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ÖNSÖZ 

Teknoloji geliştikçe iletişim biçimleri de değişiyor. Teknoloji ile doğru 

orantılı değişen medya endüstrisi hayatımıza A’dan Z’ye etki ediyor. 

Güvercinlerle başlayan ve saatlerce hatta bazen günlerce süren kişiler 

arası iletişim artık dijital kuşlarla bir tıklama kadar hızlı. Böyle bir 

ortamda iletişim endüstrisi de hızlı bir dönüşüm içine girdi. Bugün bu 

hızlı dönüşüm hem literatüre hem de sektöre etki etmektedir.  

İşte bizde bu hızlı döşümün yaşandığı süreçte A’dan Z’ye iletişimi 

tekrar gündeme getirmek istedik. 

Son yıllarda akademik dünyaya çok büyük kazanımlar sağlayan 

İKSAD Yayınevi ve dostum Doç. Dr. Hasan ÇİFTÇİ ile A’dan Z’ye 

iletişimi tekrar bir elden geçirdik. Hızlı dönüşen iletişim teknolojileri 

sayesinde bugünün günceli, yarının ise geçmişi bu kitapta.  

Bu kitapta çalışmalarıyla katkıda bulunan değerli akademisyenler ile 

bilgi gökkuşağınıza bir renk katabildiysek ne mutlu bize… 

 

Sağlıklı ve Güzel Günler Diliyorum. 

Doç. Dr. Mihalis (Michael) KUYUCU  
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BÖLÜM 1 

COVID-19 SÜRECİNDE SAĞLIK İLETİŞİMİNDE 
KULLANILAN GÖRSEL TASARIMLARIN ANALİZİ1 

Dr. Öğr. Üyesi Özlem VARGÜN 2 

 

 

 

 

 
1 Özet, İYYÜ 7. Bilim Günleri Kongresinde sözlü bildiri olarak sunulmuştur. Sözlü 
bildiri ve sunuma eklemeler yapılmış ve geliştirilerek araştırma makalesine 
dönüştürülmüştür. 
2 İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Görsel İletişim Tasarım 
Bölümü, İstanbul/Türkiye. ozlem.vargun@yeniyuzyil.edu.tr, ORCID: 0000-0002-
4803-5929 
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GİRİŞ 

Görsel iletişimde kullanılan tasarımlar günlük yaşamımızın önemli bir 

parçasıdır. Sosyal medya, kültür, politika, ekonomi, reklam, eğitim ve 

bilim konularında kısacası her alanda görsel bir dünyanın içinde bilgi 

sürekli bir akış halindedir. Bu sürekli bilgi akışında görsel tasarımlar 

kişisel estetik/sanatsal tercihe göre değil izleyicin anlamasını ölçmeye 

dayalıdır. Bu açıdan bakıldığında izleyicinin anlaması ve davranış 

değişikliğinde bulunması sağlık iletişiminde çok daha önemli hale gelir. 

Bu görsel mesajlar çok basit olmalı hem mesaj ve bilgi içermeli hem de 

algılanabilir ve dikkat çekici olmalıdır. İyi bir tasarımcı görsel 

tasarımlarında birkaç katmandan oluşan bilgi ve mesaj akışı 

sağlayabilir. Ancak bu mesajlar doğrudan verilmeli metafor gibi 

kavramsal birleştirme yapmaya zorlamamalıdır.    

Bu araştırma yazısında görsel iletişim kavramları sağlık iletişimi 

konusunda özelleştirilerek sağlık kampanyalarında kullanılan görsel 

tasarımlar incelenmiş bu çerçevede ideal tasarıların özellikleri içerik ve 

görsel çözümlemesi yapılarak hatalı tasarımlarla karşılaştırılmıştır. 

Sağlık iletişiminde kullanılan tasarımlar ve seçilen örnekler Sağlık 

Bakanlığının Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü, COVID-19 

Bilgilendirme Platformu web sayfalarında bulunan Öncelikli Yayınlar 

içinden uyarı öncelikli 6 adet afiş ile sınırlandırılmıştır. Görseller; 

bilgilendirme amacı, farkındalık oluşturma, tutum geliştirme veya 

davranış değişikliği oluşturma kriterleri göz önünde bulundurularak 

seçilmiştir. Seçilen görsellerden hareketli görüntüler içerik analizi ile 
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incelenmiş Afişler ise göstergebilimsel analiz ile nesnelliği 

sorgulanmıştır.  

Araştırma bölümüne geçmeden önce görsel iletişim nedir, neden 

önemlidir ve genel olarak görsel iletişim stratejisi nasıl oluşturulmalıdır 

konusuna genel bir bakış açısı getirilmiştir. Bu bakış ikinci bölümde 

sağlık iletişimi ile ilişkilendirilmiş ve sağlık iletişiminin nasıl olması, 

gereklilikleri ve kullanım alanlarına değinilmiştir. Üçüncü bölümde 

sağlık iletişim kampanyalarına değinilmiştir. Çünkü halkı bilgilendirme 

amaçlı hazırlanan kampanyaların büyük bir çoğunluğu görsel 

tasarımlardan oluşmaktadır. Bu bölümde videolar, afişler ve billboard 

örnekleri analiz edilmiştir. Son bölümde ise kafa karışıklığına yol açan 

hatalı görsel tasarımlar incelenerek analiz edilmiştir. Sonuç bölümünde 

ise genel bir tekrar ile ideal görsel tasarımların nasıl olması gerektiği 

açıklanmıştır.  

1. SAĞLIK İLETİŞİMİNDE KULLANILAN GÖRSEL 

TASARIMLAR  

Bu bölümde görsel tasarımlar; avantaj ve dezavantajlarına 

değinilmiştir. Görsel tasarımlar ve sağlık iletişimi stratejilerine 

değinilmiş amaç ve önemine değinilmiştir. 

1.1. Görsel İletişim Tasarımı 

İletişim anlamlı iletilerin üretilip paylaşıldığı bir süreçtir (Görsel 1). Bu 

süreç normalde yüz yüze ve aracılı iletişim olarak ikiye ayrılmakla 
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birlikte günümüzde, teknolojik gelişmeler ve pandemi gerçeği aracılı 

iletişimi yaşamın vazgeçilmezlerinden biri haline getirmiştir. Aracılı 
iletişim bilgi ve enformasyonla veri akışı sağlarken aynı zamanda çift 

yönlü ve etkileşimli kitle iletişim türünü oluşturur. Kitle iletişimin 

öneminin fark edilmesi ve teknolojik başlangıcı yaklaşık Birinci Dünya 

Savaşı sonrası olarak tarihlendirilebilir. Kamuoyu oluşturma ve 

biçimlendirmekteki öneminin Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra 

anlaşıldığı ve araştırılmaya başlandığı kitle iletişimi; hâlihazırda bu 

özelliğini farklı tip ve alanlarda güçlü biçimde sürdürmektedir (Güngör, 

2018: 370). Günümüzde ise Bilgi ya da İletişim Çağı olarak adlandırılan 

bu dönemde yeni medya teknolojileri, yaşamın her alanına girmiş 

zaman, mekân ve çeşitli sınırlılıklardan bağımsızlaştırılmıştır.  

 

Görsel 1. İletişim Modeli [t.ly/akhV] 
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Görsel İletişim bilgi ve fikirlerin semboller ve imgeler kullanılarak 

aktarılmasıdır. Görsel iletişimde kullanılan araçlar ise görsel, tipografi, 
renk ve sayfa düzenidir. Görsel iletişimde anlam ve mesaj; grafik, 

çizelge, diyagram, infografik, poster, harita, illüstrasyon, resim ve 

fotoğraf gibi görsel unsurlar kullanarak aktarılır. Görsel iletişim 

tasarımcısı vermek istediği mesajı kelimelerin ve resimlerin ötesine 

geçerek yaratıcı şekilde aktarabilir; rengi, türü, hareketi, sembolleri ve 

görüntüleri kontrol ederek, izleyiciyi bilgilendirmek, eğitmek, ikna 
etmek ve hatta eğlendirmek için tasarlanmış görseller üretir. Görsel 

iletişim bilgiyi aktarma, eğitme, ikna etmekte diğer iletişim türlerine 

göre daha etkilidir. Görsel iletişim üç temel zorluğu aşabildiği, diğer 

iletişim türlerinden daha hızlı ve etkili aşabildiği için bugün çok daha 

önemli bir iletişim aracı haline gelmiştir (Nuckols, 2021, t.ly/yCtj). Bu 

zorluklar; 

1. Görseller sınırlı dikkati daha çabuk etkileyebilir. Sınırlı 

dikkatten kasıt; kentte araçla ilerlerken bir bilboarda göz ancak 2 

sn bakabilir, ya da internette sayfalar arasında dolaşırken göz yine 

ancak 8 saniye3 dikkatini verebilir (Nuckols, 2021, t.ly/cFit). Bu 

sınırlı sürede görseller yazıdan daha avantajlı durumdadır ve 

görsel iletişim içeriği dağıtmadan problem çözme yeteneğine 

sahiptir.  

 
3 Bu oran yıllara göre daha azalmaktadır. Nature Communications'da 2019 yılında 
yapılan bir araştırmaya göre 2000 yılında görsel dikkat süresi 12 saniye iken, 2013 
yılında bu oran 8,25 saniyeye düşmüştür. Dikkat dağınıklığı olasılığına karşı 
İnfografikler hedef kitleye adım adım rehberlik eder ve bilgilendirir. 
 

https://www.eurekalert.org/pub_releases/2019-04/tuod-aoi041119.php
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2. İkinci zorluk içeriği hatırlamada yaşanır. Görsel tasarımda 

içerik oluşturulurken genellikle akılda kalan görsel içeriklerdir. 

İnfografikler yazıyı ve sesi desteklediği için hatırlama ve akılda 

kalma oranı daha fazladır. Görseller içeriği derinlemesine 

anlama, iç görü oluşturma ve düşünmesine olanak sağlar. Konuyu 

özetleme gücü vardır. Bilgi aktarımında konsept haritası ve süreç 

şemaları içerikle bağlantı kurmada yardımcı olur.  

3. Üçüncü zorluk içeriği anlamada yaşanır. Her gün gerek 

yaşadığımız çevrede gerekse internet ve sosyal medyada mesaj ve 

görsel bombardımanı ile karşı karşıyayız. Bunları nasıl 

filtreleyeceğimize karar vermek gerekmektedir. Bunların 

arasından dikkatimizi çekip anlayabilmek için görsel tasarımlar 

daha etkilidir. Ancak bunların tutarlı ve anlamlı olmaları 

önemlidir.  
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Görsel 2 İnfografik, Kavram Haritası ve Süreç Şeması [t.ly/cFit] 

Görsel içeriğin tutarlı olması içeriği anlama ve davranış değişikliği 

oluşturmada önemli bir kavramdır. Bu kavram Aristo’nun önerdiği ve 

bugün pazarlama iletişiminde kullanılan ethos (itibar/güvenilirlik/ 

karizma), pathos (duygulara hitap etme/ödül/korku/aşk) ve logos 

(mantıklı argüman oluşturma/tutarlılık) retorik üçgeni (ikna kavramı) 
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(Satıcı, 2014: t.ly/ju5s) ile kesişmektedir. Logos kavramının önemi 

bugün stresle başa çıkma ve tıbbi alanlarda yeniden araştırma konusu 

haline gelmiştir. Aaron Antonovsky, insanların stresli durumlara neden 

bu kadar farklı tepki verdiğini anlamak için tutarlılık 
kavramını ortaya atmıştır (Collingwood, 2016: t.ly/GBtp).. “Tutarlılık 

yani mantıklı argüman oluşturma kişinin çevresinin öngörülebilir 

olduğu işlerin makul bir şekilde beklenebileceği gibi yoluna gireceğine 

dair yaygın, kalıcı ancak dinamik bir güven duygusuna sahip olma 

derecesini ifade eder. Yani iyimserlik ve kontrolün karışımıdır ve üç 

bileşeni vardır; anlaşılırlık, yönetilebilirlik, anlamlılık” (Collingwood, 

2016: t.ly/GBtp). Bu durumda tutarlılık kavramını görsel tasarımlarda 

görüntü bombardımanı arasından mantıklı görsel seçimler yaparak 

içerikle eşleştirilebilirse kullanıcının sorunları çözmesi ve doğru bilgiye 

ulaşması hızlandırılabilir.  

Görsel 2’de sırasıyla içeriği hatırlamak için oluşturulmuş infografik, 

kavram haritası ve süreç şeması verilmiştir. İnfografikler yazıyı ve sesi 

desteklediği için hatırlama ve akılda kalma oranı daha fazladır. Ayrıca 

bu görseller içeriği derinlemesine anlama, iç görü oluşturma ve 

düşünmesine olanak sağlar. Bilgi aktarımında konsept/kavram haritası 

konuyu özetleme gücüne sahiptir. Son görselde ise süreç şeması 

bulunmaktadır. Bu harita içerikle bağlantı kurma ve hangi sırada 

gerçekleşeceğini kavrama açısında kullanıcılara yardımcı olur.  
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Görsel 3. VAK Teorisi (Görsel-İşitsel-Kinestetik İletişim) ve Renklerin Görsel 
Tasarıma Etkileri [t.ly/yCtj] 

 Görsel iletişimde tutarlı bilgi ile iletişim stratejisi oluşturulurken sesi 

ve kinestetik görüntüleri eşleştirerek VAK teorisini (Görsel-İşitsel-

Kinestetik İletişim) kullanmak duyuları harekete geçirmeyi 

sağlayacak böylece hafızayı geri çağırarak mesajın zihinsel resmi 

çizilebilecektir (Nuckols, 2021, t.ly/yCtj). Kinestetik görüntüler 

(Akansu, yere bastırılan ayak ya da vuran kalpler gibi) hareket hissi 

uyandırır, bu da hafızada kalıcılığa sebep olur. Ayrıca görsel 
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tasarımlarda renkler önemli fark yaratmak için etkili bir araçtır. Örneğin 

Görsel 2’deki turuncu renk sıcaklık, sosyallik, gençlik ve mutlulukla 

ilişkilendirilirken, mavi rengin soğukluk, soyutlama, pasiflik ya da 

melankoliye varan bir duygu yaratabileceği görülmektedir. Bu nedenle 

sağlık iletişiminde doğrudan mavi değil sarı ile harmanlanmış turkuaz 

kullanılır. Turkuaz içindeki sarı nedeniyle neşe ve umut ögeleri 

barındırır. 

1.2. Sağlık İletişimi Nedir? Neden Önemlidir?  

Sağlık iletişimi “sağlık konusunda ilgili kişi ve grupların ilgili kişi ve 

gruplara yönelik gerçekleştirmiş olduğu iletişim şeklidir” (Okay, 2016; 

11) şeklinde genel bir tanım yapılabilir. Daha geniş tanımlama ile sağlık 

iletişimi; birey, toplum ve halk sağlığı sonuçlarını iyileştirebilecek olan 

sosyal, örgütsel ve politik bir değişikliği ya da davranışı sürdürmek ve 

benimsetmek için bireyi, toplumu, özel grupları, sağlık 

profesyonellerini ve politikacıları etkileyebilen multidisipliner bir 

alandır (Doruk, 2018; 38). Sağlıkta iletişim üç seviyede gerçekleşir. 

Bunlar:1) Kişiler arası iletişim boyutunda bir hekimin hastasıyla 

görüşmesi sırasında olan kişilerarası iletişim (Hasta-Hekim İletişimi), 

2) Toplum sağlığı boyutunda oluşan grup iletişimi (Gruplar arası 

İletişim) ve 3) Kitle iletişimi (Özmen, 2018; 15). 

Sağlık iletişimi, halk sağlığı kampanyalarından sağlık eğitimine, 

doktor ile hasta arasındaki iletişimden tanıtıcı sağlık bilgilerini iletme 

çalışmalarına kadar geniş bir yelpazeyi kapsar.  Sağlık bilgisini 
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yaymanın amacı ise, sağlık okuryazarlığını4 geliştirmek ve kişisel 

sağlık tercihlerini etkilemektir. Sağlık iletişimi, sağlık hizmetlerinde 

profesyonellerin, sağlığı iyileştirmek için halkın kararlarını ve 

eylemlerini bilgilendirmek ve etkilemek için iletişim stratejilerini 

kullanmalarına izin veren bir alt disiplindir. 

Tanımın çerçevesi çok geniş tutulduğundan hasta doktor iletişiminden, 

personel arası iletişime, kitle iletişiminden, kurum ve kampanyalarda 

yürütülen bilgilendirmelere kadar sosyal bilimlerle tıp bilimi arasındaki 

tüm iletişim şekillerini kapsar. Kevin Bradley Wright ve diğerlerine 

göre; 

Kişisel iletişim perspektifinden sağlık iletişimini inceleyen 
araştırmacılar, insanların sağlıkla ilgili kavramlar ve mesajlar 
hakkındaki tutumlarına, inançlarına, değerlerine ve duygularına 
odaklanma eğilimindedir. Kişilerarası sağlık iletişimi uzmanları, 
sağlayıcılar ve hastalar arasındaki ilişkilere odaklanma 
eğilimindedir veya günlük ilişkilerin (yani aile üyeleri, iş 
arkadaşları ve arkadaşlar) sağlığımızı nasıl etkilediğini incelerler. 
Diğer sağlık iletişimi akademisyenleri, sağlığı örgütsel bir bakış 
açısıyla inceler ve hiyerarşiler, kuruluşlardaki bilgi akışı ve 
çalışan-yönetim ilişkileri gibi sağlık kuruluşlarının özelliklerine 
odaklanma eğilimindedirler. Kültürlerarası sağlık iletişimi 
akademisyenleri, insanların sağlığı ve hastalığı nasıl 

 
4 Sağlık okuryazarlığı; uygun sağlık kararları vermek ve tedavi talimatlarını 
takip etmek için sağlık hizmeti bilgilerini elde etme, okuma, anlama ve kullanma 
becerisidir. Sağlık okuryazarlığının birden fazla tanımı vardır, kısmen, çünkü sağlık 
okuryazarlığı hem sağlık okuryazarlığı taleplerinin yapıldığı bağlamı (veya ortamı) 
(örneğin, sağlık bakımı, medya, internet veya spor tesisi) ve insanların bu duruma 
getirdiği beceriler. 
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anladıklarının yanı sıra, kültürün oynadığı benzersiz role 
odaklanma eğilimindedir (Wright vd, 2013; 5). 

Bu nedenle geniş perspektifte ele alınan konu bu makalede halkı 

bilgilendirme amaçlı yürütülen halk sağlığı kampanyaları ve tanıtıcı 
sağlık bilgilerini ileten görsel tasarımlarla sınırlandırılmıştır. 

Etkili sağlık iletişiminin hedef kitleye ve duruma göre uyarlanması 

gerektiğinden, sağlık iletişimi araştırması, insanları sağlığı iyileştirme 

yolları hakkında bilgilendirmek veya belirli sağlık risklerinden 

kaçınmak için iletişim stratejilerini geliştirilmelidir. Akademik olarak 

sağlık iletişimi, iletişim çalışmaları içinde bir disiplindir. Sağlık 

iletişimi araştırmalarının amacı, toplumun genel sağlığını iyileştirecek 

daha iyi ve daha etkili iletişim stratejilerini belirlemek ve uygulamaktır. 

Sağlık iletişiminin amaçlarını maddeler halinde sıralarsak önemine de 

vurgu yapmış oluruz. Bunlar; 

1. Kitleleri bir sağlık sorunu hakkında bilgilendirme ve 

farkındalığı artırma 

2. Bir sağlık sorununa yönelik davranış ve tutumları etkileme 

3. Sağlıklı uygulamaları gerçekleştirme 

4. Çeşitli içeriklerle bir sağlık konusu, sorunu ve çözümü 
hakkında bilgi verme ve dikkat çekme 

5. Bireyi etkileme ve davranış değişikliğinin yararlarını 
gösterme 

6. Yürütülen kampanyalarla sosyal normları değiştirerek inanç ve 
tutumları etkileme 

7. Kurumsal ilişkileri arttırma 

8. Bir sağlık sorunu veya politikasıyla ilgili bir pozisyonu 
savunma ve yerleştirme 
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9. Sağlık hizmetine olan talebi veya desteği artırma olarak 

sıralanabilir.  
10. Sağlıkla ilgili yanlış anlamalara karşı bilgilendirme ve 

farkındalık yaratma olarak sıralanabilir (Okay, 2016, 127). 

İkna edici bir sağlık mesajı tasarlamak, sağlık iletişimi için temel bir 

stratejidir. Sağlık iletişimi mesajlarının seçilmiş kitlelere doğru ve hızlı 

bir şekilde ulaşması için, sağlık iletişimi profesyonelleri, doğru hedef 

kitlelerine uygun bilgilerden oluşan bir koleksiyon 

oluşturmalıdır. Hedef kitlenin mesajı anlaması, bilgilenmesi ve 

davranış değişikliğini gerçekleştirmesi etkili sunum için çok önemlidir. 

İletişimciler, pazarlama, psikoloji ve davranış bilimleri dahil olmak 

üzere bir dizi diğer bilimsel disiplinlerden gelen bilgileri sürekli olarak 

sentezlemelidir (Beato, Telfer, 2010; 25). Bu bilgiler toplandıktan 

sonra, profesyoneller mesajlarını en iyi şekilde ileteceğine inandıkları 

çeşitli iletişim araçları, yöntemleri ve stratejileri arasından seçim 

yapabilirler. Bu yöntemler arasında kampanyalar, eğitimler, yeni 

teknolojiler ve sosyal medya kullanımı ile kişilerarası iletişim yer alır.  

Sağlık iletişimi toplumu bilgilendirme ve davranış değişikliğine teşvik 

etmek olarak ele alırsak sağlık iletişiminde kullanılan kampanyaları, 

strateji ve hedefleri üzerinden genel olarak geçmek gerekecektir. 

Önümüzdeki bölüm bu konuyu içermektedir.   

2. SAĞLIK İLETİŞİM KAMPANYALARI 

Sağlık iletişimi kampanyaları halk sağlığı mesajlarını yaymak için, 

hastalıkların yayılmasını önlemek için (kanser, HIV/AIDS, COVİD-
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19), genel sağlığa ve sağlıklı yaşama teşvik için (sigarayı bırakma, aile 

planlaması) en çok kullanılan etkili yöntemlerden biridir. The Institute 

of Medicine iletişim kampanyalarını hedef kitlelere göre üç yolla 

verilmesi gerektiğini savunmaktadır; 1) Halkın ortak paydada 

buluştuğu noktada bilgi vermek, 2) Ortak paydada oluşturulan bu 

mesajı farklı hedef kitlelerine ulaştırırken sistematik değişiklikler 

yapmak, 3) Farklı hedef kitleleri için farklı mesajlar oluşturmak 

(Freimuth, 2004; 2053).  Bu açıklamaya göre sağlık iletişiminde 

kültürel farklılıkların gözetilmesi, hatta çözüm için uygun maliyet 

çözümleri (Schiavo, 2007; 12) üretilmesi gerekmektedir.  

Amerika Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığının 2013’de yayınladığı 

Sağlık İletişiminin Temelleri yazısında Sağlık İletişimi kampanyaları 

için yapılacak stratejik planlama adımlarını şu şekilde sıralamıştır;  

1. Sorunun ne olduğunu ve sorundan kimin etkilendiğini 
tanımlamak için arka plan bilgilerini gözden geçirme 

2. İletişim hedeflerini belirlemek ve istenen sonucu karşılamak için 
bir plan önermek 

3. İlgi alanlarını, tutumları, davranışları, faydaları ve engelleri 
belirleyerek hedef kitleyi analiz edin 

4. Hedef kitlelere en etkili şekilde neyin ulaşacağına ilişkin iletişim 
kanallarını ve materyallerini seçin 

5. Anlayış, kabul ve mesaja verilen tepkiyi belirlemek için mesaj 
konseptleri geliştirin ve önceden test edin 

6. Seçilen hedef kitle ile iletişim kurun ve mesaja maruz kalma ve 

tepkileri izleyin 

7. Sonucu değerlendirin ve değişikliklerin yapılması gerekip 
gerekmediğini belirterek kampanyanın etkililiğini ve etkisini 
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değerlendirin (Center for Disease Control and Prevention, 2013. 

t.ly/kfIQ). 

S. Ece Karadoğan Doruk’a göre Sağlık iletişimi disiplinlerarası 

yaklaşıma dayalıdır (Doruk, 2018; 45). Sağlık, eğitim, sosyal 

pazarlama, davranış ve sosyal psikoloji ile sosyoloji ve antropoloji 

bilim dallarından yararlanılmaktadır. Sağlık iletişimi programlarında 

iyi bir strateji geliştirilmeli, eylem planı hazırlanmalı, yaratıcı çözümler 

ve öneriler sunulabilmeli ve süreç profesyonellerce yönetilmelidir. 

“İnsanların ne yapmalarını istiyorsunuz?” sorusu, sağlık iletişim 

programları planlanırken sorulması gereken ilk sorudur (Schiavo, 2007; 

12-21).  

İletişim kampanyaları "genellikle belli bir zaman dilimi içerisinde ve 

bir dizi organize iletişim aktiviteleri aracıyla nispeten geniş sayıda 

bireyden, spesifik çıktı veya etkiler elde etme niyetinde olan bir 

müdahale olarak" tanımlanır (akt. Okay, 2016; 128). İletişim 

kampanyalarının özellikleri ve önemi aşağıda sıralanmıştır;  

1. İletişim kampanyaları sağlıklı bir davranışın edinilmesi, 

değişiklik yapılması ve hedef kitleye doğrudan eğitim sağlama 

niyeti taşır.  
2. Kampanyalar geniş kitleleri etkilemeyi amaçlar ve değerli 

kaynakları paylaşır (bazen parasal, bazen gönüllü, bazen başka 
kurumlarla iş birliği aracılığıyla).  

3. Kampanyalar sıklıkla çoklu kanalları kullanırlar ve araçlı 
(televizyon, radyo, internet) kanalları kişisel kanallarla (sağlık 
profesyonelleri, sosyal yardım görevlileri) birleştirebilir.  

4. Kampanyalar tavsiye edilen davranışların kabul edilmesini 
etkilemeye çabalarlar. Bunu da tüketicilerin davranış hakkında ne 
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bildikleri ve neye inandıklarını etkileyerek ve/veya güncel 
ve/veya algılanan sosyal normları etkileyerek ve/veya güncel 
becerileri ve yeteneklere olan güveni değiştirerek 

gerçekleştirirler.  
5. Kampanyalar sıklıkla devlet tarafından desteklenirler, bazen de 

bu özel yandaşlar veya profesyonel organizasyonlar veya ulusal 

yandaşlar veya profesyonel organizasyonlar tarafından iş birliği 
içerisinde gerçekleştirilir.  

6. Kampanyalar sıklıkla daha geniş bir sosyal pazarlama 

programının birer parçasıdırlar. Sosyal pazarlama, ticari 
pazarlamanın sosyal ve sağlık sorunları çözmeye yardımcı olacak 
şekilde adapte edilmesidir. Sosyal pazarlama programları iletişim 
çabalarını başka aracılık unsurlarıyla bütünleştirir.  

7. Daha geniş olarak, pek çok kampanya doğrudan nüfusu etkilemek 
için, kamu politikası etkileyen (vergiler, düzenlemeler) 

birtakım faaliyetlerde bulunurlar. Toplumu ilgilendiren bu 
konularla, sağlık konuları etkilemeye çalışırlar (akt. Okay, 2016; 

128). 

Sağlık iletişimin kampanyalarında biçim içerik ilişkisi ile uyumlu 

görsel tasarımlar hazırlanırken sosyal pazarlama programları ve 

çoğunlukla reklam tasarımı yöntemleri kullanılır. Bunlar;  

1. Kurum hakkında bilgi verirken üstün özellikleri vurgulama, fayda 
ve memnuniyeti vurgulama 

2. Estetik yaratıcı ve sade tasarımlarla kullanıcılarına en kısa ve 
kolay ulaşabilme 

3. İkna için tanık kullanma, deneyim paylaşma 

4. Uzman görüşü bildirimi 
5. Duyguları harekete geçirme, mizah, duygusallık, ödül, ceza ve 

korku unsurlarını kullanma diğer görsel tasarımlarda da 
kullanılabilen yöntemlerdir (Ürper, 2012; 119).  
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Sağlık iletişiminde stratejik olarak kullanılan görsel tasarımlar kurum 

tarafından belli bir amaca ulaşmak için bilinçli şekilde kullanılır. Bu 

amaçlar bilgi aktarma, farkındalık oluşturma, tutum geliştirme ve 

davranış değişikliğidir.  Bu amaçlar doğrultusunda tasarlanan görsel 

tasarımlara bakıldığında Sağlık Bakanlığının doğru seçim ve tasarımlar 

yaptığı görülmektedir. Bu nedenle yukarıdaki bilgilerden yararlanılarak 

bundan sonraki bölümde sağlık bakanlığı tarafından yayınlanan ve 

sosyal medya hesaplarında paylaşılan 4 video kamu spotu içerik analizi 

ile değerlendirilmiştir. 

2.1. Sağlık İletişiminde Video ve Kamu Spotlarının İçerik 
Analizi  

Pandemi dönemi tüm dünyada sağlık iletişimini en öncelikli konu 

haline getirmiştir. Halk ivedilikle bilgilendirilmiş ve davranış 

değişikliği oluşturabilmek için kamu spotları hazırlanmıştır. İşin 

ciddiyetini kavrayan halkın büyük çoğunluğu da bu öneri ve uyarılara 

uymuştur. Bunun bir nedeni doğru uyarı ve tasarımların yapılması, her 

ülkenin kendi politik görüşü (yaptırımları) ve kültürel değerlerini 

gözeten sağlık iletişim stratejilerini kullanmasıdır. 

T. C. Sağlık Bakanlığı’na bağlı COVID-19 Bilgilendirme Platformunda 

yer alan yayınlar arasında videolar diğer görsel tasarımlara göre daha 

fazla yer almaktadır. Bu platformda yer alan yayınlar sırasıyla şöyle 

sıralanabilir;  
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Afişler: Halka Yönelik: 23 adet afiş, Sağlık Personeline Yönelik: 7 adet 

afiş, Sektörler İçin Çalışma Rehberi Afişleri; 42 adet afiş olmak üzere 

toplam 72 adet afiş bulunmaktadır. 

Broşürler; Halka yönelik 8 adet, Sağlık Personeline Yönelik 1 adet afiş 

bulunmaktadır. Kent mekanlarında paylaşılan Bilboardlardan 6 adet, 

CLP (Raket) 7 adet ve Giant Board 2 adet afiş vardır.  

Videolar: En az 23 sn, 1dk 40 sn ve en çok 2dk. 41 sn sürelidir. 

COVID-19 hakkında bilgilendirme ve tutum değiştirme tasarımları en 

çok videolardan oluşmaktadır.  Sosyal Medya Videoları: 38 adet, 

Uzman Videoları: 8 adet, Kamu Spotları: 51 adet olmak üzere toplam 

97 video bulunmaktadır.  

Videolardaki konulara bakıldığında Koronavirüs hakkındaki 

bilgilendirmeye yönelik görsel tasarımlar çoğunlukla videolarla 

anlatıldığı görülmektedir. Tasarımda sadece görsel ve yazınsal değil 

sesli ve hareketli olmak üzere algılamayı ve öğrenmeyi arttıran 

bilinçli bir seçim vardır. Görsel İletişim bölümünde anlatılan tutarlı 
bilgi ile iletişim stratejisi oluşturulmuştur. Ses ve kinestetik görüntüler 

eşleştirerek VAK teorisi (Görsel-İşitsel-Kinestetik İletişim) 
kullanılmış, duyuları harekete geçirmeyi sağlayacak şekilde hafızayı 

çağıran mesajların zihinsel resimleri çizilmiştir. Afiş ya da broşürde 

sadece göz algısı kullanılırken, videolarda duyma algısı da devreye 

sokulduğunda hatırlanması, akılda kalıcılığı öğrenmeyi artırmıştır. 

Bu makalede asıl amaç sağlık iletişiminde kullanılan afişlerin 

analizidir. Ancak sosyal medyada sürekli karşımıza çıkan video ve 
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kamu spotlarının önemi de göz ardı edilemeyeceğinden kısaca farklı 

türler üzerinden betimsel ve içerik analizi ile incelenmiştir. Bu 

seçimlerde farklı konulardan birer örnek oluşturma, illüstrasyon, 

piktogram/ikon, ses ve yazının kullanıldığı farklı video örnekleri ile 

farklı süre kıstasları göz önünde bulundurulmuştur.  

  

  

Görsel 4. COVİD_19 Korunmaya Yönelik Tedbirler (Sosyal Medya Videoları) 
(t.ly/4OsYK) 
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Görsel 4’de yer alan videoda Yeni Koronavirüs (SARS-CoV-2) 

hakkında genel bilgiler içermekte olup 2 dakika 41 saniye ile en uzun 

tanıtım videosudur. İkon ve grafiksel illüstrasyonlarla yapılan 

bilgilendirmede kadın dış ses kullanılmış ve sesli anlatımın yanında 

düşük frekanslı soft tanıtım müziği kullanılmıştır. Müzik orta ritimli 

olup, durağan ya da gerilim ögeleri içermemektedir. 

Anlatımlarda kullanılan illüstrasyonlarda virüsün nasıl vücuda girdiği, 

hangi organlarda hasar bıraktığı insan iç organlar illüstratif vektörel 

çizimlerle aktarılmıştır. Enfeksiyonun çok hızlı yayılması sonucu 

oluşan problemler, bina ve insan ikonları kullanılarak aktarılmış, 

sağlıklı insan bedenleri mavi ile gösterilirken, kırmızı olanlar virüs 

bulaşmış hastalar olarak gösterilmektedir. Nesnel bir anlatımın 

kullanıldığı videoda, kolay okunabilir Myriad Pro Font yazı karakterleri 

kullanılmış, sözlü anlatımla desteklenmiştir.  COVID-19 Korunmaya 

Yönelik Tedbirler adlı bu video hem videonun başlığını hem de ana 

fikrini oluşturmaktadır.  

T. C. Sağlık Bakanlığı’na bağlı Sağlığın Geliştirilmesi Genel 

Müdürlüğünde bulunan Öncelikli Yayınlar arasında bulunan Kış 

Aylarında COVID-19 Tedbirleri videosunda (Görsel 5) piktogram 

kullanılmamıştır. Dramatizasyon yöntemi kullanılarak hazırlanan çizgi 

film animasyonlarda daha soft bir müzik kullanılmış, yer yer 

karakterler öksürük efektleri ile vurgulanmıştır. İçerik olarak kış 

aylarında günlük yaşamda uyulması gereken tedbirler tekrar 

hatırlatılmıştır.  
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Görsel 5. Kış Aylarında COVİD_19 Tedbirleri (Yayında Olan Öncelikli Yayınlar) 
(t.ly/ZYcg) 

Sağlık iletişiminde tutum geliştirme ve davranış değiştirmeye yönelik 

Hayat Eve Sığar videosu (Görsel 6) Sosyal Medyada paylaşılmak üzere 

hazırlanmıştır. 23 saniye süren videoda virüse yakalanmamanın, 

hayatta kalmanın tek yolunun evde kalmak olduğu vurgulanır. Videoda 

dış ses ve sözlü anlatım yoktur, sadece tanıtım müziği ve efektler 

kullanılmıştır. Müziğin ritmi evin güvenli ve koruyucu olduğunu ima 

ederken, yeşil-mavi turkuaz renk kullanımı yine umut ve güven ögeleri 

içermektedir. 3 gülen yüz emojisi evde mutlu yaşamın varlığını, atış 

ritimli kırmızı kalp evde sevgi ve yaşam olduğunu göstermektedir. 

Videoda kullanılan ve videonun ana fikrini oluşturan “Hayat Eve Sığar” 

mottosu web ve baskıda kolay okunabilen Nexa Font (Sans Serif) 

ailesinden seçilmiştir. EVE kelimesi hem vurguyu arttırmak hem de 

tasarımda hizalama kaygısı ile büyük yazılmıştır.  
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Sağlık iletişiminde sık sık kullanılan bu videolar ve kamu spotları 

reklam mantığı ile sürekli hatırlatma yaparak koruyucu önlemlerin 

önemini tekrarlamış ve kamuoyunda farkındalık yaratılmıştır.  

    

Görsel 6. Hayat Eve Sığar (Sosyal Medya Videoları) (t.ly/n1ro) 

Sosyal mesafe adlı kamu spotu da (Görsel 7) dış ses olmadan sadece 

müzik ve yazınsal mesajlarla günlük hayatta sosyal yaşam içinde 

mesafe kurallarının nasıl olması gerektiğine dair bilgilendirme mesajı 

içermektedir. Oldukça enerjik olan müzik eşliğinde çağdaş yaşamın 

nasıl olması gerektiğini kesişim noktalarında ne yapılması nasıl 

davranılması gerektiği ile ilgili bilgilendirmeler içermektedir. 

