildiği süreçte storylerde sıklıkla ürün tanıttığı ve ürünlerini tanıttığı 

firmaların “ona özel” olarak yaptığını belirttiği indirimli ürünlerin 

linklerini paylaşarak takipçilerini tüketime yönlendirdiği 

gözlemlenmiştir. Bilic, sanal alışveriş uygulaması olan Trendyol’dan 

takipçilerini orada buluşmaya davet ederek somut bir mekan gibi 

bahsetmektedir. Bu durum sanallık ve gerçeklik arasında bulanıklaşan 

çizgiye işaret etmekte, günümüzde sosyal medya ve bu mecranın önde 

gelen aktörleri olan fenomenler, gerçeklik algısının değişim ve 

dönüşümüne ivme kazandırmaktadırlar. 
 

Gerçek Üstü/Egzotik Rol 

 

Şekil 11. Egzotik Rol 

Kaynak: https://www.instagram.com/p/CHGERiSHRfr/ 

 



152 | EDİTÖRLER: Prof. Dr. Mehmet YILMAZ, Doç. Dr. Hasan ÇİFTÇİ, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DOĞAR 

 

Reklamlarda kadınlar sık sık melek, şeytan, peri, tanrıça veya başka 

mitolojik varlıklarla temsil edilmektedir (Yılmaz, 2019: 42). Şekil 

11’de Subaşı, maskesi, kostümü ve tüylü yelpazesiyle egzotik ve 

gizemli bir imaja bürünmüştür. Popüler kültürde kutsanan hiper kadın 

imajının bir uzantısı sayılabilecek olan gerçek üstü ve egzotik kadın 

temsili, kadınları ulaşması daha zor, arzulanan gerçek dışı bir objeye 

dönüştürmektedir.  
 

Aptal Kadın Rolü 

 

Şekil 12. Aptal Kadın  Rolü 

Kaynak: https://www.instagram.com/p/CDGXEoDJZpk/ 

 

Şekil 12.’de Özaslan, ağzı açık bir şekilde, bir yokuşta topuklu 

ayakkabılarıyla koşar adım ilerlerken görülmektedir.  Popüler kültürde 

“Aptal Kadın Rolü” nün sayısız temsilini görmekteyiz. Erkek egemen 

sembolik kültürün karşısında kadının alanını ev olarak belirleyen ve 

onu toplumsal hayatta pasifleştiren   popüler kültür kadını entelektüel 
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olarak aşağı göstermektedir. Reklamlarda bu metafor, görsel 

(kadınların yüzleri aptallığı düşündürecek şekilde sunulur) ve dilsel 

olarak (kadınlar yardım alamadan bir şey yapamazlar ya da 

düşünemezler) kullanılmaktadır (Lukas,  t.y).  Kadınların zekalarının 

değersizleştirildiği ve meta olarak gösterildikleri benzer sunumları 

Şekil 12’de olduğu gibi Instagram fenomenlerinin kendilik 

sunumlarında da    görmekteyiz. 

 

SONUÇ 

 

Cinsellik, geleneksel medyada ve günümüz postmodern tüketim 

toplumunun başat pazarlama unsurlarından olan reklamlarda kadın 

bedeni üzerinde sıklıkla kullanılan bir retorik durumundadır. Batı’nın 

(2010) da ifade ettiği gibi, tüketim kültürünün gösteri üzerine kurulu 

mantığı bilhassa kadın bedenini proje haline getirmekte ve onu cinsel 

retorik unsuru olarak zihinlere yerleştirmektedir. Kadın bedeninin 

reklamlarda nesneleştirilerek sunumu, kadının kendine ilişkin algısını 

etkilemekte, erkek egemen bakış açısını doğallaştırılmakta böylece 

tüketim toplumuna hizmet eden kökenlerini gizilleştirerek 

içselleştirilmesini kolaylaştırmaktadır. Geleneksel medya ve 

reklamlarda sunulan ideal güzellik ölçütleri kadınlara ulaşılması 

zorunlu hedefler olarak dayatılmakta, gönüllü kabule dayalı bu 

hegomonik süreçte kadınlar bu hedefleri gerçekleştirmek için tüketime 

yönelmektedirler. 

 

 Birer arzu nesnesine dönüştürülen ve metalaştırılan kadın bedeni 

imgesi, çoğunlukla kadınlar tarafından da sorgulanmadan 
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benimsenmektedir. Bu durumun kadınlar tarafından ne denli 

içselleştirildiğini görsel sunum ağırlıklı sosyal medya mecrası olan 

Instagram’da görebilmekteyiz. Bu nedenle çalışmada; reklamlarda 

benzetmelerle, eğretilemelerle, cinsellik içeren ya da cinselliği 

çağrıştıran görsel retoriklerle izleyici zihninde bazen aşağılanan, 

bazen fetişleştirilen bazen ise romantikleştirilen kadın bedeninin, 

Instagram’daki kadın fenomenlerin kendilik sunumlarında nasıl 

konumlandırıldığına odaklanılmıştır.  Analizler sonucunda, örneklem 

olarak seçilen üç kadın fenomenin altı aylık zaman dilimindeki 

Instagram paylaşımlarında, reklamlarda kullanılan cinsel retorik 

biçimlerini %97,4 oranında sürdürüldüğü tespit edilmiştir. Bu oran 

kadınların kendilik sunumlarında kendi rızaları ile geleneksel 

medyada kullanılan cinsel retorik biçimlerini büyük oranda 

içselleştirdiklerini göstermektedir.  
 

Yapılan içerik analizinde toplam paylaşımların %26,4 ‘ü oluşturan 

kadınlık rolleri kategorisinde “Aptal Kadın Rolü” nün ön plana çıktığı 

görülmüştür. Bu kategoride sunulan görseller kadınları pasif ve aciz 

göstermekte, ataerkil toplumlarda benimsenen ‘Kadın aklınla erkek 

işine karışma.’, ‘Kadının saçı uzun aklı kısadır’gibi kadın zekasını ve 

entelektüelliğini aşağılayan ve varoluş alanını ev ile sınırlandıran 

söylemleri pekiştirmektedir. Benzer şekilde “Duygusal Rol” 

kategorisindeki görseller de çoğunlukla kadını korumaya muhtaç 

göstermekte, onu realizmin, aklın karşısında konumlandırmaktadır.  
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Nesneleştirme kategorisi açısından üç kadın fenomenin 

paylaşımlarındaki kendilik sunumlarında bedenlerini seyirlik bir nesne 

olarak metalaştırdıkları, kimliklerini bedenleri ile özdeşleştirdikleri 

tespit edilmiştir. Reklamlarda sunulan görünüşe ve tüketime dayalı 

postmodern kimlikler ve kadınlara dayatılan ‘güzellik, mükemmellik, 

başarı için tüket’ mesajı Instagram fenomenlerinin paylaşımlarında da 

sürdürülmekte, beden araçsallaştırılmakta ve fetiş bir değer olarak 

kodlanmaktadır. İmge odaklı tüketimin sosyal medyada çok daha fazla 

ve hızlı olduğu göz önüne alındığında Instagram fenomenlerinin 

bedenleri üzerindeki tüketim temelli tahakküme, kendi rızalarıyla 

katılmaları diğer kadınlar için bu durumun olağanlaştırılmasında etkili 

olmakta, kimliklerini cinsellik üzerine kurmaya teşvik etmektedir. 

Kadınlara yönelik tüm bu olumsuz mesajların içselleştirilmesinin 

önüne geçilebilmesi için, geleneksel medya ve sosyal medyaya 

yönelik analitik ve eleştirel bakış açısı kazandırılmasını sağlayan 

medya okuryazarlığı konusunda toplum bilinçlendirilmelidir. 
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GİRİŞ 

Salgın hastalıklar yüzyıllar boyunca insanoğlunun mücadele ettiği bir 

problem olarak tarih kayıtlarına geçmiştir. Bu bağlamda 2020 yılını 

farklı kılan husus ise salgın hastalıkların bu yıl içerisinde zirveye 

ulaşmasıdır ve 2021 itibariyle hastalıkla mücadele sürecinin devam 

ediyor olmasıdır. Covid 19 olarak adlandırılan ve küresel dünyanın 

neredeyse tamamına sıçrayarak pandemi olarak ilan edilen koronavirüs 

salgının ortaya çıkarmış olduğu etkileri birçok başlık altında toplamak 

mümkündür.  

Nitekim salgının sosyolojik ve psikolojik yansımaları olduğu kadar 

ekonomik etkileri de büyük çapta yankı uyandırmıştır. Trilyon dolarları 

bulan sektörel kayıpların hemen hemen tüm işletmeleri buhrana 

sürüklemesi, belki de uzun yıllar toparlanamayacak bir ekonomi 

tablosunu meydana getirmiştir. Medya sektörü de dünya genelinde 

olduğu gibi Türkiye ekseninde salgından ciddi düzeyde etkilenen bir 

alan olarak öne çıkmıştır. Zira reklam gelirlerinin azalması; gerek 

geleneksel medya alanlarını gerekse yeni medya ortamlarını önemli 

oranda zarara uğratmıştır.  

Buna rağmen asli görevi halkı bilgilendirmek olan medya olgusunun alt 

branşları, bilhassa salgın sürecinde en doğru ve güncel verileri kitlelere 

ulaştırmak adına çaba sarf etmiştir. Gazetelerin okuyucularına, 

radyoların dinleyicilerine, televizyonların izleyicilerine ve internet 

medyasının kullanıcılarına haber ulaştırma süreci tüm zor şartlara 

rağmen devam etmiştir. 



162 | EDİTÖRLER: Prof. Dr. Mehmet YILMAZ, Doç. Dr. Hasan ÇİFTÇİ, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DOĞAR 

 

Tüm bu gelişmeler ekseninde radyo yayıncılığı mecrasını konu edinen 

mevcut çalışmada, salgının etkisi altında radyo programcılarının 

tutumları ve değerlendirmeleri nitel analizle ölçülmeye çalışılmıştır. 

Literatür verilerinde radyo yayıncılığına ulusal ve ulus ötesi düzeyde 

temas eden, bununla birlikte pandeminin medya sektörüne 

yansımalarını öne çıkaran çalışmanın analiz sürecinde ise Türkiye’deki 

ulusal radyo kanallarının programcılarıyla gerçekleştirilen mülakatlar 

baz alınarak elde edilen veriler fenomenolojik modelle bulgulara 

yansıtılmıştır.  

1. KONVANSİYONEL RADYO YAYINCILIĞI 

Geleneksel medya araçları bağlamında tarihsel açıdan gazetelerden 

sonra gelen ve önemli bir kitle iletişim aracı olarak insan hayatına giren 

radyoların, 20. yüzyılın başlarına dayanan geçmişi bulunmaktadır. 

Bununla birlikte; teknolojik gelişmelerin birçoğunda olduğu gibi 

öncelikle ABD’de öne çıkıp ardından Avrupa’ya ve Doğu dünyasına 

doğru ilerleyiş kaydeden icatların bir yansıması da radyolar özelinde 

cereyan etmiştir.  

Nitekim deneme yayınları Almanya’da, Fransa’da ve İngiltere’de 

gerçekleştirilmiş olsa da radyoların kayıtlara geçmiş ilk düzenli sunumu 

ABD’de yapılmıştır. KDVK olarak adlandırılan kanalın 

gerçekleştirdiği yayınlarla dünyadaki ilk düzenli radyo yayını başarıyla 

sağlanmıştır (Aziz, 2018: 8).  

Söz konusu düzenli radyo yayının ABD’de gerçekleştirilmiş olması 

ilerleyen süreçte Avrupa’da da yankı uyandırmıştır ve İngiltere’de BBC 
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kaynaklı olarak dinleyici kitlesine yayınlar ulaştırılmaya çalışılmıştır. 

Başarı ile tamamlanan radyo yayınlarının bilimsel anlamda karşılığı ise 

bu radyo yayınlarının Avrupa açısından bir ilki teşkil etmesidir. 

Dolayısıyla 1922 tarihinde BBC tarafından icra edilen radyo yayınları 

Avrupa’nın ilk resmi radyo yayınları olarak kayıtlara geçmiştir. İlgili 

radyo yayınlarını özgün kılan husus ise reklam faktörüyle ilişkilidir, 

zira içerik olarak reklamların tercih edilmediği bir yayıncılık yaklaşımı 

sergilenerek farklı bir anlayış izlenmeye çalışılmıştır (Altunbaş, 2003: 

19). 

Radyo yayıncılığının tam anlamıyla faaliyete geçirilmesine yönelik 

gerek ABD’de gerekse Avrupa ülkelerinde yoğun girişimlerde 

bulunulmuş olunması, bilimsel anlamda radyonun icadına dair pek çok 

ismin literatürde yer edinmesine sebebiyet vermiştir. Öyle ki radyo 

üzerine yazılan bilimsel çalışmalarda ilk buluşun kim tarafından 

yapıldığı net olarak aktarılamamaktadır ve nihayetinde muğlak bir 

durum yaşanmaktadır.  

Çeşitli kaynaklarda farklı isimlerin öne çıkmasına zemin hazırlayan bu 

belirsizliğe rağmen; Le De Forest, James Clerk Maxwell, Guglielmo 

Marconi ve Heinrick Hertz isimleri radyo yayıncılığının dünya 

tarihinde yer edinmesine katkıda bulunan bilim insanları olarak kabul 

edilmektedir (Küçükerdoğan, 2003: 15).   

İlk radyo yayınını gerçekleştirerek sesin kitlelere ulaşmasında ayrı bir 

yer edinen Kanadalı bilim insanı Reginald Fessenden, radyo tarihi 

minvalinde değer atfedilen bir başka önemli isim olarak anılmaktadır. 
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Zira icra edilen bu yayının mevcudiyeti ve insan sesinin kitlelere 

ulaşma başarısı, kitle iletişim araçları açısından bir devrin başlangıcı 

olarak kayıtlara geçmiştir ve radyo yayıncılığının küresel dünyada 

önemli kılınmasını sağlayan bir atılım rolü üstlenmiştir (Akalın, 2011: 

9). İşitsel tekniklerin dünya tarihindeki ilk adımları olarak 

değerlendirilen bu gelişmeler, radyo yayıncılığını gazetelerle birlikte 

bilgi ve haber akışının önemli figürlerinden biri haline getirmiştir. 

Öyle ki televizyon yayıncılığının devreye girmeye başladığı 20. 

yüzyılın ikinci yarısına kadar, radyolar gerek halkları güncel 

gelişmelere dair bilgilendirmek açısından gerekse eğitimden sanata, 

müzikten kültürel içeriklere kadar geniş bir yayın içeriğini dinleyici 

kitlelere ulaştırmak bağlamında öncü rol niteliği taşımaya devam 

etmiştir. Özellikle ikinci cihan harbi döneminde tüm dünyanın sıcak 

gelişmeleri radyolar üzerinden takip etmesi, ülkeler özelinde radyo 

yayıncılığını oldukça popüler kılmıştır ve altın çağ olarak 

değerlendirilen bir seviyeye ulaştırmıştır (Öztürk, 2017: 66).  

İçerik olarak da gelişim ve değişim gösteren radyolarda, artık haber 

ağırlıklı içeriklerin yerini alabilecek atılımlar yapılmıştır ve 

programcılık ifadesi de bu süreç dâhilinde alan yazına yerleşmiştir. 

Böylece dinleyiciler radyolarda tek tipten bir adım öteye geçerek kendi 

arzuları ekseninde istedikleri içeriği dinleyebilmek bağlamında ortam 

elde edebilmiştir (Kocabaşoğlu, 2010: 159).  

Radyo yayınlarının kitle üzerindeki popülaritesi ve yönlendirme etkisi, 

netice olarak küresel devletlerin kontrol mekanizmasını ele geçirme 
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girişimini öne çıkarmıştır. Zira radyolar üzerinden yalnızca programlar 

yapılmaması ve propaganda aracı olarak radyoların kullanılıyor olması 

ulus devletlerin süreci yönetme ihtiyacına zemin hazırlamıştır. Her ne 

kadar özel kurumlar üzerinden yayınların sürdürülmesi tasarlansa da, 

zaman sonra her ülke kendi sınırları özelinde radyoların denetimini ele 

almak durumunda kalmıştır (Öztürk, 2017: 67). 

Soğuk savaş sonrası dönemde radyonun etkisi kitleler üzerinde var 

olmaya devam etse de; ilerleyen yıllarda hem televizyonların giderek 

dünya geneline yayılması hem de bilgisayar teknolojisinin 

televizyonlarının gelişimiyle paralel biçimde öne çıkması, radyolar 

özelinde değişimi ve dönüşümü zaruri kılan bir durum arz etmiştir. 

Dolayısıyla teknolojik gelişmelerin radyolara yansıması ilk süreçlerde 

negatif bir izlenim doğursa da geçen süreç bağlamında teknoloji ile 

bütünleşen ve gelişen bir radyo profilini doğurmuştur. Zira kara kutu 

misali pil destekli olarak dinlenen nostaljik radyoların yerini 

bilgisayarlar ve diğer teknolojik aygıtlar üzerinden dinlenen yeni nesil 

radyolar almaya başlamıştır (Tugen, 2013: 156).  

Teknolojinin küresel dünyada yaygınlaşması ve görsel teknikli 

aygıtların geniş kitlelere ulaşması radyolar özelinde olumsuz bir netice 

doğuracak beklentisini oluştursa da; teknolojiye ve dijitalleşmeye 

entegre olan radyolarla birlikte, hedef kitlesini giderek geliştiren bir 

radyo teknolojisi ortaya çıkarılmıştır (Karakoç, 2018: 12).  

Gelinen mevcut nokta radyo yayıncılığını öyle bir seviyeye taşımıştır 

ki; yeni medya üzerinden kitlelere hitap eden radyoların varlığı, 
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denilebilirse devrim olarak kabul edilmiştir. Radyoların ilk çıktığı 

dönemle kıyaslandığında; canlı yayınlara geçilmesi, hedef kitlenin kat 

kat artması ve ülke sınırlarını aşan etkin bir potansiyelin ortaya çıkması 

radyo devriminin karşılığı olarak nitelendirilmiştir (Türkoğlu, 2010: 

250). 

Diğer taraftan; gazetecilik mecrasında dijitalleşmenin neticesi olarak 

öne çıkan blog gazeteciliği ve vatandaşlık gazeteciliği gibi alanlar ile 

nasıl ki bireyler gazeteci konumuna geldiyse, radyolarda da internet 

üzerinden yayın yapabilen ve kendi radyosunu dijital ortamda 

oluşturarak düne kadar dinleyiciyken artık dinleten durumuna gelen bir 

kitle profili oluşmuştur. Böylece internet sınırlarının dünya geneline 

hitap etme niteliği de dikkate alındığında, adeta kendi odasından tüm 

dünyaya bir link üzerinden radyo yayını sunabilen bireysel radyocular 

var olmuştur (Kırık, 2018: 26).  

Nihayetinde dijital gelişmeler ve internet radyocularının mevcudiyeti, 

yalnızca radyoları değil aynı zamanda radyocuları da dönüştürerek 

teknolojik donanımlara daha fazla hâkim olabilme ihtiyacı 

hissettirmiştir. Aynı zamanda diğer medya araçlarıyla biçimsel 

bağlamda entegre olan radyo profili de karşımıza çıkmıştır ve hem 

televizyonlar üzerinden hem de bilgisayarlar aracılığıyla dinlenebilen 

radyo yayıncılığı faaliyete geçmiştir.  

Netice olarak Fessenden’in sesiyle başlayıp günümüzdeki dijital boyuta 

erişen bir radyo tarihi kayıtlara geçmiştir. Radyo yayıncılığının 
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kronolojisine bakacak olursak, öne çıkan gelişmeler şu şekildedir (Kıcır 

ve Tonus, 2020: 193): 

• Marconi’nin radyoyu icat etmesi – 1894 

• İlk radyo sinyalinin gönderilmesi – 1898  

• Uzun mesafeli olarak ilk radyo yayınının sağlanması – 1906  

• ABD’de ilk düzenli radyo yayınlarının başlaması – 1920 

• Sovyetler, İngiltere ve Fransa’da radyo yayınları – 1922 

• Almanya’da radyo yayınlarının faaliyete geçmesi – 1923  

• Radyolarda FM bandının icat edilmesi – 1935  

• Radyo yayıncılığında altın çağın yaşanması – 1927-1945 

• Radyolarda toparlanma dönemine geçilmesi – 1960  

• İnternet radyoculuğuna geçişin başlaması – 1994  

• BBC tarafından ilk dijital radyo yayınlarına geçilmesi – 1995 

• Mobil radyoculuk uygulamalarının faaliyete geçmesi – 2001 

• Radyo yayıncılığında platformlara geçilmesi– 2002 

• Alternatif müzik dinleme uygulamalarının gelişmesi– 2005  

• Norveç’in, radyo yayıncılığı alanında geleneksel yayından 

ayrılarak ülke genelinde dijital yayına geçmesi – 2017 

2. TÜRKİYE’DE RADYO YAYINCILIĞININ SÜRECİ 

Radyo teknolojisinin dünyadaki ilerleyişine paralel olarak gelişmeleri 

takip eden Türkiye’nin radyoyla buluşması 1921 ila 1923 yılları 

arasındaki ithal sürecine denk gelmektedir. Teknoloji aygıtı olduğu 

kadarıyla aynı zamanda önemli bir kitle iletişim aracı olan radyoların 

ilgili tarihlerde ithal edilerek Türkiye’ye gelmesiyle ve nihayetinde 
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amatör düzeyde de olsa radyo yayıncılığının başlamasıyla buluşma 

gerçekleşmiştir (Peltekoğlu, 2007: 22).  

ABD’de ve Avrupa ülkelerinde olduğu gibi düzenli radyo yayınlarının 

başlaması ise 1927 yılında sağlanmıştır ve Türkiye’deki radyo 

tarihçesine dair literatür verilerinin yansıttığı içerik bağlamında 6 

Mayıs 1927 tarihli olarak İstanbul merkezli radyo yayını dinleyiciye 

sunulmuştur (Cankaya, 2003: 18).  

1934 yılına kadar Türk Telsiz Telefon Anonim Şirketi kontrolünde 

devam eden radyo yayıncılığının gerek devlet ve vatandaş arasındaki 

bilgi alışverişini sağlamak açısından gerekse dünyaya ilişkin diğer 

gelişmelerin radyolar üzerinden güncel olarak takip edilebilmesi 

bağlamında dönüm noktasını teşkil ettiği söylenebilir. 

Türkiye’deki radyo yayıncılığı serüveni daha sonraki yıllarda yine 

devlet eliyle ve kurumlar aracılığıyla kontrol edilmiştir ve dünya 

genelinde radyo için altın çağ olarak adlandırılan yıllarda (1945’e kadar 

olan safha) Türkiye’de de radyonun etki düzeyi benzer biçimde cereyan 

etmiştir.  

Zira radyodaki deyimiyle ajansların yani haberlerin güncel olarak takip 

edildiği radyolar, kitleler için ta ki televizyon icat edilene kadar başlıca 

iletişim aracı vazifesi görmüştür. Her ne kadar gazetelerden ulusal ve 

küresel gelişmeler gözlemlense de, radyonun güncelliği ve anlık 

akışları sıcağı sıcağına paylaşabilme niteliği daha cezp edici bir iletişim 

aracı olmasını sağlamıştır.  
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Gerek ikinci dünya savaşına kadar geçen süreçte gerekse savaş sonrası 

yıllarda radyonun toplumu bilgilendirme rolü ve aynı zamanda kültür, 

sanat, haber ve müzik yayını gibi içerikleri dinleyiciye sunabilme 

niteliği; diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de aynı paralelde kayda 

geçmiştir. 

1980’li yıllarla birlikte ise; küresel dünyada iktisadi politikaların medya 

üzerinde özelleştirme dayatması kurmasıyla beraber, televizyon 

mecralarında olduğu gibi radyolarda da özel sermayelerin rolü ön plana 

çıkmaya başlamıştır (Kuyucu, 2013: 136). Öyle ki dönemin 

cumhurbaşkanı olan Turgut Özal’ın; tecimsel kurumların 

mevcudiyetine ve özel teşebbüs önünde bir engel bulunmadığına dair 

yapmış olduğu izahatlar (Kejanlıoğlu, 2005: 164)  

Türkiye’de özel radyoların ardı ardına açılmasına zemin hazırlamıştır. 

Devlet eliyle ve desteğiyle özel sermayenin medya mecralarında var 

olması, TRT’nin televizyonlar ve radyolar üzerindeki tekelciliğini de 

kırarak yeni bir sürecin başlangıcını ortaya çıkarmıştır. 

Türkiye’de özelleştirmeye yönelik gerçekleşen gelişmeler, aynı 

zamanda Avrupa’daki benzer yapılanmaların devamı niteliğinde 

değerlendirilmiştir. Nitekim Avrupa ülkelerinde 1980’li yıllarla birlikte 

başlayan ve radyolar gibi diğer medya araçlarında da öne çıkan özel 

sermaye ve tekelci mantalitenin ortadan kaldırılması safhası, 

Türkiye’de 90’lı yıllarda görülmeye başlanmıştır (Birsen, 2005: 63).  

Bu gecikmenin temel nedeni ise denilebilirse onar yıllık periyotlar 

halinde vesayet sistemi ile boğuşan ve darbelerle mücadele etmek 
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durumunda kalan Türk siyaseti ile ilişkilidir. Dolayısıyla 1980 

darbesinin etkileri ve izleri bir on yılın daha hem toplum nezdinde hem 

de sektörler minvalinde heba edilmesine yol açtığından ötürü, 

medyadaki özelleştirmeye yönelik gelişmeler ve küresel dünyaya ayak 

uydurabilme adımları ancak 90’lı yıllarda faaliyete geçebilmiştir.  

Aynı dönemde teknolojinin de hızla gelişme eğilimine girmesi, 

radyoların insan hayatındaki rolünü ayrı bir yere koymuştur. 

Televizyonlar icat edilmiş olsa da bilhassa Anadolu toplumunda her 

evde var olamayacak bir ücrete tabi olması, radyoların başlıca medya 

aracı olma niteliğini bir süre daha devam ettirmiştir. Üstelik gelişen 

teknolojilere entegre olan radyoların aynı zamanda uygun fiyat 

bağlamında her evde var olan bir yapıya bürünmesi, bilgisayarlar ve 

televizyon teknolojisinin yanında radyoları daha makul bir araç 

konumuna getirmiştir (Doğan, 2017: 29).  

Özel radyoların sayıca artmasıyla dinleyicinin radyo içeriği seçeneği 

çoğaldığından ötürü talebin artması devamlı kılınmıştır. Bu dönemde 

peş peşe açılan ve dinleyiciye sunulan radyo kanalları ise; Power FM, 

Genç Radyo, Kent FM, İstanbul FM, Number One FM, Süper FM, 

Show Radyo ve Best FM olarak öne çıkmıştır (Altunbaş, 2003:37). 

Radyolarda program içeriği olarak ise haber ve eğitim içeriklerinin 

yerini giderek müzik ağırlıklı programlar almaya başlamıştır (Arslan, 

2010: 49).  

Bilhassa özel radyolarda müzik programlarının çoğunluğu teşkil 

etmesi, yeni kurulan diğer radyoların da benzer bir yol izlemesine 
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imkan tanımıştır (Çakır, 2005: 45). Müzik yayınlarının tercih 

edilmesinde dinleyici eğilimleri ile beraber reklam ekonomisinin rolü 

de yadsınamaz bir gerçektir. Nihayetinde; televizyon izleyici kitlesinin 

ve yeni medya kullanıcılarının sayısının giderek artması her ne kadar 

radyoların popülaritesini azaltsa da, hatırı sayılır dinleyici 

topluluklarına hitap eden radyolarda güçlü bir biçimde ayakta 

durabilmenin yolu reklam desteğinden geçmektedir.  

Bu nedenle yayın içeriklerinin belirlenmesinde dinleyiciler, reklam 

verenler ve yayın politikaları gibi farklı parametrelerin etkisi öne 

çıkmaktadır. Tamamen haber odaklı, dini içerikli, müzik ağırlıklı, 

eğitim eksenli ve sanatsal merkezli radyo kanallarının faaliyete geçmesi 

de bu parametrelerin birer neticesi olarak değerlendirilebilir.  

Türkiye’de teknolojik gelişmelerin diğer medya alanlarına sirayet ettiği 

gibi dijitalleşme bağlamında radyoları da dönüştürmesi, özellikle 

2000’li yıllarla birlikte radyoları farklı bir kimliğe büründürmüştür. 

İçerik olarak ve biçimsel bağlamda dijitalleşme eğilimine giren, 

altyapılarını bu ölçekte şekillendiren ve dinleyicilerin yayınlara kolay 

erişimi için her ortamda yer alabilme niteliğine dönüşen radyolar 

teknolojik gelişmelere uyum sağlamayı başarmıştır.  

Dijital ortamlarda olduğu gibi mobil bağlantılar üzerinden de radyoların 

erişime açılması ve her ortamda dinlenebilir olması, artık radyoların 

günümüz şartlarına doğrudan evrildiğini göstermektedir (Özgül, 2019: 

106).  
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Dolayısıyla Türkiye’de radyo yayıncılığının kalitesi, denilebilirse 

küresel dünyadaki radyo profili ile eşdeğer düzeydedir ve her geçen gün 

teknoloji destekli olarak gelişen, değişen ve dönüşen radyoların 

varlığıyla nitelik düzeyi giderek artmaktadır. Gerek TRT başta olmak 

üzere ve diğer kamu radyolarının da varlığıyla beraber devlet eliyle 

radyoların sistem içerisinde yer alması gerekse özel teşebbüslü radyo 

kurumlarının sektör içerisinde güçlü kalması Türk radyoculuğu adına 

sağlam bir yapıyı yansıtmaktadır.  

Türkiye’deki radyo yayıncılığının kronolojik sıralaması ise aşağıda 

paylaşılmıştır (Kocabaşoğlu, 1980 Akt: Kuyucu, 2013: 139): 

• Türk Telsiz Telefon Anonim Şirketi Dönemi – 1926-1934  

• TTTAŞ ve PTT Dönemi – 1934-1936 

• PTT Dönemi – 1936-1940 

• Matbuat Umum Müdürlüğü Dönemi – 1940-1943 

• Basın Yayın Umum Müdürlüğü Dönemi – 1943-1949 

• Basın Yayın ve Turizm Müdürlüğü Dönemi – 1949-1960 

• İhtilal Sonrası Dönem – 1960-1964  

•  TRT – 1964-Devam Ediyor 

• Özel Sermayeli Yayın Dönemi – 1992-Devam Ediyor 

Öte yandan 2004 yılı itibariyle internet radyoculuğuna geçilmesi, 2011 

yılıyla beraber radyo platformlarına dair adım atılması, 2012 yılından 

başlamak üzere radyoculukta mobil uygulamalara başlanması ve TRT 

özelinde 2015 yılıyla birlikte dijital radyoların test yayınının denenmesi 
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Türkiye radyoculuk tarihinin diğer güncel gelişmeleri olarak kabul 

görmüştür (Kıcır ve Tonus, 2020: 193).   

2.1 Türkiye’deki Ulusal Radyo Kanalları 

Türkiye’de 1990’lı yıllarla birlikte özelleştirme politikalarının medya 

alanlarına sirayet etmesi neticesinde ve nitekim televizyonların 

ardından radyoların da devlet ve aynı zamanda özel sermayenin eline 

geçmesiyle yeni bir radyo havuzu oluşmaya başlamıştır. Dolayısıyla 

ardı ardına açılan ve genellikle İstanbul merkezli olarak faaliyete geçen 

radyoların sadece biçimsel yapıları değil aynı zamanda içerik dizaynları 

da değişim ve dönüşüme uğramıştır.  

Haber ağırlıklı profil çizen radyo kanalları kurulduğu gibi müzik ve 

program içeriğiyle dinleyiciye sunulan radyolar da genel tabloda sayısal 

minvalde çoğunlu teşkil etmiştir. Bununla birlikte müzik eksenli radyo 

kanallarının tek tip yayıncılık anlayışıyla sürdürülenleri de Türkiye 

radyolarında azımsanmayacak düzeye ulaşmıştır ve öyle ki karma 

yayınların haricinde yalnızca yabancı müzik, özgün müzik, pop müzik, 

halk müziği ve arabesk müzik eşliğinde bir içerik periyotu kurgulayan 

radyolar öne çıkmaya başlamıştır.   

Öte yandan küresel dünyadaki neoliberal politikaların yansıması 

bağlamında özel sermayelerin tekelci anlayışı kırması medya 

mecralarında çeşitliliği ve rekabet ortamını ortaya çıkarsa da, aynı 

zamanda medya sahipliğinin ve holdingleşen medyaların piyasada yer 

edinmesine zemin hazırlamıştır. Bu doğrultuda Türkiye özelinde 

değerlendirecek olursak; güçlü medya şirketleri gazeteler ve 
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televizyonlara sahip olduğu gibi birçok radyo kanalını da bünyesine 

katmıştır.  

Örneğin uzun yıllar medyanın lokomotifi olarak lanse edilen Doğan 

grubu; birçok medya organıyla birlikte Hürriyet gazetesinin, CNN Türk 

televizyonunun ve Radyo D frekansının sahipliğini elde etmiştir. İlgili 

medya şirketi tüm alt kurumlarını Demirören grubuna devrettikten 

sonra da genel tablo değişmemiştir ve bir şirket aynı anda hem 

gazetelere hem de televizyon ve radyolara sahipliği sürdürmüştür.  

Benzer şekilde birçok medya yapılanması bu minvalde varlığını devam 

ettirmektedir ve dijital mecralar da söz konusu medya holdinglerine 

katılmaya başlamaktadır. Nihayetinde ağırlıklı olarak özel radyo 

kanallarının oluşturduğu havuz, aynı zamanda medya sahipliğinin 

etkisini hissetmektedir ve rekabet ortamında reklam verenlerin 

yönelimini etki altında bırakan güçlü sermayeleri öne çıkarmaktadır.  

Böylece yalnızca içeriğiyle ve dinleyici performansıyla değil bununla 

beraber ekonomik anlamda güçlü şekilde ayakta durabilmesi ile öne 

çıkan ulusal radyolar süreçteki yerini almaktadır. Aşağıdaki tablo ilgili 

ulusal radyo kanallarının genel profilini karşımıza çıkarmaktadır: 
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Tablo 1: Türkiye’deki Ulusal Radyo Kanalları 

ULUSAL RADYO KANALLARI (TÜRKİYE – 2020) 

SHOW RADYO 

(Türkçe Müzik) 

RADYO D 

(Türkçe Müzik) 

BEST FM 

(Türkçe Müzik) 

JOY TÜRK 

(Türkçe Müzik) 

RADYO VİVA 

(Türkçe Müzik) 

KRAL FM 

(Türkçe Müzik) 

RADYO 7 

(Türkçe Müzik) 

AKRA FM 

(Dini İçerik) 

TGRT FM 

(Haber/Program) 

TURKUVAZ FM 

(Türkçe Müzik) 

POLİS RADYOSU 

(Türkçe Müzik) 

METRO FM 

(Yabancı Müzik) 

DİYANET FM 

(Dini İçerik) 

MELTEM RADYO 

(Dini İçerik) 

NUMBER ONE FM 

(Yabancı Müzik) 

SÜPER FM 

(Türkçe Müzik) 

FENOMEN FM 

(Karma Müzik) 

TRT RADYO 

(Haber/Müzik) 

RADYO MEGA 

(Karma Müzik) 

NTV RADYO 

(Haber/Program) 

RADYO SPOR 

(Spor/Program) 

HABERTÜRK FM 

   (Haber/Program) 

VAV RADYO 

(Dini İçerik) 

MEDYA FM 

(Türkçe Müzik) 

ALEM FM 

(Karma Müzik) 

MORAL FM 

(Dini İçerik) 

SLOW TÜRK 

(Türkçe Müzik) 

POWER TÜRK 

(Türkçe Müzik) 

Kaynak: https://www.myproduksiyon.com/2020-radyo-kanallari  

Tablo içeriğinde yer alan radyolar dışında ulusal olarak nitelendirilen 

fakat ağırlıklı olarak bölgesel yayın yapan radyolar da mevcut 

bulunmaktadır. Dolayısıyla tablodaki radyo kanalları gerek yayın 

kitleleri gerekse coğrafi potansiyelleri ölçeğinde öne çıkan radyoları 

temsil etmektedir.  

https://www.myproduksiyon.com/2020-radyo-kanallari
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Görüldüğü üzere Türkiye’deki ulusal radyolarda genel olarak müzik 

yayını yapılmaktadır ve söz konusu yayınlarda radyo programcıları, 

mevcut içerik bağlamında yayın dilimlerinde göre almaktadır.  

Bununla birlikte müzik yayınları genel anlamda Türkçe müzik olarak 

dinleyiciye aktarılmaktadır. Karma yayınlar ve yabancı müzik yayınları 

ulusal radyolardaki diğer müzik programlarını oluşturmaktadır. Haber 

programları, dini içerikler ve spor programları da ulusal radyoların 

içeriğini kapsamaktadır. 

3. COVİD 19 SALGINININ MEDYAYA ETKİLERİ 

Tarihsel süreçte dünya coğrafyasında çeşitli salgın hastalıklar 

yaşanmıştır ve bu hastalıkların etkisi uzun yıllar insan hayatını olumsuz 

yönde etkilemiştir. Tarihler 2019 yılının son ayını gösterdiğinde ise 

Çin’in Vuhan şehri kaynaklı olarak insanlık yeni ve güçlü bir virüs ile 

karşılaşarak bu durumla baş etmek durumunda kalmıştır. Nitekim yeni 

bir koronavirüs niteliğinde olan ve Covid 19 olarak adlandırılan bu 

hastalığın hızla ve kolayca yayılan bir potansiyel taşıması çetin bir 

mücadelenin başlangıcını teşkil etmiştir. Üstelik bu hastalığın Çin’de 

ortaya çıktıktan belirli bir süre sonra İngiltere, İran ve İtalya ülkelerine 

sıçraması ve akabinde diğer ülkelerde de hızla görülmeye başlaması, 

ilgili hastalığın pandemi olarak nitelendirilmesine olanak tanımıştır. 

Öyle ki; Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) tanımlamasına göre 

pandemi; coğrafi olarak birçok ülkede hatta kıtada görülen ve geniş bir 

alana yayılım gösteren salgın niteliğindeki hastalıkları kapsamaktadır. 

Ayrıca bir hastalığın pandemi olarak değerlendirilmesi için; yeni bir 
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virüs olarak tanımlanması, insanlar arasında hızla ve kolayca bulaşıcılık 

göstermesi aynı zamanda bu bulaşıcılığın süreklilik arz etmesi 

gerekmektedir (İflazoğlu ve Aksoy, 2020: 3363). 

Dolayısıyla Covid 19 hastalığının bu verileri taşıması, DSÖ’nün hızlı 

bir biçimde ilgili hastalığı pandemi olarak tanımlamasını sağlamıştır. 

Nihayetinde tüm ülkelerde önemli tedbirler alınması tavsiye edilerek, 

denilebilirse salgın odaklı bir yenidünya düzeninin adımları atılmaya 

başlanmıştır. Böylece gerek toplumsal yapıların rutin yaşam biçimleri 

değişime uğramıştır gerekse bilhassa iktisadi bağlamda neredeyse tüm 

sektörler pandemi şartları ölçeğinde yeni bir kalıba bürünmüşlerdir. 

Sokağa çıkma yasakları, maske/mesafe/hijyen kuralları, yeni seyahat 

şartları, Covid 19 önlemli tatil planlamaları, esnek çalışma mesaileri ve 

kapalı mekanlardaki düzenlemeler pandemi ile beraber hem küresel 

dünyada hem de Türkiye’de öne çıkan değişimler arasında yer almıştır. 

Ekonomiye sirayet eden ilgili değişimler; sektörleri de doğrudan 

etkilemiştir ve özellikle konvansiyonel medya alanında gözle görülür 

etkilerin vuku bulmasına ortam hazırlanmıştır.  

Her ne kadar pandemi sürecinde; dünya genelinde cereyan eden tüm 

gelişmeler medya kanalları üzerinden kitlelere ulaştırılsa da, diğer 

taraftan salgının ekonomik anlamda ciddi bir tahribatı ardında 

bırakması ve süreç devam ettiğinden ötürü bu tahribatın yansımalarının 

sürmesi, medya mecralarını yapısal anlamda sarsmıştır. Global 

anlamda film prodüksiyonlarının ve televizyon şirketlerinin salgın 

dolayısıyla birçok işini ve planlamasını askıya almak zorunda kalması 
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da ekonomik sarsıntının genel izlerini göstermektedir 

(ntv.com.tr/corona-salgini-medyayi-nasil-etkiledi). 

 Covid 19 salgınının, medya araçları bağlamında ve radyo yayıncılığı 

özelinde sektöre yansıyan etkilerini başlıklar altında öne çıkarabiliriz: 

• Radyo yayınlarına stüdyo konuklarının bir süre alınamaması ve 

konuk alınmaya başlanınca temizlik, sosyal mesafe ve maske 

kurallarına azami düzeyde dikkat edilmesi  

• Radyo yayıncılığını ayakta tutan reklamların içerik olarak 

temizlik ve hijyen ürünlerine ağırlık vermesi 

• Radyolarda program akışlarının salgının oluşturduğu gündem 

bağlamında yeniden tasarlanması ve program içeriklerinde virüs 

önlemlerine karşı alınacak önlemlere temas edilmesi 

• Esnek çalışma saatlerinin radyo programcılarının çalışma 

düzenini etkilemesi ve bu bağlamda programlardan ziyade müzik 

ve haber sunumlarına yer ayrılması 

• Radyolarda olduğu gibi televizyonlarda da canlı yayınlara bir 

süre ara verilmesi ve tekrar yayınlarla kitleye hitap edilmesi 

• Dizi sektöründe setlerin durdurulması ve stokta yer alan bölümler 

üzerinden izleyiciye ulaşılması 

• Salgın seyri nispeten kontrol altına alındığında, hem dizi 

sahnelerinde hem de stüdyo programlarında sosyal mesafeye 

dikkat edilerek çekimlerin yapılması 

• Yeni normallere geçiş sürecinde; düzenli PCR testi yapmak 

koşuluyla yayınlara devam edilmesi 
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• Salgının ekonomiye darbe vurmasının yansıması olarak medya 

çalışanlarının maddi anlamda problemlerle baş başa kalması 

• Reklam gelirleri azaldığından dolayı yeni yapılacak sektörel 

yatırımların rafa kaldırılması 

• Salgın sürecinde internette geçirilen sürenin giderek artması 

• İnternet ortamında büyük bir kitlenin oluşmasıyla, reklam veren 

kurumların ağırlıklı olarak bu mecralara yönelmesi 

4. ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ  

Covid 19 salgınının küresel dünyayı etki altına aldığı süreçte, yaşanan 

olumsuz tablodan medya mecraları da etkilenmiştir. Gerek yayın 

akışlarının yeniden planlanması gerekse toplumu bilinçlendirme 

bağlamında programlara ve programcılara önemli bir rol atfedilmesi, 

medya alanlarını pandemi döneminde ayrıca sorumlu kılmıştır.  

Bu çerçevede mevcut çalışmanın merkezinde radyo yayıncılığı yer 

aldığından ötürü radyolara ve radyoculara temas edilerek, Türkiye’deki 

ulusal radyo yayıncılarının genel tutum ve yaklaşımlarının irdelenmesi 

amaçlanmıştır. Salgın sürecinde radyo yayıncılığının genel profilinin 

öne çıkarılması adına bizzat radyo programcılarının değerlendirmeleri 

ekseninde bir araştırmaya başvurulması ve bununla birlikte yine ilgili 

programcıların genel yaklaşımlarının ölçülmesi adına mülakatların 

gerçekleştirilmesi, çalışmayı önemli kılmaktadır. 

Öte yandan; araştırma neticesinde bulgulara somut ve reel düzeyde 

erişebilmek adına yorumlayıcı fenomenolojik yönteme başvurulmuştur 

ve örneklem olarak belirlenen radyo programcılarının mevcut 
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değerlendirmeleri irdelenerek analiz edilmiştir. Her katılımcıya kodlar 

verilerek mülakat esnasında yanıtlamış oldukları cevaplar doğrudan 

kullanılmıştır, ardından elde edilen veriler yorumlanarak görseller 

eşliğinde bulgulara dökülmüştür.  

Söz konusu mülakatlar 15 Ocak 2021 – 15 Şubat 2021 tarihleri arasında 

gerçekleştirilmiştir ve görüşmeler pandemi şartları gerekçesiyle 

uzaktan bağlantı yöntemiyle yapılmıştır. Teknik ve yazınsal aksilikler 

olmaması için ise gerekli önlemler alınarak hareket edilmiştir. Ayrıca 

mülakat safhasında katılımcılara açık uçlu sorular yöneltilerek verilen 

cevaplar deşifre edilmiştir ve herhangi bir düzeltme yapılmadan aynı 

biçimde kullanılmıştır. 

Yürütülen çalışmanın evrenini Türkiye’deki ulusal radyo kanallarında 

görev icra eden tüm programcılar oluşturmaktadır. Başvurulan 

örneklem modeli ise uygun örneklemedir. Zira uygun örnekleme 

modeli nitel analizle gerçekleştirilen çalışmalarda sıkça tercih 

edilmektedir ve bununla birlikte söz konusu evreni temsil etmesi 

bakımından örneklem olarak seçilen katılımcıların çalışmaya uygun 

olması, analiz sürecinde yer almayı istemesi ve katılımcılara ulaşmanın 

kolaylık arz etmesi; (Gravetter ve Forzano, 2012) bu modeli, çalışma 

için eşdeğer kılmıştır.  

Dolayısıyla katılımcı tablosu olarak aktaracağımız ve farklı radyo 

kanallarından araştırma sürecine iştirak etmiş olan mevcut katılımcılar 

uygun örneklemeyi oluşturmuştur. Diğer taraftan ilgili araştırma, 

Türkiye’deki ulusal radyo kanallarının programcılarını kapsarken yerel 



COVID 19 SÜRECİNDE İLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARI | 181 

 

radyoların programcılarını ve diğer medya mecralarında görev icra 

eden program yürütücülerini analiz dışında tutmuştur, bu bağlamda 

ulusal radyoların programcılarıyla sınırlandırılmıştır. 

Araştırmanın soruları ise aynı zamanda mülakat içeriğini teşkil eden 

sorularla örtüşmektedir ve bu minvalde radyo programcılarının 

pandemi dönemine yönelik medya genelinde ve radyolar özelinde 

değerlendirmelerinin neler olduğu öğrenilmek istenmektedir. Ayrıca 

radyo program akışlarının mevcut salgın hastalığa hangi ölçütte temas 

ettiği, dinleyicileri bilgilendirmek ve yönlendirmek adına nelere 

başvurulduğu ve genel işleyişin sekteye uğrayıp uğramadığı bilgilerinin 

edinilmesi hedeflenmektedir.  

Son olarak ise bizzat radyocuların gerek kişisel anlamda gerekse iş 

hayatı ekseninde pandemiden nasıl etkilendiğinin ortaya çıkarılması 

beklenmektedir. Nihayetinde araştırmanın yanıt aradığı sorular bu 

ölçekte belirginleşmektedir. Varsayım olarak da; ulusal radyoların ve 

radyo programcılarının Covid 19 salgını sürecinde, dinleyicileri güncel 

ve hızlı düzeyde bilgilendirmek, aynı zamanda doğru veriler sunma 

noktasında güven teşkil etmek için aktif rol aldığı belirtilebilir. 

Zira dijital ortamlarda da radyo frekanslarına erişimin kolaylaşması, 

dinleyici kitlesinin giderek artmasına olanak tanımaktadır, bu geniş 

kitleye doğru bilgileri aktarma noktasında sorumluluğu giderek artan 

radyo kurumlarının dinleyici güvenilirliğini kazanma noktasında 

takındığı tutum özellikle dikkat çekmektedir.  

 



182 | EDİTÖRLER: Prof. Dr. Mehmet YILMAZ, Doç. Dr. Hasan ÇİFTÇİ, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DOĞAR 

 

4.1. Araştırmanın Katılımcıları 

Tablo 2: Analiz Sürecine Katılan Radyo Programcıları  

Katılımcı 
Kodu 

Adı Soyadı Radyo Kurumu 

K1 Murat Çetin Radyo 7 

K2 Şeyma Şener Slow Türk 

K3 Şener Duran Kral FM 

K4 Aleyna Emine Horasan Radyo Mega 

K5 Ramazan Bulut Radyo D 

K6 Aslıhan Özmen Moral FM 

K7 Süha Uner TRT Radyo 

K8 Sevgi Nihan Akıncı Medya FM 

K9 Uğur Eracil Radyo Turkuvaz 

K10 Enis Yıldırtan Vav Radyo 

 

4.2. Araştırmanın Bulguları 

Araştırma sürecinde örneklem olarak belirlenen radyo programcısı 

katılımcılara yöneltilen sorular bağlamında öne çıkan yanıtlara, 

aşağıdaki görseller üzerinden yer verilmiştir, ilgili katılımcıların 

değerlendirmeleri fenomenolojik yöntemle analiz edilmiştir.  
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Şekil 1: Halkı Bilinçlendirmede Radyo Yayıncılığı 

Mülakat aşamasında ilk olarak katılımcılara halkı bilinçlendirme 

bağlamında radyoların nasıl bir rol üstlendiği sorulmuştur ve K4 

kodlu katılımcı, bilinçlendirmeden önce, radyocunun araştırma ve 

öğrenme sürecini tamamlaması gerektiği üzerinde durmuştur: 

Radyo her şeyden önce bir iletişim kanalı. Mikrofonu açıp konuşan 

kişi ne yaptığının bilincinde, farkında olacak, önce araştıracak, 

öğrenecek ki halkı da bilinçlendirebilsin. Çoğu zaman yaptığım 

bilgilendirme anonslarına doktor, uzman vs. tepki mailleri 

alabiliyorum ama haberin kaynağı olduğu için bir anlamda 

dinlendiğimizi ortaya koyuyor en önemlisi kale alındığımızı da 

ispatlıyor ki bu da işimizin bir cilvesi olsa gerek. (K4) 

K1 kodlu katılımcı ise hedef kitleye ulaşmanın çeşitli medya 

araçlarının da etkisiyle birlikte kolaylaştığına vurgu yapmıştır. Ayrıca 

radyocular ve dinleyiciler arasındaki etkileşime temas ederek izahatta 

bulunmuştur: 

Günümüzde insanlara ulaşabilmek artık çok kolaydır. Gazeteler, TV 

programları, internet, sosyal medya gibi mecralar da olduğu gibi 

Halkı Bilinçlendirmede Radyo Yayıncılığı 

Hitap Ettiği 
Kitleyi Doğru 
ve Etkili Bir 

Şeklide 
Bilinçlendirir 

Halkı 
Bilinçlendirm
e Konusunda 

Önemli Rol 
Oynar 

Diğer Yayın 
Organlarına 
Göre Daha 

Etkilidir 
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radyolar da halkı bilinçlendirme konusunda önemli rol oynar. Bizler 

de toplum sağlığına faydalı olmak adına, radyocu kimliğimizle 

mikrofonlarımızdan seslenerek katkı sağlamaya çalışıyoruz. 

İnsanları iyi anlarsanız anlatmak istediğinizi net biçimde 

aktarabilirsiniz. (K1) 

Radyo yayınlarının diğer medya alanlarına nazaran daha etkili 

olduğuna değinen K3 kodlu katılımcı da şu hususa vurgu yapmıştır: 

Türkiye de günlük on saat radyo dinlendiğini düşünürsek ilk sırada 

olduğumuzu düşünüyorum ve diğer yayın organlarına göre daha 

etkili olduğumuz kanaatindeyim. (K3) 

K9 kodlu katılımcı, radyocuların rolüne de temas ederek aynı 

zamanda radyoların dinlendirici özelliğine eğilmiştir: 

Radyolar gerek dinlendirici gerekse bilgilendiricidir. Donanımlı bir 

radyo programcısını dinlerken güncel olayları, dünyadaki 

gelişmeleri ve uzman isimlerin konuk olmasıyla birlikte 

bilinçlendirme katkısını görebilirsiniz. (K9) 

Radyoların hareket alanı ve geniş hedef kitlesine atıfta bulunan K6 

kodlu katılımcı bu anlamda bilinçlendirme hususuna yönelmiştir: 

Radyolar, her gün on binlerce araç, iş yeri ve mutfakta yüz binlerce 

insana seslenmektedir ve halkı bilinçlendirmede ciddi bir etki 

alanları vardır. (K6) 
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Şekil 2: Radyocuların İş Hayatında Salgının Yansımaları 

Radyo programcılarına yöneltilen ikinci soru; salgının iş hayatına 

etkileri üzerine olmuştur ve K5 kodlu katılımcı, meseleye dış yayınların 

ertelenmesi hususuyla yaklaşmıştır: 

Covid 19 hayatımıza girdiğinden beri dış yayınlara ara vermek ve 

dinleyici ile yakın görüşmeleri sınırlandırmak zorunda kaldık. (K5) 

K10 kodlu katılımcı ise; salgının hem projeleri aksatmaya hem de iş 

arkadaşlarıyla yürütülen sosyal faaliyetleri engellemeye sebebiyet 

vermesine vurguda bulunmuştur: 

Koronavirüs, iş hayatımızda iş arkadaşlarımızla yapacağımız her 

türlü sosyal faaliyeti engellemiştir ve hareket alanımızı kısıtlamıştır, 

gerçekleştirmek istediğimiz projelerin ileri tarihlere ertelenmesine 

neden olmuştur. (K10) 

Salgının radyolar ve radyocular üzerinde ekonomik anlamda 

oluşturduğu olumsuz tabloya da K8 kodlu katılımcı temas etmiştir: 

İş yaşamında elbette olumsuz yansımalar yaşandı. Reklam ve 

sponsorluk gelirleri düştü. Radyo programcıları için de zorlayıcı 

şartlar biraz daha arttı. (K8) 

   Salgının Radyocuların İş Hayatına Etkileri 

Dinleyicilerle Yapılan Dış 
Yayınların Ertelenmesi 

Hastalığa Yakalanma ve İşsiz 
Kalma Korkusu Oluşturması 

Hareket Alanı Kısıtlandığından 
Ötürü Pasif Duruma Gelinmesi 

Reklam Gelirleri Azaldığından 
Radyocuların Zorlanması 



186 | EDİTÖRLER: Prof. Dr. Mehmet YILMAZ, Doç. Dr. Hasan ÇİFTÇİ, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DOĞAR 

 

Salgının oluşturduğu işsiz kalma endişesine ve hastalığa yakalanma 

korkusuna ise K3 kodlu katılımcı değinmiştir: 

Hastalık işsiz kalma korkusu ile yüzleştim. Süreç ilerledikçe sadece 

hastalık korkusu kaldı ama sosyallik sıfıra indi, iş yerinde bile 

birbirimize yaklaşmamak için yoğun çaba sarf ettik. (K3) 

Şekil 2’de öne çıkan yanıtlar üzerinde ortak kanaatte buluşan radyo 

programcılarından K4 kodlu katılımcı, virüsün iş yerinden uzak bir 

çalışma ortamına yol açtığını vurgulamıştır: 

Virüsün varlığını öğrendiğimiz andan itibaren her gün gittiğimiz iş 

yerimize gidemez olduk. Stüdyo yerine evden sistemler kurup uzaktan 

bağlantı yöntemiyle yayınlar yaptık. (K4) 

 

 

 

 

 

Şekil 3: Yayın Akışı ve İçeriklerinin Salgından Etkilenmesi 

Katılımcılara yöneltilen bir başka soruyla, salgının yayın akışlarına ve 

içeriklerine olan etkisi ölçülmeye çalışılmıştır. 