Facebook, Twitter, Instagram ve YouTube hesaplarında Sağlık 

bakanlığının videoları sürekli yayınlanmaktadır.  
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Görsel 7. Sosyal Mesafe [t.ly/pY7j] 
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Tablo 1. Sağlık iletişiminde Tasarım Ögelerinin Kullanımı 

Kriterler 1. COVİD_19 
Korunmaya 
Yönelik 
Tedbirler 

2. Sosyal 
Mesafeyi Koru 

3. Kış 
Aylarında 
COVİD_19 
Tedbirleri 

4. Hayat Eve 
Sığar 

Video süresi 2’ 41’’ 1’ 50’’ 1 ‘  13’’ 23’’ 
Amaç Bilgilendirme 

Destek arttırma 
Davranış 
Değişikliği 

Farkındalık 
Tutum 
değiştirme 

Sosyal Norm, 
inanç Tutum 
Değiştirme 

İçerik Süreç Anlatımı Yeni Normal Süreç Anlatım Yeni Normal 
Anlatım Biçimi Simgesel 

Anlatım 
Resimleme ile 
anlatım 

Anlatı 
Kullanılmış 

Tipografik 
Anlatım 

Müzik Var (Soft) Var (Enerjik) Var (Soft) Var (Enerjik) 
Dış Ses Var Yok Var Yok 
Yazı/Font Var Var Var Var 
Logo Kullanımı Var Var Var Var 
Tasarım Çoklu Destek Çoklu Destek Çoklu Destek Sade 
Renk Beyaz Duvar 

Zemin 
Turkuaz zemin Billur Zemin Turkuaz 

zemin 
Görsel İmge Var Var Var Var 
İkon/piktogram/ 
sembol  

Var  Yok Yok Var  

İlüstrasyon Var Var Var Yok 
Ödül  Var Var Var Var 
Ceza/Korku Var Yok Var Yok 

Amaç: Her videonun amacı genel olarak bilgilendirme ve davranış 

değişikliği oluşturmadır. Ancak ilk video COVİD-19 hastalığının 

tanıtımı ve tedbirlere uyulmazsa sürecin nasıl olacağını, neden 

yasakların geldiğini açıklamaktadır. Fonda oldukça soft bir müzik ve 

dış ses anlatımı bulunmaktadır. Hastalığın süreci ve tedbirlere 

uyulmazsa sonuçları açıklanmaktadır. Oldukça sade bir dil kullanılan 

videoda anlatımlar ses, yazı, ilüstrasyon, piktogram ve infografiklerle 

desteklenmiştir. 2. Video günlük hayatta sosyal mesafenin nasıl olması 

gerektiği anlatılmış, davranış değişikliği amaçlanmıştır. 3. Videoda kış 

aylarında yapılması gerekenler, hastalığın nasıl bulaştığı  açıklanmış 

tutum değiştirme ve farkındalık oluşturma amaçlanmıştır. Son videoda 
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sosyal normlar ve genel inanışlar tekrar tanımlanmış, evde kalma 

güvenli tek çözüm olarak önerilmiştir.  

İçerik: Video konusunun ne olduğu hakkında bilgidir. İlk videoda 

hastalığın süreci anlatılmıştır. 2. Video yeni normal hakkında bilgi 

vermektedir. 3. Videoda kış aylarında yaşam ve davranışlarımız 

alışkanlıklarımız hakında bilgi verirken, kış mevsimi süresince 

yapmamız gerekenler anlatılmıştır. 4. Video artık hayatımızın evde 

devam edeceği yeni normal anlatılmıştır. Bütün içerikler sade bir dil ile 

anlatılmış, jargon kullanılmamıştır. 

Anlatım Biçimi: Görsel tasarımlarda bilgi ve mesaj aktarımı birkaç 

yöntemle yapılabilmektedir. Bunlar; “çizgisel anlatım, lekesel anlatım, 

biçimleme, simgesel anlatım, fotografik anlatım, resimleme ile anlatım, 

tipografik anlatım, Eğretileme, Soyutlama, Başkalaşım, Foto-tipo, 

Deneysel yazı tasarımı kullanılarak anlatım olmak üzere 12 türden 

oluşur” (Tuğrul, 2013: 17). Bu türlere ek olarak bir süreç, hikaye ya da 

olay örgüsünün anlaşılır bir dizi halinde aktarılmasına da Anlatı 
denmektedir ((Wigan, 2019:29). Bu bölümdeki 3. Videoda dış ses 

yardımıyla bir olay örgüsü kış aylarında alınacak tedbirler anlatı 

yoluyla aktarılır. Olaylar, karakterler ve durum ilüstrasyonlarla tutarlı 

ve anlamlı biçimde verilir. 4. Videoda hareketli görüntüler tipografik 

anlatımla verilmektedir. 2. Videoda günlük yaşamda sosyal mesafe 

kuralları yazı ve resimsel anlatımlarla aktarılmıştır. Birinci videoda ise 

COVID-19  hastalığı, süreci ve sonuçları ikon/piktogram/yazı/dış ses  

birarada kullanılmış ve simgesel anlatımla aktarılmıştır.  
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Tasarım: Tasarım ögeleri yazı, ses, görsel ögeler oldukça sade bir dil 

kullanılarak anlatılmıştır. Videolarda algı ve dikkat gerek müzik 

kullanımı gerek dış ses açıklaması ile konulara göre enerjik ya da soft 

kullanımlar tercih edilmiştir. Mesela evde kalmak eski normalde o 

kadar tercih edilmezken bu videoda enerjik bir müzikle, gülen emoji ve 

atan kalp ile desteklenerek mutluluğun ancak evde olacağı algısı 

yaratılmak istenmiştir. 

Görsel İmge: Görsel imge, fikirleri iletmek, konuyu daha anlaşılır 

yapmak akılda kalmak ve hafızayı çağrıştırmak suretiyle anlatımı 

desteklemek amacıyla kullanılır. Videolarada görsel imgelerle ikna 

etmek için ikon/piktogram ve illüstrasyon olarak iki tür seçimi yapıldığı 

görülür. “İkon: bir nesneyi bir insanı ya da başka herhangi bir şeyi 

anında tanınabilecek en basit karakteristiklerine indirgeyerek temsil 

eden grafik unsurlara verilen isimdir” (Ambrose, Harris, 2019: 112). 

“Piktogram: bir kelime, bir harf, veya cümleyi aktarmak amacıyla 

kullanılan görsel sembol veya referanstır” (Wigan, 2019: 189). Görsel 

tasarımcılar imgeleri fikirleri ve mesajları iletmek için ayırd edici 

özelliğini kullanır. Bunu kişisel dil kullanarak, mecaz, benzetme ve 

bitiştirme teknikleri ile özgünleştirebilir. Ancak bu videolarda 

ilüstrasyonlar dahil çoğunlukla kişisel dil kullanımından kaçılmıştır. 

Çünkü kişisel dilde metafor ve imalar herkes tarafından aynı 

anlaşılamama riski taşır.  “İkna: mantık ve duygulara hitap etme 

yoluyla eğlem veya inançları etkilemeyi hedefleyen iletişim biçimidir” 

(Wiga, 2019:124). Sağlık iletişiminde kullanılan bu videolarda ise 

COVİD-19 virüsün büyütülmüş ikon resimleri korku ögesi olarak 
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ağızdan çıktığı, kapalı ortamda asılı kaldığı ve burundan girerek 

ciğerlere yerleştiği ve hastalığa neden olduğu gösterilerek kitle ikna 

edilmektedir.  

Görsel imgelerin hareketli görüntü ve müzik eşliğinde verilmesi hem 

dikkat çekmek, hem kalıcı olmak hem de eğlendirmek için kullanılır. 

“Hareketli Görüntü: hareket eklenmiş metindir. Tipografi, dijital 

medyanın hareket potansiyelini kucaklamak için, basılı sayfanın 

zorunluğu olan durağan metinden hareketli metne doğru ilerlemiştir. 

Web siteleri, hareketli görüntü posterleri ve günümüzde de hareketli 

görüntü reklamları içeren basılı dergiler, yazının sunulduğu ve 

görüldüğü ortamı değiştirdiler. Hareket, tipografiden beklentileri 

değiştirdi; bu da tasarımcıların bazı tipografik kavramları yeniden 

düşünmek zorunda oldukları anlamına gelir” (Ambrose, Harris, 2017: 

110). 4. Videoda hareketli görüntü müzik eşliğinde kullanılarak 

durağan görüntünün monotonluğunu kırmış ve videoyu canlı ve 

eğlenceli bir atmosfere sokmuştur. Hareketli görüntüler dikkati okadar 

çekmektedir ki dış ses anlatımına ihtiyaç duyulmadan mesaj oldukça 

neşeli ve enerjik şekilde aktarılabilmektedir.  

Sonuç olarak T. C. Sağlık Bakanlığı’na bağlı COVID-19 Bilgilendirme 

Platformundaki yayınlar arasında yer alan videolar sade dil, ses ve 

görsel kullanımları ile farkındalık oluşturma ve tutum değiştirme 

konusunda ikna edicidir. Bunun nedeni; tasarımların dengeli ve doğru 

kurgulanması, görsel içeriklerin sade kullanımı, neden sonuç ilişkisinin 

çoklu ortam imkanlarının yerinde kullanılmasının bir sonucu olarak 

görülebilir.  
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2.2. Sağlık İletişiminde Kullanılan Afişlerin Göstergebilimsel 

Analizi 

T. C. Sağlık Bakanlığı, COVID-19 Bilgilendirme Platformunda 23 

halka yönelik, 7 sağlık personeline yönelik, 42 sektörlere yönelik olmak 

üzere toplam 72 adet afiş bulunmaktadır. Sağlık Bilgilendirme 

Platformunda yer alan ve sağlık iletişiminde kullanılan afiş örnekleri 

halka, sağlık personeline ve sektörlere yönelik yayınlar arasında temel 

tedbirler göz önünde bulundurularak birer örnek olacak şekilde 

seçilmiştir. Bu tedbirler; Koronavirüs’e karşı 14 kural, el yıkama, bez 

maske kullanımı, standart önlemler, işyeri ve sektör çalışma kuralları 

dahil 6 adet afişten oluşmaktadır.  

Afişlere bakıldığında basit dil kullanımının ikonlarla desteklendiği 

görülmektedir. Renk seçimlerinde soğuk ve huzur verici renkler 

seçilmiş, vurgu ve hiyerarşi ölçek ve renklerle sağlanmıştır. Logo 

kullanımı (Sağlık Bakanlığı logosu) güven vermek için kullanılmıştır. 

Bu Afişler hem sosyal medyada yayınlanmış hem hastane ve işyerlerine 

gönderilerek asılması istenmiştir. Sık sık görülen bu afişlerin amacı 

davranış değişikliğinde bulunmak, toplumsal norm ve tutum 

değiştirmek en önemlisi bilgilendirmek ve ikna etmektir. Afişlerde 

genellikle tipografik ve simgesel anlatım dili kullanılmıştır.  
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Görsel 8. 1. Afiş: Koronavirüs Riskine Karşı 14 Kural (Halka yönelik Yayınlar-
Afiş) t.ly/HItE    
Görsel 9. 2. Afiş: Covid-19 Ellerinizi Sık Yıkayınız (Halka yönelik Yayınlar-Afiş) 
t.ly/MInF 
Görsel 10. 3. Afiş: Covid-19 Toplumda Bez Maske Kullanımı (Halka yönelik 
Yayınlar-Afiş) t.ly/IADf   
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Görsel 11. 4. Afiş: Virüsten Korunmak Elimizde (Yayınlar-Afiş) (t.ly/cjgD)  
Görsel 12. 5. Afiş: COVID-19 Standart Önlemler (Sağlık Personeli-Afiş) 
(t.ly/IznM) 
Görsel 13. 6. Afiş: Sektörler İçin Çalışma Rehberi Afişleri (t.ly/2TlE)  
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Aşağıdaki tabloda afişlerde kullanılan görsel tasarım ögeleri; tipografi, 

görsel öge/ikon/piktogram, renk ve sayfa düzeni olarak ayrılmış ve 

gösterge çözümlemeleri tablo şeklinde aktarılmıştır.  

Tablo 2. Koronavirüs Riskine Karşı 14 Kural Afişi Gösterge Çözümlemesi 

Gösterge Gösteren  Gösterilen 
 

Tipografi Neue Helvetica Pro 75 Bold Yalınlık, Netlik, 
Anlaşılabilirlik 
Kolay okunabilir 

Harf Büyük Harf Başlık/Önem Atfetme 
Rakam 14 Rakamı  Korunmanın 14 aşamada 

gerçekleştiği 
Hiyerarşi 14 en büyük rakam 14 kuralını 

vurgulama/akılda 
kalıcılığı sağlama 

Görsel Öge/İkon Koyu Yeşil Koronavirüs İkonu Virüs Hakkında Yazı 
Görsel Öge ¼ Büyük Logo  Koronavirüs’e Karşı 

Devlet Desteği 
Renk Turkuaz/Yeşil Zemin Güven Verme/Samimiyet 

Açık İletişim/ Düşüncenin 
Açıklığı 

Sayfa Düzeni İki Sütun Metin Düzeni Okumayı kolaylaştırmak 
Numaralandırma 14 madde numarası Okumayı kolaylaştırma 

Takibi kolaylaştırma 
Logo T.C. Sağlık Bakanlığı Logosu Devletin 

kontrolünde/Devlet 
destekli/Güven atfetme 

1. Afiş T. C. Sağlık Bakanlığı, COVID-19 Bilgilendirme Platformunda 

yer alan ilk tasarımlardan biridir. Bu afiş halkı bilgilendirme amaçlı 

hemen her yere (metro, okul, hastane vb.) asılmıştır. Çoğunlukla 

bilgilendirme metinlerinden oluşmuştur ve bu kurallar gerek sosyal 

medyada yazılı gerek sözlü tekrarlanarak davranış değişikliği, tutum 

değiştirme sağlanmıştır. Görsel tasarımda hiyerarşi kurallarına uyulmuş 

önem atfeden kelime ve işaretler büyütme ve kalın yazı tipi kullanarak 

anlaşılırlığı sağlanmıştır.  
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Tablo 3. Ellerinizi Sık Yıkayınız Afişi Gösterge Çözümlemesi 

Gösterge Gösteren  Gösterilen 
 

Tipografi News Gothic Kolay okuma/Hümanist Dil 
Arka Fon Petek Deseni Sağlamlık/Çalışkanlık/Kolaylık 

Sarı Zemin-Petek arı çağrışımı 
Renk Sarı Dikkat/Tehlike 
Renk Sarı Zemin Enerjik Neşeli Tasarım 
Mavi Yazı Mavi Başlık Yazısı Zeminle Zıtlık Oluşturma 

Suyu Çağrıştırma 
Zıtlıkla İçeriğe Önem Atfetme 

Hiyerarşi 1) İkon 2) Başlık 3) Metin Göz belirtilen sırada hareket 
ederek anlamı pekiştirmekte 

Görsel Öge/İkon Su akan muslukta sabun 
ve el ikonu 

“Ellerinizi sık Yıkayın” mesajının 
görsel desteği 

Görsel Öge Mavi ceket/beyaz gömlek Metonimi kullanımı/ sadece evde 
değil işyerleri ve dışarıda da el 
yıkanmalı 

Sayfa Düzeni Başlık/Görsel/Metin/Logo Asimetrik dengede, dinamik bir 
tasarım 

Tik İşareti Mavi Tik İşareti Hangi durumlarda el yıkanmalı 
vurgusu yapmak 

Madde İmi /Tik Tik İşareti Okumayı ve anlamayı 
kolaylaştırmak 

Logo T.C. Sağlık Bakanlığı 
Logosu 

Devletin kontrolünde/Devlet 
destekli/Güven atfetme 

 

Afiş 2’de ellerin sık yıkanması gerektiği, bunun enerjik ve dikkat çekici 

renk olan sarı ile vurgulandığı görülmektedir. Suyun rengi olan mavi 

başlık yazı rengi olarak kullanılmıştır.  Takım elbisenin kol uçları 

gösterilerek metonimi yapılmış, iş insanları gösterilmiştir. Evde işte her 

yerde sık sık el yıkanmalıdır mesajı aktarılmaktadır.  
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Tablo 4. Covid-19 Toplumda Bez Maske Kullanımı Afişi Gösterge Çözümlemesi 

Gösterge Gösteren  Gösterilen 
 

Tipografi 
Büyük Harf 

Conneqt Black Çok kalın Font 
Kullanımı/Başlıkta 
Vurguyu Arttırma 

Tipografi 
Küçük Harf 

Artegra Sans Medium Kolay Okunabilir/Akıcı 
özgün tasarım 

Arka Fon Beyaz Sadelik/Denge/Önemi 
Akış/Süreç Şemasına 
Verme 

Renk Başlık Mavi zemin Başlığı Vurgulama 
Renk Kırmızı Yazı Önem ve öncelik Vurgusu 
Renk Kırmızı Arka Fon Bütün içeriğin en öncelikli 

mesajı 
Görsel İmge Maske fotoğrafları Maskeler el yapımı, 

Dikilerek de 
hazırlanabileceği gösterilir 

Görsel İmge Çiçek desenli maske 
Fotoğrafları 

Zevke/Kıyafete göre kişiye 
özgü maske edinilebileceği 
gösterilir 

Görsel 
Öge/Yüz İkon 

Üstte Maske Takan ön ve 
yan Yüz İkonu 

Maskenin nasıl takılması 
yüze yerleştirilmesi 
gerektiği gösterilir. 

Görsel Öge Süreç Şemasındaki 
İkonlar 

Her bir bilgi mesajı görsel 
olarak desteklenmekte 
yapım şemaları 
gösterilmekte 

Sayfa Düzeni Başlık/Metin/İkon/Görsel 
imge 

Sayfa düzeninde Süreç 
Gösterilir, Mavi ve Kırmızı 
Kullanımlarla Hiyerarşik 
Önem Gösterilir 

Akış/Süreç 
Şeması 

Noktalı Çizgi ok ve 
Numaralandırma 

Konu/Süreç hangi sırada 
gerçekleştirilmesi 
gerekliliği gösterilmekte 

Logo T.C. Sağlık Bakanlığı 
Logosu 

Devletin 
kontrolünde/Devlet 
destekli/Güven atfetme 
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COVID-19 Salgınında üç temel koruma (Maske-Mesafe-Temizlik) 

yönteminin ilki olarak sağlık iletişimin başarısı ve günlük yaşamın bir 

parçası haline gelen maske kullanımı hakkında olan bilgilendirme 

afişinde en önemli gösterge maskenin kişiye özel olması gerektiğidir. 

Bu nedenle basma desenli farklı renklerde maske görselleri 

kullanılmıştır. Görsel tasarımlarda bilgi aktarımında konsept haritası ve 

süreç şemaları içerikle bağlantı kurmada yardımcı olur. Sağlık 

iletişiminde de konunun kolay kavranması ve yapılması gerekenler 

öncelik sırasına göre süreç şemasında gösterilmiştir.  

Afiş 5 de Virüsten korunmanın öncelikle el temizliği sonra bizim 

davranış değişikliği ile olabileceği metaforla gösterilmektedir. Metafor 

kullanımı sağlık iletişiminde riskli olmasına karşın burada herkes 

tarafından aynı anlaşıldığı düşünülmektedir.  Görsel imgeler gerçeğin 

temsili ikonlarla desteklenmektedir. Her bir ikon davranış değişikliği 

ve önceki sosyal normların yeniden düzenlenmesi gerektiğini vurgular. 

Bu afişte diğerlerinden ayrı olarak QR kod eklenmiş ve T.C. COVID-

19 Bilgilendirme Platformuna yönlendirilmiştir.  
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Tablo 5. Virüsten Korunmak Elimizde Afişi Gösterge Çözümlemesi 

Gösterge Gösteren  Gösterilen 

 

Tipografi Büyük 
Harf 

Giga Sans Black Çok kalın Font 
Kullanımı/Başlıkta Vurguyu 
Arttırma 

Arka Fon Beyaz Sadelik/Denge/ Görsel Metin 
Önemi 

Renk Başlık Koyu mavi/Yeşil 
zeminde Mavi Başlık 

Başlığı Vurgulama 

Renk Beyaz Elimizde 
Yazısı/İkonu 

Sadece ellerimizde değil bizim 
sayemizde olduğu 
gösterilmektedir. (Metafor 
kullanımı) 

Renk Kırmızı Yazı Önem ve öncelik Vurgusu 
Renk El üzerinde kırmızı 

yuvarlaklar 
Elin kirli olabileceği 
gösterilmekte 

Yuvarlak Şekiller İkonların etrafındaki 
Yuvarlak Şekiller 

Her bir mesaj bir arada ama 
ayrı önem atfedildiği 
gösterilmekte 

Görsel İmge Yüzü Kol ile kapatma Öksürme ve hapşırmada 
yapılması gereken hareket 
gösterilmekte 

Görsel İmge İki insan ikonu arasında 
kırmızı 3-4 Adım yazısı 

Sosyal mesafe gösterilmekte 

Görsel İmge Tek ikon karşılığı çoklu 
insan ikonu arasında 
kırmızı ünlem sembolü 

Kalabalıktan uzak durulması 
gösterilmekte 

Görsel İmge Musluk ve el ikonu 20 sn Ellerin 20 Saniye Yıkanması 
Gerektiği Gösterilmekte 

Görsel İmge Ele ve el Antiseptiği 
İkonu 

Ellerin dezenfekte edilmesi 
gerektiği gösterilmekte 

Sayfa Düzeni Başlık/Metin/Görsel 
imge/Logo 

Sayfa düzeninde Temizliğin 
nasıl yapılması gerektiği 
Gösterilir 

Logo T.C. Sağlık Bakanlığı 
Logosu 

Devletin kontrolünde/Devlet 
destekli/Güven atfetme 

 



A ’ d a n  Z ’ y e  İ l e t i ş i m  Ç a l ı ş m a l a r ı  / 1  | 39 

 

Afiş 6 da sağlık personeline yönelik afiş gösterilmektedir. Bu afişte tıp 

terimleri bulunmakta ve sağlık personelinin anlayacağı jargon 

kullanılmaktadır. Her afişte bulunan Sağlık Bakanlığı Logosu sağlığın 

devlet tarafından desteklendiği ve güvenilmesi gereken bir kurum 

olduğu gösterilmektedir. Afişler Sağlık Bakanlığının sosyal medya 

hesaplarında da paylaşılmaktadır. Bu Facebook, YouTube, Twitter ve 

Instagram hesapları kırmızı renkle dikkat çekilmiştir. Ayrıntılı bilgi 

almak isteyen kullanıcılar için sağlık bakanlığının web adresi de 

eklenmiştir. Bilgilendirme platformuna bakıldığında aslında sağlık 

personeli için çok az afiş hazırlandığı görülür. Bunun bir nedeni sağlık 

iletişiminde kullanılan afişlerin sağlık personeli tarafından zaten 

bilindiği ve bilgi aktarımına daha az ihtiyacı olduğu söylenebilir.  

Sağlık Bilgilendirme Platformunda en çok afiş sektörler için 

hazırlanmıştır. Her tür sektör (berber, Taksi Durağı, Çarşı-Pazar, 

market...) gözetilerek hazırlanan afişlerde görsel ve metin çeşitleri 

sektörün özelliklerine göre belirlenmiştir. 

Tablo 6. COVID-19 Standart Önlemler (Sağlık Personeli-Afiş) Gösterge 
Çözümlemesi 

Gösterge Gösteren  Gösterilen 

 

Tipografi Büyük 
Harf 

Loew Next Heavy Kalın Font Kullanımı/Başlıkta 
Vurguyu Arttırma 

Tipografi Küçük 
Harf 

Aneba Neue Ultra 
Light 

Tasarımın Özgünleştirildiği 
Gösterilmekte/ Kolay okunabilir 

Arka Fon Beyaz ve Açık Gri 
Arka Fon 

Sadelik/Denge/ Resmiyet 

Renk Yeşil Başlık Yazısı ve 
Yeşil Çerçeve 

Sağlık Personeline Önem 
atfetmekte 
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Renk Yeşil İkon kullanımı Olması gereken standart 
Prosedür gösterilmekte 

Renk Kırmızı Poşet içi lekeli 
tişört 

Tehlikeli atıkların prosedürü 
gösterilmekte dikkat çekmek 

Renk Sarı Atık Kutusu Tehlike gösterilmekte/ Dikkat 
çekerek uyulması gereken 
prosedür gösterilmekte 

Görsel İmge Yeşil-beyaz gözlük ve 
kıyafet 

Koruyucu ekipman kullanımı 
gösterilmekte 

Görsel İmge Üstünde çizik olan 
yeşil el ikonu 

Personelin kesik ve yaralı eli 
kapatması gerekliliği 
gösterilmekte 

Görsel İmge Tik işaretli not defteri 
ikonu 

Her hastaya uygulanması 
gereken prosedür gösterilmekte 

Logo T.C. Sağlık Bakanlığı 
Logosu 

Devletin kontrolünde/Devlet 
destekli/Güven atfetme 

6. Afiş sektörler için genel kapsayıcı afiş olduğu için seçilmiştir. Halkı 

bilgilendirme ile paralellik gösteren afişte en önemli gösterge Maske-

Mesafe-El temizliği ve kullanımı olarak 4 temel konudur. Bunlarda 

hem metin-mesaj anlatımı hem de rakam ve harfle formülize edilerek 

akılda kalıcılığı sağlanmıştır. Bu afişte de Helvetica Font seçimi tercih 

edildiği görülür. En kolay okunan, akıcı yazı tipi olması yönünden 

Helvetica en çok tercih edilen font olmuştur. Basit ve az imge ile 

anlatımı ile 6. Afiş yeşil renk kullanımı ile de sağlık, temizlik ve umudu 

çağrıştırmaktadır. Bu afişte kullanılan ikonlar da nesnel anlama 

ulaşılabilmektedir. Bu ikonlar başka herhangi bir anlama çağrışım 

yapmamakta gerçeğin öz anlatımı şeklinde kullanılmaktadır. Yine logo 

kullanımı devletin güvenini telkin etmektedir. Sosyal medya ya da QR 

kod kullanımı olmayan bu afişte sadece sağlık bakanlığının web adresi 

paylaşılmıştır.  
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Tablo 7. Sektörler İçin Çalışma Rehberi Afişleri Gösterge Çözümlemesi 

Gösterge Gösteren  Gösterilen 

 

Tipografi  Helvetica Kalın ince 
ve regular font 
kullanımı 

Yalınlık, Netlik, Anlaşılabilirlik 
Kolay okunabilir 

Arka Fon Beyaz  Sadelik/Denge 

Renk Yeşil Yazı ve Yeşil 
Zemin 

Sağlık, temizlik ve umut 

Büyük Harf/Rakam 2M yazısı Maske ve Mesafe Formülize 
Edilesinin gösterileni 

Büyük Harf/Rakam 2E Yazısı El temizliğinin formülize 
edilmesinin gösterileni 

Görsel İmge Profil insan yüzü 
ikonu 

Maske kakmanın gösterileni 

Görsel İmge İki insan arada ok 
ikonu 

Mesafenin gösterileni 

Görsel İmge Musluk el ikonu El yıkama gösterileni 
Görsel İmge Yüzü kapatan el 

ikonu 
Elin ağıza götürülmemesi 
gösterileni 

Logo T.C. Sağlık Bakanlığı 
Logosu 

Devletin kontrolünde/Devlet 
destekli/Güven atfetme 

Sonuç olarak Afişlerdeki gösterilenler, nesnel sonuca ulaşmaktadır, yan 

anlam ve çağrışım ögeleri kullanılmamıştır. Bu Halkın anlayabileceği 

bir dil oluşturur ve düz anlam ile davranış değişikliğine yönlendirebilir 

basitliktedir.  

2.3. Sağlık İletişimindeki Bilboard’ların Betimsel Analizi 

Sağlık iletişim kampanyaları sıklıkla sosyal pazarlama programının 

birer parçası olduğu daha önce de belirtilmişti. Bu pazarlama 

yönteminde de reklam tasarımı yöntemleri uygulanır. Aşağıdaki 

Bilboard’da yayınlanan afişte de bu yöntemlerin kullanıldığı 
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görülmektedir. Reklamlarda ürüne olan güveni arttırmak ve ikna etmek 

için tanık kullanımı ve uzman görüşü bildirimi kullanılır. Bu afişte de 

halkın sevdiği (reyting oranı yüksek Mucize Doktor Dizisinden) 

karakter olan Taner Ölmez (Doktor Ali Vefa) kullanılmıştır.  

Afişte kullanılan yeşil renk, Taner Ölmezi’in gömleğinde de 

kullanılmıştır. Yeşil afişlerde Sağlık, temizlik ve umudun rengidir. 

Ama bu afişte bunlara ek olarak güvenin rengi olarak eklemlenmiştir. 

Neue Helvetica font kullanımı yine yalınlık, netlik, anlaşılabilirlik, 

kolay okunabilirlik için tercih edilmiştir. Sağlık Bakanlığı logosu ile 

güven tazelenirken afişe eklenen ve her zaman karşınızda size yardım 

eden cevap veren biri olacağına dair güvence veren SABİM5 hattı 

telefon numarası eklenmiştir.  

 

Görsel 14. Koronavirüs Alacağımız Tedbirlerden Daha Güçlü Değildir (t.ly/F0EO) 

 
5 Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi. Sağlık Bakanlığı ile ilgili her türlü sorun, şikayet, 
öneri ve taleplerini dinleyip, değerlendirerek, iletilen sorunlara anında ve yerinde 
müdahaleler ile çözüm üretmektir. Alo Sabim hattı 184 numaralı telefondan 
erişilebilir. 
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Bu güven ve telkin göstergeleri halkın panik yapmaması, devletin her 

daim halkının yanında olduğunun bir göstergesi olarak kullanılmıştır. 

Sevilen doktor karakteri de sevdiklerine destek vermek için video 

tanıtım, kamu spotu ve reklam yüzü olarak kullanılmıştır.  

3.  SAĞLIK OKURYAZARLIĞINDA OLUŞAN SORUNLAR 

Sağlık okuryazarlığı; uygun sağlık kararları vermek ve tedavi 

talimatlarını takip etmek için sağlık hizmeti bilgilerini elde etme, 

okuma, anlama ve kullanma becerisidir. Sağlık okuryazarlığının birden 

fazla tanımı vardır, sağlık okuryazarlığı hem sağlık okuryazarlığı 

taleplerinin yapıldığı bağlamı (veya ortamı) (örneğin, sağlık bakımı, 

medya, internet veya spor tesisi) ve insanların bu duruma getirdiği 

becerilerden oluşur. 

Sağlık iletişiminde temel sorunlardan biri sağlık okuryazarlığıdır. 

İletişimde kullanılan görsel ve içeriğin doğru okunup anlaşılamaması 

okuryazarlık iletişim açığını oluşturur. Bu problem bazen kullanıcının 

eğitim boşluğundan bazen yanlış biçimlendirilmiş mesajlardan 

bazen de tıbbi jargonun yoğun kullanılmasından kaynaklanır.  

Kullanıcıların ve hedef kitlenin eğitim boşluğu çeşitli program, 

bilgilendirme ve eğitimlerle kapatılmaya çalışılır. Ancak yanlış 

biçimlendirilmiş mesajlar ve tıbbi jargonun çok kullanılması bir 

stratejik planlama ve tasarım hatasından kaynaklanmıştır. Bu bölümde 

Sağlık Bakanlığından bağımsız olarak hatalı tasarlanmış sağlık iletişim 

afiş ve ikon tasarımlarından bahsedilerek sonuç bölümüne geçilecektir.  
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Aşağıda “sosyal mesafeyi koruyalım” mesajını içeren yer etiketleri 

görülmektedir. Bu etiketler banka ya da market gibi kurumların önünde 

veya kasa önündeki kuyruk sırasında durulması gereken noktaları fiziki 

olarak belirleme amacıyla kullanılmaktadır. Bekleme noktasını 

belirttiği için yuvarlak şekilde biçimlendirilmelidir. Ancak ilk 

görseldeki sorun mesaj metni ile görselin uyumsuzluğudur. “Sosyal 

mesafeyi koruyalım” mesajı iki insan arasındaki uzaklığı belirtmek 

amacı ile kullanılan bir bilgidir. Oysa görselde iki çıplak ayak izi 

gösterilmektedir. Kullanıcının ayaklar arasındaki mesafenin mi 

korunması gerektiği konusunda kafası karışabilir. Üstelik çıplak ayak 

ikonu kullanılması kumsal ya da ev içi çağrışımı yaptırmaktadır. İkinci 

görselde ise iki insan ikonu bulunmaktadır ve insan üzerine basmak 

doğru bir yaklaşım değildir. Bu etiket kare şeklinde biçimlendirilmeli, 

eğer yuvarlak biçim muhafaza edilecekse belki toplu yerlerde 

bilgilendirme amacıyla tavandan sarkıtılarak kullanılmalıdır. Üçüncü 

etikette ise kadın ve erkek ikonları kullanılmıştır. Bu toplumsal 

cinsiyet, kadın ve erkek arasında olması gereken mesafe çağrışımı 

yaptığı için yine sorunlu bir tasarım örneği oluşturmaktadır. Kurum içi 

yere yapıştırılarak bekleme noktalarını işaretleyen en olası tasarım 

sonuncu tasarım olarak gösterilebilir. Burada açıkça beklenmesi 

gereken nokta gösterilmekte hiyerarşik olarak sosyal mesafemizi 

koruyalım yazısı bilgi verme amacıyla eklenmiştir. Üstelik toplumsal 

açıdan ayakkabı taban siluetinin kullanılması dış mekân olduğunu 

çağrıştırması açısından daha doğru bir seçimdir.  
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Görsel 15. Sosyal Mesafeyi Koruyalım Yer Etiketleri  

Aşağıdaki Görsel 20’de araba içinde seyyar satıcının sosyal mesafeyi 

koruyalım mesajı kafa karışıklığı oluşturduğu için yanlış 

konumlandırıldığı ya da yanlış afiş seçtiği görülmektedir. Yanındaki 

afiş anaokulları için tasarlanmış bir afiştir. Mesaj ve tasarım doğru 

olmasına karşın, ok yönleri yanlış konumlandırılmıştır. Ok işaretleri 

gidilmesi gereken yönü gösterir dolayısıyla sosyal mesafenin daha 

yakın olması gerektiğine dair bir öneri gibi algılanabilir. Okların yönleri 

değiştirilirse doğru ve sempatik bir tasarım olarak örnek gösterilebilir.  
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Görsel 16. Sağlık İletişim Bilgilendirme Afiş ve Etiketlerinin Hatalı Kullanımları 
[t.ly/nMRY] 

Aşağıdaki görselde ise İstanbul Adalet Sarayı için tasarlanmış ama 

toplumsal cinsiyet ve ayırımcı çağrışımlara neden olduğu gerekçesiyle 

toplatılan hatalı tasarım örneği görülmektedir. Güvenli mesafeyi 

koruyun mesajı ile “sosyal mesafe mi?” “Fiziksel Mesafe mi?” soru 

işaretlerine çözüm üretilen afişte, erkek ve kadınların oturma 

biçimlerini olumlayan bir görsel olarak eleştirilere maruz kalmıştır. 

Metro hatlarında kadın ve erkeklerin yanındakine rahatsızlık 

vermeyecek şekilde oturulması örneklerinin kamu spotu olarak sürekli 

gösterildiği bir ortamda bu illüstrasyonların seçimi hatalı bir tercih 

olmuştur. Oturma alanı olarak belirlenen bölgenin dışına taşılmaması 

kadın ve erkekler için (cinsiyet ayırımı yapılmaksızın) geçerli 

olmalıdır. Yanındaki afişte görsel seçimi, konumlandırma ve şema 

oldukça başarılıdır. Buradaki sorun ise el yazısı için seçilen karakter 

tasarımıdır. Genellikle samimiyet, sıcaklık ya da nostaljik bir etki 

yaratmak için seçilen el yazı karakter seçimi okumayı da kolaylaştırmak 

zorundadır. S harfi uzaktan okunduğunda P gibi algılanabilmekte bu da 

okumada kafa karışıklığına neden olabilmektedir.  
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Görsel 17. Bilgilendirme Tasarımları ve Tasarım Hata Örnekleri [t.ly/FyXI] 

Son afiş tasarımında ise illüstrasyonların seçimi halkla ilişkilerde 

kullanılan karakter seçimlerinden alınmıştır. Ancak aradaki mesafe 

insan boyu ve perspektif yerleşimi açısından bakıldığında ikna 

etmemektedir. 2 m mesafe öneren tasarımda aradaki mesafeler en 

pozitif tahminle en fazla 90 cm olarak görülmektedir (bir insan boyu 

ortalama 1,60cm olarak düşünülürse insanlar arası mesafe çok 

yakındır). Üstelik yer etiketleri çağrışımı yapması istenen sarı yuvarlak 

etiketler yere oturacak şekilde konumlandırılmamıştır. Bu perspektif 

yerleştirme ve mokaplamakta bir tasarım sorunu olarak görülebilir. Yan 

anlam olarak bu sarı halkalar Batı Rönesans resimlerinde kutsallık 

halesi olarak kullanılırken buradaki tasarımda anlamsız görülmektedir. 

Sonuç olarak sağlık okuryazarlığı iki taraflı olmalıdır. Hem 
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tasarımcının hem de kullanıcı hedef kitlenin tasarımları doğru 

tasarlaması ve okuması gerekmektedir. Yukarıdaki örneklerde 

görüldüğü gibi hatalı tasarlanırsa halk bunu yanlış okuyabilmekte ve 

kafaları karışabilmektedir.  

SONUÇ 

İletişim anlamlı iletilerin üretilip paylaşıldığı bir süreç, görsel iletişim 

ise bilgi ve fikirlerin semboller ve imgeler kullanılarak aktarılmasıdır. 

İki türde mesaj taşır ve birbirinden üstün yönleri vardır. Görsel iletişim 

tasarımı günümüzde çok daha önemli bir yere sahiptir. Çünkü dikkati 

yazıdan daha çabuk çekebilir anlamı ve mesajı yazıdan çok daha çabuk 

ve etkili şekilde iletebilir. Ama çoğunlukla kurumsal iletişim, reklam 

ve pazarlama konularında kullanıldığından ve diğer tasarımlardan 

sıyrılabilmek için özgün yaratıcı, ögeler içermeli, metafor metonimi 

gibi yöntemlere başvurarak ilginç ve sıra dışı görseller oluşturmak 

zorundadır. Ancak sağlık iletişimi söz konusu olduğunda bu 

benzetmeler, yan anlamlar ve çağrışımlar en aza indirilmek zorundadır. 

Çünkü nesnellik içermeyen tasarımlar halk tarafından aynı düzeyde 

anlaşılamama ihtimalini barındırmaktadır.  

Bu nedenle bu araştırma yazısı düz anlam taşıdığına inanılan doğru 

görsel tasarımların bulunduğu Sağlık Bakanlığının Sağlığın 

Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü ve COVID-19 Bilgilendirme 

Platformunda bulunan Görsel tasarımlar incelenerek nasıl tasarlandığı 

incelenmiş ve analiz edilmiştir. Ancak analizlere geçmeden önce genel 

olarak görsel tasarımların nasıl olması gerektiği, önemi, tasarım 
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stratejileri ve yazınsal iletişime karşı zorluk ve avantajlarına 

değinilmiştir. Kullanıcıları iknada yazınsal iletilerden daha güçlü 

olabileceği, Aristo’nun retorik üçgeni ve tutarlılık ilkesinden 

bahsedilmiştir.  İletişim zorlukları görsel tasarımların doğru 

aktarımında yazınsal iletişimden daha güçlü olabileceğine 

değinilmiştir. Görsellerle ilişkilendirileceği için sağlık iletişimi 

konusuna geçilmiş, genel çerçevesi ve önemine değinilmiştir.  Sağlık 

iletişiminde temel amaç halkı bilgilendir, davranış değişikliği 

kazandırma ve yanlış bilinen inanış ve toplumsal normları değiştirerek 

sağlıklı toplum oluşturmak olduğu görülmüştür. Ancak sağlık 

iletişiminin kapsamı oldukça geniş olduğu için sağlık iletişim 

kampanyalarında konu özelleştirilmiş ve analizler bu kampanyalarda 

kullanılan görsel tasarımlar üzerinden yapılmıştır. Sağlık Bakanlığı 

COVID-19 Bilgilendirme Platformundan alınan örnekler video, kamu 

spotu ve afiş tasarımları olarak farklı türde birer örnek olacak şekilde 

seçilmiştir. Sağlık iletişiminde kullanılan COVID-19 hastalığının ne 

olduğu ve süreç içinde neler yapılması gerektiği çok yalın ve net şekilde 

aktarıldığı görülmüştür. Benzer şekilde ele alınan 4 video da farklı 

türler olmasına rağmen bilgiyi net bir şekilde aktarma, düz anlamlar ile 

kafa karışıklığına yer bırakmadığı sonucuna varılmıştır.  

Afiş tasarımları ise göstergebilimsel analizle değerlendirilmiş ve 

hepsinde düz anlam ile nesnel sonuçlara ulaştığı görülmüştür. 

Yananlam ve çağrışımlar kullanılmadan aktarılan örnekler sağlık 

iletişiminde doğru kullanımlara karşılık geldiği sonucuna varılmıştır. 

Sağlık iletişim kampanyalarının sosyal pazarlama kampanyaları ile 
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paralel yürütüldüğü ve reklam kampanyaları örnek alındığı kent 

mekanlarına asılan billboardlar üzerinden değerlendirilmiştir. Bu 

tasarımda sosyal pazarlama stratejisi uygulandığı Mucize Doktor 

dizisinden tanınan Taner Ölmezin kullanıldığı görülmüştür. Reklam 

stratejilerinde de ikna için tanık gösterme, sevilen bir oyuncu karakteri 

kullanma bilinen bir taktiktir. Halkın güvendiği ve sevdiği Taner 

Ölmez’de doğru davranışlarda bulunulması için 14 kuralını hem kamu 

spotlarında tekrarlar hem de billboardlarda görselleri ile halka sürekli 

hatırlatmada bulunur. Analizler sonucunda sağlık iletişiminde 

kullanılan metinlerin kısa, doğru anlaşılır, görsellerin özgün, ikonik, 

gerçeğin basit grafiksel anlatımlarından oluştuğu görülmüştür. 

Görseller uyarı amaçlı olduğunda bile belli korku ögeleri içerdiği ama 

mesajı gölgelemediği sonucuna varılmıştır. Sağlık Bakanlığı web 

sayfalarında yer alan ve sağlık iletişiminde kullanılan görsel 

tasarımların herkes için aynı anlam çıkarabileceği nesnelliktedir. Sağlık 

iletişiminde kullanılan görsel tasarımlarda nesnellik önemli bir faktör 

olmasının yanında doğru bilgilendirme, tekrar, sosyal medya ve iletişim 

araçlarının doğru kullanılması ile COVID-19 hakkında kitlelerin 

bilgilendirilmesi sağlanmıştır. Son bölümde ise sağlık iletişiminde 

kullanılan görsel tasarımların doğru tasarlanmazsa kullanıcılar üzerinde 

kafa karışıklığı oluşturabileceği konusuna değinilmiştir. Bu örnekler 

Sağlık Bakanlığı denetiminde olmayan piyasada dolaşan birkaç tasarım 

üzerinden aktarılmaya çalışılmıştır. Sağlık okuryazarlığı konusu içinde 

ele alınan konunun yanlış anlamalara neden olma nedenleri kullanıcının 

eğitim boşluğu, yanlış biçimlendirilmiş görsel mesajlar ya da tıbbi 

jargonun yoğun kullanılmasından kaynaklanabileceği aktarılmıştır.  
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Sonuç olarak sağlık iletişiminde kullanılan görsel tasarımların doğru 

içerik mesaj ve görselle birleştirilerek aktarıldığında kitlelerin 

bilgilendirildiği, davranış değişikliğinde bulunduğu görülmektedir. 

Ancak hatalı tasarımların kafa karışıklığına neden olabileceği ve sağlığı 

kötü yönde etkileyebileceği sonucuna varılmıştır.  
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GİRİŞ  

İzleyici kavram olarak geçmişten günümüze birçok konuda sürekli 

tartışma konusu olmuştur. Bir birey olarak izleyicinin iletişim araçları 

karşısında konumunun belirlenmesi, iletişim araçlarından verilen 

enformasyon kadar önem taşımaktadır. Zira iletişim araçlarında 

aktarılan her şey bizzat iletişim aracından yararlanan birey ya da 

kitleleri doğrudan ilgilendirmekte ve onları çeşitli yönleri ile 

etkilemektedir. Bu çalışma izleyicinin konumlandırılmasında önemli 

yeri olan sinema başta olmak üzere kitle iletişim araçları karşısında 

izleyicinin (seyircinin) durumunu, belli başlı iletişim kuramları 

bağlamında tartışmaktadır. Çalışmada eleştirel teori olarak bilinen 

Frankfurt Okulu ve İngiliz Kültürel İncelemeleri ile ana akım yaklaşım 

olarak bilinen Kullanımlar ve Doyumlar yaklaşımı ile Ekme Kuramı 

bağlamında izleyicinin konumu değerlendirilmektedir.  

Stam (2014: 238) Roland Barthes’ın “Yazarın Ölümü ve Okurun 

Doğuşu” kehanetine atıfta bulunarak sinema teorisinde izleyicinin 

doğuşundan bahsetmenin yanlış bir argüman olduğundan 

bahsetmektedir. Sinema teorisinde izleyicilik kavramının her zaman 

olduğunu ve teorisyenlerin bununla ilgilendiklerinin altını çizmektedir. 

Örneğin Munsterberg zihinsel katmanda bıraktığı etki savı üzerinden 

filme yaklaşırken, Einstein kurgu ekseninde süreç içerisinde harekete 

geçen epistemolojik atılımlara vurgu yapar. Bazen seyirci/izleyici 

bakışı ile izleme eyleminde demokratik yorum yapma hakkına 

odaklanırken, Mulvey ise eril bakış üzerinden bir ilgi yaratarak 

sinemaya odaklanır. Bütün bu bakış açıları ve teorilerinde neredeyse 
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sinemanın tamamının izleyicilikle ilgili bir teoriye dayanması gerektiği 

görüşü ortaya çıkar. 

Kracauer “Film Teorisi” kitabında (2014: 272-273) izleyici tepkisini 

ölçen çalışmaların çok yeni olduğunu, konuyla ilgili bilgi 

edinebilmenin gözlemlere itimat etmekten geçtiğini belirtmektedir. 

Kracauer diğer görüntülerden bağımsız olarak filmin öncelikli olarak 

izleyicinin duyularını etkilediğinin “daha aklıyla karşılık verecek hale 

gelmeden izleyiciyi psikolojik olarak yakaladığını” destekleyecek 

argümanlar sunmaktadır. Özellikle sinema izleyicisi ya da seyircisi 

mevzu bahis olduğunda, “benlik olarak karar verme güdüsünde” 

bireyin “kontrol etme gücü”nü kaybettiği ile ilgili birçok çalışma hali 

hazırda mevcuttur.  

İzleyici kavramının üzerine yapılan çalışmalar 1960’lı yıllarda başlamış 

olmasına rağmen, konu ile ilgili kavramlar çok daha önceden önemli 

atılım sağlayan bir iletişim aracı olan sinemanın daha ilk yıllarından 

itibaren tartışılmaya başlamıştır. Çalışmada özellikle izleyicinin 

konumlandırılmasında önemli yeri olan sinema başta olmak üzere kitle 

iletişim araçları karşısında seyircinin/izleyicinin durumu iletişim 

kuramları bağlamında tartışılmaktadır. Eleştirel teori olarak bilinen 

Frankfurt Okulu, kültür endüstrisi kavramı çerçevesinde insanların kitle 

iletişim araçları yolu ile uyuşturularak edilgen bir konuma getirildiğini 

ifade etmektedir. Bunun karşısında konumlanan kültürel çalışmalar, 

kullanımlar ve doyumlar gibi yaklaşımlar ise bireyin kitle iletişim 

araçlarından gönderilen iletiler karşısında aktif bir duruş 
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sergilediklerini, ihtiyaçları doğrultusunda tükettiklerini öne 

sürmektedirler. 

Bireylerin dört bir taraftan görüntüler ile kuşatıldığı günümüzde kültür 

endüstrisinin çok daha aktif çalıştığını söylemek mümkündür. Gelişen 

yeni medya sayesinde insanların tüketecekleri ürün çeşidi artmıştır. 

İnsanlar farklı platformlardan farklı görselleri seçme şansına sahiptirler. 

İzlenecek (tüketilecek) ürün sayısı artmıştır ancak içerik kültür 

endüstrisi tarafından oluşturulmuş aynı şeylerdir. Yapıları itibari ile 

ticari olan bu ürünler kar elde etme amacıyla kapitalist sistem içerisinde 

üretilen ürün olma özelliğinden dolayı eleştiriye de açık olmaktadır. 

Comolli ve Narboni’nin (2019: 90-91) film için söyledikleri “Öte 

yandan sistemin maddi bir ürünü olmasından dolayı aynı zamanda 

sistemin ideolojik bir ürünüdür” sözünü hatırlamakta fayda vardır. “Her 

film ekonomik sistemin bir unsuru olduğu için aynı zamanda ideolojik 

sistemin de bir parçasıdır. Sinema ve sanat ideolojik sistemin 

branşlarıdır. Kimse bundan kaçamaz”. İdeolojinin hizmetinde olan 

kültür endüstrisi için de izleyiciler bir birey değillerdir, sadece 

ideolojilere hizmet eden bir kalabalıklar topluluğunun -mış gibi 

davranması gereken figürü konumundadırlar. 

1. ELEŞTİREL KURAMLARDA İZLEYİCİNİN KONUMU  
1.1.  Frankfurt Okulu ve Kültür Endüstrisi Kuramı’nda 

İzleyicinin Konumu 

Resmi olarak Frankfurt Üniversitesi Sosyal Araştırmalar Enstitüsü, 

1923 yılında F. Weil öncülüğünde kurulmuş ve ekonomi politik üzerine 

araştırmalar yapılmıştır. Sonrasında ise bir ekol olarak bilime çok 
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önemli katkılarda bulunan bir oluşum haline gelmiştir. Kapitalist 

sisteme sert eleştiriler getiren okul üyeleri özellikle kapitalist 

modernizmi eleştirmişlerdir. Pozitivizmi, kapitalist artı değeri arttırıp 

insanı köleleştiren bir araç haline getirdiği için suçlarlar. Var olan 

gerçekleri açıklamaktan uzak ve “özgürlük için gerekli olan eleştirel 

akıldan yoksundur”. Frankfurt okulunun temel savına göre kapitalizmin 

hâkim olduğu kültür endüstrileri kitleleri aldatmaktadır. Eleştirel teori 

olarak bilinen yaklaşımlar Horkheimer önderliğinde felsefe, kültür ve 

medya alanına yönelmiştir (Yaylagül, 2018: 94-95). 

Bottomore (1997: 9-11) Frankfurt Okulu’nun tarihinin dört döneme 

ayrılabileceğini ifade etmektedir. Okulun ilk dönemi 1923-1933 

tarihleri arasındaki Marksist düşüncenin yönlendirmediği dönemdir. 

İkinci döneminde yeni Hegelci düşüncenin “ayırt edici keskin 

düşüncelerin açıkça ortaya atıldığı 1933-1950 arasındaki Kuzey 

Amerika sürgün dönemidir”. Üçüncü dönem 1950’lerde enstitünün 

Almanya’ya taşınmasıyla beraber başlamaktadır. Bu dönem eleştirel 

teorinin tam olarak ortaya konulduğu ve Alman sosyoloji düşüncesi 

üzerinde çok önemli etki yaratmaya başlanıldığı bir dönem olarak ifade 

edilir. Dördüncü ve son dönemi ise 1970’lerden başlatmak mümkündür. 

Zira 1969’da Adorno’nun, 1973’te Horkheimer’ın ölümü okulun 

çöküşünün temellerini oluşturmaya başlamıştır. 

Frankfurt Okulu; düşünce tarihinde birbirinden çok da uzak olmayan 

iki anlam üzerinden konumlandırılmaya çalışılır. Bu anlamlardan ilki 

muhteviyatında talim terbiye faaliyetinin hayata geçirildiği bir kuruma 

atıf yapmaktadır. Diğer anlamda ise Frankfurt Okulu bir akım veya 
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geleneğin savunucusu gibi hareket eden bir oluşumdur. “Frankfurt 

Okulu/Ekolü” (Dellaloğlu, 1995: 13) denildiğinde, yukarıda ifade 

edilen iki anlamın birlikte anlam kazandığı ve birbirini 

tamamladığından söz etmek gerekir. Zira Frankfurt Ekolü, bir yönü ile 

çağımıza ışık tutan önemli bir düşünce akımı ya da geleneğinden biridir. 

Diğer yönden ise talim ve terbiye özgül ağırlıklı olmaktan ziyade, 

araştırma ve bilimsel ağırlıklı olması nedeni ile de geçmişten günümüze 

gelen bir kurumsal birikim ve yapı ile portmodern dünyaya ışık tutan 

ve ona yön veren önemli bir ekoldür. 

Kültür endüstrisi kavramı ilk olarak “Aydınlanmanın Diyalektiği” 

kitabında geçmektedir. İlk çalışmalarda kavram kitle kültürü olarak 

tanımlanmıştır. Ancak bu kavramın kitle tarafından üretildiği gibi bir 

algı olacağı düşünüldüğü için bunun yerine kültür endüstrisi ifadesi 

kullanılmıştır. Kültür endüstrisi kavramı halk sanatından oldukça farklı 

bir kavramdır. Kültür endüstrisi tüm alanlarda tüketilmeye uygun 

olarak tasarımlanarak yeni bir nitelik kazandırır (Adorno, 2007, s.109). 

Adorno’ya göre (2016: 87) kültür bir kavram olarak anlamını birey ya 

da toplum açısından zamanla muğlak ya da grift bir hale gelerek 

yitirmiştir. Kültürün bir endüstri olarak ise asıl anlam ve öneme binaen 

Adorno, bizzat yerine geçmesi nedeni ile kavram olarak kültürün 

anlamını yitirip yitirmediğinin mutlaka sorulması gerektiğini belirtir.  

Kültür endüstrisinin yeni olarak sunduğu her şey daha önceki şeylerin 

kılık değiştirmiş halidir. Buradaki endüstri kavramı klasik anlamdaki 

üretim sürecine değil “konunun standartlaştırılmasına ve 

yaygınlaştırma tekniklerinin rasyonelleştirilmesine gönderme yapar”. 
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(Adorno, 2007: 112). Kültür endüstrisinin temel karakteristiği eski olan 

ile tanıdık olanı harmanlayarak yeni bir nitelik ortaya çıkarır. Kültür 

endüstrisi bilinçli bir şekilde kitleleri kendine uymak zorunda bırakır. 

Endüstri tarafından üretilen ürünler bütün sektörlerde belli bir plana 

göre üretilmektedir. Üretim aşamamasındaki sektörler yapısal olarak 

benzerlikler göstermenin yanı sıra birbirlerinin zafiyetlerini tolere 

ederek kusursuz bir sistem yaratırlar (Adorno, 2003: 76). 

Şirketlerin birbiri ile olan ilişkileri, ekonomik olarak iç içe geçmiş 

görüntüsü durumun anlaşılması açısından bir tablo ortaya sermektedir. 

Kültür endüstrisi tarafından üretilen ürünler arasındaki fiyat farkı gibi 

ayrımlar var olan farklılıkları göstermekten ziyade ürünlerin 

ulaştırıldığı bireylerin “sınıflandırılmasına, örgütlenmesine ve kayda 

geçirilmesine hizmet eder”.  Endüstri bireylerden önceden belirlenmiş 

olan düzeylere uygun olarak davranmasını ve kitlesel üretim 

kategorilerinden kendisi için denk olana yönelmesini talep eder 

(Adorno, 2007: 51). 

Adorno, hakikat ile gerçeğin birbirine karıştığı bir dönemden 

geçtiğimize işaret etmektedir. Daha sonra Baudrillard’ın “Simülarklar 

ve Simülasyon” kuramı da bu görüşü destekler niteliktedir. “Gerçeğin 

gizlendiği şey simülark değildir. Çünkü gerçek, gerçek olmadığını ifade 

etmektedir. Simülark gerçeğin kendisidir” (Baudrillard, 2011: 12). 

Haber, açıklama ve düşünceler kültür endüstrisinin süzgecinden 

geçerek biçimlendirilmiş bir halde bize ulaşmaktadır. Bu üsluba 

alıştırılmış olan tüketiciler bunun haricinde bir şeyler ile karşı karşıya 

kaldıklarında bunların inandırıcılıktan yoksun olduğunu 
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düşünmektedirler. “Bu türden basınçlara direnen doğrular, imkânsız 

görünmenin yanında, kültür endüstrisinin son derece yoğunlaşmış 

yayım aygıtıyla yarışamayacak kadar da güçsüz kalıyor” (Adorno, 

2005: 111). 

Kitle iletişim araçları ya da artık yeni medya da diyeceğimiz iletişim 

araçları, izleyici kitlesini kazanmak ve onlara karşı daha inandırıcı 

olmak için toplumsal gerçekliği yeniden üretmek zorunda kalmaktadır. 

Bunun sonucunda da Adorno’nun (2007: 33-34) çalışmalarında sıklıkla 

belirttiği gibi iletişim araçları eli ile topluma sunulan medya ürünleri 

ideolojik yanılsamalar ile gerçeği hafifletebilir ya da bunların altını 

oyarak “farkında olmadan” (ki bu pek mümkün değildir) da kitlesel 

eleştiri veya ideolojik bozgunculuk yapabilir. 

Örneğin sinema özelinde Benjamin, Duhamel’in sinemada bulduğu en 

olumsuz yanın kitlelerin bu eyleme katılma biçimi olduğunu 

belirtmektedir. Bu eyleme katılma biçiminde “kölelik” ile “star olma” 

arasında griftleşen bir bakış açısının olduğu vurgulanmakta ve köleliğin 

burada ağır bastığı belirtilmektedir (Benjamin, 2002: 75). Yine Stam 

(2014: 75) Duhamel’in sinemayı kültür mezbahası olarak gördüğünü ve 

sinema salonlarının önünde oluşan uzun kuyrukların da mezbahaya 

giden koyunlar olarak nitelendirildiğini aktarmaktadır. Bu betimleme 

izleyicinin “etkin” olmaktan ziyade “edilgen olma” pozisyonunun da 

bir göstergesi olarak ifade edilebilir.  

Benjamin (2002: 77) bir alan olarak sanatın, dikkat dağıtmak amacıyla, 

verileni tam algılamanın ya da bu ölçekte verilmek istenenin ne ölçüde 

verildiği ve amaca ulaşılıp ulaşılmadığının görev noktasında yerine 
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getirilip getirilmediğinin de gizlice bir kontrole tabi tutulduğuna dikkati 

çeker. Genellikle izleyici konumunda olan bireyin böyle görevlerden 

kaçma yöneliminde olması sanatın bu görevler ile en çetin ve en önemli 

olanına doğru kitleleri harekete geçirmesi bağlamında saldırıya 

geçebilmesi mümkündür.  

Sanat bağlamında böyle bir saldırının sinema alanında izleyici 

üzerinden yapabileceğine vurgu yapan Benjamin, Adorno tarafından 

eleştirilir. Kendisine yazdığı mektupta sinemaya karşı çok iyimser 

olduğunu vurgulayan Adorno: “Sinema salonunda kahkahalar atan o 

seyirci ne güvenilecek biridir ne de devrimci. Tam tersine en 

berbatından, en seviyesizinden burjuva sadizmiyle doldurulmuş biridir, 

burjuva sadizminin ta kendisidir… Bu nedenle kitlenin eğlenimi 

kitlenin zevk alması ile ilgili teorik açıklamalarına katılmıyor bunları 

inandırıcı bulmuyorum” (Adorno, 2004: 254-255) der. Adorno’ya göre 

film diğer iletişim araçlarıyla iletişim halinde olmalıydı. Bu araçlardan 

en önemlisi ise gelişkin bir müzikti. Bu iletişim kurulabildiği takdirde, 

filmdeki kolektif itkiler Benjamin’in ileri sürdüğü gibi eleştirel bir yöne 

evrilmesi açısından mümkün olacaktır (Jay, 2001: 176). 

“Çoğu filmlerde karşılaştığımız o fazla şenlikli müzik, diyalog denen o 

çocuksu budalalıklar, o laubali teklifsizlik, hatta filmin en başındaki o 

yakın plan görüntü -hepsi de ‘harika!’ diye bağırır gibidir. Kültürel 

aygıt, bu teknikleri kullanarak, sinematik gerilimin doruk noktasında 

son surat yaklaşan bir trenin şiddetiyle saldırmaktadır seyirciye” 

(Adorno, 2005: 207). Kültür endüstrisinin topyekünlüğü dışarıda hiçbir 
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şey kalmayacak biçimde bütün öğelerinin birbirine bağlanmış olması 

topyekûn toplumsal aldanışla birdir (Adorno, 2005: 211-212). 

Adorno; (2007: 68) I. Dünya Savaşından önce örgütlenmiş olan 

endüstrinin gelişmesinde etkili olanın izleyicinin ihtiyaçları dâhilinde 

yapılan bilinçli bir ayarlama olduğunu belirtmektedir. Ancak sinemanın 

ilk yıllarında durum böyle değildir, izleyicinin gereksinimi göz ardı 

edilip hesaba dâhil edilmezdi. Film sektöründeki yapımcılar için durum 

hala değişmemektedir. Onlar kendileri için gişede para kazandıracak 

filmleri yapmayı tercih etmektedirler. Adorno’ya göre (2007) film 

yapımcıların tek ideolojisi vardır o da para kazanmaktır. Şunu belirtmek 

gerekir ki; kültür bir endüstrisi olarak gücünü, tüketicide yarattığı 

gereksinim ekseninde elde eder. Filmde oynayan karaktere reva görülen 

şiddetten zevk alan izleyici, kendisine karşı da bir şiddet sürecinden 

geçtiğini, eğlence noktasında ise bunun bir zorlamaya dönüştüğünü 

unutmamalıdır. İzleyici, gösterinin aldatıcılığı karşısında bir an bile 

aptal durumuna düşmemeli, gösteriyi sürekli takip edebilmeli ve 

gösterinin sergilediği kıvraklığı kendisi de gösterebilmelidir. Böyle 

olunca, kültür endüstrisinin yapmakla övündüğü gibi zihni dinlendirme 

işlevini hala yerine getirip getirmediğini sormak gerekir. Radyo 

kanalları ile sinema salonlarının çoğu kapatılsa tüketiciler çok şey 

kaybetmiş olmazdı (Adorno, 2007: 71). 

Büyük ölçekli kapitalist üretim, kültürel farklılık ve çoğulculuğun ve 

sivil toplumun çöküşünün nedenidir: kapitalizm herkesi 

demokratikleştirmekte ve yalnızca bir edilgen izleyici konumuna 

dönüştürmektedir. Bu iki yaklaşımın uzlaşmazlığı Arnold Hauser’in 
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yaptığı şu yorumda örneklenmektedir: “Kitle kültürü ürünleri eğlence 

endüstrisi tarafından insanların kültürel ihtiyaçlarını tatmin etmek 

değil, sömürmek üzere oluşturulmaktadır ve bu ürünlerin kalitelerinin 

kötü oluşları bir tarihsel tesadüf -yani, kültürün demokratikleşmesi ile 

rekabetçi kapitalizmin eşzamanlı olarak ortaya çıkması- sonucudur.” 

(Swingewood, 1996: 148). “Kültürel demokratikleşme” yalanı 

bağlamında kültür emperyalizmi ile izleyici üzerinde tahakküm kurma 

ve onu sömürme durumu devam etmektedir. 

1.2.  İngiliz Kültürel İncelemeleri’nde İzleyicinin Konumu 

İngiliz Kültürel İncelemeleri ilk olarak 1960’lı yılların başından 

itibaren (Yaylagül, 2018: 126) özellikle yazınsal sanatlar alanında 

(edebiyat başta olmak üzere) başlamış, daha sonra ise kültürel 

çalışmalar ekseninde disiplinlerarası bir çalışma alanı haline gelmiştir. 

Kültürel incelemeler; İngiltere başta olmak üzere toplumsal 

eşitsizliklerin, sınıf mücadelelerinin, tahakkümün, ideolojilerin ve 

direnişin yeniden üretildiği bir alan olarak kapitalist toplum yapıları 

üzerine çalışmalar yapmaktadır. İlk dönem çalışmaları yüksek kültür 

alçak kültür üzerineyken daha sonraki yıllarda çalışmalar popüler 

kültür, kitle kültürü ve gündelik kültür gibi çalışma alanlarına 

kaymıştır. 

İngiliz Kültürel İncelemeler geleneğinin en önemli temsilcilerinden 

olan Stuart Hall insanların medya metinlerini nasıl anlamlandırdığı 

sorusu üzerinde çalışmıştır. Kodlama – Kodaçım çalışmasıyla 

medyadaki egemen ideolojilerin (Yaylagül, 2018: 130) tercih edilen bir 

olgu olarak kaydedildiğini ancak bunun izleyiciler-dinleyiciler-
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okuyucular gözüyle kabul edilmeyeceğini vurgular. Hall’un kodlama – 

kodaçım kavramına göre alıcı kitle tarafından gönderilen iletiler üç 

şekilde okunmaktadır. Bunlardan ilki “egemen okuma”: Yani ideolojik 

olarak mesajların kodlandığı okunduğu tür; ikincisi: Mesajların 

doğrudan kabul edilmediği “sorgulayıcı okuma”; üçüncü ve sonuncu 

tür ise: Mesajların yüklendikleri anlamlar nedeniyle tümüyle 

reddedildiği “muhalif okuma”. Hall bu kuram ile kitle iletişim 

araçlarının karşısındaki alıcı kitle için farklı bir yönelim geliştirerek 

yeni bir bakış ya da yönelim geliştirebilmiştir. Alıcı kitlenin pasif 

olduğu görüşüne karşı çıkmış ve gönderilen iletilerin bir takım 

süzgeçlerden geçtiğini savunmuştur (Şeker ve Şimşek, 2012: 112). 

Hall iletişim araçlarında iletilen verilerin tek bir anlam içermediğini 

vurgulamaktadır. Sosyal konumlarının yanı sıra ideoloji ve arzularına 

da bağlı olarak farklı bireyler tarafından farklı okumalar 

yapabileceklerinin altını çizmektedir. “Medyanın öznesini ideolojik 

yapılar ve söylemler tarafından basitçe söylenen şey olarak gören 

geleneği reddeden Hall metinleri (bu noktada televizyonal metinleri) 

politik ideolojik çelişkiye dayanan çeşitli okumalara elverişli görür” 

(Stam, 2014: 239). 

İngiliz Kültürel İncelemeleri 1980’li yılların başında “alımlama” 

çalışmalarına başvurmuştur. Çalışmalar sonucunda kitle iletişim 

araçları ile iletilen metin ve görüntülerin anlam ve ideolojisi 

oluşumunda izleyicinin aktif olarak katılımının hâkim olduğu bir 

düşünce meydana gelmiştir. Alımlama analizinin etki araştırmalarından 
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ayrılan noktası medya metinlerinin izleyiciler tarafından çözülebildiği 

savıdır (Yaylagül, 2018: 133).  

68 hareketinin sözcülerinden Enzesberger’in de belirttiği gibi kitle 

iletişimi ya da araçları noktasında toplumsal katılım sağlamak ve 

birlikte hareket etmek neredeyse imkânsızdır. Zira iletişim araçları ve 

bu araçlardan aktarılan enformasyonun kitlelerin elindeymiş gibi 

görünmesi gerçeği değiştirmemekte; sinema, televizyon, radyo, 

internet, gazete gibi iletişim araçlarının “paylaşımcı” bir özelliğe sahip 

olmasından çok iletişime hizmet etmesi noktasında paylaşımcılığı bile 

engellediğine dikkati çeker.  

Yönetici ve yönetilenlerin arasında politik nedenlere olan bağlılık 

iletişimin “yalnızca ileticinin yönlendirdiği bir aktarma düzeyinde 

kalmaktadır. Otoritenin görüş ve ilkeleri doğrultusunda televizyon 

yayınları evrensel bir organizasyona dayalı teknik koşulları ile besleyici 

yankıya çok az ve kontrollü olarak yer verir (McQuail’den Akt. 

Türkoğlu, 2004: 113) ve tüm bu eleştirileri göz önüne alarak besleyici 

yankı olanağı yok sayılarak yapılacak olan televizyon yayınlarının 

nerede olursa olsun “olumlu ve kullanıma uygun” bir etkinlik 

gerçekleştiremeyeceğini ifade etmektedir. Yine Yaylagül (2018: 130) 

Stuart Hall’ün ideolojik perspektif üzerinden medya sahipliği ve 

kontrolünün önemine yönelik vurgusunun da görmezden geldiğini ifade 

ederek, Hall’ün bu savı desteklediğini belirtmektedir. 

Alımlama analizi medya içeriklerinin çözümlemelerinde sıklıkla tercih 

edilen bir yöntem olmaktadır. İzleyici kavramını pasif bir olgu 

olmaktan çıkarıp izleyicinin aktif bir yapı olduğunun altını çizmektedir. 
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Kitle iletişim araçları tarafından gönderilen iletilerin herkes tarafından 

ayrı bir şekilde okunuyor olması alımlama çalışmalarında ileri sürülen 

olgudur. 

2. ANA AKIM KURAMLARDA İZLEYİCİNİN KONUMU 

2.1.  Kullanımlar ve Doyumlar Yaklaşımı’nda İzleyicinin 

Konumu 

Televizyon izleme eyleminin izleyiciyi edilgen bir perspektifte sunan 

görüşlere karşıt olarak, kitle iletişim ortam ve araçlarının izleyiciler 

tarafından aktif olarak kullandığını savunan bir teoridir kullanımlar ve 

doyumlar teorisi. Bu teori işlevselci perspektiften geliştirilen 

sınıflandırma ile izleyicilerin neyi, niçin izledikleri sorusuna 

odaklanmakta, bu yapılan etkinliğin ise “edilgin” değil, aksine 

izleyicinin “etkin” olarak sürece katıldığını tanımlayarak yanıtlar 

aramaya çalışır. James Halloran’ın bütün medyayı kastederken aslında 

süreci televizyona uyarlayarak anlatması, kullanımlar ve doyumlar 

yaklaşımının durduğu noktayı özetleyebilmek açısından önemlidir. 

Televizyonun insanlara ne yaptığına değil, insanların televizyonla ne 

yaptığına bakar (Mutlu, 2005: 93). 

Psikoloji alanında çalışan Elihu Katz kitle iletişim alanında ya da 

medyada yapılan çalışmaların genellikle “medya ortam ve araçlarının 

insanlara ne yaptığı ya da yapabildiği” sorunsalı üzerinde durduğunu 

ancak asıl konunun “medyaya maruz kalan bireyin medya ile ne 

yaptıklarının” üzerinde durulması gerektiğini belirtmiştir. Katz, 

bireylerin sosyal, psikolojik ihtiyaçlarının olduğunu, bu ihtiyaçların 

sonucunda ise bireylerin medyadan ve diğer kaynaklardan ihtiyaçlarını 
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gidermek için bir takım beklentilere girdiklerini ifade etmektedir. 

Özetle medya ile girdikleri bu iletişim sonucunda bireyler bir takım 

ihtiyaçlarını gidermektedirler (Yaylagül, 2018: 71).  

Kullanımlar ve doyumlar yaklaşımı izleyicilerin aktif olduğu 

vurgusunu yaparak, kitle iletişim araçlarıyla daha önce deneyimlenmiş 

olan seçimler yaptıklarına dair varsayımlar üzerinde durmaktadır. Kitle 

iletişim araçlarını kullanmak bireylerin gündelik yaşamda ihtiyaç 

duyduğu gereksinimleri karşılama yollarından biri olarak kabul 

edilmektedir (McQuail&Windahl, 2005: 168). 

Kullanımlar ve doyumlar yaklaşımı ile beraber alıcı/izleyici merkezli 

çalışmalar başlamıştır. Kuram insanların gereksinimlerini karşılamak 

için yaşadığını ve doyum içinde bazı kitle iletişim araçları arasından 

seçerek ihtiyaçlarını karşılamaktadırlar. Bunun sonucunda 

gereksinimlerin karşılanmasıyla beraber var olan gerginlikler 

azalmaktadır. Bu kuram “izleyicilerin gereksinimlerine göre iletişim 

araçlarını ve içeriklerini seçtiklerini ve kendi etkilerini kendileri aradığı 

görüşünü, kısaca aktif izleyici” görüşünü savunmaktadır. Kullanımlar 

ve doyumlar yaklaşımı “egemen model” kapsamı içine girer. Bu model 

iletişim araçlarının kullanışını gereksinim doyumu ve gerilim süreci 

olarak görür ve izleyicileri aktif, akılcı, etkiye karşı direnen ve 

isteklerine göre seçim yapan bireyler olarak kabul eder (Alemdar ve 

Erdoğan, 2005: 161-163). Bu bakış açısı izleyiciyi oldukça 

olumlamasına karşın, aslında izleyicinin iddia edildiği gibi ne aktif, ne 

akılcı, ne de etkiye karşı direnen bir pozisyonda olmadığını 

göstermektedir. Bu dil ya da aktarım egemen ideolojilerin birey 
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üzerinde görmek istediğidir ya da tahakküm kurma isteğinin bir 

göstergesidir.  

2.2.  Ekme Kuramı’nda İzleyicinin Konumu 

Ekme Kuramı olarak da bilinen aslında “Kültürel Göstergeler ve Ekme 

Kuramı” olarak ifade edilen bu çalışma bir iletişim profesörü olan 

George Gerbner tarafından geliştirilen bir kuramdır. Gerbner 1960’lı 

yılların ortalarından itibaren bu kuramı bir proje ekseninde ele almış ve 

iletişim kuramları tarihinde önemli verileri elde etmesi nedeniyle de 

kendine önemli bir yer edinmiştir. 

Özellikle televizyonun bir iletişim aracı olarak 1950’li yıllardan 

itibaren Amerika başta olmak üzere yaygın bir şekilde kullanılmaya 

başlanması sonrası bu kuram ile ilgili çalışmalar 1960’lı yılların 

ortalarından itibaren hız kazanmıştır. Gerbner; 1967’den itibaren 

yaygın bir şekilde toplumsal yaşamın kullanımına sunulan televizyonun 

bir iletişim aracı olarak bireyler üzerindeki etkilerini araştırarak 

televizyonun nasıl etkiler bıraktığı ya da bırakabileceği ile ilgili 

çalışmalar yapmaya başlamıştır. 

Ekme kuramı, özünde medyayı sosyalleştirici araçlar olarak 

değerlendirir ve televizyon izleme süreleri arttıkça gerçekliğin 

televizyonda sunulan versiyonuna inanma oranlarının artıp artmadığını 

ortaya koymayı amaçlar. Gerbner ve arkadaşları, televizyon 

dramalarının az ama önemli etkileri olduğunu, bu etkinin izleyicilerin 

toplumsal dünya ile ilgili tutum, inanç ve yargıları üzerinde önemli 

olduğunu ileri sürer. Bu araştırma, televizyonu yoğun olarak izleyenler 

üzerinde odaklanır (Rosengren’den Aktaran, Yaylagül, 2018: 73). 
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Çok fazla televizyon izleyen insanlar, televizyon programlarında 

yaratılan ve sunulan dünyadan, daha az izleyen insanlara göre, daha çok 

etkilenmektedirler. Bu izleyiciler, özellikle kendilerinin 

yaşayamayacağı tecrübelere daha çok inanırlar. Daha az televizyon 

izleyenler, daha çok televizyon izleyenlere göre daha fazla 

enformasyon kaynağına sahiptir. Özellikle daha az hayat tecrübesi olan 

çocuklar ve gençler, enformasyon aracı olarak televizyona 

diğerlerinden daha çok bağımlı durumdadırlar. Yalnız yaşayan ya da 

televizyonu yoğun olarak yalnız seyreden izleyiciler, televizyonun 

ekme yönündeki etkisine başkalarıyla birlikte yaşayanlara göre, daha 

açıktırlar. Televizyon, Gerbner tarafından insanların sembolik 

çevrelerini egemenlik altına alan araç olarak görülür. Ekme yaklaşımı, 

televizyonu, gerçekliği yansıtan bir araç olarak değil ayrı bir dünya 

olarak görür. Gerbner’e göre, televizyonda şiddetin aşırı sunumu 

izleyicilere daha çok saldırgan davranışlardan ziyade kanun ve düzen 

hakkında simgesel mesajlar iletir. Aksiyon macera türü yapımlar, kanun 

ve düzene, toplumsal adalete ve statükoya olan inancı artırır (Yaylagül, 

2018: 73). 