Şekil 3’te yansıtılan izahların öne çıktığı yanıtlar bağlamında K6 ve K9 

kodlu katılımcılar şu değerlendirmelerde bulunmuştur: 

Salgın Sürecinde 
Radyo Yayın 
Akışının ve 
İçeriklerin 
Değişmesi 

RTÜK Tarafından Gelen Bilgilendirme 
Spotlarının Akış İçerisinde Sıklıkla Yayınlanması 

Önemli Açıklama Esnalarında Normal Akışın 
Dışına Çıkılarak Haber Paylaşımına Geçilmesi 

Dinleyicileri Motive Etmek Adına Daha 
Hareketli ve Eğlenceli İçeriklere Yer Verilmesi 
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Belli dönemlerde öne çıkan gündem başlıklarına odaklandık ve 

salgının etkisinde yayınlar yaptık. (K6) 

Özellikle ülke çapında yetkililerin duyuruları olduğunda, önemli 

kararların açıklandığı anlarda canlı bağlantılarla olağan akışı haber 

içerikli akışa çevirdik. (K9) 

K5 kodlu katılımcı ise salgının oluşturduğu korku psikolojisini 

ortadan kaldırmak adına eğlenceli yayınlara ağırlık verildiği 

görüşünü paylaşmıştır: 

Orta ritimde olan programımızı da hareketlendirdik ve iki saat olan 

programımızı daha eğlenceli ve daha keyifli hale getirdik . (K5) 

Diğer taraftan K4 kodlu katılımcı bilgilendirme anonslarının yayın 

akışları içerisinde yer aldığını beyan etmiştir: 

RTÜK tarafından gelen bilgilendirme spotlarını fazlaca yayınladık, 

anonslar ve bilgilendirmeler virüs ve pandemi ağırlıklı oldu. (K4) 

Evden yayın yapılarak değişim yaşandığına temas eden K10 kodlu 

katılımcı da beyanında şu ifadelere yer vermiştir: 

Programlarımızın evden yapıp gönderilmesini istedik. (K10) 

K7 kodlu katılımcı, yayın akışı ve içeriğinden ziyade konuk alma 

bağlamında yayın biçiminin değiştiğine değinmiştir: 

Yayın akışımızda değişiklik olmamıştır, tek fark canlı stüdyo 

konukları ağırlamak yerine telefon bağlantıları yapılmasıdır. (K7) 
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Şekil 4: Yayınlarda Bilgilendirme Anonslarına Yer Verilmesi 

Katılımcılar, salgına ve alınması gereken önlemlere radyoların ne 

ölçüde yer verdiğine temas ederken Şekil 4’teki veriler öne çıkmıştır. 

K9 kodlu katılımcı şu ifadelerle radyoların icraatına vurgu yapmıştır: 

Kesinlikle bu noktada en çok duyarlı olan radyolardır diyebilirim. 

Çünkü radyo görsel uğraşlardan uzak, sadece dinleyici ve daha az 

kişiyle icra edilen bir iş alanı olduğu için, salgına yönelik tedbirleri 

en sık hatırlatan medya aracı olduğunu savunabilirim. (K9) 

K5, K6 ve K7 kodlu katılımcılar da ilgili soru ekseninde ortak 

düşünceleri paylaşmışlardır: 

Maske, mesafe ve hijyen kurallarını bıkmadan anlattık. (K5) 

Yayınlarımızda, 14 kuraldan sıklıkla bahsettik. (K6)  

Süreç Boyunca 
Bilgilendirme 

Anonslarının Sıklıkla 
Yapılması 

Şahsi Olarak ve Kurumsal 
Karar Gereği Anonslara 
Devamlı Yer Verilmesi 

Covid 19 Sürecinde Bilgilendirme Anonslarına Yer Verilmesi 

Hastalıktan Korunmanın 
Başlıca 14 Kuralına Her 
Daim Temas Edilmesi 

Salgına Yönelik 
Tedbirleri En Sık 

Hatırlatan Radyoların 
Anonsları Görev 
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Hazırlanan kamu spotları düzenli olarak yayına verilmiştir ve bu 

uygulama devam etmektedir. (K7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 5: Salgına Dair 2020 Değerlendirmesi 

Katılımcılar, salgının hızla yayılmaya başladığı 2020 yılına dair 

değerlendirme yaparken, Şekil 5’teki verileri öne çıkarmışlardır. Bu 

doğrultuda K1 kodlu katılımcı genel bir değerlendirmeyle 

denilebilirse süreci özetlemiştir: 

Tarihe geçecek bir yıl olduğu kesin. Özellikle ekonomik anlamda 

insanımızın fazlaca yıprandığını gördük. Yaşanan bu süreçte tüm 

alışkanlıklarımızın birden nasıl değiştiğine şahit olduk. Rutin 

işlerimizi yapamadığımız, sevdiklerimizle aramıza mesafe 

koyduğumuz, sarılamadığımız, sevemediğimiz sağlık çalışanlarının 

aylarca çocuklarına dokunamadığı, evlere kapanmak zorunda 

kaldığımız zor bir süreçti ve hala devam etmektedir. (K1) 

2020 Yılına Dair Salgın 
Ekseninde Genel 

Çok Ekstra 
Bir Durum, 

Her Anlamda 

Topyekun 

Hazırlıksız 
Yakalandık! 

Özlem 
Gidermenin 

Rahatça 
Nefes 

Almanın 
Önemini 

Hatırlatacak 

Tarihe 

Geçecek 
Nitelikte ve 

Oldukça 
Yıpratıcı Bir 
Sürecin Adı! 
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K4 kodlu katılımcı ise sürecin yansımaları olacağını belirtmiştir: 

Ekstra bir durum, hazırlıksız yakalandık. Sindirmemiz zor olsa da 

ileride bunun yansımalarını görmeye devam edeceğiz. (K4)  

2020’nin radyo programcıları özelinde değerlendirmesini yapan K5 

kodlu katılımcının değerlendirmeleri de şu şekilde olmuştur: 

Salgın; bütün iş kollarında olduğu gibi bizleri de derinden etkiledi, 

rahat yayın yapamadık rahat şirkete gidemedik bazen evde bazen 

şirkette yayınlarımızı yaptık ama genel olarak insanların canı yandığı 

sürece rahat nefes alamadık. (K5) 

K2 kodlu katılımcının izahatları, sürecin olumlu yansımaları üzerine 

yoğunlaşmıştır: 

Elbette zorlulukları kadar artıları da olan bir yıldı. Bizim işimiz 

dâhil, birçok işin çok daha pratik koşullarda, mekânlara bağlı 

kalmadan yürütülebildiğini görmek hayatımızda yeni bir pencere, 

anlayış açtı. Artık zamanın değerini daha iyi anlıyor, evlerde 

geçirdiğimiz süreç sayesinde kendimize vakit ayırmanın ne kadar 

gerekli ve önemli olduğunu biliyoruz. (K2) 
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Şekil 6: Pandemide Radyocuların Dinleyicilere Dair Çalışmaları 

Şekil 6’daki veriler ise, radyo programcılarının salgın sürecinde 

dinleyicilere yönelik çalışmalarına temas etmektedir. Bu minvalde K8 

kodlu katılımcının ifadeleri şöyle olmuştur: 

Koruyucu tedbirlerden bahsetme, hayata dair farkındalık ve toplum 

bilinci oluşturma üzerinde sıklıkla durduğumu söyleyebilirim. (K8) 

K7 ve K10 kodlu katılımcıların izahatları ve icraatları da şöyledir: 

TRT kamu yayıncılığı ilkesini benimsediği için ivedilikle kamu 

spotları hazırlanmış ve yayına verilmiştir. Tıp doktorları ve 

ekonomistler ile bağlantılar yapılmıştır. (K7) 

Dinleyicilerimize Sağlık Bakanlığı’nın uyarılarına uymalarının 

önemini ve doktorlarımızın tavsiyelerini aktardık. Aynı zamanda 

dinimizin bu hususta bize neyi emir ve tavsiye ettiğini, pandemi 

Pandemi Sürecinde Radyocuların 
Dinleyicilere Yönelik Çalışmaları 

Alanında Uzman Olan Hekimlerin 
ve Psikologların Radyoya Konuk 

Edilmesi 

Kamu Spotlarıyla ve Uzman 
Görüşleriyle Dinleyicilerin 

Bilinçlendirilmesi 

Sağlıklı Kalmak Akıl Sağlığını 
Korumak Adına Bilimsel 

Verilerin Paylaşılması 

Maske, Mesafe ve Hijyen 

Kurallarına Temas Edilmesi  
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yasaklarının kul hakkına girmek gibi büyük günahlara sebep 

olduğunu ve Peygamber Efendimizin salgın hastalıklarda nasıl 

davrandığını dinleyicilerimize aktardık. (K10) 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 7: Radyolarda Salgın Konulu Programların Yapılması 

Şekil 7’de öne çıkan yanıtlar ölçeğinde K9 kodlu katılımcının 

açıklamaları şöyledir: 

Salgın sürecinin başından beri uzman konuklarla yayınlar yaptık. 

Konuklarımızla telefon bağlantılarıyla yapılan programlarda her 

açıdan salgınla mücadeleyi ele aldık. (K9) 

K6 kodlu katılımcı ise salgına yönelik programların televizyon 

kanallarında yapıldığına vurgu yapmıştır ve virüsün oluşturduğu 

psikososyal meselelere odaklanılması gerektiğini belirtmiştir. K3 

kodlu katılımcı da eşdeğer bir yoruma yer vermiştir: 

Bunu zaten fazlasıyla yapan televizyonlar var. Her bilim kurulu üyesi 

bir yerlerde konuşuyor. Ayrıca insanlar korona konusundan 

 

Covid 19 

Salgınını 
Konu Alan 

Radyo 

Programları 
Yapılması

Uzman Görüşler Bağlamında Telefon 
Bağlantılarıyla Pandemi Konulu Programların 

Gerçekleştirilmesi 

Radyo Program Formatının Dışına 
Çıkılmaması ve Salgın Meselesine Anonslarla 

Temas Edilmesi 

Haber Kanalları Fazlasıyla Program 

Yaptığından Bilgilendirmelerle Yetinilmesi 
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fazlasıyla sıkıldı. Evde kalan insanların maruz kaldığı psikososyal 

sorunlara odaklanmak doğru olacaktır diye düşünüyorum. (K6) 

Konunun uzmanları her gün televizyonlarda olduğundan, okuduğum 

tüm önemli bilgileri dinleyenlerle paylaştım. (K3) 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 8: Dinleyicilerin Radyolara ve Radyoculara Güveni 

Hedef kitlesi olan dinleyicilerin radyolara ve radyoculara olan güvenini 

hem genel anlamda hem de salgın sürecinde ölçebilmek adına 

katılımcıların görüşlerine başvurulmuştur. Bu doğrultuda K3 kodlu 

katılımcı şu açıklamalarıyla öne çıkmıştır: 

Güven hususunda birinci sıradayız desem yeridir, çünkü biz devamlı 

halkın içindeyiz ve çok gözlem yapıyoruz. Bu da yayına yansıyor. 

Birçok ünlü gibi büyük özel villalardan evde kalın çağrısı yapmadık 

ki millet onlara çok da önem vermedi. İşinden kovulan, kirasını 

ödeyemeyen, evine yemek götüremeyen bir insana koca villalardan 

evde kal demek çok da inandırıcı gelmedi. (K3) 

Samimiyet Nedeniyle 

Radyocuların Tercih 
Edilmesi 

Halkın İçinde Olan 
Radyoların ve 

Radyocuların İlk Sırada 

      Katılımcılara Göre Dinleyicilerin Radyo ve Radyoculara Güveni 

Kurum ve Birey 

Bağlamında 
Güvenilirliğin Olması 

Dijital Medya 

Mecralarına Rağmen 
Radyoların Önde Olması 
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Radyolarla birlikte televizyonların da güven sağlayan mecra 

olduğunu değerlendiren K1 kodlu katılımcının ve ilgili meseleye 

şahıslar ve kurumlar özelinde yaklaşan K7 kodlu katılımcının 

görüşleri şu şekildedir: 

Güven açısından bakarsak, insanımız okuduğundan çok gördüğüne 

ve duyduğuna daha çok inanır. Tabi ki istisna olanlar da var. Bu 

noktada televizyonlar ve radyolar daha güvenilir geliyor. (K1) 

Çalışılan kurum ve çalışan birey üzerinden bir güven algısı 

bulunduğu kanaatindeyim. (K7) 

Radyolardaki samimiyetin aynı zamanda güven doğurduğuna atıfta 

bulunan K9 kodlu katılımcı da şu hususlara değinmiştir: 

Radyolar diğer alanlara göre daha samimi bir iletişim aracıdır. 

Televizyon ve gazete gibi çok çeşitlidir. Reyting kaygısından daha 

uzak bir alandır. Bu da samimiyet etkisini arttırıyor. (K9) 

 

 

 

 

 

 

Şekil 9: Radyoların Covid 19 Farkındalığı 

Radyoların Covid 19 Farkındalığı 
Oluşturması 

Fazlasıyla 
Oluşturduk, 

Sosyal Medya 

Paylaşımlarınd
a Maskesiz 

Foto 

Kesinlikle 

Salgına Dair 
Farkındalık 
Oluşturduk 

ve Buna 

Devam 

Moral, 

Motivasyon, 

Bilgilendirm

e Eşliğinde 
Farkındalık 

Sağlandı  
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Covid 19 ekseninde radyoların oluşturduğu farkındalığa dair öne 

çıkan yanıtlara 9 numaralı şekilde yer verilmiştir ve nihayetinde K3 

kodlu katılımcı düşüncelerini paylaşmıştır: 

Fazlasıyla yaptık. Sadece yayın olarak değil sosyal sayfalarımızdan 

da kalabalık yerlerde olan maskesiz hiç foto paylaşmadık. Radyo 

olarak bilgilendirmemiz her saat başı vardı. (K3) 

Radyolara ve radyoculara göre bu durumun değişebileceğine temas 

eden K10 kodlu katılımcı ise meseleye şöyle yaklaşmıştır: 

Radyoya ve radyocuya göre değişiklik gösterebilir. Bizim 

kurumumuzun bu konuda yeterli olduğunu düşünüyorum. (K10) 

Covid 19 farkındalığına radyoların yayın akışları üzerinden temas 

eden K4 kodlu katılımcı da şu izahta bulunmuştur: 

Açıkçası saatlerce Covid 19 anlatan bir yayın akışından ziyade şarkı 

aralarında kısa anonslar halinde örnekler ve araştırma sonuçlarını 

anlatmayı daha yapıcı buluyorum. (K4) 

 

 

 

 

 

Şekil 10: Salgının Gidişatına Yönelik Değerlendirmeler 

    Salgının Gidişatına Dair Değerlendirmeler 

Hiçbir Şey Bilhassa Psikolojik 
Anlamda Eskisi Gibi Olmayacak 

Hastalık Sürecinde Kenetlensek 
de Salgın Kolayca Bitmeyecek 

Aşı Çalışmalarıyla Salgın 
Kontrol Altına Alınacak 

Özellikle Ekonomik Anlamda 
Zorluklar Kapımıza Dayanacak 
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Katılımcılardan salgının süreci ve gidişatına dair yorumları 

istendiğinde yukarıdaki şekilde yer alan içerikler öne çıkmıştır ve 

nitekim açıklamalar şu doğrultuda olmuştur: 

Daha önce yaşanan benzer durumlarda da olduğu gibi böyle bir 

salgını aşı çalışmalarının bitirdiği görülüyor. Ülkemizde ve dünyada 

bu noktadaki gayreti görmek sevindiricidir. (K9) 

Benim gördüğüm kadarıyla bu salgın kolay kolay bitmeyecek. Biz 

Türk halkı olarak kenetlenmeyi, birlik olmayı başarabildik. Başka 

ülkelerde kısıtlamalara yapılan isyanlar görülürken biz gayet olumlu 

ve kurallara uyan bir toplum olduk. (K4) 

Hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını düşünüyorum, bu psikolojik 

sorunu yıllarca üzerimizden atabileceğimizi düşünmüyorum. (K5) 

Dünyaya göre süreci çok daha iyi yönettiğimizi düşünüyorum. (K8) 

Ekonomik zorlukların tüm dünya ve bizim için kapıda olduğunu, zor 

günlere hazırlıklı olmak gerektiğini düşünüyorum. (K2)  

 

 

 

 

 

Şekil 11: Radyocuların Son Değerlendirmeleri 

 

Genel 

Değerlendirme 

Mikrofon Başında Olmanın ve Dinleyicilere Bu 
Süreçte Bilgi Aktarmanın Öneminin Farkına Varılması 

Kurallara Riayet Edilmesi ve Dostlara Sarılmanın Bir 
Süre Daha Ertelenmesi 

Toplumu Kaos ve Bilgi Kirliliğinden Uzaklaştırmak 
İçin Sosyologlar ile Çalışmaya Önem Verilmesi 
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Radyo programcılarından son olarak gerek salgına dair gerekse şahsi 

tutum ve yaklaşımlarına dair genel değerlendirme yapmaları istenmiştir 

ve aşağıdaki izahlar bu çerçevede dışa yansımıştır: 

Kesinlikle kurallara uyulması ve yapılması gereken her şeyin eksiksiz 

bir şekilde yapılıyor olması gerekmektedir. (K5) 

Bu sürecin sosyolojik tarafı çok büyük ve durum her geçen gün bilgi 

kirliliğine neden oluyor. İnsanlar pandemi uzadıkça farklı teoriler 

üretiyor. Sahada sosyologlarla çalışılması önemlidir. (K1) 

Bir radyocu olarak en önemli görevimizin, o mikrofonun başında 

olamayan birçok insanın sesi olmak olduğunu düşünüyorum. Çünkü 

bilgiyi her yerden alıyorlar ama bizden moral almaya ihtiyaçları var. 

Ben de her zaman bu kısmı ön planda tutuyorum. (K2)  

Duygu karmaşası noktasında çok zorlandık hepimiz. Ama radyolarda 

da yaptığımız yayınlarda bunu yansıtmamak adına büyük 

mücadeleler verdik. (K9) 

SONUÇ 

Literatür verileri ve nitel bulgular göstermektedir ki radyo yayıncılığı; 

her ne kadar televizyonlar ve internet ortamları yaygın bir kitle 

oluşturmuş olsa da hatırı sayılır bir hedef kitleye hitap etmeye devam 

ettirmektedir. Bununla birlikte her geçen gün dijitalleşmeye entegre 

olan ve teknolojinin sunmuş olduğu tüm yenilikleri kullanarak 

dinleyicisine etkin bir yayıncılık sunabilme eğiliminde olan radyo 

kanalları, sektördeki gücünü muhafaza edebilmektedir. 
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Yürütülen çalışmada radyo yayıncılığın küresel dünyadaki ve 

Türkiye’deki mevcudiyetiyle birlikte bilhassa analiz sürecinde radyo 

programcılarının genel değerlendirmeleri üzerinden hareket edilmesi 

hedeflenmiştir. Bu minvalde gerçekleştirilen mülakatlar, ulusal radyo 

kanallarında görev icra eden programcıların tutumlarını ve 

düşüncelerini ortaya koymak adına fenomenolojik model desteğiyle 

birçok bulguyu karşımıza çıkarmıştır.  

Söz konusu bulgular ekseninde salgının; medyaya, radyolara, radyo 

programcılarına ve diğer parametrelere yansımaları irdelenmeye 

çalışılmıştır. Nihayetinde pandemi şartlarında radyo programcılarının 

nasıl bir yol kat ettiğini, nelerle mücadele ettiğini ve görev anlamında 

neleri düstur edindiğini gösteren şu neticeler çalışmanın nihai verileri 

olarak karşımıza çıkmıştır: 

• Tüm olumsuzluklara rağmen salgın sürecinde radyolar; halkı 

bilgilendirmek ve moral/motivasyonu yüksek tutmak adına 

önemli bir rol üstlenmiştir. 

• Alınması gereken tüm tedbirler yayın akışı içerisinde sıklıkla 

vurgulanarak, gündemin ilk sırasına koronavirüsü yerleştiren bir 

yayıncılık anlayışı güdülmüştür. 

• Rutin yayın akışının yeri geldiğinde dışına çıkılarak, salgına dair 

tüm gelişmeler dinleyiciye aktarılmıştır ve uzman konukların 

değerlendirmeleriyle doğru bilgi akışı sağlanmıştır. 

• Gerçekleştirilen yayınlar, salgın önlemleri gereğince stüdyoda 

değil telefon bağlantısıyla yapılmıştır. 
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• Olması gerekeni uygulamak ve aynı zamanda topluma rol model 

olabilmek adına maske,mesafe, hijyen kurallarına riayet 

edilmiştir ve sosyal medya paylaşımlarıyla bu yaklaşım 

sergilenmeye devam ettirilmiştir. 

• Oluşan korku psikolojisinin yansıması olarak gerek hastalığa 

yakalanma gerekse medya geneline sirayet eden ekonomik 

problemlerin neticesi bağlamında işsiz kalabilme endişesi had 

safhaya çıkmıştır. 

• Salgın önlemleri gereği, ulusal radyoların halka buluşmak adına 

icra ettiği dış yayınlar ertelenmek durumunda kalmıştır ve ayrıca 

birçok yeni proje bu süreçte rafa kaldırılmıştır. 

• Sponsorluk gelirlerinin ve reklam alımlarının azalması 

sonucunda hem radyolar hem de radyocular ekonomik açıdan 

problemler yaşamıştır. 

• Ulusal radyolarda programcılarının genel yaklaşımı gereği; kimi 

yayınlarda haber ağırlıklı bir anlayış tercih edilirken kimi 

yayınlarda ise halkı salgın psikolojisinden çıkarmak adına 

eğlenceli ve hareketli içeriklere daha fazla yer verilmesi yoluna 

gidilmiştir. 

• Ortak nokta olarak her radyoda, salgın önlemleri ekseninde 14 

kurala sürekli temas edilmiştir ve bu eksende Sağlık Bakanlığı 

başta olmak üzere RTÜK ve diğer kurumlar tarafından paylaşılan 

verilerin dinleyicilere aktarılması sağlanmıştır. 

• Son olarak; radyoların güvenilirliğini kalıcı kılmak adına, doğru 

bilgiyi paylaşmaktan ödün vermeyen bir radyo niteliğinin olduğu 

aksettirilmiştir. 



200 | EDİTÖRLER: Prof. Dr. Mehmet YILMAZ, Doç. Dr. Hasan ÇİFTÇİ, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DOĞAR 

 

KAYNAKÇA 

Akalın, A. (2011). Radyo ve Televizyon Teknolojilerindeki 

Gelişmelerin Hukuki Düzenlemelere Etkisi, Ankara: Radyo ve 

Televizyon Üst Kurulu.  

Altunbaş, H. (2003). Radyo Reklamcılığı Türkiye’de Yerel Radyolar, 

İstanbul: Tablet Kitabevi.  

Arslan, S. (2010). Türkiye’de Radyo Oyunları, Yayımlanmamış 

Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, Ankara.  

Aziz, A. (2018). Radyo Yayıncılığı, İstanbul: Nobel Yayıncılık.  

Birsen, Ö. (2005). Çok Seçenekli Medya Ortamında Kitle İletişim 

Araçlarının Tüketim ve Seçim Biçimi: Eskişehir Örnekleminde 

Bir İzlerkitle Araştırması, Yayımlanmamış Doktora Tezi, 

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir. 

Cankaya, Ö. (2003). Bir Kitle İletişim Kurumunun Tarihi: TRT 1927-

2000, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. 

Corona Salgını Medyayı Nasıl Etkiledi, 

https://www.ntv.com.tr/sanat/corona-salgini-medyayi-nasil-

etkiledi/ Erişim Tarihi: 17.01.2021 

Çakır, H. (2005). Tüm Yönleriyle Radyo, Ankara: Siyasal Kitabevi. 

Doğan, S. (2017). Türkiye’de Değişen Radyo Dinleme Alışkanlığı ve 

Özel Radyolarda Radyo Tiyatrosu, Yayımlanmamış Yüksek 

Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 

İstanbul. 

https://www.ntv.com.tr/sanat/corona-salgini-medyayi-nasil-etkiledi/
https://www.ntv.com.tr/sanat/corona-salgini-medyayi-nasil-etkiledi/


COVID 19 SÜRECİNDE İLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARI | 201 

 

Gravetter, J. F., Forzano, L, B. (2012). Research Methods for The 

Behavioral Sciences, USA: Linda Schreiber Ganster.  

İflazoğlu, N., Aksoy M. (2020). Tüketicilerin COVID-19 Salgını 

Sürecinde Yiyecek-İçecek İşletmelerinden Bekledikleri 

Hizmetin Niteliğine İlişkin Bir Araştırma. Journal of Tourism 

and Gastronomy Studies, 8 (4), 3362-3377. 

Karakoç, E. (2018). Dijital Radyo Yayıncılığının Toplumsal Alana 

Etkisi. Radyo Vizyon Dergisi, (31) 12-13. 

Kejanlıoğlu, B. (2005). Türkiye’de Radyo ve Televizyon Yayıncılığı 

Siyasası, İstanbul: IPS İletişim Vakfı Yayınları. 

Kıcır, G. K., ve Tonus, H. Z. (2020). Türkiye’de Radyo Yayıncılığının 

Yeni Kurumsal Kuram Bağlamında Değerlendirilmesi.  

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20 (1), 191-208. 

Kırık, A. M. (2018). Dünya Radyoculuğunda Tematik Radyoların İşlevi 

ve Durumu. Radyo Vizyon Dergisi, ( 32), 14-16. 

Kocabaşoğlu, U. (1980). Şirket Telsizinden Devlet Radyosuna, Ankara: 

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Yayınları. 

Kocabaşoğlu, U. (2010). Şirket Telsizinden Devlet Radyosuna, 

İstanbul: İletişim Yayınları.  

Kuyucu, M. (2013). Türkiye'de Özel Radyo Yayıncılığı: Ulusal Ölçekte 

Yayın Yapan Özel Radyo Kanallarının Yapıları Üzerine Bir 

Araştırma. Küresel İletişim Dergisi, 7 (4), 135-155. 

Küçükerdoğan, B. (2003). Radyo Programcılığı Keyifli İştir. Journal of 

İstanbul Kültür University Arts and Social Sciences, 1(4), 15-

22. 



202 | EDİTÖRLER: Prof. Dr. Mehmet YILMAZ, Doç. Dr. Hasan ÇİFTÇİ, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DOĞAR 

 

Özgül, G. (2019). Toplumsal Bellekte Radyo Ve Antalya’da Radyo 

Anıları (1937-1977), Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 

Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya. 

Öztürk, B. (2017). Radyo Yayıncılığının Dijitalleşmesi ve Radyo 

Dinleyicisinin Dönüşümü, Yayımlanmamış Doktora Tezi. 

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. 

Peltekoğlu, F. B. (2007). Halkla İlişkiler Nedir, İstanbul: Beta 

Yayınları. 

Radyo Kanalları Frekans Listesi, https://www.myproduksiyon.com 

/2020-radyo-kanallari-frekans-listesi/ Erişim Tarihi: 

14.01.2021 

Tugen, B. (2013). Dijital Çağda Radyo Yayıncılığı, 18’inci Türkiye 

İnternet Konferansı, İstanbul. 

Türkoğlu, T. (2010). Dijital Kültür, İstanbul: Beyaz Yayınları. 

 

 

 

 



COVID 19 SÜRECİNDE İLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARI | 203 

 

 

 

 

 

 

 

BÖLÜM 7 

SİGARA KARŞITI KAMU SPOTLARINA YÖNELİK 
TUTUM VE DAVRANIŞ EĞİLİMLERİNİN İNCELENMESİ1 

Hande ŞEN AKCA2 

Doç. Dr. Tuğba AKDAL3 

 

 

 

 

 

 
1 Bu çalışma Hande ŞEN AKCA tarafından Doç. Dr. Tuğba AKDAL danışmanlığında 
hazırlanan ‘’Sigaranın Zararlarıyla İlgili Kamu Spotlarının Bireylerin Tutumunu 
Nasıl Etkilediğine İlişkin Bir İnceleme’’ adlı Yüksek Lisans tezinden yararlanılarak 
hazırlanmıştır. 
2 Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Kültürel Çalışmalar Anabilim Dalı, 
Zonguldak, Türkiye hande.sakca@sbe.karaelmas.edu.tr Orcid: 0000-0003-3076-

8523 
3 Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Zonguldak, Türkiye, 
tugba.akdal@beun.edu.tr, Orcid: 0000-0002-6964-0351 



204 | EDİTÖRLER: Prof. Dr. Mehmet YILMAZ, Doç. Dr. Hasan ÇİFTÇİ, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DOĞAR 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COVID 19 SÜRECİNDE İLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARI | 205 

 

GİRİŞ 

Kamu spotları, kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte vakıf, dernek, 

Sivil Toplum Örgütleri (STÖ) gibi kuruluşlarca hazırlanan kamu 

yararı gözeten yayınlardır. Kitle iletişim araçlarıyla topluma ulaştırılan 

bu yayınlar bireylerde farkındalık yaratmak, istenilen yönde pozitif 

tutum sağlayarak davranış geliştirme amacı taşımaktadır.  Son yıllarda 

dünya genelinde sigara kullanımının yaygınlaşması ve kullanıma 

başlama yaşının oldukça alt sınırlar da olması nedeniyle Dünya Sağlık 

Örgütü (DSÖ) tarafından ulusal önlemlere kılavuz niteliğinde küresel 

önlemler alınmıştır. Sigara karşıtı kamu spotları da bu önlemler 

çerçevesinde yayınlanmakta olup davranış değişikliği sağlama amacı 

taşımaktadır.  

Bu araştırma kapsamında hedeflenen; sigara karşıtı kamu spotlarına 

karşı, hedef kitlenin tutum ve davranış eğilimlerini belirleyerek 

sergilenen davranışlarının nedenleriyle birlikte tespit edilmesidir. 

1. Sigara Kullanımında Sosyal Faktör Etkisi 
 

Sigara ile mücadelede en önemli faktör sigara kullanımına hiç 

başlanmamasıdır. Öyleki sigaranın içerdiği bağımlılık yapıcı 

kimyasallardan dolayı gerçekleşen fizyolojik bağımlılık, birey 

sigarayı bırakmak istediğinde engelleyici bir faktör olmaktadır. Bir 

takım değişkenler sigaraya başlamada ve davranışın sürdürülmesinde 

etkili olmaktadır. Özellikle ‘’… Sigaraya başlama yaşı, önemli 

çıkarımlar vermektedir. Sigaraya erken yaşta başlayan ergenlerde, 

sigara içmenin düzenli hale gelme olasılığı yüksektir’’ (World Health 
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Organization,2010:2). Ergenlik döneminde edinilen davranışlar 

yetişkinlik döneminde perçinlenmekte ve sürdürülebilir hal 

almaktadır.  Tütün endüstrisinin küresel pazarda varlığını 

sürdürebilmek adına genç yaş grubu hedefli pazarlama stratejileri, 

tütün ve tütün mamulleri kullanım yaşının oldukça düşmesine neden 

olmuştur. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bireylerin 

tütün mamulü kullanmaya başlama nedenlerinin cinsiyete göre 

dağılımını analiz edilmiş, özenti, merak ve arkadaş etkisi faktörlerinin 

ön plana çıktığı görülmüştür. Erkekler merak, özenti, arkadaş etkisi ile 

tütün mamulü kullanımına başlarken, kadınlar aile sorunları, kişisel 

sorunlar ve eğlence amaçlı başlamaktadır (TÜİK, 2020). Sigaraya 

yüklenen sembolik anlamlar da sigaraya başlamanın teşvik edici 

nedenlerindendir. Bu kapsamda tüm bireysel değişkenlikler 

gözetilerek devlet ve sivil toplum kuruluşları aracılığıyla 

gerçekleştirilecek farkındalık çalışmaları önem arz etmektedir.  

2. Kamu Spotu Kavramı ve Özellikleri 
 

Kitle iletişim araçları; kamu kurum ve kuruluşları başta olmak üzere 

özel sektör, sivil toplum örgütleri gibi organizasyonların faaliyetlerini 

topluma aktarabilmeleri bakımından önemli aracı konumundadır. 

Toplumun her kesimine hitap etme özelliği olan bu araçlar, bireylerin 

eğitim ve kültür seviyelerini arttırarak farkındalık yaratma konusunda 

etkin olarak kullanılmış ve kullanılmaktadır. Radyo ve televizyon 

yayın hayatına başladığı gün itibariyle ‘’kamu yararı’’ ideolojisiyle 

topluma hizmet eden araçlardır. Kamu spotları, kamu yararı 

kapsamında kitle iletişim araçları aracılığıyla gerçekleştirilen 
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hizmetlerden biridir. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Kamu 

Spotu Yönergesi ’nde kamu spotu kavramı;  ‘’Kamu kurum ve 

kuruluşları ile dernek ve vakıf gibi sivil toplum kuruluşlarınca 

hazırlanan veya hazırlatılan ve Üst Kurul tarafından yayınlanmasında 

kamu yararı olduğuna karar verilen bilgilendirici ve eğitici nitelikteki 

film ve sesler ile alt bantları’’ şeklinde tanımlanmaktadır (RTÜK, 

2021). Ayrıca yönerge metninde kamu spotlarının taşıması gereken 

özellikler, ret ve kabul durumlarına dair bilgiler yer almaktadır. Kamu 

spotları istenilmeyen davranışların engellenmesi, mevcut konu 

hakkında toplumu bilinçlendirilmesi ve ikna yoluyla pozitif yönde 

tutum sağlanmasını olanaklı kılmaktadır. 

Günümüzde alkol, sigara bağımlılığı, kadına şiddetin önlenmesi, 

kişisel verilerin korunması, çeşitli hastalıklar ve bilinçli ilaç 

kullanılması gibi çeşitli konularda kamu spotları yayınlanmaktadır.  

Kamu spotları barındırdığı teknik özellikler ve amaç bağlamında 

reklamlar ile benzemekle beraber kar amacı gütme noktasında 

birbirinden ayrışmaktadır. Reklamlar temelinde ticari amaç 

doğrultusunda bireyleri ikna amacı taşırken kamu spotları ikna 

aracılığı ile bireylerde tutum değişikliği olumlu davranış kazandırma 

amacı taşımaktadır. ‘’Bu kategorideki reklamlar, ürünler veya 

hizmetler yerine gerçek hayattaki uygulamaları veya fikirleri teşvik 

etme eğilimindedir’’ (Bummara ve Choi, 2015: 73). Kamu spotları 

günümüzde birçok disiplin içerisinde farklı kavramlar dâhilinde 

incelenmektedir. Bilis’in ‘’Toplumu bilgilendiren, eğiten ve 

yönlendiren kısa süreli görsel-işitsel bir form…’’ (2014:349) olarak 

tanımladığı kamu spotları; sosyal pazarlama, sağlık iletişimi gibi 
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sosyal bilimlerin birçok alanında yerini almaktadır. Tüm disiplinlerde 

kamu spotlarının, kamu yararı doğrultusunda bireylerde tutum ve 

davranış değişikliği sağlanması görüşü hâkimdir.  

Özellikle son yıllarda tütün ve tütün mamulleri kullanımının küresel 

olarak artmış olması DSÖ tarafından küresel tütün salgını olarak 

nitelendirilmesine neden olmuştur. Tütün ve tütün mamulleri 

kullanımı bireysel sorun olmasının yanı sıra artan sağlık harcamaları 

ve insan sermayesi kaybı nedeniyle ulusal ve küresel bir sorun olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Ülkemizde alınan önlemler çerçevesinde 

önemli bir adım olarak kabul edilen 26.11.1996 yılında 22829 sayılı 

Resmi Gazetede yayımlanan 4207 sayılı Tütün Mamullerinin 

Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun’da Türkiye Radyo ve 

Televizyon Kurumu ve özel televizyon kurumlarına tütün ve tütün 

mamullerinin zararları konusunda ayda en az doksan dakika toplumu 

uyarıcı ve eğitici yayın yapma zorunluluğu getirilmiştir (TBMM, 

1996: 114). 19 Ocak 2008 tarihinde 26761 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanan 5727 sayılı kanun ile ayda doksan dakika olan zorunlu 

yayınların, asgari otuz dakikasının 17:00-22:00 saatleri arasında 

yayınlanması koşulu ile 08:00-22:00 saatleri arasında yayınlanmasına 

karar verilmiş olup bu saatler dışında gerçekleştirilen yayınlar zorunlu 

olan doksan dakikaya dâhil edilmemiştir (Resmi Gazete, 2008). 

Yapılan bu değişiklik aracılığıyla özel kanalların bireylerin daha fazla 

televizyon izlediği prime time zaman diliminde kamu spotları 

yayınlaması sağlanmış, televizyon izlenmenin düşük olduğu saatlerle 

doksan dakikanın tamamlanmasının önüne geçilmiştir. 
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Sigara kullanımının zararlarına yönelik alınan önlemler doğrultusunda 

toplumsal bilincin varlığına karşın bireyler sigaraya kullanımına 

başlamakta, kullananlar ise davranışı sürdürmeye devam etmektedir.  

Bu kapsamda sigara karşıtı kamu spotları bireylerde farkındalık 

yaratma, tutum ve davranış değişikliği sağlaması bakımından önem 

teşkil etmektedir. ‘’Sigara içmeme mesajları genellikle tütün 

kullanmaya devam etmenin olumsuz sonuçlarını vurgulayarak korku 

veya tehdit duygularını ortaya çıkarmak için tasarlanmıştır’’ (Jung ve 

Villegas,2011:220). Kamu spotlarında ana hedef kişileri ikna etmek 

olmakla birlikte bu süreç korku tehdit gibi öğeler aracılığıyla 

işlenmektedir.  Mesaj genellikle bireylerin sigarayı bırakmadıkları 

takdirde karşılaşabilecekleri olumsuzlukları vurgulama şeklinde 

verilmektedir. Sosyal içerikli bu mesajlarda çoğunlukla korku 

çekiciliği stratejisi uygulanmakta, korku ögeleri ikna amaçlı 

kullanılmaktadır. ‘’Fiziksel tehditlere odaklanan tütün karşıtı 

mesajlar hasar görmüş vücut organlarının grafik görüntülerini 

kullanarak tiksinti ve korku uyandırmaktadır’’ (Leshner vd.,2010: 

488). Ancak kullanılan korku ögelerinin uygun oranda kullanılması 

mesajın etkililiği açısından önemlidir. Öyle ki caydırıcı içerikler 

bireyin tutum ve davranışını olumlu yönde etkileyebileceği gibi 

yüksek oranda korku içeren görüntüler bireylerde bilişsel savunma 

gerçekleştirerek mesajın reddedilmesine neden olabilmektedir. İkna 

amaçlı kullanılan ögelerden de bir tanesi de kamu spotu reklamlarında 

ünlü ve uzman kullanımıdır. ‘’Toplumsal sorunlara dikkat çekilmesini 

amaçlayan sosyal pazarlama çerçevesinde ünlü kullanımının da 

olumlu sonuçlar doğurduğu bilinmektedir’’ (Zalluhoğlu vd.2015: 
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470).  Toplum tarafından kabul gören ünlü kişiler, verilen mesajın 

etkili kılınması adına sosyal sorumluluk ilkesiyle kamu spotlarında yer 

alabilmektedir. Ancak ‘’Türkiye’deki kamu spotlarının tamamına 

yakınında müzik kullanılmış, ünlü ve uzman kullanımına ise çok fazla 

yer verilmemiştir’’(Yetkin Özbük ve Öz, 2017:585). Ülkemizde 

yayınlanan sigara karşıtı kamu spotlarında daha çok bireylerin empati 

yapmasını sağlayacak şekilde verilen hikaye örgüsü, ses ve müzik 

kullanımıyla desteklenerek duygusal etki yaratılmaktadır.  

3. Tutum ve Tutuma Dair Kuramsal Yaklaşımlar 

Bireylerin mevcutta sergiledikleri tutumlarını pozitif yönde 

değişmesini sağlamak için tutumun, tutum gelişim ve değişimine etki 

eden faktörlerin ayrıntılı olarak incelenmesi gerekmektedir. Bireyler 

yaşam boyu bir öğrenme süreci içerisindedir. Sahip olunan tutumlar 

ise bu süreç içerisinde öğrenilen ve birçok etken tarafından şekillenen 

yapılardır. Aile, akranlar, kültürel kimlik, eğitim, kitle iletişim 

araçları, deneyim bu faktörlerden bir kaçıdır. ‘’En erken döneme ait 

tutum kaynağı ailelerdir. Aileyi arkadaşlarımız ve medya 

izlemektedir’’ (Barış, 2012: 68). Örneğin bir çocuğun anne babasını 

rol model alarak öğrendiği davranışlar, o konu hakkında geliştireceği 

olumlu ya da olumsuz tutumda etkili olmaktadır. Tutum, ‘’… zihinsel, 

duygusal ve davranışşal bir ön tepki eğilimidir’’ (İnceoğlu,2011:23). 

Tutumları ifade edebilmek için bu üç bileşen ile tanımlamak 

gerekmektedir. Zihinsel bilişen tutum nesnesi hakkında sahip olunan 

düşünceler, duygusal bileşen tutum nesnesine karşı hissedilenler, 

davranışsal bileşen ise sergilenen davranıştır. ‘’…Tutum 
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araştırmacıları ‘tutum’u, doğrudan gözlenebilir olmasa da, davranışı 

önceleyen, eyleme ilişkin seçim ve kararlarımıza yön veren bir yapı 

olarak görmektedirler’’ (Hogg ve Vaughan,2014:162). Tutumların 

sahip olunan diğer tutumlarla ilişkisi, karmaşıklık düzeyi, gücü ve 

bileşenler arası tutarlılık tutumun davranışa dönüşmesinde 

belirleyicidir. Bir durum hakkında sahip olunan tutumlar çok güçlü ya 

da zayıf olabilirler. ‘’Bir tutumun gücü üç bileşenin (bilişsel-

davranışsal-duygusal) güçlerinin toplamı olarak düşünülebilir’’ 

(Barış, 2012: 75). Bu üç bileşenin olumlu olduğu güçlü tutumların 

değiştirilmesi oldukça zordur. Bireyin sahip olduğu tutumlar diğer 

tutumları ile örtüşüyorsa bu tutumların oldukça güçlü olduğu 

söylenebilmektedir. Öyle ki bireyin kendi içinde organize olmuş bu 

tutumlar bütünün bir tanesinin değişmesi diğer tutumlarının da 

değişmesini gerektirmektedir. Dolayısıyla bireyin diğer tutumlarından 

bağımsız bir tutumunu değiştirmesi daha kolaydır. ‘’Tutumların, bilgi 

birikimi sağlamak, araçsallık, değer ifade edicilik ve ego koruyuculuk 

olmak üzere dört temel işlevi vardır’’ (İnceoğlu 2011: 44). Tutumları 

işlevleri dâhilinde incelemek tanımlanmalarına ve bireylerin yaşamına 

ne derece de etki ettiklerinin anlaşılması konusunda büyük ölçüde 

yardımcı olmaktadır. Örneğin bilgi birikimi sağlaması bir nesne, ürün 

ya da duruma yönelik elde edilen bilgiler bireyin sonraki tercihlerinde 

belirleyici olmaktadır. (Zararlı olduğuna karar verilen ürünün daha 

sonra tercih edilmemesi gibi). Araçsal işlevi ise daha çok uyum 

sağlamayı ifade etmektedir. Bir bireyin sosyal çevresiyle uyumlu bir 

yaşantı sürmesi bakımından tutumlarını uyum sağlayacak biçimde 

geliştirmesini ve pekiştirmesini belirtmektedir. Değer ifade etmesi ise 
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bireyin sahip olduğu düşüncelerinin davranışlarına yansımasıdır. Ego 

koruyuculuk işlevi, bireyin sergilediği davranışları gerekçelendirmesi 

olarak ifade edilebilmektedir. Temelinde, bireyin bir durum karşısında 

yaşadığı çelişkiyi gerekçeler yaratarak gerilimini en aza indirmesidir. 

Tutum konusunu işleyen birçok kuram var olmakla birlikte çalışma 

kapsamında denge kuramı, bilişsel dengeleme kuramı ve bilişsel 

çelişki kuramına yer verilmiştir. Fritz Heider tarafından geliştirilen 

denge kuramı, kişinin diğer kişi ve bir nesne arasındaki ilişkinin 

dengeliliği perspektifinde geliştirilmiş kuramdır. ‘’Dengeli bir sistem 

sizin sevdiğiniz bir kişiyle aynı fikirde yada sevmediğiniz bir kişiyle 

farklı görüşte olduğunuz durumdur’’ (Taylor vd.,2020:144). Sevilen 

kişi ile farklı görüşe, sevilmeyen kişi ile aynı görüşe sahip 

olunduğunda kişi dengesiz bir durum yaşamaktadır ve bu dengeyi 

tekrar sağlamak için sevilen, sevilmeyen kişi ya da görüş hakkındaki 

tutumunu değiştirme yolu seçmektedir. Denge kuramında, kişinin 

denge sağlayabilmek için kesin bir seçim yapması söz konusudur. 

Ancak Rosenberg ve Abelson denge kuramına yeni bir bakış açısı 

getirerek bilişsel dengeleme kuramının temelini oluşturmuşlardır. 

‘’Bilişsel dengeleme kuramında dengeyi sağlamak için bir başka 

çözüm yolu daha vardır. Bu çözüm, bir öğeyi ayrıştırmaktır’’ ( 

Kağıtçıbaşı ve Cemalcılar,2014:166). Bilişsel denge kuramı, denge 

kuramında olduğu gibi bireyi tutum değiştirmeye zorlamamakla 

birlikte, tutum nesnesini ayrıştırarak ona karşı nötr davranarak ya da 

tutumunu daha fazla güçlendirerek dengesiz durumu ortadan 

kaldırmaktadır. ‘’Bilişsel Çelişki kuramı, rahatsızlığı azaltmak adına 
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davranışlarımızı kendi içimizde haklı çıkarma çabası içinde 

olduğumuzu farz ediyor ‘’ (Myers, 2019: 140). Leon Festinger 

tarafından geliştirilen bilişsel çelişki kuramı bireyin sergilediği 

davranışın iki zıt bileşene sahip olmasının bireyde gerginlik yarattığını 

öne sürmektedir. Sigaranın zararları hakkında yeterli bilince sahip 

olan bir birey, sigara kullanımına devam ettiğinde bilişsel olarak 

gerginlik yaşamaktadır. Bu gerginliği en aza indirgeyebilmek için 

sigaranın anlatılan kadar zararlı olmadığını hatta sigaranın yararlı 

olduğunu iddia ederek sigaranın pozitif yönlerini öne çıkarma eğilimi 

göstermektedir.  

4. Araştırmanın Metodolojisi 

Sigarayı bıraktırmaya yönelik kamu spotları; ikna yoluyla bireylerin 

pozitif yönde tutum geliştirmelerini sağlayarak zararlı alışkanlıktan 

uzaklaştırmak, henüz kullanmayanları ise engellemek amaçlı 

yayınlanmaktadır. Bu bağlamda kamu spotlarının tutumların değişimi 

üzerindeki etkileri ve hedef kitlenin analizinin yapılarak 

gerekliliklerin saptanması önem arz etmektedir. 

4.1 Araştırmanın Amacı 

Sigaranın sağlığa zararlı etkileri bilinmekte küresel ve ulusal önlemler 

alınmaktadır. Kitle iletişim araçları vasıtasıyla yayınlanan kamu 

spotları bu önlemler çerçevesinde yayınlanan, görsel ve işitsel 

özellikleriyle toplumsal tutum değişimi amaçlanan yayınlardır. 

Çalışmanın amacı ise bu hedef doğrultusunda yayınlanan kamu 

spotlarının tutum ve davranışa yönelik etkisini sosyal değişkenler 

çerçevesinde incelemektir. 
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4.2 Araştırmanın Evreni  

Araştırmanın evrenini Türkiye sınırları içinde ikamet eden, 18 yaş üstü 

sigara kullanan tüm sosyo-demografik gruplara dâhil bireyler 

oluşturmaktadır. Çalışma kapsamında 629 katılımcıya ulaşılmış olup 

araştırmanın amacına uygun olmayan katılımcıların cevapları 

analizden çıkarılarak, şartları sağlayan 520 katılımcılının cevapları 

üzerinden analiz gerçekleştirilmiştir.   

4.3 Araştırmanın Yöntemi ve Veri Analizi 

Araştırmada yöntem olarak sosyal bilimlerde sistematik veri elde 

etmeyi sağlayan anket yöntemi uygulanmıştır. Anket soruları, Survey 

Monkey kurumsal anket sitesine entegre edilmiş katılımcılara 

teknolojik cihazlar aracılığıyla çevrimiçi link gönderilerek internet 

üzerinden gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın istatistiksel analizinde 

SPSS (Statistical Package for the Social Sciences-Sosyal Bilimler İçin 

İstatistik Paketi)’in 25.0 sürümü kullanılmıştır. Sigara karşıtı kamu 

spotlarının bireylerin tutumları üzerindeki etkisi cinsiyet, yaş, gelir ve 

eğitim değişkenleri kapsamında Ki-Kare (Chi Square) Bağımsızlık 

Testi aracılığıyla tespit edilmiştir. Toplam 36 soru içeren ankette; 

katılımcıların demografik bilgileri, sigara kullanım alışkanlıkları, 

sigara kullanımı hakkında bilinç ve sosyal çevrenin tutumu, televizyon 

izleme alışkanlıkları, kamu spotlarına ilişkin tutumlarına yönelik 35 

adet soru yöneltilmiş olup 36. Soru kamu spotlarına ilişkin görüşlerini 

aktarabilecekleri şekilde açık uçlu olarak sorulmuştur. 
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4.4 Araştırmanın Soruları ve Hipotezler 

Araştırmanın kavramsal ve kuramsal çerçevesinde aşağıda yer alan 

araştırma sorularına cevap aranmıştır; 

S:1 Sigara kullanımına başlama ve davranışı sürdürmede etkili olan 

sosyal faktörler nelerdir? 

S:2 Sigara karşıtı kamu spotlarında kullanılan ögeler bireylerin 

tutumunu etkilemekte midir? 

S:3 Tutum oluşumunda ve değişiminde etkili olan faktörler nelerdir? 

Araştırmanın özelinde belirlenen, aşağıda yer alan hipotezler bulgular 

dâhinde test edilmiştir. 

H:1 Sigarayı bıraktırmaya yönelik kamu spotları bireylerde pozitif 

yönde niyet oluşturup davranış değişikliği oluşturmamaktadır. 

H:2 Bireyler sigaranın zararıyla alakalı yeterli bilince sahip olmalarına 

karşın sigarayı bıraktırmaya yönelik kamu spotlarıyla karşılaştığında 

tutumuna yönelik tepki vermemektedir. 

4.5 Bulgular ve Yorum 

Katılımcıların %49,8’i erkek ve %50,2’si kadındır. Yaşları 18-70 yaş 

aralığında değişmekte olup aritmetik ortalaması 31,68±9,30 olarak 

tespit edilmiştir. Katılımcılar yaş grubu aralığı olarak %50,2’si 18-29 

yaş, 30,8’i 30-39 yaş, %19’u ise 40 yaş ve üzeri grupta yer almaktadır. 

Medeni durum dağılımı ise %53,8’i bekâr, %46,2’si evlidir. 

 Araştırmaya Karadeniz Bölgesi’nden katılım %47,9, Marmara 

Bölgesi’nden %26,9, İç Anadolu Bölgesi’nden  %11,3, Akdeniz 
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Bölgesi’nden  %5,2, Ege Bölgesi’nden %4,2, Güneydoğu Anadolu 

Bölgesi’nden %1,7, Doğu Anadolu Bölgesi’nden %1,5 katılım olduğu 

görülmektedir. Yaşadığı bölgeyi belirtmeyenler ise %1,2’lik bir 

kesimdir.  

Eğitim durumu incelendiğinde katılımcıların mezuniyet dağılımı; 

ilkokul %2,9, ortaokul %3,5, lise %20,8, ön lisans %12,5, lisans %50 

ve lisansüstü oranı %10,4’tür. Katılımcıların çoğunluğunu %72,9 

oranla ön lisans ve üzerinde bir mezuniyet oluşturmaktadır. 

Gelir seviyeleri incelendiğinde ise katılımcıların %31,2’si 0 TL- 

2.324,70 TL, %39’u 2.324,70 TL-5.000,00 TL, %20,2’si 5.000,00 TL-

7.500,00 TL ve %9,6’sı 7.500,00 TL üstü gelire sahiptir. 5000 TL’den 

daha az aylık gelire sahip katılımcıların oranı %70,2’dir. 

Katılımcılar sigaraya başlamalarında etkili olan faktörler konusundaki 

görüşlerini %48,3 oranında kişisel faktörler, %40’ı arkadaşlar, %2,9’u 

aile, %2,1 oranda eş, sevgili veya nişanlı etkisi, %6,7 oranında diğer 

olarak belirtmiştir. %88,3 oranıyla kişisel faktörler ve arkadaş 

etkisinin ön planda olduğu görülmektedir. Katılımcıların %67,7’si 

sigara kullanımının kendilerini olumsuz, %11,3’ü olumlu etkilediğini 

ifade etmektedir. Bu konuda bir fikirlerinin olmadığını belirtenlerin 

oranı ise %21’dir Bu bulgular dâhilinde katılımcıların sigaranın 

olumsuz etkileri hakkında bilgi sahibi oldukları söylenebilmektedir. 

Sigaranın zararları hakkında yeterli bilince sahip olup olmamaları 

konusunda %83,1’i evet, %12,9’u kısmen ve %4’ü hayır olarak görüş 

belirtmiştir. “Sigarayı bırakmayı düşünüyor musunuz?” sorusuna 

%54,2’si evet, %24,6’sı bilmiyorum, %21,2’si hayır cevabı vermiştir. 
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Sigarayı bırakmaları durumunda katılımcılarda; keyifli vakit 

geçiremeyeceğini düşünenlerin oranı %27,3, konsantre olamayacağını 

düşünenler %20,8, sosyal çevremden dışlanacağını düşünenler %1,3 

oranında ve %50,6’sı bu seçeneklerin dışında diğer olarak görüş 

belirtmiştir. Ayrıca karşılaştıkları kamu spotları ile ilgili katılımcıların 

%30,7’si sigarayı bırakmaları gerektiğini düşündürdüğünü, %11,3’ü 

korku ve gerginliğe neden olduğunu %58’i karşılaştıkları kamu 

spotlarının sigara kullanmama konusunda kendilerini hiç 

etkilemediğini belirtmiştir.  