Gerbner’e göre televizyonda sunulan mesajlar insanlar üzerinde hemen 

etki yapmamaktadır. İzleyicinin televizyonda sunulan iletileri hemen 

alıp yaşam pratiklerine aktarması beklenmez. İzleyiciler televizyondan 

aldıkları iletileri çevresindeki kişilerle müzakere edebildikleri gibi 

televizyonda sunulan iletiye karşı direnç de gösterebilirler. Bu nedenle 

televizyon iletilerinin kısa dönemde değil uzun dönemde etkili olduğu 

bilinmektedir. İletiler, haber, eğlence, drama müzik gibi çeşitli 

formatlarla inançların, düşüncelerin, değerlerin içerisine sızarak tutum 
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ve davranışları etkilemektedir. İletilerin insanların düşüncelerinin ve 

değerlerinin içine yerleşmesine ve dokularına işlemesine ekme işlemi 

denilmektedir. Artık iletilerin bireyin tutum ve davranışları üzerinde 

etkili olmaya başlamasını Gerbner, filizlenme benzetmesi ile 

açıklamaktadır (Güngör’den aktaran, Özkan, 2017: 131). Ekme Kuramı 

ekseninde televizyonun bir enformasyon kaynağı olarak görülmesi 

kurama şekil veren önemli bir göstergedir. Gerbner bu enformasyon 

kaynağının bireylerin zihnine bilgi, inanç, kültür vs. ektiğini belirtir ve 

bu aracın bireylerin zihinsel gelişimleri açısından önemli olduğunu 

ifade eder. Bu olumlama aslında Kullanımlar ve Doyumlar yaklaşımda 

olduğu gibi egemen olan güçlerin ulaşmak istediği hedefe yönelik 

yapılan değerlendirmelerdir. Ne yazık ki bir bilgi kaynağı olmasından 

ziyade televizyon bireylerin zihinlerinde egemen ideolojilerin 

tohumlarının ekilmesine ve bireyin tahakküm altına alınmasına sebep 

olmaktan öteye gidememektedir.  

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Bireylerin öznellik ve mantığını öne süren çalışmalar izleyicinin 

tamamen edilgen olmadığını, medya ürünleri karşısında seçici davranıp 

aktif olduğunu savunmaktadırlar. Fakat önemli ayrıntılardan birinin 

buradaki esas gücün medya olduğu gerçeğinin es geçildiğidir.   Kitle 

iletişim araçlarının “seçerek” gönderdiği ürünleri bireylerin özgürce 

seçmesi ne kadar mümkün olabilmektedir? Bu soru aslında bu çalışma 

özelinde bir kez daha önem kazanmaktadır. 

Bu çalışma ile ilgili çıkış noktası özellikle ana akım ve eleştirel iletişim 

yaklaşımlarında izleyici ya da seyirciye biçilen rolün değişip 
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değişmediğine odaklanmasıydı. Elbette birçok iletişim kuramında 

izleyici/seyirci hakkında önemli çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmada 

sayısız iletişim kuramları arasında seyirciyi/izleyiciyi daha çok 

önceleyen eleştirel kuramlardan (Kültür Endüstrisi ve İngiliz Kültürel 

İncelemeleri) ve ana akım kuramlardan (Kullanımlar ve Doyumlar 

Yaklaşımı ve Ekme Kuramı) yararlanılmıştır. İzleyicinin “aktif” 

konumlandığını öne süren yaklaşımlar ya da “pasif” olduğunu dile 

getiren yaklaşımlar ekseninde bu kuramların izleme eylemine 

getirdikleri yaklaşımlar sorgulanmıştır.  

İzleyici gerçekte “seçme hakkını” kullanabilmekte midir? Yoksa seçme 

eylemi bir yana medya tarafından aktarılan enformasyona mı maruz 

kalmaktadır? Bu kilit sorunun cevabı şimdiye kadar yapılan bütün 

iletişim araştırmalarının medyanın başat rolü üstlenmesi ile 

sonuçlanmış ve izleyicinin lehine değişen herhangi bir bakış açısının 

olmadığı sonucuna varıldığını yeniden göstermiştir. Zira medya 

ekseninde gönderilen her şey (mesajlar, görseller, ideolojiler vb.) 

bireyin özgür seçimi ya da iradesi ile değil bizzat medya aracılığı ile ve 

bilinçli bir yönlendirme ile kasten yapılmaktadır. 

Enzesberger’in de çalışmamızda daha önce de belirttiği gibi bu 

düzlemde kitle iletişimi ya da araçları noktasında toplumsal katılım 

sağlamak ve birlikte hareket etmek neredeyse imkânsızdır. Zira iletişim 

araçları ve bu araçlardan aktarılan enformasyonun kitlelerin elindeymiş 

gibi görünmesi gerçeği değiştirmemekte; sinema, televizyon, radyo, 

internet, gazete gibi iletişim araçlarının tamamında “paylaşımcı” bir 

özelliğe sahip olmasından çok, iletişime hizmet etmesi noktasında 
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paylaşımcılığı bile engellediğine dikkati çeken bir bakış açısının olduğu 

unutulmamalıdır.  

Özellikle günümüzde kitle iletişim araçlarındaki çeşitlilik artmış 

insanların tüketmek istedikleri medya ürünlerine ulaşmaları 

kolaylaşmıştır. Artan sinema salonları, televizyon kanalları, dijital 

platformlar vb. diğer araçlar tüketilecek içerik miktarını arttırmış ve 

ulaşımı kolaylaştırmıştır. Ancak ne yazık ki artan sayılar sadece nicelik 

olarak vardır, içerikler kültür endüstrisinin dilediği biçimde dizayn 

edilmiştir. Günümüzde bütün kitle iletişim araçları ticari bir mecra 

olarak kar odaklı çalışmaktadırlar. Kendilerine ekonomik olarak getiri 

sağlamayan şey, onlar için önemli değildir. Medya tarafından sunulan 

seçenekler ne kadar fazla olursa olsun içerik hep aynıdır. 

Kitle iletişim araçlarının görece daha az olduğu ve izleyici 

çalışmalarının ağırlık kazandığı 1960’lı yıllar düşünüldüğünde bir 

nebze olsun insanların ideolojiden daha iyi ürünlere ulaşabildiğini 

söylemek kısmen doğru olabilir. Ancak günümüzde daha da vahşileşen 

kapitalizm sistemi içerisinde insanların kitle iletişim araçları karşısında 

aktif olduğunu söyleyebilmek mümkün müdür? İnsanların dört bir 

taraftan kuşatıldığı görsellik çağında daha fazla ürüne erişmenin 

mümkün olduğu doğrudur. Ancak erişilen ürünler birbirinden farklı 

gibi görünen fakat aynı olan ürünlerden ibarettir.  

Çalışmamızda daha önce de belirttiğimiz gibi Adorno’ya göre birey 

kültür endüstrisinde özne değil nesnedir. Bu nedenle nesne konumunda 

olma durumu aslında hedef şaşırtma noktasında medyanın elini 

güçlendirmekte ve birey üzerinde tahakküm kurma ile ilgili ciddi bir 



76 | A ’ d a n  Z ’ y e  İ l e t i ş i m  Ç a l ı ş m a l a r ı  / 1    

 

avantaj sağlamaktadır. Zira medya, kültür endüstrisi temelinde vermek 

istediği ideolojik alt yapı ya da görüşleri birey üzerinde istediği şekilde 

verebilmektedir. Bu nedenledir ki insanların dört bir taraftan medya ile 

kuşatıldığı günümüzde kültür endüstrisi çarkları işlemeye devam 

etmektedir.  

Birey ve toplum bağlamında etkili olan medya araçları, bilgilendirme, 

eğitme, eğlendirme, kamusal görevler üstlenme noktasında elbette çok 

önemli bir yerdedir ve aracı görev üstlenmektedir. Medya ile bilgi 

enformatik bir hale gelerek yeniden yorumlanmakta, üretilmekte, 

kurgulanmakta ve kendi gerçeklerini kitlelere sunmaya devam 

etmektedir. Bu nedenle süreç içerisinde izleyicinin konumu ile ilgili 

birey adına pek de önemli bir yol alınmadığı aksine yeni iletişim ortam 

ve teknolojileri ya da yeni medya ile birey üzerindeki tahakkümün 

kültür endüstrisi ile daha da güçlü bir konuma geldiği görülmektedir. 
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GİRİŞ  

Ekonomi bilimi, genel olarak, sürekli değişen ve çoğalan sonsuz 

nitelikleri insan ihtiyaçlarının giderilmesi için üretilen mal ve hizmetler 

ile bu faaliyetlerden doğan gelir paylarının bölüşülmesi biçiminde 

tanımlanır. Ekonomik sistemin en önemli amacı, yeterli üretim 

sağlamak ve elde edilecek mal ve hizmetlerle ihtiyaçları en iyi biçimde 

gidermektir. Bu nedenle ekonomik sistem, üretimin tüketime ya da 

arzın talebe en olumlu biçimde uygunluğunu sağlamak ve bunu 

gerçekleştirmek için en iyi organizasyonu hazırlamaktır (Zeytinoğlu, 

1982:1-2). 

“Belirli bir türde ekonomik işlevler (üretim, tüketim, dağıtım vb.) 

üstlenen bir grup birey arasında düzenlenmiş ilişkiler ve bunların 

yeniden oluşturulma modeli ekonomik kurum ya da birim olarak 

adlandırılır. Bu ilişkiler, katılanların değer yargıları, ilişkiyi düzenleyen 

kurallar yasalar vb. yaptırım, ödüller ve bireylere yönelik spesifik 

motivasyonlar tarafından belirlenir” (Ölmezoğulları, 2008:5-6). 

Ekonomik sistem, temel ekonomik sorunların çözümü için bir 

düzenleme olarak tanımlanabilir. Ekonomik sistem daha geniş bir 

tanımla, üretim, tüketim ve dağılım biçimindeki başlıca üç alanda 

ekonomik kararların oluşmasına yönelik bir toplumsal mekanizmadır. 

Bu kararların oluşmasında o toplumun yasaları temel belirleyici olduğu 

gibi gelenekleri ve alışkanlıkları da kaynakların kullanım biçiminin 

belirlenmesinde etkili olmaktadır. 
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İş bölümüne bağlı üretimin ve mübadelenin olmadığı ilk çağlarda 

gerçekleştirilen üretim ve tüketim aynı aile içinde yer alan aileler 

tarafından yapılmaktaydı. Burada bahsedilen aile kavramı 

günümüzdeki aile kavramından farklı olup aynı çatı altında yaşayan 

birkaç kuşağın bir araya gelerek oluşturduğu ailelerdi. Bu dönemde 

gerçekleştirilen üretim piyasa için değil aile bireylerinin ihtiyaçlarını 

karşılamak amacı ile yapılmaktaydı. Bu düzen içerisinde herhangi bir 

ekonomik sistem gelişmemişti. Zamanla gelişen üretim ve teknik, 

teknolojik gelişmeler sonucunda toplum ekonomisine dönüşen düzen 

ekonomik sistemin ortaya çıkmasına neden olmuştur. “Ekonomik 

sistemlerde hangi sistem olursa olsun, ekonomistler tarafından neler 

üretilmeli, ne kadar üretilmeli, kimler tarafından üretilmeli ve kimler 

için üretilmeli sorularının sorulması bir zorunluluktur” Ekonomik 

sistemlerin amacı bireylerin ihtiyaçlarını giderebilmek ve onların 

refaha ulaşabilmeleri için kalkınma, büyüme ve gelişmelerini 

sağlamaktır. (Zeytinoğlu, 1982:3). 

Ekonomik sistemleri genel olarak üç şekilde sınıflandırılabilir: Merkezi 

planlı ekonomiler, serbest piyasa ekonomisi ve karma ekonomilerdir. 

Şu anda dünya üzerinde egemen olan serbest piyasa ekonomisi üzerinde 

gelişen toplumlar bugün dünyanın geldiği kaynak sıkıntısı noktasında 

var olan sistemlerin devam edebilirliği tartışma konusu haline gelmiştir. 

Sürdürülebilir bir ekonomi arayışı beraberinde pek çok teoriyi ve 

tartışmayı da getirmiştir. İlerleyen bölümlerde bu kavramlar 

derinlemesine açıklanmaya çalışılacaktır. Bu kapsamda öncelikle 

sürdürülebilirlik kavramının açıklanması önem arz etmektedir. 
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1. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE SÜRDÜRÜLEBİLİR 

KALKINMA 

Sürdürülebilirlik kelimesi dilimize İngilizce “sustainability” 

kelimesinin karşılığı olarak kullanılmaktadır. Ancak Türk Dil 

Kurumunun yayınladığı Türkçe sözlükte sürdürülebilirlik kelimesinin 

tam karşılığı bulunmamaktadır. Sürdürmek kelimesinin anlamını yakın 

anlamı sözlüklerden türetmek mümkündür. Sürdürülebilirlik kelimesi 

anlam olarak devamlı olma, daim olma ve süreklilik arz etme durumunu 

ifade eder (Akgül:134). “Sürdürülebilir” kelimesine Türk Dil 

Kurumu’ndaki Türkçe sözlüklerde en yakın anlam olarak sürdürmek 

kelimesi yer almaktadır. “Sürdürmek” kelimesi anlam olarak “devam 

ettirmek”, “bir durumun bir şeyin sürmesini sağlamak” olarak 

belirtilmiştir.  

Literatürde “sustainability” olarak yer alan “sürdürülebirlik” kelimesi 

İngilizce’de “sustain” kelimesinden türetilmiştir. “Sustain” kelimesinin 

“sürmek, devam etmek, teşvik etmek, beslemek, gütmek, desteklemek, 

onaylamak” anlamları da vardır. “Sustain-able” şekli ile sıfat halini 

alan “sustain” kelimesinin, “sustain-able” ile “Türkçe karşılığı, 

“sürdürülebilir”dir. “Sustain-ability” kelimesinin Türkçe karşılığı, 

“sürdürülebilirlik” olarak çevrilmektedir (Korkmaz ve Sertoğlu, 

2013:129). 

“Sürdürülebilir Kalkınma”, İngilizce karşılığı “Sustainable 

Development”, sürdürülebilir ve kalkınma kelimelerinin bir araya 

gelmesi ile oluşturduğu anlamı ifade eder. “Sürmek, devam etmek, 

devam edebilen” kelime anlamlarına karşılık “kalkınma”, kelimesi 
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Türkçe sözlükte, “kalkınmak işi” olarak tanımlanmıştır. İktisat 

Terimleri Sözlüğü’nde İngilizce karşılığı “development” olarak 

açıklanan “kalkınma”, “bir ekonomide halkın değer yargıları, dünya 

görüşü ile tüketim davranışı kalıplarındaki değişmeleri içerecek 

biçimde toplumsal ve kurumsal yapıda dönüşüme yol açan büyüme”3 

olarak tanımlanmıştır. Yani kalkınma kavramı “büyüme” kavramı ile eş 

değer bir yapıda görülmektedir. “Büyüme” kelimesinin anlamı 

incelendiğinde, “büyümek işi”, İngilizce karşılığı ise “growth” olarak 

tanımlanmıştır. İktisat Terimleri Sözlüğü’ne göre (2004), “Bir 

ekonomide sayısal olarak ifadesi mümkün olabilen makro 

büyüklüklerin yüzde olarak artışı, bir ekonomide yaratılan gayrisafi 

milli hasıladaki (veya gayrisafi yurtiçi hasıladaki) sabır fiyatlarla 

hesaplanan niceliksel değişme. Nominal büyüme” olarak 

tanımlanmaktadır.  Ekonomik anlamlarının dışında büyüme kelimesi 

genel bir tanımda şöyle açıklanmıştır. “Fiziksel olarak bir canlının 

büyümesi, belli bir dönemin başlangıcındaki ve bitimindeki üretim 

tutarları arasında gerçekleşen artış.” Kimi toplumbilimlerince ise 

ekonomik gelişme ile eş anlamlı olarak kullanılır.4 Kelime 

anlamlarından yola çıkılarak incelendiğinde “Sürdürülebilir Kalkınma” 

kavramı ile anlatılmak istenilenin devam edebilen, süren, sürebilen bir 

büyüme ve gelişmeye vurgu yaptığı açıktır.  

 

 
3 Türk Dil Kurumu http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama 
=kelime&guid=TDK.GTS.5803928d629ef9.05128349 [Erişim Tarihi: 16.10.2016]. 
4 Türk Dil Kurumu http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama 
=kelime&guid=TDK.GTS.58039293da6a85.80173433 [Erişim Tarihi: 16.10.2016]. 
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Sürdürülebilir kalkınmanın literatürde tam olarak belirgin bir tanımı 

bulunmasa da kavram ortak bir paydada Birleşmiş Milletlerin 1987 

yılında yayınladığı ‘Ortak Geleceğimiz’ adlı raporda şu şekilde 

açıklanmıştır. “Gelecek kuşakların kapasitesini tehlikeye atmadan 

bugünkü ihtiyaçlarını karşılayan kalkınmadır” (United Nations 

Department Of Economic and Socila Affairs, 1999). Sürdürülebilir 

Kalkınma kavramı tam olarak bu ifade şekliyle olmasa da uzun yıllardır 

tartışılan ve dönüşen bir kavramdır. Sürdürülebilir Kalkınma 

kavramının ilk olarak nerede ve nasıl kullanıldığı kesin olarak 

bilinmemekle birlikte, ortaya çıkışı ve gelişiminin Orta Çağa, hatta eski 

Yunan mitolojisine kadar uzandığı tahmin edilmektedir (Campbell 

1996’dan aktaran Bozlağan, 2005:1003). Sürdürülebilirlik kavramı, 

devamı olan, şimdiki ve gelecek nesilleri aynı anda düşünen bir 

kalkınmaya atıfta bulunarak ilk olarak 18. yüzyılda ormancılıkta 

kullanılmaya başlanmıştır. Sürdürülebilirlik kavramının ilk ortaya 

çıkışı da ormancılık alanında olmuştur.  İngilizce bir terim olan 

“sustained yield” Türkçe karşılığı “sürdürülebilir verim” kavramı 19. 

yüzyıldan beri kullanılmaktadır. Ancak bu kelimenin orijinali Almanca 

“nachhaltig” Türkçe karşılığı “sürekli” kelimesinden gelmektedir. 

Kavramdan ilk olarak 1713’te ormancılıkla ilgili kapsamlı ilk el kitabı 

‘Sylvicul-tura oeconomica’yı yazan Alman asilzade Hanns Carl von 

Carlowitz (1645-1714) bahsetmiştir. Ormancılıkta sürekli verim ve 

sürdürülebilir bir ormancılık anlayışını önemli bir ormancılık experi 

olan William A. Duerr şöyle açıklamıştır: Kendi soyumuz için 

yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve toplumu stabil bir halde tutmak 
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için her jenerasyon kendi kaynaklarını sürdürmeli ve azalmasını 

engellemelidir (Duerr 1975’den aktaran Grober, 2007:7). 

Literatüre ormancılık ile giren sürdürülebilirlik kavramının günümüz 

literatüründe pek çok tanımı vardır. Sürdürülebilir kalkınma temel 

olarak kaynakların verimli bir şekilde kullanılması ile gelecek nesillerin 

yaşamlarını devam ettirebilecek yeterli kaynaklara sahip olmalarını 

sağlamaktır. Sürdürülebilir kalkınmanın en genel kabul görmüş tanımı 

ise 1987 yılında Birleşmiş Milletlerin yayınlamış olduğu Ortak 

Geleceğimiz adlı raporda şu şekilde ifade edilir: “Gelecek kuşakların 

kapasitesini tehlikeye atmadan bugünkü ihtiyaçlarını karşılayan 

kalkınma”dır. (United Nations Department Of Economic and Socila 

Affairs, 1999). Sürdürülebilir kalkınma yalnızca çevre sorunlarıyla 

sınırlı değildir. Genel olarak yaşam kalitesi, adalet, sorumluluk, ortak 

paylaşım, iş birliği gibi ilkelere dayanmaktadır. Ancak günümüzde 

kavramı tartışmalı hale getiren sürdürülebilirlik kavramının çevremi 

yoksa ekonomik temeli üzerinden mi açıklama çabasıdır (Çımrın, 

2014:178-179). Bu şunu ifade etmektedir. Sürdürülebilir kalkınma 

çevrenin ve insanların yaşamının sürdürülebilirliğini devam ettirmek 

amacında mı? Yoksa sermayenin ve kapital düzenin devamlılığını mı 

arzulamaktadır? Bu ikisi arasındaki ince ayrım sürdürülebilirliğe 

nereden bakıldığı noktasında oldukça önemlidir. Sürdürülebilir 

kalkınma literatürde pek çok farklı şekilde tanımlanmaktadır. Kavramın 

geniş anlamından dolayı tek bir tanımı yoktur.  Günümüzde şirketlerin 

ekonomik yatırımların yanında sosyal ve çevresel faaliyetleri ile 

sürdürülebilirliklerini sağlamak üzere gerçekleştirdiği çalışmalar önem 



A ’ d a n  Z ’ y e  İ l e t i ş i m  Ç a l ı ş m a l a r ı  / 1  | 87 

 

kazanmıştır. Fakat bu kalkınma modeli genel anlamda doğa ile uyumlu, 

doğal kaynaklara saygılı bir üretim ve tüketim şekli ile tüm dünya 

vatandaşlarının eşit şartlarda sosyal ve ekonomik imkânlara ulaşmasını 

sağlamak olarak tanımlanmaktadır. Sürdürülebilir gelişim doğa 

yönünden olduğu kadar insanlar içinde üç önemli hususa vurgu 

yapmaktadır: 

• Yaşayan bütün insanlar için aynı yaşama hakkı, 

• Gelecek nesiller için aynı yaşama hakkı, 

• Herkes için eşit şartların olmasıdır. 

2. YEŞİL PAZARLAMA KAVRAMI VE KAPSAMI 

Üretim teknolojilerinin gelişmesi ile birlikte hızlanan üretim süreci ve 

bunun beraberinde getirdiği tüketim kültürü ile birlikte gelişmiş ve 

gelişmekte olan ülkelerde bir tüketim çılgınlığı yaşandığı artık yok 

sayılamaz bir gerçektir. Hızlı üretim süreci beraberinde hızlı tüketim 

sürecini de doğurmuştur. Yalnız kaynakların sınırlı olduğu dünyamızda 

sürdürülebilir bir tüketimin gerçekleşmesi için kaynakların verimli ve 

doğru kullanılması gerekmektedir. Üretimden tüketime doğru bir 

hızlanmanın yaşandığı bu dönemde son yirmi yılda tartışılan önemli 

konulardan birisi de sürdürülebilir bir sistemin yaratılmasıdır. Yeşil 

pazarlama genel bir tanım olarak toplumların ihtiyaçlarını tatmin 

etmeye yönelik değişimlerin gerçekleştirilmesi amacıyla doğaya en az 

zarar verecek şekilde oluşturulmuş faaliyetlerdir. Klasik pazarlama, 

tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılanabilir ücretlerle gideren ürünleri 

sağlamayı ve bu ürünlerin tüketiciye ulaşma sürecini desteklemeyi 

içerirken, yeşil pazarlama daha karmaşık bir süreçtir. Yeşil pazarlama 
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çevre ile ilgili ürünlerin nasıl yaratıldığına ve nasıl tanımlandığına 

ilişkin mücadeleleri gösterecek yeni pazarlama ve yönetme stratejileri 

gerektirmektedir (Uydacı, 2002: 84).  

Küresel anlamda çevre bilinci ve çevreyi koruma anlayışı önem 

kazandıkça çeşitli sivil toplum örgütleri ve uluslararası kalite 

standartlarında ve yasal düzenlemelerde de çevreyle ilgili kriterler yer 

almaya başlamıştır. Bu kriterlerin tüketicilerin satın alma kararlarına 

yansıması ile beraber şirketler, diğer baskı unsurlarının da etkisi ile 

çevre kirliliğini önlemek, zararlı atıkları azaltmak hatta tamamıyla 

ortadan kaldırmak için piyasaya çevre dostu ürünler sürmeye 

başlamışlardır. Yaşanan tüm bu gelişmeler pazarlama ve üretim 

faaliyetlerini önemli ölçüde etkilediğinden pazarlama faaliyetlerinin 

tasarlanmasındaki her aşamada ekolojik faktörlerinde dikkate 

alınmasıyla oluşan (Özcan ve Özgül, 2019) yeşil pazarlama adı altında 

bir anlayış gelişmiştir (Armağan ve Karatürk, 2014:3). 

Çevresel sorumluluk hakkında pek çok çalışma 1970’lerde ve 

1980’lerde yapılmıştır. Bu dönemde az sayıda yeşil ürün 

bulunmaktaydı ve bu nedenle çevresel sorumluluk hakkındaki pek çok 

çalışma enerji koruma ve politik aktivizm üzerine yapılmaktaydı. 

Tüketici davranışı üzerine yapılan çalışmalar sonraki yıllarda hız 

kazanmıştır. 1990’lı yıllarda ise tüketicilerin satın alma davranışında 

sosyal ve çevresel kaygı büyük önem kazanmıştır. Tüketicilerin yeşil 

ürünlere talebinin artmasının arkasındaki neden yeşil pazarlamanın 

yeniden canlanması olarak açıklanmaktadır. Bu dönemde 

pazarlamacılar pazarda hayatta kalabilmek için tüketicilerin bu yeni 
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kaygılarını dikkate almaya ve pazarlama kararlarını bu yönde 

geliştirmeye çalıştılar. Buradan yola çıkarak yeşil pazarlama 

tüketicilerin ihtiyaçlarını belirlemek ve tahmin etmek amacıyla 

gerçekleştirilen bir yönetimsel süreçler olarak tanımlanmaktadır (Paço 

vd., 2008b:18).  

Çevreye yönelik olan kaygılar 1970’lerde başlayıp günümüze kadar 

geldiği süreçte bazı aşamalardan geçmiştir. 70’lerle birlikte başlayan ilk 

çevre duyarlılığı 80’lerde çevre felaketlerinin artması ile birlikte hız 

kazanmıştır ve Green Peace ve Friend of Earth ve pek çok başka çevreci 

kuruluş ortaya çıkmıştır. Bu örgütlenmeler toplumda yeşil tüketime 

yönelik bir bilinç oluşmasında etkili olmuştur (Paço ve Raposo, 

2008a,:130). Yeşil pazarlama literatürde sosyal sorumlu pazarlama, 

toplumsal pazarlama, sürdürülebilir pazarlama ve yeşil pazarlama gibi 

pek çok tanımla yer almaktadır. Ancak genel olarak bütün bu tanımların 

ortak noktasında sadece işletmelerin değil toplumun tüm kesimlerinin, 

çevrenin, doğal kaynakların ve gelecek nesillerinde dikkate alındığı bir 

pazarlama anlayışı bulunmaktadır. “1970’li yıllardan günümüze kadar 

çevre sorunlarının pazarlama literatüründe ekolojik pazarlama, 

çevreci/çevresel pazarlama, sürdürülebilir pazarlama ve yeşil/yeşilci 

pazarlama kavramlarıyla ele alındığı görülmektedir” (Armağan ve 

Karatürk, 2014:.3). Yeşil pazarlama olarak adlandırılan yönelim ile 

çevreyi koruma bilincinin toplumun geneline yayılması ve tüketicilerin 

satın alma güçlerini kullanarak çevresel sorunların çözümüne katkı 

sağlamaları amaçlanmaktadır. Bu sayede yeşil tüketici pazarı 

oluşmakta ve bu pazar işletmelerin yeşil hareketi benimseyip çevreye 
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en az zarar verecek şekilde üretim faaliyetlerini şekillendirmesini 

sağlamaktadır (Çoban ve Sönmez, 2014: 66). 

Sorumlu tüketim kavramına ilk açıklık getiren çalışmalardan olan 

“Sorumlu Tüketim Teorisi Kriterleri” çalışmasında Fisk (1973) tüm 

dünya insanları için kaynakların rasyonel ve verimli kullanılmasına 

dikkat çekmiştir. “Kaynakların tüketimi sorusunu tek bir ulusun bakış 

açısın ile düşünmek doğru değildir. Çünkü bir bölgedeki tükenmekte 

olan kaynakların tüketimi diğer bölgelerdeki rezervleri de zorunlu 

olarak etkilemektedir. Bu problem küresel olduğundan dolayı, küresel 

olarak analiz edilmelidir” (Fisk, 1973: 24). İşletmelerin şeffaf bir 

yönetim anlayışını benimsemeleri ve toplum tarafından 

onaylanmalarının önem kazanması ile birlikte toplumsal pazarlama ve 

yeşil pazarlama gibi kavramlar gelişmeye başlamıştır. Çevre bilinci ve 

çevreyi koruma çalışmaları uzun yıllar öncesine uzanmaktadır ancak bu 

alanda kapsamlı çalışmalar ve araştırmalar 20. yüzyılın ikinci yarısında 

görülmeye başlamıştır. Yoğun olarak 80’li ve 90’lı yıllarda tartışılmaya 

başlayan yeşil pazarlama anlayışı kapsam olarak da geniş bir yelpazeyi 

içine almaktadır (Uydacı, 2002: 82) 

Yeşil pazarlamanın gerçek anlamda bir tanımını yapmak oldukça 

güçtür. Çünkü yeşil pazarlama göreceli bir yapıya sahiptir. Yeşil 

pazarlama tanımı yeniliklere ve zaman içerisindeki değişikliklere uyum 

sağlamalıdır. Dinamik ve global olmalıdır. Örneğin geçmiş bilgilere 

göre klora-flora-karbon çevreye zarar vermeyen bir madde iken yapılan 

araştırmalar onun çevreye zarar veren tehlikeli bir madde olduğunu 

ortaya çıkarmıştır.  Yeşil pazarlama kapsam olarak klasik pazarlamanın 
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bir uzantısı değildir, klasik pazarlamadan farklı olarak kirliliği önleme 

ve kaynak geri dönüşümü gibi alanları da içermektedir. Yeşil 

pazarlamaya geçiş aşamasında bazı dönüşümler yaşanmıştır. 

Günümüzde pazarlama sürecinde çevresel yönetim oldukça önem 

kazanmıştır. Pazar memnuniyeti, rekabetçi konumlandırma ve ürün 

tasarımı günümüz kurumsal çevre yönetim stratejileri sürecinde önemli 

konularından birileridir (Coddington, 1993: 17). 

Tablo 1. Çevresel Yönetimin Evrimi 

 1970’ler           80’lerin Sonu          90’lar         2000’ler 
Dönem Uyma Kirlilik 

Azaltımı 
Kirlilik 
Önleme 

Çevresel Strateji 

Kilit 
Noktaları 

Düzenleme Düzenleme 
Bedeli 

Düzenleme 
Bedeli 
Azaltımı 
Etkililiği 

Pazar Tatmini 
Düzenleme 
Rekabet 
Küresel Değişim 

 
 
 
Odak 

 
Doğa 
bırakılan 
atıkların 
kontrolü 

 
Bitkiler 
üzerindeki 
süreci 
yönetme 

 
Üretimi 
yeniden 
dizayn etme 

Rekabetçi 
konumlandırma 
Ürün ve ambalaj 
geliştirme 
Gelir yönetimi 
Performansı 
ölçme 

Kurumların 
Etkilendiği 
Yönler 

Çevre Çevre 
Çalışması 
Yönetimi 

Çevresel 
Üretim 
Yönetimi 
Tedarik 
Yönetimi 

Ürün dağıtımı 
Ürün geliştirme 
Toplam Kalite 
Yönetimi 
Finans 

Kaynak: (Abt Associates, Inc. 1990 çalışması 41+3 milyar firma) Coddington, W. 
(1993).  

 

Yeşil pazarlama çevreyi korumayı amaç edinmiş ürünlerle 

ilgilenmektedir. Yeşil ürün yalnızca bir tasarımdan ibaret değildir. 

Yeşil pazarlama, tüm pazar araştırma stratejileri, alınan ve alınacak olan 

pazarlama kararları, üretim teknolojileri, ürün ambalajlanması, 

tüketimi, atık yönetimi ve atık geri dönüşümü süreçlerini 
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kapsamaktadır. Yeşil pazarlama şu dört aşamadan oluşmaktadır 

(Uydacı, 2002: 85-86): 

Yeşil pazarlamada ilk aşama yeşil hedeflemedir. Bu aşamada yeşil 

ürünlerin üretimi yeşil tüketiciler için tasarlanır. Bunun yanında işletme 

yeşil olmayan ürünleri de üretmeye devam etmektedir. Örneğin 

otomobil sanayinde araştırma geliştirme departmanlarında alternatif 

yakıt teknolojili araçların geliştirilmesi yapılırken aynı zamanda benzin 

ve dizel araçların üretilmesi buna bir örnek olarak gösterilebilir. İkinci 

aşama yeşil stratejilerin geliştirilmesidir. İşletmeler bu aşamada yeşil 

ve yeşil olmayan ürünlerin üretimi aynı anda gerçekleşir. İşletmede 

çevre yönelimli stratejiler geliştirilmeye çalışılırken, diğer yandan da 

enerji verimliliği ve atık yönetimi gibi konular öncelik kazanmıştır.  

Üçüncü aşama ise çevresel oryantasyondur. Bu aşamada yeşil olmayan 

ürünlerin üretimi durur. Yalnızca yeşil sınıfına giren ürünlerin üretimi 

yapılmaktadır. Tüketicilerin diğer türdeki ürün talepleri dikkate 

alınmaz. Talebe göre arz yoktur. Dördüncü aşama, işletmeyi sosyal 

yönden sorumlu bir organizasyon olarak görmektedir. Bu konumda 

işletmeler yalnızca yeşil ürün üretim süreci ile ilgilenmez aynı zamanda 

toplumsal ve sosyal konulara da ilgi gösterirler. Toplumdaki sosyal 

sorumlulukların bir parçası olurlar ve bu konularda aktif rol üstlenirler.  

Yeşil pazarlama anlayışında toplumsal boyut hiçbir zaman göz ardı 

edilmez. Tüketici ihtiyaçlarını bir bütün olarak görmeyip, bu ihtiyaçlara 

yönelik üretim yapmayan işletmelerin uzun vadede başarıyı yakalaması 

pek mümkün değildir. Pazarlamanın toplumsal boyutunda daha geniş 

bir sosyal çevre için pazarlama sürecinin gerçekleştirilmesi amacı 
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vardır. Yeşil pazarlamanın amaçlarını şu şekilde açıklamak 

mümkündür (Uydacı, 2002: 112): 

• Yeşil pazarlama yeni tüketim alanları yaratmayı değil, sınırlı 

kaynakları en iyi şekilde kullanmayı hedefler. 

• Yeşil pazarlama kullanılıp atılmak üzere tasarlanmış ürünler değil 

doğal dengenin sağlanması ve korunması ile en ez seviye enerji 

tüketerek üretim yapmayı hedefler. 

• Çevrenin uğradığı tahribatı engelleyecek ve sanayinin yarattığı 

kirliliği azaltacak alternatifler arar. 

• Çevre dostu ürünlerin kullanımını teşvik etmeye, ambalajlama 

işlemini en az seviyeye indirerek toplumda geri dönüşüm bilinci 

yaratmayı hedefler.  

• Yeşil pazarlamanın devamlılığını sağlamak adına sorumluluk 

üstenir, tüketicileri, devleti ve gönüllü kuruluşları harekete 

geçirir. 

2.1. Yeşil Pazarlama Stratejileri 

Yeşil pazarlamaya yönelik ilk araştırmalar 1970’li yılların başında 

Kassarjain (1971), Fisk (1974) ve Kinneaer vd. (1974) tarafından 

yapılmış bu yayınlar Journal of Marketing dergisinde yayınlanmıştır. 

Yine o yıllarda çevre dostu tüketicileri araştıran bir çalışma Kilbourne 

ve Beckman (1998), Webster (1975) tarafından yapılmıştır (aktaran 

Paço ve Raposo, 2008a:130). Yeşil pazarlamaya yönelik ilk girişim 

yeşil tüketicileri tanımaya yönelik olmuştur. Bu çalışmaların ardından 

Fisk’in (1974) Marketing and Ecological Crisis adlı çalışması 
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akademide önemli bir etki yaratmıştır. 1990’li yıllarda ise yeşil tüketim 

davranışı tüketicilerin davranışlarında da gözlemlenmeye başlamıştır. 

Günümüzde yeşil tüketici dünya da önemli bir pazarı temsil etmektedir. 

Her geçen gün büyüdüğü ifade edilen bu pazarın araştırılması oldukça 

önem taşımaktadır. Yeşil pazarlama strateji olarak pazarlama 

süreçlerinin toplumu ve çevreyi de kapsamına alacak şekilde 

genişletilmesi süreci olduğundan, yeşil stratejilerin geliştirilirken çevre 

odaklı olması bir gerekliliktir. Yeşil pazarlama bir ürünün nasıl 

üretileceğini ve ömrünün sonunda nasıl yok edileceğini ön planda 

tutmaktadır. Yeşil pazarlama yönetiminde öncelikle yeşil tüketicilerden 

oluşan bir hedef pazar belirlemek daha ardından bu pazarın istek ve 

ihtiyaçlarına uygun optimal pazarlama karması geliştirmek ve 

uygulamak gerekmektedir (Çoban ve Sönmez, 2014:66). Yeşil 

pazarlamada tüketicilerin karakteristik özelliklerine göre segmentlere 

ayırıp her birine yönelik pazarlama stratejisi geliştirilebilir.  

Roper Starch Worldwide Yeşil Ölçü Rapor’u (1996) göre yeşil 

tüketiciler beş segmente ayrılmıştır. Bunlar, gerçek mavi yeşiller, sahte 

yeşiller, tomurcuklar, şikayetçiler, kahverengilerdir. Bunların 

özellikleri aşağıdaki gibidir (Fuller,1999: 335-337): 

Gerçek mavi yeşiller:  

• Bu kişiler çevresel olaylar ile yakında ilgilidirler ve aktivist diye 

tabir dilen grupta yer almaktadırlar. 

• Yüksek sosyo-ekonomik statüye sahiptirler. 

• Çevresel konuların çözümüne maddi olarak katkı sağlarlar, 

çevreci grup ve politikacılar ile kontak halindedirler. 
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• Özetle kendilerini bu konuya adamış kişiler olarak 

tanımlanabilirler. 

Sahte yeşiller: 

• Bu kişiler çevreci ürünler için fazladan ödemeyi göze alan 

kişilerdir. 

• Yüksek sosyoekonomik statüye sahiptirler ve genellikle 

gençlerdir. 

• Çevreci faaliyetlerde gerçek mavi yeşillerden sonra gelirler. 

Tomurcuklar: 

• Bu kişiler gerçek mavi yeşiller ve sahte yeşillere geçiş sürecinde 

rol oynayan anahtar kişilerdir. 

• Yüksek sosyoekonomik statüye sahiptirler. 

• Çevreci faaliyetleri çok yakından takip etmezler. 

• Politik ve sosyal ideoloji olarak onları en iyi anlatan kelime ortada 

olmaktır. 

Şikayetçiler: 

• Genellikle çevreci faaliyetler içerisinde yer almazlar. 

• Düşük sosyoekonomik statüye sahiplerdir. 

• Çevreci faaliyetlerde tüm kamunun yerişinde yer alırlar. 

• Çevreyi korumak için bir şeyler yapmamaya her zaman nedenleri 

vardır. 
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Kahverengiler:  

• Bu segment çevresel kaygı ve çevresel konulara ilginlikte taban 

seviyeyi temsil etmektedir. 

• Sosyoekonomik statü olarak genellikle düşük seviyededirler. 

• Çevresel problemler için diğerlerini suçlamazlar, kendilerine 

yönelik günlük çok daha acil meseleleri vardır. 

Yeşil tüketimin çevrenin korunması, kirliliğin azaltılması, yenilemeyen 

kaynakların kullanılmasında sağduyulu olmak gibi pek çok yönü 

bulunmaktadır. Yeşil veya çevre dostu ürünler doğayı kirletmeyen ve 

doğal kaynaklara zarar vermeyen geri dönüştürülebilen ürünlerdir. 

Yeşil ürün stratejileri, tehlikeli olan atıkları en aza indiren veya 

tamamen ortadan kaldıran üretim süreçleri ve teknolojilerin 

planlanması ve geliştirilmesi çabalarını kapsamaktadır. Yeşil ürün 

stratejisinin en önemli amacı geri dönüştürülebilen ürünler üretmektir 

(Aytekin, 2007:9). Yeşil ürün geliştirilirken dikkat edilmesi gereken 

noktalar şu şekildedir (Aytekin, 2007:9):  

• Üretilen ürün geri dönüştürülebilir olmalıdır. 

• Klasik yöntemlerle üretilen üretim yönteminden daha az maliyet 

içermelidir. 

• Kullanılan malzemeler daha ekonomik olmalıdır. 

• Ürünler çevreye uyum konusunda testten geçirilmelidir. 

• İnsanlar yeşil ürünler konusunda bilgilendirilmeli ve yeşil ürün 

tüketimi özendirilmelidir. 

• Ambalajlama süreci tasarruflu olmalıdır.  
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Yeşil pazarlama ilgili bir diğer strateji ise eko etiketlemedir. Yeşil 

pazarlamanın ortaya çıkışı beraberinde eko etiketleme sürecini 

doğurmuştur. Eko-etiketleme, ürünün üretim sürecindeki bütün 

aşamaları (ürün yaşam döngüsü) hakkında tüketiciyi bilgilendirmektir. 

Bu kapsamda bir ürün üretildiği ülkenin veya kurumun standartlarına 

göre ekolojik olarak güvenli sayılıyorsa, o ürün eko-etiketle 

ödüllendirilmektedir. Başka bir türde eko-etiketleme de mevcuttur, 

buna da negatif eko etiketleme denilmektedir. Bu etiketleme tüketiciyi 

bir ürünün zararlı yanları hakkında bilgilendirmektedir. Bu şekilde, 

eko-etiketli ürünlerin pazar paylarının, çevreye duyarlı tüketicilere 

hitap eden özellikleri sayesinde artacağı düşünülmektedir (Alagöz, 

2007:1). Ekolojik etiketlerin tüketicilerin satın alma davranışlarını 

etkileyip etkilememe konusu henüz açıklığa kavuşmuş değildir. Bunun 

yanında firmaların ekolojik etikete sahip olmak için uğraşmalarının 

nedenleri şu şekilde açıklanmaktadır (Paulos, 1998:53’den aktaran 

Aytekin, 2007:10):  

• Pazar payını kaybetme endişesi. 

• Eko-etikete sahip olmak çevreye duyarlı bir kurum kimliğine 

sahip olmak için hızlı ve ekonomik bir yöntemdir. 

• Doğayı korumak birçok tüketicinin ürün tercihlerini etkileyen bir 

nedendir. 

• Ekolojik etiket bazen tedarikçiler veya devlet tarafından 

istenebilmektedir.  

Eko etiketleme şu üç ana başlıkta incelenmektedir. Bunlar (Alagöz, 

2007:5-6): 
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Eko-Etiketleme (Yaşam Döngüsü Etiketleri): Ürünün yaşam döngüsü 

analizinde kullanılan etiketlerdir. Genel olarak eko etiket olarak 

adlandırılır. Bu analiz genellikle beşikten – mezara analizi olarak 

değerlendirilmektedir. 

Tek Kullanımlık Etiketler: Tek kullanımlık etiketler ürünün belirli bir 

yönü hakkında bilgi vermektedir “yunus balıkları ton balıklarını korur” 

“Ozon tabakasına zarar vermeyen ürün” gibi. Etiket ürünün çevresel 

özellikleri hakkında herhangi bir bilgi vermez. Tek kullanımlık 

etiketleme, beşikten- mezara analizi yapılmaz bu nedenle, eko 

etiketlemeden genel olarak daha az maliyetlidir. 

Negatif Etiketler: Negatif etiketlemede, tüketicilerin sağlık ve güvenlik 

risklerini ürünün üzerine yapıştırarak uyarma amacı taşır. Negatif 

etiketleme, tek kullanımlık etiketleme ile aynı şekilde yapılmaktadır 

ancak aralarındaki fark, olumsuz etiketlemenin zorunlu olmasıdır. 

Tüketicilerin çevre bilincinin artması ile pek çok işletme ürün 

geliştirme, üretim, reklam, dağıtım ve tanıtım konularında çevre dostu 

ve toplumsal isteklere daha duyarlı davranmaya başlamıştır (Uydacı, 

2002:78). Yeşil pazarlama stratejileri geliştirilirken bu stratejiler hem 

işletmenin bütün faaliyetleri ile uyumlu olmalı hem de işletmenin uzun 

dönem stratejilerine uygun olmalıdır. Bu durum işletmenin uzun 

dönemde başarısı için oldukça önemlidir. 

Yeşil pazarlamanın üç ana türü olduğundan bahsedilmektedir. Bunlar, 

yeşil (sorumlu ürün, kurallar ve süreçlerde yeni standartlar belirleme), 

daha yeşil (sorumluluğu müşterilerle paylaşma), en yeşil (inovasyonu 
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destekleme- yeni alışkanlıklar, hizmetler, iş modelleri)dir (Grant, 

2008:81). Bu süreç içerisinde; 

• Ticari sonuçlar 

• Yeşil sonuçlar  

• Kültürel sonuçlar olmak üzere üç hedef bulunmaktadır.  

Ticari sonuçlara odaklanmak yeşil olarak adlandırılan yeşil 

pazarlamanın ilk basamağıdır. Yeşil sonuçlar yeni pazarlama anlayışı 

olarak da benimsenen pazarlamanın tüketici ile etkileşimli bir şekilde 

gerçekleşmesi sürecidir. Örneğin bir markanın ürünlerini kullanırken 

daha az enerji tüketmek karşılıklı bir etkileşim doğurur. Bunu yapan 

pek çok yeşil marka örneği bulunmaktadır. Enerji tasarruflu beyaz 

eşyaların pazarlama sürecinde doğaya daha az zarar veren enerji dostu 

olan ürünlerin kullanılmasının teşviki ve tüketicilerin markalara 

katılarak yeşil davranışa yönelmesi karşılıklı etkileşimi doğurmaktadır. 

En yeşil olarak ifade edilen yeşil pazarlamanın son boyutunda kültürel 

sonuçlar hedeflenir. Bu pazarlamada hedeflenen yeşil pazarlamanın 

kültüre adapte olması, geleneksel yapıları kırarak yeni ve yeşil olana 

toplumun uyum göstermesine katkı sağlamasıdır (Grant, 2008:83-86). 

2.2. Yeşil Pazarlamada Yaşanan Zorluklar 

Yeşil pazarlama süreci klasik pazarlamaya göre daha karmaşık ve zorlu 

bir süreçtir. Bu noktada yeşil olanın nasıl tanımlanacağı, tüketiciye 

nasıl anlatılacağı, yeşil ürünlerin ve yeşil ürün üretim sürecinin nasıl 

gerçekleştirileceği önemli ve karmaşık noktalardır. Klasik pazarlama 

uygulamalarının yeşil pazarlama sürecinde işlememesinin en önemli 
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sebeplerinden birisi kaliteli ve geri dönüşümlü ürünlerin tüketici 

ihtiyaçları ile örtüşmesini sağlamanın zorluğu ve aynı zamanda uygun 

fiyatlı olarak piyasaya sürmenin oluşturduğu çok yönlülüktür.  Yeşil 

pazarlamanın zorluklarından bahseden Ottman (1993: 49-57) bu süreci 

şu şekilde özetlemektedir: 

• Yeşilin nasıl tanımlanacağı: Yeşil ürünler dayanıklı, toksik 

madde içermeyen, en az seviyede atık üreten ve en az ambalaja 

sahip ürünler olarak tanımlanmakta ve yeşil ürünlerinde üretim, 

dağıtım ve tüketim sürecinde atık oluşturduğu bilinmektedir. 

Bunun yanında yeşil davranış bölgeden bölgeye değişim 

göstermektedir. Her ürün kategorisi ayrı şekilde atık 

oluşturduğundan yeşil olanın nasıl tanımlanacağı pazarlama 

açısından önemli bir sorun teşkil etmektedir.  

• Tüketicilerin yaşan tarzlarında değişiklik yapmaları için nasıl 

desteklenmesi gerektiği: Yeşil ürünler kimi zaman yeşil olmayan 

alternatiflerinden daha kullanışlı veya hijyenik olabilmektedirler. 

Örneğin cam bardaklar birçok kişi tarafından kullanıldığında 

mikrop taşıyabilecekken, tek kullanımlık kâğıt bardaklar daha 

hijyeniktir. Ulaşım için toplu taşıma tüketiciler için kimi zaman 

uygun bulunmazken, yeşil davranış için gereklidir. Kullanılan 

temizlik malzemeleri karbonata göre mikrop öldürmede daha 

etkilidir. Bu nedenle tüketiciler bu konuda yaşam tarzlarında 

değişiklikler yapmaları için eğitilmelidir. 

• Çevresel sorunlarla ilgili yanlış anlaşılmaların üstesinden nasıl 

gelineceği: Çevre hakkında felaket senaryoları ile gerçek 
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tehditlerin birbirinden ayrıştırılması önemlidir. Kamuda yanlış 

bilinç oluşturacak söylemlerin yayılması yeşil pazarlamanın 

kendisine de zarar vermektedir. Çünkü spesifikasyonlarla gerçek 

olanın birbirinden ayrıştırılamaması bireyleri yanlış davranışların 

doğru algılanmasına sürükleyebilmektedir.  

• Çevresel pazarlama terimleri olmadan nasıl pazarlama iletişimi 

yapılacağı: Şu an tüketicilerin geri dönüşümlü ürünlerin tam 

olarak ne olduğu konusunda yeterli fikirlerinin olmadığı 

görülmektedir. Etiketleme ve sınıflandırma noktasında küresel 

ortak kararlar olmadığı için tüketicilerde geri dönüşümlü 

ürünlerde kafa karışıklığı oluşturmaktadır. 

• Güvenin nasıl kazanılacağı ve endüstrinin çıkarlarının yeşil olan 

ile çelişmediğinin nasıl iddia edileceği: Egemen endüstrinin 

çıkarlarının yeşil dünya arzusu ile çelişmediğine toplumun ikna 

edilmesinin zorluğu bulunmaktadır. Çünkü sanayi devriminden 

bu yana kaynakların büyüme uğruna kontrolsüzce harcandığı 

bilindiğinden beri tüketicilerin yeşil pazarlamanın gerçek yeşil 

davranış olacağına inanmasının zorluğu bulunmaktadır.  

Tüketicilerin çevre ile ilgili kaygılarının yüksek olmasına rağmen yeşil 

ürün tüketim oranlarının düşük olması var olan durum ile çelişki 

oluşturmaktadır. Bu durumun önüne geçebilmek için Baker (1999) şu 

temel noktaları önermektedir: 

• İşe öncelikle müşteriniz ile başlayın. 

• Uzun soluklu bir bakış açısı oluşturun. 

• Kurumun kaynaklarını verimli kullanın. 
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• Yeni fikirler üretin (aktaran Yaraş, 2011:119). 

Konuyla ilgili bir başka çalışma sürdürülebilir bir pazarlama için şu 

önerileri yapmaktadır (Peattie ve Crane, 2005:357-370): 

• Sürdürülebilirlik adına üretim ve tüketim aşamaları yeniden 

değerlendirilmeli. 

• Yeşil pazar üzerinde çalışmalar yapılmalı. 

• Hazcı tüketimden çok faydacı tüketime yönelik tüketiciler 

bilinçlendirilmeli. 

• Tutundurma faaliyetleri çevre bilincini içermeli. 

• Çevreci tüketim bilinci oluşturma (aktaran, Yaraş vd., 2011:119). 

2.3. Yeşil Pazarlama Karması 

Toplumun istek ve ihtiyaçlarına cevap verilirken çevreye ve doğal 

kaynaklara gereken önemin verilmemesi sonucunda dünya çapında 

çevre üzerinde bir takım olumsuz etkiler yaratılmıştır. Kullanılan 

pazarlama teknikleri tüketim artışına neden olmuş ve böylece daha fazla 

üretim yapmak için daha fazla hammaddeye ihtiyaç duyulmuştur. 

İşletmelerin toplumsal sorumluluklarının farkında olması ve bu 

sorumluluklar çerçevesinde hareket etmesi gerekmektedir. Bunun için 

aşağıdaki şu hususları dikkate almaları gerekmektedir.  

• Çevreye zarar veren ürünlerden ve üretim şekillerinden 

vazgeçmek. 

• Çevreye zarar veren hammaddeleri işlememek. 

• İşletmede yeşil pazarlama uygulamak (Uydacı, 2002:112). 
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Günümüzde tüketicilerin yeşil ürün talebinin arttığı 

gözlemlenmektedir. Bu noktada pazarlama yöneticilerinin 

karşılaşabileceği problemlerden birisi yeşil tüketicilere yönelik uygun 

stratejilerin geliştirilmemesidir. Bu amaçla gerekli pazarlama 

araştırmalarının yapılması ve pazarlama stratejilerinin oluşturulması 

gerekmektedir. Bu çerçeve içerisinde yeşil pazarlama ekolojik 

gerçekleri yansıtarak firmaların bu konudaki çabalarını firma imajını 

sağlamlaştırmada kullanmayı hedeflemektedir (Emgin ve Türk, 2004).  

Yeşil üretimi benimseyen kuruluşların ürünleri piyasaya sunmadan 

önce bu ürünlerin çevre ile olan ilişkilerini göz önüne almaları 

gerekmektedir. Yeşil pazarlama klasik pazarlamadan ayrı olarak sadece 

ürünlerin tüketimine odaklanmazken, ürünlerin nasıl üretildiği ve 

kullanıldıktan sonra nasıl yok edileceği üzerinde durmaktadır.  

Yeşil pazarlama karmasının atık üretimindeki stratejik rolü şu şekilde 

özetlenmektedir (Bkz. Tablo 2). 

Tablo 2. Pazarlama Karması Elemanları ve Atık Üretimindeki Stratejik Rolleri 
Pazarlama Karması 
Elemanı 

Karar Alanı Atık Üretimindeki Stratejik 
Rolü 

Ürün (Product) Ürünün özelliklerine karar verme, 
hedef pazarın ihtiyacına uygunluk 

Ürünün tasarımı ürün yaşam 
eğrisini belirlemektedir. 

Yer (Place) 
Ürünün hangi pazarlarda yer 
alacağına karar verme 

Ürünün hangi kanallarda yer 
alacağı paketleme logistik 
gibi devam eden süreçleri 
oluşturmaktadır. 

İletişim (Promotion) 

Ürünle ilgili pazarlama iletişimi 
süreçlerine karar verme, hedef 
kitleye ulaşmak için doğru 
kanalları seçme 

Promosyon aktivitelerinde 
bir kısım atık üretilmektedir. 

Pricing (Fiyat) 

Ürünle ilgili doğru fiyata karar 
verme, doğru fiyat teklifi ile 
ürünün algılanan değerini 
yönetme 

Fiyatlandırma pazarlama 
karmasında yönetimsel bir 
elemandır. Atık üretiminde 
fonksiyonel bir rolü yoktur.  

Kaynak: Fuller, 1999, s.89. 
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Pazarlama karmasında olduğu gibi yeşil pazarlama süreci içinde 

pazarlama karması aşamaları bulunmaktadır. Bunlar sırasıyla, yeşil 

ürün, yeşil fiyat, yeşil dağıtım ve yeşil konumlandırmadır.  

2.3.1. Yeşil Ürün (Product) 

Yeşil ürünler teknoloji kullanılarak üretilen ürünlerdir. Bir ürünün yeşil 

olarak adlandırılabilmesi için ürünün hammaddesinden başlamak üzere 

tüm üretim sürecinde ve üretim sonrası süreçte çevreye zarar vermiyor 

olması gerekmektedir (Polonsky ve Rosenberg, 2001:23’den aktaran 

Yıldız ve Barut, 2016:161). Yeşil ürünler üretilirken uygulanması 

gereken politikalar şu konuları kapsamaktadır (Uydacı, 2002:113): 

• Üretimi devam eden ürünlerde farklılaşma yoluna giderek 

üretilmesi ve doğaya zarar veren bir ürünün çevreci ürüne 

dönüştürülmesi. 

• Farklı üretimler geliştirilerek yeni hedef pazarla oluşturmak. 

• Çevreye zarar vermeyen ürünlerin üretilmesi ile firmanın 

imajının güçlendirilmesi. 

Yeşil ürünlerin özellikleri ise şu şekilde açıklanabilir; yeşil ürünler 

doğal ortamda yetiştirilir, geri dönüşümlüdür ve biyolojik olarak 

parçalanabilirler, doğal ürünler içerirler, insan sağlığına zararlı katkı 

maddeleri içermezler, hayvanlar üzerinde test edilmezler, çevreye zarar 

vermezler (Mohanasundaram, 2012, s.68’den aktaran Yıldız ve Barut, 

2016:161); 

Yeşil ürün geliştirmenin dört aşaması olduğu söylenmektedir. Bunlar 

hammadde kazanımı süreci, üretim ve dağıtım süreci, ürün kullanımı 
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ve paketleme, kullanım sonrası ve atıklar şeklindedir (Ottman, 

1993:107-108): 

Hammadde kazanımı süreci: 

• Doğal kaynakları koruma, 

• Doğal yaşamı ve soyu tehlikede olan türleri koruma, 

• Atıkları en az indirme ve kirliliği önleme, özellikle toksik madde 

kullanımı ve salınımı aşamalarına dikkat etme, 

• Nakliye, 

• Yenilenebilir kaynaklar kullanma, kaynakların sürdürülebilir 

kullanımı, 

• Geri dönüşümlü materyaller kullanma, 

Üretim ve dağıtım süreci:  

• Minimum materyal kullanımı, 

• Toksik kullanımı ve salınımı, 

• Atık madde üretimi ve işleme, 

• Enerji verimliliği, 

• Su kullanımı, 

• Hava, toprak ve su emisyonları, 

Ürün kullanımı ve paketleme süreci: 

• Enerji verimliliği, 

• Doğal kaynakları koruma, örneğin üretim sürecinde su ihtiyacı, 

• Tüketici sağlığı ve çevresel güvenlik, 
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Kullanım sonrası/atık süreci: 

• Geri dönüştürülebilirlik, yeniden kullanımı kolaylaştırma ve 

tamir, 

• Dayanıklılık, 

• Biyoparçalanabilirlik, 

• Yakılması veya güvenli depolanması.  

Yeşil pazarlamada ürün ve yöntemlerin radikal bir şekilde değişimini 

sağlamak için gerekli olan yenilikleri kolaylaştırarak uygulamayı 

sağlayan beş strateji geliştirilmiştir. Bunlar şu şekilde açıklanmaktadır 

(Ottman, 2001’den aktaran Uydacı, 2002:114-116): 

İmkânsız amaçlar koyma: İmkânsız amaçlar koyma başlangıçta kulağa 

zor gibi gelse de bu amaçlara ulaşma aşamasında gösterilen çaba 

işletmeleri tüketici tatminini maksimize ederek pazar paylarını 

arttırmalarını sağlar. Örneğin bir işletmenin sıfır atık politikasını 

benimseyerek her geçen gün bu hedefine yaklaşmaya çalışması. 

Bir sistem gibi düşünme: Bu düşünme tarzında doğayı taklit ederek 

birinin artığının diğerinin besinin yapan anlayışı taktik etme süreci 

vardır. Örneğin, doğaya zarar vermeyen deterjanlar üreterek bu suyun 

çimenlikleri sulamada kullanılması gibi bir anlayıştır. 

Soyutlama: Burada düşünülen insanların ihtiyaçlarını fiziksel ürünler 

yerine servisleri koyarak en az hammadde ve kaynak kullanımını 

sağlamaktır. Bu stratejilere örnek olarak, ürünü minyatürleştirme, 

örneğin süper konsantre çamaşır deterjanlar üretme, ürünleri satın 

almak yerine kiralamak, gibi. 



A ’ d a n  Z ’ y e  İ l e t i ş i m  Ç a l ı ş m a l a r ı  / 1  | 107 

 

Uygun hale getirme: Uygun hale getirmede ürünleri gerçek anlamda 

tüketicinin neye ihtiyacı olduğu şekilde geliştirerek boşa harcanan 

kaynaklardan kurtulmak hedeflenmelidir. Örneğin otomobilleri daha az 

kaynak kullanan teknoloji ile üretmek veya bisiklet kullanımını 

yaygınlaştırmak için gerekli alt yapıyı sağlamak, bisikletleri daha 

konforlu hale getirmek.  

Almaktansa yeniden inşa etmek: Bütün ürünler kullanıldıktan sonra atık 

oluşturmaktadır. Ürünleri yeniden üretmek yerine eski kaynakları 

kullanarak yeniden dizaynetmek önemli bir stratejidir. Yeşil 

pazarlamada en önemli adımlar var olan ürünlerin yerini alacak 

fonksiyonel alternatif ürünler ile atılacaktır.  Sürdürülebilir ürünler 

kapsamındaki bir diğer konu ise ürün tasarımıdır. Çevreci stratejiler 

geliştirmek için ürünlerin tasarımı da hayati önem taşımaktadır. 

Ekolojik ürün tasarımında temel soru ürün tasarımları sürdürülebilir bir 

çevre için yeniden nasıl şekillendirilebilir.  

Tablo 3. Ürün Yeniden Kullanım Stratejileri  

 
Ürün yeniden 
kullanım stratejileri 

• Yeniden kullanılabilir ambalaj sistemine adapte 
olma 
• Yeniden üretim/yenileme/tamir etme 
• Alternatif olarak kullanma 

 
 
Ürünlerin geri 
dönüşüm stratejileri 

• Ürünleri modifiye etme 
• Yeniden üretebilmek, kolay söküm dikkate alarak 
üretme 
• Geri dönüşüm sürecine uyumlu olarak üretme 
• Materyal kodlama sistemine adapte olma 
• Geri dönüşümlü materyalleri belirtmek 

 
Materyallerin 
dönüşüm stratejileri 

• Atıktan-enerji sistemine göre tasarım yapmak 
• Organik tasarım yapmak 

Kaynak: Fuller, 1999:154). 
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Ürünlerin yeniden kullanılabilecek şekilde tasarlanması stratejisi 

sürdürülebilir üretimin en önemli noktalarından birisidir. Çünkü 

ürünlerin kullanım süreleri dolduktan sonra yeniden başka bir ürüne 

dönüşmeleri, ambalajlarının yeniden kullanılabilir olması veya doğada 

kolay çözülmesi önem taşımaktadır. Ürünlerin geri dönüşüm 

stratejilerinde beş konu öne çıkmaktadır. Bunlar, 

• Ürünlerin geri dönüşüme uygun şekilde modifiye edilmesi 

• Yeniden üretebilecek şekilde tasarlamak 

• Tasarımın geri dönüşüm süreci ile uyumlu olması 

• Ürünleri kodlama sistemine adapte olmak 

• Geri dönüşebilen malzemeleri belirlemektir (Fuller, 1999:159-

163). 

Ürünlerin sınıflandırması sürecinde bazı konular öne çıkmaktadır. 

Ürünler, dayanıklı ve dayanıklı olmayan, karışık tasarım-basit tasarım, 

hammaddeler-bileşenler-işlenmiş ürünler, doğal ve doğal olmayan 

ürünler olarak dörde ayrılmaktadır.  

• Dayanıklı ve dayanıklı olmayan ürünler: Dayanıklı ürünlerin 

uzun dönemli atık oluşturma etkileri bulunmaktadır ve bu ürünler 

yaşam döngüsü uzun olan ürünlerdir. Dayanıklı ürünler yeniden 

üretilmek üzere kullanmak için uygundur. Dayanıklı olmayan 

ürünler genellikle tek seferlik, kullan-at tarzında ürünlerdir. Bu 

ürünlerde paketleme ise temel konudur. 

• Karışık ve basit tasarım ürünler: Karmaşık tasarıma sahip 

ürünlerden fonksiyonları farklı alanlarda kullanmak üzere 
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faydalanabilir. Bu ürünlerin bazı fonksiyonlarından yeni 

buluşlarda kullanılmak üzere faydalanılabilir. Basit tasarıma 

sahip ürünler genellikle standart ürünlerdir ve bu ürünlerde 

paketleme temel bir konudur. 

• Hammadde-bileşenler-işlenmiş ürünler: Farklı düzeylerde ürün 

sistemi yaşam döngüsü, çok farklı atık sistemleri oluşturmaktadır. 

İşlenmiş ürün üreticileri öncelikle bu ürünlerin ürün sistemi 

yaşam döngüsünde ekolojik olarak uygunluğunu 

değerlendirmelidir. 

• Doğal ve doğal olmayan ürünler: Tükenme potansiyeli olan 

ürünler üzerine düşünülmelidir. Doğal olmayan ürünlerin de 

yönetim süreci önemlidir. 

2.3.2. Yeşil Fiyat (Price) 

Çevre dostu ürünlerin üretilmesi ve bu şekilde üretime devam edilmesi 

maliyetli bir süreçtir. Yapılan yatırımlar ve bu yatırımların korunması 

maliyet oluşturmaktadır. Yeşil ürünler üreten ve çevreci faaliyetlere 

yatırım yapan bir firmanın en önemli problemlerinden birisi ürünlerinin 

fiyatını nasıl belirleyeceğidir. Yani firmanın ürünlerini çevre dostu 

olmayan ürünlere göre nasıl konumlandıracağı ve fiyatını nasıl 

belirleyeceği önemli bir konudur. Ürüne olan talebin fiyata duyarlı 

olduğu durumlarda daha düşük fiyatlar firmaya rekabet avantajı 

sağlayabilir. Ürünün fiyatının yüksek olmasının gerektiği durumlarda 

ise farklılaştırılmış yeşil ürünün promosyonuna önem verilmeli ve aynı 

zamanda bu ürüne fazladan ödemeyi göze almış tüketiciler olmalıdır 

(Aytekin, 2007: 11).  
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Maliyet fiyatı etkileyen en önemli unsurdur. Üretim metotlarının 

değiştirilmesi ve iletişim politikalarının yaygınlaşması çerçevesinde 

gerçekleştirilen harcamalar yeşil ürünün fiyatına da yansımaktadır. 

Bunun yanında işletmelerin kısa sürede maruz kaldıkları ekstra 

maliyetler yeşil politikaların bir sonucu olarak uzun dönemde 

düşebilmektedir (Uydacı, 2002:126). Yeşil ürünler üretim maliyetleri 

nedeniyle diğer ürünlerden pahalı olabilmektedir. Premium fiyattaki 

yeni bir ürün henüz tam anlamı ile tanınmazken tüketicilerin bu ürünü 

satın alması zor bir ihtimal olarak görülmektedir. Tüketicilerin çoğu 

yeni bir ürünü denemek için bu ürünün uygun fiyatlı olmasını tercih 

etmektedir (Coddington, 1993:88). Yeşil ürünler bazı nedenlerden 

dolayı diğer ürünlere göre dezavantajlı olarak algılanmaktadır.  

Yapılan araştırmalar çevre bilinci olan ve çevreye karşı duyarlı 

oldukları söyleyen tüketicilerin yeşil ürünler için daha fazla ödemeye 

hazır olduklarını gösterse de davranış aşamasında çoğu tüketicinin yeşil 

ürünleri tüketmedikleri ve fiyatlarını diğer ürünlere göre pahalı 

buldukları görülmektedir. Hatta birçok tüketici yeşil ürünler için neden 

daha fazla ödemek zorunda olduklarını anlamamaktadır. Bir ürünün 

içindekilerin çevreye ve insana daha az zararlı olması veya daha az 

ambalaj içermesi yeşil ürüne daha fazla ödemek için kimi tüketicilere 

yeterli bir sebep olarak görülmemektedir. Tüketiciler bu sorumluluğun 

zaten firmalara ait olduğunu düşünmektedirler (Coddington, 1993:88). 

Uydacı, (2002) göre yeşil fiyatlamanın başarıya ulaşması için aşağıdaki 

on noktanın göz önüne alınması gerekmektedir.  
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• Kalite 

• İnanırlık 

• Basitlik 

• Pazarlanabilirlik 

• Spesifiklik 

• Görülebilirlik 

• Somutluk 

• Toplum 

• Strateji 

• Azim 

Son olarak tüketicilere yeşil ürünler pazarlanırken, şu noktalara dikkat 

edilmelidir (aktaran5, Aytekin, 2007: 11). 

• Yeni ürünler genellikle daha çok maliyet anlamına gelmektedir. 

Bu nedenle tüketicileri bu ürünlere kuşkulu yaklaşmaktadır. 

Tüketicilere fiyat sunulurken en iyi şekilde fiyat belirlemesi 

yapılmalıdır. Ayrıca maliyetleri düşürmek için her yol denenmeli, 

benzer çalışmaları yapan kurum ve kuruluşlarla iş birliği 

yapılmalıdır.  

• Tüketiciler bazı durumlarda fiyatlardaki küçük artışları ve 

değişmeleri dikkate almamaktadır. Tüketiciler belirli bir çıkar 

için kullanılmadığını düşündükleri sürece üreticilere destek 

olacaklardır. Tüketicilere tüm bu çabanın çevreye uyumlu bir 

 
5 http://www.epri.com/greenew/green/overview.html) [Erişim Tarihi: 15.08.2017]. 
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ekonomi geliştirmek amacıyla gerçekleştirildiği anlatılırsa 

tüketicilerden destek görebilir.  

2.3.3.Yeşil Dağıtım Kanalları (Place) 

Dağıtım süreci firmaların maliyetlerini en aza indirmeyi hedefledikleri 

önemli faaliyetlerden birisidir. Örneğin malzemelerin ağırlığında ve 

hacminde küçülme sağlayarak en az yere en çok malzeme koyulması 

yöntemi ile sevk etmek amaçlanmaktadır (Aytekin, 2007:12). Bu 

yöntem işlenmiş ürünlerde işe yarasa da bazı hammadde ürünlerde ne 

yazık ki çok fazla etki etmemektedir. Ancak işlenmiş ürünler yeniden 

tasarlanarak hacim ve ağırlık olarak daha küçük boyutlara 

getirilebilmektedir. Bu da nakliye esnasında gemilere veya tırlara daha 

çok malzeme koyulmasına imkân vermektedir. Bu sayede yakıt ve 

enerjiden tasarruf sağlanmaktadır. Ürün kanallarının temel görevi 

ürünlerin tüketicilere kolay bir yoldan ulaşmasını sağlamaktır. 

Pazarlama karmasında ürün ve kanal ağı yönetimi kararlarının atık 

yönetim sürecinde önemli etkileri bulunmaktadır. Sürdürülebilir 

ürünlerin doğru kanallarda satışa sunulması sürecinde üç konu öne 

çıkmaktadır. Diğer ürünler gibi sürdürülebilir ürünlerde fonksiyon 

olarak desteklenmeli ve rekabet edebilir bir konuma gelmelidir. 

• Ürünün pazardaki konumu (yoğun, seçici ve özel ürünler) 

• İşlevsel destek gereksinimi 

• Uygun perakende imajı ve ambiyans yaratma (Fuller, 1999: 178). 

 

Yeşil dağıtımda önemli bir nokta ise firmaların ambalaj ve geri 

dönüştürülebilir atıkları tüketicilerden geri topladıkları “tersine lojistik” 
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sürecidir. Bu yeniliğin ilk evresi yaklaşık 1990’ların başında 

Almanya’nın uygulamayı zorunlu kılması ile başlamış ve ikinci 

evresinde firmaların istenmeyen ürünleri geri alması ile devam etmiştir. 

Tersine lojistik sanıldığı kadar maliyetli olmamakla birlikte firmalar 

için avantaja dönüştürülebilecek bir sistemdir. Geri toplanan bu 

kullanılmayan ürünlerin parçaları yeni ürünler oluşturmak için 

değerlendirilebilir ve firmaya ek gelir sağlayan bir yönteme dönüşebilir 

(Aytekin, 2007: 12).  

Günümüzde ambalaj olarak çevreye en çok zarar veren karton veya 

plastikten yapılan içecek kutularıdır. Örneğin eskiden cam şişede geri 

dönüşümlü olarak kullanılan süt şişeleri zaman içerisinde nakliye 

esnasında oluşturduğu tonaj maliyeti nedeniyle plastik veya karton 

kutulara dönüşmüştür. Oldukça yaygın bir yöntem olarak günümüzde 

kullanılan bu ambalajlar çoğunlukla geri dönüştürülmemektedir. Bu 

nedenle küresel çapta pek çok firmanın çevreye karşı oldukça duyarsız 

davrandığını söylemek mümkündür.  

Yeşil ürün dağıtımı ve yeniden toplanması kapsamında tüketicilerin en 

önemli problemi kullanılmış ürünleri yeniden firmalara ulaştırma 

sürecinde yaşadıkları zorluklardır. Tüketicilerin bu sorumluluğu genel 

olarak firmalara yüklemesi her geçen gün firmaları da bu soruna çözüm 

bulmak adına baskı altına almaktadır. Özellikle ilginliğin yüksek 

olduğu otomobil, bilgisayar, elektrikli ev aletleri gibi eşyalarda 

tüketiciler kullanım süresi dolduktan sonra bu ürünleri geri toplayacak 

firmalara yönelmektedir (Uydacı, 2002: 127). Yeşil pazarlama 

karmasında dağıtım oldukça kapsamlı bir süreçtir. Bu süreç dağıtım ve 



114 | A ’ d a n  Z ’ y e  İ l e t i ş i m  Ç a l ı ş m a l a r ı  / 1    

 

kanal yönetimini kapsamaktadır. Bu aşamaların doğru bir şekilde 

işleyebilmesi için firmaların ve perakendecilerin ortak bir paydada 

buluşmaları gerekmektedir. Perakendeciler müşterilere üreticilerden 

daha yakın olmaları ve stratejik konumları ile bu süreçte önemli bir rol 

üstlenmektedirler. Bir kanal yöneticisi olarak perakendeciler 

tüketicileri yeşil ürünler hakkında bilgilendirebilir ve geri dönüşüm 

sürecinde tüketicilere örnek olabilirler.  