Katılımcıların %58,5’i kamu spotlarını etkili bulmamakta, %28,7’si 

etkili bulmakta, %12,9’u bir fikri olmadığını ifade etmektedir. Etkili 

bulanların etkilenme nedeni %20,9 oranında hikâye örgüsü ve kurgu, 

%33,8’inde empati sağlaması, %17,2 oranında kullanılan ses ve 

görüntülerin korkutucu olması ve stres yaratması, %28,1’inde ise 

duygusal etki yaratması olmuştur. Etkili bulmayanlar ise %28 

oranında bilinçlendirmediğini düşünmekte, %31,1 oranında inandırıcı 

bulmamakta, %18,9’u çok fazla abartıldığını düşünmekte ve 

%22’sinde diğer sebepler olmuştur. 

Katılımcıların kamu spotlarından sigara kullanmamalarına yönelik 

etkileme durumu ve en çok etkilendikleri figürler cinsiyete göre 

anlamlı bir farklılık göstermiştir (p<0,05). Kamu spotlarında 

katılımcıları en çok etkileyen figür kadınlarda %48,7 ile hasta 

çocuklar, erkekler de ise %38,7 ile hasta yetişkinler olarak tespit 

edilmiştir. Kadınların %52,3’ü, erkeklerin ise %63,6’sı kamu 

spotlarından etkilenmemektedir. Etkilenme oranı kadınlarda %47,7; 
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erkeklerde %36,4’tür. 

Yaşa göre ise; kamu spotlarının sigara kullanmamalarına yönelik 

katılımcıları etkileme durumu, en çok etkili bulunan figürler, kamu 

spotu ile karşılaştığında tepki durumu ve kamu spotu hatırlandığında 

sigara kullanma eylemini etkileme durumu anlamlı farklılık 

göstermiştir (p<0,05). Yaşın artması ile birlikte etkileme oranı 

artmakta olup sigarayı bırakmaya yönelik davranışın artış gösterdiği 

tespit edilmiştir. Örneğin sigara içme aralığının uzaması 18-29 yaş 

grubu katılımcılarda %13,1; 30-39 yaş grubunda %18,4 iken 40 yaş ve 

üzeri katılımcılarda bu oran %30,6’ya çıkmaktadır. 

Gelir durumuna göre ise; hangi ögenin sigaraya karşı olumsuz tutum 

sağladığı, kamu spotu ile karşılaştığında verilen tepki durumu ve 

katılımcıların kamu spotlarından etkilenerek sigarayı bırakmayı 

denemesi anlamlı farklılık göstermiştir (p<0,05). Örneğin; Gelir 

seviyesi yükseldikçe pişmanlık öğesinin olumsuz tutum oluşturma 

oranı artış göstermektedir. Gelir arttıkça kamu spotlarının izlenme 

oranı düşmektedir. 7500 TL ve üzeri gelir grubu %36,7 oranı ile kamu 

spotları ile karşılaştığında kanalı değiştiren en yüksek orana sahip 

gruptur. Yayın devam ederken farklı şeylerle ilgilenenler ise %39 

oranı ile 5000-7500 TL grubu olmuştur. 

Eğitim değişkeni kapsamında incelendiğinde ise sigara 

kullanmamalarına yönelik katılımcıların etkilenme durumu, kamu 

spotlarına karşı verilen tepkiler, kamu spotu hatırlandığında sigara 

kullanma eylemi üzerindeki etkisi, kamu spotlarından etkilenerek 

sigarayı bırakmayı deneme ve kamu spotları aracılığıyla sigarayı 
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bırakan bireylere şahit olma durumu istatistiksel olarak anlamlı 

farklılık göstermektedir (p<0,05). Eğitim seviyesi arttıkça kamu 

spotlarından etkilenmeme durumu da artış göstermektedir. İlkokul 

mezunlarının %30,8’i, lisansüstü mezunlarının %66,7’si kamu 

spotlarından hiç etkilenmediğini ifade etmiştir. Bu bağlamda sigarayı 

bırakma düşüncesi eğitim seviyesi yükseldikçe azalma göstermiştir. 

Sigarayı bırakmayı deneme durumu ise İlkokul mezunlarında %46,7 

iken, lisansüstü mezunlarında %5,7’dir. İlkokul mezunlarının kamu 

spotları aracılığıyla sigarayı bırakan bireylere şehit olma durumu  

%33,3, lisansüstü mezunlarında %1,9’dur. Ayrıca kamu spotları ile 

karşılaşıldığında kanalı değiştirenlerin oranı İlkokul mezunlarında 

%6,7, lisansüstü mezunlarında %25,9’dur. Yayın devam ederken 

farklı şeylerle ilgilenme durumu İlkokul mezunlarında %20, lisansüstü 

mezunlarında %38,9’dur. 

SONUÇ  

Sigara kullanımı küresel ve ulusal olarak toplum sağlığı açısından risk 

oluşturmaya devam etmektedir. Kullanıma başlama yaşının her geçen 

gün alt yaş gruplara inmesi ve tütün endüstrisinin genç nüfusu hedef 

alarak gerçekleştirdiği pazarlama faaliyetlerine karşın DSÖ ülkelere 

tütün ve tütün mamullerine karşı birlik olmayı teklif etmiş, Tütün 

Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi (TKÇS)’ni ülkelerin imzasına 

sunmuştur. Ülkemizde 1996 yılında başlayan mücadele dönemi 2004 

yılında TKÇS imzalanmasının ardından güçlenmiştir. TKÇS 

hükümleri gereğince şekillenen 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin 

Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun kapsamında 
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sigara karşıtı kamu spotlarının yasal zorunlulukları 

çerçevelendirilmiştir. Sigara ile mücadelede devletin en büyük 

güçlerinden olan kitle iletişim araçları aracılığıyla, sigara karşıtı kamu 

spotları yasal çerçeve içerisinde yayınlanmakta, tutum ve davranış 

değişikliği hedeflenmektedir.  

Araştırma kapsamında elde edilen bulgular; sigara kullanımına 

başlamada etkili olan faktör olarak kişisel faktörlerin, (stres, merak 

vb.) ve arkadaş etkisin ön plana çıktığını göstermektedir. Araştırmanın 

bu sonucu TÜİK Bireylerin Tütün Mamulü Kullanmaya Başlama 

Nedenlerinin Cinsiyete Göre Dağılımı araştırması ile benzerlik 

taşımaktadır. Sigara kullanımın sosyal öğrenmeye açık olması 

kullanıma başlama nedeni olarak karşımıza çıkmaktadır. Katılımcılar 

sigaranın kendini olumsuz etkilediğinin farkında olup sigaranın 

zararları hakkında yeterli bilince sahiptir. Genel olarak katılımcılar 

kamu spotlarını etkili bulmamakta nedeni olarak ise inandırıcı 

olmadığını ve yeterince bilinçlendirmediğini düşünmektedir. Etkili 

bulanlar ise empati yapılmasını sağladığını ve duygusal bir etki 

yarattığını ifade etmektedir. Cinsiyet bağlamında kadınlar erkeklere 

oranla daha fazla etkilenmektedir. Yaş grubu yükseldikçe kamu 

spotlarından etkilenme oranı artmakta sigarayı bırakma niyeti ön plana 

çıkmaktadır. Eğitim ve gelir seviyesi yükseldikçe kamu spotlarından 

etkilenim azalmaktadır. Öyle ki yüksek eğitim ve gelir seviyesine 

sahip katılımcılar kamu spotlarına maruz kaldığında kanalı 

değiştirmekte ya da yayın devam ederken farklı bir şey ile 

ilgilenmektir. Festinger’in temelini oluşturduğu bilişsel çelişki kuramı 

çerçevesinde düşünüldüğünde; bireylerin bir konuda yeterli bilince 
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sahip olup o konu hakkında sonu kestirebilir riskler bulunduran tutum 

ve davranışlar sergilediğinde yaşadığı psikolojik gerilimi azaltma 

yolunu seçmesi araştırmada elde edilen bu bulguyu doğrular 

niteliktedir. Öyle ki katılımcılar sigara karşıtı kamu spotlarına maruz 

kaldığında hâlihazırda yeterli bilince sahip olduğu durum karşında 

kanalı değiştirerek ya da farklı şeylerle ilgilenerek kendini mesajlara 

kapatarak, davranışı gerekçelendirerek yaşanan gerilimi en aza 

indirgemektedir. 

Araştırmanın hipotezlerinden “H1: Sigarayı bıraktırmaya yönelik 

kamu spotları bireylerde pozitif yönde niyet oluşturup davranış 

değişikliği oluşturmamaktadır” hipotezi kabul edilmiştir. Çünkü 

katılımcıların toplamda %42’si özellikle hasta çocuklar, yetişkinler ve 

gençler yer aldığında bunlardan etkilendiğini belirtmiştir. Aynı şekilde 

katılımcıların %18’i sigara içme aralığını uzattığını belitmiş ancak 

sigarayı bırakmaya yönelik davranış değişikliği oluşturulamamıştır. 

Katılımcıların %85,2’si kamu spotlarından etkilenerek sigarayı 

bırakmayı denemediğini ifade etmiştir “H2: Bireyler sigaranın 

zararıyla alakalı yeterli bilince sahip olmalarına karşın sigarayı 

bıraktırmaya yönelik kamu spotlarıyla karşılaştığında tutumuna 

yönelik tepki vermemektedir” hipotezi kabul edilmiştir. Öyle ki 

katılımcıların %83,1’i sigaranın zararlarıyla ilgili yeterli bilince sahip 

olduğunu ifade etmekte ancak %70,9’u sigara kullanma eylemini 

etkilemediğini belirtmektedir. 

Kamu spotlarının etkililiğinin artması ve istenilen pozitif tutum ve 

davranış değişiklinin sağlanabilmesi için hedef kitlenin analiz 
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edilmesi oldukça önemlidir. Örneğin, mevcutta yayınlanan kamu 

spotları yaş grubu yükseldikçe bireyleri etkilemekte ancak alt yaş 

grupları etkilememektedir. Bu durum sosyal öğrenmenin daha olası 

olduğu genç nüfus için merak ve arkadaş etkisi faktörüyle birleştiğinde 

caydırıcılık sağlayamamaktadır. Kamu spotları hazırlanmadan önce 

hedef kitle üzerinde gerekli demografik analizlerin yapılarak 

toplumun bütününe hitap edecek şekilde biçimlendirilmesi, mesajların 

etkili bir biçimde ulaştırılması bakımından önem teşkil etmektedir.   
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GİRİŞ  

Dijital dünyanın giderek iletişim alanında daha fazla önem kazandığı 

bu dönemde internette araştırma yapmak, zaman kısıtlaması olmadan 

her türlü bilgiye ulaşmak günümüz insanını her açıdan farklı bir boyuta 

taşımıştır. Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki ilerleme hem özel 

kuruluşların hemde kamu kuruluşlarının  kurumsal iletişim 

stratejisilerini etkilemiştir. Teknolojik gelişmelere bağlı olarak ortaya 

çıkan web siteleri bir iletişim mecrası olarak kullanılmaktadır. İnsanlar 

ve  tüm organizasyonlar web sayfaları üzerinden mesaj alışverişinde 

bulunarak kurumlarla etkileşim halinde olmaktadır. Dolayısıyla 

kurumların web  siteleri giderek yaygınlaşmıştır. Halkla ilişkiler 

uygulamalarında web siteleri kurumlara yeni imkanlar sunmaktadır. Bu 

sayfalarda hem işletme ile ilgili bilgiler sunulmakta, hem kurum 

kimliğini yansıtan bilgiler verilmektedir. Medya ile ilişkiler  

kolaylaşmış, iletişim olanakları hızlanmıştır. Web siteleri hem bir 

kurumsal iletişim aracı olarak kullanılmasının yanı sıra tanıtım ve 

pazarlama faaliyetlerini de desteklemektedir. Ayrıca kuruluşlar web 

siteleri sayesinden hedef kitlelerinden geri bildirim alarak hedef 

kitlelerinin tepkilerini ölçmektedirler. Böylelikle kurumlar iletişim 

stratejilerine daha kolay yön verebilmektedir. Web siteleri hedef kitle 

ile kurum arasında iletişim köprüsünün kurulmasında çok önemli bir 

role sahip olmuştur. Yeni medyanın gelişimi, hedef kitlelerin zamandan 

ve mekandan bağımsız bir şekilde bilgi edinebilmelerini ve etkileşimin 

hızlı bir şekilde yapılmasını sağlamıştır. Web siteleri kurumlara ve 

işletmelere halkla ilişkiler uygulamalarında yeni fırsatlar sunmaktadır. 

Web sitelerinde hem kurum ile ilgili bilgiler sunulmakta, hem kurum 
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kimliğini yansıtan bilgilere yer verilmektedir. Medya ile ilişkiler  

kolaylaşmakta ve iletişim olanakları hızlanmaktadır. Aynı zamanda 

kurumlar web sayfalarında yaşamış oldukları krize dair bilgileri 

paylaşarak hedef kitlesiyle daha kolay iletişim kurmaktadır. 

Bilişim teknolojileri ve internetin evrimi ile meydana gelen yenilikler, 

kurumların yapılarını değiştirerek karar alma süreçlerini 

etkilemişlerdir. Kurumların kamuoyunun süregelen talep ve 

beklentilerine nasıl ulaşabileceği, nasıl ikna edebileceği, 

bilgilendirebileceği ve bunlara nasıl cevap verebileceği uygulamalarını 

etkilemiştir. Diğer bir ifade ile internet gelişimi ile birlikte kurumların 

çevresine bilgi gönderme ve çevresinden bilgi alma biçimini 

değişmiştir.  Nitekim internet çağının getirdiği dönüşüm ile birlikte  

web tabanlı iletişim hemen her işletme tarafından farklı düzeylerde 

uygulanmaktadır. Günümüzde “online ortamlar içinde yer alan internet 

halkla ilişkiler açısından da önemli rol oynamaktadır. Kurumlar halkla 

ilişkiler faaliyetlerinde internetin ve Web ortamının planlı ve etkili bir 

biçimde tasarlaması, kurumsal imajın yansıtılmasında ve diyaloga 

dayalı bir iletişim gerçekleşmesinde önemli katkılar  sağlamaktadır” 

(Şehirli, 2018: 136). Aynı zamanda kriz iletişimi, sponsorluk 

çalışmaları medya ile ilişkiler gibi diğer halkla ilişkiler faaliyetlerini de 

internet ortamında yürütmeye başlamışlardır. Dolayısıyla internet 

ortamının halkla ilişkiler uygulamalarında kullanılması kurumların 

kurumsal kimliklerinin ve imajlarının güçlenmesini sağlamaktadır. Bir 

kurumum varlığını sürdürebilmesi için hem kurum içindeki hem de 

kurum dışındaki guruplar arasında düşünce ve bilgi alışverişini etkili 

bir şekilde yürütmelidir. Bu araştımanın amacı kamusal alanda hizmet 
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veren Sağlık Bakanlığı’nın pandemi döneminde web sitesinin sunmuş 

olduğu bilgileri değerlendirmek ve bu bilgilerin insanlar için ne kadar 

önemli olduğunu araştırmaktır. Ayrıca internetin tarihsel gelişimine yer 

verilerek, örgüt ve kamu arasındaki  iletişimin önemi vurgulanmış olup 

web sitelerinin kullanım amaçları ortaya konulmaya çalışılmıştır. 

1. KURUMSAL BİR İLETİŞİM ARACI OLARAK WEB 
SİTELERİN GELİŞİMİ VE HALKLA İLİŞKİLERİN DEĞİŞEN 

YÜZÜ  

Halkla ilişkiler uzmanları  internet ortamının  halkla ilişkiler 

faaliyetlerine sağladığı  imkanlar neticesinde hedef kitleye ulaşmak ve 

iletişim kurmakta kullanılan araçlara yenilerini eklemiştir. İnternet ve 

kurumların oluşturduğu web siteleri iletişim araçları olarak 

kullanılmaya başlanmıştır (Tarhan, 2007:75-95).  Kamu ve  özel 

sektörler kendi web sitelerini kurarak, faaliyetlerini bu siteler sayesinde  

gerçekleştirmektedirler. Böylece halkla ilişkiler çalışmaları da web 

siteleri üzerinden faaliyetlerini yürütmektedir. Kurumlar hedef 

kitlelerinin isteklerini, beklentilerini ve şikayetlerini web siteleri 

aracılığıyla öğrenmekte ve iletişim stratejilerini bu doğrultuda 

oluşturmaktadır. Böylece kurumların iletişim faaliyetleri daha kısa 

sürede gerçekleşmektedir. Kurumlar internetin sağladığı faydaları 

yaşamın her alanında kullanmaya başlamışlardır. Günümüzde 

internetin sağladığı bu imkanları kullanan çoğu kurum, “internet 

kanalıyla geniş insan kitlelerine ulaşarak ürün ve hizmetlerini 

tanıtmakta, satış sonrası servis olanağı sunmakta, hatta satış 

gerçekleştirmekte, birçok kütüphane kataloglarına internet üzerinden 
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erişim imkanı sağlamaktadır” (Taş ve Kestellioğlu, 2011:79). “Web 

siteleri üzerinde gerçekleşen halkla ilişkiler faaliyetleri kurumun 

tanınırlığını artırmakta ve kurumun imajına katkı sağlamaktadır. Web 

siteleri temelde tanıtım gibi herhangi bir iletişim aracı” olarak 

değerlendirilmektedir (Saran, 2005:68). Nitekim “web siteleri halkla 

ilişkiler disiplininin temel hedef ve amaçlarına hizmet etmekte ve 

paydaşlar arasındaki engelleri ortadan kaldırarak diyaloga dayalı 

iletişimin oluşmasını sağlamaktadır” (Çukurbağlı, 2016:52). 

Kurumların kişi üzerindeki en büyüketkilerinden birini internet web 

sayfaları ile gerçekleştirmektedir. Tüketiciler web sayfası sayesinde bir 

kurum veya kuruluş ile alakalı bilgilerin (kurum kimliği, vizyon, 

misyon) tamamını edinebilmektedir. Web sayfaları kurumların kendini 

en doğru, resmi şekilde ifade ettikleri kurum içi ve kurum dışına yönelik 

tanıtım araçlarındandır (Çiftçi, 2018: 83). 

İnternet kullanıcı sayısının her gün artmasına bağlı olarak neredeyse 

web sitesi olmayan kuruluş  bulunmamaktadır. Web siteleri “medyanın 

doğrudan ve hızlı bir şekilde bilgiye ulaşmasını sağlayarak medya 

iletişimini kolaylaştıran bir unsur olmaktadır. Web siteleri, şirket ve 

kurumların hedef kitleleriyle etkileşim biçimini önemli ölçüde 

değiştirmektedir” (Şehirli, 2018:137). Birbirinden farklı birçok dosya 

türünü içinde barındıran “web siteleri (html, gif, jpeg, mpeg, avi, fla, 

cgi, css, applet vb.) çoklu ortam olanaklarının sunulduğu, dijital bir 

yerleşim yeridir. Web siteleri yapı olarak; yazı, resim, video, ses gibi 

birçok dosya türünü desteklemekte,  birçok değişik ögenin bir uyum 

halinde, web tarayıcı program kullanılarak ekranda, benzer olarak 

görünmesini” sağlanmaktadır (Gürcan, 2003:90-99). Kurumsal web 
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siteleri kurumun internet ortamında tanınırlığını artırmakta ve web 

sitelerin bir kaç dilde hazırlanmış olması kurumun imajında önemli rol 

oyanamaktadır. “Kurumsal web sitelerin bir kaç dilde hazırlanmış 

olması kurumun imajında ve tanıtılmasında önemli rol oyanamaktadır” 

(Saran, 2005:71). Kurumsal web sayfaları “medya ile ilişkileri 

geliştirmekte, basın mensuplarının bilgi ihtiyacını karşılamaktadır. 

Gazeteciler  kuruluşa  ait  konularda  öncelikle kurumsal  web  sitelerini 

ziyaret  ederek bilgi  almaktadır” (Koçer, 2019:1482). 

“Web siteleri zaman ve mekan anlamında halkla ilişkilerin yönetsel 

işlevini değiştirme yönünde önemli işlevlere sahiptir. Daha geniş 

kitlelere ulaşmak, kitleleri ayrıştırmak, hedef kitleleri daha iyi analiz 

ederek onların beklentilerine çözümler üretmek, halkla ilişkilerin amacı 

olan tanıma ve tanıtma faaliyetlerini daha etkin ve hızlı bir şekilde 

gerçekleştirmek için kurum ve kuruluşların halkla ilişkiler 

faaliyetlerinde internet ve web’in kullanımını zorunlu kılmaktadır” 

(Özkanal, 2006:70).  

Süreç olarak Web’in gelişim aşamalarına baktığımızda ilk olarak, Web 

1.0, CERN'de (European Particle Physics Laboratory) Tim Berners-Lee 

tarafından dünyanın farklı yerlerinde araştırma yapan insanlar arasında 

etkili ve kolay bir iletişim platformu olarak geliştirilmiştir. “WWW 

(World Wide Web), yazı, resim, ses, film, animasyon gibi verilere, 

ulaşmamızı sağlayan çoklu hiper ortam sistemidir” (Güçdemir, 2017:7-

8). Web 1.0 kullanıcıları pasif konumdadır. Web 1.0 çok zayıf ve hatta 

ilkel diyebileceğimiz çok basit sitelerden oluşmaktaydı. Zamanla 

kullanıcıların isteklerini karşılayamaz duruma gelmiş böylece Web 2.0 

gelişmiştir. Web 2.0  kavramı, “ilk  olarak  Darcy  DiNucci tarafından, 
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‘Parçalanmış Gelecek’ isimli  makalede kullanılmış olup; statik, 

standart HTML yapısına sahip, klasik web ortamından sonra ortaya 

çıkan, etkileşim düzeyi yüksek, işbirliği ve paylaşımı ön plana çıkaran, 

kullanıcı merkezli, yeni web ortamını tanımlamaktadır” (Deperlioğlu ve 

Köse, 2010:337-338). İnternet teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte 

yeni nesil olarak nitelendirilen Web 3.0 internet ağı geliştirilmiştir. 

“Web teknolojisinin bir veri tabanına dönüştürülmesini içeren, web 

kullanımının etkileşiminin ve kullanımının evrimini tanımlamak için 

kullanılan bir terimdir” (Aslan ve Kolancı, 2018:209). Web 3.0 

“cihazlar arası etkileşimle internetin kendi kendini yaratacağı bir web 

dünyasıdır” (Gökçeaslan, 2011:4). Web 3.0’de “bilginin ve içeriğin 

anlamlılığı önemsenmiş ve URL, metadata, RDF, RDFS, XML, 

SPARQL, ontoloji, OWL, yazılım etmenleri ve anlamsal HTML gibi 

yapılar kullanılmıştır. Web 1.0’da bilginin okunduğu, Web 2.0’da 

yazıldığı, Web 3.0’da ise anlamlandırıldığı vurgulanmaktadır” 

(Abdüsselam, 2015: 268). Kurumlar bireylerin internetteki 

davranışlarına ve ihtiyaçlarına göre  çıkarımlar yaparak kullanıcıların 

bu ihtiyaçlarına cevap verip, en uygun bilgi ve içerikleri 

sunmaktadırlar. Web 3.0 sayesinde hedef kitlenin beklentileri ve 

zevklerine zamandan tasarruf ederek daha hızlı ulaşılmaktadır. 

İnternetin gelişimine bağlı olarak Hendler ve Berners-Lee, web’de 

sosyal bilişimin ortaya çıkabilmesi için “sosyal makineler” adı verdiği 

dönemin başlaması gerektiğini savunmaktadırlar. Onlara göre 

günümüzde büyük miktardaki verileri insan zekâsıyla çözümlemek çok 

zaman ve maliyetli olacağından bu verileri daha kolay ve hızlı analiz 

edebilecek “sosyal makineler” adını verdikleri web uygulamalarının 
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geliştirilmesi ve uygulanması gerekmektedir. Shadbolt, Kleek ve Binns 

(2016), “sosyal makinelerin” sosyal süreçlerimizi, görünmez bir 

orkestra gibi düzenleyebileceğini, bunun için web ve yapay zekâ 

alanındaki çalışmaların birlikte yapılması gerektiğini ifade 

etmektedirler. Web kullanıcıları için çözümler düşünmesi, bilgisayarla, 

akıllı telefonlarla yapılan her uygulamanın internet ortamında 

yapılabilmesi ya da gerçek yaşamın, sanal ortama aktarılması şeklinde 

ifade edebileceğimiz yeni nesil Web 4.0 fiziksel diskler yerine, 

tamamen sanal ağlar üzerinde kurulu olan bir teknolojidir. Web 4.0 bazı 

yazarlar tarafından farklı şekillerde tanımlanmaktadır. Davis (2010), 

“Web 4.0’ın Web 2.0 ve Web 3.0’in tüm özelliklerinin bir araya 

gelmesiyle her yerde ve her alanda bulunması” şeklinde 

tanımlamaktadır. Khoo (2010:533-538) ve Perera, Zaslavsky, Christen 

ve Georgakopoulos “Web 4.0’ı akıllı cihazların birbiriyle iletişime 

geçmesi manasına gelen “nesnelerin interneti” (IoT) kavramı ile 

ilişkilendirmektedirler (2010:414-454). Polanska, “Web 4.0’ın 

kullanıcıların bilgi akışlarını son derece kişiselleştirerek evrensel bir 

web kişiliğe dönüşeceğini iddia etmekte ve Web 4.0’da kullanıcıların 

anonimiliğin (bilinmezliğinin) imkânsız olacağını” düşünmektedir 

(2014: 337). Kambil ise Web 4.0’ı “kullanıcıların, gerçek ve sanal 

nesnelerin değer yaratmak için bir araya getirildiği bir mobil alan 

şeklinde tanımlamaktadır” (2008: 56-58). İnternet teknolojinin 

gelişiminin gerçek dünyayı, dijital bilgi ve medya içerikleriyle 

zenginleştireceğini göz önünde bulundurarak Web 4.0 kavramıyla 

artırılmış gerçeklik kavramı arasında bir bağ kurulmaktadır. Öte yandan 

Martínez-Lopez, Anaya-Sánchez, Aguillar-Illescas ve Molinillo 
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(2016), Emotive Web (Duygu Odaklı Web) kavramını, kullanıcının 

sosyal ağlar kullanarak çevrimiçi olarak paylaştığı Web 4.0 ile, Aghaei, 

Nematbakhsh ve Farsani (2012: 1-10) ve Bauman ve Bachmann 

(2017:68-79), bireylerin ve ticari işletmelerin karşılıklı bağımlı 

olduklarını göz önünde bulundurarak; Web 4.0 kavramını ‘symbiotic 

web’ (anlamsal ağ) ile ilişkilendirmektedir. Literatürde Web 4.0 

kavramını çeşitli kavramlarla ilişkilendiren çeşitli çalışmalar 

bulunmaktadır. Choudhury, Web 4.0 tanımında simbiyotik web'in 

önemi iki kavramla ilişkilendirilmektedir: Bunlar; (i) her yerde bulunan 

web ve (ii) ultra akıllı elektronik ajanlardır (2014:8097). Korhonen ve 

Karhu (2011), “Web 4.0'ın özünün yapay zekâdaki gelişmeler ve bu 

gelişmelerle bağlantılı araçların büyük ölçekli kullanımı ile sürdürülen 

otomatik akıl yürütmeye” dayandığını belirtmektedir. Parvathi ve 

Mariselvi, Web 4.0’ün 2020-2030 yılları arasında yaygınlaşacağını 

öngörmekte ve dört teknolojiyi bu kavramla ilişkilendirmektedir. 

Bunlar; (i) yapay zeka, (ii) nanoteknoloji, (iii) telekomünikasyon ve (iv) 

kontrollü arayüzlerdir (Parvathi ve Mariselvi, 2017:166-176). Öte 

yandan Nedeva ve Dineva ise, “Web 4.0 kavramını  (i) akıllı ajanlar; 

(ii) mobil teknolojiler; ve (iii) bulut bilişim hizmetleri ile 

ilişkilendirmektedir” (Nedeva ve Dineva, 2012:316-321). Nath ve 

Iswary de, Web 4.0’ın “(i) doğal dil anlama (NLU) tekniği, (ii) makine 

ile makine arasında yeni iletişim modeli (M2M) ve (iii) yeni arayüz 

modeli” olmak üzere üç temel kavrama dayanacağını söylemektedir 

(Nath ve Iswary, 2015:337-341). 

Web’in gelecekteki gelişimi üzerine büyük miktarlardaki verilerin, 

şirketler, kamu kurumları ve toplum tarafından önem kazanmasıyla 
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ilişkilendiren çalışmalar bulunmaktadır (Provost, 2013:51-59; 

Almeida, 2017:12-20). Bu anlamda, büyük veriler, iç ve dış 

kaynaklardan (web dahil) gerçek zamanlı olarak bilgi toplamak için 

kullanılmakta ve bu veriler şirketlerin yeni bir ürün ve hizmet 

oluşturmak için tüketicileri ve piyasayı anlamalarına ve meydana 

gelebilecek olası değişiklikleri belirlemelerine yardımcı olacaktır. Web 

5.0 şuan temel zemini tam olarak oluşmayan bir düşüncedir ve nasıl 

olabileceğine dair kesin ortak bir tanımlama yoktur. İnsanlar sahip 

oldukları ‘düşünme’ yetilerine ek olarak ‘duygu’ ya da davranışsal 

iktisatçılarında ifade ettiği gibi, her zaman rasyonel düşünmez ve 

davranmazlar. Nitekim Web 5.0 “duygularımızın farkında olmaya ve 

öğrenmeyi hedefleyen bir yaklaşımdır” (Kambil, 2008:56-58). 

Duygusal durumunuzu veya belirli bilgilere karşı olan hislerimizi, 

duyarlılığımızı öğrenmeye çalışmaktadır. Fakat duygusal farkındalık 

eksikliği web'in potansiyelini sınırlamaktadır. 

Günümüzde teknoloji kullanımı ile ilgili olarak çeşitli fütüristik 

terimler kullanılmaktadır. Duygu ve duyularımızı ifade eden Web 5.0, 

insanlarla etkileşime giren bilgisayarlar geliştirmek için tasarlanmış bir 

kavram olup çok yakın bir zamanda günlük hayatımızın bir alışkanlığı 

haline geleceği düşünülmektedir. Günümüzde web, duygu ve 

duyumlarını ‘duygusal olarak’ algılayamadığından kullanıcıların 

duygularının haritalanması çok zor olsa da, etkilerini ölçebilen 

teknolojiler bulunmaktadır. Web’deki duygusal ifadeleri izleyen, 

bunları kategorize eden ve kümelerin sıklığını ve yerini kaydeden  

“www.wefeelfine.org’u” buna örnek olarak verilebilir. Bir başka örnek 

ise nöroteknoloji alanında önemli bir yere sahip olan ‘Emotive 



238 | EDİTÖRLER: Prof. Dr. Mehmet YILMAZ, Doç. Dr. Hasan ÇİFTÇİ, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DOĞAR 

 

Systems’ firması kulaklık kullanarak kullanıcıların duygularına yanıt 

veren veya avatarlarının yüz ifadelerini gerçek zamanlı olarak 

değiştiren içerikler ile etkileşime girebilmektedir. Web 5.0 bu etkileşim 

neticesinde kullanıcıların duygu ve duyumlarını heyecanlandıran 

deneyimler oluşturmayı hedeflemektedir (Benito-Osorio vd., 2013). 

Ayrıca Web 5.0 bir web sitesine odaklanarak bir web sitesinin her farklı 

kişi için farklı bir deneyim sunmayı amaçlamaktadır. Bireyin 

duygularını algılayarak uygun şekilde tepki verebilir ve daha güçlü 

etkileşimler sağlayan incelikleri tespit edebilir (Spisak, 2019). 

 

Şekil 1. WWW`nin Evrimi (Evolution of World Wide Web)  

Kaynak: aktaran Nedeva ve Dineva, 2018. 

Araştırmalar gösteriyor ki web siteleri bilgilenme, reklam ve 

pazarlama, tüketicilerle iletişim kurmak ve e-posta aracılığıyla geri 

dönüşüm alınabilmesi amacıyla oluşturulmaktadır (Balta Peltekoğlu, 

2009:91).  Web, halkla ilişkiler  faaliyetlerini daha iyi geliştirmek ve 
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hedef gruplardan ürün ve hizmet veya marka hakkında geri dönüt almka 

içinde kullanılmaktadır (Güçdemir, 2017:29-48). Kısaca web sitelerinin 

kullanım amaçlarına bakıldığında tüm hedef gruplarla günlük iletişim 

kurmak, medya kuruluşlarına bilgi vermek, kurumsal imajı geliştirmek, 

online (çevrimiçi) satış yapma, farklı hedef gruplar hakkında bilgi 

toplamak, kurumsal kimliği güçlendirmek, çalışanlarla iletişim kurmak 

ve diğer halkla ilişkiler işlevlerini yerine getirme gibi çeşitli iletişim 

faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. Ayrıca Chipchase ve Theaker’e 

göre, web üzerinden yapılan iletişim üçe ayrılmaktadır (2008:357-391). 

Bunlar; 

1. Şirketler Arası: Hissedarlara, sektörel organlara, 

yatırımcılara, ticari medyaya, analistlere vs. yöneliktir, 

2.  Tüketiciye Yönelik: Müşterilere ve/veya internet 

kullanıcısına ulaşmak için, eğlence siteleri, elektronik 

ticaret sistemleri, haber portalları vs. gibi   erişmeye 

yöneliktir, 

3.  İçsel: Çalışanlara kurum içi ağ (intranet), kurumlar arası ağ 

(extranet) veya şifre korumalı alanlar aracılığıyla ulaşmaya 

yöneliktir. 

Kuruluşların web sitelerinde hedef kitlelerin isteklerini ve şikayetlerini 

aktarabilecekeleri bir form oluşturması, e-posta adreslerinin verilmesi 

halkla ilişkiler açısından  önemlidir. Bu iletişim özelliklerine ek olarak, 

forumlar veya haber grupları oluşturarak hedef kitle ile arasındaki 

etkileşimini arttırmayı amaçlar. Karşılıklı iletişim olanakları  

organizasyonun halkla ilişkilere verdiği değeri ve önemi ortaya koyan 
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en büyük ölçüttür (Öztürk ve Ayman, 2007:57-66). Her yere ulaşma 

olanağı sağlayan web siteleri, hedef kitle ile kurum arasına başka 

aracıların girmesine engel olmaktadır. 

“Gittikçe karmaşık hale gelen ve durmak bilmeyen teknolojik 

atılımlarla kolaylaştığını gördüğümüz yönetsel sistem araçlarının; 

iletişim, süratli tepki gösterme ve doğru kararlar alma konularında 

değişimin karşı konulamaz gücünü bütüncül bir biçimde hissettiğini 

görmemek mümkün olmamaktadır. Bütün bunlara karşılık olarak da 

yerel ve merkezi bakış açılarında tartışılan değişim mekanizmalarının, 

organizasyonların hizmet sunduğu tüm alanlarda ekonomik anlamda 

hizmet sağlayıcı tüm fiziki aktörlere kamu kesimine destek veren 

politikalar yaptığını söylemek mümkündür. Toplumsal yarar anlamında 

her bireyin bu yönetsel güce olan etkisi çoğu zaman çoğul bir kimlik 

taşımaktadır. Bu çoğul düşüncenin beslendiği ana tema ise genel olarak 

devletçi bakış açısı çerçevesinde oluşan beklentidir. Toplumu oluşturan 

insan ve grupların bu beklentilerini en etkili şekilde cevaplayacak bir 

yönetsel kolektif anlayış geçmişle geleceğin tüm olumlu yanlarını 

birbiriyle bütünleştirebilecektir” (Coşkun ve Mavi, 2017:17). 

Halkla ilişkiler amaçlı web siteleri, organizasyonların hedef kitleleri ve 

çalışanlarıyla iletişim kurmasında en önemli araçlardan biri olarak 

görülmektedir (Güçdemir, 2002). Çünkü web siteleri, ürün ve örgüte ait 

birçok bilgi sunar, sürekli güncellenerek örgütü hedef kitleye yansıtır 

(Kaplan, 2009:71-120). Bir firmanın yüzü olan web siteleri “tüketiciye 

ya da potansiyel müşteriyle tanıştığı ilk anda kumun imajini hissettirir. 

Bu  nedenle web siteleri  profesyonelce hazırlanmış olmalı, devamlı 

güncellenmesi ve kontrol edilmesi gerekmektedir” (Aktaş, 2010:147-

166). Kurumsal web sitelerinde, güncel bilgilerle donatarak çevrim içi 
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dosyaların hazır bulundurmalıdır. Kurumsal web sitelerinde kuruluşun 

yaptıkları ile ilgili yeterli bilgi bulunursa kuruluş daha şeffaf bir imaj 

çizerek krizi en az hasarla atlatacaktır (Chipchase ve Theaker, 

2008:357-391). İnsanların bilgiye  interent üzerinden daha kolay 

ulaşması  hem yapılan  hem de yapılacak halkla ilişkiler uygulama 

çalışmalarının, duyurulması ve yapılan çalışmalar sonucunda hedef 

kitlelerin tepkilerinin öğrenilmesi adına  önemli bir fayda sağlayacaktır. 

Kurrumların web siteleri yapılan çalışmaların planlanmasında ve 

değerlendirilmesinde önemli bir rol oynamaktadır (Tarhan, 2007:75-

98). 

2. SAĞLIK BAKANLIĞI WEB SİTESİNİN PANDEMİ 

DÖNEMİNDE İNCELENMESİ 

2.1. Araştırmanın Amacı 

Halkla ilişkiler, hedef kitleye kurumun mesajlarını etkin bir şekilde 

aktarmaya ve bu hedef kitleden gelen mesajları doğru bir şekilde 

açıklamaya çalışır. Bilgi ve iletişim teknolojilerin gelişmesi halkla 

ilişkilerde kullanılan iletişim araçlarını değiştirmiştir. Kurumlar web 

siteleri ile paydaşları ve hedef kitlesiyle halkla ilişkiler faaliyetlerini 

yürüterek çift yönlü bir iletişim gerçekleştirmektedir. Web siteleri 

halkla ilişkilerin bilgilendirme ve tanıtma işlevini yerine getirmektedir. 

Böylece kurumlar hedef kitlesine web sayfaları aracılığıyla kurumun 

tarihçesi, duyuruları, hizmetleri, birimleri, gibi çeşitli alanlara ilişkin 

bilgiye ulaşma imkanı sağlamaktadır. Aynı zamanda stratejik ilişkiler, 

halkla ilişkiler geliştirmek ve feedback elde etmek amacıyla da 

kullanılmaktadır. Ayrıca kurumsal web sayfalarında,  karşılaşılan 
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herhangi bir krizin çözümüne ilişkin iletişim çalışmaları da yaygın 

olarak yürütülebilmektedir. Bu bağlamda  bu araştırmada kamusal 

alanda hizmet veren Sağlık Bakanlığı’nın Pandemi döneminde 

kurumsal web sitesinde sunduğu hizmetlerin neler olduğu ve bu sunmuş 

olduğu hizmetlere ilişkin bilgilerin insanlar için ne derece yararlı 

olduğu araştırılmış ve yorumlanmaya çalışılmıştır. Ayrıca örgüt ve 

kamu arasında bir iletişimin kurulmasının önemi üzerinde durularak 

web sitelerinin kullanımının önemi vurgulanmaya çalışılmıştır. 

2.2. Araştırmada Kapsam ve Sınırlılık 

Çalışma kapsamında literatür taraması yapılarak internetin gelişimi ve 

buna bağlı olarak halkla ilişkilerin değişimine ilişkin genel bir çerçeve 

oluşturulmuştur. Hakla ilişkiler faaliyetlerinin geleneksel medyadan 

yeni medyaya yönelmesiyle yaşanan değişimler üzerinde durularak 

web sitesinin kurumlar için öneminden bahsedilmiştir. Çalışmanın 

araştırma bölümünde Sağlık Bakanlığı sitesi üzerinden 29.04.2020-

06.04.2020 tarihleri arasında paylaşılan veriler incelenmiştir. Bu veriler 

içerik çözümlemesi yöntemi ile analiz edilmiştir. 

2.3. Araştırmanın Yöntemi  

Araştırmada nitel gözlem yöntemlerinden bir olan “içerik 

çözümlemesi” yöntemi kullanılmıştır. İçerik çözümlemesi, “iletişim 

içeriğinin, genellikle önceden belirlenmiş sınıflamalar çerçevesinde 

sistematik olarak incelenmesini sağlayan bir araştırma tekniğidir. İçerik 

çözümlenmesi metinsel, görsel, işitsel her türlü içerik ve her türlü 

belgenin çözümlenmesinde kullanılabilmektedir” (Geray, 2017:145). 

İçerik çözümlemesi, sosyal bilimlerde özellikle iletişim alanında 
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çalışan bilim adamlarının, medya mesajlarından çıkarımlar yapmalarını 

sağlayan bir analiz tekniğidir (Stempel, 2003: 103). Bu çalışma 

kapsamında web sitesi biçimsel olarak belirlenen ölçütler  bağalamında  

incelenmiş ve analiz edilmiştir. Sağlık Bakanlığı sitesi 30.04.2020-

07.05.2020 tarihleri arasında  paylaşımları şu kategoriler altında ele 

alınmıştır: (i) web sayfasının tasarımı, (ii) bilgi ve iletişim 

seçeneklerini, (iii) ulaşılabilirlik, (iv) kullanıcı dostu (user friendly), (v) 

pandemi hakkında bilgi veriyor mu?, (vi) pandeminin dünya ve Türkiye 

hakkında bilgi veriyor mu?, (vii) bir arşive sahip mi?, (viii) uzman 

görüşleriyle destekleniyor mu?, (ix) güncellenme sıklığı nedir gibi 

kriterler çerçevesinde web sitesi değerlendirilmiştir. Gerçekleştirilen 

araştırma ile Sağlık Bakanlığı’nın pandemi döneminde ne gibi stratejik 

iletişim çalışmalarında bulunduğu, kurumsal web sitesinin aktifliği ve 

halkla ilişkilerin bilgilendirme ve şeffaflık ilkesinin kullanıp 

kullanılmadığı açığa çıkarılmıştır. 

2.4. Bulgular 

Tablo 1’de Sağlık Bakanlığı’nın web sitesi ilgili biçimsel analiz verileri 

bulunmaktadır. Sağlık Bakanlığı’nın web sitesine erişimle ilgili 

herhangi bir sorun bulunmamaktadır. Arama motoru Google üzerinden 

Sağlık Bakanlığı yazıldığında hızlı bir şekilde siteye giriş 

yapılmaktadır. Sağlık Bakanlığının web sitesinin genel görünüşü 

tablodan çıkarılacak en genel sonuç, web sitesi açık, sade, anlaşılır ve 

kullanışlıdır. Bakanlığa ait renkler site içerinde doğru kullanılmış, 

sayfalar arası geçişler aktiftir.  
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Kuruma ait her türlü bilgiye kolay bir şekilde ulaşılabilmektedir. Site 

içerinde gereksiz hiçbir veriye yer verilmemiştir. Site içindeki butonlar 

geliştirilmiş, iletişim araçlarındaki çeşitlilik bakanlığa her kanaldan 

gelen istekler, öneriler, şikâyetlerin kolayca iletilebilmesini 

sağlamaktadır. 
 

Tablo 1: Sağlık Bakanlığı Web Sitesi’nin Biçimsel Analizi 

Web Sitesinin Genel Görünüşü 

Ana sayfa sade, açık ve anlaşılır kullanıcı dostu bir tasarıma sahip 

Sitedeki yazılar, resimler ya da diğer grafiksel unsurlar dengeli dağılmış, 
profesyonel olarak tasarlanmış 

Sitede yer alan linklerden kolaylıkla bilgi edinilmekte 

Site içindeki sayfalar arasında uyum bulunmakta 

Kurumsal Bilgi Sunumu 

Kurumsal web sayfasında sağ tarafta Bakanlık, Sağlık Mevzuatı, Birimlerimiz, 
Hizmetlerimiz ve İletişim bölümleri bulunmakta 

Bakanlık bölümünde Sağlık Bakanı, Bakan Yardımcıları, Bakanlık Tarihçesi, 
Bakanlık Teşkilatı, Görevler ve Yetkiler, Kurumsal Politaka, Stratejik Yönetim, 
İç Kontrol, Kurumsal Kimlik ve Logo sekmeleri bulunmakta 

Sağlık Mevzuatı bölümünde; Kanunlar, Yönetmelikler, Genelgeler, Yönergeler, 
Tüzükler Ve Tebliğ İçeriğine yer verilmiştir. 

Birimler bölümünde; Sağlık Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren birimlerin 
ismi yer almakta 

Hizmetler bölümünde e-Hizmetler, Çağrı Merkezleri, İstatistikler Ve Yayınlar, E- 

Kütüphane ve Kurum İçi Envanteri bulunmakta 

İletişim bölümünde ise Bakanlığın çeşitli iletişim adresleri bulunmakta 

Web Sayfası İçeriği 
Bakanlığın çalışma sürecini ve bu başlık altında yer alan iş akış şeması ve 

açıklayıcı bilgiler mevcut. 
Bakanın adı, eğitim durumu, önceden üstlendiği görevler ve çalıştığı yerler ve 
ayrıca mesleği hakkındaki bilgiler mevcut. 

Görsel Öğe Kullanımı 
Bakanlığın logosuna ilk sayfadan yer verilmiş 

Sayfada “Biz bize yeteriz” banneri kullanılmış 

Logonun aynı hizasında “Yeni Korona Virüs  Türkiye’deki Güncel Durumu 
Görüntülemek İçin Tıklanyınız” bölümü bulunmakta 

Tanıtma faliyetlerinde fotoğraf kullanılmış 

Web Sayfasının sağ üst bölümünde tarih, farklı dil seçeneği, site haritası, bilgi 
edinme, e posta ve site içi arama bölümü mevcut 
Web sitesinin ortasında gösterilen haberlerin verildiği geniş bir alan bulunmakta 
olup, sağa ve sola yönlendirilerek diğer haberlere geçebilmektedir. 
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Haberlerin verildiği alanın alt kısmında Basın Merkezi, Bilgi Edinme, MHRS 
(online randevu bölümü, Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi, E-Nabız, Havanı 
Koru, Beslenme ve Obezite ve Sağlık Turizmi ile ilgili detaylı bilgilerin elde 
edileceği alanlar yer almakta 

Sitenin alt kısmında bakanlık duyuruları başlığı altında kurum ve kamuoyuyla 
ilgili haberler yer almaktadır. 

 

Sağlık Bakanlığı sitesine giriş yapıldığında hükümetin yürütmüş 

olduğu “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kampanyasına dair banner ile 

karşılaşılmaktadır. Banner kapatıldığında Sağlık Bakanlığı’nın ana 

sayfası bulunan ara yüzler görülmektedir. Ana sayfa açıldığında sol 

bölümde sağlık bakanlığın kurumsal bilgileri ile kurumsal logosu yer 

almakta, sayfanın üst kısmında mavi zemin üzerinde yeni koronovirüs 

Türkiye’deki güncel durumu görüntüleme linki ile  sayfanın sağ üst 

bölümünde ise Türk bayrağının olduğu bir alan bulunmaktadır. Sitenin 

sağ en üst köşesinde tarih, farklı dil seçeneği, site haritası, bilgi edinme, 

e posta ve site içi arama bölümü bulunmaktadır. Web sitesinde arama 

motoru bulundurma, site haritası bulundurma, sosyal medya araçları, 

dil seçeneği gibi alanlar ziyaretçilere kullanım kolaylığı sağlamaktadır. 

Web sitesinin bilgi ve iletişim seçenekleri ulaşılabilirlik açısından 

önemlidir. Kurumsal web sitesinde yer alan haberler, duyurular, e-

nabız, bilgi edinme, Sağlık Bakanlığı iletişim merkezi, mevzuat 

bilgileri, bakanlık tarihi, bakan yardımcıları, iletişim gibi içerikler 

açısından web sitesi oldukça kullanışlı ve bilgilendiricidir. Günlük 

haberler ile duyurular bölümünden gündeme dair haberler 

paylaşılmaktadır. Site korono virüs verilerini güncel olarak 

paylaşılmaktadır.  
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Görsel 1. Sağlık Bakanlığı Sitesi Ana Sayfası 

Kaynak: https://saglik.gov.tr/ [Erişim Tarihi: 29.04.2020]. 
 

Tablo 2: Sağlık Bakanlığı Günlük  Koronovirüs Tablosu (1) 

 

Tablo 3: Sağlık Bakanlığı Günlük  Koronovirüs Tablosu (2) 

Tarih Toplam Test 

Sayısı 
Toplam Vaka 

Sayısı 
Toplam Vefat 

Sayısı 

30.09.2020 1.033.617 120.204 3174 

1.05.2020 1.075.048 122.392 3.258 

2.05.2020 1.111.366 124.375 3.336 

3.05.2020 1.135.367 126.045 3.397 

4.05.2020 1.171.138 127.659 3.461 

5.05.2020 1.204.421 129.491 3.520 

6.05.2020 1.234.724 131.744 3.584 

Tarih Toplam Yoğun 
Bakım Hasta Sayısı 

Toplam 

Entübe Sayısı 
Toplam İyileşen 

Hasta Sayısı 
30.09.2020 1.514 803 48.886 

1.05.2020 1.480 818 53.808 

2.05.2020 1.445 778 58.259 

3.05.2020 1.424 766 63.151 

4.05.2020 1.384 727 68.166 

5.05.2020 1.338 707 73.285 

6.05.2020 1.278 669 78.202 
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Tablo 4: Sağlık Bakanlığı Günlük  Koronovirüs Tablosu (3) 

 

Tablo 2, Tablo 3 ve Tablo 4’de korona virüse dair Sağlık Bakanlığı’nın 

paylaşmış olduğu veriler bir haftalık süreç bağlamında incelenmiştir. 

COVİD-19’a dair bilgiler günlük olarak paylaşılarak test sayıları, vaka 

sayıları ve yaşamını kaybedenlere dair veriler açık bir şekilde 

paylaşılmaktadır. Veriler detaylı bir şekilde site içerisinde 

açıklanmaktadır. Web sitesinde yer alan veriler her gün 

güncellenmektedir. Web sitesinde verilen bilgilerin fotoğrafla 

desteklenmesi aynı zamanda delil niteliği taşımakta ve inandırıcılığı 

artırmaktadır. Entübe hasta sayısı, Yoğun bakım hasta sayısı ve vefat 

sayısında düşüş yaşandığı tabloda görülmektedir. Tablo 2, Tablo 3 ve 

Tablo 4’e bakıldığında ayrıca daha az test sayısı gözlemlenirken vaka 

sayısında ise kısmı bir artış gözlemlenmektedir. 

Ayrıca site içerisinde Covid-19 dair enfeksiyonun etkeni, bulaşma 

yolları, enfeksiyondan korunma yolları konularında detaylı olarak bilgi 

verilmektedir. Sitenin alt kısmında COVİD-19’a dair tanıtım videoları 

yer almaktadır. Salgına dair video kayıtları ile hastalığa dair 

bilgilendirme çalışmaları dikkat çekmektedir. Söz konusu video 

Tarih Test Sayısı Vaka Sayısı Vefat Sayısı İyileşen Sayısı 

30.09.2020 42.004 2.615 93 4.846 

1.05.2020 41.431 2.188 84 4.922 

2.05.2020 36.318 1.983 78 4.451 

3.05.2020 24.001 1.670 61 4.892 

4.05.2020 35.771 1.614 64 5.015 

5.05.2020 33.283 1.832 59 5.119 

6.05.2020 30.303 2.253 64 4917 
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kayıtları izlendiğinde Sağlık Bakanlığı’nın bir çok platformda 

faaliyetlerde bulunduğu gözlemlenmektedir. 

 

Görsel 2: Sağlık Bakanlığı Sitesi COVİD-19 Sayfası 
Kaynak: https://covid19.saglik.gov.tr/ [Erişim Tarihi: 30.04.2020]. 

 

SONUÇ  

Sağlık Bakanlığı’nın web sitesi genel olarak değerlendirildiğinde 

kurum ile kamuoyu arasındali iletişim web sitesi ile kurulmaya 

çalışılmıştır. Web sitesinde yer alan sosyal medya bağlantıları iletişimin 

çift yönlü olarak gerçekleştirildiğine dair bilgi vermektedir. Siteye 

giren kişiler sağlık açısından her türlü bilgiye kolaylıkla ulaşabilmekte, 

şikayetçi olabilecek konular hakkında yetkililerle iletişime 

geçebilmektedirler. Dolayısıyla kurum ile kamuoyu arasında çift yönlü 

bir iletişimin gerçekleşmesi halkla ilişkiler faaliyetlerinin yürülmesi 

bakımından önemli olmuştur. Yapılan araştırmada kurum ve kamuoyu 

arasındaki iletişimi sürekli kılmak için bakanlığın yapmış olduğu 

faaliyetler her gün siteye haberlerin görselleriyle birlikte yüklendiği 

gözlemlenmiştir. Böylece halkın bakanlığın çalışmaları hakkında 

bildilendirildiği görülmüştür. Bakanlığın yapmış olduğu çalışmalar 

kamuoyunun haber yoluyla bilgilendirilmesi ve kamuoyunun kurum 
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çalışmaları hakkında bir bilgisinin oluşması halkla ilişkiler 

çalışmalarını desteklemektedir. Ayrıca web sitesine biçimsel açıdan 

bakıldığında çok karışık olmayan, sade, açık, anlaşılır ve kolay 

ulaşılabilir nitelikte bir sayfa yapısına sahip olduğu görülmektedir. 

Sitede ye alan bürokratik bilgilerin yanı sıra web sitesi biçimsel olarak 

vatandaşın anlayabileceği niteliktedir.  

Bir kurumun şeffaflığı ve doğruluğu açısından, kurum içerisinde 

bulunan bütün personelin hangi departmanda ne gibi bir faaliyet 

gösterdiği açık bir şekilde belirtilmesi gerekmektedir. Bu kurumun 

şeffaflığını artırmakla birlikte vatandaşın bir yöneticiye ulaşabileceği 

izlenimi vermektedir. Sağlık Bakanlığı’nın  web sitesinde Bakanlığın 

teşkilat şeması ve bürokratların özgeçmişleri mevcuttur. Kurumun 

gelecek planlaması için misyon ve vizyon adı altında kuruluşun son 

faaliyet raporlarını veya ileriye dönük planlarını veya projelerini 

duyurmasında şeffaf ve hesap verebilir olması önemlidir. Bu açıdan 

bakıldığında Bakanlık düzenli olarak site içerinde bilgileri 

güncellemekte ve yapılacak etkinlikleri duyurmaktadır. 