2.3.4.Yeşil Tutundurma (Promotion) 

Yeşil tutundurma stratejileri çevreye karşı duyarlı tüketiciler ile 

işletmeleri bir araya getirerek, işletmelerin çevre dostu imajı 

oluşturmalarını ve yeşil faaliyetlerini tüketicilere duyurmalarını 

sağlamaktadır (Aytekin, 2007: 13).  Pazarlama karmasındaki 

tutundurma faaliyetleri gibi, yeşil tutundurma da yeşil ürün üretimi 

gerçekleştiren veya üretim sürecinde çevreye duyarlı davranışlar 

gösteren firmaların tutundurma çalışmalarını içermektedir. Yeşil 

tutundurma faaliyetleri diğer tutundurma faaliyetlerinden farklı 

değildir. Bu sürecin de amacı, işletmeye “çevre dostu bir imaj 

yaratmak” kurumun sahip olduğu kimliği ile doğru orantıda pazarlama 

iletişimi çalışmaları ile tüketici zihninde istenilen konuma ulaşmak 

amaçlanmaktadır. Yeşil tutundurma stratejisinin amaçları şu şekildedir 

(Aytekin, 2007: 13-14): 

• Tüketicilere işletme ve çevreye zarar vermeyen ürünleri hakkında 

bilgi vermek, 

• Tüketicilerin, işletmenin ve ürünlerinin çevreye zarar 

vermediğine inanmasını sağlamak, 
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• Tüketicilere yeşil ürünün çevresel özelliklerini ve avantajlarını 

anlatmak, hatırlatmak.  

Eskiden bir ürünün çevre dostu olması fazladan bir özellik olarak 

görülürken, bugün ürünlerin çevre dostu olması önemli bir satış sebebi 

haline gelmiştir. Belki de gelecekte doğaya zarar vermemek ürünlerin 

tek satış sebebi haline gelecektir (Uydacı, 2002: 129). Çevreye duyarlı 

tüketici sayısı arttıkça bazı firmaların yeşilmiş gibi davranarak piyasaya 

sürdüğü ürünlerin ne yazık ki kalıcı olması mümkün değildir. Bu tip 

üreticiler yeşil tüketicilerin de zihnini karıştırmakta ve yeşil ürünlere 

karşı olan güvenlerini sarsmaktadır. Çevre dostu ürünler genellikle 

tüketicilerin beklentilerinin altında seyretmektedir. Bu nedenle çevreci 

reklam kampanyalarının daha gerçekçi ve tüketiciye bilgi verir nitelikte 

olması gerekmektedir. Hazırlanan reklam kampanyalarının hem 

tüketiciyi işletmenin gerçekten çevre dostu olduğuna inandırması 

gerekmektedir (Uydacı, 2002:129).  Yeşil ürün konumlandırması 

yapılırken pazarlamacıların dikkat etmesi gereken yedi nokta 

bulunmaktadır. Bunlar sırasıyla aşağıdaki gibidir (Coddington, 1993: 

171-176): 

• Kullanıcı özellikleri ve faydaları: Bu en önemli özellik olarak 

görülmektedir. Tüketiciler ürünü nasıl kullanacak? Onlar için 

faydası nedir? Pazarlama karmasının inşa edildiği ürünün biricik 

satış vaadi unique selling point (USP) nedir? 

• Fiyat noktası: Ürüne eklenen değer. 

• Dağıtım kanalları: Doğru medya kanalları ile tüketiciye ulaşmak. 

• Etiketleme: Çevresel düzenleme ve çevreye uyma. 
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• Çevresel faydalar: Doğal kaynakları koruma, hedef pazarın 

çevresel zorunlulukları ile uyumlu olma. 

• Çevresel performans: Çevresel problemlere çözüm yolu arama. 

• Kurumun çevreci politikası: Kurumun kültürünün çevreci 

faaliyetlere uygun olması. 

Algılanan tüketici etkinliği tüketicilerin davranışlarının sonuçlarına 

olan inançları, hisleri ile ilgilidir. Bireyler davranışlarının anlamlı 

sonuçlar doğuracağına inandıkları takdirde harekete geçmekten 

çekinmemekte, adeta özgüvenleri diğer insanlara göre daha fazla 

olmaktadır. Bu kişiler genellikle birey olarak kendilerine inandıkları ve 

kendilerini etkin gördükleri için çoğunlukla toplumda aktivist diye tabir 

ettiğimiz insanlardan oluşmaktadırlar. Yeşil tüketiciyi beş kategoriye 

ayıran Roper Starch Worldwide (1996) raporuna göre pazarlama 

iletişimi çalışmaları gerçekleştirilirken oluşturulan hedef pazarlara 

yönelik şu öneriler geliştirilebilir.  

• Mavi-yeşilleri motive et. Onlara çevreci faaliyetlere nasıl katkıda 

bulunabileceklerini göster, girişimci ve lider davranışlarını 

ödüllendir. 

• Sahte yeşillere çevreci davranışların yoğun yaşam tarzı ile 

uyumlu olduğunu göster. Böylece yeşil ürünlere değer kat. 

• Gelişmekte olanları (tomurcuklar) yaşıtları ile etkile onlara doğru 

şeyi yaptıkları düşüncesini aşıla. 

• Şikâyetçileri katkı sağlamaları için kolay ve uygun fiyatlı yollar 

ile teşvik et. 
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• Kayıtsızlara (kahverengiler) bireylerin tek tek bu süreçte nasıl 

katkı sağlayabileceklerini göster. Küçük adımların milyonlar bir 

araya geldiğinde nasıl büyük etkiler yaratabileceğini onlara göster 

(Ottman, 1993:129). 

Ottman, (1993:150-152) çevresel tüketim çağında başarıyı 

yakalayabilmek için on strateji geliştirmiştir: 

• Görevinizi yapın: İşlerinizi etkileyen tüm çevresel, ekonomik, 

politik ve sosyal konuları anlayın. 

• İşyerinizi düzene sokun: CEO’dan bir vaat ile başlayın, 

çalışanlarınızı çevreci ürünler geliştirmeleri için destekleyin, 

bağımsız denetçilerin desteğini alın, pazarlama planınıza çevresel 

konuları entegre edin, kurumsal vaatlerinizi bildirin ve 

değerlerinizi projelendirin. 

• Lider olun: Aktif olun, endüstriniz için standartlar oluşturun. 

Rekabetçilerle aranızdaki iş birliğini arttırın. 

• Çevreci paydaşlarla iş birliği kurun: Tüketicileri çevreci konular 

ve çözümleri hakkında eğitin, öğretmenlere gençleri eğitmekte 

yardım edin. Dengeli yasalar ve düzenlemeler için kanun 

yapanlar ve devlet çalışanları ile birlikte çalışın. Çevreci gruplar 

ile bilgi paylaşın ve teknik destek isteyin. Medyayı çevreci 

uygulamalarınız hakkında bilgilendirin. Perakendecilere tüketici 

ihtiyaçlarını anlamada ve katı atıkları azaltmada yardım edin. 

• Tüketici ihtiyaçlarını dengeleyen ürünler geliştirin: Yüksek 

kaliteyi, uygunluk ve ulaşılabilir bir fiyat ile birleştirin. Ürünlerin 

ve ambalajlarının çevreye olan etkilerini ürün yaşam eğrisinin her 
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aşamasında azaltın. En ileri teknolojiyi, malzemeyi ve tasarımı 

kullanın. Mümkün olan her aşamada kaynakları azaltın. 

• Tüketicileri güçlendirin: Tüketicilerin ürünlerinizin ve 

ambalajlarınızın çevresel faydalarını anlamasına yardım edin. 

Çevreci tüketicileri ödüllendirin, pasif tüketicileri ise uygun 

fiyatlı çözümler ile motive edin. 

• Çevreci pazar isteklerinde söz verdiğinizden daha fazlasını verin: 

Olduğundan fazla göstermeyin, abartmayın ve yanıltmayın. 

Bilimsel olarak kanıtlanmış iddiaları kullanın. 

• Güven inşa edin: Ürün girişimlerinizi çevre vaatlerinizin bir 

kısmı olarak gösterin. Mesajlarınızın etkisini arttırmak için 

üçüncü kişiler kullanın. Sorumlu tüketimi teşvik edin.  

• Pazarlama programınızın çevreye olan etkisini en aza indirin: 

Geri dönüşümlü kâğıt kullanın. 

• Uzun vadeli düşünün: İşinizi etkileyebilecek tüketici 

davranışlarındaki, yasalardaki değişimleri ve doğal kaynak 

uygunluğunu takip edin.  

2.4. Yeşil Tüketim (Sürdürülebilir Tüketim) 

“Yeşil tüketim, dünyanın kaynaklarını sürdürülebilirlik sınırları 

içerisinde kullanılmasını temel alan ve doğal yaşama verilecek olan 

zararı en aza indirmenin yollarını arayan bir tüketim şeklidir” (Karalar 

ve Kiracı, 2011: 73). 
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Sürdürülebilir tüketim denildiğinde öncelikle doğal kaynak 

kullanımında tasarruf yapmaya yönelik fikirler akla gelmektedir. 

Bunlara şu şekilde örnekler verilebilir (Karalar ve Kiracı, 2011: 74): 

• Yakıt tüketiminde tasarruf yapmaya yönelik davranışlar, örneğin 

kısa mesafeli yolculukları yürüyerek veya bisiklet ile yapma, 

toplu taşıma araçlarını kullanma, az yakıt tüketen araçları tercih 

etme. 

• Isınmak için yakıt ve enerji kullanımında tasarruf yapma, klima 

ve doğalgazlı ısıtıcıların kullanımının azaltılması. 

• Elektrik tüketiminde tasarruf yapma, bireysel çapta enerji 

kullanımına dikkat etme, fazladan ve gereksiz aydınlatmalardan 

kaçınma, ev aletlerini tasarruflu kullanma. 

• Su tüketiminde tasarruf yapma, musluk sularının dikkatli 

kullanılması, boş yere açık bırakmama veya akıtan musluklar 

görüldüğünde onarma gibi davranışlar kaynak tasarrufu 

sağlamaktadır.  

Sürdürülebilir bir tüketimi sağlamak için “3-R” ye vurgu yapılmaktadır.  

• Azaltmak-Reducing 

• Yeniden kullanmak-Reusing 

• Geri dönüşüm-Recycling (Bener ve Babaoğul, Tarihsiz:5). 

 

Yeşil tüketimin gerçekleşebilmesi için yenilenebilir enerji 

kaynaklarının kullanılması ve bu enerji kaynaklarının doğru 

yönetilmesi gerekmektedir. Yenilebilir ve yenilenemez enerji 

kaynakları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. 
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Tablo 4. Enerji Kaynakları Sınıflandırması 

Yenilenebilir Enerji 

Kaynakları 

Direkt Güneş Enerjisi   

Biyolojik (Fotokimyasal) 

Odun 

Tahıl ve Hayvanlar 

Organik Atıklar 

Biyolojik Gaz 

Hayvan ve İnsan Gücü 

Dolaylı Güneş Enerjisi 

Su ve Hidrolik 

Rüzgar 

Dalga 

Termik Isı Farkı 

Gelgit 

Jeotermal (Isı akışı) 

Yenilenemez Enerji 

Kaynakları 

Fosil Yakıtlar 

Gaz (Doğal Gaz) 

Sıvı (Petrol, Katran) 

Katı (Kömür) 

Nükleer 
Füzyon (U235, U238) (Th232) 

Füzyon (Deteryum, lityum) 

Jeotermal (Isı kapanı) 

Kaynak: (Özsoy, 2015:205). 

Sürdürülebilir tüketim davranışının iki boyutu olduğu söylenmektedir. 

Bunlardan ilki yüzeysel (spurios) sürdürülebilir tüketim davranışı ve 

gerçek (real) sürdürülebilir tüketim davranışıdır. Yüzeysel 

sürdürülebilir davranış genellikle ekonomik nedenlerle tüketimin 

sürdürülebilir olmasına vurgu yapmakta ve davranış sonucunda 

ekonomik fayda elde etmeyi amaçlamaktadır. Gerçek sürdürülebilir 

tüketim davranışında ise ekonomik fayda ön planda değildir (Kiracı ve 

Kayabaşı, 2010). Doğan vd. (2015) tüketicilerin davranışlarını 

açıklamak amacı ile sürdürülebilir tüketim ölçeği geliştirmişlerdir. Dört 

boyuttan oluşan ölçeğin sürdürülebilir tüketim davranışı boyutları çevre 
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duyarlılığı, ihtiyaç dışı satın alma, tasarruf ve yeniden kullanılabilirlik 

olarak adlandırılmıştır. Bu boyutlardan çevre duyarlılığı, tasarruf ve 

yeniden kullanılabilirlik arasında aynı yönde, ihtiyaç dışı satın alma ile 

diğer boyutlar arasında ters yönde bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Bu 

araştırmanın sonuçlarına göre bireylerin yüzeysel sürdürülebilir 

tüketim davranışı sergileme sıklığının gerçek sürdürülebilir tüketim 

davranışı sergilemeye göre daha fazla olduğu bulunmuştur.  

Sürdürülebilir tüketim davranışı üzerine yapılan bir başka araştırmada 

ise benzer sonuçlara ulaşılmıştır. Tüketicilerin tasarruf etme amacı ile 

yeşil davranış sergileme oranları daha yüksekken, çevresel kaygılar 

nedeniyle sürdürülebilir tüketim davranışı gösterme oranları daha 

düşüktür (Özgül, 2010). Son yıllarda çevre ile ilgili konular dünya 

gündemini yakından ilgilendirmeye başlamıştır. Kavram olarak 

bakıldığından çevre ve gelişme olgularının birbirlerinden ayrı 

düşünülmesi pek mümkün değildir. Gelişme insan kapasitesinin en 

yüksek düzeyde kullanımına fırsat veren bir çevre yaratma faaliyeti 

olarak açıklanmaktadır. Bu kapsamda gelişme, insanlığın ilerlemesini 

sürdürmek için ihtiyaçların karşılanması ve beklentilerin yerine 

getirilmesi çabalarını da içermektedir. Bugün gelinen noktada 

gelişmeyi sağlamak için kaynakların bilinçsizce kullanımı söz 

konusudur. Bilinçsiz tüketim insan ve çevre dengesinin bozulmasına ve 

çevre kirlenme sorunlarının yaşanmasına neden olmaktadır (Uydacı, 

2002: 57). 
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Yeşil tüketimin temel amacı insan kaynaklı meydana gelen çevre 

felaketlerinin ve kirlenmenin önüne geçmek için kaynakların verimli ve 

sürdürülebilir bir şekilde kullanılmasını sağlamaktır. Tüketicilerin 

tercihleri, tüketim biçimleri ile ekolojik denge arasındaki etkileşim tüm 

dünya geneli düşünüldüğünde ürkütücü boyutlara ulaşmaktadır. Dünya 

nüfusu hızla artmaktadır. Ancak tüm dünyaya yetecek doğal kaynaklar 

aynı oranda artış göstermemektedir. Hatta kimi zaman bazı doğal 

kaynaklar tamamen tükenme tehlikesi ile karşı karşıyadır (Bener ve 

Babaoğul:2). Bu nedenle sürdürülebilir tüketim tüm insanlığı 

ilgilendiren küresel bir konudur. Bu konunun yalnızca ülkeler bazında 

değil küresel organizasyonlar olarak ele alınması ve ortak bir çalışma 

alanı olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Herkesin bir dünya vatandaşı olarak yaşadığı topluma katkı sağlaması 

gerekmektedir. Bu noktada pazarlamacılar, üretici firmalar ve 

tüketiciler sürdürülebilirlik sürecinde ortak bir payda da hareket etmek 

durumundadırlar. Tüketiciler yeşil ürünler hakkında yeterince bilgiye 

sahip olmayabilirler ya da bu tür ürünlere nasıl ulaşacakları konusunda 

yeterince deneyim, bilgi ve isteğe de sahip olmayabilirler. Bu noktada 

tüketicilerin bu yeni tüketim şekline adapte edilmesinde en büyük görev 

firmalara ve pazarlamacılara düşmektedir. Tüketicilerin bu yeni 

tüketim şekline adapte edilmesi elbette uzun soluklu bir süreçtir. Ancak 

bu sürecin tam olarak yerleşmesi ve kültür içine empoze edilebilmesi 

için uzun dönemli ama etkili bir sistem oluşturmak kalıcılığı sağlamak 

açısından oldukça önemlidir. 
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Türkiye’de yapılan çalışmalar yeşil tüketimin iki boyutu olduğuna 

dikkat çekmektedir. Bunlardan ilki bireysel tasarruf, diğeri ise çevresel 

kaygıdır. Bireysel tasarruf ile çevresel kaygı kıyaslandığında hangisinin 

çevreyi ve kaynakları korumada daha etkili olacağı tartışmaya açıktır. 

Ancak çalışmalar bireysel tasarrufun tüketicileri yeşil olma konusunda 

daha fazla güdülediğini ortaya koymaktadır. Bireysel tasarrufun 

tüketicileri daha fazla yeşil olmaya motive ettiği gerçeği üzerinden yola 

çıkılarak çeşitli yeşil pazarlama faaliyetleri geliştirilebilir. Algılanan 

tüketici etkinliğinin davranış ve tutumlar üzerindeki güçlü etkisi olduğu 

yapılan araştırmalarda kanıtlanmıştır (Emekçi, 2019, Kim, 2011). Bu 

etkiden tüketicilerin yeşil davranışlar göstermesi konusunda 

yararlanılabilir. İnsanlar davranışlarının sonuçlarının etkililiğine 

inandıkları takdirde istenilen davranışı göstermeye daha eğilimlidirler. 

Bu kapsamda sürdürülebilir tüketim için şu pazarlama önerileri 

geliştirilebilir: 

• Firmalar yeşil tüketim ve sürdürülebilir bir dünya bilincine 

tüketicileri küçük yaşlardan itibaren hazırlamalıdır. Bu kapsamda 

sık sık sosyal sorumluluk projeleri düzenleyerek okullar ile iş 

birliği sağlanabilir, gençler ve çocukların çevreye karşı saygılı 

bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlanabilir. (Okul gezilerine 

sponsor olma, gençler için yaz kampları düzenleme ve çevre 

bilincini aşılama gibi kampanyalar düzenlenebilir). 

• Eğitim projelerini yetişkinler ve üniversite öğrencileri içinde 

sağlayabilir. Üniversite öğrencilerinden sürdürülebilir projelerde 
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çalışmaya gönüllü olan öğrencilere karşılıksız burs verilebilir ve 

öğrenciler bu konulara teşvik edilebilir.  

• Firmalar üretim süreçlerinde her geçen gün karbon ayak izlerini 

azaltmak için çalışmalar yapabilir ve bu süreçte bilgi alışverişi 

için tüketicilerin yorumları dinlenebilir. Tüketiciler fikirlerine 

değer verildiğinde yeşil tüketime dahil olmak isteyebilirler ve bu 

konuda daha hassas olmaya başlayabilirler. 

• Firmalar tüketicilere yönelik bilinçlendirme kampanyalarına daha 

fazla özen gösterebilirler. Örneğin atık azaltma konusunda 

bilgilendirme, düzenli olarak yeşil ürün tükettiğinde veya 

tüketmediğinde çevre üzerinde bıraktıkları etkinin farkının 

bilinmesi tüketicileri yeşil tüketime yönlendirebilir. 

• Tüketiciler tek başlarına olmadıklarını bildiklerine daha fazla 

katılım gösterebilirler. Markalar sosyal ağları kullanarak yeşil 

tüketicileri bir çatı altında toplayabilir ve böylece tüketiciler 

birbirlerinden bilgi alışverişinde bulunabilir. Bu sayede 

markalarda ağızdan ağıza iletişim yöntemi ile adından söz 

ettirebilir. 

• Tüketicilere yönelik yeşil hedefler belirlenebilir. Böylece 

tüketicilerin çevre üzerindeki bireysel etkilerine olan inançları 

pekiştirilebilir.  

Bugün dünya çapında bakıldığında temel sorunun düzenli olarak 

büyüme ihtiyacı olduğu görülmektedir. Ülkeler arasında yaşanan 

büyüme odaklı sosyal ve ekonomik rekabet dünya çapında ekolojik 

dengenin korunması adına harcanan çabaları bir nevi boşa 
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çıkarmaktadır. 1950’lerden bu yana dünya genelinde ulaşılan büyüme 

7 kattan fazladır. Yalnızca 1995-98 yılları arasında tarımda yaşanan 

büyüme, tarımın başlangıcından 1990’lı yıllara kadar gelinceye kadar 

ki geçen 10 bin yıllık dönemin toplam artışından fazla oluşu büyümenin 

hızı hakkında bizlere bir fikir vermektedir (Kılıç, 2012:209).  

Ekonomik büyüme için değerli tarım alanları, ormanlar ve su 

kaynaklarına zarar verilmektedir. Tüketim çılgınlığı hala teşvik 

edilmekte en fazla benzin yakan araçlar en popüler araçlar olarak 

görülmektedir. (Barlas, 2013, s.39). Sürdürülebilir bir kalkınma 

yalnızca ekonomik problemlerin çözümüne çare bulmak değildir. Aynı 

zamanda toplumsal ve kültürel alanlarda da yeni alternatifler sunulması 

gerekmektedir. Sürdürülebilirliğin maddi olmayan yönü daha çok 

insanların ruhsal yönleri ile ilgili olup, topluma daha iyimser bir bakış 

açısı kazandırmayı amaçlamaktadır (Kılıç, 2012:205). 

Çevre sorunlarının hızla artış gösterdiği günümüzde yalnızca 

devletlerin ve uluslararası organizasyonların ya da sivil toplum 

örgütleri gibi gönüllü kuruluşların değil vatandaşlarında çevre 

problemlerinin çözülmesine katkı sağlaması gerekmektedir. Karar 

verici merciiler çoğu zaman halk olmasa da halkında toplu olarak 

çözüme katkı sağlaması küçümsenmemesi gereken bir durumdur. 

Sonuçta dünya üzerinde tüm hizmetler ve gelişmelerin temel amacı 

uygarlığa bir katkı sağlamaktır. Uygarlıkları oluşturanda halklar 

olduğuna göre tüm dünya vatandaşlarının çevre sorunlarının çözümüne 

katkı sağlaması bir insanlık borcudur.  
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GİRİŞ 

Mevcut literatür incelendiğinde “Postmodern” kavramı üzerine bir çok 

bakış açısının olduğu belirtilebilir. 1960’lı yıllar itibariyle varlığını 

sanat, edebiyat, mimari, politika, felsefe, psikoloji, sosyoloji, coğrafya, 

tarih, ekonomi, antropoloji, medya çalışmaları, hukuk, pazarlama, 

iletişim, halkla ilişkiler ve birçok başka farklı alanda gösteren kavramın 

anlamı ile doğru orantılı net bir ortak görüşe ulaşabilmek olanaklı 

değildir. Bu durumun Featherstone (1996: 21) tarafından 

“postmodernlerin sayısı kadar postmodern tanım vardır”  ifadesiyle altı 

çizilmiştir. Kavramın isiminin “post” ve “modern” kelimelerinin 

birleşiminden süre gelmesi ortaya çıkan anlam tartışmalarının da 

konusu haline gelmiştir.  

Dilbilimsel açıdan kavrama açıklama getiren Erinç (1994: 35)’ e göre 

“Post bugün, İngilizce’de kullanış şekliyle iki anlam içerir. İlki, Latince 

orijinine uygun olarak ‘sonra-sonrası’ anlamına gelir. Örneğin, “post-

graduate”, üniversite yahut lisans eğitimden sonraki eğitim demektir. 

İkinci anlamı ise bir eklenti, bir ekleme demektir. Örneğin, özellikle 

bayanların da daha iyi bildikleri “pastiche”, bir şeyin -saçın- bitiminden 

sonra eklenen, yapay olan, fakat bitenle bitişen, yani eklentinin fark 

edilemeyen halidir. “Post” iki anlamdan başka bir tanımlamayı 

içermez.”   Fukuyama (1993)’ya göre ise kavram bazı düşünürler için 

modernizmin terk edilişini ifade ederken, bazı düşünürler için ise rafine 

bir formda modernizm anlamını taşımaktadır (Fukuyama, 1993, 13-52).  
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Mevcut literatüre bakıldığında postmodernizmin birçok disiplin 

açısından yansımaları olduğu gibi pazarlama disiplini içinde de 

yansımalarının ortaya koyulduğu bilimsel eserler mevcuttur. Bunlardan 

en yaygın olarak yayınlarda atıf yapılan eserlerden birinin Stephen 

Brown’un Postmodern Marketing adlı eseri olduğunu söylemek 

olanaklıdır. Brown (1995)’a göre postmodern pazarlama bağlamında 

kavramın özellikleri şu şekilde belirtilmiştir: Parçalanma 

(Fragmentation), Farklılaştırmanın Giderilmesi (De-differentiation), 

Üst Gerçeklik (Hiperreality), Kronoloji (Chronology), Pastiş 

(Pastiche), Kurumsalcılık Karşıtlığı (Antifoundationalism), 

Çoğulculuk (Pluralism) (Brown, 1995: 106-107).  

Pohl, (1995)’e göre pazarlamada amaçlara ulaşılmak için en çok 

başvurulan ve araç olarak kullanılan olgulardan biri halkla ilişkilerdir. 

Aynı zamanda halkla ilişkilerde de amaçların gerçekleştirilebilmesi için 

pazarlamadan önemli ölçüde yararlanıldığı söylenebilir (Pohl, 1995: 2). 

Bu bağlamda postmodern pazarlama kavramı için ortaya koyulan 

unsurların halkla ilişkiler kavramı için geçerliliğinin olabileceği 

yorumu yapılabilir. 

Postmodern kavramına halkla ilişkiler boyutumdan farklı bir bakış açısı 

getiren ve içinde bulunulan dönemin halkla ilişkiler anlayışına Neo-PR  

(Yeni Halkla İlişkiler) adını vererek literatüre katkı yapan Caldiero 

(2016)’ a göre ise iletişim teknolojilerinin gelişmesi ile halkla ilişkiler 

dönüşmüş ve evirilmiştir. Halkla ilişkiler uygulamaları özellikle 

internet alanlarında (Sosyal medya, bloglar, web siteleri vb) kendine 

yer bulmuştur. 
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Özellikle Covid 19  - pandemi sürecinin başlaması ile birlikte iletişim 

teknolojilerindeki dönüşüm ve yaşanan dijitalleşme halkla ilişkiler 

ekseninde gerçekleştirilen kurum içi etkinlikleri de etkilemiş, dijital 

iletişim platformları kurum içi halkla ilişkiler uygulamaları için çok 

önemli iletişim ortamları haline gelmiştir. Bu bağlamda literatürde 

postmodern kavramının getirgesi olarak yansımış birçok kurum içi 

dijital etkinlikte gözle görünür oranda ciddi artış görülmektedir.  

Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinin disiplinler arası bütüncül bakış 

açısı esas alınarak, vaka analizi gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda 

Brown, (1995: 106-107) tarafından postmodern pazarlama bağlamında 

ortaya koyulmuş yedi özelliğin, 2020 yılında Türkiye’de ÇapaMarka 

Entertainment Group tarafından oluşturulmuş kurumların iç ve dış 

hedef kitlelerine yönelik etkinlikler düzenlenen Digital Winter 

Wonderland isimli sanal platform üzerinden 2021 yılbaşı etkinliği 

kapsamında incelemesi ortaya koyulmuştur. Bu bağlamda çalışmanın 

amacı postmodern pazarlama kavramının özelliklerinin, kurum içi 

halkla ilişkilere yansımalarını incelemektir. 

1. POSTMODERN PAZARLAMA KAVRAMI 

Postmodernite, postmodernizm ve postmodern kavramının birbirinden 

ayırt edilmesi gerekli olduğu olduğunu ortaya koyan Ritzer (1997: 5)’e 

göre tarihsel olarak modernizmin devamı olan bir sosyal ve politik bir 

dönem olarak “postmodernite”, modern kültür ürünlerinden farklı 

ürünlerin ortaya koyulması olarak “postmodernizm”, modern sosyal 

bilim felsefesinden farklı bir kuramın yazılmasını ise “postmodern” 

kuram olarak değerlendirmek olanaklıdır. Bu noktada “Postmodern” 
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sosyal bilim kuramının “postmodernite” olarak dönemselleştirme 

olarak tanımlanan kavram ile birbirinden ayırt edilmesi ortaya çıkan 

belirsizlikleri ve kafa karışıklıklarını kaldırmak için önemlidir. 

Postmodernizmi modernizmden bir kopuş olmayıp, onun devamı 

olduğunu belirten Lyotard’a göre “sona ermiş modernizm değil, oluşum 

halindeki modernizmdir ve bu durum süreğendir”. Lyotard tarafından 

postmodernizm, postendüstriyel bir çağ ekseninde ortaya çıkan bir 

hareket olduğu ortaya koyulmaktadır. Ona göre postmodernlik 

dışavurulmaz olanı dışavurma ve temsil edilmez olanı sürekli olarak 

temsil etme yönünde bir girişim olarak görülebilmektedir 

(Featherstone, 2005: 23- 132).  

Doltaş, D. (2003: 192)’ a göre ise mevcut çalışmalardan yola çıkarak 

postmodernizm kavramının beş ayrı boyutta ele alındığını söylemek 

olanaklıdır.  Bunlar;  1. Postmodernizm, modernist Dünya’ya karşı bir 

duruş ve modernizmi sorgulayan bir yöntemdir. Bu tanım bugün de 

1970’lerde olduğu gibi geçerliliğini korumaktadır. 2. Postmodernizm 

ideoloji karşıtı bir ideolojidir. 3. Postmodernizm bir düşünce biçimidir. 

4.Postmodernizm bir sanat akımı ve kültür olgusudur. 

5.Postmodernizm bir akım olarak postmoderniteden ayırmak 

gerekmektedir (Aktaran: Odabaşı, 2012: 24). 

Mevcut literatüre bakıldığında postmodern yönetim anlayışının modern 

yönetim anlayışına karşı bir duruş olduğunu savunun birçok çalışma 

olduğunu söylemek olanaklıdır. Bu bağlamda Firat ve Dholakia (2006: 

133) tarafından postmodern pazarlama kavramı tiyatro metaforu 

aracılığı ile ortaya koyulmaktadır. Metaforda geleneksel tiyatronun tam 
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tersi bir hiyerarşinin yapı bozumuna yönelik yapısal özelliği söz 

konusudur. Artık dördüncü duvar yoktur, seyirci pasiflikten sıyrılarak 

aktif bir şekilde interaktif olarak oyuna katılmaktadır. Yani modern 

pazarlamada pasif konumda olan tüketici ve çalışanın yerini post 

modern pazarlama döneminde aktif ve sürece katılan tüketici ve çalışan 

almıştır. Bu bağlamda (Brown 2006: 23)’e göre post modern pazarlama 

hayal gücü güçlü olan, hedeflenmemiş ve her hangi bir tanım içerisine 

sıkışmamış tüketicilerin olduğu alanda kendini göstermektedir. 

1.1. Postmodern Pazarlama Unsurları 

Stephen Brown “Postmodern Marketing” isimli eserinde toplumsal 

bağlamda postmodern pazarlamanın özelliklerini tanımlamak amacıyla 

ortaya yedi unsur koymuştur. Bu unsurlar şu şekilde sıralanarak 

açıklanabilir (Brown, 1995: 106-107). 

1.1.1. Parçalanma (Fragmentation): Postmodern pazarlama 

yapısının modern pazarlama yapısından en önemli ayrıştığı noktalardan 

birinin belirlenmiş kalıpların dışında olma hali olduğu yorumu 

yapılabilir. Brown, (1995: 106-107)’ a göre, Postmodern pazarlama 

yapısında standart olmamak, farklı ve zıt olma hallerinin ürün veya 

hizmetlere yansıması çok önemli bir özelliktir. Bu bağlamda artık 

karşımızda bütün olan yoktur. Bütünden kopuş yani bir parçalanma söz 

konusudur. Bu durumun birçok alanda (iletişim, halkla ilişkiler, reklam, 

pazarlama, siyaset, ekonomi vb.) çözülme yarattığı yorumunu yapmak 

olanaklıdır. “Postmodernizmde farklı sosyal sınıfların farklı tarzları, 

biçimleri ve stilleri birbirine karışmıştır. Sosyal hiyerarşi bozulmuş ve 

geçişkenlik artmış durumdadır. Tüketicinin parçalanmış yaşam 
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deneyimleri çağdaş alışveriş merkezlerinin yaratılmalarında da kendini 

göstermektedir. Teknolojik yeniliklerin, sosyal etkinliklerin ve alışveriş 

çevresinin “temaşa” edilmesi bu tür mekanlarda gerçekleşebilmektedir. 

Akmerkez, Galeria ya da Capitol gibi alışveriş merkezlerinde, 

geleneksel mantı ve çeşitli yöresel giysiler pop ve klasik batı müziği 

eşliğinde Fransız İtalyan oturma grupları incelenirken 

sunulabilmektedir. Tüketici, parçalanmış değişik kültürlerin ve eğlence 

formlarının deneyimleri arasında dolaşır” (Odabaşı, 2012: 54-55).   

1.1.2. Farklılaştırmanın Giderilmesi (De-differantiation):  

Postmodern pazarlama uygulamalarında hiyerarşik yapıların yok oluşu 

olarak tanımlanabilecek bir özelliktir. “Oluşturulmuş hiyerarşinin yok 

edilmesi, silinmesi, aşınmasıdır. Alt üst kültür ayrımının yok edilmesi 

ve pazarlama bilgisinin sanata, dine, müziğe uygulanmaya başlaması 

gibidir” (Odabaşı, 2012: 54-55). Bu duruma ülkemizdeki Tarihi 

Çırağan Sarayı’nın bir çok etkinliğe ev sahipliği yapması örnek olarak 

verilebilir. 

1.1.3. Üstgerçeklik (Hyper-reality): Postmodern pazarlama 

uygulamalarında gerçekliğin düşselleşmesi olarak özetle 

tanımlanabilecek bir özelliktir.  “Hiper-gerçeklik terimini ilk kullanan 

kültür yorumcularından biri Umberto Eco’dur. 1975 yılında bu terimi 

replikalar, holograflar ve ayrıntılı diyoromanlar aracılığı ile gerçeklik 

hissi yaratan tema parklarını tanımlamak için kullanmıştır. Disneyland 

ve çağdaş Las Vegas çoğu zaman hipergerçekliğin en açık veya en uç 

örnekleri olarak görülmüştür” (Eco, 1986 aktaran Ulger, 2019: 17). 
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1.1.4. Kronoloji (Chronology): Gelenekselin modernizmdeki 

gibi reddi değil kabulü söz konusudur (Odabaşı, 2012: 43). Postmodern 

pazarlama uygulamalarına geçmişin yansıtılması olarak özetlenebilir.  

1.1.5. Pastiş (Pastiche): Postmodern pazarlama uygulamaları 

açısından, stil olarak geçmişte gerçekleştirilen müzik, resim, edebiyat 

ve mimari gibi alanlarda ortaya koyulmuş çalışmaların takliti olarak 

tanımlanabilir. “İroni, parodi, taklit, alıntı terimlerinden biriyle 

adlandırılabilir” (Odabaşı, 2012: 44). 

1.1.6. Kurumsalcılık Karşıtlığı (Anti-foundationalism): 

“Hiyerarşiye, Ortodoks yapılanmaya, sistematik genelleştirmelere karşı 

duyulan antipati ve yok eğilimidir” (Odabaşı, 2012: 44). Postmodern 

pazarlama uygulamaları boyutunda duvarların yok edilişi olarak 

tanımlayabilmek olanaklıdır. 

1.1.7. Çoğulculuk (Pluralism): Çoğulculuk kavramını 

Postmodern pazarlamanın her şeyi ayırt etmeksizin kendi bünyesinde 

bulundurduğu bir yapısal özelliği olarak tanımlayabilmek olanaklıdır. 

Söz konusu yapıda “Her şey kabul edilir. Hiç bir şey dışarıda 

bırakılmaz, her şey gider gibi sloganlar bunun göstergesidir” (Odabaşı, 

2012: 44). 

2. POSTMODERN KAVRAMI VE KURUM İÇİ HALKLA 

İLİŞKİLER 

Balta Peltekoğlu (2009: 7) tarafından “kurumun amaçları üzerine 

yapılanan, önem sırası –kimi zaman tüketici, kimi zaman dağıtımcı ve 

çalışanlar gibi kurumun ve kampanyanın hedeflerine göre- değişkenlik 
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gösteren hedef kitlelerle gerçekleştirilen stratejik iletişim yönetimi” 

olarak tanımlanan halkla ilişkiler kavramına, postmodern düşüncenin 

etkisi diğer tüm disiplinlerde olduğu gibi mevcut literatüre bakıldığında 

açık bir şekilde görülmektedir. Filiz Balta Peltekoğlu (2018) “Yeni 

Nesil Halkla İlişkiler” isimli yazısında bu durumun şu şekilde 

değerlendirmektedir; “Gerek toplumsal değişimler gerekse iletişim 

teknolojisinde yaşanan değişim ve gelişmeler halkla ilişkiler 

uygulamalarını etkilemektedir. Çünkü Alexis de Tocqueville’in dile 

getirdiği gibi “her yeni kuşak yeni bir insanı temsil eder”. Bu nedenle 

de online medyaya ve teknolojiye ilgi duyan, hız tutkunu, tartışmayı 

seven Y kuşağına seslenebilmenin yolu, ancak onların kendi iletişim 

yöntemleriyle olanaklı hale gelebilir” (https://www.filizbaltapeltekoglu 

.com/images/makaleler/yeni-nesil-halkla-iliskiler.pdf: erişim tarihi: 12 

Ekim 2018). Günümüz kurum içi hedef kitlelerinin büyük birçoğunun 

Y kuşağı olduğu düşünüldüğünde yorumun kurum içi halkla ilişkiler 

uygulamaları için ne denli önemli olduğu ortaya çıkmaktadır.  