Kurumlar bir web sayfası tasarlarken, kategoriler, şablonlar, tema şekli 

veya diğer özellikleri önceden belirlemeli ve buna göre bir taslak ortaya 

çıkarmalıdır. Yani taslak oluşturulmadan önce, tema düzeni ve tasarım 

şeklinin yapılması gerekmektedir. Bu kapsamda özellikle Sağlık 

Bakanlığı’nın web siteleri tek bir tema çatısı altında oluşturulmuştur. 

Kurumun, kendi özel logosu, aktiviteleri ve planlanan faaliyetleri site 

içerisinde mevcuttur. Kurumun faaliyet raporları, kurumun duyuruları, 

yasaları, tüzükleri kurumu pozitif yönde yansıtmaktadır. Site içerisinde 
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dolaşımın kolay olması ve bilgilerin rahat erişimini sağlayan arama 

motoru ve alternatif dil seçeneği vatandaşlarla interaktif bir iletişim 

sağlamaktadır. Kurumların web site üzerinden yürütmüş oldukları 

iletişim faaliyetlerinde başarılı olmaları hedef kitle ile yürütmüş olduğu 

iletişim stratejilerine bağlıdır. Sitenin hedef kitlenin beklentilerini 

karşılayacak şekilde kurulmuş olması ve hedef kitlenin gözünden 

uygulamayı incelemeleri kurumsal iletişim açısından önemlidir. Sitenin 

tasarımında görsellik, zengin içerik, güncellik, fonksiyonellik, 

etkileşim ölçütleri dikkate alınmıştır. Sağlık Bakanlığı’nın web sitesi 

hedef kitlede olumlu bir izlenimin oluşmasını kullanıcı dostu ve samimi 

bir dil içeriği ile sağlamaktadır. 

T.C. Sağlık Bakanlığı web sitesinde Covid-19 Rehberi, Koronavirüsler 

Raporu  bulunmaktadır. Web sayfasında salgınla ilgili genel 

değerlendirmeler, önlemler, kamu spotları vadır. COVİD-19 virüsüne 

dair bilgilerin kamuaoyuna sunulması hususları dikkate alındığında 

Sağlık Bakanlı’ğının web sitesini  halkla ilişiklerde etkin bir şekilde 

kullandığı ve kamuoyunun bakanlığın diğer çalışma faaliyetleri 

hakkında bilgilendirmesi yanında bu site üzerinden de kamuoyunu 

etkilemede web sitesinin etkili kullanıldığı gözlemlenmektedir. Salgına 

dair bilgilendirici önemlerin kurumlar ve bireyler için ayrı ayrı 

paylaşılması kamuoyunun panik oluşturmasını bir nebze olsa 

azaltmaktadır. Web sitesi üzerinden korona virüsüne dair her türlü bilgi 

mevcuttur. Bir hafta boyunca incelenen web sitesinde düzenli olarak 

korono virüsüne dait bilgiler tablo halinde paylaşılmıştır. Web sitesinde 

bilgiler hergün güncellenmektedir. Bakanlığın yapmış olduğu kamu 

spotları web sitesi üzerinden de kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Halkla 
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ilişkilerin kamuoyunu bilgilendirme modeli bakanlık tarafından 

kullanıldığı gözlemlenmiştir. Tabloların mavi bir zeminde paylaşılması 

görsel ile desteklenmiştir. 
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INTRODUCTION 

 

In 2020, the world is undergoing the most severe health crisis since 

1918, prompted by a new coronavirus (Moreno et al, 2020:1). Since its 

first inception in China, it has spread all over the world and has been 

declared as a pandemic by WHO on March 11th, 2020. Called as 

COVID 19, it has resulted in millions of infections and thousands of 

deaths, making critical problems to every health system, even in 

developed countries (Bressan et al. 2020:2). As at now, the disease has 

infected 82,835,563 people and claimed the lives of 1,807,638 more 

people3.  

 

In a pandemic situation like COVID-19, communication is the most 

important part in dealing with a pandemic threat (Noor et al, 2020:25). 

Impressive communication system during a pandemic consists of 

people, partners, content, and method. As social conversations/dialogue 

and media are mainly directed by the information about COVID 19 

(Reddy & Gupta, 2020), effective communication can be a useful 

means of preventing the transmission of the virus (Rusu, 2020:328). 

According to Airhihenbuwa et al, (2020), presently, communication 

about the response to the pandemic has largely centred on individual 

behaviour choices, which presumes that prevention is chiefly in an 

individual’s control. However, prevention and control messaging are 

more appropriately to be attained when the voices of those who reside 

 
3Coronavirus Disease. Retrieved 31.12.2020 from 

https://news.google.com/covid19/map?hl=en-US&gl=US&ceid=US%3Aen    
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in the communities, especially communities that endure the massive 

burden of the pandemic are engaged (p.1). 

 

Until now, previous studies that have been carried out on COVID-19 

and communication are largely within the field of health 

communication. Health communication is the application of 

communication concepts and theories to the interactions and processes 

that occur in relation to health among individuals in order to improve 

health (Schiavo, 2007: 5). Equally so, other notable studies conducted 

on COVID-19 and communication so far are informed by topics 

focusing on investigating misinformation/infordemics, information-

seeking behaviour and message reception, risk communication/disaster 

communication/crisis communication as it applies to the pandemic 

(Rusu, 2020; Moreno et al, 2020; Hornik et al, 2020; Zhu et al, 2020; 

Reddy & Gupta, 2020; Islam et, 2020; Noar & Austin, 2020; Noor et 

al, 2020; Porat et al, 2020). Related studies are being conducted to 

suggest useful guidelines for public health which can amplify present 

suggestions and can address infodemic, supporting reachable, 

actionable, trustworthy, and comprehensive communication (Porat et 

al, 2020). 

 

However, this study focuses on Kim & Grunig's (2011) situational 

theory of problem-solving (STOPS) which is an extension of the 

situational theory of publics (STP) (Grunig, 1997) and its application to 

the COVID-19 pandemic. Kim & Grunig’s (2011) model has been 

utilised to foresee the communicative actions of numerous societal 

challenges including climate change, gun possession, beef import issue, 
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the elimination of affirmative action in higher education, Iraq war, 

health issues like organ donation, egg donation and bone marrow 

donation (Kim et al, 2010; Kim & Grunig, 2011; Kim et al, 2011; Kim 

et al, 2012; Lee et al, 2014; Chen et al, 2017). According to Kim et al, 

(2012:145), STOPS requires to be tested in different situations to prove 

its external validity. Meanwhile, there is an existing gap in relation to 

the combination of the STOPS and the COVID-19 pandemic. 

Therefore, this study seeks to fill that gap by investigating how 

participants from Sierra Leone and Turkey communicate during a 

problematic situation like the COVID-19. Even though the severity of 

the COVID-19 infection and death in both Sierra Leone and Turkey 

could not be compared (2,194,272 cases and 20,642 death for Turkey 

to 2,583 reported cases with 76 death for Sierra Leone4), it is of the 

utmost good to research the applicability of the theory in different 

cultures by conducting the study in both countries in order to achieve 

universality of the study. Moreover, the STOPS consists of a dimension 

called referent criterion that indicates to experiential or knowledge-

based information that people can bring from previous problematic 

situation. Thus, it is important to make a comparison between Turkey, 

which has not experienced any pandemic in its recent history and Sierra 

Leone which has experienced Ebola pandemic in its recent history. The 

participants from the two countries are made up of a group of ‘‘hot issue 

publics’’ like billions of people all over the world who are active 

consumers of any piece of information related to the COVID-19 due to 

 
4 Coronavirus Disease. Retrieved 31.12.2020 from 

https://news.google.com/covid19/map?hl=en-US&gl=US&ceid=US%3Aen      
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the extensive coverage provided by the media. From these perspective 

the study aims to apply the STOPS in Covid 19 in Turkey and Sierra 

Leone by comparing the two countries.  

 

In Sierra Leone, technical support was provided in the implementation 

of the Risk Communication Community Engagement (RCCE) plan in 

order to boost the fight against the global common enemy in COVID-

19 (UNICEF Sierra Leone, 2020). Ideas in the plan were manifested by 

developing key messages seen in posters, awareness cards and 

brochures. Radio jingle translated into 11 additional languages and song 

were produced and disseminated to all national and community radio 

stations in the country (p.3). Local newspapers are used to supply 

people with the current updates on COVID 19 while social media pages 

are being utilised to contact people with vital prevention messages, 

especially about the significance of wearing a mask in public (UNICEF 

Sierra Leone, 2020:5b). 

 

In Turkey, information is being disseminated through different 

communication channels from both conventional and new media in 

order to communicate with the public. Also, educative materials 

providing information on COVID 19, methods to prevent and hygiene 

principle are being shared (Demirbilek et al, 2020).  
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1. SITUATIONAL THEORY OF PROBLEM SOLVING 

(STOPS) 

 

The STOPS was developed by Kim & Grunig (2011) to fill the gap that 

existed within the STP. The preceding theory in the STP is famous in 

the field of public relations for its effectuality in segmenting publics 

and foreseeing diverse communicative behaviours. The theory explains 

“why publics communicate and when they are most likely to 

communicate,” (Grunig, 1997:7). Equally so, the STP is a theory that 

“identifies relevant publics and when message should be directed to the 

publics...” (Vasquez, 1993:201). 
 

The STP recognizes information activity as two different dimensions: 

information seeking, which denotes “the planned scanning of the 

environment for messages about a specified topic,” and information 

processing, which indicates “the unplanned discovery of a message 

followed by continued processing of it” (Grunig, 1997:9). 
 

The independent variables of the STP entail in problem recognition, 

constraint recognition, and level of involvement that predict 

information seeking and processing. Problem recognition means 

“people detect that something should be done about a situation and stop 

to think about what to do”. Constraint recognition means “people 

perceive that there are obstacles in a situation that limit their ability to 

do anything about the situation”. The level of involvement refers to “the 

extent to which people connect themselves with a situation” (Grunig, 

1997:10).  
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Grunig (1997) further segments the publics by referring to all-issue 

publics as “active on all of the problems,” while apathetic publics is 

referred to as “the ones inattentive to all of the problems.” He continued 

by describing single-issue publics are “active on one or a small subset 

of the problems that concerns only a small part of the population;” while 

hot-issue publics is seen to be “active only on a single problem that 

involves nearly everyone in the population and that has received 

extensive media coverage” (Grunig, 1997:13) as in the issue of Covid 

19. The STP conceptualised publics as “a public a group of people who 

face a similar problem, recognize that the problem exists and organize 

to do something about the important problem,” (Grunig & Hunt, 

1984:145). The STP suggests that communication behaviour of publics 

can be easily comprehended by gauging how publics understand 

issues/situations in which they are influenced by the outcomes of the 

organisations (Grunig & Hunt, 1984). 

 

It is proved that “high problem recognition, low constraint recognition, 

and high level of involvement promote information seeking while high 

problem recognition and low constraint recognition also increase 

information processing. However, level of involvement has a limited 

effect on information processing” Grunig & Hunt, (1984: 153). 
 

The connection between the two theories can never be underestimated 

as the STOPS couldn’t have existed without the STP. The STOPS 

marks the expansion of the focal point of the theory of publics from 

‘‘decisions’’ to a more general concept of life ‘‘problems’’ (Kim & 

Grunig, 2011:123). This point of view provides a more inclusive 
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segmentation of publics such that it is practical to distinguish between 

active and activist publics according to their attitudes and 

communication behaviour (Ni & Kim, 2009). 

 

The STP accepted a limited formulation of active communication 

behaviours by using dependent variable of information acquisition 

consisting of both information seeking and attending to define an active 

public (Kim & Grunig, 2011:122). However, the STOPS proffer 

general composition of the STP firstly by elaborating information 

seeking and attending to a more integrative dependent variable as 

communicative action in problem solving, which combines a number 

of communication behaviours (Kim & Grunig, 2011). 

 

Also, Grunig, (1997) included the concept of a referent criterion but had 

to be excluded as it could not prefigure information seeking and 

attending (Kim & Grunig, 2011:122). The STOPS revive the concept 

of a referent criterion and more importantly suggest a new variable in 

situational motivation in problem-solving with the aim of mediating 

‘‘the effect of the independent variables of the theory of publics on the 

new generalized dependent variable’’ (Kim & Grunig, 2011:123). 

 

In its authentic composition, the STP regarded perceptual variables as 

causal antecedents to communication behaviour. Fortunately, it is 

important to research if there is a more direct antecedent variable to 

communicative action (Kim & Grunig, 2011). 
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Another criticism that hinges upon the STP that the STOPS addresses 

is the fact that ‘‘the theory is regarded as a public relations theory and 

recognised as effectively just for public relations practices’’. But, Kim 

& Grunig’s response to that criticism developed a generalized 

dependent variable of communicative action as information acquiring, 

sharing, and selecting in order for the STOPS to become ‘‘a more 

elaborated theory of communication and problem solving’’ (Kim & 

Grunig, 2011:123). 

 

The final point that informed Kim & Gurning’s theory is their 

determination to provide an answer to the call of Aldoory &Sha’s 

(2006:249) study that called for a unique method for testing and 

applying the STP. To that end, the authors use structural equation 

modelling to clarify and research each conceptual construct and its 

relationship within the developing theory (p. 123). The model of 

STOPS can be seen in figure 1.  

 

Figure 1. Situational Theory of Problem Solving (Kim et al, 2012) 
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1.1. Independent Variables of the STOPS 

The new theory (STOPS) comprises of four independent variables; 

problem recognition, involvement recognition, constraint recognition, 

and referent criterion. Furthermore, the theory has a mediating variable 

called as situational motivation in problem-solving (Kim et al, 2012). 

 

Problem Recognition is the extent to which individuals notices that a 

situation has consequence for them, detect a problem in the situation, 

and begin to think about ways to solve the problem (Grunig, 1997). The 

STOPS conceptualised problem recognition as “one’s perception that 

there is something missing and there is no immediately applicable 

solution to it” (Kim & Grunig, 2011:128). 
 

When public notices that there are some barriers or obstacles in a 

situation that restrict their capacity to do something about the situation, 

constraint recognition occurs (Grunig, 1997). Publics are far-fetched to 

communicate about ‘‘problems or issues about which they believe they 

can do little or about behaviours they do not believe they have the 

personal efficacy to execute’’ (Grunig, 1989:212). 
 

Involvement recognition can be defined as the extent to which publics 

connect themselves with a situation, problem or issue (Grunig, 1989).  

Jin (2007:10) describes the level of involvement as “the extent of one’s 

personal relevance to an issue”. Lovelock & Weinberg (1984) define 

involvement recognition as the degree of concern that a behaviour 

creates in different people. According to Major (1998) the higher level 

of involvement tends to increase effective and active communication 
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behaviour. According to the situational theory standpoint, Kim & 

Grunig, (2011) formulate involvement recognition as a perceived 

connection between oneself and the issue. 

 

Grunig (1968:27) initially presented a referent criterion as being 

‘‘determined by the antecedent condition, especially from the social 

contacts of the individual and from his past behaviour’’. Referent 

criterion is described as any information/knowledge or subjective 

judgement that affects a public’s approach to solve a problem (Kim & 

Grunig, 2011). A referent criterion is to a great extent cognitive in 

essence, as it makes use of relevant and appropriate knowledge 

(Higgins, 1996). Comprehensively, it is anticipated that the existence 

of a referent criterion can show considerable communicative action in 

problem-solving (Kim et al, 2012). 

 

The situational motivation in problem solving is presented as a 

mediating variable for the theory which connects situational 

perceptions to activeness (Kim et al, 2012). It is conceptualised as ‘‘the 

state of increased cognitive and epistemic readiness to reduce the 

perceived discrepancy between expected and experiential states’’ (Kim 

et al., 2012: 150). This idea refers to an individual’s readiness to make 

problem-solving efforts, thus, it raises both the sense of problem and 

involvement level, however, decreases the constraints (Kim & Grunig, 

2011).  
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1.2. Dependent Variables: Communicative Action in Problem 

Solving (CAPS) 

 

Communicative action in problem-solving (CAPS) developed by Kim 

et al. (2010) describes public’s activeness in acquiring, selecting and 

transmitting information. The communicative action in problem-

solving as a dependent variable consists of six sub-variables of 

information behaviours engulfed ‘‘in three areas of communicative 

action: ‘‘information acquisition, selection, and transmission’’ (Kim & 

Grunig, 2011:124).  The selection of information comprises both active 

and passive behaviour; information forefending is conceptualised as 

active and information permitting is conceptualised as passive 

behaviour. Transmission of information also comprises both active and 

passive behaviour; information forwarding is conceptualised as active 

behaviour and information sharing is conceptualised as passive 

behaviour. Acquisition of information also comprises both active and 

passive behaviour; information seeking is regarded as active behaviour 

and information attending is regarded as passive behaviour (Kim & 

Grunig, 2011:125). 

 

Information selection, refers to the extent of a public’s readiness in 

acquiring and sharing information either to save his/her cognitive states 

in problem-solving or to optimise his/her preferable solution (Kim & 

Grunig, 2011:126). An active public represents selectivity both by 

selective intake and outtake of information and by selectively 

understanding and creating information (Kim, 2006:58). Information 

forefending and permitting are sub variables of the dimension of 
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information selecting (Kim et al, 2012:147). Information forefending 

(active) indicates to the level to which publics attempt to select 

significant and helpful information in order to solve a problem (Kim & 

Grunig, 2011). Publics active in problem-solving are likely not to 

consider all the information as true they have acquired; instead, they 

consistently choose the information which are the most useful and 

appropriate (p.126). On the contrary, information permitting, called as 

passive behaviour, indicates to the degree to which a public recognises 

any information (p.126). 

 

Information transmission is ‘‘problem forwarding and sharing’’ 

(Kim, 2006:33). The STOPS distinguishes between two levels of 

communicative activeness in the transmission of information (Kim & 

Grunig, 2011:127). Kim (2006) maintained that an information sharer 

(passive) implausible initiate their information themselves but provides 

information only when being requested for some information quester. 

Conversely, Information forwarders are very active communicators 

who utilize communication instrumentally for problem-solving by 

replicating an indistinguishable problem perception and a solution (p. 

35). The dissimilarity between two variables based on whether the 

communicator attempts to proactively share his/her knowledge and 

expertise with other publics (Kim et al, 2012: 148). 

 

Information acquisition indicates to the varying extent of attempts for 

information collecting in order to solve a problem (Kim, 2006). 

Information attending and seeking are sub dimensions of information 

acquisition (Kim et al, 2012:148). Information seeking is described as 
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a proactive action – “the planned scanning of the environment for 

messages about a specified topic” while information attending is 

passive – ‘‘the unplanned discovery of a message followed by 

continued processing of it” (Grunig, 1997:9). Active publics are 

thought to be high in both information seeking and attending, while 

passive publics just take part in information attending (Kim & Grunig, 

2011:126).  

 

2. METHOD 

 

The data was collected with convenience sampling between December 

2020 and January 2021 using online questionnaire form with 160 

participants in Turkey and 150 participants in Sierra Leone. A total of 

310 questionnaires were analysed with structural equation modelling 

(SEM) approach using AMOS and SPSS. The questionnaire form 

consists of demographics and all the dimensions of the STOPS; 

information forefending information permitting, information 

forwarding, information sharing, information seeking, information 

attending, problem recognition, constraint recognition, involvement 

recognition, referent criterion, and situational motivation in problem 

solving (Kim et al., 2012). 

 

2.1. Analysis and Findings 

2.1.1. Demographics 

 

In terms of demographics, 40% were female and 60% were male. The 

generations of the participants were; 1% were baby boomer, 6% were 

generation X, 41% were generation Y, and 52% were generation Z. The 
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educational status of the patients was; 15.5% post graduate, 58.1% 

university, 23.9% high school and 2,6% primary school. While 

Instagram (46,9%) was found to be the most used social media in 

Turkey, Facebook (62.7%) was found to be the most used social media 

in Sierra Leone. It was found that while none of the participants in 

Sierra Leone has been infected with COVID 19, 8% of the participants 

in Turkey have been infected with COVID 19.   

 

While 1% of the participants in Sierra Leone declared that there is 

someone in their family who has been infected with COVID 19, 29% 

of the participants in Turkey declared that there is someone in their 

family who has been infected. Whereas 8% of the participants in Sierra 

Leone declared that they know acquaintances who has been infected 

with COVID 19, 88% of the participants in Turkey declared that they 

know acquaintances who has been infected with COVID 19. It was 

found that while 2% of the participants in Sierra Leone declared that 

they know friends or acquaintances who has died of COVID 19, 51% 

of the participants in Turkey declared that they know friends or 

acquaintances who has died of COVID 19. The most reliable 

information media also found to be different in both countries.  Whereas 

36% of the participants in Sierra Leone declared that radio is the most 

reliable information during the COVID-19 pandemic, 31% of the 

participants in Turkey declared that social media is the most reliable 

information during the COVID-19 pandemic. The measures taken 

during the pandemic was also found to be different in both countries. 

While 55% of the participants in Sierra Leone declared that they 
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sometimes wear masks when they go out, 89% of the participants in 

Turkey declared that they always wear masks when they go out. While 

44% of the participants in Sierra Leone declared that they sometimes 

stay at home as possible as they can in order not to be infected by Covid 

19, 45% of the participants in Turkey declared that they always stay at 

home as possible as they can in order not to be infected by Covid 19. 

Whereas 45% of the participants in Sierra Leone declared that they 

sometimes keep social distance when they go out, 61% of the 

participants in Turkey declared that they always keep social distance 

when they go out. The perception towards the vaccines were found to 

be similar in both countries. 47% of the participants in Sierra Leone and 

55% participants in Turkey declared that they will be vaccinated for 

Covid 19 whenever the vaccine is ready.  

 

2.1.2. Reliability and Validity of Measurement Instrument 

 

In order to test the reliability and validity of the model, structural 

equation modelling approach was operationalised in table 1 (Gaskin, et 

al, 2019). The composite reliability (CR) values were calculated to 

ensure reliability. CR values calculated are higher than the cut off value 

0,70 thus ensuring the reliability check.  
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Table 1. The Reliability and Validity of the Model 
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In order to check the validity average variance extracted (AVE) values 

were calculated in table 1. AVE values ensured convergence validity, 

however, signalled violations for discriminant validity. To check 

violations for validity, heterotrait-monotrait (HTMT) ratio of 

correlations method was conducted in table 2. 
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Table 2. HTMT Analysis 
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All the calculated values were lower than the suggested cut off value 

0.85, thus inferring that discriminant validity was ensured. Thus it can 

be stated that STOPS is a valid and reliable instrument that can be used 

in segmenting both in Turkey and Sierra Leone.  

 

2.2. Testing Research Question 

 

In order to test the proposed research question, structural equation 

modelling approached was operationalised using AMOS. The proposed 

model was tested in which the dataset is split among grouping variable 

as the “Country”. Turkey was coded as 1 and Sierra Leone was coded 

as 2. The aim of multi-group comparison is to demonstrate whether 
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there is a difference between hypothesized relationships based on value 

of the country. Multi-group analysis answers whether Turkey differs 

from the dimensions of STOPS than for Sierra Leone. 2 path models 

were run for both Turkey and Sierra Leone. The regression weights 

calculated for Turkey and Sierra Leone are given in table 3.  

 

Table 3. Regression Weights Calculated for Turkey and Sierra Leone 
   

Regression 

Weights: 

(Turkey - 

Default model) 

Regression 

Weights: (Sierra 

Leone - Default 

model) 

      Estimate P Estimat

e 

P 

Situational Motivation <-

-- 

Problem Recognition 0,3 0,02 0,4 *** 

Situational Motivation <-

-- 

Constraint Recognition 0,357 0,00

2 

0,088 0,242 

Situational Motivation <-

-- 

Involvement 

Recognition 

0,629 *** 0,289 *** 

Caps <-

-- 

Referent Criterion 0,248 0,01

2 

0,312 *** 

Caps <-

-- 

Situational Motivation 0,176 *** 0,455 *** 

Information Forefending <-

-- 

Caps 0,68 0,00

8 

1,483 *** 

Information Permitting <-

-- 

Caps 1 
 

1 
 

Information Forwarding <-

-- 

Caps 3,092 *** 1,049 *** 

Information Sharing <-

-- 

Caps 2,284 *** 1,254 *** 

Information Seeking <-

-- 

Caps 4,452 *** 1,157 *** 

Information Attending <-

-- 

Caps 3,165 *** 1,431 *** 
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Regression weights in table 3 suggest that there is a difference for the 

relationship between constraint recognition and situational motivation. 

The relationship between constraint recognition and situational 

motivation is statistically significant for Turkey, however, the 

relationship is found to be statistically not significant for Sierra Leone. 

This finding suggests that constraint recognition-situational motivation 

is affected by country. Furthermore, as the aim of the paper aims to 

apply the STOPS in Covid 19 in Turkey and Sierra Leone by comparing 

the two countries, the regression weights calculated for the relationship 

between referent criteria and CAPS suggest that the coefficient 

calculated for Sierra Leone (0.312) is higher than the coefficient 

calculated for Turkey (0.248). The relationship is found to be 

statistically significant for both countries.  

 

CONCLUSION 

Response to the Covid 19 pandemic has mainly focused on individual’s 

behaviour choice in most of the countries, such that prevention is 

largely in an individual’s control such as keeping social distance, being 

careful about hygiene, wearing mask and staying at home. Thus, it can 

be said that prevention and control messaging can be achieved when the 

voices of public especially those who endure the massive burden of the 

pandemic are researched. From this perspective this study, researching 

the communicative actions of publics in terms of Covid 19, aims to 

provide some useful insights both for the field of health communication 

and public relations. The study focused on Kim & Grunig's (2011) 

situational theory of problem-solving (STOPS) which is an extension 
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of the situational theory of publics (STP) (Grunig, 1997), by applying 

it to the COVID-19 pandemic. It is suggested that the STOPS predicts 

the communicative actions of publics and this assumption should be 

tested in different situations or issues in different countries in order to 

prove its validity. Our study, researching the STOPS in terms of the 

COVID-19 pandemic in both Turkey and Sierra Leone, have 

contributed to the literature by demonstrating its validity in both 

countries in this issue. Thus this study showed that the STOPS is a valid 

and reliable instrument that can be used in predicting communicative 

actions both in Turkey and Sierra Leone.  

 

This study also investigated how participants from Sierra Leone and 

Turkey communicate during a problematic situation like the COVID-

19. At first sight, it may sound strange to compare two countries that 

have completely different in terms of culture, population, economy, and 

even the severity of the COVID-19 infection, however, it is vital to 

make a comparison between Turkey and Sierra Leone because of a 

special variable of the STOPS, called as referent criterion. As 

independent variable, referent criterion indicates to experiential or 

knowledge-based information that people can bring from previous 

problematic situation. That’s why, Turkey, which has not experienced 

any pandemic in its recent history and Sierra Leone which has 

experienced Ebola pandemic in its recent history were compared. It was 

found that as expected, the coefficient of the referent criterion is higher 

in Sierra Leone than in Turkey, suggesting that the referent criterion 

makes distinguishable contribution to the theory. As stated in the 
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literature part, Grunig had to excluded referent criterion from the STP 

because it could not prefigure information seeking and attending. 

However, referent criterion has been reconceptualised in the STOPS, 

and this study showed its contribution to the theory.  

 

When the other variables of STOPS are evaluated, it can be said that 

constraint recognition was found to be higher in Turkey than in Sierra 

Leone, suggesting that Turkish people can consider that the Covid 19 

Pandemic cannot be resolved with individual’s control. The public in 

Turkey feel that they cannot make a difference in the way this COVID-

19 pandemic is solved.  Similarly, involvement recognition was found 

to be higher in Turkey than in Sierra Leone as the pandemic in Turkey 

is quite severe. Thus, it can be suggested that publics in Turkey feel 

themselves connected with COVID-19 pandemic and the pandemic 

affects their lives. The level of problem recognition is found to be 

similar in both countries. To sum up, experiencing any pandemic in its 

recent history affects the communicative actions of publics.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



282 | EDİTÖRLER: Prof. Dr. Mehmet YILMAZ, Doç. Dr. Hasan ÇİFTÇİ, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DOĞAR 

 

REFERENCES 

 

Airhihenbuwa C, Iwelunmor J, Munodawafa D, Ford C, Oni T, Agyemang C, et al. 

(2020). Culture Matters in Communicating the Global Response to COVID-

19. Preventing Chronic Dissease 2020; 17:200245. DOI: 

https://doi.org/10.5888/ pcd17.200245. 

Aldoory, L., & Sha, B. L. (2006). Elaborations of the situational theory of publics for 

more effective application to public relations scholarship and practice. In E. L. 

Toth (Ed.), The future of excellence in public relations and communication 

management. Mahwah, NJ: Erlbaum. 

Bressan, S., Buonsenso, D., Farrugia, R., Parri, N., Oostenbrink, R., Titomanlio, L., 

Roland, D., Nijman, R. G., Maconochie, I., Da Dalt, L., Mintegi, S., Country 

Leads (2020). Preparedness and Response to Pediatric COVID-19 in European 

Emergency Departments: A Survey of the REPEM and PERUKI Networks. 

Annals of Emergency Medicine, 76(6), 788–800. https://doi.org/ 

10.1016/j.annemergmed.2020.05.018  

Chen, Y.-R. R., Hung-Baesecke, C.-J. F., & Kim, J.-N. (2017). Identifying Active 

Hot-Issue Communicators and Subgroup Identifiers: Examining the 

Situational Theory of Problem Solving. Journalism & Mass Communication 

Quarterly, 94(1), 124–147. https://doi.org/10.1177/1077699016629371 

Demirbilek, Y., Pehlivantürk, G., Özgüler, Z. Ö., & Alp, M.E. (2020). COVID-19 

Outbreak Control, Example of Ministry of Health of Turkey. Turkish Journal 

of Medical Sciences, 50(SI-1), 489–494. https://doi.org/10.3906/sag-2004-187 

Gaskin, J. James, M., & Lim, J. (2019). Master Validity Tool, AMOS Plugin. 

Gaskination’s StatWiki.  

Grunig, J. E. (1968). Information, entrepreneurship, and economic development: A 

study of the decision making processes of Colombian Latifundistas. 

Unpublished doctoral dissertation, University of Wisconsin.  

Grunig, J. E. (1989). Publics, audiences and market segments: Models of receivers of 

campaign messages. In C. T. Salmon (Ed.), Information campaigns: Managing 

the process of social change (197–226). Newbury Park, CA: Sage. 



COVID 19 SÜRECİNDE İLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARI | 283 

 

Grunig, J. E. (1997). A situational theory of publics: Conceptual history, recent 

challenges and new research. In D. Moss, T. MacManus & D. Verčič (Eds.), 

Public Relations Research: An International Perspective (1-48). London: 

International Thomsom Business Press. 

Grunig, J. E., & Hunt, T. (1984). Managing public relations. New York: Holt, 

Rinehart & Winston. 

Higgins, E. T. (1996). Knowledge activation, application, and salience. In E. T. 

Higgins & A. W. Kruglanski (Eds.), Social psychology: Handbook of basic 

principles (237–275). New York, NY: Guilford. 

Hornik ,R., Kikut, A., Jesch, E., Woko, C., Siegel, L., & Kim, K. (2020) Association 

of COVID-19 Misinformation with Face Mask Wearing and Social Distancing 

in a Nationally Representative US Sample, Health Communication, 36:1, 6-

14, DOI: 10.1080/10410236.2020.1847437 

Islam, M. S., Sarkar, T., Khan, S. H., Mostofa Kamal, A. H., Hasan, S., Kabir, A., 

Yeasmin, D., Islam, M. A., Amin Chowdhury, K. I., Anwar, K. S., Chughtai, 

A. A., & Seale, H. (2020). COVID-19-Related Infodemic and Its Impact on 

Public Health: A Global Social Media Analysis. The American journal of 

tropical medicine and hygiene, 103(4), 1621–1629. 

https://doi.org/10.4269/ajtmh.20-0812 

Jin, B. (2007). Understanding Collective Efficacy as Shared Efforts from Theory of 

Reasoned Action and Situational Theory of Publics Perspectives. Conference 

Papers -- National Communication Association. Retrieved 22.12. 2020, From 

the EBSCOhost database. 

Kim, J.-N, & Grunig J.E. (2011). Problem Solving and Communicative Action: A 

Situational Theory of Problem Solving. Journal of Communication 61 (2011) 

120–149. doi:10.1111/j.1460-2466.2010.01529.x  

Kim, J.-N. (2006). Communicant activeness, cognitive entrepreneurship, and a 

situational theory of problem solving. Unpublished doctoral dissertation. 

University of Maryland, College Park. Retrieved 23.12.2020, From umi-umd-

3527.pdf (3.110Mb)  



284 | EDİTÖRLER: Prof. Dr. Mehmet YILMAZ, Doç. Dr. Hasan ÇİFTÇİ, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DOĞAR 

 

Kim, J.-N., Grunig, J. E., & Ni, L. (2010). Reconceptualising the communicative 

action of publics: Acquisition, selection, and transmission of information in 

problematic situations. International Journal of Strategic Communication, 4(2) 

126-154. DOI: 10.1080/15531181003701913 

Kim, J.-N., Ni, L., Kim, S.-H., & Kim, J. R. (2012). What Makes People Hot? 

Applying the Situational Theory of Problem Solving to Hot-Issue Publics. 

Journal of Public Relations Research, 24(2), 144-164. 

https://doi.org/10.1080/1062726X.2012.626133 

Kim, J.-N., Shen, H., & Morgan, S. E. (2011). Information Behaviors and Problem 

Chain Recognition Effect: Applying situational Theory of Problem Solving in 

Organ Donation Issues. Health Communication, 26(2), 171-184. 

https://doi.org/10.1080/10410236.2010.544282 

Lee, H., Oshita, T., Oh, H. J., & Hove, T. (2014). When Do People Speak Out? 

Integrating the Sspiral of Silence and the Situational Theory of Problem 

Solving. Journal of Public Relations Research, 26(3), 185-199. 

https://doi.org/10.1080/1062726X.2013.864243 

Lovelock, C. H., & Weinberg, C. B. (1984). Marketing For Public and Non-profit 

Managers. New York, NY: John Wiley. 

Major, A. (1998). The utility of Situational Theory of Publics for assessing public 

response to a disaster prediction. Public Relations Review, 24(4), 489–508. 

https://doi.org/10.1016/S0363-8111 (99)80113-1 

Moreno, Á. Fuentes-Lara, C.,  & Navarro, C. (2020). Covid-19 Communication 

Management in Spain: Exploring the Effect Of İnformation-Seeking Behavior 

and Message Reception in Public’s Evaluation. El Profesional de la 

Información, v. 29, n. 4, e290402. https://Doi.Org/10.3145/Epi.2020.Jul.02 

Ni, L., & Kim, J.N. (2009). Classifying Public: Communication Behaviors and 

Problem-Solving Characteristics in Controversial Issues. International Journal 

of Strategic Communication, 3(4), 217–241. https://doi.org/ 

10.1080/15531180903221261 



COVID 19 SÜRECİNDE İLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARI | 285 

 

Noar, S.M., & Austin, L (2020) (Mis) Communicating about COVID-19: Insights 

from Health and Crisis Communication, Health Communication, 35:14, 1735-

1739, DOI:10.1080/10410236.2020.1838093. 

Noor, F., Prihatiningsih, W., & Ayuningtyas, F. (2020). Disaster Communication for 

Handling COVID 19 in Indonesia. International Journal of Multicultural and 

Multireligious Understanding. 7 (4) 25-35.  DOI: 10.18415/ijmmu.v7i4.1610     

Porat T, Nyrup R, Calvo RA, Paudyal P & Ford E (2020) Public Health and Risk 

Communication During COVID-19—Enhancing Psychological Needs to 

Promote Sustainable Behavior Change. Front. Public Health 8:573397. doi: 

10.3389/fpubh.2020.573397 

Reddy BV., & Gupta A. (2020). Importance of Effective Communication During 

COVID-19 Infodemic. Journal of Family Medicine Primary Care 2020; 9, 

3793-6. DOI: 10,4103/jfmpc. jfmpc_719_2 

Rusu, M. (2020). Efficient Communication in the Period of Coronavirus Pandemic 

(COVID-19), International Conference KNOWLEDGE-BASED 

ORGANIZATION, 26(2), 325-332. doi: https://doi.org/10.2478/kbo-2020-

0099 

Schiavo, R (2013). Health Communication from Theory to Practice (2nd Ed). A Wiley 

Imprint, San Francisco. ISBN: 978-1-118-12219-8 

UNICEF Sierra Leone (2020) COVID-19 Situation Report – #11 (1-30 November). 

Retrieved 25.12.2020 from https://reliefweb.int/sites/reliefweb. 

int/files/resources/UNICEF%20Sierra%20Leone%20COVID-19%20Situa 

tion%20Report%20No.%2011-For%201-30%20November%202020.pdf 

UNICEF Sierra Leone (2020) COVID-19 Situation Report – #1 (17 April 2020). 

Retrieved 25.12.2020 from https://www.unicef.org/media/82566/file/Sierra-

Leone-COVID19-SitRep-17-April-2020.pdf 

Vasquez, G. M. (1993). A Homo Narrans Paradigm for Public Relations: Combining 

Bormann’s Symbolic Convergence Theory and Grunig’s Situational Theory of 

Publics. Journal of Public Relations Research, 5, 201-216. DOI: 

10.1207/S1532754XJPRR0503_03  



286 | EDİTÖRLER: Prof. Dr. Mehmet YILMAZ, Doç. Dr. Hasan ÇİFTÇİ, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DOĞAR 

 

 Zhu, N., Zhang, D., Wang, W., Li, X., Yang, B., Song, J., Zhao, X., Huang, B., Shi, 

W., Lu, R., Niu, P., Zhan, F., Ma, X., Wang, D., Xu, W., Wu, G., Gao, G. F., 

Tan, W., &  China Novel Coronavirus Investigating and Research Team 

(2020). A Novel Coronavirus from Patients with Pneumonia in China, 2019. 

The New England Journal of Medicine, 382(8), 727–733. 

https://doi.org/10.1056/NEJMoa2001017 

 

 

  



COVID 19 SÜRECİNDE İLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARI | 287 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÖLÜM 10 

COVİD-19 SALGINI SÜRECİNDE TWİTTER’DE KAMU 
SPOTLARININ KULLANIMI: SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN 

KOCA’NIN PAYLAŞTIĞI KAMU SPOTLARININ 

GÖSTERGEBİLİMSEL ANALİZİ 

Öğr. Gör. İlkay YILDIZ1  

Öğr. Gör. Ali Murat MIRÇIK2 

 

 

 

 

 

 
1 Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Büro Hizmetleri ve 
Sekreterlik Bölümü,   Çağrı Hizmetleri Yönetimi Programı ilkayyildiz@bingol.edu.tr, 
Bingöl/Türkiye, Orcid: 0000-0002-6260-9730 
2 Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Pazarlama ve 
Reklamcılık Bölümü, Medya ve İletişim Programı amircik@bingol.edu.tr, 
Bingöl/Türkiye, Orcid: 0000-0002-6639-2647 



288 | EDİTÖRLER: Prof. Dr. Mehmet YILMAZ, Doç. Dr. Hasan ÇİFTÇİ, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DOĞAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COVID 19 SÜRECİNDE İLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARI | 289 

 

 

 

 

GİRİŞ 

Sağlık iletişimi insanlara sağlıkla ilgili bilgileri yerleştirmede ve 

onlarda sağlıkla ilgili davranışları geliştirmede en önemli araçtır. 

Çünkü insanlar, gerek birbirleriyle gerek kitle iletişim araçları yoluyla 

kurdukları iletişimde tutum ve davranışlarında değişiklikler yapar. 

İletişim yoluyla bireyleri, olumlu sağlık davranışı kazandırmak için 

ikna etmek daha da kolaylaşır (Tabak, 2006: 66). Sadece çeşitli iletişim 

stratejileri kullanarak, sağlıkla ilgili olarak insanların herhangi bir 

sağlık sorununa ve bu sorunun çözümüne yönelik farkındalığının 

artırılması mümkün olmaktadır (Koçak, Bulduklu, 2010:5). İletişim ve 

özellikle sağlık iletişimi yoluyla insanlara sağlıkla ilgili konularda 

yardım edilebilir ve onlar için daha iyi bir hayat tarzı oluşturulabilir 

(Duffy ve Thorson, 2009: 93). Becerikli sağlık iletişiminin birey 

sağlığından yaşam kalitesinin arttırılmasına, hem ulusal hem de 

evrensel sağlık programlarının hazırlanmasından bu programların 

düzenlenmesine kadar oldukça kapsamlı olduğunu belirtmiştir 

(2012:164). 

 Günümüzde insanlar, birçok sağlık mesajlarına çok çeşitli iletişim 

araçları vasıtasıyla maruz kalmaktadır. Kitle iletişim araçlarından 

radyo, televizyon, gazeteler ve internet gibi mecralar örnek olarak 

verilebilir. Özellikle salgın döneminde yetkili kişilerin kamuoyunu 

bilgilendirmek için en sık kullandıkları iletişim aracını internet 

oluşturmaktadır. Son zamanlarda kullanımı giderek yaygınlaşan sosyal 

medya ortamları aracılığıyla, sağlıkla ilgili hem yazılı, hem sözlü hem 

de görüntülü olarak gönderilen mesajlar da artmıştır. Gönderilen bu 
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mesajlarda izlenilen farklı bir yolu ise kamu spotları oluşturmaktadır. 

Kamu spotları insanları hem düşünmeye hem de durum analizi 

yapmaya yönlendirmede kullanılan etkili bir araçtır. Kamu spotları 

sadece sağlık alanında değil kâr amacı gütmeyen kuruluşlar için eğitim, 

çevre, insan hakları, kadın hakları gibi önemli ve çeşitli konularda, 

kamuoyunu düşünmeye sevk eden, onlarda farkındalık oluşturan, bazı 

düşünce ve davranışların değiştirilebilir olduğunu hissettirmede önemli 

roller oynamaktadır (Tanyıldızı, Acar, 2019:152).  

Türkiye’de göstergebilimsel analiz yöntemi kullanımı son yıllarda 

artmıştır. Özellikle inceleme konularını ise reklamlar ve kamu spotları 

oluşturmaktadır. Ayvaz (2017),  “Kamu Spotlarının Göstergebilimsel 

Yöntemle Çözümlenmesi: Sağlık Bakanlığı Örneği” adlı çalışmasında 

Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı sağlık ile ilgili kamu spotlarını 

incelemiş, Gazi ve Çakı (2018), “Siyahi Ayrımcılığa Karşı Hazırlanan 

Kamu Spotu Reklamları” adlı çalışmada siyahi ayrımcılığı konusunda 

yayınlanan kamu spotlarını ele almıştır.  Gülada (2018), "Korku 

Çekiciliği Kavramının Trafik Kazalarını Konu Alan Kamu Spotu 

Reklamlarında Kullanımı" adlı çalışmasında trafik kazalarını konu alan 

kamu spotlarını; Arpa (2018), "İş Güvenliğini Konu Alan Kamu Spotu 

Reklamlarında Korku Çekiciliği Kavramının Kullanılması" adlı 

çalışmasında iş güvenliğini konu alan kamu spotlarını; Gülada ve Çakı 

(2018), "Baudrillard’ın Tüketim Toplumu Boyutunda Jil Çorap 

Reklamı Örneği" adlı çalışmada da ticari reklamları göstergebilimsel 

analiz yöntemi kullanarak incelemiştir. Tanyıldızı ve Acar (2019), 

“Sigara Bağımlılığıyla Mücadelede Kamu Spotlarının Kullanımı: 
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Sigarayı Bırak Hayatı Bırakma Kamu Spotlarının Göstergebilimsel 

Çözümlemesi” adlı çalışmada sağlık iletişimi bağlamında sağlık 

Bakanlığı’nın yayınladığı sigarayı bıraktırmaya yönelik kamu 

spotlarını incelemiştir. Arpa, Delibalta, Yılmaz (2019), “Çocuk 

İşçiliğini Konu Alan Kamu Spotu Reklamlarının Göstergebilimsel 

Analizi” adlı çalışmada çocuk işçiliğine karşı yapılan kamu spotlarını 

göstergebilimsel analiz yöntemi kullanarak incelemişlerdir. Çalışkan 

(2019), “Nazi Almanyası İşgali Altındaki Sırbistan'da Komünizm 

Karşıtı Kullanılan Propaganda Posterlerinin Göstergebilimsel Analizi” 

adlı çalışmasında, Yıldırım (2021), “Reklamlarda Anlamın 

Çağrışımlarla Zenginleştirilmesi: Turkcell Fiber Reklamının 

Göstergebilimsel Analizi” adlı çalışmasında gösterge bilimsel analiz 

yöntemini kullanmışlardır. Bu çalışmaların yanı sıra poster, tasarım, 

çeşitli filmler, kitaplar ve turizm sektörü üzerinde de çok sayıda 

çalışmalar yapılmıştır. 
 

Bu çalışmada ilk olarak sağlık iletişimi kavramı ve sağlık iletişiminin 

önemi üzerinde durulmuştur. Daha sonra sağlık haberciliği kavramı 

açıklanmış sağlık haberciliğinin toplumsal ve bireysel olarak önemine 

değinilmiştir. Bir sonraki bölümde bir sosyal medya paylaşım sitesi 

olan Twitter hakkında bilgiler verilmiş, covid-19 pandemisinde 

Twitterin kullanılma durumu ele alınmıştır. Kavramsal çerçeve 

dâhilinde son bölümde ise kamu spotları açıklanmıştır. Çalışmanın 

metodoloji bölümünde çalışmanın amacı, önemi, yöntemi ve 

sınırlılıkları belirtilmiş, ele alınan kamu spotlarının analizine yer 
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verilmiştir. Çalışmanın analizlerinden elde edilen bilgiler sonuç ve 

değerlendirme kısmında açıklanmıştır. 

1. Sağlık İletişimi Kavramı ve Önemi 

Sağlık iletişimi;1970’li yıllarda, Amerika’da iletişim bilimleri alanında 

yapılan çalışmalarla gelişmiş ve yaygınlaşmaya başlamıştır. Türkiye’de 

ise özellikle son yıllarda önemi artmış ve iletişim çalışmalarına dâhil 

edilmeye başlanmıştır. Günümüzde, sağlık iletişiminin tek ve genel 

olan bir tanımı mevcut değildir. Her kurum ve kuruluş kendi 

bünyesinde tanımlamalar yapmıştır. ABD’nin önde gelen sağlık 

kuruluşlarından olan CDC (Centers for Disease Control and 

Prevention-Hastalıkları Kontrol Ve Önleme Merkezleri), sağlık 

iletişiminin tanımını şöyle ifade etmektedir: “Sağlığı geliştirmek, 

kişilerin ve toplumun sağlıkla ilgili kararları üzerinde etkili olmak ve 

onları bilgilendirmek için çeşitli iletişim stratejilerinin incelenmesi ve 

bu iletişim stratejilerinin kullanımıdır” (http://www.cdc.gov/od/oc 

/hcomm,12.03.2021). Türkiye’de sağlık iletişimi alanında çalışmalar 

yapan ve bu alanda ilk isimlerden olan Çınarlı sağlık iletişimini şöyle 

tanımlamıştır:  

“Sağlık alanında iletişim, genel olarak sağlık hizmeti 

tüketicilerinin, sağlık riskleri ve tedavi seçenekleriyle ilgili 

enformasyon elde etme sürecidir. İletişim sağlık kuruluşlarına 

kamu eğitimi kampanyaları sırasında etkili enformasyon 

sağlamada birincil mekanizmadır” (2008: 40). 
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Sağlık iletişimi sağlık ile ilgili olan kişilerin,  çeşitli grupların, ilgili 

hedef kitleye yönelik oluşturmuş oldukları iletişim şekline verilen 

isimdir (Okay, 2014: 10-11). Burada hedef kitleye çok önem 

verilmektedir. Çünkü hedef kitleyi doğru bilgilendirmek, hedef kitlenin 

doğru enformasyon almasını sağlamak doğru sağlık iletişimi 

programlarıyla gerçekleştirilmektedir.  

Sağlık iletişimi alanındaki etkinlik ve faaliyetler, “hem hastalığı hem 

sağlığı tanımlamada iletişimin önemli rol oynadığını, bu nedenle bu 

alana dikkat çekildiğini, ayrıca iletişimin sağlık ve sağlık kurumlarının 

sağlık hizmetlerini nasıl sunduğuyla ilgili etkileşimlerini incelemek 

olduğunu “(Lederman, 2010’dan akt. Çınarlı, 2015:108) ve “sağlık 

bilinci aşılamak” (Avcı ve Sönmez, 2013:120) gibi bireyde pozitif bir 

değişim oluşturmak isteğiyle farklı şekillerde gerçekleştirilmektedir. 

Sağlık personeli gerek birbirleriyle gerekse hasta ve hasta yakınlarıyla 

sürekli iletişim kurmakta ve bunu da genellikle yüz yüze iletişim 

şeklinde, kişilerarası düzeyde gerçekleştirdiği sağlık iletişimi (Okay, 

2014: 14), sağlık hakkında kişilerin bilgilerini geliştirmeyi, aradıkları 

enformasyonu kolayca bulmalarını sağlamayı, kamuya gönderilecek 

olan mesajların tasarlanmasını, risk iletişimi ve bilgiye ulaşım 

sorunlarını kapsamaktadır. Bu konulara ek olarak sağlık iletişimi 

sağlıkla ilgili okuryazarlık seviyesini arttırmayı, sağlıkla ilgili çeşitli 

siyasallar ve politikalar oluşturulmasını da içermektedir (Çınarlı, 

2015:108).  

Sağlık iletişimi, toplumun sağlık konusunda bilinçlenmesini 

sağlamaktadır. Hastalıklar karşısında korunmak, salgın dönemlerinde 
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alınan önlemleri göstermek ve insanların bu dönemde nelere dikkat 

etmesi gerektiğini ortaya koymak vb. açısından oldukça önemlidir.  

2. Kamu Spotu kavramı  

Kamu spotu, toplumun herhangi bir konuda bilgi veren, konuyla ilgili 

duyarlı olmasını sağlamayı amaç edinmiş, kişileri bilinçlendiren ve 

böylece bir kamu yararı sağlayan görsel ve işitsel içeriklerdir. Kamu 

spotları genellikle videolar şeklinde karşımıza çıkar. Burada aktarılmak 

istenen mesajın kısa sürede ve etkileyici bir biçimde verilmesi 

amaçlanmaktadır.  

Kamu spotuyla ilgili olarak RTÜK (Radyo Televizyon Üst Kurulu) da 

şöyle bir tanımlama yapmıştır, “Kamu kurum ve kuruluşları ile dernek 

ve vakıf gibi sivil toplum kuruluşlarınca hazırlanan veya hazırlatılan ve 

Üst Kurul tarafından yayınlanmasında kamu yararı olduğuna karar 

verilen bilgilendirici ve eğitici nitelikteki film ve sesler ile alt bantları” 

(RTÜK, 2014). 

Bir yayının kamu spotu olarak kabul edilebilmesi için kamu yararının 

olması gerekmektedir. Çekilen videolar, herhangi bir konudaki yasak, 

uyulması gereken kurallar, yapılan bir yenilik gibi geniş bir yelpaze ile 

ilgili olabilmektedir. Kamu spotları seslendiği hedef kitleyi kullanılan 

görseller ve bu görselleri destekleyen sesle etkileyebilmeli ve 

bilinçlendirebilmelidir.  

Kamu spotları, geleneksel medyanın (radyo, televizyon, gazete) daha 

yaygın olduğu dönemlerde sadece televizyon ve radyoda 

yayınlanmakta, kısıtlı bir hedef kitleye ulaşabilmekte ve belirli bir 
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zaman ve mekan kısıtlaması ile karşı karşıya kalmaktaydı. Ancak bilgi 

ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelerden sonra, internetin hız 

kazanması, yeni medya (sosyal medya) kavramının ortaya çıkması, 

akıllı telefonların hızla yayılması iletişim faaliyetlerini 

dijitalleştirmiştir. Artık daha interaktif bir iletişim ortamı 

bulunmaktadır. Medyadaki zaman ve mekan kısıtlaması da ortadan 

kalkmıştır ve sosyal medya ağları sayesinde bir çok farklı insan aynı 

platformları takip edebilmekte, yorumlarla fikirlerini ortaya 

koyabilmektedir. Tüm bunların gerçekleştiği sosyal medya 

platformlarında kamu spotlarının daha fazla insana zaman ve mekan 

sınırlaması olmadan ulaşması da önemli bir kavram olarak kabul 

edilebilmektedir.  Bir resmi kurumun, bir kamu görevlisinin ya da bir 

sivil toplum kuruluşunun resmi sosyal medya hesabından yapılan bir 

kamu spotu paylaşımı istenilen zamanda ve istenilen sayıda 

izlenebilmektedir.  

“Kamu spotlarının etkili olabilmesi için sosyal pazarlama kampanyası 

kapsamındaki diğer iletişim kanalları ve halkla ilişkiler faaliyetleriyle 

entegre biçimde planlanıp uygulanması, toplumun dönemsel olarak 

değişen ihtiyaçlarının dikkate alınması, prodüksiyon kalitesi olarak 

hedef kitlenin beklentilerini karşılayacak biçimde hazırlanması, içerik 

açısından kurumların ve şahısların çıkarını değil kamunun yararını 

amaçlaması, sadece kamu kurumları ve güçlü sivil toplum 

kuruluşlarının değil farklı sivil toplum kuruluşları ve baskı gruplarının 

da rahatça kendilerini ifade edebileceği bir kamusal alan olarak 

çoğulcu demokrasinin gereklerine uygun bir şekilde düzenlenmesi 

gerekmektedir.” (Butun, Akadal, Selçuk, Gülseçen, 2018: 275). 
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Kamu spotu kavramı, kamu yararını sağlamada ve onların 

bilinçlenmesinde oldukça önemlidir. Kamu spotunun tam anlamıyla 

amacına ulaşabilmesi için verilmek istenen mesajın düzenli bir 

stratejiyle oluşturulması gerekmektedir. Bunun yanında hedef kitleyi 

tam bilgilendirmeli ve onların isteklerine cevap verebilecek nitelikte 

olmasına özen gösterilmelidir. Kamu spotu hedef kitleyi harekete 

geçirebilecek nitelikte olmalıdır. Kamu spotlarının yayınlanması için 

RTÜK’e başvurmak ve RTÜK’ün de bu başvuruyu onaylaması şarttır. 

Kamu spotlarının ticari bir nitelik taşımaması gerekmektedir. Kamu 

spotları radyoda ses anonsu olarak karşımıza çıkarken televizyonda 

bunu görüntü de desteklemektedir. Radyo ve televizyonlarda kamu 

spotları genellikle ‘zorunlu yayın’ ibaresi ile yayınlanmaktadır. Daha 

önce de değinildiği gibi sosyal medya ağlarında kamu spotunun 

paylaşılması yeterlidir. Herhangi bir süre ve yer kısıtlaması 

bulunmamaktadır.  

Kamu spotları, sosyal pazarlamayı, insanların bilgilenip 

bilinçlenmesini amaç edinmiş etkileyicilik gücü yüksek yayınlardır. 

Sosyal bilincin oluşmasında da önemli roller oynayabilmektedir. 

Özellikle korona (covid-19) salgını döneminde yayınlanan ya da sosyal 

medyada paylaşılan kamu spotları insanların bu konu hakkında ayrıntılı 

bilgi edinmesine ve hastalıkla ilgili daha duyarlı olmasını 

sağlayabilmiştir.  

3. Bir temsil evreni: Gösterge ve Göstergebilim 

Göstergebilim, geçmişte ve günümüzde insanların kurdukları iletişimin 

daha anlaşılır olmasında ve kodların çözülmesinde önemli bir rol 
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oynamaktadır. Göstergebilim, günlük hayat içerisinde karşımıza çıkan 

her türlü gösterge dizgilerini inceleme alanına almaktadır. Göstergeler 

insan ürünleri olarak ortaya çıkmıştır. Topluluklar halinde bir arada 

yaşamaya başlayan insanlar, göstergelere yükledikleri anlamları 

toplumsal bir düzenin oluşmasında kullanmışlardır.  

Göstergeler, dilden medyaya, müzikten sinemaya, resimden, fotoğrafa, 

edebiyattan tiyatroya kadar daha bir çok alanda kendini göstermektedir. 

Gösterge kavramının temelinde herhangi bir nesnenin ya da bir temsil 

aracının kendinden başka bir şeye gönderme yapması vardır. Trafik 

ışıklarının taşıdığı anlamlar, hayvanların ve bitkilerin kendi 

anlamlarının yanında başka temsillerinin de olması buna örnek 

gösterilebilmektedir.  

Göstergeler, kedilerinden başka bir şeye göndermede bulunan eylemler 

ya da yapılardır. Kodlar, içinde göstergelerin düzenlendiği ve 

göstergelerin birbirleri ile nasıl ilişkilendirilebileceğini belirleyen 

sistemlerdir. Fiske, bu gösterge ve kodların başkalarına aktarıldığını ya 

da başkaları için hazır hale getirildiğini ileri sürmektedir. Göstergeleri, 

kodları, iletişimi aktarma ya da alma bir toplumsal ilişkiler pratiğidir. 

(Fiske, 2003). 

Gösterge kavramı, nesnelerin kendi anlamının yanında başka bir anlam 

taşımasına dayanmaktadır. Göstergeler belirli kod sistemleridir ve bu 

kodlar çözüldükten sonra anlamı anlaşılmaktadır. Kodlanan anlamlar 

bir gösterge evreni oluşturmaktadır. İnsanların çevresinde gösterge 

olarak adlandırılabilen pek çok kavram bulunmaktadır.  
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“Anlamın yorumlanması belli bir süreç içerisinde gerçekleşir. Bu 

süreçte rol oynayan bazı etmenler bulunmaktadır. İçsel süreçte, dış 

dünyadan edinilen deneyimler, gösterge sistemleri, bellekte oluşan 

anılar, bilme, kavrama ve idrak alanına toplanır ve bazı şeyleri ima 

edebilmek için karşıtlıkların belirlendiği alana gider. Bu alanda her şey 

zıddı ile anlam kazanarak, özel deneyimlerin yorumlanmaları haline 

dönüşmekte ve daha aşağıda anlam oluşmaktadır” (Parsa ve Parsa, 

2004: 82). 

Göstergelerin temsil ettiği anlamların yorumlanması belirli bir birikimin ve 

deneyimin sonucudur. Çünkü kavramlara yüklenen anlamları 

çözümleyebilmek için bireylerin, göstergelere yüklenen anlamların nedenini 

çözümlemesi gerekmektedir. Bilme, kavrama ve idrak etme eylemleri belirli 

öğrenmeye ve deneyimleme ile mümkün olabilmektedir. Kişinin aldığı 

eğitim, kültürel sermaye birikimi, bağlı bulunduğu sosyal sınıf göstergelerin 

anlamının çözümlenmesinde önemli roller oynayabilmektedir.  

Göstergebilim, göstergeyi temel ilgi alanına almaktadır. Göstergebilim, üç ana 

çalışma alanına sahiptir. İlk olarak göstergenin kendisi karşımıza çıkmaktadır. 

Bu da, göstergelerin anlam taşıma yollarını ve göstergeleri kullanan insanlarla 

ilişkilendirme biçimini içermektedir. İkinci olarak, içinde göstergelerin 

düzenlendiği kodlar ya da sistemler yer almaktadır. Toplumun ya da kültürün 

gereksinimlerini karşılamak için geliştirilen kodları ya da bu kodların 

iletilmesi içi var olan iletişim kanallarını işletmek için başvurulan yolları 

ortaya koymak bu çalışmalar içinde yer almaktadır. Son olarak ise gösterge ve 

kodların içinde yetiştiği kültürdür. Kültürün var olma biçimi bu kodların ve 

göstergelerin kullanımına bağlı olmaktadır (Fiske, 2014: 122). 
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Göstergeler evreni, kendi içinde belirli bir tutarlılığı olan sistemdir. Bu 

durumun anlaşılabilmesi için öncelikle gösterge anlamı taşıyan şeylerin temel 

anlamı göz önünde bulundurulmalıdır. Daha sonra da göstergelerin taşıdığı ve 

bunlara kodlanmış anlamlar ortaya çıkarılmalıdır. Bu kodlar çözüldükçe 

göstergeler anlam kazanmaya başlamaktadır. Göstergelere yüklenen anlamlar, 

belirli bikültürel birikimin ürünü olarak ortaya çıkmaktadır. Bir fincan 

kahvenin taşıdığı gösterge anlamı farklı ülkelerde farklı şekillerde olabilir. 

Hatta aynı ülkenin farklı kültürel birikimleri olan farklı toplumsal sınıflara ait 

bireyler için bile bu gösterge anlamı farklı olabilmektedir.  

Saussure, göstergenin gösteren ve gösterilen olmak üzere iki temel içerisinde 

oluştuğunu savunmuştur (Rifat, 2013: 97). Yani bir gösterge çoğunluk 

tarafından kabul edilen anlamının yanında başka bir anlam daha 

taşıyabilmektedir. Herhangi bir nesne, obje vb. bir siyasi partinin simgesi 

olduğunda kendi taşıdığı anlamın dışında başka bir kavramı daha 

çağrıştırabilmektedir.  

“Peirce, nesnenin gösterge üzerinden kitlelere aktarıldığını belirtmiş, 

buna karşın göstergenin aldığı anlamın insanların zihinlerindeki 

deneyimler çerçevesinde şekillendiğini savunmuştur. Peirce'e göre 

örneğin, bir ev göstergesi herkesin kendi deneyimleri boyutunda 

farklılaşabilmektedir. Bir kişinin ev dendiğinde ilk aklına beyaz 

badanalı, müstakil bir ev gelebilirken, diğer bir kişinin zihnine de sarı 

badanalı bir apartman dairesi gelebilmektedir” (Arpa, Delibalta, 

Yılmaz, 2019: 122). 

Göstergelerin taşıdığı anlamlar kişiden kişiye değişebilmektedir. Bu belirli bir 

deneyimin ya da belirli bir kültürel birikimin ürünü olabilmektedir. Aynı 

kavramlar, farklı insanlarda farklı temsilleri beraberinde getirebilmektedir.  
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Göstergebilime simgesel açıdan yaklaşan Pierce ve Saussure’den farklı olarak 

içeriğe odaklanan Roland Barthes, bu kavramı dilbilim açısından ada ele 

almıştır. Ona göre; gösterge, gösteren ile gösterilen arasındaki ilişkidir. Bu 

ilişki kurulunca ortaya anlamlama çıkar. Göstergebilimsel açıdan anlamlama 

düz anlam ve yan anlam olarak ele alınmaktadır. Barthes kendi göstergebilim 

tanımlamasını dilbilimin çözülmesi ya da anlamlamanın tüm yönlerinin 

incelenmesi olarak yapar (Culler, 2008: 81).  

Göstergeler anlamlarını dil aracılığı ile sağlayabilmektedir. Kelimeler çoğu 

zaman düz anlam ve yan anlam taşıyabilmektedir. Düz anlam kelimenin 

taşıdığı ve o kelime akla gelince zihinde beliren ilk anlamıdır. Yan anlam ise 

o kelimenin çağrıştırdığı veya temsil ettiği şeylerdir. Tam bir anlam 

çözümlemesi yapabilmek için de dil kurallarının ve anlamlama denilen düz 

anlam ile yan anlam kategorileştirmesinin ayrıntılı bir şekilde çözümlenmesi 

gerekmektedir.  

 

Şekil 1: Pierce ve Sausssere’un Gösterge Modelleri (Bayrakçı, 2011: 4) 
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Şekil 1’e bakıldığında Saussere’un gösterge modelinin iki, Pierce’ın 

gösterge modelinin de üç düzlemli olduğu görülmektedir. Göstergelerin 

ortaya çıkması gösteren ve gösterilen arasındaki ilişkiye 

bağlanmaktadır.  

Şekil 2: Barthes’ın anlamlandırma şeması (Fiske, 2003: 10) 

Barthes’ın anlamlandırma şeması ise sürecin içerisine dilbilimi de 

girdiği için biraz daha karmaşıklaşmaktadır. İki düzeyin ilkinde 

gerçeklik ve göstergeler varken ikinci düzeyde ise kültür devreye 

girmektedir. Zaten göstergeler de kültürel bir ortamın üründür.  

4. Sağlık Bakanı Prof. Dr. Fahrettin Koca’nın Resmi Twitter 

Hesabında Paylaştığı Kamu Spotlarının Göstergebilimsel Analizi 

Bu araştırmada nitel bir araştırma yöntemi olan göstergebilim tercih 

edilmiştir. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın resmi Twitter hesabında 

koronavirüs pandemisi ile ilgili paylaştığı kamu spotlarının 

gösterbilimsel analizi yapılmıştır. Bu kamu spotları genellikle salgına 

karşı aşılama çalışmaları başlayınca paylaşılmaya başlanmıştır. 



302 | EDİTÖRLER: Prof. Dr. Mehmet YILMAZ, Doç. Dr. Hasan ÇİFTÇİ, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DOĞAR 

 

Buradaki genel mesaj “Her zaman, her şartta MİLLETİMİZİN 

HİZMETİNİZDEYİZ” şeklindedir. Dolayısıyla kamu spotu 

videolarındaki görseller bu mesaj üzerine kurulmuştur. Sağlık alanında 

gerçekleştirilen iletişim faaliyetlerinin amacına ulaşması oldukça 

önemlidir. Çünkü gerçekleştirilen bu faaliyetlerin başında kamu yararı 

gelmektedir. İnsanların sağlıkla ilgili bir konuda bilgilenmesi ve buna 

bağlı olarak bilinçli hareket etmesi ülkeler için oldukça önemlidir. 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca özellikle virüs ile mücadelede aşılama 

çalışmalarının başlaması ve doktorların bu konu ile ilgili olarak kamu 

spotları paylaşmıştır. Özellikle salgın hastalıkların olduğu olağan üstü 

dönemlerde bilgilendirme amacıyla paylaşılan medya üretimleri 

oldukça önemlidir. Burada kullanılan, ses, renk, görüntü, slogan ve 

kelimeler yan anlamsal olarak toplumsal değerleri taşımaktadır. Düz 

anlam ile ilgili olarak da gerçekliği işaret etmekte ve gösteren ile 

gösterilen arasındaki ilişkiyi içermektedir. Düz anlam herkes için aynı 

şeyi ifade ederken yan anlam hedef kitlenin ya da okurun duygularının 

ve heyecanlarının göstergeyle karışması sonucu bir insansal bir yanlılık 

içermektedir. Bir göstergenin amacına ulaşmasında yan anlam ve düz 

anlam bir arada işlevsellik kazanır (Lazar, 2001: 46).  

Kamu spotlarının kısa süreli yayınlar olması ve bu süre içerisinde 

mesajını en etkili bir şekilde vermesi önemli bir kavramdır. Verilmek 

istenen mesaj, kullanılan müzik, görsel öğe, slogan niteliğinde olan 

yazılarla en çarpıcı şekilde hedef kitleye aktarılmaya çalışılmaktadır. 

Ayrıca kamu spotlarının geleneksel medyadan yeni medyaya da 

taşınması ulaştığı hedef kitlenin sayısını arttırmış bunun yanında 
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geleneksel medyada yaşanan zaman ve mekan kısıtlamasını da ortadan 

kaldırmıştır. Kamu spotları paylaşıldığı sosyal medya hesabından 

kaldırılmadığı sürece, sosyal medya kullanıcıları tarafından, istedikleri 

sayıda yer ve zaman kısıtlaması olmadan izlenebilmektedir. 

4.1. 16 Mart 2021’de Yayımlanan Kamu Spotu 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın resmi Twitter hesabından paylaştığı 

kamu spotları ağırlıklı olarak Covid-19 pandemisine karşı bakanlığın, 

sağlık ekiplerinin verdikleri mücadeleler ve aldıkları önlemlerle 

ilgilidir. Koca her paylaşım yaparken, kamu spotunun içeriği ile ilgili 

olarak birkaç cümle de yazı yazmaktadır.  

İncelemeye alınan ilk kamu spotu, Fahrettin Koca tarafından 16 Mart 

2021’de paylaşılmıştır. Kamu spotu 51 saniyedir. Video 

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde yaşayan 90 yaşındaki Şehriye 

Hanım’a yapılan korona virüs aşısı ile ilgilidir. Video piyano ile 

oluşturulmuş bir müzikle başlamaktadır. Video boyunca bu müzik 

devam etmektedir. Kamu spotunda sağlık ekibinin zorlu hava ve yol 

koşullarında aşı yapacağı Şehriye Hanım’a ulaşması gösterilmektedir. 

Sağlık ekibinin çantaları yanındadır hem sırtlarında hem de ellerinde 

çanta olduğu dikkat çekmektedir. Virüse karşı koruma olarak 

tulumlarını ve eldivenlerini giymişler ve maskelerini de takmışlardır.  

Aşı yapılacak eve ulaşıldığında evin ne kadar uzakta olduğu ve evin 

genel görüntülerine yer verilmiştir.  

Videoda daha sonra Şehriye Hanım sağlık ekipleri tarafından dikkatlice 

aşılandıktan sonra, Şehriye Hanım’ın konuşmasına yer verilmektedir. 
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Konuşması alt yazı ile desteklenmekte, görüntülerde sağlık ekibi 

elamanı Şehriye Hanım’ın elini tutmaktadır. Sağlık ekiplerinin arasında 

oturan Şehriye Hanım onlara olan güvenini dile getirmekte, “90 

yaşındayım, ölsün demediler. Devletim, milletim beni aradı. Yeni 

geldiler, yaptılar aşımı. Çok memnunum, Allah razı olsun” demektedir.  

Daha sonra sağlık ekipleri evden ayrılmakta, Şehriye Hanım da onları 

duyduğu bu memnuniyetle uğurlamaktadır. Sonra görüntü flulaşmakta 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın beyaz renkle, küçük harflerden 

oluşturulmuş, “Her zaman, her şartta MİLLETİMİZİN 

HİZMETİNİZDEYİZ” cümlesine yer verilmiştir. Bu cümle kamu 

spotundaki kullanılan görüntüleri destekler niteliktedir.  

Özellikle reklamlar ve bu şekilde hazırlanan kamu spotlarında müzik 

kullanımı oldukça önemlidir. Müzik kullanılan reklam filmleri 

kullanılmayanlara göre daha etkileyici olabilmektedir  (Elden, Bakır, 

2010, 96). Kamu spotunda Embrasse Moi’nin ‘Angel Lover’ şarkısı 

kullanmıştır. Şarkıda piyano sesi de ağır basmaktadır. Şarkının 

sakinliği, yapılan bir sosyal sorumluluk faaliyetine de gönderme 

yapmaktadır. 90 yaşındaki bir kadının hastalıktan korunması amacıyla 

yapılan aşılama çalışmasıyla uyumlu bir müziktir.  

Video, Fahrettin Koca tarafından, “Şehriye teyzem Allah sana uzun 

ömürler versin. Büyüklerimize hizmet etmek sorumluluğumuz. Dün biz 

size emanettik, bugün siz bize emanetsiniz” ifadesi ile paylaşılmıştır. 

Bu ifadeler, videoda kullanılan bütün gösteren ve gösterilenlerin özeti 

niteliğindedir. Bu ifade aynı zamanda devletin, yaşlı genç, şehir köy 
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demeden herkesin için eşit bir şekilde çalıştığının ve sosyal devlet 

anlayışıyla hareket edildiğinin bir göstergesidir.  

Kamu spotunda, uzak ve yakın çekim açıları kullanılmış yani genel ve 

ayrıntı çekimlerine yer verilmiştir. Mekan olarak ise Şehriye Hanım’ın 

evine ulaşıncaya kadar araçla ve yürüyerek gelinen karlı ve dönemeçli 

yollar ile Şehriye Hanım’ın evi verilmiştir. Şehriye Hanım’ın evi ise 

klasik bir Anadolu evidir ve bu evde olan eşyalar dikkat çekmektedir. 

Böylece bir kez daha herhangi bir ayrım yapmadan herkese yardım 

edildiğin mesajı verilmektedir. 

Şehriye Hanım 90 yaşında bir Anadolu kadınıdır ve yaşı yakın 

çekimlerde daha da ortaya çıkmaktadır. Bunun yanında, yaşadığı 

yöreye ait giydiği elbiseler, şiveli konuşması ve konuşmasının alt 

yazılarla desteklenmesi videoda oluşturulan genel mesajı destekler 

niteliktedir.  



306 | EDİTÖRLER: Prof. Dr. Mehmet YILMAZ, Doç. Dr. Hasan ÇİFTÇİ, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DOĞAR 

 

 

 

 

 

4.2. 4 Mart 2021’ de Yayımlanan Kamu Spotu 

4 Mart 2021’de paylaşılan bu kamu spotu, Fahrettin Koca’nın, “Şartlar 

ne olursa olsun sağlık hizmetini ulaştırmak sorumluluğumuz. Ordu 

ilimizi çok yüksek riskli bölgeden düşük riskli bölge haline getirmek 

için birlikte gayret etmeliyiz” ifadesi ile yayımlanmıştır. Bu ifade 

Sağlık Bakanlığı olarak salgın bitinceye kadar verilen mücadelenin 

kararlılıkla devam edeceğini belirtmektedir. Ayrıca “birlikte” ifadesi de 

vatandaşların da üzerine düşeni yapması gerektiğine bir göndermedir.  

Görüntü 1 Görüntü 2 Görüntü 3

Görüntü 4 Görüntü 5 Görüntü 6

Görüntü 7 Görüntü 8
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Bu videoda da Sağlık Bakanlığına bağlı ekiplerce gerçekleştirilen bir 

aşılama faaliyeti gösterilmektedir. Bu sefer yer Ordu’nun Akkuş 

ilçesidir. Videonun girişinde bölge olarak daha dağlık ve gidilmesi zor 

bir yer olduğundan genel çekimlere ağırlık verilmiştir. Ayrıca 

Karadeniz Bölgesi’nde bir yere gidildiği için müzikte kullanılan 

kemençe sesi dikkat çekmektedir. Türkiye’nin yedi bölgesinde her ile 

ulaşılabileceğinin mesajı verilmektedir.  

Videoda karlı bir yolda yürüyen iki kişilik bir sağlık ekibinin görüntüsü 

vardır. Yürümekte zorlanmalarına rağmen vazgeçmeden yollarına 

devam edip aşı yapacakları eve ulaşmaya çalışmaktadırlar. Bu da sağlık 

ekiplerinin korona salgınına karşı mücadelelerini zorlayıcı şartlara 

rağmen kararlılıkla sürdürdüklerini göstermektedir. Bunun yanında 

sağlık ekiplerinin çantaları ve diğer materyalleri ile yükleri fazladır. 

Buna rağmen vazgeçmeden yollarında ilerlemektedirler.  

Varılan mekan yine bir Anadolu evidir ve bulunduğu bölgenin 

şartlarına göre inşa edilmiştir. Bu evin girişi ayrıntı çekimi ile verilmiş 

ve böylece yardıma muhtaç olan insanların yardımına koşulduğu 

anlatılmaya çalışılmıştır. Sağlık ekiplerinin maskeleri takılmış, tulum 

ve eldivenleri de giyilmiş şekildedir. Bu da salgınla ilgili aşılama 

çalışmalarında da kurallara titizlikle uyulduğunu göstermektedir.  

Videonun devamında aşılamaya gidilen yaşlı karı kocanın genel ve 

aşılama görüntülerine yer verilmiştir. Bu görüntüler, aşı olan çiftin 

konuşmaları ile desteklenmektedir. Konuşmalarında çift, çok yaşlı 

olmalarına rağmen, devletin ayaklarına kadar hizmet getirdiğini, 

Allah’ın devletin yardımcısı olması yönündeki dualarını dile 
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getirmektedirler. Konuşmalarında çiftin yaşlarını ön plana çıkaran 

yakın çekimlerden yararlanılmıştır. Böylece, salgına karşı önceliğin 

yaşlılar olduğu, onların da zamanında emek harcadıkları şimdi de bu 

ülkenin gençlerine emanet oldukları belirtilmeye çalışılmaktadır.  

Aşılanmaya giden çiftin maske takıyor olmaları, önlemlere ve kurallara 

uyulduğunun bir göstergesi olarak nitelendirilebilir.  

Sağlık ekibinin aşıyı yapma anı, salgınla mücadelenin titizlikle devam 

ettiğini ve bu işin fazlaca önemsendiğini göstermektedir. Kamu 

spotunda yaşlı çiftin oğullarının da taktığı maskenin ardından, yapılan 

çalışmalardan dolayı duyduğu minnetti aktarması, bir memnuniyet 

göstergesidir.  

Videonun sonunda ise sağlık ekibinin diz boyuna kadar ulaşan karda 

bile çalışmalarını hız kesmeden devam edeceği gösterilmiştir. Yine 

genel çekim tekniğine başvurularak gidilen yere ulaşmanın ne kadar zor 

olduğu aktarılmıştır. Video Fahrettin Koca’nın sloganı ile bitmiştir.  
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4.3. 16 Ocak 2021’de yayımlanan kamu spotu 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın paylaştığı kamu spotları genellikle 65 

yaş ve üstü vatandaşlara giden sağlık ekiplerinin yaptıkları aşılarla 

ilgilidir. Ancak 16 Ocak 2021’de paylaşılan kamu spot, aşı 

uygulamasının nasıl yapılacağı ile ilgilidir. Bakan Fahrettin Koca, 

aşıyla ilgili pratik bilgilere ulaşılabilecek video olarak nitelendirdiği 

Görüntü 1 Görüntü 2 Görüntü 3

Görüntü 4 Görüntü 5 Görüntü 6

Görüntü 7 Görüntü 8 Görüntü 9

Görüntü 10 Görüntü 11 Görüntü 12
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kamu spotunu, “Salgınla mücadeleyi birlikte kazanacağız.” şeklindeki 

ifadesi ile paylaşmıştır. Burada da daha önceki paylaşımlarında olduğu 

gibi birlik ve beraberlik mesajı vermektedir.  

Bu kamu spotunda aşı ile ilgili olarak izlenecek adımlar farklı grafik 

animasyon öğeleri ile desteklenerek anlatılmıştır. Ayrıca klasik kamu 

spotlarında olduğu gibi bu kamu spotunda da müzik bulunmaktadır. 

‘Business Infraction Music’ olarak seçilen melodi kamu spotuna ilginin 

artmasını sağlamak için kullanılmıştır.  

Videonun başlangıcında turkuaz mavi zemin üzerine beyaz ve daha açık 

mavi renkli harflerle yazılan ve dikkat çekiciliği bu yolla sağlanan 

“Covid-19 aşısı nasıl uygulanacak?” sorusu sorulmaktadır. Bu soru 

izler kitlenin sorduğu bir sorudur, bu soru kalıbı videonun 

başlangıcında kullanılarak hem bu sorunun cevabının videoda olduğu 

gösterilmiş hem de izler kitlenin ilgisi canlı tutulmaya çalışılmıştır.  

1 dakika 25 saniye süren video, “önce kayıt sonra aşı” sloganı ile devam 

etmektedir. Bu yazıyı destekleyen görsel ise aşı yapan bir el ve korona 

virüsün tasvir edilen şekli ve o şeklin üstünde de kırmızı bir engel işareti 

bulunmaktadır. Burada aşının virüsü yok edecek bir güçte olduğu 

anlatılmak istenmektedir.  

Daha sonra aşı ile ilgili olarak yapılacaklar madde madde sıralanmaya 

başlamaktadır. Yine mavi ve beyazın ağırlıklı olduğu görselde bir akıllı 

telefon bulunmakta, bunun yanında da vatandaşın aşı durumunu nasıl 

öğreneceği anlatılmaktadır. E-nabız uygulamasından ya da 2023’e 

atılacak kısa mesajla bunun öğrenebileceği siyah renkli harflerin 
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oluşturduğu yazıda verilmiş yazının hemen altında da kısa mesaj 

simgesi olan bir zarf ve e-nabız uygulamasının logosu verilmiştir. 

Böylece, kişilere pratik bir yol gösterilmeye çalışılmıştır. 

İkinci olarak kişinin aşı kaydının olması durumunda randevu için 

Merkezi Hekim Randevu Sistemine gidilip randevu alınması 

istenmektedir. Tarih ve saatin seçilerek randevu alınması belirtilirken 

yine bu yazılar, aşı kaydının görselinin ekranında olduğu bir akıllı 

telefon resmi ile desteklenmektedir. Bu da randevunun her zaman 

kullandığımız akıllı telefonlarla çok kolay bir biçimde alınabileceğini 

göstermektedir. Yine altta merkezi hekim randevu sistemi (MHRS) 

yeşil beyaz bir tik/check işareti ile desteklenmiş ve randevunun ancak 

bu yolla alınabileceği anlatılmaya çalışılmıştır.  

Üçüncü aşamada ise, vatandaşın randevu aldıktan sonra bilgilendirme 

işleminin kısa mesajla yapılacağı randevu bilgilerinin de MHRS ya da 

E-Nabızda olduğu söylenmektedir. Yine bu uygulamaların logoları 

yazıyı desteklemektedir. Videonun devamında aşıyı uygulayacak 

personelin “Aşıla” uygulaması ile aşı yapacağı kişileri öğrendiği 

anlatılmakta, uygulamanın logosu yine görsel öğe olarak 

paylaşılmaktadır. Logoda bulunan şırınga, uygulamanın ne amaçlı 

olduğunu göstermektedir. Yine barkodun okutulması esasına dayanan 

ve aşının ancak bu yolla yapılabileceğinin anlatılması görsel olarak 

akıllı telefon ile desteklenmektedir.  

Son olarak da aşının ikinci doz randevu bilgisi ve aşı kartının Hayat Eve 

Sığar (HES) uygulamasında bulunacağının bilgisi verilmektedir. 

Covid-19 salgınından sonra gündelik hayata giren HES uygulaması da 
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akıllı telefon ekranında gösterilmektedir. Videonun sonunda ise detaylı 

bilginin “http://covid19asi.saglik.gov.tr” adresinden edinilebileceği 

yine beyaz zemin üzerine mavi yazı ile gösterilmiş, en sonda ise 

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı logosu verilmiştir.  

Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmelerden sonra dijital 

ortam amacına uygun olarak kullanıldığında insanlara büyük fayda 

sağlamaktadır. Covid-19 pandemisi gibi küresel bir kriz oluşturan bu 

olayda Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’nın, salgını önleyecek en 

önemli etmenlerden biri olan aşı uygulamasının randevu ve kayıt 

aşamasının dijital ortamda çok kolay yapılabildiği, böylece karmaşaya 

engel olunacağının bilgisi bu kamu spotunda aktarılmıştır. Videoda 

kullanılan göstergeler de aşı ile ilgili olarak dijital ortamda izlenecek 

adımların daha kolay anlaşılmasını sağlayabilmiştir.  

 

 

 

 

Görüntü 1 Görüntü 2 Görüntü 3
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4.4. 17 Aralık 2020’de yayımlanan kamu spotu  

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın covid-19 salgını ile ilgili olarak 

yapılan özverili çalışmalardan farklı olarak paylaştığı başka bir kamu 

spotu ise korona virüsün yaşlı genç, sağlam hasta ayrımı yapmadan 

herkese bulaşabileceği ile ilgilidir. Kamu spotu Bakan Koca’nın, 

“SPORTMEN GENÇ. Virüs genç yaşlı ayırmıyor, en küçük 

dikkatsizlikte bile bulaşabiliyor. Tedbirlere uyarak sağlığımızı ve 

sosyal hayatımızı koruyalım.” şeklindeki açıklaması ile paylaşılmıştır.  

Video yaşam destek ünitesine bağlı bir sporcu gencin virüse 

yakalandıktan sonra yoğun bakıma alınmasını anlatmaktadır. Kamu 

spotunda, yoğun bakımda yatan sporcu gencin ağzından sanki kendisi 

anlatıyormuş gibi virüse nasıl yakalandığının bilgisi verilmektedir. Bu 
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bilgi veren konuşmayı, yoğun bakımdaki cihazların sesleri ile bir 

gerilim müziği desteklemektedir. Yatan gencin vücuduna bağlanmış 

kablolar bulunmakta, güçlükle nefes aldığı gösterilmekte ve 

konuşurken de oldukça zorlanmaktadır. Her bir nefesinde bir cümle 

kurabilmekte, nefes alırken göğsü fazlaca yükselip alçalmaktadır. Bu 

da güçlükle alınan nefesin bir göstergesidir. Göstergelerin daha güçlü 

olmasında sesin ve müziğin etkisi büyüktür. 

Gencin pişmanlık dolu ses tonuyla yaptığı konuşması da şu şekildedir: 

-: Güçlüyüm dedim. 

-: Düzenli sporuma gittim. 

-: Dağ gibi delikanlıyım dedim. 

-: Salondaki tedbirlere uymadım. 

-: Gardımı düşürdüğüm ilk anda yere serdi beni. 

-: Nefes alamıyorum. Nefes alamıyorum.  

Gencin bu sözlerinden sonra bir sağlık çalışanı ona oksijen maskesi 

takmaktadır. Bilindiği gibi Covid-19 hastalığının en büyük ve öldürücü 

etkisi insanlarda solunum yetersizliğine sebep olması ve buna bağlı 

olarak öldürebilmesidir. Oksijen maskesi de biraz olsun solunumu 

kolaylaştırmaktadır. Bu durum sıklıkla yaşandığı için böyle bir gösterge 

seçilmiştir.  

Videonun devamında oksijen maskesi takılmış sporcu gencin 

görüntüsünün üstüne bir kadın sesi girmekte, “Bugün eski 

normallerimizle mesafe koymazsak, yarın sevdiklerimizle aramıza hiç 

kapanmayacak mesafeler girebilir” demektedir. Bu uyarı da hasta olan 



COVID 19 SÜRECİNDE İLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARI | 315 

 

 

 

 

gencin oksijen maskesi ile güçlükle nefes aldığı görüntüsü üzerine 

söylenmektedir. Böylece verilmek istenen mesajda hastalığın insanları 

nasıl zora sokacağı ve hatta öldürebileceği aktarılmak istenmiştir.  

Kamu spotunda aynı kadın sesi, solunum cihazının sesi ve bir gerilim 

müziği ile desteklenerek turkuaz mavisi zemin üzerine beyaz harflerle 

yazılan ve virüs salgınından sonra adeta slogan olan, “Maske, mesafe, 

temizlik” kelimeleri üzerine, “Maske, mesafe ve temizlik kurallarına 

uymak; kendimize, sevdiklerimize ve ülkemize karşı vicdani 

sorumluluğumuzdur. Sağlığımızın ve sosyal hayatımızın güvencesi 

budur” şeklinde oldukça soğukkanlı bir biçimde izler kitleye 

seslenmektedir. Kullanılan bu sesler ve sloganlar da hastalığın ancak 

uyulacak kurallarla ve alınacak tedbirlerle son bulacağını 

göstermektedir.  

 

 

 

 

 

Görüntü 1 Görüntü 2 Görüntü 3
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SONUÇ 

Özellikle kitlesel mesajlar verilmesi gereken durumlarda göstergelerin 

önemi oldukça büyüktür. Göstergeler aracılığıyla sayfalarca ya da bol 

yazıyla anlatılacak herhangi bir kavramı bir görüntü ile bir nesne ile 

rahatlıkla anlatılabilmektedir. 

Bilindiği gibi göstergebilimde kavramların veya nesnelerin herkes 

tarafından bilinen bir düz anlamının yanı sıra bir de farklı şekillerde 

temsil ettikleri bir yan anlamları yani göstergeleri bulunmaktadır. 

Nesneler temsil ettikleri duygu, düşünce ya da içimizde uyandırdığı 

hislerle bize farklı konularda mesaj verebilmektedir.  

Göstergeler aracılığıyla anlatılmak istenen şeyler ve verilmek istenen 

mesajlar daha rahat bir şekilde verilmekte, izler kitle bu göstergelerden 

yoğun bir şekilde etkilenebilmektedir. Ayrıca göstergeler sayesinde, 

film, klip, reklam, kamu spotu gibi görselliğin ön planda olduğu medya 

ürünlerinde etkileyicilik daha da artmaktadır. Bir çiçeğe, bir mevsime 

yüklenen anlamlar bu gösterenler çerçevesinde anlamsal göstergeleri 

oluşturmaktadır. 

Değerlendirilen kamu spotlarında ise Covid-19 pandemisinde ülkedeki 

sağlık ekiplerinin nasıl özverili çalıştığı, Türkiye’nin aldığı önlemlerin 

nasıl üst düzeyde olduğu ve hastalığa yakalanan kişilerin ne gibi 

zorluklarla karşı karşıya kaldığı aktarılmaya çalışılmıştır. Bunun içinde 

farklı görsel öğelerden yararlanılmış ve burada görsellerin taşıdığı düz 

anlamlara izler kitleye etkili bir mesaj verebilmek için yan anlamlar 

yüklenmiştir. Böylece hastalığın önemine dikkat çekilmiş, alınan 
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tedbirler ve öz verili çalışmalar gözler önüne serilmiştir. Hastalığın 

uyulacak kurallar ve birlik beraberlikle yok edileceği mesajı 

aktarılmaya çalışılmıştır.  

Göstergeler evreni yoğun anlamlar taşımaktadır. Herhangi bir objeye 

kendi taşıdığı anlamın dışında başka yan anlamlar yüklenmesi onun 

yoğun mesajlar içeren bir gösterene dönüştürmektedir. Böylece taşıdığı 

anlamlar aracılığıyla o obje kendi taşıdığı anlamın dışında kişilere 

başka şeyler de çağrıştırabilen ya da verilmek istenen mesajın daha 

güçlü ve etkin olmasını sağlayan bir göstergeye dönüşebilmektedir.  
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GİRİŞ 

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19 virüsü, kısa sürede tüm 

dünyaya yayılarak küresel bir salgına dönüşmüştür.  Dünya Sağlık 

Örgütü’nün (DSÖ), 11 Mart 2020’de pandemi ilan etmesi ile tüm 

dünyada küresel düzeyde sağlık mücadelesi verilmeye başlanmıştır. 

Pek çok ülkede, vaka sayısını ve ölüm oranlarını kontrol altında 

tutabilmek için ulusal ve uluslararası düzeyde ciddi önlemler alınmıştır. 

Türkiye’de de 17 Mart 2020’de virüse bağlı ilk ölümün 

gerçekleşmesinin peşi sıra birtakım kısıtlamalar ve yasaklar 

uygulamaya konulmuştur. Bulaş riskini en aza indirebilmek için 

seyahatler kısıtlanmış, eğitime ara verilmiş, insanların bir arada 

bulunduğu alışveriş merkezi, kafe, restoran vb. mekanlar geçici olarak 

kapatılmıştır. Bu süreçte COVID-19 virüsünün ne olduğu, insanların 

virüsten nasıl korunacağı, dünyadaki ve ülkemizdeki vaka sayıları ve 

ölüm oranları, uygulamaya konulan yasakların ve kısıtlamaların neler 

olduğu vb. pek çok içerikten toplumun haberdar olması noktasında 

genelde medya içerikleri özelde ise haberler önemli rol oynamıştır. 

Nitekim Deloitte Türkiye tarafından hazırlanan, Türkiye’de Tahmini 

Medya ve Reklam Yatırımları 2020 Raporuna göre pandemi ile birlikte 

insanların evde geçirdikleri sürenin artması ile birlikte kitle iletişim 

içeriklerini takip oranları da artmıştır. Özellikle de gündemi takip etmek 

isteyenler haber ve dergi portalları ile gazete ve dergilerin web sitelerini 

daha çok takip etmiştir (Deloitte, 2020: 23). Haberler aracılığıyla 

izlerkitlenin, pandeminin neliğinden haberdar olmalarından daha da 

önemlisi, bu haberler dolayımıyla ‘COVID-19 pandemisi’ hakkında 
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‘nasıl’ düşünmeleri gerektiğinin inşa edilmiş olmasıdır.  Bu inşada, 

haberlerde kullanılan çerçeveler önemli rol oynamaktadır. 

Çerçeveleme, son zamanlarda özellikle iletişim araştırmaları alanında 

oldukça öne çıkan ve başta haber metinleri olmak üzere, çeşitli 

iletişimsel içeriklerin analizinde kullanılan bir yaklaşımdır. 

Çerçeveleme, bir olayın/olgunun ya da durumun nasıl sınırlandığını 

ifade eder ve bu sınırlama, sosyal gerçekliği inşa etmenin kritik bir 

unsurudur. Olayların, olguların ya da durumların belirli şekillerde 

çerçevelenmesi, medyanın, kamuoyunu biçimlendirdiği etkili yollardan 

biridir (Iyengar ve Kinder, 1987; de Vreese 2005: 51). Çünkü 

çerçeveleme aracılığıyla haber metninde oluşturulan sınır, o konu 

hakkında izlerkitlenin nasıl düşüneceğini ve aynı zamanda nasıl 

düşünmemesi gerektiğini belirler. Tıpkı bir manzara resminin etrafını 

çevreleyen bir resim çerçevesinin onu sınırlandırdığı gibi çerçeveler de 

konunun diğer yönlerini hariç tutarken belirli öğelerine dikkat çeker ve 

onlara odaklanır (Hallahan, 2015: 600).  

Çerçeveleme araştırmaları özellikle siyasal kampanyalar, çevresel 

sorunlar/tehditler ve toplumsal meseleler gibi konular üzerine odaklanır 

(D'Angelo ve Kuypers, 2010: 1). Çerçeveleme araştırmalarının 

odaklandığı toplumsal konular içinde toplum sağlığını ilgilendiren 

konular da yer alır. Zira iletişim araştırmaları literatüründe sağlık 

haberlerinin nasıl çerçevelendiğine ilişkin olarak yapılmış hatırı sayılır 

çalışma (Oh ve Zhou, 2012; Beaudoin, 2007; Dudo vd., 2007; Hong, 

2007; Luther ve Zhou, 2005; Tian ve Stewart, 2005) bulunmaktadır. 

Sağlık haberlerinde kullanılan çerçevelere dönük yapılan bu 
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çalışmalara, küresel bir krize dönüşmüş olan COVID-19 pandemisinin 

farklı ülkelerin basınında nasıl çerçevelendiğini tartışan yeni çalışmalar 

da (Kharisma Wibhisono, 2020; Mutua ve Ong'ong'a, 2020; Poirier vd., 

2020; Yu vd., 2020) eklenmiştir. Haberin gerçekliği inşa ettiği 

önermesinden hareket eden ve haberde kullanılan çerçevelerin, anlamın 

inşasındaki rolüne vurgu yapan bu çalışma da ‘COVID-19 

pandemisinin’, Türkiye basınında nasıl sınırlandırıldığı yani hangi 

çerçevelerle sunulduğu ve böylelikle pandemiye dair nasıl bir anlam 

inşa edildiği üzerinedir.  

1. Çerçeveleme Kuramı 

Çerçeveleme, akademik ilginin yöneltildiği merkezi konulardan biridir.  

Bilimsel bir kavram olarak ‘çerçeve’nin kökenleri, bilişsel psikoloji 

alanında çalışan Bartlett’e (1932) ve antropoloji/psikoloji alanında 

çalışan Bateson’a (1955/1972) kadar dayandırılmaktadır (Van Gorp, 

2007: 60). Bu öncü isimleri takiben sosyoloji, ekonomi, dil bilimi, 

toplumsal hareketler, siyaset bilimi gibi disiplinler tarafından da 

kullanılan çerçeveleme, 1980’li yıllardan beri de medya çalışmalarında 

kullanılmaktadır. Medya çalışmalarında kullanıldığı haliyle 

çerçevelemenin ne olduğuna dönük olarak tek bir tanımlama yapmak 

mümkün değildir. Bu durum, kavramın ya da kuramın netliğini tarif 

etmedeki güçlükten ziyade, liberal ve eleştirel yaklaşımların 

çerçevelemeyi farklı bağlamlarda ele almalarından kaynaklanmaktadır. 

Zira liberal dünya görüşüne göre medya, ayna görevi görür ve gerçeği 

olduğu gibi yansıtırken; eleştirel dünya görüşüne göre ise genelde 

medya özelde ise haber içerikleri gerçeği çarpıtır, gerçeği yeniden 
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üretir. Bu çalışmada ise çerçeveleme ve haber metinleri, eleştirel 

cenahın içinde konuşlanan inşacı bir perspektifle ele alınmakta ve 

çerçevelerin, anlamın inşasında önemli bir yere sahip olduğu kabulüne 

yaslanılmaktadır. 

Çerçevelemenin ne olduğuna ilişkin olarak medya çalışmalarında 

sıklıkla referans verilen isim Entman’dır. Entman (1993) 

çerçevelemeyi, gerçekliğin bazı yönlerini ‘seçme’ ve onları iletişimsel 

bir içerikte ‘öne çıkarma’ işi olarak görür. Entman’a göre (1993: 52) bir 

iletişimsel içerikteki çerçevelerin birtakım işlevleri vardır. Bunlar: 

Problem tanımlama, nedenleri tanımlama, ahlaki yargılarda bulunma ve 

çözüm önerisinde bulunmadır. Çerçevelerin bu işlevlerini göz önünde 

bulundurarak çerçeveleme, “algılanan bir gerçekliğin bazı yönlerini 

seçip onları bir iletişim metninde daha önemli hale getirerek belli bir 

problem tanımını, neden-sonuç̧ yorumunu, ahlâki değerlendirmeyi 

ve/veya çözüm önerisini destekleyecek biçimde kullanmak” şeklinde 

tanımlanmaktadır (Entman, 1993: 52).  

Bu tanımlamadan hareketle çerçevelemeye dair iki önemli tespitte 

bulunulabilir. Bunlardan ilki, bir iletişimsel içerikte özellikle de 

haberlerde kullanılan çerçevelerle konunun/durumun/olayın/kişinin ve 

bunlarla ilintili gerçekliğin, belirli yanları seçilip ön plana çıkarılarak 

izleyicilerin o konu hakkında ‘nasıl’ düşünmeleri gerektiği 

sağlanmaktadır. Dolayısıyla bir haberi oluşturan başlık, spot, haberin 

girişi, kullanılan fotoğraflar, imgeler, tercih edilen kelimeler vb.’nin 

seçimi ile izleyicinin habere konu olan olay/durum ya da kişi hakkında 

ne şekilde düşünecekleri kurulmaktadır. Öyle ki haberde kullanılan tek 
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bir kelime dahi izleyicinin o olay ya da olgu hakkında ‘nasıl’ 

düşüneceğini şekillendirebilmektedir. Amerika’da kürtaj haberleri 

üzerine gerçekleştirilen bir deney, bu durumu net bir şekilde ortaya 

koyar. Deneyde, kürtajla ilgili olarak yayınlanan ve birbirinin aynı olan 

haberlerin bir kısmında ‘fetüs’, bir kısmında ise ‘bebek’ kelimesi 

kullanılır. Bebek kelimesinin kullanıldığı haberlere maruz kalan 

gruptaki insanlar, devlet tarafından kürtajın daha fazla denetlenmesi 

gerektiği yönünde fikir belirtirler (Simon ve Jerit, 2007’den akt. 

Tewksbury ve Scheufele 2009: 20). Sonuç itibari ile haberlerdeki 

çerçeveler, konuların ve olayların öğrenilmesini, yorumunu ve 

değerlendirilmesini etkilemektedir (de Vreese, 2005: 36). Entman’ın 

tanımından çıkarılacak ikinci tespit ise çerçeveleme ile bir taraftan 

gerçekliğin belirli yanları sunulup ön plana çıkarılırken diğer taraftan 

da gerçekliğin diğer yanları yani seçilmemiş olanlarının, 

önemsizleştirildiğidir. Çünkü her seçim aynı zamanda ‘diğerini’ yok 

sayma, dışlama ve görmezden gelmedir.  

Entman (1993: 54), anlamlandırmada çerçevelerin önemine dikkat 

çekse de bir haberde gerçekliğin seçilmiş yanlarının ön plana 

çıkarılmasının, izleyicinin o gerçekliği, haberde sunulduğu haliyle 

alımladığını garanti edemeyeceğini ekler. Nitekim Entman’a (1993: 53) 

göre çerçeveleme süreci; iletişimci, metin, izleyici, kültür ya da toplum 

olmak üzere dört bileşenden oluşur. İçeriği oluşturan ‘iletişimci, ne 

söyleneceğine karar verir ve çerçeveleri üretir. Metin, anahtar 

kelimelerle ve klişe imajlarla konuyu perçinleyen veri veya yargı 

çerçeveleri sunar. ‘İzleyici’, iletişimsel içerikteki çerçeveleri kendi 
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bireysel çerçevelerine göre alımlar ve yorumlarlar. ‘Kültür’ ya da 

‘toplum’ ise çoğunluğa tekabül eden ve yaygın olarak kullanılan 

çerçeveler stoğunu ifade eder. Bu bileşenlerin anlamı, de Vreese’in 

(2005: 36) de belirttiği üzere, “medya çerçevelerinin, bireylerin önceki 

bilgileri ve eğilimleri arasında bir etkileşime gönderme yaptığı”, 

“iletişimcilerin metinler üzerinde kurduğu çerçevelerin, izleyicilerin 

kendi çerçeveleri üzerinden yorumunda toplumsal çerçevelerin 

sınırlandırıcı bir etkisinin olduğudur Her ne kadar bu anlamlandırma 

mücadelesinde çerçeveler, anlamın metinde sunulduğu haliyle 

anlamlandırılacağını garantilemese de farklı anlamlar, üzerinde 

oydaşma sağlanmış egemen söylem içinde değersizleştirilir ve egemen 

söylem meşruiyetini yeniden üretir (Küçük Durur, 2011: 23-25).  

Haber çerçeveleri ile gerçekliğin seçilip ön plana çıkarılan ve 

görmezden gelinen yanları ile toplumsal gerçeklik ve anlam inşa edilir.  

Anlamın bir inşa olduğunu söylemek, benzer bir olay ya da olguya 

farklı anlamlar yüklenebileceğine işaret etmek demektir. Bu nedenle 

çerçevelerin anlamın kurulmasındaki rolüne dikkat çekmek önemlidir. 

Nitekim bu çalışma, tüm dünya için güncel bir mesele olan COVID_19 

pandemisinin farklı ideolojik yönelimleri olan gazetelerin haber 

metinlerinde nasıl çerçevelendiği ve bu çerçeveleme ile gerçekliğin ve 

anlamın nasıl kurulduğu üzerinedir. 

 

2. Covid-19 Pandemisine İlişkin Haberlerin Analizi 

Çerçeveleme çalışmalarının en önemli basamaklarından biri, 

araştırmada kullanılacak çerçevelerin tespitidir. İlgili literatüre 
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bakıldığında haber çerçevelerinin tespitinde iki yol izlendiği 

görülmektedir. Bunlardan ilki, incelenen konuya özgü haber 

çerçevelerinin oluşturulduğu tümevarımsal yoldur. İkincisi ise daha 

genel haber çerçevelerinin kullanılmasını ifade eden tümdengelimsel 

yoldur (de Vreese, 2005: 53). COVID-19 pandemisine ilişkin 

haberlerin nasıl çerçevelendiği ve bu çerçevelerle pandemiye dair nasıl 

bir anlam inşa edildiği üzerine odaklanan bu çalışmada tümevarımsal 

ve tümdengelimsel yol bir arada kullanılmıştır. Yani hem genel haber 

çerçeveleri hem de konuya özgü çerçeveler kullanılmıştır. Kullanılan 

çerçevelerin bazıları daha önce yapılmış çerçeveleme araştırmalarından 

ödünç alınmış, bazıları ise bu çalışmanın konusu doğrultusunda 

oluşturulmuş özgün haber çerçeveleridir.  

Ödünç alınan çerçevelerin başında Neuman vd. (1992) ile Valkenburg 

vd. (1999) haberlerde sıklıkla kullanıldığını belirttikleri genel 

çerçevelerden: ‘Çatışma, ekonomik sonuçlar, insan ilgisi, sorumluluk 

yükleme ve ahlak’ çerçeveleri gelmektedir. Daha önce yapılmış olan 

çalışmaların konuları doğrultusunda, tümevarımsal yol ile konuya özgü 

oluşturulan çerçevelerden ödünç alınanlar ise şunlardır: Oh ve 

Zhou’nun (2012), SARS salgınının gazetelerde nasıl çerçevelendiğini 

ortaya koydukları çalışmalarından ‘risk’ çerçevesi; Kanada’da, 

COVID-19 haberlerinin nasıl çerçevelendiğine ilişkin Poirier vd. 

(2020) tarafından yapılan çalışmadaki, ‘Batı'nın kötüleşmesi, sosyal 

etki/sosyal yardım’ çerçeveleri; Çeliker Saraç’ın (2018) domuz gribine 

ilişkin haber çerçevelerinin analizini yaptığı çalışmasından ‘sayılarla 

belirtme’ çerçevesi, Aksoy (2013) ve Çeliker Saraç’ın (2018) 
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çalışmalarında kullandıkları ‘bilimsel gelişme’ çerçevesi ödünç 

alınmıştır. Ödünç alınan çerçevelerin dışında, bu çalışmaya ve konuya 

özgü olarak ‘tedbir/kısıtlama/kontrol, uluslararası ilişkiler, minnet, 

birlik ve din’ çerçeveleri oluşturulmuştur. 

Analiz için tirajı en yüksek olan ve aynı zamanda farklı ideolojik 

yönelime sahip olan Sözcü ve Sabah gazeteleri baz alınmıştır. Nitekim 

gazete.com’da yer alan içerikte, ülkemizde virüsün ilk görüldüğü 

tarihten bir hafta öncesine (2-8 Mart 2020) ait verilere göre en çok 

okunan gazetenin Sözcü, ikinci sırada ise Sabah gazetesinin yer aldığı 

belirtilmektedir. Bu nedenle çalışmada, COVID-19 salgınına ilişkin 

haberlere ulaşabilmek için Sözcü ve Sabah gazetelerinin internet 

arşivlerinde tarama yapılmıştır. Arşiv taraması, ülkemizde pandemiye 

bağlı ilk ölümün gerçekleştiği 17 Mart 2020 ile 26 Mart 2020 tarihleri 

arasını kapsayan on günlük zaman diliminde yapılmıştır. Analiz için 

oluşturulan haber çerçevelerinin kapsamı ise şöyledir:  

Tedbir/Kısıtlama/Kontrol: Bu haber çerçevesi, COVID-19 virüsünün 

yayılımını ve bulaş riskini minimize etmek için gerek ülkemizde ve 

gerekse diğer ülkelerde uygulamaya konulan yasakları, kısıtlamaları ve 

alınan tedbirleri içermektedir.  

Batı'nın kötüleşmesi: Çin’den sonra pandeminin neredeyse merkezi 

haline gelen Avrupa ülkelerindeki olumsuzlukların aktarıldığı 

çerçevedir.  

Risk: COVID-19 virüsünün ne olduğu, nasıl bulaştığı, belirtileri neler 

olduğu, virüsten nasıl korunulacağı vb. sorularının cevabına yönelik 
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olarak oluşturulmuş ve virüsün/salgının, olası risklerini tanımlayan 

haber çerçevesidir. 

Ekonomik sonuçlar: Pandeminin ve pandemi nedeniyle uygulamaya 

konulan yasakların/kısıtların yaratacağı ekonomik sonuçlara vurgu 

yapan içeren haber çerçevesidir.  

İnsan ilgisi: Pandemi sebebiyle enfekte olan ya da ölen kişilerin 

bireysel öykülerini ve uyulması gereken kuralları hiçe sayarak 

sansasyon yaratan kişilerin aktarıldığı haber çerçevesidir.  

Sayılarla belirtme: Salgın sebebiyle hastalanan ve ölenlerin sayılarla 

aktarıldığı haber çerçevesidir.  

Çatışma: Pandemi konusunda ilgili tarafların (hükümet, muhalefet, 

uzmanlar, sivil toplum örgütleri) görüş ayrılıklarını içeren çerçevedir. 

Sorumluluk yükleme: Bu çerçevede, virüsün ilk ortaya çıktığı yer 

olarak Çin’e işaret eden ve Çin’i, dünyada yaşanan sağlık krizinin 

sorumlusu olarak gösteren haberler yer almaktadır. 

Sosyal etki/ Sosyal yardım: Pandeminin kişi, gruplar ve toplum 

üzerindeki sosyal etkisini ve yapılan yardımları içeren çerçevedir.   

Bilimsel gelişme: COVID-19 virüsünün sebep olduğu hastalığın, tanı 

ve tedavisine ilişkin ilaç, aşı, test, cihaz vb. gibi bilimsel gelişmeleri 

içeren haber çerçevesidir.  
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Ahlak: Virüsten korunmak için bireysel olarak alınması gereken 

tedbirler kapsamında gündelik hayatın parçası haline gelen 

dezenfektan, kolonya ve maske gibi malzemelerin satışında ve 

temininde fırsatçılık ve hırsızlık yapanlara işaret edilen çerçevedir.  

Din: Covid-19 virüsünün ve pandeminin dini yansımalarına ilişkin 

anlam inşa edilen çerçevedir. 

Minnet: Salgınla mücadelede başta sağlık çalışanları olmak üzere 

sahada fedakârca çalışanlara işaret eden ve minnet duyulduğunu 

gösteren haber çerçevesidir. 

Birlik: COVID-19 virüsüne karşı hep birlikte mücadele edildiğine ve 

salgının üstesinden birlikte hareket edilerek gelineceğine ilişkin 

haberleri kapsayan çerçevedir. 

Uluslararası ilişkiler: Pandemi ile mücadele kapsamında, Türkiye ile 

diğer ülkelerin liderleri, siyasetçileri, bürokratları arasında gerçekleşen 

temas/toplantı ve görüşmeleri içeren çerçevedir. 