Bu noktada kurum içi halkla ilişkiler ekseninde gerçekleştirilen dijital 

etkinliklerin öneminin altı çizilmesi gereklidir. Gifford (2010)’a göre,  

halkla ilişkiler bağlamında gerçekleştirilen dijital etkinlikler internetin 

gücü sayesinde çok geniş kitlelere ulaşılarak, geleneksel halkla ilişkiler 

kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerin ötesine geçmiştir (Gifford, 

2010: 62-72). 

Holtzhausen Derina (2000: 110)’ a göre postmodern halkla ilişkiler 

uygulamalarının özellikleri şu şekilde sıralanmaktadır; büyük 

anlatılardan arındırılmış olmaları, bir değişim fonksiyonu olmaları, 
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politik duruşa doğası gereği sahip oldukları, simetrinin sorgulayıcı bir 

yapıda tanımlanması, yeni araştırma bakışlarını ve yöntemlerine 

uyumlu halde olmaları ve postmodern durum yaratma çerçevesindeki 

yapısal özelliğe sahip olmaları.  

Postmodern kavramının kurum içi halkla ilişkiler açısından öneminin 

altını çizen Odabaşı (2012: 196)’na göre “Postmodern halkla ilişkiler, 

iletişim ve etkileşime önem verdiğinden, kitle iletişim araçları hem 

imajların yaratıcısı hem de taşıyıcısı olarak özel bir konuma sahip 

olabilmektedir. Hem örgüt içi hem de örgütün dış çevresine yönelik 

iletişim, yaratılan kültürel imajların iletilmesine yönelik bir hal 

almaktadır. İçsel pazarlama, imaj yönetimi gibi konular güncel 

uygulamalar haline gelmektedir. Tüm bu gelişmeler, örgüt yapılarına, 

görev tanımlarına verilen önemi, imaj yaratımına, ritüellere ve yerel 

anlatılara dönüşümü bize göstermektedir.”  

3. ARAŞTIRMANIN AMACI 

Çalışmadaki temel amaç postmodern pazarlama kavramının 

özelliklerinin, kurum içi halkla ilişkilere yansımalarını incelemektir. 

Brown (1995) göre postmodern pazarlama bağlamında kavramın 

özellikleri şu şekilde belirtilmiştir: Parçalanma (Fragmentation), 

Farklılaştırmanın Giderilmesi (De-differentiation), Üst Gerçeklik 

(Hiperreality), Kronoloji (Chronology), Pastiş (Pastiche), 

Kurumsalcılık Karşıtlığı (Antifoundationalism), Çoğulculuk 

(Pluralism) (Brown, 1995: 106-107). Bu bağlamda 2020 yılında 

Türkiye’de ÇapaMarka Entertainment Group tarafından oluşturulmuş 

olan Digital Winter Wonderland isimli kurum içi halkla ilişkiler 



144 | A ’ d a n  Z ’ y e  İ l e t i ş i m  Ç a l ı ş m a l a r ı  / 1    

 

ekseninde etkinlikler yapılabilen online platform kapsamında vaka 

analizi gerçekleştirerek, post modern pazarlama özellikleri ortaya 

koyulmuştur.  

3.1. Araştırma Soruları 

Birinci Araştırma Sorusu: Örnek vakaya göre postmodern 

pazarlamanın Parçalanma (Fragmentation) özelliği kurum içi halkla 

ilişkilere yansıyan bir unsur mudur? 

İkinci Araştırma Sorusu: Örnek vakaya göre postmodern 

pazarlamanın Farklılaştırmanın Giderilmesi (De-differentiation) 

özelliği kurum içi halkla ilişkilere yansıyan bir unsur mudur? 

Üçüncü Araştırma Sorusu: Örnek vakaya göre postmodern 

pazarlamanın Üst Gerçeklik (Hiperreality) özelliği kurum içi halkla 

ilişkilere yansıyan bir unsur mudur? 

Dördüncü Araştırma Sorusu: Örnek vakaya göre postmodern 

pazarlamanın Kronoloji (Chronology) özelliği kurum içi halkla 

ilişkilere yansıyan bir unsur mudur? 

Beşinci Araştırma Sorusu: Örnek vakaya göre postmodern 

pazarlamanın Pastiş (Pastiche) özelliği kurum içi halkla ilişkilere 

yansıyan bir unsur mudur? 

Altıncı Araştırma Sorusu: Örnek vakaya göre postmodern 

pazarlamanın Kurumsalcılık Karşıtlığı (Antifoundationalism) özelliği 

kurum içi halkla ilişkilere yansıyan bir unsur mudur? 



A ’ d a n  Z ’ y e  İ l e t i ş i m  Ç a l ı ş m a l a r ı  / 1  | 145 

 

Yedinci Araştırma Sorusu: Örnek vakaya göre postmodern 

pazarlamanın Çoğulculuk (Pluralism) özelliği kurum içi halkla 

ilişkilere yansıyan bir unsur mudur? 

4. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 

Nitel bir araştırma yöntemine sahip olunan çalışmada vaka analizi 

gerçekleştirilmiştir.  Vaka analizi, bir konunun ya da durumun 

derinlemesine incelenmesine yönelik bir yaklaşıma dayanmaktadır 

(Yin, 2009: 23). Robert Stake (2005: 445-447)’a göre vaka analizi üç 

farklı biçimde ortaya koyulabilir. Bunlar; içsel (instrinstic), 

enstürmental (insturmental) ve çoklu (multiple) vaka analiz 

biçimleridir. Çalışma kapsamında içsel vaka analizi tercih edilmiştir. 

Söz konusu vaka analiz biçiminde amaç teori inşa etmek değil vakayı 

belirli bir bağlam çerçevesinde değerlendirmektir. Araştırmanın vaka 

analizinin yapılabilmesi için ilgili içerik ve görseller 

https://www.digitalwinterwonderland.com/ erişim tarihi: 26.05.2021 

web adresinden elde edilmiştir.  

Vaka analizinin gerçekleştirildiği “Digital Winter Wonderland” (Dijital 

Kış Harikalar Diyarı)  uygulaması 2020 yılında Türkiye’de ÇapaMarka 

Entertainment Group tarafından oluşturulmuş sanal etkinlik 

platformudur. Söz konusu platform, halkla ilişkiler ekseninde gerek 

kurum içi gerek kurum dışı birçok etkinlik yönetiminin yapılabileceği 

sanal alanı kurumların kullanımına sunmaktadır. Vaka analizi 

gerçekleştirmek üzere örnek alınan uygulama 2021 yılbaşı 

organizasyonu için tasarlanmış zaman dilimin kapsamaktadır.  
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Görsel 1: Digital Winter Wonderland Sanal Eğlence Platformuna Giriş Kapısı 
Kaynak: https://www.digitalwinterwonderland.com/ erişim tarihi: 26.05.2021 

 

“Digital Winter Wonderland; şirketler, kurumsal firmalar, markalar, 

organizasyonlar ve özel ayrıcalıklar için yaratılmış bir dijital eğlence 

parkıdır. Bu parkta Çapa Marka Eğlence Grubu; 7 farklı sahnede 

kendine özgü tuhaf eğlenceler sunar. Lansmanlar, ürün tanıtımları, 

etkinlikler gibi organizasyonlar için kişiselleştirme özelliğine sahip 

Digital Winter Wonderland'de interaktiviteyi ve beraber eğlenme 

algısını artıracak her türlü ek eğlence desteklenmektedir. 

(https://www.digitalwinterwonderland.com/ erişim tarihi: 26.05.2021). 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.digitalwinterwonderland.com/
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5. VAKA ANALİZİ ARAŞTIRMA VERİLERİ  

 

Görsel 2: Digital Winter Wonderland Sanal Eğlence Platformunda  
Yer Alan Roller Coaster ve Dönme Dolap Görseli 

Kaynak: https://www.digitalwinterwonderland.com/ erişim tarihi: 26.05.2021 

 

2020 yılında yılbaşı organizasyonu kapsamında Digital Winter 

Wonderland'de oluşturulan kurumların dış ve iç hedef kitlelerine 

yönelik gerçekleştirilecek etkinliklerde kişiler,  3D ve sanal olarak inşa 

edilen sanal panayır platformuna girerek dönme dolap, roller coaster ve  

atlı karınca gibi bir çok unsuru sanal olarak gerçeğine çok yakın bir 

şekilde deneyimle fırsatı bulabilmekte, 7 farklı sahnede 7 farklı türdeki 

müzik etkinliklerine canlı katılım sağlayabilmektedir. New Year 

Circus, Yeni Yıl Gazinosu, Unplugged Akustik Sahne, Star Town 

bunlara örnek olarak verilebilmektedir. Sanal platforma kişiler, Wonder 

Package eğlence kitinin içinden çıkan materyallerin bulundukları yere 

kurulumunu sağlayarak katılım sağlamaktadır.  

 

https://www.digitalwinterwonderland.com/
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Görsel 3: Digital Winter Wonderland Geleneksel Müzik Etkinliklerinin 
Gerçekleştirildiği Yılbaşı Gazinosu Görseli 

Kaynak: https://www.digitalwinterwonderland.com/ erişim tarihi: 26.05.2021 

 

 

Görsel 4: Digital Winter Wonderland Akustik Müzik Etkinliklerinin 
Gerçekleştirildiği Unplugged Sahnesi Görseli 

Kaynak: https://www.digitalwinterwonderland.com/ erişim tarihi: 26.05.2021 

 

Söz konusu paket, kurumların isimlerini verdikleri iç ve dış hedef 

kitlelerin evlerine gönderilmektedir. 2021 yılı yılbaşı eğlencesi 

kapsamında, kişilerin istedikleri sanatçılardan canlı konser, favori 

DJ'den canlı performans, canlı stand-up, canlı ödül töreni, canlı yılbaşı 

https://www.digitalwinterwonderland.com/
https://www.digitalwinterwonderland.com/
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çekilişi, kurumlara özel canlı şovlar ve kurumların kendi çalışanlarının 

bir arada oynayabileceği oyunlar organize edilmiştir.  

 

 

Görsel 5: Digital Winter Wonderland Performans Etkinliklerinin  

Gerçekleştirildiği Magic Stage Görseli 
Kaynak: https://www.digitalwinterwonderland.com/ erişim tarihi: 26.05.2021 

 

 

 

Görsel 6: Digital Winter Wonderland Alternatif Müziklerin  

Gerçekleştirildiği Star Town Görseli 
Kaynak: https://www.digitalwinterwonderland.com/ erişim tarihi: 26.05.2021 

 

 

https://www.digitalwinterwonderland.com/
https://www.digitalwinterwonderland.com/
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Görsel 7: Digital Winter Wonderland Akrobasi vb. Performansların Sergilendiği 
New Year Cırcus Görseli 

Kaynak: https://www.digitalwinterwonderland.com/ erişim tarihi: 26.05.2021 

 

Çalışmanın birinci araştırma sorusu, örnek vakaya göre postmodern 

pazarlamanın Parçalanma (Fragmentation) özelliğinin kurum içi halkla 

ilişkilere yansıyan bir unsur olup olmadığını ortaya koymaya yöneliktir. 

Bu bağlamda sanal etkinlik platformuna bakıldığında kurumların iç 

hedef kitlelerine yönelik birbirinden çok uzak eğlence tarzlarının 

seçenekli bir biçimde sunulduğunu görmekteyiz. Örneğin kurum 

çalışanları söz konusu yılbaşı organizasyonunda bir taraftan geleneksel 

popüler müziklerin konumlandırıldığı Yılbaşı Gazinosunda Suzan 

Kardeş, Gülden Karaböcek gibi isimleri tercih edebilirken, diğer 

yandan Akustik Müzik Etkinliklerinin Gerçekleştirildiği Unplugged 

Sahnesinde Soner Olgun ve Celil Nalçakan gibi isimleri seçerek 

alternatif özgün müziklere katılım sağlayabilmektedirler. Söz konusu 

durum 7 farklı sahnede 7 farklı eğlence tarzı ile karşımıza çıkmaktadır. 

Platform yöneticileri tarafında kurumlar tarafından istenildiği takdirde 

https://www.digitalwinterwonderland.com/
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ek özel biçimlerinde konumlandırılabileceği ilgili web adresinde 

belirtilmektedir.  

 

 
 

 

Görsel 8: Digital Winter Wonderland Geleneksel Populer Müzik Etkinliklerinin 
Gerçekleştirildiği Yılbaşı Gazino’sunda Suzan Kardeş 

Kaynak: https://www.digitalwinterwonderland.com/ erişim tarihi: 26.05.2021 

 

 

 

Görsel 9: Digital Winter Wonderland Akustik Müzik Etkinliklerinin 
Gerçekleştirildiği Unplugged Sahnesinde Celil Nalçakan 

Kaynak: https://www.digitalwinterwonderland.com/ erişim tarihi: 26.05.2021 

https://www.digitalwinterwonderland.com/
https://www.digitalwinterwonderland.com/
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Parçalanma (Fragmentation) özelliği kapsamında Brown, (1995: 106-

107)’ e göre, Postmodern pazarlama yapısında standart olmamak, farklı 

ve zıt olma hallerinin ürün veya hizmetlere yansıması çok önemli bir 

özelliktir. Bu bağlamda artık karşımızda bütün olan yoktur. Elde edilen 

vaka incelemesinden yola çıkarak, postmodern pazarlamanın 

Parçalanma (Fragmentation) özelliğinin kurum içi halkla ilişkilere 

yansıyan bir unsur olduğu bulgusu ortaya koyulabilmektedir. 

 

 

Görsel 10: Digital Winter Wonderland Check in House Görseli 
Kaynak: https://www.digitalwinterwonderland.com/ erişim tarihi: 26.05.2021 

 

Çalışmanın ikinci araştırma sorusu, örnek vakaya göre postmodern 

pazarlamanın Farklılaştırmanın Giderilmesi (De-differentiation)) 

özelliğinin kurum içi halkla ilişkilere yansıyan bir unsur olup 

olmadığını ortaya koymaya yöneliktir. Bu bağlamda sanal etkinlik 

platformuna bakıldığında kurumların iç hedef kitlelerine yönelik hiçbir 

hiyerarşik yapının oluşturulmadığını, bir kurumun tüm çalışanlarının alt 

üst ayrımı olmaksızın platforma “Check in house” olarak adlandırılan 

https://www.digitalwinterwonderland.com/
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giriş alanında karşılanarak alındıkları görülmektedir. Söz konusu 

alanda yer alan avatarlarda ise her hangi bir şekilde hiyerarşik olarak 

baskın anlam taşıyabilecek bir görsel kullanılmadığı görülmektedir. 

Aynı zamanda platform içindeki tüm sanal deneyimleri öncelik 

olmaksızın (loca vb.) herkes eşit şekilde gerçekleştirebilmektedirler.  

 

 

Görsel 11: Digital Winter Wonderland Atlı Karınca Sanal Deneyim Görseli 
Kaynak: https://www.instagram.com/p/CIgKXIyAerz/ erişim tarihi: 26.05.2021 

 

Çalışmanın üçüncü araştırma sorusu, örnek vakaya göre postmodern 

pazarlamanın Üst Gerçeklik (Hiperreality) özelliğinin kurum içi halkla 

ilişkilere yansıyan bir unsur olup olmadığını ortaya koymaya yöneliktir. 

Bu bağlamda sanal etkinlik platformuna bakıldığında kurumların iç 

hedef kitlelerine yönelik, gerçekliğin düşselleşmesi durumunun söz 

konusu olduğunu söylemek olanaklıdır. Kurum çalışanları Wonder 

Package eğlence kitinin içinden çıkan materyallerin bulundukları yere 

kurulumunu sağlayarak katılım sağlamaktadır. Bu sayede 3D ve sanal 

olarak inşaa edilen sanal panayır platformuna girerek dönme dolap, 
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roller coaster ve  atlı karınca gibi bir çok unsuru sanal olarak gerçeğine 

çok yakın bir şekilde deneyimle fırsatı bulabilmekte, 7 farklı sahnede 7 

farklı türdeki müzik etkinliklerine katılım sağlayabilmektedir. Buradan 

yola çıkılarak örnek vakaya göre postmodern pazarlamanın Üst 

Gerçeklik (Hiperreality) özelliğinin kurum içi halkla ilişkilere yönelik 

etkinliklere yansıdığı yorumu yapılabilir. 

 

 

Görsel 12: Digital Winter Wonderland Parti Alanına 90’lı Yıllardan Kalma Müzik 
Teyibi Görselinin Konumlandırılması 

Kaynak: https://www.digitalwinterwonderland.com/ erişim tarihi: 26.05.2021 

 

Çalışmanın dördüncü araştırma sorusu, örnek vakaya göre postmodern 

pazarlamanın Kronoloji (Chronology) özelliğinin kurum içi halkla 

ilişkilere yansıyan bir unsur olup olmadığını ortaya koymaya yöneliktir. 

Bu bağlamda sanal etkinlik platformuna bakıldığında kurumların iç 

hedef kitlelerine yönelik gerçekleştirilen etkinliklerde “Yılbaşı 

Gazinosu” isiminde bir alanın konumlandırılarak geleneksel müziklere 

yer verilmesi, parti alanı isimli yerde 90’lı yıllardan kalma bir müzik 

teybi görselinin konumlandırılması, modern dönemde PT Barnum’un 
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sirk gösterilerini anımsatan (Sakallı kadın müzisyenin bulunduğu vb.) 

çalışmaların yapılması bize çalışmada gelenekselin kabul edildiği, 

geçmişin yansımalarının olduğu bir yapıyı göstermektedir. 

 

 

Görsel 13: Digital Winter Wonderland Modern Dönemde PT Barnum’un Sirk 
Gösterilerini Anımsatan (sakallı kadın göstericinin bulunduğu vb.) Etkinlik Görseli 

Kaynak: https://www.digitalwinterwonderland.com/ erişim tarihi: 26.05.2021 

 

Çalışmanın beşinci araştırma sorusu, örnek vakaya göre postmodern 

pazarlamanın Pastiş (Pastiche) özelliğinin kurum içi halkla ilişkilere 

yansıyan bir unsur olup olmadığını ortaya koymaya yöneliktir. Bu 

bağlamda sanal etkinlik platformuna bakıldığında kurumların iç hedef 

kitlelerine yönelik gerçekleştirilen etkinliklerde Pastiş özelliğinin 

yansıdığını söylemek olanaklıdır. Genel olarak, platforma bakıldığında 

kullanılan sanal etkinlik bina mimari görsellerinin modern dönem 

takliti olmaları ve etkinlik içeriklerine modern dönem takliti unsurların 

yansıması bu duruma örnek olarak verilebilir. Örneğin ‘Cabaret’ olarak 

adlandırılan alanda modern döneme ait kabere niteliklerine birebir 

benzer gösteriler ortaya koyulmaktadır.  
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Görsel 14: Digital Winter Wonderland Cabaret Etkinlik Görseli 
Kaynak: https://www.digitalwinterwonderland.com/ erişim tarihi: 26.05.2021 

 

Çalışmanın altıncı araştırma sorusu, örnek vakaya göre postmodern 

pazarlamanın Kurumsalcılık Karşıtlığı (Anti-foundationalism) 

özelliğinin kurum içi halkla ilişkilere yansıyan bir unsur olup 

olmadığını ortaya koymaya yöneliktir. Bu bağlamda sanal etkinlik 

platformuna bakıldığında kurumların iç hedef kitlelerine yönelik 

gerçekleştirilen etkinliklerde Kurumsalcılık Karşıtlığı (Anti-

foundationalism)  özelliğinin yansıdığını söylemek olanaklıdır. Genel 

olarak etkinlik platformunun yapısal özelliklerine bakıldığında içsel 

olarak her hangi bir hiyerarşi (bir etikliğin diğerinden daha üstün oluşu 

vb.) veya sistematik olarak bir genelleştirmeden bahsetmek olanaklı 

değildir. Sanal etkinlik platformunda tekil bir kurumsallaşma 

unsurundan da ortaya koyulan birbirinden farklı tarz ve duruşları olan 

etkinlikler göz önünde bulundurulduğunda bahsetmek olanaklı değildir. 
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Görsel 15: Digital Winter Wonderland Katılımcıların Sanal Uygulamanın İçinde 
Yer Aldıkları Görsel 

Kaynak: https://www.digitalwinterwonderland.com/ erişim tarihi: 26.05.2021 

 

Çalışmanın altıncı yedinci sorusu, örnek vakaya göre postmodern 

pazarlamanın Çoğulculuk (Pluralism) özelliğinin kurum içi halkla 

ilişkilere yansıyan bir unsur olup olmadığını ortaya koymaya yöneliktir. 

Bu bağlamda sanal etkinlik platformuna bakıldığında kurumların iç 

hedef kitlelerine yönelik gerçekleştirilen etkinliklerde Çoğulculuk 

(Pluralism)  özelliğinin yansıdığını söylemek olanaklıdır.  
 

 
 

Görsel 16: Digital Winter Wonderland Oryantal Dans Performansı Görseli 
Kaynak: https://www.digitalwinterwonderland.com/ erişim tarihi: 26.05.2021 
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Çoğulculuk kavramını Postmodern pazarlamanın her şeyi ayırt 

etmeksizin kendi bünyesinde bulundurduğu bir yapısal özelliği olarak 

tanımlayabilmek olanaklıdır. Söz konusu yapıda “Her şey kabul edilir. 

Hiç bir şey dışarıda bırakılmaz, her şey gider gibi sloganlar bunun 

göstergesidir” (Odabaşı, 2012: 44).  

 
Görsel 17: Digital Winter Wonderland Hint (Bollywood) Dans Performansı Görseli 

Kaynak: https://www.instagram.com/p/CJZG6o4F0oC/erişim tarihi: 26.05.2021 
 

 

Görsel 18: Digital Winter Wonderland Ali Poyrazoğlu Sahnesi Görseli 
Kaynak: https://www.instagram.com/p/CIwI9sWAhLA/ erişim tarihi: 26.05.2021 

 

İlgili vaka örneğinde bu duruma örnek olarak; bir tarafta sirk 

gösterilerinin gerçekleştirilmesi, diğer tarafta hint dans gösterilerinin 

yer aldırtılması bir diğer tarafta oryantal dans gösterilerinin 
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konumlandırılması ve başka bir alanda ise Ali Poyrazoğlu Sahnesi isimi 

ile etkinlikler yapılması verilebilir. 

SONUÇ  

Araştırma bulguları, postmodern pazarlamanın Brown (1995: 106-107) 

tarafından ortaya koyulmuş yedi özelliğinin  (parçalanma, 

farklılaştırmanın giderilmesi, üst gerçeklik, kronoloji, pastiş, 

kurumsalcılık karşıtlığı, çoğulculuk) örnek vaka kapsamında yer alan 

kurum için halkla ilişkiler uygulamasında yoğunlukla görüldüğünü 

ortaya koymaktadır. Bu noktada söz konusu bulgulardan yola çıkarak 

postmodern kurum içi halkla ilişkiler uygulamalarının çalışanların 

kuruma karşı bakış açılarını etkileyen bir özellik taşıyabileceği yorumu 

getirilebilir.  

Söz konusu postmodern kurum içi halkla ilişkiler uygulamalarının 

etkisi Firat ve Dholakia (2006: 133)’nın tiyatro metaforu kapsamında 

açıklanacak olursa; Tiyatro sahnesini, kurum içi halkla ilişkiler 

uygulamalarının gerçekleştirildiği etkinlik sanal platformu, izleyicileri 

çalışanlar, performans sergileyen gösterici ve sanatçılar ise oyuncular 

olarak konumlandırılabilir. 

Artık dördüncü duvar yoktur, seyirci yani çalışanlar pasiflikten 

sıyrılarak aktif bir şekilde interaktif olarak oyuna katılmaktadır. Yani 

modern kurum içi halkla ilişkilere pasif konumda olan çalışanın yerini 

post modern kurum içi halkla ilişkiler uygulamalarında aktif ve sürece 

katılan çalışan almıştır. 
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Postmodern yaklaşımın halkla ilişkilere yansıması, halkla ilişkilerin 

kurumsal süreç ve örgütsel söylemdeki rolüne odaklıdır. Bu bağlamda  

söz konusu yaklaşımın öngörülmesi, postmodernist bakış açısının 

çoğulculuğa ve çeşitliliğe verdiği önemin yansıması olarak kabul 

edilebilmektedir (Holtzhausen Derina ve Voto, 2002: 77 aktaran: 

Odabaşı, 2012: 24). Bu noktada kurum içi halkla ilişkiler 

uygulamalarına postmodernist bakış açısının ne şekilde etki ettiği önem 

arz etmektedir.  Çalışma kapsamında gerçekleştirilen vaka analiz 

örneği,  post modern kurum içi halkla ilişkiler uygulamalarının 

çalışanları yaratıcı, hedeflenmemiş ve her hangi bir tanım içerisine 

sıkışmamış olarak konumlandırılabileceğini gözler önüne sermektedir. 

Bu bağlamda çalışmanın söz konusu kavram üzerine yapılacak yeni 

bilimsel çalışmalara kapı aralayıcı nitelikte olduğu yorumu yapılabilir. 
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GİRİŞ  

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından pandemi olarak ilan edilen 

Covid-19 virüsünün tüm dünyayı etkisi altına almasıyla hastaneler, 

kapalı alışveriş merkezleri ve toplu taşıma araçları başta olmak üzere, 

toplu bulunulan her yer tehlikeli görülmeye başlanmıştır. Tehlikeli 

görünen bu yerlere insanların büyük bir kısmı mecbur olmadığı sürece 

gitmemeyi tercih etmiştir. Çok geçmeden, pandeminin tırmanışa 

geçmesiyle beraber dünyada olduğu gibi Türkiye’de de bazı 

kısıtlamalar getirilmiştir. İnsanlar, pandemi korkusu ve getirilen 

kısıtlamalar ile evde daha fazla zaman geçirmeye başlamıştır. Bu 

gelişmelerin birçok sektör ile özel hastaneleri de olumsuz yönde 

etkilediği düşünülmektedir.  

Covid-19 ilk kez Çin’in Hubey Eyaletine bağlı Vuhan Kenti’nde 

görülmüştür.  Çin’in 31 Aralık 2019’da bu hastalığı Dünya Sağlık 

Örgütü’ne bildirmesiyle dünya kısa sürede hastalıktan haberdar 

olmuştur. Hastalık ilk başlarda Çin ve çevresini etkileyen bölgesel 

“epidemi” olarak görülmüştür. Ancak; çok kısa sürede bu salgın Çin 

sınırlarını aşıp, tüm dünyada görünen bir salgın hastalık haline 

gelmiştir. Kısa sürede yüz binlerce insanın ölümüne sebep olan bu 

hastalık bütün dünyanın ortak sorunu haline dönüşmüştür. Türkiye ise 

bu hastalığın ülkeye geldiğini, ilk vakanın görüldüğünü 11 Mart 2020 

Günü Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın açıklamasıyla öğrenmiş ve 

o günden sonra vaka sayıları artış göstermeye başlamıştır. Bunun 

sonucunda hastalığa yakalanma korkusu yaşayan halk dışarı 

çıkmamaya, elinden geldiği kadar evde kalmaya özen göstermiştir. 
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Tüm bu gelişmeler doğrultusunda hedef kitlelerindeki tutum değişimini 

önemseyen özel hastanelerde sosyal medya içeriklerinde değişime 

gitmeye başlamıştır.  

1. SOSYAL MEDYANIN TANIM VE ÖZELLİKLERİ 

Sosyal medya platformlarını, bireylerin sınırlı bir sistem içerisinde bir 

kamu ya da yarı kamu hizmeti oluşturmasına olanak sağlayan web 

tabanlı erişimler olarak tanımlamak mümkündür (Boyd ve Ellison, 

2007: 211). Sosyal medya, kullanıcılarının düşünce, görüş ve 

paylaşmak istedikleri her şeyi internet üzerinden çeşitli platformlar 

aracığıyla paylaştıkları ortamlardır (Yağmurlu, 2011: 6). Sosyal 

medyanın en önemli dört özelliği katılım sağlama, karşılıklı iletişim, 

geri bildirim ve hızlı iletişim kurma özelliğidir (Liu, 2010: 101). Sosyal 

medyayı geleneksel medyadan farklı kılan en önemli özellikleri 

arasında Liu’nun belirlediği dört özelliği saymak mümkündür. 

Geleneksel medya tek taraflı ve hazırlanma sürecinden dolayı yavaştır. 

İletişim sağlarken sosyal medya platformlarında anındalık esastır. 

Sosyal medya üzerinden yapılan haberler bir saat içerisinde yeni olma 

özelliğini kaybedebilmektir 

Sosyal medya kuruluşlar ve takipçileri arasında bağlantı kurmaya 

yarayan etkili bir araçtır (Wiley ve İnc, 2010, the 

SociaMediaBible.com). Bu imkânların başında kurumların zaman 

mekân kavramı olmadan çok uzak coğrafyadaki çok sayıda insana 

olabildiğince hızlı ulaşabilmesine olanak sunmuştur (Çiftçi, 2018: 109) 

Günümüzde kurumlar büyük yatırımlar yapmak yerine, sosyal medya 

ile etkili iletişim kurabilmektedir. Çünkü yeni dijital çağda olası 
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müşteriler, hedef kitleler; sosyal medyadaki takipçilerdir. Hem ucuz 

hem de hızlı olan bu yöntem şirketlerin pazarlama faaliyetlerini 

etkinleştirmektedir. Sosyal medya ile pahalı ve sınırlı iletişimi 

sonlanmış kültürler, ülkeler, topluluklar arasında daha gerçek ve hızlı 

bir iletişim sağlamıştır (Balle ve Eymery, 1991: 95). Sosyal medya 

birçok kamu ve özel kuruluşların kendi kitlesi ile aracısız ilişkiler 

kurmalarına imkân tanımakta ve böylece onların her sorusuna, 

eleştirisine gerektiğinde hızlı ve rahatlıkla cevap verebilme imkânı 

sağlamaktadır (Öztürk ve Talas, 2015: 113). Bu durum işletmelerin 

daha çabuk ve pratik müdahalelerini kolaylaştırmaktadır. Günümüzde 

özellikle kurumlar, Instagram aracılığıyla içeriklerini paylaşabilmekte 

ve çok sayıda kişi ile herhangi bir aracı olmaksızın iletişime 

geçebilmektedir (Yeniçıktı, 2016: 94).  

Sosyal medya tanımlardan da anlaşılacağı gibi tüm kullanıcıların 

karşılıklı iletişim kurmasına izin veren hızlı, kullanışlı ve maliyeti 

oldukça düşük, kullanıcıların kısa zamanda büyük kitlelere 

ulaşabileceği bir hizmet sunmaktadır. Bahsi geçen özellikler sayesinde 

sosyal medya platformları bugün sadece kişiler için değil, kurumlar 

açısından da vazgeçilemez bir enformasyon paylaşım yeri haline gelmiş 

dolayısıyla işletmelerin, bilgilendirme, tanıtım, reklam gibi 

faaliyetlerini sosyal medya üzerinden yönetmelerine olanak 

sağlamıştır.  Sosyal medyada yürütülen pazarlama stratejileri 

işletmelere sadık müşteri yaratma, markanın tanınırlığını arttırma, 

rekabette öne geçme, dijital reklam kampanyalarını yürütüp kendi 

tüketici araştırmalarını yapmalarına sebep olmuştur. Çünkü dijitalleşen 
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dünyada birçok sektör faaliyetlerinin bazen bir kısmını bazen tamamını 

çevrimiçi ortamlarda yürütür hale gelmiştir. 

Kurum ve kuruluşlar açısından sosyal medyanın etkin bir şekilde 

kullanması gerekmektedir. Sosyal medya siteleri üzerinden takipçilerle 

ilişkiler kurarak, pazarlama faaliyetlerinin sosyal medya siteleri 

üzerinden yürütülmesi önem arz etmektedir (Çabuk, Südaş ve Kaya, 

2019: 220). Özel kurumların toplumda meydana gelen gelişmelerden 

bağımsız ilerlemesi mümkün görülmemektedir. Sosyal medya 

kurumlar açısından göz ardı edilemeyecek kadar önemli konuma 

gelmiştir. Sosyal medyanın kurumlar açısından öneminin artmasıyla 

birlikte sosyal medya yöneticiliği kısa sürede gelişmiş, sektör haline 

gelmiştir. Sosyal medyanın hedef kitleye ulaşmasındaki başarısını 

önemli derecede etkilediği düşünüldüğü için orta çaplı işletmelerin dahi 

sosyal medya departmanı bulunmaktadır. Bu yeni pazar ortamı 

kurumların yaptıkları faaliyetleri hedef kitlesine göstermesi çevrim içi 

ortamda onlarla aracısız iletişim kurabilmesini sağlamaktadır.  

Bu yeni çevrim içi dünyada birçok sektör gibi sağlık hizmetleri 

işletmeleri de yerini almaktadır. Özellikle salgın hastalıklar gibi küresel 

kriz dönemlerinde sosyal medya olduğundan daha da fazla önemli hale 

gelebilmektedir. Bunun gibi kriz anında kurumların paylaşımları da 

oldukça önem arz etmektedir. Çünkü milyonlarca sosyal medya 

kullanıcısı bulunmaktadır ve kullanıcılar bu içerikleri görme, diğerleri 

ile paylaşma gibi birçok imkâna sahiptir (Bat ve Yurtseven, 2014: 218). 

Sağlık açısından değerlendirildiğinde, sosyal medya platformları 

sayesinde sağlık çalışanları daha önce mümkün olmayan şekilde 
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paylaşımlarda bulunabilmekte, toplumda meydana gelen riskleri hızlı 

bir şekilde duyurabilmekte, konu hakkındaki görüşlerini 

bildirebilmektedir (Ventola, 2014: 491). Özellikle sağlık ile ilgili 

konularda uzman kişilerin görüşleri sosyal medya platformlarından 

takip edilebilmektedir. Sosyal medya platformları sağlık açısından bir 

enformasyon kaynağı haline gelmiştir. Tüm bunların yanı sıra sosyal 

medyanın hızı, birçok insana kolay bir şekilde ulaşması temassız ve 

maliyetsiz olması hastanelere gidip bilgi almaktan çekinen kitleler için 

önemli kılmaktadır. 

Bireyler, hükümetin izlediği politikalara ait fikirlerini sosyal mecraları 

kullanarak ifade edebilmektedir. Türkiye’de olduğu gibi, sosyal medya 

gücünün bilincinde olan yöneticiler, pandeminin yayılmaya başladığı 

andan itibaren sosyal medya hesaplarından halkı bilgilendirdiler. Bu 

açıdan bakıldığında pandeminin, birey ile yöneticiler arasındaki 

mesafeyi azalttığı söylenebilir (Arslan ve Karagül, 2020: 27). Tüm 

dünyayı etkisi altına alan pandemi ile ilgili gelişmeleri bireyler merak 

etmektedir ve yetkili kişilerin vereceği bilgileri önemsemektedir. 

Bunun yanı sıra sosyal medya platformlarında art niyetli kullanıcılara 

rastlanmaktadır. Özellikle pandemi sürecinde sosyal medyadaki bigi 

kirliliğinin normal dönemlere göre çok daha ciddi bir şekilde arttığını 

söylemek mümkündür (Aydın, 2020: 88). Bu durum da zaman zaman 

topluluklarda korku ve paniğe neden olabilmektedir. Yine bu 

dezenformasyonun ortadan kaldırılması doğru iletişimin sağlanması 

adına sağlık sektörünün sosyal medya paylaşımları önem arz 

etmektedir. 
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1. ARAŞTIRMA YÖNTEM VE MODELİ 

Hedef kitleye ulaşma konusundaki başarısı ve etkisi ile sosyal medya 

dünyada ve ülkemize önemli bir reklam aracı haline dönüşmüştür. 

Türkiye’de 11 Mart 2020’de ilk vakanın görülmesi ile hastanelerde 

diğer kurumlar gibi birtakım çalışmalar yapmıştır ve yapılan bu 

çalışmaların birçoğu sosyal medya üzerinden paylaşılmıştır. Bu 

çalışmada; pandemi öncesi ve pandemi döneminde Instagram 

üzerinden yapılan paylaşımlar ele alınmış, pandeminin hastanelerin 

paylaşımlarına etkisi araştırılmıştır. Paylaşım yapılan soysal medya 

platformu olarak Instagram seçilmiştir. Çünkü instagram fotoğraf 

paylaşımı ve kısa videolar ile birçok kullanıcının ilgisini çekmekte, 

popüler olan kişi veya kurumlar Instagram üzerinden çok sayıda kişi ile 

etkileşim sağlayabilmektedir. Bu etkileşim kullanıcılar arasında 

duygusal bağı güçlendirerek, tüketiciler açısından etkileşimin 

artmasına neden olabilmektedir 

Bu araştırma için aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır; 

1. Örneklem olarak alınan kurumların Instagram hesaplarının 

genel görünümü nasıldır? 

2. 11 Mart 2020 ve 11 Temmuz 2020 Tarihleri arasında kurumların 

paylaşımlarının içeriği nasıldır? 