2.1. Bulgular 

Farklı ideolojik yönelimleri temsil eden Sabah ve Sözcü gazetelerindeki 

COVID-19 pandemisi ile ilgili haberlerin hangi çerçevelerle 

sunulduğuna dair nicel bulgular Tablo 1 ve Tablo 2’de yer almaktadır. 
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Tablo 1: Sabah gazetesinde COVID-19 haberlerinde kullanılan 
çerçeveler ve sayıca dağılımı 
 

Haber Çerçeveleri Sıklık 

Tedbir/ Kısıtlama /Kontrol 467 

Batının kötüleşmesi 208 

Sayılarla belirtme 162 

İnsan ilgisi 134 

Risk 89 

Bilimsel gelişme 68 

Sosyal etki/sosyal yardım 55 

Çatışma 48 

Uluslararası ilişkiler 35 

Ekonomik sonuçlar 28 

Minnet 23 

Din 20 

Ahlak 19 

Sorumluluk yükleme 16 

Birlik 15 

TOPLAM 1387 

 

Tablo 1’de de gösterildiği gibi Sabah gazetesinde COVID-19 

pandemisine ilişkin on günde toplam 1387 haber yayınlanmıştır. Bu 

haberlerde en sık kullanılan çerçeve, 467 ile ‘tedbir/kontrol/kısıtlama’ 

çerçevesidir. Zira ülkemizde 17 Mart’ta virüse bağlı ilk ölümün 

gerçekleşmesinin ardından bir dizi yasaklar, kısıtlar uygulamaya 

konulmuştur. En çok kullanılan ikinci çerçeve, Avrupa ülkelerindeki 
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duruma işaret eden ‘Batı’nın kötüleşmesi’dir.  Bu çerçeveleri; sayılarla 

belirtme, insan ilgisi, risk, bilimsel gelişme, sosyal etki/sosyal yardım 

ile çatışma çerçeveleri takip etmektedir. Sözcü gazetesindeki haber 

çerçevelerinden farklı olarak Sabah gazetesinde ‘birlik’ çerçevesi ile 

‘uluslararası ilişkiler’ çerçevesi de bulunmaktadır. 

Tablo 2: Sözcü gazetesinde COVID-19 haberlerinde kullanılan 
çerçeveler ve sayıca  dağılımı 
 

Haber çerçeveleri Sıklık 

Tedbir/ Kısıtlama /Kontrol 288 

İnsan ilgisi 224 

Ekonomik sonuçlar 95 

Risk 70 

Batının kötüleşmesi 54 

Çatışma 36 

Minnet 35 

Sayılarla belirtme 33 

Sosyal etki/sosyal yardım 24 

Bilimsel gelişme 19 

Ahlak 15 

Din 6 

Sorumluluk yükleme 6 

TOPLAM 905 

 

Sözcü gazetesinde COVID-19 pandemisi ile ilgili toplam 905 haber 

yayınlanmıştır. Yayınlanan haberlerde en sık kullanılan çerçeve, Sabah 

gazetesi ile benzer şekilde ‘tedbir/kısıtlama/kontrol’dür. Ancak Sabah 

gazetesinde ikinci sırada yer alan çerçeve ‘Batı’nın kötüleşmesi’ iken 

Sözcü gazetesinde 224 haberle insan ilgisi çerçevesi gelmektedir. 

Sabah gazetesinde en sık kullanılan üçüncü çerçeve ‘sayılarla belirtme’ 

iken buna karşılık Sözcü gazetesinde pandeminin ‘ekonomik 
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sonuçlar’ına vurgu yapan haber çerçevesinin daha sık kullanıldığı 

dikkat çekmektedir.  

2.1.1. Tedbir/Kısıtlama/Kontrol Çerçevesi 

Küresel salgına karşı tüm dünya olduğu gibi ülkemizde de bir dizi sıkı 

tedbirler, kısıtlamalar ve yasaklar uygulamaya konulması hasebiyle 

hem Sabah hem de Sözcü gazetesinde en sık kullanılan çerçeve, 

‘tedbir/kısıtlama/kontrol çerçevesi’ olmuştur. Bu çerçeveye giren 

haberlerde genel olarak insanların, virüsün olası tehdidinden mümkün 

olduğunca yalıtılabilmesi için hükümetlerin gerek ulusal ve gerekse 

uluslararası düzeyde hızlıca uygulamaya koyduğu yasal düzenlemeler 

yer almaktadır. Seyahatlere yasak getirilmesi, kafe/restoran ile birlikte 

berber/ kuaför gibi işletmelerin, alışveriş merkezleri ve ibadethanelerin 

geçici olarak kapatılması, yurtdışından gelenlere 14 gün karantina 

uygulanması alınan tedbirler ve uygulamaya konulan kısıtlamalar 

içerisinde sayılabilir.  

Minibüslerde en fazla 7 yolcu taşıma dönemi  

“Yurt genelinde olduğu gibi Denizli’de de corona virüsü 

tedbirleri kapsamında minibüslere 7 yolcu kısıtlaması getirildi. 

Sosyal mesafeyi korumak ve virüsün yayılmasını minimum 

seviyeye indirmek için alınan kararı bazı şoförler desteklese de 

birçok minibüsçü esnafı zarar ettikleri gerekçesiyle bir fon 

oluşturulmasını istedi. Vatandaşlar ise bu karardan gayet 

memnun olduklarını belirtti” (26.03.2020/ Sözcü) 
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Restoranlara 1m. uyarısı 

“Koronavirüs Bilim Kurulu, restoranlarda masalar arasındaki 

mesafenin en az 1 metre olması kararı aldı. Bilim Kurulu 

tarafından belirlenen ilkelere göre masaların arasındaki mesafe 

1 metreden az olmayacak şekilde (tercihen 2 metre) düzenleme 

yapılacak. Odalar ve diğer kapalı alanlardaki camlar günlük 

rutin temizlik esnasında açık olacak ve temizlik sonrası en az 1 

saat havalandırılacak” (20.03.2020/ Sabah) 

Sabah ve Sözcü gazetelerinden seçilen örnek haberlerde de görüldüğü 

gibi ideolojik yönelimleri farklı olmasına rağmen her iki gazetenin de 

ilgili kuralların kitleye duyurulması ve uyulması gerekliliğine dair 

anlamın üretiminde benzer bir noktadan hareket ettikleri söylenebilir. 

Ancak Sözcü gazetesinin haberinde baskın olan çerçeve, 

tedbir/kısıtlama/kontrol olsa da haber metninin içine minibüslerde 

taşınacak yolcu sayısına getirilen kısıtlamanın ekonomik sonucuna 

vurgu yapıldığı da dikkat çekmektedir. İlaveten bu çerçeve dahilinde, 

münferit olmakla birlikte gazetelerin ideolojik yönelimini örnekleyen 

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarına yönelik 

alınan tedbirin haber yapılıp yapılmaması da örnek olarak verilebilir. 

Pandemi sebebiyle kutlama yapılmayacağına dair haber, Sabah gazetesi 

tarafından yapılmazken Sözcü gazetesi haberi şu şekilde yapmıştır:  

23 Nisan Çocuk Bayramı da kutlanmayacak  

“Milli mücadelenin 100'üncü yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal 

Egemenlik ve Çocuk Bayramı corona virüsü nedeniyle 
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kutlanmayacak. Okulların tatilini MEB, corona virüsü nedeniyle 

30 Nisan’a kadar 5 hafta daha uzattı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik 

ve Çocuk Bayramı bu arayla birlikte ilk defa bu yıl okullarda 

kutlanmayacak” (25.03.2020). 

2.1.2. Batı’nın Kötüleşmesi Çerçevesi 

Batı’nın kötüleşmesi çerçevesi; Sabah gazetesinde 208 haberle en sık 

kullanılan ikinci çerçeveyken, Sözcü gazetesinde nicel olarak hatırı 

sayılır bir azalma ile 54 haberde kullanıldığı ve 5. sırada yer aldığı tespit 

edilmiştir. ‘Batının kötüleşmesi’, haber çerçeveleri içinde en dikkat 

çeken ve örneklemi oluşturan gazetelerin söz konusu çerçeve 

doğrultusunda inşa ettikleri anlam arasında da bariz farklılık olduğu 

göze çarpan çerçevedir. Bu çerçevenin kapsamına giren haberlerde, 

küresel salgının hızla yayıldığı başta İtalya, İspanya, İngiltere, Fransa 

ve ABD olmak üzere çeşitli ülkelerde yaşanan sağlık krizi 

tanımlanmaktadır. Ancak bu tanımlamada Sabah gazetesinde yer alan 

haberlerde, krizin yönetiminde batıya dair ‘olumsuz’luklar 

Türkiye’deki ‘olumlu’ tablo ile karşılaştırılarak verilmektedir.  Bu 

durumu en net şekilde örnekleyen haber ve haberin başlığı şöyledir: 

Türkiye kendine hayran bıraktı. Avrupa’da sistem çöktü 

“Corona virüsü nedeniyle sınırlar içinde sert önlemleri hayata 

geçiren Türkiye, vatandaşlarını sahipsiz bırakmadı. Avrupa'dan 

yurda dönmek isteyen vatandaşlar tahliye uçakları ile Türkiye'ye 

getiriliyor. Steril ortamların oluşturulduğu karantina bölgeleri 

süratle hazırlandı. Türkiye, Çin'de patlak veren corona virüsün 

https://www.sabah.com.tr/haberleri/turkiye
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en etkili olduğu günlerde askeri uçak 'Koca Yusuf'u ambulansa 

çevirerek bölgeye göndermiş, 48 kişiyi uzun bir yolculuğun 

ardından Türkiye'ye getirmişti. 14 gün özel hazırlanan hastanede 

karantina altına alınan yolcularda virüse rastlanmazken, Türkiye 

Avrupa basınında gündem olmuştu. Aynı dönemlerde Avustralya 

vatandaşları ile pazarlığa tutuşmuş, hükümet bin dolar ile bin 

500 dolar arasında ücreti hararetle tartışmıştı. Ayrıca Türkiye, 

corona virüsü testlerini ücretsiz gerçekleştirirken, ABD'de halk 

testlerin azlığı ve ücretli olması nedeniyle isyan etti. İtalya'da 

yatak kapasitesi tükendi, İngiltere uzman kadronun olmaması 

nedeniyle 'sürü bağışıklığı'nı gündeme getirince ortalık karıştı. 

Türkiye'nin sağlık sistemi yurt içi ve yurt dışında takdir toplarken, 

yatak kapasitesi oranı Avrupa ülkelerini ezdi geçti” (18.03.2020/ 

Sabah) 

 

Haberde de görüldüğü gibi aslında haberin yapıldığı gün açısından 

haberin konusu, Avrupa’daki vatandaşların tahliye uçakları ile 

Türkiye’ye getirilmesi iken haberin devamı Türkiye ile Batı arasında 

yapılan kıyaslama üzerine kurulmuştur. ‘Koca Yusuf’ isimli askeri 

uçağın ambulansa çevrilerek Çin’e gönderilmesi ve bunun Avrupa 

basınına olumlu şekilde yansıması, Türkiye’nin sağlık sisteminin ve 

yatak kapasitesinin Avrupa’dan çok daha iyi olduğunun altının ‘ezmek’ 

eylemi ile çizilmesi gibi olumlu yanlar ön plana çıkartılırken diğer 

taraftan da İtalya’daki hastanelerin yatak kapasitelerinin azlığı, 

ABD’de tanı kitlerinin vatandaşa ücretli satılması gibi olumsuzluklar 

üzerinden Batı’ya dair tanımlanma yapılmaktadır. Böylelikle sağlık 
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krizinin yönetiminde Türkiye’nin, dünyanın önde gelen ülkelerinden 

dahi iyi olduğu şeklinde kurulan egemen anlam, izlerkitleye 

iletilmektedir. Sözcü gazetesinde de Batı’daki kötü/olumsuz tabloya 

işaret eden haberler bulunmaktadır. Ancak Sabah gazetesinde ilgili 

çerçeveye giren pek çok haber içeriğine hâkim olan Türkiye ve Batı 

kıyaslaması Sözcü gazetesindeki haberlerde bulunmamaktadır.  

İspanya’dan şoke eden görüntüler 

“Corona virüsü salgınının yayıldığı İspanya, hastane sıkıntısı 

çekiyor. Virüs nedeniyle karantina altına alınan hastaların yatak 

sıkıntısı nedeniyle hastane koridorlarında yattığı belirtiliyor.Çin 

ve İtalya’nın ardından Corona virüsünden sonra en çok etkilenen 

ülkelerden biri olan İspanya’da bilanço ağırlaşıyor. Ülkede 2 

binden fazla insan hayatını kaybederken, sadece Madrid’de ölü 

sayısının 1263 olduğu belirtiliyor. Newflash’ta yer alan habere 

göre, ülkenin en büyük hastanelerinden biri olan Infanta Leonor 

Hospital’da corona virüsü nedeniyle karantina altına alınan bazı 

insanlar koridorlarda yatıyor. Hastalardan bazılarının maske 

takmadığı görülüyor”. (24.03.2020/ Sözcü) 

Yukarıda örneği sunulan Sözcü gazetesinin haberinde de görüleceği 

gibi haberde yalnızca İspanya’daki vahim tablo (ölenlerin sayısının 

giderek artması, hastanelerin yatak kapasitesinin yetersizliği, hastaların 

maskesiz olması ve hastane koridorlarına yatırılmaları gibi) okuyucuya 

aktarılmıştır.  
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2.1.3. İnsan İlgisi Çerçevesi 

Neuman vd. (1992) ile Valkenburg vd.’nin (1999) genel haber 

çerçevelerinin içinde sıraladığı ‘insan ilgisi’ çerçevesi, adeta mevcut 

düzenin bir göstergesi niteliğindedir. Her ne kadar liberal dünya 

görüşüne denk düşen bireycilik ideolojisi ile bir taraftan özel yaşamın 

gizliliği ve mahremiyet yüceltiliyor ve yasalarla korunuyor gibi görünse 

de bir taraftan da mahrem olan -özellikle medyada- görünür 

kılınmaktadır (İnal, 2010). Nitekim çalışma kapsamında örneklemi 

oluşturan her iki gazetede azımsanmayacak düzeydedir. Sözcü 

gazetesinde 224 ile ikinci, Sabah gazetesinde 134 haberle dördüncü 

sırada yer alan insan ilgisi çerçevesine giren haberlerde çoğunlukla; 

enfekte olanların ve/veya hastalıktan kurtulanların başından geçen 

zorlu sürece, tanınmış kişilerin corona olmaları ya da corona testi 

yaptırmalarına ve sıradan insanların bulaş riskini önemsemeksizin 

yaptıkları sansasyonel olaylara yer verilmektedir. Ölüm oranının en 

yüksek olduğu ve bu nedenle riskli grupta yer alan 65 yaş ve üstü bir 

bireyin ölümden döndüğüne ilişkin Sabah gazetesinin aşağıdaki haberi 

bu çerçeveye örnek olarak verilebilir.  
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Coronavirüs salgınından son dakika gelişmesi! 93 yaşındaki kadın 

coronavirüsü yendi! 

“Coronavirüs ile ilgili son dakika haberler peş peşe gelmeye 

devam ediyor. Dünyada 340 bine yakın coronavirüs vakası 

bulunuyor ayrıca bugüne kadar 14 bin 717 kişi coronavirüs 

nedeniyle hayatını kaybetti. Öte yandan 100 bine yakın kişi tedavi 

edildi. Coronavirüsten en fazla etkilenenlerin ileri yaşlardaki 

kişiler olduğu bilinirken Güney Kore'den sevindiren bir haber 

geldi. Ülkede 93 yaşındaki bir kadın 13 günlük tedavisinin 

ardından tamamen iyileşti. İşte Güney Kore'nin coronavirüs ile 

mücadele stratejisi...” (20.03.2020/ Sabah) 

Coronadan hayatını kaybeden Dilek’in son görüntüleri ortaya 

çıktı! |  

“24. dönem CHP Amasya Milletvekili Ramiz Topal, corona 

virüsünden hayatını kaybeden yeğeni Dilek Tahtalı'nın yoğun 

bakımdaki son halini sosyal medya hesabından paylaştı. Dilek'e 

ait son görüntülerde, "Anneciğim seni çok özledim, çok seviyorum 

sizi" ifadeleri yer aldı. Türkiye’nin en genç corona virüsü kurbanı 

33 yaşındaki Dilek Tahtalı’nın son görüntüleri ortaya çıktı. 

Görüntüleri, 24. dönem CHP Amasya Milletvekili Ramiz Topal, 

sosyal medya hesabından yayınladı. Görüntülerle birlikte Topal; 

yeğeni Dilek için, “Prensesin yoğun bakımdaki son haliydi” 

ifadelerini kullandı” (26.03.2020/Sözcü). 

https://www.sabah.com.tr/haberleri/guney-kore
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İnsan ilgisi çerçevesine örnek olarak seçilen ve Sözcü gazetesinde yer 

alan yukarıdaki haberde, gazetenin muhalif duruşuna denk düşecek 

şekilde CHP’li bir vekilin yeğeninin enfekte olduğu ve yoğun bakımda 

yattığı bilgisi paylaşılmıştır. Bu örneklere ek olarak sıradan insanların 

coronaya meydan okurcasına yaptıkları eylemlere yer veren haberler de 

bulunmaktadır. Örnek olarak 26 Mart’ta Sabah gazetesinde yer alan 

haber verilebilir, habere göre Covid-19 salgınına meydan okumak için 

klozeti yalayan ABD'li Larz isimli sosyal medya fenomeni Covid-19 

hastalığına yakalanmıştır. Sabah gazetesinin 25 Mart’ta yayınlanan 

haberi de benzer bir sansasyonellik içermektedir. Genç bir adam, "Kim 

korkar corona virüsünten" diyerek süper marketteki tüm deodorantları 

yaladığı videoyu paylaşmış ve dünyanın tepkisini çekmiştir. Zira ancak 

olağan dışı bir durumla medyada kendine yer bulabilen sıradan 

insanlar’, Kılıçbay’ın (2005: 212) da belirttiği gibi yalnızca yemek 

yiyen, işe giden, uyuyan insanlar değil, aynı zamanda kavga eden, 

evden kaçan, aldatan, dedikodu yapan ve “ahlâk dışı” davranan ya da 

haber örneklerinde olduğu gibi ‘saçma’ eylemlerde bulunan insanlardır. 

Sıradan insanın, medya açısından sıradan olma halini ortadan kaldıran 

ve ona haber değeri veren ise bu ve benzeri eylemlerin ve durumların 

izlerkitle konumundaki ‘sıradan insanın’ ilgisini/merakını çekecek 

olması ve de tiraj, rayting ya da tıklanma gibi maddi karşılıklarının 

olmasıdır. 

 

2.1.4. Sayılarla Belirtme Çerçevesi 

Haber metinlerinde aktarılanların, doğruluğunu kanıtlamak ve 

inandırıcılığı sağlamak için sıklıkla yer, tarih, isim ve sayısal 
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ifadelerden faydalanılır. Böylelikle haber metninin ‘gerçekliği ’ne 

vurgu yapılır. Sayılarla belirtme, Sabah gazetesinde 162 haber ve en sık 

kullanılan üçüncü çerçeve iken Sözcü gazetesinde 33 haberle, haber 

çerçeveleri içinde 8. sıradadır. Sabah gazetesinde sayılarla belirtme 

çerçevesinin kullanıldığı haberlerde, dünyaya dair rakamlar veriliyorsa 

‘son bir gün’, ‘son 24 saatte’ gibi vurgular kullanılarak artışın ne kadar 

çok olduğuna dikkat çekilmeye çalışılmaktadır. “İtalya’da yeni tip 

koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 651 kişi artarak 5476'ya 

yükseldi” (22.03.2020/ Sabah); “İtalya’da yeni tip korona virüsten 

(Kovid-19) ölenlerin sayısı son 24 saatte 683 artarak 7 bin 503'e 

yükseldi” (25.03.2020/Sabah), “İran’da son 24 saatte yeni tip 

koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 143 kişi artarak 

2077'ye yükseldi” (25.03. 2020/Sabah) haber başlıkları durumu 

örneklendirecek niteliktedir. Türkiye’deki vaka ve ölüm oranları haber 

yapılacağı zaman konunun en önemli aktörlerinden biri olan Sağlık 

Bakanı Fahrettin Koca’nın söylemlerine yer verildiği görülmektedir: 
 

Bakan Koca açıkladı! Corona virüsü vaka ve ölü sayısında son 

durum ne? Corona virüsü hangi ilde ve nerede görüldü? 

"Kaç kişi? 195 ülkede her gün bu soruluyor. Kayıplar versek de 

Türkiye için geç değil. Tedbir, artışın önünü kesebilir. SON 24 

SAATTE toplam 3.952 test yapıldı. 343 yeni tanı var. 7 hastamızı 

kaybettik. Biri KOAH hastasıydı. Altısı ileri yaştaydı. Aldığımız 

tedbir kadar güçlüyüz." diyerek yeni verileri paylaştı… 

(25.03.2020/Sabah) 
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Corona virüste vaka sayısı kaç oldu? İşte Türkiye ve dünyada son 

durum...  

“Türkiye’de ilk corona virüsü vakası, 10 Mart’ta tespit edildi. Bu 

gelişmeyi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 11 Mart’ta gece yarısı 

01.00’de duyurdu. 12 Mart’ta açıklanan bir vaka ile toplam sayı 

ikiye yükseldi. Bu rakam 13 Mart’ta beşe, 14 Mart’ta 6’ya, 15 

Mart’ta 18’e, 16 Mart’ta 47’ye çıktı. Türkiye’de vaka sayısı 17 

Mart’ta 98’e ulaşırken, ilk ölüm haberi de aynı gün geldi. 18 

Mart’ta ölü sayısı ikiye, vaka sayısı ise 191’e yükseldi” 

(25.03.2020/ Sözcü) 

Her iki gazetede de 25 Mart 2020 tarihinde yayınlanan haberlerde, 

haberin gerçekliğini ortaya koymak ve izlerkitleyi ikna edebilmek için 

sayıların dilinden/gücünden faydalanılmış ve yine başat aktör olarak 

Fahrettin Koca’ya referans verilmiştir. Ancak Sabah gazetesinde yer 

alan haberde özellikle sayıca olumlu bir yan olarak 

değerlendirilebilecek olan test sayısına (test sayısı ile tanı sayısı 

arasındaki farka) dikkat çekilerek sürecin ‘iyi yönetildiği’ egemen 

anlam olarak kurulurken Sözcü gazetesinde ise gün gün vaka ve ölüm 

sayıları verilerek artışa dikkat çekilmeye çalışılmıştır. 

2.1.5. Risk Çerçevesi 

Risk, “belirli bir tehlike ile bağlantılı olarak hasar, yaralama, 

hastalanma, ölüm ve daha başka olumsuzlukların meydana gelme 

olasılığı” (Furedi, 2001: 43) şeklinde tanımlanabilir. Bu doğrultuda risk 

çerçevesi, COVID-19 virüsünün sebep olabileceği, olası olumsuzluklar 
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üzerinden anlamın sınırlandırıldığı çerçevedir. Sabah gazetesinde 89, 

Sözcü gazetesinde ise 70 haberde risk çerçevesi kullanılmıştır. Her iki 

gazeteden seçilen örnek haberler şunlardır: 

 

Kbb Uzmanından Kritik Uyarı Geldi! Corona virüsü son dakika: 

Tat ve koku almıyorsanız eğer tehlike var! 

“Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını 

hakkında son dakika gelişmeleri art arda gelirken uzmanlar konu 

ile ilgili açıklamalar yapmaya devam ediyor. Yeni tip adıyla 

Covid-19 semptomları arasında koku ve tat duyusu kaybının yer 

alabileceği belirtildi. İngiltere'nin önde gelen Kulak Burun Boğaz 

(KBB) uzmanlarından olan Profesör Nirmal Kumar, yaptığı 

açıklamada, corona virüsü belirtileri arasında en çok görülen 

yüksek ateş ve öksürük gibi yaygın belirtilerin gözükmediği 

hastaların koku ve tat alma duyularını kaybettiğini belirtti. Bu 

belirtilere sahip olan kişilerin kendilerini izole etmeleri 

gerektiğine vurgu yapan uzman isim öte yandan bu virüsün 

burunda tutunduğunu gösterdiğini ifade etti. İşte ünlü 

profesörden son dakika corona virüsü açıklamaları!” 

(23.03.2020/ Sabah) 

 

Bilim Kurulu üyesinden corona virüsü için ‘bağışıklık’ uyarısı: 
İyileşenler tekrar enfekte olabilir  

“Sağlık Bakanlığı corona virüsü Bilim Kurulu üyesi ve Gazi 

Üniversitesi Başhekimi Prof. Dr. Ahmet Demircan, virüse 

https://www.sabah.com.tr/haberleri/corona_virusu
https://www.sabah.com.tr/haberleri/son_dakika
https://www.sabah.com.tr/haberleri/corona_virusu
https://www.sabah.com.tr/haberleri/son_dakika
https://www.sabah.com.tr/haberleri/profesor-nirmal-kumar
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yakalanan bir kişinin iyileştikten sonra tekrar enfekte 

olabileceğini belirtti. Bilim Kurulu üyesi Demircan, corona 

virüsün belirtilerini, bulaşma yollarını, tedavisini ve tedavide 

kullanılan ilaçları anlattı” (24.03.2020/ Sözcü) 

Farklı ideolojik yönelimleri temsil eden iki gazetede de bu çerçeveye 

giren haberlerde anlamın inşasında benzer bir yol izlendiği söylenebilir. 

Öncelikle iki haberde de riski tanımlayan söylem seçkinleri, konunun 

uzmanlarıdır ve bu haberler aracılığıyla olası tehlikeye, riske karşı 

kendilerini emniyete almaları için izlerkitle uyarılır. Zira emniyet, 

Beck’in (2011: 71) risk toplumu olarak tanımladığı günümüz 

toplumlarında riskin karşı projesidir. Haber örneklerinden hareketle, 

virüsün sebep olacağı olası olumsuzluklara yani risklere karşı; 

bağışıklığı güçlendirmek, eğer tat ve koku kaybı varsa sevdiklerinize 

virüsü bulaştırmamak için kendinizi karantinaya almak sizi ve 

sevdiklerinizi emniyette tutacaktır anlamı inşa edilmektedir. 

 

2.1.6. Bilimsel Gelişme Çerçevesi 

COVID-19 virüsünün neliğine, sebep olduğu hastalığın tedavisi için 

yapılan ilaç ve aşı çalışmalarına ilişkin haberler bu çerçeve 

kapsamındadır. Gerek Sabah ve gerekse Sözcü gazetesinde bu 

çerçeveye giren haberler, genellikle dünyadan haberlerle verilmiştir. 

Kuşkusuz bunun nedeni, bilimsel araştırma yürütmenin aynı zamanda 

ekonomik ve siyasi olarak gücü elinde bulundurmakla ilintili olmasıdır. 

Çünkü mevcut düzen içerisinde bilimsel çalışma, ‘aynı zamanda 

dünyayı kontrol altında tutabilmek/yönetebilmek’ anlamına 
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gelmektedir. Her ne kadar çalışmanın örnekleminin oluşturulduğu 

tarihlerde aşı çalışmaları sonuçlanmamış olsa da sonraki dönemlerde 

özellikle aşı çalışmalarında belirli ülkelerin ve belirli şirketlerin isminin 

ön plana çıktığı görülmüştür. Zira Almanya’da BioNTech firması, 

Amerika’da Moderna ve Çin’de Sinovac şirketi geliştirdikleri aşılar ile 

dünya pazarına hükmetmektedirler.  

Bu cihaz corona virüsü testini 2,5 saatte sonuçlandırıyor!  

“Bosch Healthcare Solutions, Randox Laboratories Ltd. ile birlikte, 

dünyanın ilk tam otomatik moleküler tanı testlerinden birini geliştirdi. 

Yeni icat ile birlikte corona virüsü testlerinin sonuçları yaklaşık 2,5 saat 

içinde açıklanabilecek”(26.03.2020/ Sözcü)  

Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü coronavirüs aşısı için tarih 

verdi! 

 

Dünya Sağlık Örgütü dünyayı etkisi altına alan corona 

virüs hakkında bir son dakika açıklamasında bulundu. DSÖ 

coronavirüs aşısı için tarih verdi. BBC'ye konuşan Dünya Sağlık 

Örgütü Acil Durumlar Programı Genel Müdürü Mike Ryan, 

"Koronavirüs aşısının en erken 1 yıla kadar bulunacağını 

konuşuyoruz ama gelecek" açıklamasında bulundu. 

 

2.1.7. Sosyal etki/Sosyal Yardım Çerçevesi 

Sabah gazetesinde 55, Sözcü gazetesinde 24 haber, sosyal etki/sosyal 

yardım çerçevesine girmektedir. İdeolojik yönelimleri farklı olan iki 

gazetenin bu çerçeveye giren haberlerinde anlamlı bir farklılık göze 

https://www.sabah.com.tr/haberleri/dunya-saglik-orgutu
https://www.sabah.com.tr/haberleri/coronavirus-asisi
https://www.sabah.com.tr/haberleri/corona-virus
https://www.sabah.com.tr/haberleri/corona-virus
https://www.sabah.com.tr/haberleri/dso
https://www.sabah.com.tr/haberleri/coronavirus-asisi
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çarpar. Hükümet yanlısı bir politika izleyen Sabah gazetesi daha çok 

yapılan yardımlara dikkat çekerken muhalif duruş sergileyen Sözcü 

gazetesinde ise daha çok pandeminin yarattığı sosyal etkiye vurgu 

yapan haberler yer almaktadır. 

Yaşlılar arıyor, devlet koşuyor: Muğla Valiliği’nden alkış alan 

hareket 

“Koronavirüs salgını ardından Türkiye’de alınan ’65 yaş ve üstü’ 

vatandaşlarımızın sokağa çıkmama yasağına Muğla 

Valiliği’nden alkış alan bir hareketle destek geldi. ‘Muğla Vefa 

Sosyal Destek Grubu’ adlı bir grup oluşturularak evde kalması 

zorunlu olan yaşlı ve hasta vatandaşların tüm istekleri 

karşılanıyor. Tek yapmaları gereken 112’yi arayarak isteklerini 

belirtmek…” (23.03.2020/ Sabah) 

 

Yukarıda örneği sunulan haberde de görüldüğü gibi Sabah gazetesinde 

sıklıkla devletin, vatandaşının yanında yer aldığı, her zaman desteğe 

hazır olduğu bilgisi okuyucuya aktarılmaktadır. Özellikle, örneklemin 

oluşturulduğu tarih aralığında sokağa çıkma kısıtı bulunan 65 yaş ve 

üstü bireylerin polis/zabıta/jandarma/belediyeler aracılığıyla alışveriş 

ihtiyaçlarının karşılanması, emekli maaşlarını çekmek için bankaya 

gitmek zorunda kalmamaları gibi haberler bu çerçevede sıkça 

karşılaşılan içeriklerdir. 

 

 

 

https://www.sabah.com.tr/haberleri/mugla
https://www.sabah.com.tr/haberleri/mugla
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‘Kan stokları tükeniyor, düzenli bağış yüzde 30 düştü’  

“Corona virüsü salgını talasemi, lösemi gibi düzenli kan alması 

gereken hastalarda "virüs kapar mıyım" endişesine neden 

olurken uzmanlar, virüsün kan yoluyla bulaşmadığını söylüyor. 

Ancak son günlerde en büyük sıkıntı, düzenli kan bağışındaki 

azalma. Türk Kızılayı Kuzey Marmara Bölge Kan Merkezi 

Müdürü Uzm. Dr. İlhan Birinci, bağışlarda şimdiden yüzde 30 

düşüş yaşadıklarını söyleyerek stokların erimeye başladığını 

vurguladı ve 18-50 yaş arası sağlıklı herkesi "sosyal hijyen" 

kurallarını bozmadan kan vermeye davet etti” 

(20.03.2020/Sözcü).  

Sabah gazetesinde pandemi nedeniyle uygulamaya konulan kısıtlar ve 

yasaklardan etkilenenlere yönelik yardımlara dikkat çekilerek devletin, 

vatandaşını yalnız bırakmadığı yönünde egemen anlam kurulurken 

Sözcü gazetesi sosyal yardımdan ziyade pandeminin sosyal etkisine 

(insanların, bulaş riski sebebiyle Kızılay’a kan bağışı yapmaması ve 

bağışların azalması gibi) dönük haber üretimi yapmıştır.  

2.1.8. Çatışma Çerçevesi 

Neuman vd. (1992) ile Valkenburg vd.’nin (1999) genel haber 

çerçevelerinin içinde sıraladığı çatışma çerçevesi, haberin konusu ile 

ilgili olarak farklı fikirlerin, görüşlerin karşı karşıya geldiği çerçevedir. 

Sabah gazetesinde 48, Sözcü gazetesinde ise 36 haberde çatışma 

çerçevesi kullanılmıştır. Örneklemi oluşturan haberlerde sıklıkla 

çatışma, iktidar partisi ile muhalif parti üyeleri arasında yaşanmaktadır. 
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Aşağıda örneği sunulan ve Sabah gazetesinde yer alan haberde çatışma, 

AKP ile CHP arasında cereyan etmektedir. Söylem seçkini olarak 

AKP’nin yönetimindeki Esenler belediye başkanının ifadelerine yer 

verilen habere göre CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, 

salgın döneminde sokakta kandil simidi dağıtarak insanların canını hiçe 

saymıştır. 

Corona virüsü ile ilgili son dakika uyarıları gelirken İBB'den tepki 

çeken uygulama! Sosyal mesafeyi hiçe saydılar! 

“Esenler'den gelen son dakika haberi büyük tepki çekti. Küresel salgına 

dönüşen corona virüsüne karşı büyük mücadele verilirken, Sağlık 

Bakanlığı ve devlet yetkilileri sık sık, 'evde kalın' çağrısında bulunuyor, 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu çağrıları hiçe sayarak Esenler 

meydanında kandil simidi dağıttı. Simidi almak isteyen vatandaşlar 

sosyal mesafeye uymadı ve büyük risk oluştu. Esenler Belediye 

Başkanı Mehmet Tevfik Göksu büyük tepki gösterdi. Twitter üzerinden 

açıklamalarda bulunan Göksu, "Devletimiz ve milletimiz korona virüs 

musibeti ile topyekûn mücadele ederken, İBB Başkanının insanların 

canını hiçe sayarak, sırf birkaç dakikalık kendi PR'ı için İstanbul'un 

meydanlarında bedava kandil simidi dağıtması tam anlamıyla bir 

aymazlıktır" ifadelerini kullandı” (21.03.2020/ Sabah)   

Sözcü gazetesinde ise gazetenin ideolojik yönelimine denk düşecek 

şekilde muhalif parti üyelerine söylem seçkini olarak yer verilmekte ve 

salgın ile ilgili olarak söz konusu söylem seçkinlerinin durumu nasıl 

değerlendirdikleri üzerinden haberler çerçevelenmektedir. Örneğin, 

https://www.sabah.com.tr/haberleri/ibb
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aşağıda sunulan haberde İyi Partili Nuri Okutan’ın hükümetin salgın ile 

ilgili uygulamalarını yetersiz olarak değerlendirdiği haber yer 

almaktadır. 

Nuri Okutan: Alınan kararlar gecikmiş ve yetersizdir  

“İyi Partili Nuri Okutan, corona virüsü salgınının önlenmesi için alınan 

kararların gecikmiş ve yetersiz olduğunu söyledi. Nuri Okutan yazılı 

basın açıklamasında şu ifadeleri kullandı: Salgının önlenmesi için 

alınan kararlar gecikmiş ve yetersizdir. İran’dan, Çin’den, umreden 

dönenler, yurt dışından gelenler tam olarak toplumdan izole 

edilememiştir. Bu salgının çıkış noktası Türkiye olmadığına göre 

virüsün ülkemize girişi hava ve deniz limanlarından veya kara sınır 

boylarından ve sınır kapılarından kaçak giren insanlar aracı ile 

olmuştur. İçişleri Bakanlığı tam da görevli ve yetkili olduğu kara, deniz 

ve hava sınır kapılarında gerekli etkin önlemlerin alınması hususunda 

genelgeler çıkarmalıydı” (26.03.2020/ Sözcü) 

2.1.9. Ekonomik Sonuçlar Çerçevesi 

Birleşmiş Milletler’in (BM), 2020 yılı Dünya Ekonomik Durumu ve 

Beklentiler Raporu’nda, ekonomideki küçülmenin 1930’lardan bu yana 

yaşanan en ciddi daralma olacağına işaret ettiği ve Uluslararası Para 

Fonu’nun (IMF) 2020’ye ait yıllık raporunda “Benzeri Olmayan Bir 

Kriz” olarak tanımladığı COVID-19 pandemisinin tüm dünyada ve 

ülkemizde birtakım ekonomik sonuçlarının olduğu açıktır. Nitekim 

Sabah ve Sözcü gazetelerinde söz konusu ekonomik sonuçlara dair 

haberler bulunmaktadır. Ancak hem nicel açıdan hem de anlamın 
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üretiminde kullanılan çerçevenin kapsamı bakımından farklılıklar söz 

konusudur. Sabah gazetesinde 28 haberde kullanılan ekonomik 

sonuçlar çerçevesinin, kullanım sıklığı açısından diğer çerçeveler 

içerisindeki sıralaması 10’iken Sözcü gazetesinde ekonomik sonuçlar 

çerçevesine giren haberlerin sayısı 95 ve en sık kullanılan üçüncü 

çerçevedir. Sözcü gazetesinde bu çerçeveye giren bazı haber başlıkları 

şunlardır: “Bir haftada vatandaşın döviz mevduatı 2,5, Merkez’in brüt 

rezervi 10,7 milyar dolar azaldı” (26.03.2020), “Corona hem üreticiyi 

hem tüketiciyi vurabilir” (25.03.2020), “IMF: 80 ülke yardım için 

başvurdu” (24.03.2020). Benzer bir haber başlığı ve metni ise şöyledir:  

Havayolu şirketleri yere indi  

“Onur Air’in tüm uçuşlarını durdurduğu haberinin duyulmasının 

ardından Türkiye’deki diğer havayolu şirketlerinin de uçaklarını 

birer birer yere indirdiği ortaya çıktı. Corona virüsü krizi öncesi 

127 ülkeye uçan Türk Hava Yolları 123 ülkeye uçuşlarını 

durdurdu. Pegasus 56 uçağını yere indirdi, dış hatları tamamen 

kapattı, iç hatları minimuma indirdi. SunExpress son dış hat 

uçuşunu Pazar akşamı gerçekleştirdi. Charter şirketleri ise son 

bir iki operasyonu tamamladıktan sonra uçakları hangara 

çekecek” (24.03.2020/Sözcü) 

Yukarıdaki örnek haber metninden de anlaşılacağı gibi Sözcü 

gazetesinde doğrudan pandeminin sebep olduğu ve/veya derinleştirdiği 

ekonomik kriz bağlamında anlam üretilirken Sabah gazetesinde gerek 

dünya ve gerekse Türkiye’de uygulamaya konulan kısıtlamalar ve 
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yasakların sebep olduğu ekonomik durgunlukla ve sağlık alanında artan 

çalışan ihtiyacı ile baş etme stratejileri üzerinden ‘ekonomik sonuçlar’a 

ilişkin anlam üretilmektedir. Sabah gazetesine ait aşağıdaki haber 

metinlerinde de olduğu gibi daha çok devletlerin, hükümetlerin ya da 

Dünya Bankasının virüsle mücadelede devreye soktuğu fonlara ya da 

ek harcamalara dikkat çekilmeye çalışılmaktadır.  

Son dakika: Bakan Albayrak: Sağlık Bakanlığımızın talebini hızla 

karşıladık, onlar için ne yapsak az 

“Son dakika haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı Berat 

Albayrak "Sağlık Bakanlığımızın talebini hızla karşıladık. 

Performans ödemelerini tüm sağlık çalışanları için 3 ay üst 

tavandan yapacağız…" dedi ” (23.03.2020/Sabah). 

Dünya Bankası Covid-19 ile mücadelede 150 milyar dolar 

sağlayabilir 

“Dünya Bankası Başkanı David Malpass, Banka’nın kalkınmakta 

olan ülkelerin Covid-19 salgını ile mücadele etmeleri ve 

toparlanmalarına yardım için gelecek 15 ayda 150 milyar dolara 

varan kaynak sağlayabileceğini söyledi” (24.03.2020/ Sabah). 

2.1.10. Ahlak Çerçevesi 

Ahlak çerçevesine giren haberlerin sayısı Sabah (19 haber) ve Sözcü 

(15 haber) gazetelerinde gerek sayıca ve gerekse içerik olarak birbirine 

yakındır. Her iki gazete de ahlak dışı davranarak pandemi sürecinden 

gerek ticari ve gerekse bireysel olarak fayda sağlamaya dönük davranan 

https://www.sabah.com.tr/haberleri/saglik-bakanligimizin
https://www.sabah.com.tr/haberleri/hazine-ve-maliye-bakani
https://www.sabah.com.tr/haberleri/berat-albayrak
https://www.sabah.com.tr/haberleri/berat-albayrak
https://www.sabah.com.tr/haberleri/saglik-bakanligimizin
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kişilere yer verilmektedir.  Sabah gazetesinde 23 Mart’ta yayınlanan 

bazı haber başlıkları şunlardır: “Ahlaksızlık kamerada”, “Soylu 

stokçuluk yapan maske üreticilerini uyardı”, “Van’da bin 500 tıbbi 

maske ele geçirildi”, “Şoke eden Corona virüs fırsatçılığı! Vatandaşa 

ayrılan dezenfektanı çaldılar!”. Benzer haber başlıklarına Sözcü 

gazetesi de yer vermiştir. Bu başlıklardan bazıları şöyledir: 

“Dolandırıcıların yeni hedefi 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan 

vatandaşlar” (25.03.2020), “Corona dolandırıcıları iş başında! 142 bin 

500 sahte maske ele geçirildi” (26.03.2020), “Fırsatçılar rahat 

durmuyor! Merdiven altı maske imalathanesine baskın...” (25.03.2020). 

2.1.11. Sorumluluk Yükleme Çerçevesi 

Genel haber çerçevelerinden olan sorumluluk yükleme çerçevesi, 

çalışmanın örneklemini oluşturan Sabah ve Sözcü gazetelerinin 

haberlerinde çok sık başvurulan bir çerçeve değildir. Sabah gazetesinde 

16, Sözcü gazetesinde 6 haberde COVID-19 virüsü ve sebep olduğu 

küresel sağlık krizi, Çin’e işaret edilerek aktarılmıştır. Bu haberlerin 

tamamı, dünyadan haberler kategorisinde yer alan haberlerdir. Her iki 

gazete de bu çerçeveye giren haberler iki şekilde yapılmıştır: Bunlardan 

ilki, o dönem Amerika Başkanı olan Trup’ın, virüsü dünyaya yayanın 

Çin olduğunu iddia ettiği ve Çin’i suçladığı haberlerdir. İkincisi ise 

virüsün kaynağının, Çin’in Vuhan kentinde bulunan bir pazar olduğunu 

ileri süren haberlerdir. 
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Trump, Kovid-19 salgını nedeniyle Çin'i suçladı: 

“ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüsün (Kovid-

19) dünyaya yayılması konusunda Çin yönetimini suçlayarak, 

"En başta dünyayı bilgilendirselerdi bu salgın daha önce 

durdurulabilirdi." değerlendirmesini yaptı” (19.03.2020/ Sabah) 

New York Times kaleme aldı! ‘Virüs nasıl yayıldı, nasıl hatalar 
yapıldı?’  

New York Times, web sitesindeki interaktif haritayla birlikte 

koronavirüsün insanlık tarihindeki en kapsamlı seyahat yasağına 

rağmen nasıl yayıldığını analiz eden bir makale yayımladı. 

Milyonlarca kişinin seyahatlerinin resmi verilere göre analiz 

edildiği makalede, corona virüsünün ilk olarak 11 milyon kişinin 

yaşadığı Çin'in Vuhan kentindeki deniz ürünleri satan yiyecek 

pazarında ortaya çıktığı ve virüsün 4 kişide tespit edildiği 

vurgulandı (23.03.2020/ Sözcü). 

2.1.12. Minnet Çerçevesi 

Minnet çerçevesi bu çalışmanın konusu doğrultusunda oluşturulmuş 

özgün bir çerçevedir. Bu çerçeveye giren haberlerde, bulaş riskini en 

aza indirmek için uygulamaya konulan yasaklar/kısıtlar doğrultusunda 

herkes belirli dereceye kadar izole bir şekilde yaşarken, virüsle 

mücadelede en ön saflarda yerini alan sağlık çalışanlarına duyulan 

minnet gösterilmektedir. Haberlerde özellikle Sağlık Bakanı Fahrettin 
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Koca’nın, sağlık çalışanlarına moral vermesi ve müteşekkir 

olunduğunun gösterilmesi için alkış yapılması çağrısı sıkça yer almıştır. 

Sağlık Bakanı Koca’dan sağlıkçılar için “3 gün alkışlayalım” 
çağrısı 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarına destek veren 

vatandaşlara teşekkür ederek, 3 gün aynı saatte alkışlı destek 

çağrısını yineledi. 

Çin'in Wuhan kentinde çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan 

korona virüsle (Kovid-19) mücadelede aralıksız çalışmalarını 

sürdüren sağlık çalışanları için, vatandaşlar saat 21.00'de balkon 

ve camlara çıkarak alkışlarla destek vermişti. Bu desteğin 

ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan bir paylaşım 

yaparak vatandaşlara teşekkür etti. Bakan Koca yaptığı 

paylaşımda, "Saat 21.00 alkışı için sağ ol Türkiye! Şehir şehir, ev 

ev çağrımıza uydun. Özverili sağlık çalışanlarımıza alkışınla güç 

verdin. Yarın, ertesi gün aynı saatte minnettarlığımızın sesi tekrar 

duyulsun. Üst üste üç gün alkışlayalım" ifadelerini kullandı” 

(19.03.2020/ Sabah). 

Türkiye sağlık çalışanlarını alkışladı!  

Türkiye'deki Corona virüsü salgını nedeniyle zor günler geçiren 

sağlık çalışanlarına moral olması için güzel bir eylem 

gerçekleştirildi. Destek sonrası vatandaşlara teşekkür eden 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, destek eyleminin üç gün 

sürmesini teklif etti (19.03.2020/Sözcü 
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Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sosyal medya 

hesabından yapmış olduğu paylaşıma ilişkin haber de minnet 

çerçevesini örneklemektedir: 

Erdoğan'dan sağlık çalışanlarına teşekkür mesajı 

“Başkan Recep Tayyip Erdoğan sağlık çalışanlarına teşekkür 

etti. Başkan Erdoğan sosyal medya mesajından teşekkür mesajı 

yayımladı. Erdoğan mesajında "Koronavirüsle mücadelede 

takdire şayan bir fedakârlıkla ve sabırla görev yapan tüm sağlık 

personelimize şükranlarımı sunuyorum." Dedi” 

(19.03.2020/Sabah) 

2.1.13. Din Çerçevesi 

COVID-19 pandemisi ile bağlantılı olarak ortaya çıkan olayların ya da 

durumların, dini yorumunu içeren çerçevedir.  Çalışmanın örneklemini 

oluşturan her iki gazete de çok sık kullanılmamakla birlikte Sabah 

gazetesinde ilgili çerçeveye giren haber sayısı (20) ile Sözcü 

gazetesindeki haber sayısı (6) arasında anlamlı bir fark olduğu 

görülmektedir. İdeolojik yönelimine paralel olarak Sabah gazetesinde 

yer alan haberlerde İslamiyet’i ve İslami değerleri ön plana çıkaracak 

şekilde anlam inşa edilmektedir. Örnek olarak şu haberler verilebilir:  

 

 

 

 

https://www.sabah.com.tr/haberleri/recep-tayyip-erdogan
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İspanya'da 500 yıl sonra ezan sesleri! Müslümanlar Coronavirüse 
karşı balkon ve pencerelerden ezan okumaya başladı! 
 

“Coronavirüs salgınının Avrupa'da en çok etkilediği ülkelerden 

biri İspanya. Bugüne kadar 2 binin üzerinde kişi coronavirüs 

nedeniyle hayatını kaybederken 35 binin üzerinde coronavirüs 

vakası bulunuyor. İspanya'daki Müslüman cemiyetleri, corona 

virüsüne salgınına karşı tüm çalışanlara destek vermek ve 

teşekkür etmek için cuma günleri balkon ve pencerelere 

çıkarak ezan okumaya başladı” (24.03.2020/ Sabah). 

 

ABD basını coronavirüsle mücadelede Hz. Muhammed'i örnek 
gösterdi! "Temizlik imandan gelir" 

“ABD'li haftalık haber dergisi Nesweek, corona virüs salgını ile 

mücadelede Peygamber efendimiz Hz. Muhammed'i örnek 

gösterdi. Coronavirüs salgınından en fazla etkilenen ülkelerin 

başında gelen ABD'li dergi Hz. Muhammed'in salgın 

hastalıklarla ilgili önerilerine yer verdi. Haberde, bazı 

uzmanların salgına karşı temizlik uyarıları aktarılırken, "Bir 

salgın sırasında başka kimin hijyen ve karantina önerdiğini 

biliyor musunuz? 1300 yıl önce İslam Peygamberi Hz. 

Muhammed." ifadeleri kullanıldı” (26.03.2020/ Sabah). 

Sözcü gazetesinde yayınlanan ve din çerçevesinde yer alan haberlerde 

de gazetenin bakış açısına denk düşecek şekilde haber üretildiği 

görülmektedir. Örneğin aşağıdaki haberde görüleceği gibi Diyanet 

İşleri Başkanı’nın salgına karşı şifa dilemek için yatsı ezanı sonrası tüm 

https://www.sabah.com.tr/haberleri/ezan
https://www.sabah.com.tr/haberleri/coronavirus
https://www.sabah.com.tr/haberleri/ispanya
https://www.sabah.com.tr/haberleri/ezan
https://www.sabah.com.tr/haberleri/hz_muhammed
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camilerden dua sesleri yükseleceğine ilişkin sosyal medyadan yaptığı 

paylaşım, ünlem işareti de kullanılarak dikkat çeken paylaşım olarak 

başlıklandırılmıştır. 

Erbaş’tan dikkat çeken corona paylaşımı!  

“Corona virüsü salgınıyla ilgili paylaşımda bulunan Diyanet 

İşleri Başkanı Ali Erbaş, "KOVID-19 salgınının bir an önce son 

bulması ve hastalarımızın şifaya kavuşmaları niyazıyla yarından 

itibaren yatsı ezanı sonrası tüm camilerimizden dua sesleri 

yükselecektir" dedi” (23.03.2020/ Sözcü).  

2.1.14. Uluslararası İlişkiler 

Uluslararası ilişkiler çerçevesi, bu çalışma kapsamında konuya özgü 

oluşturulan bir diğer çerçevedir. Pandemi ile ilgili olarak hükümet 

yetkililerinin diğer ülke yetkilileri ile yaptıkları görüşmelerin, 

toplantıların, iş birliklerinin aktarıldığı haberleri kapsamaktadır. Sözcü 

gazetesinde bu çerçeve hiç kullanılmamışken Sabah gazetesinde 35 

haber, uluslararası ilişkiler çerçevesi kullanılarak üretilmiştir.  

Son dakika: Başkan Erdoğan Katar Emir'i Es-Sani ile telefonda 

görüştü 

“Başkan Recep Tayyip Erdoğan Katar Emiri Şeyh Temim bin 

Hamed es-Sani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Türkiye 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim 

bin Hamed es-Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.İletişim 

https://www.sabah.com.tr/haberleri/recep-tayyip-erdogan
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Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, yeni tip 

koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede iş birliği, ikili ilişkiler ve 

bölgesel konular ele alındı” (23.03.2020/ Sabah). 

Kosova’dan Kovid-19 ile mücadelesine destek veren Türkiye'ye 

teşekkür 

“Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir telefon 

görüşmesi gerçekleştiren Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi, 

yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını engelleme 

çabalarına Türkiye'nin yaptığı katkı nedeniyle teşekkür etti” 

(19.03.2020). 

 

Haber örneklerinden de anlaşılacağı üzere uluslararası düzeyde 

pandemi ile mücadelede gerekli bağlantıların, iş birliklerinin kurulduğu 

ve hatta virüsle mücadelede bazı ülkelere destek sağlayacak düzeyde 

olunduğuna dair anlam üretimi söz konusudur. 

2.1.15. Birlik Çerçevesi 

Bu çalışma kapsamında oluşturulmuş özgün çerçevelerden biri de birlik 

çerçevesidir. Bu çerçeve yalnızca Sabah gazetesindeki haberlerin 

üretiminde kullanılmıştır. Söz konusu haberlerde, pandeminin ve 

yarattığı olumsuzlukların ‘birlik ve beraberlik’ içerisinde aşılacağına 

dair anlam inşa edilmektedir. Bu söylem, Cumhurbaşkanı Recep 

Tayyip Erdoğan ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca gibi başat aktörler 

tarafından sıklıkla yinelenmiştir. 

 

 

https://www.sabah.com.tr/haberleri/turkiye
https://www.sabah.com.tr/haberleri/kosova
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan corona virüsü toplantısı öncesi 

önemli açıklamalar 

 

“Erdoğan yaptığı açıklamada, corona virüsü ile ilgili 

mücadeledeki son durumu değerlendirdi… Hastalığı kontrol 

altında tutarak birkaç haftayı atlatabilirsek umduğumuzdan daha 

güzel günler bizi bekliyor. Dirayet göstermemiz gerekiyor. Sizlere 

güveniyorum, birlikte aşacağımıza da inanıyorum” (18.03.2020/ 

Sabah). 

 

Corona virüsle mücadelesinde takdir toplayan Bakan Fahrettin 

Koca'dan dikkat çeken mesaj... 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 

Çanakkale Zaferi'nin 105. yılına özel bir son dakika 

paylaşımında bulundu. Türkiyede corona virüsle mücadele 

kapsamında her kesimin takdirini toplayan Bakan 

Koca mesajında "Bugüne kadar mücadelesini verip de 

başaramadığımız bir şey olmadı" ifadelerini kullandı." İşte son 

dakika haberine ilişkin tüm detaylar... (18.03.2020/ Sabah). 

 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın sosyal medyada Çanakkale Zaferi’ni 

kutlamak için yaptığı paylaşımı içeren haberde, Çanakkale’de düşmana 

karşı nasıl birlikte mücadele edildi ve kazanıldı ise COVID-19 

mücadelesinin de birlikte başarılacağı yönünde anlam üretimi söz 

konusudur.   

https://www.sabah.com.tr/haberleri/corona-virusu
https://www.sabah.com.tr/haberleri/canakkale
https://www.sabah.com.tr/haberleri/bakan-koca
https://www.sabah.com.tr/haberleri/bakan-koca
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SONUÇ 

Bu çalışma, ilk olarak Çin’de ortaya çıktığı ileri sürülen ve hızla 

yayılarak 2020 yılında tüm dünyanın mücadele ettiği küresel bir sağlık 

krizi haline gelen COVID-19 pandemisinin, haberlerde nasıl 

çerçevelendiği üzerinedir. Çerçeveleme, son zamanlarda özellikle 

iletişim araştırmaları alanında oldukça öne çıkan ve başta haber 

metinleri olmak üzere, çeşitli iletişimsel içeriklerin analizinde 

kullanılan bir yaklaşımdır. Tıpkı bir resim çerçevesinde olduğu gibi 

haberlerde kullanılan çerçevelerle olay ya da olguya ilişkin bir 

sınırlama yapılır. Bu sınırlama ile gerçekliğin belirli yönleri seçilip öne 

çıkarılırken bazı yönleri de görmezden gelinerek gerçeklik ve anlam 

inşa edilir. Böylelikle okuyucunun habere konu olan olay ya da olgu 

hakkında ‘nasıl’ düşüneceği sınırlanmış, çerçevelenmiş olur. Haberin 

gerçekliği inşa ettiği önermesinden hareket eden ve haberde kullanılan 

çerçevelerin, anlamın inşasındaki rolüne vurgu yapan bu çalışmanın 

amacı, ‘COVID-19 pandemisinin’, farklı ideolojik yönelime sahip 

gazetelerde nasıl sınırlandırıldığı yani hangi çerçevelerle sunulduğu, 

çerçevelerin içerisinde nelerin dahil edildiği, nelerin dışarıda bırakıldığı 

ve böylelikle pandemiye dair nasıl bir anlam inşa edildiğini ortaya 

koymaktır.  

Bu amaçla çalışmada, ideolojik olarak farklı noktalarda duran Sözcü ve 

Sabah gazetelerinin internet arşivlerinde on günlük zaman diliminde 

tarama yapılmış ve COVID-19 pandemisi ile ilgili Sabah gazetesinde 

1387, Sözcü gazetesinde ise 905 habere ulaşılmıştır. Her iki gazetede 

de kullanılan haber çerçeveleri şunlardır: Tedbir/kısıtlama/kontrol, 
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insan ilgisi, ekonomik sonuçlar, risk, Batı’nın kötüleşmesi, çatışma, 

sayılarla belirtme, sosyal etki/sosyal yardım, bilimsel gelişme, 

sorumluluk yükleme, minnet, din, ahlak.   Uluslararası ilişkiler ve birlik 

çerçeveleri, Sözcü gazetesinde kullanılmamıştır. 

Tedbir/kısıtlama/kontrol, risk, sorumluluk yükleme, ahlak, bilimsel 

gelişme çerçevelerinde anlamın üretiminde kullanılan dil birbirinden 

çok ayrıksı değildir. Diğer çerçeveler, her iki gazete de kullanılmakla 

birlikte üretilen anlam ve inşa edilen gerçeklik birbirinden farklıdır. Bu 

fark özellikle Batı’nın kötüleşmesi çerçevesinde dikkat çekicidir. Sabah 

gazetesinde en sık kullanılan ikinci çerçeve olan Batı’nın kötüleşmesi 

çerçevesindeki haberler, Türkiye’deki olumlu tablo üzerinden ikili 

karşıtlık kurularak okuyucuya aktarılmakta ve pandeminin kontrol 

altında tutulması noktasında Türkiye’deki durumun, Avrupa’dan daha 

iyi olduğu anlamı inşa edilmektedir. Sözcü gazetesinde ise salt 

Avrupa’daki durum okuyucuya aktarılmaktadır. Bir başka dikkat çekici 

farklılık da ekonomik sonuçlar çerçevesi ile ilintilidir. Sözcü 

gazetesinde pandemi nedeniyle uygulamaya konulan 

kısıtların/yasakların ekonomik yansımaları üzerinden haber üretilirken 

Sabah gazetesinde devletin ya da Dünya Bankası’nın sağlayacağı fona 

ve ilave harcamalara dikkat çekilmektedir.  

Özlüce söylemek gerekirse haber metinleri, liberal medya 

çalışmalarının iddia ettiği gibi gerçekliği olduğu gibi nötr bir şekilde 

yansıtmaz.  Haber metinlerinde kullanılan çerçeveler aracılığı ile 

toplumsal gerçeklik ve anlam kurgulanır. Anlamı, inşa edilen bir şey 

olarak imlemek demek benzer bir olaya ya da olguya farklı anlamlar 
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yüklenebileceği sonucunu ortaya çıkarır (Küçük Durur, 2011: 23). Zira 

pandemi haberlerine ilişkin Sabah ve Sözcü gazetelerinde kullanılan 

çerçeveler büyük oranda birbirinin ‘aynı’ olsa da çerçeveye dahil 

edilenler ya da dışarıda bırakılanlar, gerçekliğin inşasında başvurulan 

söylem seçkinleri, aktörler, kullanılan fotoğraflar ve en önemlisi dil 

aracılığı ile son kertede inşa edilen anlam ve gerçeklik birbirinden 

farklıdır. 
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GİRİŞ 

 

Dünyada yaşanan değişimler ile birlikte özellikle bilgi ve iletişim 

teknolojilerinde yaşanan gelişmeler dikkat çekmektedir. İnternet 

tabanlı uygulamalarda kendini gösteren bu değişimler farklı 

uygulamaları da barındırmaktadır. İnternet tabanlı uygulamalardan biri 

olan sosyal medya araç ve ortamlarının gün geçtikçe etkinliği göze 

çarpmaktadır. Bu araç ve ortamlardan biri kabul edilen İnstagram’da en 

ön plana çıkan ve hedef kitle/takipçi etkileşim sürecinde etkin bir rol 

oynamaktadır. İnstagram uygulamasının içerisinde hikayeler kısmı ile 

ilintili bir halde olan ‘yukarı kaydır’ özelliği bulunmaktadır. Bu ifade 

günlük hayatımızda tıpkı influencer kavramı gibi kullandığımız, 

takiplediğimiz bir durum olduğu söylenebilir. Bu noktada tabii 

influencerlarında oldukça etkisi bulunmaktadır. Bir ürün ve markaya 

yönelik deneyimlerini aktarma noktasında etkileşimin sağlandığı yer 

günümüzde ‘yukarı kaydır’ özelliği altında olmaktadır. Covid-19 

pandemi süreciyle birlikte bu özelliğin kullanımın daha çok arttığı 

gözlemlendiği gibi influencer işbirliklerinde de artış söz konusu 

olmaktadır.  

Bu kapsamda çalışmada, sosyal medya platformlarından biri olan 

İnstagram’ın özellikleri içerisinde yer alan ‘yukarı kaydır/swipe 

up/daha fazlasını gör’ uygulaması irdelenmektedir. Dolayısıyla 

uygulamanın kullanımını en etkin bir biçimde sürdüren influencerlar da 

konu bağlamında incelendiği gibi influencerların ‘yukarı kaydır’ 

pratikleriyle çalışmalarıyla konu zenginleştirilmektedir.   
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1. COVİD-19 PANDEMİ SÜRECİ 

 

2019 yılında Aralık ayının son günlerine doğru Çin Halk 

Cumhuriyeti’nin Hubai Eyaletinde bulunan Wuhan şehrinde nedeni 

bilinmeyen pnömoni yani halk dilinde bilindiği üzere zatürreye benzer 

özelliklere sahip vakalar kayıt edilmiştir. 2020 yılına girilmesiyle 

birlikte Ocak ayında yapılan tetkikler sonucunda daha önce insanda 

görülmeyen yeni bir tür korona virüsün pnömoniye sebep olduğu ortaya 

çıkmıştır. Bu ortaya çıkan yeni virüs türü 2003 yılında akut solunum 

sendromuna neden olan SARS (severe acute respiratory syndrome) 

virüsü ile benzer özellikleri taşıdığı görüşlerinde bulunulmuştur.  Bu 

noktada yeni tip virüs uzmanlar tarafından SARS CoV2 olarak 

isimlendirilmiştir. Dolayısıyla yeni tip korona virüs hastalığı da 2019-

nCoV ya da bugün halk arasında da bilinen ismiyle Covid-19 olarak 

ifade edilmektedir (T.C. Sağlık Bakanlığı, 2020; Zu vd., 2020:15; Ziff 

ve Ziff, 2020:1).   

Covid-19’da yer alan 19 rakımı yeni tür virüsün 2019 yılında ortaya 

çıktığına yönelik gönderme yapmaktadır. Korona virüs aslında 

hayvanlarda bulunan bir virüs türü olmasına rağmen insanlarda ilk defa 

karşılaşılmıştır. Bu bağlamda virüsün kaynağı olarak Wuhan  kentinin 

de  yer alan Huanan Deniz Ürünleri Pazarı’nda bulunan deniz 

mahsullerinden kaynaklı olduğu öne sürülmektedir. Bu durumdan 

hayvandan insana bulaşıldığı düşünülen virüs 2019 yılının son ayları 

itibariyle insandan insana yayılabilir bir hale gelmiştir (Arman, 2020).  

Türkiye Cumhuriyeti’nde ilk Covid-19 vakası 11 Mart 2020 yılında 

Sağlık Bakanı Doktor Fahrettin Koca tarafından televizyon kanalları 
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aracılığıyla son dakika başlığı altından duyurulmuştur. 17 Mart 2020 

yılında ise Covid-19 kaynaklı ilk ölüm kamuoyuna duyurulmuştur. Bu 

noktada salgının yayılım sürecini azaltmak adına tedbirler alınmaya, 

alınan tedbirlerde ise artırımlar yaşanmıştır. Bu bağlamda Türkiye 

Cumhuriyeti tarafından sınır geçişlerinde kısıtlamalar yapıldığı gibi yüz 

yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitim sürecine geçilmiştir. Spor 

müsabakalarında ilk seyircisiz olarak sürdürülmeye çalışılırken daha 

sonra ise tamamen durdurulmuştur. Halkın toplu şekilde bir arada 

bulunmamaları için tüm avm, kafe, restaurant vb. mekanların 

kapatılması, kamu görevlilerin yurt dışı çıkışlarına kısıtlama 

getirilmesi, yurt dışı ve içi uçuşların durulması, camilerde cemaatle 

namaz kılınmasına ara verilmesi, risk grubunda bulunan yaşlılara, 

çocuklara sokağa çıkma yasağı getirilmesi, karantina uygulaması 

yapılması, ulaşımlarda sınırlamaların yapılması, ekonomik önlemler 

gibi birçok unsur ortaya çıkmıştır (İnce ve Evci, 2020: 236).  

 

2. PANDEMİ VE ‘YUKARI KAYDIR’ UYGULAMASI   

 

Sosyal medya platformlarından biri olan İnstagram bilindiği üzere bir 

fotoğraf veya video yayınlamanıza olanak sağlayan bir uygulamadır. 

Kendi hesabınızda paylaştığınız video ve fotoğrafları sizi takip eden 

kullanılacıların görmesini sağladığı gibi, sizin de takip ettiğiniz 

kişilerin paylaşımlarını görmenize olanak sunmaktadır. Diğer sosyal 

medya platformlarında olduğu gibi anılarınızı görsel olarak 

paylaşmakla birlikte, kullanıcının gönderisine yorum yapma, beğenme, 

etkileme ve özel mesajlaşma yani direk mesaj gönderilmesi sonucunda 

etkileşime girmenizi sağlamaktadır (Moreau, 2021; Mukhina vd., 2017: 
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2378; Yavuz, 2017; Aktan, 2018). Bir başka ifadeyle, sosyal medya 

uygulamaları kendi içerisinde birçok farklı kullanım amaçlarına sahip 

olmaktadır. Bu noktada görsel paylaşımlarına en fazla ağırlık veren 

uygulama ise İnstagram’dır.  İnstagram uygulaması aracılığıyla 

kullanıcılar takip ettiği arkadaşlarının, ünlülerin ve influencerların 

paylaşımda bulunduğu fotoğraf ve videoları görmektedir (Kaya Deniz, 

2020: 186; Çetinkaya: 2020). Bu bilgiler ışığında Aktan’a göre 

İnstagramın kullanıcı sayıları günümüzde yükselen bir grafikte olmakla 

beraber kullanıcılarına sunduğu imkanlar ile birlikte güncelliğini 

koruyan bir uygulama olmaktadır (2018: 129).  
 

İnstagram başta olmak üzere diğer sosyal medya uygulamalarının 

gelişiminin zeminini hazırlayan ve üzerine deneyim kazanarak 

ilerlemesini sağlayan hususların bir parçası da markalar olmaktadır. 

2014 yılına kadarki işlenişine baktığımızda İnstagram’ın markalar 

açısından özel bir reklam alanı ya da aracı bulunmamaktadır. Bu 

kapsamda da markalar, uygulamaların var olmadığı süreç içerisinde  

kendilerini kültürel aracıların ve tüketicilerin deneyimlemesi ile 

gündelik hayatlarının ve kültürel bağlamda uygulanması için 

görüntülerini hazırlamakla birlikte sunmasın olanak sağlayan 

üretkenlik yeteneklerinin benimsendiği  uygulamaların, kullanımları 

üzerinden gelişimler sağlamıştır (Carah ve Shaul, 2016: 69).  
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2020 yılında dünyada Instagram kullanımına yönelik istatistiksel 

verilere baktığımızda Türkiye’nin en çok erişim yüzdesine sahip olan 

ülkelerin içerişinde ilk 5’de yer aldığı görülmektedir (Newberry, 2021) 

(Bknz. Grafik 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 1: Instagram'da En Çok Erişim Yüzdesine Sahip 5 Ülkenin İstatistiki Verisi. 
(Newberry, 2021). 

 

2021 yılının Mart ayından yayınlanan bir diğer rapor bağlamında, 

ülkelere göre en iyi Intagram pazarı etkileşimi kuran ülke %88 ile 

Türkiye birinci sırada yer almaktadır (Iqbal, 2021). 2021 yılının Ocak 

ayında ülkelerin Instagram kullanıcı sayısına yönelik yapılan istatiksel 

veriler doğrultusunda Türkiye 46 milyon kullanıcı ile 6. sırada yer 

almıştır. Sıralamaya ilişkin olarak ilk 6 aşağıda tablo 2’de yer 

almaktadır (Tankovska, 2021) (Bknz. Şekil ).  
 

 

Şekil 1: Ocak 2021 Ülkelerin İnstagram Kullanıcı Sayıları. 
(Tankovska, 2021). 
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2021 yılı itibariyle dünya genelinde 1.074 milyar kişinin İnstagram 

kullanıcısı olduğu ve bu kişilerin ortalama 53 dakikalarını uygulama 

içerisinde geçirdiği, hikayeler kısmını 500 milyon kişinin aktif 

kullandığı ve bununla birlikte 2018 yılından 2019 yılına  “#Ad” etiket 

kullanımının %133 arttığı ifade edilmektedir. Etkileşim anlamında 

diğer sosyal medya uygulamalarına oranla Instagram ön plana 

çıkmaktadır. Buna ek olarak İnstagram, kullanıcılarının %80’inin bir 

ürün ya da hizmete yönelik satın alma kararı vermesinde 

faydalandıkları bir mecra olarak görülmektedir. Bu bağlamda kişilerin 

davranış ve düşünceleri üzerinde etkin bir biçimde hakimiyet 

kurabilecek noktaya getirilen influencerlarında katkısı göz ardı 

edilmemektedir. Kurumlar açısından baktığımızda ise İnstagram 

kullanıcılarının %50’sinin en az bir markayı/kurumu takip ettiği 

sonucuna ulaşılmıştır (Mohsin, 2021; Alkan ve Ulaş, 2021: 200; Ulaş 

ve Alkan: 2020). Sosyal medya kullanıcılarının takip ettiği markalardan 

olumlu yönde etkilenerek çevrimiçi ortamlarda satın alma eğilimi 

gösterdikleri sonucuna ulaşılmıştır (Santos, 2020: 11). 

 

Instagram uygulamasının bu kadar popüler olmasını sağlayan ana 

unsurlardan biri ise sürekli güncelliğini korumasıyla ilişkili olmaktadır. 

Kurulmuş olduğu 2010 yılından itibaren günümüze kadar “… 

boomerang, hikaye (story), canlı yayın, yüz filtreleri ve igtv” gibi 

birçok özellik yıllar içerisinde İnstagram tarafından kullanılma 

sunulmuştur (Çelik, 2020: 34; Anlı vd., 2020). 2016 yılının Ağustos 

ayında hikaye (story) özelliğinin getirilmesi İnstagramın ivme 

kazanmasını sağladığı ifade edilmektedir (Ulukan, 2018). 
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2020 yılında yapılan İnstagram hikaye istatistiklerine yönelik 

raporlarda benzerlik gösteren iki araştırmadan çıkan sonuçlar Grafik 

2’de yer almaktadır. 

Grafik 2: Instagram Hikaye İstatistikleri. (99FIRMS, 2021; Chernev, 2021). 

 

Bu noktada ifade edilebilir ki, yeni nesilin dijital ortamda etkinliği 

oldukça yüksektir. İnstagram uygulamasından geçirilen zaman dilimi 

ve uygulama içerisinde ki aktiflik durumu göz ardı edilemeyecek 

boyutta olmaktadır. Dolayısıyla markaların, kurumların ve bu alanda 

tanıtımları için faaliyet gösteren ajansların İnstagram ortamında 

yaşanan bu etkileşimi yok saymamaktadır. Bu bağlamda marka ve ürün 
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tanıtımın bir aracı olarak İnstagram hikaye uygulamaları da oldukça 

önemli teşkil etmektedir.  

 

Bu kapsamda baktığımızda marka ve tüketici arasındaki etkileşimi 

artmasına olanak sunan dijital pazarlama planlarının başında sosyal etki 

pazarlaması ön plana çıkmaktadır. Influencer marketing’in 

(pazarlamasının) ise sosyal etki pazarlamasının bir ayağı olmaktadır. 

Bu bağlamda influencer marketing ile birlikte influencerlar dijital 

ortamlarda markalar için doğal ve güçlü bir etkileşim sağladığı 

düşünüldüğü gibi satın alma karar sürecinden de kolaylık sağladığı 

söylenebilmektedir. Bu noktada internet kullanıcılarının dolayısıyla da  

sosyal medya kullanıcılarının artmasıyla bağlantılı olarak markaların 

influencer marketing’e yöneldiği görülmektedir (Aydın Aslaner ve  

Aydın, 2021: 31).  
 

Bu bilgiler ışığında hikaye (story) özelliği ile kullanıcılarına istediği 

sıklıkla resim ve video paylaşımı yapabilmesini sağlayan ve 24 saat 

sonra kaybolma şansı sunan bir geçici içerik sunmaktadır. Kendi 

içerisinde güncellemeler yaşamasıyla birlikte daha sonra “eğlenceli 

filtreler, boomerang, gift, yazı karakteri, soru kutusu, reels, igtv, 

interaktif stiker, müzik, hikayeleri öne çıkarak kayıt etme, geri sayım, 

anket, yukarı kaydır” gibi popülerliğini arttırıcı yenilikler eklenmiştir 

(Reverbal Communications, 2020; Instagram Business Ekibi, 2020).  
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Son dönemde influencerlar ve markalar tarafından da etkin bir biçimde 

kullanılan ‘yukarı kaydır/ swipe up’ özelliği 2016 yılının Kasım ayında 

hikaye (story) kısmına yapılan yeni güncelleme doğrultusunda 

getirilmiştir (Dash Hudson Blog, 2017). Instagram uygulamasının 

yaklaşık 1 milyardan fazla aylık aktif kullanıcı bulunmaktadır. 

Dolayısıyla günümüzde en popüler sosyal medya platformlarından biri 

olarak atfedilebilmektedir. Günlük bazda bakıldığında ise 500 

milyondan fazla kişinin Instagram uygulamasında yayınlanan 

hikayeleri (story) ziyaret ettiği söylenebilmektedir. Markalar açısından 

baktığımızda influencer işbirlikleri sonucunda içerik oluşturmak ve 

paylaşmak, markaya yönelik farkındalığı arttırmak ile birlikte daha 

fazla satış ve potansiyel alıcı elde etmeye olanak sağlamaktadır.  

İnstagram, tarafından ‘yukarı kaydırma’ özelliği, 10.000 takipçisi 

bulunan influencerlara ve markalara verilmektedir. Bu bağlamda 

Instagram’ın hikayelerine tanıtmak istediği ürünlere yönelik 

takipçilerini direkt yönlendirebilecek bir bağlantı eklemelerine olanak 

sunarak erişebilmesini sağlamaktadır. Bir başka ifadeyle marka 

tarafından tanıtılmak istenen ürün tanıtımında ‘yukarı kaydırma’ 

özelliği markalar açısından önem teşkil etmektedir. Instagram görsel 

tabanlı bir uygulama olmasından kaynaklı olarak ürünlerin ön plana 

çıktığı, fotoğraflarda kaliteli içeriklerin sunulduğu görseller oluşturmak 

ve ürünlere doğrudan erişebilmek için bağlantı sayfası eklenmektedir 

(Taher, 2019; Influencer Marketing Hub, 2019; Bojkov, 2020; Pampell, 

2018; Bor ve Erten:2019).   
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Günümüzde ‘yukarı kaydır’ yönlendirmesini en çok kullanan ve onların 

ifadesi olarak özdeşleştirilen kişiler influencerlar olmaktadır. 

Dolayısıyla influencer tarafından marka işbirliği bağlamında ele 

alındığında çevrimiçi sitelere ya da uygulamalarına yönelik 

yönlendirmeyi yapılmaktadır. Buna ek olarak çevrimiçi 

uygulamalarında kendi takipçi sayısını 10.000 üzerine çıkarması 

doğrultusunda Instagram’ın hikaye kısmında ‘yukarı kaydır’ özelliğini 

kullanmaktadır. ‘Yukarı kaydırma’ uygulaması ile birlikte ürüne 

yönelik ulaşımın önündeki uğraştırıcı engellerin kalmasıyla,  tek bir 

hareket kısa zaman almakta dolasıyla da tüketiciyi çekmenize daha çok 

katkı sağlamaktadır. Sunduğunuz ürün ya da hizmete yönelik 

içeriğinizin etkili bir şekilde tanıtılması etkileşime olumlu 

yansımaktadır (Mavitik, 2020; McKenzie, 2021; Biçen, 2020; Leonard, 

2020 ).  

 

İnstagram kullanıcıların %15-25’i ekranlarını yukarıya kaydırarak çoğu 

zaman influencerlar aracılığıyla markaların ürün ya da hizmetlerine 

yönelik içeriklerine ve markanın web sitesi veya çevrimiçi 

uygulamasına ulaşmaktadırlar. Bu noktada 300 milyon kullanıcı hemen 

hemen her gün influencer ya da marka tarafından sunulan içeriğe 

yönelik İnstagram hikayeleri ve ‘yukarı kaydır’ ile etkileşime geçtiği 

ifade edilmektedir (Slichnyi, 2018; Stolyar, 2020).Bu kapsamda 

markaların büyümesi adına izlenebilecek etkili bir yol olarak 

görülmektedir. Çünkü İnstagram takipçilerinin markanız ile etkileşime 

girmesi ve sunmuş olduğunu ürün üzerinde satın alma işlemi 

gerçekleştirebilmektedir (Insta Ekibi, 2020).  Bu bilgiler ışığında 500 



COVID 19 SÜRECİNDE İLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARI | 381 

 

milyonu aşkın bir aktif kullanımı bulunan hikayeler kısmı markalar 

tarafından da keşfedilmesiyle, ürün ve hizmete yönelik tanıtım 

içeriklerini büyük oranda influencerlar aracılığıyla gerçekleştirerek 

etkileşimlerini arttırmak için kullanmaktadırlar.  

Influencerlar 2020 yılında sosyal medya platformlarında 2.9 milyarı 

aşkın bir rakamda koronavirüs hakkında paylaşımlarda bulunduğu 

tespit edilmiştir (Influencer Marketing Hub, 2021).   
 

CretorDen tarafından yayınlanan 2020 raporuna göre markaların 

influencer marketing (pazarlama) alanında kullanmayı tercih ettiği 

uygulama %66 ile Instagram olmaktadır (CretorDen, 2020).  

Bireylerin %62’si bir ürünü, hizmeti veya markayı Instagram’ın 

hikayeler kısmında gördüklerinde daha çok ilgi duyduklarını ve merak 

uyandırdığını ifade etmiştir. Instagram uygulamasında yapılan reklam 

paylaşımlarının erişimi yaklaşık 849.3 milyon olduğu gibi 2019 yılının 

son dönemlerine göre erişim oranında %5.9 artış söz konusu 

olmaktadır. ABD’de yaşan genç nüfusun %73’ü marka ve ürün tanıtımı 

için Instagram gençlere ulaşmanın en etkili platform olarak 

görmektedirler (Ünal, 2020).  
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İnteraktif Reklamcılık Derneği (İAB), tarafından Influencer 

Pazarlaması yönelik 58 reklam ajansı, 16 influencer pazarlama ajansı 

ve son olarak 69 reklamverenin katılımıyla yapılan anket çalışmasında 

influencer pazarlamanın 2020 yılındaki durumu ve 2021 yılına göre ön 

görülerinin yer aldığı tablo 3’e bakınız (İAB, 2020).  

 

Tablo 3: Influencer Pazarlaması Anketi  İnteraktif Reklamcılık Derneği (İAB). 
(İAB, 2020). 
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Rapor doğrultusunda ifade edinilebilir ki, Covid-19 pandemi süreci 

içerisinde influencer marketinge yönelik markaların büyük oranda 

eğilimi belirtilmektedir. Bu kapsamda yapılan işbirliklerinde de en ön 

plana çıkan sektörler ise “tekstil, gıda, e-ticaret” olmaktadır.  

Influencerların markalar tarafından tüketiciye pandemi döneminde ve 

sonrasında iletişim aracı olarak etkin bir biçimde kullanacağı rapor 

kapsamında ön görülmektedir.   

 

Influencer Marketing Hub (2020)’a göre bireylerle etkileşimi daha çok 

arttırmak için ‘yukarı kaydır’ özelliğini kullanım alanları aşağıda yer 

alan maddelerde sıralanmaktadır (Influencer Marketing Hub, 2020). 

1. Blog yazılarınızı ve diğer ürettiğiniz içerikleri tanıtın. 

2. Ürün ve marka tanıtın. 

3. Açılış sayfalarını tanıtın. 

4. Videoları tanıtın. 

5. Podcast bölümlerinizi tanıtın. 

6. Öncülük eden bir kişi olarak kendinizi tanıtın. 

7. Özel bir indirim linki, şeklinde yöntemler kullanılmaktadır 

(Influencer Marketing Hub, 2020; Mavitik, 2020).  

Bu kapsamda ‘yukarı kaydır’ özelliğiyle birlikte etkileşimi arttırmak 

adına içerik üreten mikro, makro, mega ve celebrity influencerların söz 

konusu uygulama pratikleri dikkat çekmektedir.  
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Mikro Influencer sınıflandırılması içerisinde yer alan Buse Yıldız’ın 

İnstagram hesabında 34 bin takipçisi bulunmaktadır. Makro 

Influencer sınıflandırılması içerisinde yer edinen Cocobolinho’nun 

527 bin takipçisi bulunurken bir diğer makro influencer olan Deniz 

Karasu’nun ise 304 bin takipçisi bulunmaktadır. Bu noktada Buse 

Yıldız, Cocobolinho ve Deniz Karasu İnstagramın hikaye özelliğinde 

‘yukarı kaydır/swipe up’ ya da bir diğer ismiyle ‘daha fazlasını gör’ 

ifadesiyle takipçilerini tanıtımını yapmış olduğu ürün ya da markaya 

yönlendirmektedir.  

 

 

Resim 1: Mikro ve Makro Influencerların Instagram Hikayeleri ‘Yukarı Kaydır’ 
Örneği. (Instagram nbuseyıldız, cocobolinho, denizkarasu, 2021). 

 

Bu noktada Buse Yıldız’ın yer aldığı 1. Resimde tekstil sektörüne 

yönelik ürün hakkında detaylı bilgi vermekte ve indirimde yaptığı 

alışverişlerini de kapsayan ürün ve markaya yönlendirme yapmaktadır. 

2. Resimde yer alan Cocobolinho ise Loreal Paris markasının yeni 
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çıkan ürününe yönelik tanıtıcı bir içerik sunarak “tanışma fiyatıyla 

linkte” ifadesiyle takipçilerini ürün hakkında bilgilendirmekte ve ürüne 

yönlendirmektedir. 3. Resimde yer alan Deniz Karasu’nun paylaşımına 

baktığımızda ise tekstil sektörüne yönelik içerik sunmakla birlikte 2021 

ilkbahar/yaz sezonun trend renkleri hakkında takipçilerini de 

bilgilendirmekte ve satın almaya yönlendirmektedir (Bkz. Resim 1). 

 

Mega influencer sınıflandırmasına dahil olan Duygu Özaslan’nın  2 

Milyon takipçisi bulunmaktadır. 

 

Resim 2: Duygu Özaslan Instagram Hikayeleri ‘Yukarı Kaydır’ Örneği.  
(Instagram Duygu Özaslan, 2021). 

 

Duygu Özaslan Instagram’ın hikaye özelliğinde ‘yukarı kaydır/swipe 

up’ ya da bir diğer ismiyle ‘daha fazlasını gör’ ibaresiyle takipçilerini 

tanıtımını yapmış olduğu ürün ya da markaya yönlendirmektedir. Bu 

bağlamda 1. Resimde makyaj malzemelerine yönelik bir bilgi sunarken, 

indirimde olduğunu ve Mac markası ile aynı kıstasta olabilecek bir ürün 
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olduğu ifadesini kullanarak ürüne yönlendirmektedir. 2. Resimde ise 

kişisel bakım olarak nitelendirebileceğimiz parfüm ürünlerini ve global 

bağlamda önemli markaların parfümlerinde indirim olduğuna yönelik 

takipçilerini satın almaya yönlendirmektedir. 3. Resimde ise kendi 

YouTube hesabında yayınlanış olduğu videoya yönelik bir paylaşım 

yaptığı gibi “neler oluyor?” söylemine yer vererek takipçilerinde 

merak uyandırmaya çalıştığı şeklinde yorumlanabilir. Yukarıda yer 

alan görsellerin en bariz ortak özelliği ‘yukarı kaydır’ ifadesinin yer 

almasıdır. Dolayısıyla literatürde de ifade edildiği gibi ürün ve markaya 

yönelik yönlendirme yapılmakta ve direkt ürüne ulaşımı sağlayan bir 

kısa yol imkanı sağlamaktadır (Bkz. Resim 2). 

 

Celebrity Influencer sınıflandırmasına dahil olan Zeynep Özkaya’nın 

363 bin, Murat Ceylan Wish’in 1.2 milyon, Nazlı Kayı’nın ise 210 bin 

takipçisi bulunmaktadır . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 3: Celebrity Influencerların Instagram Hikayeleri ‘Yukarı Kaydır’ Örneği.  
(Instagram zeyneppozkaya, wishceylanmurat, nazlikayi_, 2021). 
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Zeynep Özkaya, Murat Ceylan Wish ve Nazlı Kayı’ı  Instagram’ın 

hikaye özelliğinde ‘yukarı kaydır/swipe up’ ya da bir diğer ismiyle 

‘daha fazlasını gör’ ibaresiyle takipçilerini tanıtımını yapmış olduğu 

ürün ya da markaya yönlendirdikleri görülmektedir. Bu bağlamda 1. 

Resimde Zeynep Özkaya tekstil sektöründen aldığı ürünün kalitesine 

yönelik bir bilgi sunarken, üründen memnun kaldığı ve önerdiğini ifade 

ederek ürüne yönlendirmektedir. 2. Resimde Murat Ceylan Wish’in 

Defacto markası ile birlikte yaptığı işbirliği sonucunda bulunduğu 

konum ile içeriğini de bağdaştırarak ürün tanıtımını yapmakta ve 

takipçilerini satın almaya yönlendirmektedir. 3. Resimde ise Nazlı 

Kayı’nın Pantene Türkiye ile yaptığı işbirliğine yönelik içerik 

paylaşımı bulunmaktadır. Ürünün içeriğine yönelik bilgiler sunan Kayı, 

daha sonra sarı saçlı olan kadın kitlesine hitap ettiği söylemine de yer 

vermiştir.  Yukarıda yer alan görsellerin en bariz ortak özelliklerden biri 

‘yukarı kaydır/swipe up/ daha fazlasını gör’ ifadesinin yer almaktadır. 

Dolayısıyla literatürde de ifade edildiği gibi ürün ve markaya yönelik 

yönlendirme yapılmakta ve direkt ürüne ulaşımı sağlayan bir kısa yol 

imkanı sunulmaktadır (Bkz. Resim). 

 
SONUÇ 

 

Son dönemlerde iletişim alanında yaşanan gelişme ve değişimler ile 

birlikte kurumların iletişim süreçlerinde de farklılıklar göze 

çarpmaktadır. Özellikle pandemi süreci ile birlikte 

kurumların/markaların hedef kitle ile iletişim faaliyetlerinde farklı 

uygulamalar dikkat çekmektedir. Hemen her alanda yansımalarının 

dikkat çektiği pandemi sürecinin iletişim ortam ve araçlarında da 
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farklılıklara etkisi yadsınamamaktadır. Bu süreçte sosyal medya araç ve 

ortamlarının kullanım pratikleri ve uygulamaları/uygulayıcılarında da 

değişimler görülmektedir. Bu uygulamalardan biri olan ‘Yukarı kaydır’ 

özelliği, hedef kitle/takipçi iletişiminde yerini almaktadır. Söz konusu 

özelliğin, hem satın alma işlemlerine doğrudan erişim 

sağlayabilmesiyle birlikte markalar ve ürün tanıtımı yapan kişiler 

tarafından değerli bir ölçüm aracı olduğunu ifade edilebilmektedir. Bu 

bağlamda da dünyanın hemen hemen her ülkesinde influencer iletişimi 

faaliyetleri çerçevesinde, en doğru ve etkin uygulama ortamı ve aracı 

Instagram uygulaması olmaktadır. Socialyse strateji direktör yarımcısı 

olarak görev yapan Ross McCormack; Tüketiciler tarafından, 

influencerların içerik sunumunda ki performansı ve satışa dönüşümünü 

takip etme yönünde eğilim içerisinde olmamıza yönelik düşünmeye 

itilmekte olduklarına yönelik ifadelerde bulunmuştur. ‘Yukarı kaydır’ 

ve diğer özellikler ile tüketici davranışlarını izlemeye olanak 

sağlamaktadır (Droesch, 2019). Bu bağlamda günümüz dijital 

dünyasında bu alanın dışında kalmak pekte mümkün olmamaktadır. 

Ülkelerin Instagram kullanıcı sayılarına yönelik Ocak 2021’de ortaya 

çıkan rapora göre Instagram uygulamasında en çok kullanıcı olan 

ülkeler arasında Türkiye 6. sırada yer alması önemli bir husustur. 

Dolayısıyla bu kadar çok kullanıcıya sahip olan bir ülkede markaların 

ürünlerini kendi profillerinden ya da influencer işbirlikleri yaparak 

Instagram’ın sunduğu imkanları doğrultusunda etkin bir biçimde 

kullanması gerekmektedir. Özellikle yakın geçmişte başlayan Covid-19 

pandemi süreciyle de influencer işbirlikleri, influencer marketing ve 
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sosyal medya platformları üzerinden ürün ve marka tanıtımı büyük 

oranda önem kazanmıştır.  
 

Covid-19 pandemi sürecinde belirli sektörlerde kapanmaların 

yaşandığı, denetimler içerisinde kısıtlı şekilde yeni normal adı altında 

açılımlara gidilmeye çalışılan günümüzde birey ürün ve markaya 

yönelik deneyimleme sürecinde daha çekimser olduğu gibi fiziksel 

olarak mağazaya gidilmekten kaçınıldığı gözlemlenmiştir. Markaların 

bu kriz ortamını atlatmak adına influencer iş birliklerine yönelerek 

tüketiciye ulaşma isteği gözlemlenmektedir. Dolayısıyla pandemi 

dönemi içerisinde birçok iş birliği gerçekleştiği gibi tüketici 

influencerlar tarafından Instagram hikaye kısmında video, fotoğraflara 

ilintili olarak ‘yukarı kaydır’ ibaresinin yer aldığı “tekstil ürünleri, 

kozmetik, kişisel ihtiyaçlar, gıda…. Youtube video duyurusu” gibi 

konu başlıklarında oldukça fazla içeriklere maruz bırakıldığı 

gözlemlendiği gibi yapılan çalışmanın satın alma dönüştüğü yönelik 

istatiksel sonuçlarda bu durumu desteklemektedir. 2021’e yönelik 

yapılan çalışmalarda Instagram platformu üzerinden influencer iletişim 

sürecinin daha da artacağı sonucuna ulaşılmaktadır. Bu noktadan 

hareketle ilerleyen süreçte özellikle hedef kitle/takipçi iletişim 

süreçlerinde influencer işbirlikleri ile birlikte ‘yukarı kaydır’ 

uygulamasının etkinliğinin daha da dikkat çekeceği 

söylenebilmektedir.   
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GİRİŞ 

2020 yılında ortaya çıkan Covid 19 küresel salgınıyla birlikte dünya 

çapında bir sağlık krizi patlak vermiştir. Ülkelerin salgına hazırlıksız 

yakalanması, hastalığın bazı vakalarda ölümle sonuçlanması, hastalığın 

kolay bulaşması nedeniyle vaka sayılarının hızla artması, salgının 

özellikle ilk dönemlerinde, İtalya örneğinde olduğu gibi, hastanelerin 

malzeme ve personel kapasitelerinin sınırlılığı nedeniyle sağlık 

hizmetlerinden herkesin yararlanamaması, bilim insanlarının virüsün 

yol açtığı hastalığa karşı tedavi olanaklarını araştırıp bulması sürecinin 

uzunluğu yaşanan sağlık krizini derinleşirmiştir. Salgının yarattığı kriz 

ortamında sosyal medyada salgınla ilgili dolaşıma giren çoğu yanlış 

bilgi infodemi olarak adlandırılan bir başka krizi görünür kılmıştır.  

Yanlış bilgi kitle iletişimi tarihinde yeni bir olgu değildir. Henüz 19. 

yüzyılın sonlarında gazeteci William Randolph Hearst sahibi olduğu ve 

adını sonradan New York Journal olarak değiştireceği Morning Journal 

gazetesinde çizer olarak çalışan Frederick Remington’ı Küba’ya 

göndererek İspanya’nın saldırılarını çizmesini ister. Hearst’ün amacı 

Amerika’nın İspanya’ya savaş ilan etmesidir. Bir süre sonra Remington 

Hearst’e Küba’da her şeyin sakin olduğunu, orada kalmasının bir 

anlamı olmadığını ve geri dönmek istediğini belirtir. Hearst ise 

Remington’a şu cevabı verir: “Lütfen kal. Sen resimleri sağla, ben 

savaşı sağlayacağım.” (Campbell, 2000: 405). Hearst ve Remington 

arasındaki bu telgraflar literatürde sarı gazetecilik olarak da 

adlandırılan ve yüksek tiraj ya da siyasal manipülasyon amacıyla 

yalana, gerçeğin çarpıtılmasına dayalı sansasyonel habercilik türünün 
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hala daha en popüler örneğini sunmaktadır. Bununla birlikte yeni 

iletişim teknolojilerindeki gelişmelerle birlikte yaşamlarımızın 

ayrılmaz bir parçası olan sosyal medya yanlış bilgiyle olan ilişkimizi de 

dönüştürmüştür. Gazete, radyo ve televizyon gibi geleneksel medyada 

içerik üretimi merkeziyken yeni iletişim teknolojileri tüm kullanıcılara 

içerik üretme ve paylaşma olanağı tanımıştır. Yanlış bilgiye dayalı 

haber veren gazetelerin toplatılması, tekzip yayınlatılması ya da 

televizyon ve radyo kanallarına çeşitli yaptırımlar uygulanması söz 

konusu iken sosyal medyayla birlikte yanlış bilgi kontrol edilemez 

biçimde üretilmekte ve dolaşıma girmektedir.  

Geleneksel medyaya nazaran bireylerin yanlış bilgiye dayalı içeriklerin 

üretim ve dolaşımını daha zor denetleyebilmesi yeni medya çağında 

medya okuryazarlığı eğitiminin önemini daha da arttırmıştır. Kısaca 

medya metinlerini eleştirel olarak değerlendirebilme ve medya 

metinlerini üretme yetkinliği olarak tanımlayabileceğimiz medya 

okuryazarlığı bireylerin medyayı kendi amaçları doğrultusunda 

kullanabilmelerini sağlamaktadır. Bu yazının konusu literatüre Covid 

19 küresel salgınıyla birlikte infodemi olarak giren yanlış bilgi salgını 

ve infodemiyle öneminin daha da arttığı düşünülen medya 

okuryazarlığıdır. Bu yazıda kriz ortamında ihtiyaç duydukları bilgiyi 

arayan ve hatta bilgiyi aramadığı halde sosyal medya üzerinden bilgiye 

maruz kalan kişilerin yanlış bilgi salgınıyla mücadele etmede medya 

okuryazarlığı becerilerinin önemi literatüre bağlı olarak tartışılmıştır.  
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1. KRİZ DÖNEMLERİNDE İLETİŞİM 

Kriz en genel ifadeyle örgütlerin hazırlıksız yakalandığı, örgütler, 

gruplar ve toplum açısından olumsuz sonuçlar doğurabilme 

potansiyeline sahip beklenmedik olayları ve durumları ifade 

etmektedir. Yöneticiler ve paydaşlar tarafından oldukça dikkat çekici, 

beklenmedik ve yıkıcılık potansiyeline sahip olarak algılanan krizler, 

bir kuruluşun hedeflerini tehdit edebilir ve paydaşlarla ilişkileri 

üzerinde derin etkileri olabilir (Bundy, vd., 2017:1661). Krizler iyi 

yönetilmedikleri takdirde üç alanda tehdit oluşturur: kamu güvenliği, 

finansal kayıplar ve itibar kayıpları. Bununla birlikte tüm krizlerin 

yönetilmesinde birincil önem kamu güvenliğine verilmelidir (Coombs, 

2007: 3). 

Literatürde krizin ne olduğunun tanımlanmasında farklılıklar olmakla 

birlikte kriz durumunda iletişim ihtiyacının eskisinden çok daha fazla 

olduğu çalışmalarda sıklıkla vurgulanmaktadır (Bundy, vd, 2017; 

Longstaff ve Young, 2008; Lin,vd., 2006; Reynolds, 2006). Kriz 

dönemlerinde krizin ilgili olduğu alanda bir tehditle karşı karşıya kalan 

kamular hem krizle ilgili akıllarındaki sorulara yanıt bulmak hem de 

olası risklere karşı tedbir alma ihtiyacıyla bilgiye eskisinden çok daha 

fazla ihtiyaç duymakta ve medyayı daha yoğun kullanmaktadırlar 

(Geçer, 2020:220). Bu nedenle kriz iletişimi birbiriyle ilişkili iki 

iletişim sürecinden oluşmalıdır. Bunlardan ilki krizde ihtiyaç duyulan 

bilginin yönetimi, ikincisi ise paydaş tepkilerinin yönetimidir (Coombs, 

2009:99).  
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Farklı türlerdeki krizler farklı tehdit biçimlerini ve farklı iletişim 

gerekliliklerini ortaya çıkartmaktadır (Reynolds ve Seeger, 2005: 44). 

Covid 19 küresel salgını tüm dünyada ülkeleri bir sağlık kriziyle karşı 

karşıya bırakmıştır. Salgının ilerleyen dönemlerinde kamu sağlığının 

korunması ve salgının yayılmasının önlenmesi amacıyla uygulanan 

karantina ve kısıtlama uygulamaları başta eğitim, turizm, eğlence, 

yeme-içme, sinema gibi sektörlerde olmak üzere finansal krizlere de 

neden olmuştur. Bununla birlikte yaşanan kriz karşısında insanlar 

tarafından verilen olumsuz tepkilerin örgütlerin bilgi yönetimi ve 

paydaş tepkilerinin yönetimi konusundaki eksiklik, geç ve yanlış 

uygulamalarından kaynaklandığı da söylenmelidir. Kriz iletişiminin 

sağlıklı ve başarılı bir şekilde yönetilmesi yalnızca krizin yol açtığı 

sonuçların telafi edilmesi açısından değil, örgütlere duyulan güvenin 

korunması açısından da oldukça önemlidir. Bu nedenle örgütler kriz 

durumlarının üstesinden başarıyla gelebilmek için tüm paydaşlarını 

kapsayacak kriz yönetimini karşılıklı güvenin oluşturulmasını 

sağlayacak sağlıklı bilgilendirmeye dayalı ve paydaşlarla etkileşime 

olanak veren halkla ilişkiler stratejilerine dayandırmalıdır (Bulduklu ve 

Karaçor, 2017:284).  

Sağlıkla ilgili kriz iletişimi risk iletişimini de kapsamalıdır. Sıklıkla 

birbirleriyle karıştırılsa da kriz iletişimi ve risk iletişimi birbirinden 

farklıdır. En temel farklılık kriz iletişimi kriz kaynaklı tehdit, belirsizlik 

ve eleştiri karşısında örgütün konumunu paydaşları nezdinde korumayı 

amaçlarken risk iletişimi halk sağlığına yönelik tehditlerin belirlenmesi 

ve halkı daha sağlıklı, daha az riskli davranışlar benimsemeye ikna etme 
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çabalarıyla ilişkilidir (Reynolds ve Seeger, 2005: 45-47). Küresel salgın 

dönemlerinde halk sağlığının korunması açısından büyük önem taşıyan 

risk iletişimi çalışmalarının etkili olabilmesi, çalışmaları yürüten 

kuruma duyulan güvenle ilişkilidir. Bu nedenle kriz iletişimini başarılı 

şekilde yönetemeyen örgütlerin gerçekleştirdiği risk iletişimi 

çalışmaları hedeflenen sonuca ulaşamayacaktır. 

Krizler karşısında paydaşların tepkileri krizle ilgili sahip oldukları 

bilgilere bağlı olarak oluşmaktadır. Olumsuz bir durumun öncesinde, 

sırasında ya da sonrasında örgütle paydaşları arasındaki sözlü, görsel 

ve/ya yazılı etkileşimi ifade eden kriz iletişimi sıklıkla medya 

aracılığıyla gerçekleştirilmektedir (Fearn-Banks, 2002:480). Bu 

nedenle medyada krizle ilgili yer alan bilgiler bu tepkilerin 

biçimlenmesinde önemlidir. Günümüzde yeni iletişim teknolojilerinin 

gelişmesiyle birlikte sosyal medya kriz iletişiminde geleneksel 

medyadan daha büyük bir önem taşımaktadır. Lwin vd., (2018:1) salgın 

hastalıklar nedeniyle ortaya çıkan krizlerin yönetilmesinde sosyal 

medyanın öneminin giderek arttığını, bununla birlikte sosyal medyanın 

çeşitli krizlerde stratejik iletişimi nasıl güçlendireceği hakkında çok az 

şeyin bilindiğini belirtmektedir. Sosyal medyanın kriz iletişimi 

açısından geleneksel medya karşısında sahip olduğu önem sosyal 

medyanın dönüşümsel ve şeffaf özelikleri sayesinde yetkililerin gerçek 

zamanlı bilgileri yayınlamasına ve çok sayıda insana düşük bir 

maliyetle hızla ulaşmasına olanak tanımasından kaynaklanmaktadır. 

Çift yönlü iletişimi mümkün kılan sosyal medya aracılığıyla yetkililer 
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kriz dönemlerinde halkı bilgilendirmenin yanı sıra onların sorularına 

yanıt vererek endişe ve paniğin azalmasını sağlayabilirler.  

Bireyler kriz dönemlerinde sosyal medyayı krizle ilgili en güncel 

gelişmelere ve bilgilere erişmek için daha yoğun kullanmaktadır. 

Ancak sosyal medya geleneksel medyaya nazaran hız, çift yönlülük, 

güncellik, düşük maliyet gibi nitelikler açısından avantajlı olmakla 

birlikte dolaşıma giren bilginin güvenilirliği açısından geleneksel 

medyaya nazaran daha şüphelidir. Yeni iletişim teknolojilerinin 

gelişmesiyle birlikte yanlış bilginin, yalan ve sahte haberlerin üretim ve 

dolaşım oranı artmıştır. Bu nedenle özellikle kriz dönemlerinde krizle 

ilgili dolaşıma giren yanlış bilgilerle mücadele kamu güvenliğinin 

sağlanması açısından önemlidir. DSÖ Genel Direktörü Tedros 

Adhonam Ghebreyesus 15 Şubat 2020’de Münih’te düzenlenen 

Güvenlik Konferansı’nda DSÖ’nün yalnızca küresel salgınla değil, 

infodemiyle de savaştığını belirtmiştir (Zarocoastas 2020, s.676). 

2. BİLGİ SAĞNAĞINDA YOLU KAYBETMEK: İNFODEMİ 

İnfodemi, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ, 2020) küresel salgın 

anlamına gelen “pandemi” kelimesinden esinlenerek enformasyon 

çağında giderek artan bilginin bir salgına dönüştüğünü anlatmak üzere 

literatüre kazandırdığı bir terimdir. Salgına devasa bir infodeminin eşlik 

ettiğini belirten Dünya Sağlık Örgütü, bazıları doğru olan ama bazıları 

doğru olmayan aşırı bilgi bolluğunda insanların ihtiyaç duydukları 

güvenilir bilgi kaynaklarını bulmalarının zorlaştığının ve salgınla ilgili 

zamanında ve güvenilir bilgi talebinin yüksek olduğunun altını 

çizmiştir. İnfodemi bir sorunla ilgili çözümü zorlaştıracak miktarda 



COVID 19 SÜRECİNDE İLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARI | 405 

 

fazla olan bilgi yığınını ifade etmektedir. Bu durumda kaygı düzeyi 

yüksek bireyler kanıta dayalı güvenilir bilgi ile farklı türde güvenilmez 

yanlış bilgileri ayırt etmekte zorlanmaktadır (Bin Naeem ve Bhatti, 

2020: 233). Pan Amerikan Sağlık Örgütü (Pan American Health 

Organization, PAHO) infodeminin Covid 19 küresel salgınının 

kötüleşmesini nasıl sağlayabileceğini beş maddede açıklamıştır 

(PAHO, 2021) : 

• İnsanların, karar vericilerin ve sağlık çalışanlarının ihtiyaç 

duyduklarında uygulamalar, bilimsel kuruluşlar, web siteleri, 

bloglar gibi güvenilir kaynaklara erişmelerini ve güvenilir 

rehberlik bulmalarını zorlaştırır.  

• İnsanlar kaygı, depresyon, bunaltı ve duygusal olarak tükenmiş 

hissedebilir ve önemli talepleri karşılayamayabilir. 

• Acil cevaplar beklendiğinde ve kanıtları derinlemesine analiz 

etmek için yeterli zaman olmadığında karar verme süreçlerini 

etkileyebilir. 

• Nelerin yayınlanacağı ve bazen harekete geçme ve karar vermede 

nelerin kullanılacağına ilişkin kalite kontrolünün olmaması 

• Web'de (podcast, makale vb.), özellikle sosyal medya 

kanallarında, bireysel ve kurumsal hesaplar dahil olmak üzere, 

herkes herhangi bir şey yazabilir veya yayınlayabilir. 

Zarocoastas’ın aktardığına göre (2020: 676) DSÖ Sağlık Acil 

Durumlar Programı Salgın Hastalıklar Direktörü ve DSÖ'nün 

infodemik riske karşı koyma stratejisinin mimarı olan Sylvie Briand 

Ortaçağ’dan beri her salgına bir bilgi tsunamisinin eşlik ettiğini ve 
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bu bilgilerin içinde her zaman yanlış bilgi, söylenti gibi gerçeği 

yansıtmayan durumlarla karşılaşıldığını belirtmiştir. Bununla 

birlikte Briand’a göre sosyal medyayla birlikte yanlış bilgi, tıpkı 

insanlarla seyahat eden ve daha hızlı ve daha ileri giden virüsler gibi 

güçlenerek ilerlemektedir. Bu durum bilgi boşluğunu kapatmak 

isteyen örgütleri zamanlama konusunda hızlı olma zorluğuyla yüz 

yüze getirmiştir. 

Sosyal medyayla birlikte önemi daha da artan hız olgusu aynı 

zamanda hem bireyler hem de örgütler açısından infodemi 

bağlamında bir handikap oluşturmaktadır. Öncelikle infodemi 

ortamında bireyler karşılaştıkları bilgiyi derinlemesine 

değerlendirme fırsatı bulamadan yeni bilgilerle karşı karşıya 

kalmaktadır. İkinci olarak sosyal medya ortamında bir bilginin 

yanlışlığı belirlenene kadar o bilgi binlerce kişiye çoktan ulaşmış 

olmaktadır. Gerçekten de Covid 19 virüsü hakkındaki yanlış bilgi 

ve komplo teorileri yoğunlukla çevrimiçi yayılmıştır (Brennan vd., 

2020). Üçüncüsü bireyler ve kurumlar sosyal medya ortamında 

dolaşan yanlış bilginin kaynağını sıklıkla belirleyemediklerinden bu 

gibi bilgilerin üreticilerine herhangi bir yaptırım uygulamak da 

zordur. Son olarak böyle bir hız ortamı kurumları, yanlış bilgiye 

meydan vermemek adına, hem krizle ilgili gerekli bilgiyi açık, 

anlaşılır ve hızlı bir şekilde paylaşmak hem de aynı hızla yalan 

bilgilerle mücadele etmek zorunda bırakmaktadır. Bu bağlamda 

sosyal medyanın hız gerekliliği paylaşılacak içeriklerin en etkili 

şekilde üretilmesi için gerekli olan zamanı da daraltmıştır. 
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Yanlış bilgi yeni bir olgu olmamakla birlikte özellikle sosyal 

medyada yer alan bilgilerin gerçeklikle ve politikayla olan ilişkisi 

hakikat sonrası çağ bağlamında literatürde 2016 yılından beri 

tartışılmaktadır. Ancak Covid 19 küresel salgınının aciliyeti sosyal 

medyanın da etkisiyle hızla yayılan yanlış bilgiyle bir an önce 

mücadele edilmesi gerektiğini göstermiştir. Kurumların yanlış 

bilgiyle mücadele kapsamındaki çalışmalarına geçmeden önce 

literatürde yer alan tartışmalarda yanlış bilginin nasıl 

tanımlandığında ve yanlış bilgi türlerine değinmek gerekmektedir.  

2016 yılı itibariyle, Brexit ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanlık 

seçimleri ile ilgili tartışmaların da etkisiyle, yalan/sahte haber, 

yanlış bilgi, dezenformasyon, mezenformasyon gibi kavramlar 

popüler hale gelmiştir. Bu kavramlar zaman zaman birbirlerinin 

yerine kullanılsa da yanlış bilgi kavramı tüm bu kavramları 

kapsayan şemsiye bir kavramdır. Bununla birlikte dezenformasyon, 

mezenformasyon ve malenformasyon bilginin niyeti ve gerçeklikle 

olan ilişkisi ekseninde yapılan bir kategorizasyonken yalan/sahte 

haber bir yanlış bilgi türüdür.  

Alcott ve Gentzkow (2017: 213-214) sahte haber kasıtlı ve 

doğrulanabilir şekilde yanlış olan ve okuyucuları yanıltabilecek 

haber makaleleri olarak tanımlamışlardır. Bununla birlikte 

yaptıkları tanımın sahte haberin “birkaç yakın kuzeni”ni dışladığını 

belirtmişlerdir. Yanlış bilginin bu diğer türleri kasıtlı olmayan 

raporlama hataları, belirli bir haber makalesinden kaynaklanmayan 

söylentiler, komplo teorileri, olgusal olarak yanlış yorumlanması 
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muhtemel olmayan hiciv, politikacıların yanlış beyanları ve eğimli 

veya yanıltıcı olmakla birlikte tamamen yanlış olmayan raporlar 

olarak sıralanabilir. Görülüğü gibi sahte haberi diğer yanlış bilgi 

türlerinden ayırt eden özelliği kasıtlı bir şekilde çarpıtılmış 

olmasıdır.  

Wardle ve Derakhshan (2017:20) sahte haberlerle ilgili çoğu 

söylemin mezenformasyon, dezenformasyon ve malenformasyon 

olmak üzere bilgi bozukluğuyla ilgili üç kavramı karıştırdığını 

belirtmiştir. Mezenformasyon yanlış olan, ancak kasıtlı olarak zarar 

vermek niyetiyle oluşturulmayan bilgidir. Dezenformasyon ise bir 

kişiye, topluluğa, örgüte ya da ülkeye zarar verme niyetiyle kasıtlı 

olarak oluşturulan yanlış bilgidir. Mezenformasyon ve 

dezenformasyon bilginin yanlışlığı konusunda ortaklaşırken zarar 

verme niyetiyle ayrışırlar. Malenformasyon bilginin doğruluğu ile 

diğer ikisinden ayrılmaktadır. Bununla birlikte yine bir kişiye, 

topluluğa, örgüte ya da ülkeye zarar verme niyeti taşıması 

malenformasyonu dezenformasyonla ortaklaştırır.  

Wardle ve Derakhsan (2017) sahte haber terimini hem oldukça 

karmaşık bir olgu olan bilgi kirliliğini tanımlamada yetersiz kalması 

hem de politikacıların terimi kapsamını uygunsuz buldukları haber 

kuruluşlarını sıkıştırmak, kısıtlamak, baltalamak ya da engellemek 

amacıyla kullanarak basın özgürlüğüne zarar verdikleri için 

kullanmaktan kaçındıklarını belirtirler. Bununla birlikte 

araştırmacılar mezenformasyon ve dezenformasyonun hiciv ve 

parodi, yanıltıcı içerik, aldatıcı içerik, uydurulmuş içerik, yanlış 
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bağlantı (içeriği desteklemeyen başlık ya da görsel kullanımı gibi), 

yanlış bağlam ve manipüle içerik olmak üzere yedi türünü 

tanımlamıştır.  

Şekil 1: Bilgi Düzensizlikleri (Wardle ve Derakhshan, 2017:20) 

 

 

Covid 19 virüsünün yayılmasıyla birlikte çoğunlukla tıbbi açıdan 

yanıltıcı içeriklerden, söylentilerden ve komplo teorilerinden oluşan 

yanlış bilgi de başta sosyal medya üzerinden olmak üzere yayılmaya 

başlamış; Twitter, Facebook, WhatsApp, Instagram gibi sosyal medya 

platformları krizle ilgili milyonların en öne çıkan bilgi kaynağı haline 

gelmiştir. Salgın boyunca yaygın olarak dolaşıma giren yanlış bilgiler 

şunlardır (Bin Naeem, 2020:233-234):  

• Alkol içmek sizi Covid 19’dan korur. 
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• Tüm vücudunuza alkol yada klor püskürtmek yeni koronavirüsü 

öldürür. 

• Sarımsak yemek yeni koronavirüse karşı sizi enfeksiyondan 

korur. 

• Covid 19 virüsü nemli ve sıcak ilkime sahip bölgelerde 

bulaşamaz. 

• Soğuk hava ve kar yeni koronavirüsü öldürür. 

• Sıcak banyo yapmak yeni koronavirüs hastalığına karşı 

koruyucudur. 

• Yeni koronavirüs sivrisinek ısırıkları yoluyla bulaşabilir. 

• Ultraviyole dezenfeksiyon lambaları yeni koronavirüsü öldürür. 

• Klorokin kanıtlanmış bir tedavidir 

• 5G küresel salgının nedenidir.  

Covid 19’la ilgili bu ve benzeri içerikler Türkiye’de de dolaşıma 

girmiştir. “Infodemikle Etkin Mücadele İçin Bireylerin Yanlış Bilgi 

Karşısındaki Tutumlarının ve Bu Tutumların Belirleyicilerinin 

Araştırılması: Covıd-19 Örneği” başlıklı Tübitak projesinin yürütücüsü 

Prof. Dr. Emre Erdoğan infodeminin tüm dünyada bir korku ikliminin 

oluşmasına katkı sağladığını ve bu bağlamda infodeminin aynı 

zamanda bir kamu güvenliği meselesi olduğunu belirtmiştir. Erdoğan 

salgın sürecinde Türkiye’de yaygın olarak dolaşıma giren yanlış bilgi 

örneklerini şöyle sıralamıştır (BİLGİmag, 2020):  

• COVID-19’un kaynağı Çin değil, ABD. 

• Virüs insana Çinliler yarasa yediği için bulaştı. 

• Bizde Türk geni var, virüs bulaşmaz. 
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• COVID-19 kasıtlı üretildi. 

• Sayılar manipüle ediliyor. 

Proje kapsamında yürütülen araştırma sonuçlarına göre; Türk toplumun 

yüzde 56’sına göre virüs biyolojik bir silahtır ve yüzde 44’üne göre de 

nüfuz düzenlemesi amacıyla üretilmiştir. İnsanların komplo teorilerine 

olan inançları, bilgiyi doğrulamamaları ve kurumlara güven 

duymamaları infodemiyi tetiklemektedir. Bununla birlikte 2020 yılının 

Mart-Haziran aylarını kapsayan dönemde virüse dair bilimsel bilgi 

eksikliği infodemiye yol açarken virüsle ilgili bilimsel bilginin 

üretilmesi ve DSÖ gibi örgütlerin çalışmalarıyla birlikte Ağustos-

Kasım aylarında Twitter üzerinde dolaşıma giren yanlış bilgi oranı 

azalmıştır (BİLGİmag, 2021).  

Kurumlar infodemiyle yürüttüğü mücadeleyi çeşitli projeler üzerinden 

gerçekleştirmektedir. Bu projelerden bazıları infodemide yanlış 

bilginin medyada nasıl yayıldığına odaklanan araştırmalardan 

oluşurken bazıları kamuyu yanlış bilgi konusunda bilinçlendirmeyi 

hedeflemiştir. “COVID-19 Bağlamında Türkiye’de Yanlış Bilgi 

Yayılımını Medya Kullanıcılarının Gözünden Anlamak ve Önleyici 

Faaliyet Önerileri Geliştirmek” başlıklı Tübitak projesi yaklaşık 4 

kişiden 3’ünün internet kullanıcısı olduğu ve internette günde ortalama 

7,5 harcadığı Türkiye’de medya kullanıcılarının salgınla ilgili internet 

içeriklerine hangi platform ve kaynaklardan ulaştığını, bu içeriklerde 

yer alan bilgileri nasıl alımladıklarını ve paylaşımlarını hangi 

durumlarda, kimlerle, hangi kanallardan ve hangi amaçlarla yaptığını 

ortaya koymayı amaçlamaktadır. Proje aynı zamanda yanlış bilgiyle 
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etkili bir şekilde mücadele edebilmek için gerekli stratejilerin 

sosyokültürel ve ulusal bağlamlar içerisinde oluşturulmasına katkı 

sağlamayı da hedeflemektedir (İnfodemilab, 2021). 

Uluslararası Kütüphane Dernekleri ve Kurumları Federasyonu (IFLA, 

2021a) infodemiye karşı yanlış bilgiyle mücadele etmelerinde insanlara 

rehberlik edecek bir infografi hazırlamıştır. FactCheck.org 

platformunda 2016 yılında yayınlanan bir makaleye dayanarak 

oluşturulan infografide bilginin değerlendirilmesinde kullanılacak 

sekiz adımdan oluşan bir süreç önerilmiştir. Bu süreç Resim 1’de 

gösterilmiştir.  

Resim 1. Sahte Haberlere Karşı Infografi (IFLA, 2021b) 
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NATO’nun desteklediği “Türkiye’de Dezenformasyon Direnci İnşa 

Etmek: Eğitimsel Bir Yaklaşım” başlıklı proje temel amacını 

“(d)ezenformasyona karşı daha az dirençli olan ve sosyal medyaya en 

fazla maruz kalan gençleri, farklı öğrenme yöntemlerini bir arada 

kullanarak bilgilendirmek ve toplumun genelinde nasıl daha “sorumlu” 

medya okuyucusu ve sosyal medya kullanıcısı olunacağı konusunda 

farkındalık uyandırmak” olarak tanımlamıştır (RDMedu, 2021). Bu 

amaç doğrultusunda proje kapsamında el kitapçıkları, video 

konferanslar, seminerler ve infografikler aracılığıyla bireylerin 

doğrulama mekanizmalarını kullanmayı, yanlış bilgiye karşı koymayı 

ve yalan haberlerin yayılmasını önlemelerini öğrenmeleri 

hedeflenmiştir.  

3. MEDYA OKURYAZARLIĞI 

Medya okuryazarlığı bireylerin medyayı ve medyada yer alan içerikleri 

anlama ve kendi hedefleri doğrultusunda kullanabilme yeterliklerini 

ifade etmektedir. Bu yeterlik bir yandan medyayı ve medya içeriklerini 

eleştirel olarak okuyabilmeyi diğer yandan bireylerin kendi içeriklerini 

üretmelerini ve dolaşıma sokabilmelerini; yani yazabilmeyi kapsar. 

İletişim bilimleri, eğitim bilimleri, sosyoloji, psikoloji gibi birçok 

disiplinden beslenen ve oldukça geniş olan medya okuryazarlığı 

literatüründe üzerinde uzlaşılmış bir tanım bulmak oldukça güçtür. 

Bununla birlikte bu güçlük medya ekosisteminin özellikle Web 2.0’la 

birlikte hızlı bir şekilde dönüşmesiyle de ilişkilidir. Medya 

okuryazarlığının “21. yüzyılda medya okuryazarının sahip olması 

gereken becerileri kazandırmak adına farkındalık yaratan öncü bir 
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eğitim hareketi” olduğunu belirten Karaduman (2019: 687) yeni medya 

teknolojileriyle birlikte bireylerin farklı biçimlerdeki medya metinlerini 

okuyabilme becerileriyle birlikte kendilerini bilgisayar temelli 

teknolojiler bağlamında sürekli ve aktif bir şekilde geliştirmeleri 

gerektiğini vurgulamıştır (687-688).  

Dijitalleşmeyle birlikte medya ekosisteminde meydana gelen 

değişimler medya okuryazarlığının tanımlanmasını etkilemiştir. 

Dijitalleşme öncesinde medya okuryazarlığına daha çok içeriklerin 

işlenmesi çerçevesinde önem atfedilirken Web 2.0 teknolojisinin 

ekosistemde kullanıcıları kendi içeriklerini oluşturan ve paylaşan 

üreticiler olarak konumlandırması tanımlara da yansımıştır. Örneğin 

Aufderheide (1993) medya okuryazarlığını farklı biçimlerdeki 

mesajlara erişme, bu mesajları analiz etme, değerlendirme ve iletme 

yeteneği olarak tanımlarken Burn ve Durran, (2007:5-7) medya 

okuryazarlığının medyada yer alan içeriklerin eleştirel bir perspektifle 

değerlendirilmesi ve medya içeriklerini üretme becerisi olduğunu 

söyler. Yazarlara göre yeni iletişim teknolojilerinin gelişmesiyle 

birlikte günümüzde dijital okuryazarlık, oyun okuryazarlığı, internet 

okuryazarlığı, yeni medya okuryazarlığı gibi farklı okuryazarlık türleri 

tanımlansa da medya okuryazarlığı tüm bu okuryazarlık türlerini 

kapsamaktadır.  

Medya okuryazarlığı medya pedagojisinin alt dallarından biridir. 

Pedagojiyi bir eğitim kuramı olarak tanımlayan Qvortrup’a göre 

(2007:1-2) medya pedagojisinin çoğu zaman birbirleriyle iç içe geçen 

ancak aralarında önemli farklar olan üç yorumu vardır. Bunlardan ilki 
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olan medya eğitimi teorisi, medya pedagojisini bir medya eğitimi teorisi 

olarak ele almaktadır. Bireylere toplumsal bir olgu olan medyanın ve 

medyayı kullanmanın nasıl öğretileceği sorusuna odaklanır. Medya 

pedagojisinin ikinci yorumu medya toplumunda yaşanıldığı 

gerçeğinden hareketle medya aracılığıyla toplumsallaşan çocukların 

eğitimine odaklanır. Medyada toplumsallaşmış çocukların eğitim 

teorisi ya da kısaca medya toplumsallaşması olarak adlandırılan bu 

yorumda medya pedagojisi medyanın toplumsallaşma süreçlerinin özel 

bir yönünü oluşturduğu özel koşullar altındaki eğitim teorisidir. Eğitim 

medyası teorisi olarak adlandırılabilecek üçüncü yorumda ise medya 

pedagojisi okul radyosu, okul televizyonu, tabletler, akıllı tahtalar, hatta 

uzaktan eğitimi de dahil edebileceğimiz gibi araçlar aracılığıyla eğitim 

teorisidir.  

Qvortrup’un tanımladığı bu pedagojik yorumlar medya okuryazarlığı 

eğitiminin kapsamını da çizmektedir. Buna göre medya okuryazarlığı 

medyanın ne olduğunun ve nasıl kullanılacağının öğretilmesi, 

medyanın toplumsallaşma süreçleriyle ilişkisi ve toplumsallaşma 

süreçlerine etkisi ve medyayı akademik ve kişisel gelişim için 

kullanmayı ifade edebilir. Literatürde yer alan medya okuryazarlığı 

tanımlarının ağırlıklı olarak Qvortrup’un medya eğitimi teorisi ve 

görece daha az olmakla birlikte medya toplumsallaşması olarak 

tanımladığı pedagojik yorumların bir yansıması olduğu görülmektedir. 

Ancak Covid 19 virüsünün yol açtığı küresel salgın medya 

okuryazarlığının eğitim medyası teorisi yorumunu da kapsaması 

gerektiğini göstermiştir. Kellner (2014:425) da tarihin en yoğun 
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teknolojik devrimlerinden birinin ortasında olduğumuzu vurgulayarak 

eğitimcilerin bilgisayar teknolojilerindeki yenilikleri eğitime 

uyarlamayı ve yeni okuryazarlık becerilerini edinmek zorunda 

olduğunu belirtir (Kellner, 2014:425). Nitekim karantina ve kısıtlama 

uygulamalarıyla kamusal alandan özel alana hızla geçilen bu süreçte 

bireylerin sağlık ve eğitim başta olmak üzere farklı alanlardaki öğrenme 

süreçlerinde medyayı kullanma becerilerinin önemi ortaya çıkmıştır.  

Medya okuryazarlığı aynı zamanda iki farklı pedagojik paradigmadan 

beslenmektedir: koruyucu medya pedagojisi ve eleştirel medya 

pedagojisi. Koruyucu pedagojik paradigmada amaçlanan bireylerin 

kendilerini medyanın zararlı etkilerinden korumasını sağlamaktır. Bu 

bağlamda medya okuryazarlığı eğitiminden beklenen bireylere 

kendilerini sınırlandırmayı ve medya etkilerine karşı savunmayı 

öğretmektir (Alver, 2004:12). Bu bağlamda medya okuryazarlığı 

eğitiminin sansürün yerini aldığı söylenebilir. Benzer bir şekilde 

Bazalgette (1997: 72) medya eğitiminin medyanın sihirli mantrasını 

yok etmesi nedeniyle bireyleri koruyan tetanoz aşısının pedagojik 

muadili olduğunu söylemiştir. Eleştirel medya pedagojisinin ana amacı 

ise öğrencilerde toplum-kültür-iktidar ilişkilerinin sorgulanmasında 

eleştirel düşünceyi harekete geçirmektir. Barton’a göre (2019:1033) 

eleştirel medya okuryazarlığıyla hedeflenen bireylerin yeni medya 

teknolojilerini de kapsayacak şekilde medya, kültürler ve bunları 

şekillendirmede rol oynayan iktidar yapıları arasındaki ilişkileri 

eleştirel bir şekilde analiz etmesidir (Barton, 2019: 1033). Medyanın 

bilgilendirme fonksiyonu düşünüldüğünde, bir bireyin maruz kaldığı 
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enformasyonları sorgulaması, arka planını görmeye çalışması bireyin 

medya tarafından uğrayacağı zararı en aza indirebilir (Çiftçi,2018:102). 

IFLA da (2021) eleştirel düşünmenin medya ve bilgi okuryazarlığında 

kilit bir beceri olduğunu belirtmiştir.  

Thoman’a göre (2021) tüm medya okuryazarlığı yaklaşımlarında ortak 

olarak vurgulanan ve genel kabul görmüş bazı temel ilkeler vardır. Bu 

ilkelere göre; 

• Tüm medya mesajları yapılandırılmıştır.  

• Yapılandırılan medya mesajları kendi kuralları olan yaratıcı bir dil 

kullanır.  

• Farklı kişiler aynı medya mesajını başka türlü alımlayabilirler.  

• Medya kar motivasyonlu ticari bir iştir.  

• Medya metinlerine değerler ve bakış açıları gömülüdür.  

Potter (1998’den aktaran Binark ve Bek, 2007: 46) bireyin medya 

metinlerini seçme ve bunları yorumlamadaki yetkinliğine göre medya 

okuryazarlığının yüksek ve düşük olmak üzere iki düzeyi olduğunu 

belirtir. Bireylerin yüksek düzey medya okuryazarı olmalarının 

sağlanmasında bilişsiel, duygusal, estetik ve ahlaki donanım açısından 

çok boyutlu olması gereken medya okuryazarlığı süreklilik arz etmeli 

ve geliştirilmelidir. Bununla birlikte Potter’a göre medya okuryazarlığı 

eğitimi şu bilgi ve becerileri kapsamalıdır: 

• Üreticilerin medya metinlerini üretirken anlaşmaya vardıkları 

uzlaşımları ve bunların sonucunda ortaya çıkan içerik biçemlerini 

bilmek 
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• Köken, gelişme, ekonomik temeller, yapısal ve hukuki 

düzenlemeler çerçevesinde medya endüstrisini tanımak. 

• Medya endüstrisinin izleyicileri nasıl gördüğünü bilmek. 

• Medyanın etkileri üzerine geniş ve kapsamlı bir bakış açısına 

sahip olmak.  

Aynı zamanda bir teknoloji de olan medyanın sürekli gelişim 

göstermesi medya okuryazarlığı eğitiminin karşı karşıya kaldığı en 

büyük zorluklardan biridir. Buna durum karşısında Rogow’a göre 

(2015: 92-93’den aktaran Karaduman, 2019: 689) medya okuryazarlığı 

eğitiminin geçerliliğini her zaman koruyan bazı temel yetkinliklere 

odaklanması gerekmektedir. Rogow bu yetkinlikleri şöyle sıralamıştır:  

• Erişim: Yüksek kaliteli medya teknolojilerine ve içeriğine 

erişmek ve bu kaynakların nasıl etkin bir şekilde kullanılacağını 

bilmek, 

• Anlama: Temel ve açık medya mesajlarını anlama, 

• Farkındalık: Medya mesajlarının varlığının ve yaşamdaki 

rollerinin farkında olma, 

• Analiz: Medya mesajlarını eleştirel ve bağımsız bir şekilde analiz 

ederek düşünme 

• Değerlendirme: Belirli amaçlar için medyanın değeri veya yararı 

hakkında bilgilendirilmiş, mantıklı kararlar verme 

• Oluşturma: Belirli amaçlar için birden çok medya formatı 

kullanarak medya mesajları oluşturabilme 

• Derinlemesine Düşünme: Kişisel deneyim ve değerlerin üretim 

süreci de dahil olmak üzere medya mesajlarını nasıl etkilediğini 
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düşünmek; bir kişinin üretim tercihlerinin kendisinin ve 

başkalarının üzerindeki potansiyel etkilerini değerlendirmek, 

• Katılım: Etkileşimli medya teknolojilerinin sağladığı 

işbirliklerinin başlatılması veya birleştirilmesi 

• Eylem: Bireyin kendi içgörülerinden hareketle medya 

mesajlarıyla ilgili anlamlı adımlar atması 

Geçer (2020:225-226) infodemi ile mücadelenin bireysel ve kurumsal 

olmak üzere iki boyutu olduğunu söyleyerek bireysel boyutta kontrol 

mekanizmalarının etkinleştirilebilmesi için her seviyeden eğitim 

kurumunda medya okuryazarlığı eğitimi seferberliği başlatılması 

gerektiğinin altını çizmiştir. Medya okuryazarlığı yeni iletişim 

teknolojileriyle birlikte aşırı enformasyona maruz kalan ve yanlışla 

doğruyu ayırt etmekte zorlanan bireylere şunları önerir:  

• Karşılaşılan içeriklere şüpheyle yaklaşarak yanlış olma olasılığını 

göz önünde bulundur. 

• Medyada karşılaşılan içeriklerin insanlar tarafından üretildiğini 

ve bu nedenle yanlı ya da yanlış olabileceklerini aklında tut. 

• Bilginin ya da haberin kaynağını araştır. 

• Yayının ya da içeriğin tarihini kontol et. 

• Paylaşılan görselin kurgu ya da montaj olduğunu unutma. 

• Haberin ya da bilginin resmi/bilimsel kurum açıklamaları ile ne 

kadar örtüştüğünü kontrol et. 

• Resmi kurumlar arasında çelişki varsa analiz et ve bekle 

• Doğrulama platformlarını kullan. 



420 | EDİTÖRLER: Prof. Dr. Mehmet YILMAZ, Doç. Dr. Hasan ÇİFTÇİ, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DOĞAR 

 

• Bir içeriği paylaşmadan önce bilgi kaynağını ve içeriği paulaşan 

hesapların gerçekliğini araştır.   

• Oluşacak olan etkileşim zincirinin sonuçlarını düşünerek yalnızca 

paylaşırken değil; like, retweet, repost yapmadan önce de dikkatli 

ol 

• Paylaşılan bilginin ya da haberin amacının ne olduğunu düşün.  

Covid 19 küresel salgınıyla birlikte internette dolaşıma giren 

enformasyon sayısındaki artış doğrulama platformlarının önemini daha 

da arttırmıştır. Medyada yer alan şüpheli iddiaları açık kaynaklardan 

araştırarak analiz eden ve bu iddiaları doğruladıkları ya da 

yanlışladıkları analiz sonuçlarını kullanıcılarla paylaşan doğrulama 

platformlarının amacı yanlış bilgiyle mücadele etmektir. Yapılan 

araştırmalar infodemiyle birlikte hem doğrulama platformlarının 

kullanım oranlarında hem de bu platformların analizler için harcadıkları 

mesaide salgınla birlikte önemli bir artış olduğunu göstermektedir 

(Akyüz, 2020). Ancak doğrulama platformlarını kullanılması da bireyin 

medya okuryazarlığı yetkinliğiyle ilişkilidir. Narmanlı ve Saraç (2020) 

yapmış oldukları nitel araştırmada medya okuryazarlığı dersi alan 

öğrencilerin dijital medyada dolaşıma giren haberlere daha eleştirel ve 

sorgulayıcı yaklaştıklarını ve doğruluğunu teyit etmedikleri haberleri 

paylaşmadıklarını bulmuştur. Aksine medya okuryazarlığı dersi 

almayan öğrenciler ise özellikle haberlere eşlik eden fotoğraflardan 

etkilenerek haberlerin ve fotoğrafların doğruluğunu teyit etmeden 

paylaşmaktadır.  
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Covid 19 küresel salgınıyla birlikte önemi fark edilen medya 

okuryazarlığının salgın sürecinde yanlış bilgiye karşı nasıl bir etkisi 

olabileceğini araştıran başka çalışmalar da vardır (bkz. Austin, vd., 

2021; Vraga, vd., 2020; Tejedor, vd., 2020, Barzilai ve Chinn, 2020). 

Vraga vd., (2020) sosyal medya kullanıcılarına yüksek kaliteli bilgileri 

tanımlama, tüketme ve paylaşma araçları sunarak medya ve bilim 

okuryazarlığının infodemiyle mücadelede nasıl bir temel 

sağlayabileceğini araştırmış ve bu okuryazarlık becerilerinin insanlara 

hem Covid-19 hakkında nitelikli bilgileri ayırt etmelerine yardımcı 

olduğunu hem de insanların kendilerini ve diğerlerini yanlış bilgiden 

korumak için sosyal medya paylaşımlarını daha aktif ve özenli bir 

şekilde oluşturduklarını bulmuşlardır. Nitekim Kahne ve Bowyer 

(2017) de medya okuryazarlığı eğitimi alan öğrencilerin kanıta dayalı 

doğru bilgi ile yanlış bilgiyi ayırt etmede daha başarılı olduklarını 

göstermiştir. 

Kavanagh ve Rich’e göre (2018’den aktaran Barzilai ve Chinn, 

2020:111), medya okuryazarlığı eğitiminin yetersizliği Amerika 

Birleşik Devletleri'nde yetersiz yurttaşlık bilgisi ve eleştirel düşünme 

eğitimiyle birlikte hakikat çürümesinin ana nedenidir. Barzilai ve Chinn 

(2020:110-112) yaptıkları literatür taramasından hareketle yanlış bilgi 

sorununun bir nedeninin de insanların doğru bilgiye nasıl ulaşacaklarını 

bilmemeleri olduğunu belirtirler. Buna göre medya okuryazarlığı 

eğitimi bireylere doğruluk kontrolü becerilerini, ekonomik teşviklerin 

rolü de dahil olmak üzere medyadaki önyargıları daha iyi anlamayı, 

mizahı değerlendirmek için gerekli donanımı ve bilimsel iddiaların ve 
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kanıtların kaynaklarını değerlendirme yetkinlikleri sağlar. Bununla 

birlikte medya okuryazarlığı eğitimi infodemiyle mücadele kapsamında 

yanlış bilgi/doğru bilgi ikilemi bağlamında ele alınmış ve bireysel 

yeterliklere odaklanılmıştır. Oysaki eleştirel ve bütünsel bir medya 

okuryazarlığı için yeterlilik modellerinden ve korumacı yaklaşımlardan 

uzaklaşmak gerekmektedir (McDougall, 2019: 34). Böylece medya 

okuryazarlığı eğitimi bireylerin medyayı kullanma becerilerinin 

yanında tüm hayatları boyunca eleştirel düşünme ve sorgulama 

becerilerinin de gelişmesine katkı sağlayabilecektir.  

SONUÇ 

21. yüzyıla girerken internet ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelerle 

birlikte toplumsal yaşamda meydana gelen dönüşümler demokrasi, 

müzakere, etkileşim, kamusal alan gibi konular bağlamında iyimser bir 

tonla karşılanmıştır. Öyle ki bilgisayar teknolojilerinin yarattığı 

toplumsal dönüşümü ifade eden enformasyon toplumu terimi toplumun 

en önemli görünümü olarak “bilgi”ye vurgu yapmıştır. Bu bağlamda 

bilgi toplumsal dönüşümün en önemli dinamiğidir. Ancak 2016 

yılındaki Brexit süreci ve Amerika Birleşik Devletleri’deki başkanlık 

seçimi sırasında yaşanan gelişmeler toplumsal dönüşümün sağlayıcısı 

olan bilgiyi doğruluk zemininde tartışma açmıştır. Bu tartışmalar, 

sosyal medya platformları başta olmak üzere, yüceltilen iletişim 

teknolojilerinin yanlış bilgiyi de geçmişe kıyasla çok daha fazla 

miktarda ve hızda dolaşıma soktuğunu ve iyileşmesi beklenen 

demokrasiye nasıl zarar verdiğini ortaya koymuştur. Hakikat sonrası 

olarak adlandırılan bir çağa atıfla yapılan bu tartışmaların kapsamı 
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Covid 19 küresel salgınıyla birlikte infodemi tartışmalarıyla birlikte 

genişlemiştir.  

İlk olarak Çin’in Wuhan kasabasında görülen ve kısa bir süre içinde 

tüm dünyaya yayılan Covid 19 virüsü tüm ülkeleri küresel bir sağlık 

kriziyle karşı karşıya bırakmıştır. Yaşanan sağlık krizi ülkelerin tedbir 

olarak aldıkları karantina ve kısıtlama uygulamalarıyla birlikte 

insanlardaki korku ve endişe düzeyini de arttırmıştır. Hakim olan bu 

korku ve endişe ikliminde sosyal medya üzerinden bilgi arayışına 

yönelen insanlar hastalığa ilişkin bilimsel bilgi üretilene kadar çoğu 

komplo teorilerinden ve hastalığa karşı sözde koruyucu önlemlerden 

oluşan çok sayıda yanlış bilgiye de maruz kalmıştır. İnfodemi olarak 

adlandırılan bu durum küresel ve ulusal çapta sağlık kurumlarının, sivil 

toplum örgütlerinin, üniversitelerin ve hükümetlerin hastalığın yanında 

savaşması gereken bir cephe daha açmıştır: yanlış bilgi salgını  

Medya okuryazarlığı eğitimi medyada yer alan bilgi yığını içinden 

bireylerlerin doğru ve yanlışı ayırt etmesini kolaylaştırarak infodemiyle 

mücadeleye katkı sağlayacaktır. Bu çalışmada örnekleri paylaşılan 

eğitsel çalışmaların ortaya koyduğu gibi aslında örgütler de infodemiyle 

mücadele etmede bireylerin medya okuryazarlık becerilerini 

geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bilginin kaynağını kontrol etmek, bilgiye 

ulaşılan aracın özelliklerini ve endüstri bağlamını göz önünde 

bulundurmak, bilgiyi önyargı ve değerlerden uzak sorgulayıcı bir 

yaklaşımla eleştirel olarak değerlendirmek, bilgiyi teyit etmeye 

çalışmak gibi önerilen tüm eylemler medya okuryazarlığı eğitiminin 

bireylere kazandırdığı yetkinliklerdir. Küresel salgının yanında kamu 
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sağlığının ve güvenliğinin sağlanması adına örgütler tarafından açılan 

infodemi cephesi özellikle sivil toplum örgütleri için oldukça önemli 

olan insan kaynağının, maddi kaynakların ve zamanın da birincil 

amaçlar dışında kullanılmasına yol açmıştır. Bu durum etkin bir medya 

okuryazarlığı eğitiminin daha sonraki süreçlerde infodemiyle ya da 

meydana gelebilecek başka bir krizle mücadele eden örgütlerin 

üzerindeki yükü azaltacaktır. 
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GİRİŞ 

Salgın hastalıkların tarihi insanlık tarihi kadar eskilere dayanmaktadır.  

Salgın hastalıklar ortaya çıktığı zamanda insanların yaşam şekillerinde 

büyük çapta farklıklara sebep olurken, bazı devletlerin yıkılmalarına 

neden olmuştur (Özden ve Özmat 2014, 61-62). 

Dünya tarihinde bakıldığında veba salgınının salgın hastalıklar içinde 

bulaşma, öldürme oranları ve yapmış olduğu psikolojik etkiler 

yönünden en dikkat çeken salgın olduğu görülmektedir. Veba zaman 

içerisinde birkaç defa salgın halini almış ve çok büyük yıkıcı etkilere 

yol açmıştır. Bu sebeple kara ölüm adını almıştır (Gülçiçek, 2021: 38).  

Veba salgınına “kara ölüm” denmesinin iki nedeni bulunmaktadır. 

Bunlardan ilki hastalığın yaptığı fizyolojik etkiyle ilişkilidir. Virüsü 

kapan insanların bir süre sonra deri içinde yer alan damarları çatlamakta 

ve kanamadan kaynaklı ortaya çıkan renk siyaha dönmektedir. İkincisi 

ise insanlar üzerinde yaptığı psikolojik etkidir. O dönemde insanların 

korku ve kaygı düzeyleri son derece yüksektir ve bu durum insanların 

yaşam kalitelerini etkilemektedir (Barry ve Guald, 2006: 38-49.).  

Dünya salgınlar görülmeye devam etmiştir. Veba salgının ardından 

başka büyük bir salgın Kolera pandemisi başlamıştır. Hindistan’da 19. 

Yüzyılın başlarında görülen salgın, 19. yüzyıl boyunca ve 20 yüzyılda 

da çok kez tekrarlanarak dünyayı etkisi altına almıştır. 19. yüzyılın 

başlarında Hindistan’da ortaya çıkmış olan kolera salgını, 19. ve 20. 

yüzyıllarda defalarca tekrarlanmış tüm kıtalara yayılmıştır.  Kolera kirli 

su ve kirli yiyecekle temas edilmesi sonucunda ortaya çıkan bir 
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hastalıktır. Enfekte olmuş su ve yiyecekleri tüketen insanlar bu hastalığı 

kapmış olurlar. Hastalık önce Hindistan’da ortaya çıkmış ardından 

ticaret yolları (Baharat ve İpek yolu) üzerinde yayılmaya başlamıştır. 

Kolera salgınının temiz su ve temiz gıdaya ulaşım imkânının 

bulunmadığı bölgelerde son derece öldürücü etkiye yol açtığı WHO 

kaynakları tarafından belirtilmektedir.2 

Dünya çapında Kolera’dan daha çok kanıksanan ve belki de salgınlar 

içinde en fazla yaygınlık gösteren Grip salgınıdır. Grip, İnfluenza serisi 

virüslerden yayılan ve en yaygın manası ile akut, ateşli solunum yolu 

enfeksiyonu hastalığı olarak bilinmektedir (Temel, 2015: 15).  

Grip salgını günlük yaşamda insanlar arasında son derece yaygın olan 

bir hastalıktır; ancak oldukça sıradan ve olağan kabul edilmektedir. 

Grip hastalığının öldürme oranının son derece düşük olması, salgın 

boyutunun mevsimsel ve yerel baz da kalması, dünya çapında bir 

pandemiye dönüşmemesi gibi durumlar bu hastalığın insanlar üzerinde 

yaptığı psikolojik baskıyı azaltmaktadır. Bu salgınlar meydana 

geldikleri zamanlarda virüsün değişik formları ile toplumları önemli 

ölçüde etkilemiştir. 1918-1919 seneleri arasında görülen İspanyol Gribi 

bunlardan en bilineni ve etkisi en fazla olan grip salgınıdır. İspanyol 

Gribi kısa süre içinde dünya nüfusunun üçte birini enfekte etmiştir 

(Şahin, 2020: 63). Bu çalışmanın temel aldığı Covid-19 Koronavirüs 

Pandemisi 21. Yüzyılın başlarında görülmeye başlanmıştır. 2000’li 

 
2 Kolera, WHO,  https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/cholera ve 

https://www.who.int/ health-topics/cholera#tab=tab_1 ,[Erişim Tarihi: 
24.03.2021].   
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yıllara gelindiğinde koranvirüse bağlı gelişen salgınlar farklı 

dönemlerde dünyayı etkilemiştir. Koranavirüs bağlantılı salgınların 

bulaşıcılığının yüksek olduğu, hayvanlarla temas sonucu insanlara 

bulaştığı ve ölümle sonuçlanan solunum yolu hastalıklarına yol açtığı 

söylenebilmektedir. 

İnsanoğlunun var olduğu günden bugüne kadar hayatında hep risk 

olgusu yer almıştır. Kaygı ve korkunun kaynağı olan risk, güvensiz ve 

belirsiz ortamlardan beslenmektedir. Toplumsal yaşamda risk 

durumları farklı dönemlerde nicel ve nitel farklarla her zaman yer 

almaktadır. Dönemlere göre risk faktörleri değişmekle birlikte risk 

algılaması ve risk tanımlamaları da farklılaşmaktadır. Risk modern bir 

kavram olarak varlığını sürdürmektedir ve risk ile felaket, kriz ve 

tehlike kavramları birbirinden ayrışmaktadır. Felaket kavramı içinde 

umutsuzluk taşımaktadır, tahmin edilebilir niteliktedir, gerçekleşecek 

olanı ve gerçekleşecek olandan kaçamamayı ifade etmektedir (Çelik, 

2014:85-97). 

Giddens riskleri dışsal ve imal edilmiş riskler olarak sınıflandırmıştır. 

Dışsal risk, doğadan kaynaklı riskleri temsil etmektedir. Volkan 

patlaması, tusunami, deprem gibi. İmal edilmiş riskler ise teknolojinin 

gelişmesiyle insanoğlunun bilimde ileri seviyelere ulaşması sonucu 

ortaya çıkan risklerdir. Küresel ısınma, Nükleer reaktörlerdeki 

sızıntılar, Atom bombası, karbon ayak izinin fazlalaşması gibi riskler 

imal edilmiş risklerdir (Giddens, 2012: 163,164). Dünya bu risklerle her 

zaman karşı karşıyadır çünkü insanoğlu her dönemde hareket halinde 

olmuştur.  
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Günümüzün risk toplumu olarak nitelendirilmesi bir dönem öncesine 

göre niceliksel olarak risk faktörlerinin artması, insanların risk 

algılamasındaki yoğunluk ve iletişim araçları sayesinde haberlerin hızla 

yayılmasından kaynaklıdır. Belirsizlikten kaynaklanan risk, 

globalleşme sonucu zaman ve mekân da yaşanan kaymalara insanların 

başka toplumların da risklerini üstlenmelerine yol açmaktadır. Bu 

yüzden bu çağda yaşayan toplumlar tarım toplumu ve modern toplumda 

yaşayan insanlardan çok daha fazla riskle karşı karşıya kalmaktadır. 

Küresel çapta birtakım müşterek risklerin etkisinde kalınmasına karşın 

her toplumun kendi özünde barındırdığı riskleri mevcuttur. Küresel 

riskler arasında göçmen sorunları, çevre kirliliği, salgın hastalıklar yer 

alırken toplumlara özgü riskler arasında ayrılıkçı örgütlerden 

kaynaklanan terör olayları,  topluma özgü bazı kültürel değerlerin yok 

olması riskler arasında gösterilmektedir. 

SİNEMADA SALGIN FİLMLERİ 

Sinema tarihine bakıldığında politik ve toplumsal ihtiyaçlardan farklı 

dönemlerde farklı türlerin popüler olduğu görülmektedir. Son dönem 

dünya sinemasında çoğunlukla sıradan siyasal ve çevresel iletiler 

verilmekle birlikte tarihsel bir son yerine tutucu kodlarla doğal felaketi 

vurgulayan filmler gösterime girmiştir. Çoğunlukla Amerikan 

egemenliğinin çökmesiyle “dünyanın sonun geldiği” mesajını seyirciye 

sunan bu tarz filmler, farklı sinema türlerinde izleyicinin karşısına 

çıkmaktadır. Fakat bu tarz filmlerin temelde iki konu üzerinde 

yoğunlaştığı görülmektedir. Bunlardan birincisi bilim kurgu filmleri 

ikincisi ise korku filmleridir.  
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Korku filmleri toplumsal ve bireysel korkuların su yüzüne çıktığı ve 

izleyicinin ekranda oyuncuların yaşadıkları olaylar sonucunda kendi 

korkuları ile yüzleşerek rahatladığı, adeta katharsis yaşadıkları 

filmlerdir. Bu filmler yalnızca bireysel korkulara karşılık gelmekle 

kalamamakta aynı zamanda toplumsal korkulara da karşılık 

gelmektedir. Toplumların bastırılan korkuların ortaya çıkarılmasında 

korku filmlerinin böyle bir işlevi yerine getirdiği söylenebilmektedir. 

Özellikle toplumsal bir tehdidin hissedildiği dönemlerde sinema, 

toplumsal olarak bastırılmış korkuları açığa çıkaran ve insanın bu 

korkularla yüzleşmesini sağlayan bir araç işlevi taşımaktadır  (Aşılıoğlu 

ve Işık, 2020: 343).  Ayrıca pandemi bir yandan korku, kaygı ve 

anksiyeteyi beslerken, diğer yandan insana, ölümün yakınlığını 

hatırlatır. Bu haletiruhiyeler insanın dünyaya algılamasını değiştirir. 

Dolayısıyla filmlerin özellikle bu korku üzerinde durduğunu söylemek 

mümkündür (Özkent, 2021: 86).  

Salgın hastalıkların tarihi insanlık tarihi kadar eskilere dayanmaktadır. 

Modern toplumların en büyük korkuları arasında salgın hastalıklar yer 

almaktadır. 21. yüzyılda teknolojide yaşanan gelişmeler sonucunda 

dünyanın globalleştiği, ulaşım ve iletişim imkanlarının arttığı 

söylenebilmektedir (Kırık vd., 2020: 38). 1950‘li yıllardan sonra 

toplumsal korkuları temel alan filmlerin sayısının arttığı görülmektedir. 

Bu bağlamda Hiroşima ve Nagazaki’ye atılan nükleer bombalar ve 

Soğuk Savaş gibi çeşitli olaylar, toplumsal korkuların artmasına neden 

olmuştur. Bilimsel çalışmalar sonucunda elde edilen kitle imha 

silahları, nükleer silahlar gibi çeşitli gelişmeler, dini inanışlarda yer alan 
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kıyamet fikrini yerine insan eliyle kıyamet fikrinin daha güncel 

olmasına neden olmuştur (Boz ve Takımcı, 2019: 379). Sinema 

seyircisinin çoğunlukla karşılaştığı, güçlerini doğadan alan yaratıklar 

ve ilahi kıyamet senaryosunu konu edinen filmler güncelliğini 

yitirirken, bir araştırma laboratuvarında yaşanan kaza sonrasında 

meydana gelen kaos gibi hızlı teknolojik gelişmenin sebep olduğu 

olumsuzlukları konu edinen filmler artmaya başlamıştır. Bu tarz 

filmlerde, modern toplumların kurumlarında ve ritüellerinde geniş çaplı 

bir yıkım yaşanmış ya da toplumsal yapı alt üst olmuştur (Claeys, 

2020:107). 

Sinema filmleri salgınları ve salgının bitmesine yönelik umutları, 

korkuları kimi zaman da bulaşıcılıkla ilgili rahatsızlık veren gerçekleri 

göstererek seyirciye kültürel bir deneyim yaşatmaktadır (Dehority, 

2020: 1878). Salgın hastalıklarla ilgili filmler sinemanın ilk 

dönemlerden beri izleyicilerden ilgi görmektedir. 1960’lı yıllardan 

sonra salgın filmleri sinemada daha fazla yer almaya başlamıştır. 

Yapılan salgın filmleri o dönem sinemasında popüler olan felaket 

konulu filmler içinde kendini göstermeye başlar. Gerilim ve şiddet 

içerikleriyle seyircinin dikkatini çekmeyi başarmışlardır. Bu filmler 

genellikle geleneksel anlatıyı kullanarak eril kahramanlar, romantik aşk 

gibi imgelerle seyirci karşısına çıkmıştır (Ekinci, 2013: 217).  

Bu yapımlar çoğunlukla toplumsal korkuları temel almakta, var olan 

modern toplumsal yapının yıkılmasının son derce kolay olabileceğini 

seyirciye göstermektedir. Modern toplumların bünyelerinde 

bulundurdukları ulaşım ve iletişim olanakları yerini belirsizliğe 
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bırakmaktadır (Aşılıoğlu ve Işık, 2020: 346) . Modern dünyanın son 

bulması filmlerin ana konusudur.  

Yöntem 

Bu çalışmada Salgın filmi Toplum bilimsel çözümleme yöntemiyle 

incelecektir. Toplum bilimsel çözümleme filmlere temel olarak 

temaları ve rol modelleri sunan ve belirli sınıfsal özellikler arz eden 

karakterleri aracılığıyla yaklaşmaktadır. Bu temalar ve karakterler 

toplumsal yaşamdan kaynaklanmaktadır ve bunları toplumsal bir 

ortamın ilişkileri bağlamında ortaya çıkarmaktadır. Toplum bilimsel 

çözümlemede, yabancılaşma, anomi, bürokrasi, sınıf, sapma ve sapmış 

davranışlar, toplumsallaşma, seçkinler, azınlıklar, işlevselcilik, yaşam 

biçimi, toplumsal rol, cinsiyet, statü ve değerler gibi kavramlar yer 

almaktadır.  

Filmin Yapım Bilgileri, Konusu ve Özeti 

Filmin Yapım Bilgileri, Konusu ve Özeti  

Orijinal adı Contagion 

Yıl: 2011 

Tür: Bilim Kurgu, Drama, Gerilim 

Yönetmen: Steven Soderbergh  

Senaryo: Scott Z. Burns 

Oyuncular: Marion Cotillard, Matt Damon, Laurence Fishburne, 

Gwyneth Paltrow, Jude Law, Marion Cotillard, Kate Winslet... 

http://www.beyazperde.com/sanatcilar/sanatci-17367/
http://www.beyazperde.com/sanatcilar/sanatci-1192/
http://www.beyazperde.com/sanatcilar/sanatci-16522/
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Solunum yolu ve temasla bulaşan bir virüs bulaştan kısa bir süre sonra 

insanları öldürmektedir. Dünya çapında bilim insanları virüsün nasıl 

bulaştığını, bulaşma hızını araştırmaktadır. Virüsün yapısını çözmeye 

çalışarak aşı üretmeyi hedeflemektedirler. Bunun için salgının çıkış 

noktası olan Çine ve ilk ölümün gerçekleştiği Minesotaya bilim 

insanları gitmiş çeşitli araştırmalar yapmıştır. Hükümet yetkilileri 

sadece virüsle savaşmamaktadır aynı zamanda insanlar arasında 

yaşanan panik ve bu paniği kullanarak ekonomik rant sağlamak isteyen 

insanlarla da savaşmaktadırlar. Çalışmalar sonucu aşı bulunur ve salgın 

kontrol altına alınır. 

Yabancılaşma 

Bir virüs salgınını anlatan film de birçok kez yabancılaşma olgusu 

görülmektedir. Elizabeth Emhoff karakteri eşini aldatmıştır bu durum 

toplumsal yapıyla uyuşmamaktadır, eşlerin birbirlerine sadık kalmaları 

beklenmektedir. İsviçre de bulunan Dünya Sağlık Örgütünde görevli 

Doktor Leonora Arantes virüsün kayanğını araştırmak için Çin’e gelir 

ve bir otel görevlisi tarafından kaçırılır. Doktor Cheever’in evi silahlı 

kişiler tarafından basılır, Bu saldırganlar evde aşı aramaktadırlar. 

Gazeteci Elen’ın da evi Altın Çanak çiçeğini bulmak için göstericiler 

tarafından yağmalanır. Karantina altında ki şehirde hazır yemek 

yardımı dağıtılır ancak gelen yemekler haklın tamamına yetmemiştir. 

Yemek bitti anonsundan sonra insanlar arasında arbede yaşanır ve 

yemek alamayanlar kendilerinden önce yemek alanlara saldırarak 

yemeklerini zorla almaya çalışırlar. Marketler ve dükkânlar 

yağmalanmakta, hatta silahlı saldırganlar evlere zorla girerek ev 
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sakinlerini öldürüyor ve evde yiyecek aramaktadır. Altın Çanak 

çiçeğini satan bir dükkân günlük sadece 50 doz verebiliriz anonsundan 

sonra müşteriler tarafından yağmalanmıştır. Gazeteci Elen’ın Altın 

Çanak çiçeğinin virüse karşı etkili olduğunu söyler ancak bu doğru 

değildir, Elen bu yalanıyla maddi çıkar elde etmektedir. Tüm bunlar 

film de ki yabancılaşma göstergeleri olarak kabul edilmektedir.  

Anomi 

Saldırganların ev ve iş yerlerini yağmalamaları, Su Feng’in kadın 

doktoru kaçırması,  Elizabeth Emhoff karakteri eşini aldatması, 

Gazeteci Elen’ın Altın Çanak çiçeğinin virüse karşı etkili olduğu 

yalanını söylemesi toplumsal normlara ters durumlardır bu nedenle 

anomik olarak nitelendirilmektedir. 

Sapma ve Sapmış Davranışlar 

Silahlı saldırıda bulunmak, yağma yapmak, ev ve iş yerlerine zarar 

vermek, insanlara saldırmak, virüs salgını gibi önemli bir konuda halkı 

yanıltmak yanlış yönlendirerek aşı karşıtlığı yapmak, Birini zorla 

kaçırıp rehin tutmak, eşini aldatmak bunlar toplum açısından normal 

kabul edilmeyen sapmış davranışlar olarak kabul edilmektedir. 

Seçkinler 

Film seçkinler açısından değerlendirildiğinde; Doktorların, Askeri 

yöneticilerin seçkinler grubunda yer aldığı görülmektedir. 
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Azınlıklar 

Film Amerikan toplumunu anlatmaktadır. Ülke de çok sayıda göçmen 

ve siyahi yaşamaktadır. Orta Asyalılar, Siyahiler, Hindistanlılar, 

Afrikalılar gibi çok sayıda azınlık film de yer almaktadır. 

İşlevsellik 

Film bir virüs salgını başlangıcından sonuna kadar anlatmaktadır. Bir 

salgın esnasında halkın ne yapması ve ne yapmaması gerektiği açıkça 

gösterilmektedir. Aynı zamanda Hükümet yetkilerinin salgın 

durumunda nasıl organize olmaları gerektiğini, askeri güçlerin nasıl 

kullanılacağı, yağma, saldırı kaçırma gibi eylemlerde nasıl bir yol 

izleyeceklerini göstererek fikir vermesi açısından işlevseldir. 

Yaşam Biçimi 

Salgın filmin de modern bir dünya ve modern bir toplum görülmektedir. 

Salgınla mücadelede bilimsel veriler ve teknoloji kullanılmakta her şey 

bilimin ışığında yapılmaktadır. Üst düzey güvenlikli modern 

laboratuvarlarda aşı yapılmıştır. Halkın yaşamı da modern 

standartlardadır. Giyimlerinden, kullandıkları arabalar, yaşadıkları 

evlere kadar modernizmin yansımalarını taşımaktadırlar. 

Toplumsal Roller 

Filmde Karakterlerle yüklenen toplumsal roller vardır. Doktor Cheever 

filmin başından sonuna kadar öz veriyle çalışan bir tıp insanı imajı 

çizmiştir. Salgının halka ilanından önce bu bilgiyi eşiyle paylaşması 

doğru olmasa ve tepki çekiyor olsa da filmin sonunda kendi aşışını bir 
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personelin hasta çocuğuna yaparak yaptığı yanlışı kendi vicdanında 

düzeltmeye çalışmıştır. 

Doktor Mear: Atlanta da yer alan Salgın Hastalıklar Merkezinden 

Minesotaya gelerek salgını durdurmak ve orda ki insanlara yardım 

etmek için çalışmış ancak kendisi de virüs kaparak ölmüştür. 

Doktor Leonara Orantes: Cenevre’den Çine salgının çıkış noktasını 

bulmak için gelmiş ancak otel çalışanı tarafından aşıyla takas yapmak 

için kaçırılmıştır. Aşıyla takas yapılmıştır fakat sonra onu kaçıran 

insanlara ve kaçırıldığı sürede kaldığı köyde yaşayan kadın ve 

çocuklara sahte aşının verildiğini öğrenince o insanlara yardım için yola 

çıkmıştır.  

Bay Emoff: Baba ve Koca karakteri olarak karşımıza çıkmaktadır. Ölen 

eşine son görevini yapmak için cenazesini almak istemektedir ancak 

salgın dolayısıyla işler istediği gibi gitmemektedir. Baba rolünde kızını 

virüse karşı koruyan ve nerdeyse attığı her adımda virüs riskini düşünen 

fedakâr bir baba görülmektedir. 

Cinsiyet 

Filmde karakterler cinsiyet olguları ile verilmemektedir. Kadın ya da 

erkektirler, karakterler daha çok yaptıkları iş ve meslekleriyle 

gösterilmektedir. 

Statü  

Film de verilen halk aynı statüde görülmektedir. Hepsi aynı marketten 

aynı fırından alışveriş yapan orta gelir seviyesine sahip Amerikan 



444 | EDİTÖRLER: Prof. Dr. Mehmet YILMAZ, Doç. Dr. Hasan ÇİFTÇİ, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DOĞAR 

 

vatandaşlarıdır. Askeri yetkililer ve Doktorlar bir üst statüde yer 

almaktadırlar. 

SONUÇ 

Salgınlar geçmişten günümüze kadar insanoğlunun en büyük korkuları 

arasında yer almıştır. Salgın hastalılar ve pandemiler dünya çapında etki 

yaparak insanların yaşamlarını kökünden değiştirmiş hatta bazı 

imparatorlukların yıkılmasına neden olmuştur. Geçmişte yaşanan 

salgınların büyük çoğunluğu hijyen eksikliğinden kaynaklanırken 

günümüzde yaşanan salgınlar insanoğlunun doğaya hakim olma isteği 

vahşi hayvanların yaşam alanlarını gasp etmeleri ve onlara bir yaşama 

alanı bırakmamaları gibi daha sıra dışı nedenlerden kaynaklanmaktadır.  

Günümüzde yaşanan salgınların dünya çapında etki göstermesinin 

pandemiye dönüşmesinin en önemli nedenlerinden biri iletişim ve 

ulaşım ağlarının çok gelişmiş olmasıdır. Virüsü kapan biri hasta 

olduğunun farkında olmadan kısa süre içinde dünyanın birçok ülkesine 

rahatlıkla ve kısa sürede seyahat edebilmektedir ve bu esna da virüsü 

çok sayıda insana bulaştırabilmektedir.  

İnsanların en büyük korkuları arasında yer alan salgınlar hastalıklar 

sinema perdesine yansıyarak izleyiciyle buluşmuştur. Özellikle 

Hollywood sinemasında çeşitli salgın filmleri yapılmış, dünyanın sonu, 

Amerika’nın ve modern hayatın çöküşü gibi temalar sıklıkla 

işlenmiştir. Seyirci bu filmleri izlerken bir taraftan korkularıyla 

yüzleşmiş öte taraftan katharsis yaşayarak korkularından kurtulmuştur. 

Dünya çapında yaşanan Veba salgını, İspanyol gribi, Kuş gribi, Domuz 
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gribi ve son olarak Covid 19 pandemisi sinemada farklı dönemlerde 

farklı şekillerde işlenmiştir. 

Çalışmanın örneklemini oluşturan 2011 yapımı Salgın filmi yanlış 

domuzla yanlış yarasının buluşması sonucu ortaya çıkan solunum ve 

temas yoluyla bulaşan ve son derce öldürücü olan bir virüs salgınını 

anlatmaktadır. Film de virüsün nasıl yayıldığı, hükümet yetkililerinin 

ve bilim insanlarının özverili çalışmaları virüsü kontrol etmek için ne 

kadar emek verdikleri gösterilmektedir. Filmde panik havasının 

virüsten daha çabuk yayıldığı vurgulanmaktadır. İnsanlar yaşanan 

panikten dolayı gıda ihtiyaçlarını karşılamak için marketleri 

yağmalamışlar, hatta daha sonra evlere silahla zorla girerek evlerde 

yiyecek aramışlardır. Olası bir virüs salgınında insanların ne yapması 

ve yapamamasını göstermesi açısından film başarılıdır.  
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