3. Kurumların gönderileri ile vermek istedikleri mesajlar nelerdir? 

4. Kurumların Instagram üzerinden takipçileri/muhtemel 

müşterileri ile iletişimi nasıldır? 
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Pandemi döneminin, özel hastanelerin Instagram paylaşımlarına etkisi 

araştırmak amacıyla Şanlıurfa’da genel sağlık alanında hizmet veren 

beş farklı özel hastane seçilmiş, (Özel Metrolife Hastanesi,  Özel 

Şanmed Hastanesi, Özel Lotus Hastanesi, Özel Meydan Hastanesi, 

Özel Ruha Academia Hastanesi) bu hastanelerin 11 Mart 2020 - 11 

Temmuz 2020 tarihleri arasındaki paylaşımları değerlendirilmiştir. Bu 

araştırmada içerik analizi ile Instagramın Şanlıurfa’da bulunan özel 

hastanelerce kullanım sıklığının saptanmasıyla birlikte kullanımda 

pandeminin etkisi de belirlenmeye çalışılmıştır. İçerik analizinde yazılı 

metinlerin görsellerin veya söylemlerin içeriklerine bakılarak en çok ya 

da en az hangi kavramlara olaylara ya da duygulara vurgu yapıldığına 

bakılmaktadır (Kozak 2015:138). 

Çalışmada, incelenen Instagram içerikleri belirlenen kriterler 

doğrultusunda pandeminin etkisinin ortaya konulması amacıyla 368 

adet Instagram gönderisi içerik analizine tabi tutulmuştur. Bu şekilde 

gerçekleştirilen çalışma araştırmacıya yorum imkânı tanımıştır. 

Araştırmanın evrenini pandemi döneminde Şanlıurfa’da faaliyet 

gösteren genel hizmet veren özel hastaneler oluşturmaktadır. 

Araştırmanın örneklemini ise; Şanlıurfa’da faaliyet gösteren, Instagram 

kullanan ve pandemi döneminde paylaşım yapan tüm özel hastaneleri 

oluşturmaktadır. Şanlıurfa’da genel sağlık alanında hizmet veren tüm 

özel hastaneler İnstagram paylaşımları yaptığı için tam sayım yapılmış, 

hepsi araştırmaya dâhil edilmiştir.  Çalışmadaki özel hastanelerin 

paylaşımlarının içerikleri detaylı bir şekilde incelenmiş yapılan 
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paylaşım içeriklerinin hastane takipçi sayısına (tanınırlığına) etkisi 

araştırılmıştır. 

Kriz dönemlerinde yaşanan gelişmelerin sosyal medyada büyük yankı 

bulduğu bilinen bir gerçektir. Bu sebeple özel hastanelerin pandemi 

öncesinde Instagram üzerinden yaptığı paylaşımların pandemi 

dönemindeki paylaşımlarına göre farklılık gösterdiği düşünülmektedir.  

Kriz dönemlerinde sosyal medya platformları daha güçlü 

olabilmektedir. Sosyal medya kriz döneminde takipçilerine hızlı bir 

şekilde ulaşma, hedef kitlesine cevap verme gibi sorumluluklar 

yüklemektedir (Özbay, 2020: 999). Bu nedenle kriz dönemlerinde 

kurumlar sosyal medya üzerinden faaliyet gösterirken kurumsal 

stratejilerine de uygun hareket etmeye çalışmalıdır. Toplumun 

hassasiyetleri göz önünde bulundurmalıdır (Aslan, 2016: 517). 

Araştırmanın verilerini örneklem olarak seçilen özel hastanelerin 

paylaşımları oluşturmaktadır. Bu araştırma yapılmadan önce sosyal 

medya analizi yapan literatür detaylı olarak taranmış ve sosyal medya 

alanında çalışan üç farklı akademisyenden kurumların sosyal medya 

kullanımı üzerine görüş alınmıştır. Daha sonra araştırmanın yöntemi ve 

sınırlılıkları oluşturulmuştur. Şanlıurfa’da bulunan beş farklı özel 

hastanelerin paylaşımları belirlenen çerçevede detaylı olarak 

incelenmiş, verilen mesajlar içerik analizine tabi tutulmuş, araştırma 

desteklenmek amacıyla bir nitel araştırma yöntemi olan medya analizi 

ile de veriler incelenmiştir. Araştırmanın güvenirliğini artırmak 

amacıyla örneklem olarak alınan hastanelerin kamuya açık 

paylaşımlarını doğrudan alma yoluna gidilmiştir. Özel hastanelerin 
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kamuya açık paylaşım yapması nedeniyle herhangi kodlama yoluna 

gidilmemiş, hastanelerin isimleri ve paylaşımları doğrudan 

aktarılmıştır. Bu araştırmada içerik analizi yapılırken içerik 

değişkenleri şu şekilde belirlenmiştir; 

 1. İçerik görünümü: Kurumların takipçi sayısı, takip ettikleri kişi 

sayısı, gönderi sayısı incelenmiştir. 

2. Kurumun kimliği: Paylaşımlarında kuruma ait logo ve sloganının 

bulunup bulunmadığına bakılmıştır. 

3. Bilgilendirme: Paylaşılan İçeriklerde bilgilendirmeye yönelik 

mesajların varlığı değerlendirilmiştir. 

4. Etkileşim: Kurumların takipçileri ile kamuya açık şekilde 

yaptıkları etkileşim (fotoğraf ve videoların altına yapılan 

yorumlar) değerlendirilmiştir. 

3. BULGULAR 

Bu çalışmada örneklem olarak alınan beş farklı hastanenin pandemi 

döneminde Instagram üzerinden paylaşım yaptığı 316 fotoğraf ve 52 

video detaylı olarak incelenmiş, gönderide yer alan fotoğraflar, 

videolar, yorumlar, yazılı metinler ve kurumların yaptığı açıklamalar 

değerlendirilmeye çalışılmıştır. 

Seçilen hastanelerin paylaşımlarını yaptıkları Instagram hesaplarının 

genel görünüşü aşağıdaki tabloda değerlendirilmiştir. 
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Tablo 1: Kurumların Instagram Hesaplarının Genel Görünümü 

 

 Takipçi 

sayısı 
Takip 

ettiği 
kişi 
sayısı 

Fotoğraf 

paylaşım 
sayısı 

Video 

paylaşım 
sayısı 

Toplam 

gönderi 
sayısı 

Özel 
Metrolife 

Hastanesi 

7288 22 2613 53 2666 

Özel 
Şanmed 
Hastanesi 

2178 4281 308 23 331 

Özel Lotus 
Hastanesi 

9627 37 820 79 899 

Özel 
Meydan 

Hastanesi 

1003 191 73 5 78 

Özel Ruha 
Academia 

Hastanesi 

3404 41 77 11 88 

 

Tablo 1’de örneklem olarak alınan özel hastanelerin Instagram 

hesaplarının genel görünüşü değerlendirilmiştir.  Tabloya göre; en fazla 

takipçiye sahip olan hastane Özel Lotus Hastanesi en az takipçiye sahip 

olan hastanenin ise Özel Meydan Hastanesi olduğu tespit edilmiştir.  

Instagram üzerinden en fazla gönderide bulunan hastanenin Özel 

Metrolife Hastanesi en az paylaşımda bulunan hastanenin ise Özel 

Meydan Hastanesi olduğu tespit edilmiştir. 
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Tablo 2: Şanlıurfa’da Bulunan Özel Hastanelerin Pandemi (Covid-19) Sürecinde (11 

Mart 2020 / 11 Temmuz 2020) Instagram Hesaplarının Genel Görünümü 

 Fotoğraf Video Toplam Gönderi 

Özel Metrolife 

Hastanesi 

123 25 148 

Özel Şanmed 

Hastanesi 

95 9 104 

Özel Lotus Hastanesi 89 14 103 

Özel Meydan 

Hastanesi 

- 2 2 

Özel Ruha Academia 

Hastanesi 

9 2 11 

 

Tablo 2’de yer alan bilgilere göre, pandeminin Türkiye’de ilk 

görüldüğü günden (11 Mart 2020), 11 Temmuz 2020’ye kadar 

Instagram üzerinden en fazla paylaşım yapan hastane Özel Metrolife 

Hastanesi en az paylaşım yapan hastanenin ise Özel Meydan Hastanesi 

olduğu tespit edilmiştir. 

Tablo 3: Gönderi Türü Frekans Dağılımı 

 Frekans Yüzde 

Fotoğraf 316 %86 

Video 52 %14 

Toplam 368 %100 

 

Tablo 3’de yer alan gönderi türü frekans dağılımına bakıldığında 

gönderilerin %86’sını fotoğraflardan %14’ünün ise videolardan 

oluştuğu görülmüştür. Ayrıca yapılan analiz sonucunda hastanelerin 



176 | A ’ d a n  Z ’ y e  İ l e t i ş i m  Ç a l ı ş m a l a r ı  / 1    

 

uzun video paylaşmaktansa logosunun da olduğu kısa bilgilendirmelere 

yer verilen fotoğrafların yoğun olarak kullanıldığı tespit edilmiştir. 

Tablo 4: Pandemi (Covid-19) Döneminde Paylaşılan Fotoğrafların Mesaj Özelliği 

 Pandemi ve 

Hijyeni 

Anımsatan 
Gönderi Sayısı 

Pandemi ve Hijyeni 

Hiçbir Şekilde 
Anımsatmayan 
Gönderi Sayısı 

Toplam Gönderi 

Özel Metrolife 
Hastanesi 

100 48 148 

Özel Şanmed 
Hastanesi 

41 63 104 

Özel Lotus 
Hastanesi 

26 77 103 

Özel Meydan 
Hastanesi 

1 1 2 

Özel Ruha 
Academia 

Hastanesi 

3 8 11 

 

Tablo 4 incelendiğinde sadece Özel Metrolife Hastanesi’nin 11 Mart 

2020 ve 11 Temmuz 2020 arasındaki paylaşımlarında pandemiyi ve 

hijyeni anımsatan gönderi sayısının, pandemi ve hijyeni anımsatmayan 

gönderi türünden daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Gönderi sayıları 

incelendiğinde diğer hastanelerin de oldukça fazla pandemiyi ve hijyeni 

anımsatan fotoğraflar paylaştığı görülmektedir. Bu da özel hastanelerin 

tercihlerinden çok, hastaneyi tercih edecek olan hastaların 

beklentilerine cevap veren bir paylaşım olarak değerlendirilmiştir. Özel 

kurumların sosyal medya paylaşımlarının müşteri beklentisine göre 

şekillendiği bilinen bir gerçektir. 
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Ayrıca ele alınan bu süreçte en fazla kullanılan hashtaglerin; 

#koronovirüs, #covid19, #evdekal, #hayatevesığar olduğu tespit 

edilmiştir. 

Pandemi sürecinde özel hastanelerin en fazla verdiği mesajlardan 

birisinin de tüm birimlerin çalışmaya devam ettiği yönünde olduğu 

tespit edilmiştir. 

Tablo 5: Gönderi İçeriği Frekans Dağılımı 

 Frekans Yüzde 

Pandemi ve Hijyeni 

Anımsatan Gönderi Sayısı 
171 %46,5 

Pandemi ve Hijyeni Hiçbir 
Şekilde Anımsatmayan 
Gönderi Sayısı 

197 %53,5 

Toplam 368 %100 
 

Yapılan paylaşımlar değerlendirildiğinde bilgilendirme boyutunun ön 

plana çıktığı görülmektedir. Örneklemdeki hastanelerin bu süreçte 

pandemi üzerine yaptığı paylaşımların tamamı hastalık hakkında 

bilgilendirme ve hijyen üzerinedir.  

Hastanelerin paylaşımlarının tamamına bakıldığında yine tanıtım ve 

bilgilendirme yönü ön plana çıkmaktadır. Özel hastaneler doktorlarını 

ve aktif olan bölümlerini tanıtan bilgilendirme amaçlı fotoğraflar ve 

videoları oldukça sık paylaştıkları tespit edilmiştir. 

Tablo 5’e bakıldığında toplumda meydana gelen sağlık konularının özel 

hastanelerin paylaşımlarında oldukça fazla yer aldıkları tespit 

edilmiştir.  11 Mart 2020 ve 11 Temmuz 2020 arasındaki özel 

hastanelerin paylaşımları incelendiğinde bu paylaşımların %46,5’inin 

pandemi ile alakalı olduğu %53,5’inin ise pandemi dışındaki konular 
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olduğu tespit edilmiştir. Pandemi ile ilgili olarak yapılan paylaşımların 

ilk günlerde Sağlık Bakanlığı’nın önerdiği temizlik kuralları, virüsten 

korunmanın yolları ve pandemi ile ilgili bilgi verir paylaşımlar olduğu 

tespit edilmiştir. 

Sosyal medyada ve geleneksel medyada oldukça fazla paylaşılan 

pandemi bilgilendirmelerinden sonra özel hastanelerin virüsle alakalı 

bilgilendirme paylaşımları azalmaya, yerini hijyeni hatırlatan içerikler 

almaya başlamıştır. Yine Instagram üzerinden fotoğraflar, videolar ve 

yorum kısmına yapılan açıklamalarla hastanelerin dezenfekte edildiğini 

ve hijyen kurallarına uygun çalışıldığını Instagram aracılığıyla 

bildirmişlerdir. 

Tablo 6: Özel Hastanelerin Logo ve Slogan Kullanımı 

 Logo Slogan 

Özel Metrolife 
Hastanesi 

Var Yok 

Özel Şanmed 
Hastanesi 

Var Yok 

Özel Lotus Hastanesi Var Yok 

Özel Meydan 
Hastanesi 

Var Yok 

Özel Ruha Academia 
Hastanesi 

Var Yok 

 

Yapılan araştırma sonucunda örneklem olarak alının tüm kurumların 

kendilerine ait bir logosunun olduğu tespit edilmiştir. Kurumların 

hiçbirinde sürekli olarak kullanılan herhangi bir slogana 

rastlanmamıştır. İnceleme sonucunda üç hastanenin pandemi 
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döneminde farklı farklı, kısa süreli sloganlarına rastlamıştır. Bu 

sloganlar; “Virüsten korunmak elinizde”, “sağlığınızı ertelemeyin”,” 

maksimum hijyen aralıksız hizmet”, “sağlığınız önceliğimizdir” 

şeklindedir. Örnek olarak verilen sloganlar pandemiden korunmanın 

mümkün olduğu ve kurumlarında hijyen önlemlerinin alındığı 

konusunda bilgilendirmeye yönelik genel geçer sloganlarıdır. 

Tablo 7: Gönderi Yorumları Frekans Dağılımı 

 Frekans Yüzde 

Olumlu 108 %65,5 

Olumsuz 14 %8,5 

Bilgi Edinme 28 %17 

Cevaplama 15 %9 

Toplam 165 %100 

 

11 Mart 2020’dan 11 Temmuz 2020’ye kadar geçen süreçte örneklem 

olarak alınan hastanelerin gönderilerine yapılan yorumlara bakıldığında 

bu yorumların %65,5’inin hastaneler hakkında olumlu yorumlar olduğu 

görüşmüştür. Yorumlar kısmında yer alan  %17’lik kısım ise hastane, 

bölümler, doktorlar hakkında bilgi almaya yöneliktir. Bilgi almaya 

yönelik olan bu mesajların %9’u yanıtlanmıştır. Hastane hakkında 

yapılan yorumların %8,5’inin ise olumsuz yorumlar olduğu tespit 

edilmiştir. 
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SONUÇ VE TARTIŞMA 

Sosyal medyanın günümüzde oldukça önemli bir bilgi kaynağı haline 

geldiği bilinmektedir. Bugün milyarlarca sosyal medya kullanıcısın 

olması ve sosyal medyanın maliyetsiz hizmet sunması özel sektörün 

iştahını kabartmış, sosyal medyayı etkili kullanarak rakiplerinin önüne 

geçme imkânı sağlamıştır. Ayrıca sosyal medyanın etkili kullanılması 

işletmelerin pazarlama faaliyetlerinde fayda sağlamaktadır. Dijitalleşen 

dünyada işletmeler hedef kitlelerine ulaşmada bu yeni mecra daha aktif 

rol almaya başlamışlardır. Pandemi süreci ile bu yeni var oluş özel 

hastanelerin ticari başarıları ve itibarları açısında daha önemli hale 

gelmiştir. Normal zamanda sosyal medya hesapları standart paylaşımlar 

yeterli olabiliyorken, pandemi döneminde bu paylaşımlar daha özellikli 

olmak durumunda kalmıştır. 

Sosyal medya platformu olan Instagram aracılığıyla özel hastanelerin 

takipçileri ile kolayca iletişime geçtiği, tanıtımlarını yaptığı, toplumda 

ve kurumlarında meydana gelen olayları takipçileri ile kolayca 

paylaştığı, ürün ve hizmetlerle ilgili soru, öneri, beklenti, istek, şikâyet 

ya da problemlerine aracısız geri dönüş alabildiğini gösteren çalışmalar 

yapılmıştır (Yeniçıktı, 2016 :111). Yapılan araştırmada bu sonuçları 

destekler niteliktedir. 

Araştırmadan elde edilen verilere göre kurumlar genel olarak 

bilgilendirme amaçlı Instagramı kullanmaktadır. Pandemi sürecinde 

özel hastanelerin Instagram paylaşımlarının yoğunluğunun bu hastalık 

üzerine bilgilendirme olduğu görülmektedir. Bu çalışma için ele alınan 
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paylaşımlardan çıkarılan sonuç, toplumun gündemini oluşturan 

hastalıklar özel hastaneleri bu konuda paylaşım yapma yönlendirmiştir. 

İlgili literatür tarandığında hastanelerin bilgilendirme amacının yanı 

sıra diğer amaçlar ile de sosyal medya kullandığı tespit edilmiştir; 

Thackeray ve arkadaşlarını yaptığı çalışmanın sonuçlarına göre; Sosyal 

medya iletişim kurmayı kolaylaştıran bir teknoloji olduğu ortaya 

konmuş, sağlık kurumlarının kitlelerin ilgisini çekmek, ilişki kurmak, 

bu ilişkilerini sürdürmek ve halk sağlığını ele almak amacıyla yoğun 

olarak sosyal medya kullandıkları tespit edilmiştir. (Thackeray, Neiger, 

Smith ve Wagenen, 2012: 6). Ayrıca Thackeray ve arkadaşları 

yaptıkları çalışmada sağlıkla ilgili konularda bireylerin sosyal 

medyadan faydalanma oralarının yüksek olduğunu tespit etmişlerdir. 

Yapılan bu çalışmada bu sonuçları destekler niteliktedir. 

11 Mart 2020 tarihinden itibaren hastalığın giderek yayılması ve 

bulaşıcı olması nedeniyle temizlik ve hijyen kurallarına uyulması 

yetkililer tarafından gerek geleneksel medya aracılığıyla, gerekse 

sosyal medya platformlarından sürekli hatırlatılmıştır. Bunun 

sonucunda özel hastanelerin paylaşımları da pandemi hakkında bilgi 

verir olmaktan uzaklaşarak, hastanelerinin temiz olduğuna yönelik 

paylaşımlar olmaya başlamıştır. Pandemi sürecinde özel hastaneler 

virüse karşı her türlü önlemi aldıklarını sıkça vurgulanmışlardır. Bu 

süreçte özel hastaneler temizlik ve hijyen görüntüleri paylaşırken aynı 

zamanda tüm birimleri ile hizmet vermeye devam ettiklerini Instagram 

üzerinden sürekli hatırlatmışlardır. Muhtemelen pandemi sürecinde 

mecbur kalmadıkça hastanelere gitmeyi tercih etmeyen müşteri 
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kitlelerini işletmelerine çekmeyi amaçlayan güven verici paylaşımlar 

yapılmıştır.  

Örneklem olarak alınan özel hastanelerin gönderilerine yapılan 

yorumların özelliklerine bakıldığında yorumların büyük bir kısmının 

olumlu olduğu çok az kısmının ise olumsuz yorumlar olduğu 

görülmektedir.  Bu durumun iki sebebi olduğu düşünülmektedir; ya 

insanlar sadece beğendiği hastaneleri takip edip ve yorum yazmakta, ya 

da olumsuz yorumlar kurumların sosyal medya yöneticileri tarafından 

silinmektedir.  

Özel hastane takipçileri gönderilere istedikleri gibi yorum 

yapabilmektedir. Sosyal medya bu özelliği sayesinde hastanelere bilgi 

alışverişi sağlamanın yanı sıra, onlara eksikliklerini görmeleri içinde 

büyük fırsatlar sunduğu görülmektedir. İlgili çalışmalarda sosyal 

medyanın hastanelere farklı açılardan birçok imkân sunduğunu 

göstermektedir. Hastanelerin toplum sağlığı açısından oynadıkları rol 

inkâr edilemez bir gerçektir. Instagramın klinik iletişim ve öğretim 

araçlarına eklenmesiyle, sağlık ekiplerinin zamanında yanıt vermesini, 

hastane sakinleri için daha hızlı sevk edilmesini ve halk sağlığı 

mesajlarının daha fazla insana yaygınlaştırılmasını kolaylaştırdığı için 

ve hastanelerin değişim/dönüşüm sürecine öncülük edebilmeleri, 

katalizör görevi üstlenebilmeleri adına geliştirilen her türlü teknolojiyi 

ve sosyal mecrayı etkin olarak kullanmaları gerekmektedir. (Güngör, 

2019: 1320; Kara, 2017: 20).  

Sosyal medyanın en önemli özelliklerinden bir tanesi etkileşimi 

mümkün kılmasıdır. Pandemi döneminde evden çıkmaya korkan halk 
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için de sosyal medya iletişiminin oldukça önemli olmasına rağmen, 

araştırma sonuçlarında takipçilerin yorumlarının az bir kısmına cevap 

verildiği görülmüştür. Bu noktada ilgili işletmeler için kötü bir 

pazarlama süreci yönetiminden bahsedilebilir. Yapılan çalışmada 

kurumların gönderilerinden elde edilen göstergelere içerik analizi 

yapılmıştır. Başka bir deyişle görünen kısım değerlendirilmiştir. 

Instagramın özelden mesajlaşma özelliğinin de düşünüldüğünde 

kurumların veya kişilerin özelden mesajlaşma olasılığı da ortaya 

çıkmaktadır. Bu sebeple bundan sonra yapılacak çalışmalar için 

kurumların sosyal medya temsilcileriyle görüşme yapılmasının etkili 

olacağı düşünülmektedir. 
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GİRİŞ 

Medya iletişim araçları toplum için bir sosyal gerçeklik inşa ederler, 

toplum da bu gerçekliği kabul eder. Sadece bununla yetinmez, medya 

kültürel kimliğin inşasında da önemli rol oynar. Medyadaki gerçeklik 

inşası medyanın entegrasyon, sosyalleşme ve yönlendirme işlevi ile 

yakından ilişkilidir. Medya ne üzerine düşünmemiz gerektiği 

konusunda direkt veya dolaylı etkide bulunur. Medya iletişim araçları 

değerleri, yaşam tarzları ve kimlik çeşitliliklerini aktararak kimliğin 

inşasına yardımcı olur. Bu, hem çoğunluk hem de azınlıklar için 

geçerlidir. Medya arabulucu işlevi sayesinde toplumsal bütünleştirici 

bir karaktere sahiptir (Bonfadelli, 2007: 96). Alman devletinde kamusal 

yayıncılık yapan medya kuruluşları toplumu olduğu (oluştuğu) şekliyle 

tasvir etmekle yükümlüdürler. Toplumu temsil edebilmek için kamu 

özel yayıncılık yapan medya kuruluşları, bünyesinde göçmen kökenli 

çalışanları, habercileri, editörleri, modoratörleri ve sanatçıları da 

barındırmalıdır. Öyle ki, bir yandan gerçeklik algısı güvence altına 

alınırken diğer yandan takipçilerin toplumsal bütünlüğü, toplumsal 

uyumu, toplumsal barışının korunmasına katkıda bulunur. Gerçek 

manada başarılı bir toplumsal entegrasyonun oluşması için azınlık 

kimliklerin, göçmen gruplardan kişilerin medyada temsilinin 

sağlanması gerekmektedir. Özellikle kamu yayıncılığı yapan medya 

kuruluşları toplumsal-kültürel ve dilsel çeşitliliği yansıtmalıdır. 

Böylece, göçlerle sürekli çeşitlenen (Alman) yeni çokkültürlü 

toplumsal kimliğin inşası desteklenmiş olunur. 
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Medya gerçeklik ilişkisi incelendiğin, medyada sunulan gerçeklin 

çarpıtılmış bir gerçeklik olduğu rahatlıkla görülebilir. Medyada 

gerçekliğin çarpıtılmasının başlıca nedenlerinden biri aynı stereotip 

gazetecilerin önyargılı tutumu; ikincisi siyasi ve ideolojik tutumları, 

üçüncüsü medya sahiplerinin haber üretimindeki kısıtlamalarıdır. Bu 

nedenle medyanın gerçekliğin inşası, toplumun gerçek yapısı, olayların 

seyri ve kamuoyunun bilgilendirilmesi hakkında herhangi bir sonuca 

varılmasına izin vermez. Medya gerçekliği (veya en azından her zaman 

değil) "nesnel gerçekliğe" karşılık gelmez. Bu durum farklı etnik 

kimliklerin, göçmen grupların Alman medyasındaki gerçekliğinin 

temsilinde de kendini göstermektedir. Çoğu zaman var olan gerçeklik 

çarpıtılarak verilmektedir (Weber-Menges, 2005: 133). 

Bugün göçmenlik olgusu gerek Almanya’da gerekse diğer Avrupa 

ülkelerinde öncelikli bir sorun olarak tarif edilmektedir. Alman 

medyasının göçmenlere yönelik yaptığı haberler, takındığı tutum 

toplumsal entegrasyonun sağlanması, bir arada uyum içinde yaşama 

konusunda önem teşkil etmektedir. Neredeyse her gün, her Alman 

vatandaşının takip ettiği yazılı ve görsel medya organları ülkelerinde 

yaşayan etnik azınlıklar, göçmenler, ilticacılar hakkında yapacağı ve 

yaptığı haberler, yayınlar, toplumsal barış, uyum, toplumsal 

entegrasyon ve yabancılara yönelik önyargıların yıkılması açısından 

oldukça önemli bir işleve sahiptir. 

Göçmenlerin Alman medyasındaki temsili adlı bu çalışma Almanya’da 

göçmen, ilticacı, yabancı ve Alman vatandaşlığına geçmiş yabancı 

uyruklu kişileri kapsamaktadır. Çalışmada; Almanya’da yaşayan fakat 
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Alman asıllı olmayan yabancı uyruklu kişilerin, grupların ve 

toplulukların Alman medyasında nasıl bir fotoğrafla haberleştirildikleri 

ve medyadaki temsilinin incelenmesi hedeflemiştir. Alman medyasını 

temsil eden ulusal gazete ve televizyonların toplumsal entegrasyon, 

kültürel farklılık, kabullenme, toplumsal uyum ve birlikte yasamak gibi 

kavramlar özelinde nasıl bir yayın politikaları izledikleri? sorusu 

araştırmanın temel sorunsalını oluşturmaktadır. Çalışmanın yöntemi 

konusunda şöyle bir yol izlenmiştir: Alan literatürü taranmış, internet 

üzerinden çeşitli kaynaklar derlenmiş, toplanmış ve incelenmiştir, bu 

bağlamda; Alman ana akım medya organlarında yabancı uyruklu 

kişilerin haberleştirilmelerine dair daha önce bu konuda yapılmış çeşitli 

araştırma raporlarının verileri, grafikleri temel alınarak 

değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Araştırmaya temel kaynak teşkil 

eden sayısal ve grafiksel veriler de, orijinal ismiyle sıraladığımız şu 

araştırmalardan, raporlardan elde edilmiştir: Medien Dienst Integration 

2019, 2020; Thomas Hestermann (2019) “Wie häufig nennen Medien 

die Herkunft von Tatverdächtigen?”, “Medienanalyse: Hochschule 

Macromedia”, Daniel Müller Die Darstellung ethnischer Minderheiten 

in deutschen Massenmedien (“Etnik azınlıkların Alman medyasında 

temsili” adlı kitap bölümünde 1960-2000’li yıllar arasındaki şu 

araştırmacıların çalışmaları; Delgado 1972, Rothammer 1974, Heine 

1980, Segal 1981, Merten 1986, Ruhrmann/Kollmer 1987, Gökçe 1988, 

Galanis 1989, Hömberg/Schlemmer 1995, Predelli 1995, 

Meißner/Ruhrmann 2000). 
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Göçmenlik, çokkültürlülük ve medya çerçevesinde “Alman 

medyasında göçmenlerin temsili” adlı bu çalışma; araştırmanın özgün 

değeri ile alana önemli katkı sağlama özelliği taşımaktadır. 

1. GÖÇMENLİK 

İnsanlar tarih boyunca daha iyi ve güvenli bir hayata kavuşma uğruna 

doğdukları yerleri, bulundukları bölgeleri terk etmişlerdir, bu çoğu 

zaman kitlesel olarak, gruplar halinde veya bireysel şekilde 

gerçekleşmiştir. Bugün yaşanan göçlerin büyük çoğunluğu ya 

Amerika’ya ya da Avrupa ülkelerinedir. İnsanoğlunun yeryüzünde 

belirmesiyle başlayan ‘göçmenlik’ olgusu, günümüzde halen varlığını 

sürdüren temel konuların başında gelmektedir. Göç, insanoğlunun 

kültürel tarihinin bir parçasıdır (Treibel, 2008: 11). Göç, insanlığın var 

olduğu dönemlere kadar uzanabilmektedir. İnsanlar, yaşamın 

varoluşundan bu yana insanlar doğa olayları, dini nedenler, ekonomik 

sıkıntılar, çatışmalar, savaşlar vb. sebeplerle oldukları yerlerinden bir 

başka yere göç etmişlerdir (Çiftçi, 2018: 10)  Göç etmek, doğduğun, 

yaşadığın yeri terk etmek insanlık tarihi kadar eskidir. Almanca Duden 

(1999) sözlüğünde göç kelimesi Latince migrare fiilinden gelmekte 

olduğu belirtilir ve “hareket etmek”, “yürümek” anlamında 

kullanılmaktadır (s. 2583). İnsanlık tarihinin başlamasıyla başlayan 

göç, günümüze gelinene kadar her daim önemini koruyan bir olgudur. 

İnsanlar doğdukları toprakları arkalarında bırakarak birtakım 

amaçlarla, umutlarla başka bölgelere göç ederler. Göç, geçmişten 

günümüze sürekli devam eden bir süreçtir (Koşar, 2004: 10). Göç 

bitmiş değil söz konusu olan “bitmeyen göç” tür (Şimşek, 2014: 95). 
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Göç etmeye çevresel, siyasal, sosyal, kültürel ve ekonomik gibi çeşitli 

etmenler sebep olmaktadır. Günümüzde göçün özellikle yoğun bir 

şekilde ileri kapitalist Batı (Avrupa) devletlerine yapılması, sermaye 

birikimi ve ekonomik gelişmelerle ilgilidir (Soytürk 2012’den aktaran 

Hayır, 2016: 3). Bununla bağlantılı olarak Harari (2018); yükselen 

mülteci ve göçmen dalgası Avrupalılar arasında farklı tepkilere yol açıp 

Avrupa’nın kimliği ve geleceği hakkında tatsız tartışmalara sebep 

olduğunu vurgulamaktadır (s.137). Ritzer (2010) göçü açıklarken itici 

ve çekici faktör kavramlarını kullanır. “İtici faktörler, göçmenlerin 

motivasyonu, işsizlik, düşük ücret, savaş, kıtlık, siyasi kovuşturma ya 

da ekonomik çöküntü olarak açıklanırken, çekici faktörler ise, hedef 

ülkede elverişli ekonomik olanaklar, kültür ve dil benzerliği, resmi ve 

gayri resmi göçmen ağları” (s. 319) şeklinde sıralamaktadır. Göç, her 

şeyden önce coğrafi mekân, yer değiştirme durumudur. İnsanlar göç 

ettikleri yerlere ait oldukları kültürlerini de birlikte götürürler (Hayır, 

2016: 3). Kültür ise Kröll (2011)’e göre insanoğlunun dünyasıdır (s. 

74). Göç edilen yerde, azınlık konumundaki bir toplum, egemen 

toplumun kültürel asimilasyonu karşısında kültürünü korumaya 

çalışırken bir yandan da yeni kültüre uyum sağlamaya çalışır. Esser 

(2000), kültürlerarası bütünleşmenin, entegrasyonun kesinlikle 

“asimilasyon” (Aumüller, 2009: 27) ile karıştırılmaması gerektiğini 

söylemektedir (s. 62). Entegrasyon, bugün ileri sanayileşmiş Batı 

toplumlarında ciddi bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Göçmenlerin toplumsal entegrasyonu ve uyum konusunda ilerleme 

sağlanması ancak ki medyanın yardımıyla mümkün olabilmektedir 

(Burkart, 2002, 387). Medyanın birleştirici medialen Integration veya 
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ayrımcı medialen Segregation (Geißler ve Pöttker, 205, 21) temelde, 

pozitif ya da negatif yayınları, toplumsal entegrasyonun seyrine etki 

etmektedir (Palacios Carrillo: 2013, 11). 

2. ÇOKKÜLTÜRLÜ TOPLUMSAL YAPIDA MEDYANIN 

İŞLEVLERİ 

Medya iletişim araçlarının sınırları ortadan kaldırdığı, günlük 

yaşamımıza bu denli egemen olduğu bir çağda kültürler birbirine daha 

da yakınlaşmakta ve benzeşmektedir. İnsanlar, artık farklı kültürlerle 

başa çıkmak ve birlikte yaşamayı öğrenmek durumundadırlar. Birçok 

kültür dar bir alanda bir arada yaşadığında hoşgörü ve çokkültürlü bir 

tutum giderek daha önemli hale gelmektedir. Miksch (1983:33)’e göre 

çokkültürlü toplumsal yapı farklı etnik kökenlerden, dillerden, 

dinlerden, soydan insanların ne avantajlı ne de dezavantajlı olmayacak 

şekilde birlikte bir arada yaşamalarıdır (Aktaran; Scharmüller, 2011: 

24).  Çokkültürlülük, içinde toplumsal çeşitliliği, toplumsal 

çoğulculuğu barındırmaktadır. Çokkültürlü toplumsal yapı, coğrafi bir 

alanda, bölgede ya da ülkede birçok farklı etnik toplulukların, 

grupların, dünya görüşünün, kimliklerin bir arada, iç içe yaşaması ile 

ilişkili bir kavramdır (Schweppenhäuser, 2001: 84-85). Nuscheler 

(1995) çok kültürlü toplum yapısının iki önemli özelliğine vurgu 

yaptığı kitabında Geißler (1990: 173)’den şu cümleleri aktarır: Çok 

kültürlü bir toplum, diğer ülkelerden ve kültürlerden insanlarla, onları 

Almanlaştırma ve asimile etme uğraşısına girmeden, bireysel-kişisel 

özelliklerine saygı göstererek birlikte yaşamaya hazır olmaktır. Diğer 

yandan, eğer isterlerse kendi kültürel kimliklerini özgürce 
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yaşayabilmelidirler. Fakat, onlardan cumhuriyetin temel evrensel insan 

hakları değerlerine saygı duymaları ve Almanca dilini iyi öğrenmeleri 

de talep edilmelidir (s. 219). 

Bugüne kadar gerçekleştirilmiş iletişim çalışmalarında medyanın rolü, 

işlevleri, toplumsal süreçlere ve günlük yaşam pratiklerine olan etkileri 

araştırılıp tartışılmıştır ve günümüzde halen tartışılmaya da devam 

edilmektedir. Medya genellikle toplumsal gerçekliğin yansıtıcısı ve 

toplumsal düşüncenin oluşturucusu olarak görülmektedir. Medya 

kanaat önderi gibidir, söylenilen söz toplumda karşılık bulur ve gerçek 

kabul edilir. Medya toplumsal algının en önemli yaratıcısıdır. Bir 

konuda düşüncelerin, kanaatlerin oluşumunda önemli derecede etkide 

bulunur. Lippmann (1922) Public Opinion adlı kitabında bir adada bir 

arada yaşayan ve dış dünya ile ilişkisi olmayan, bu süreçte arkadaş 

olmuş Alman, Fransız ve İngiliz uyruk kişilerden bahseder. Bir gün 

İngiliz haber gemisinin adaya uğraması ile adadaki üç arkadaş yaklaşık 

altı haftadır Almanlara karşı İngiliz ve Fransızların savaştığını 

öğrenirler. Arkadaş olan bu kişiler aynı zamanda düşmandırlar (s.3). Bu 

olay, medyada yansıtılanın insanların gerçek yaşamları üzerinde nasıl 

bir etkide bulunduğuna ve insanların düşüncelerinin, algılarının nasıl 

yönlendirdiğine dair güzel bir örnektir. İletişim araçları birçok konuda 

toplumda fikirlerin oluşmasının baş aktörüdürler.  

Genel anlamda medyanın şu temel işlevleri yerine getirdiğinden 

bahsedilir. Bunlar sırasıyla; enformasyon haber aktarma işlevi, 

bilgilendirme ve eğitim işlevi, toplumsallaştırma işlevi, eğlendirme 

işlevi, farkındalık yaratma işlevi, kamuoyu ve gündem oluşturma işlevi 
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vs. gibi (Duman, 5 Kasım 2009). İletişim araçları kamuoyu oluşturma, 

toplumu eğitme ve haberdar etme, sosyalleştirme, eğlendirme, kültürel 

devamlılığı sağlama vb. gibi temel işlevleri yerine getirmekle 

yükümlüdürler (Pürer, 1998: 76; Hayır, 2016: 4). Değişik konularda 

görsel-işitsel programlar ve yazınsal içerik hazırlayarak  toplumu 

eğlendirmek, hoşça vakit geçirmesini sağlamak; toplumu fiziki ve 

sosyal çevrede olup biten gelişmeler, sorunlar, olaylar, olgular, 

durumlar hakkında bilgilendirmek, haberdar etmek; toplumsal süreçler 

içinde grup kimliğinin oluşumuna katkı sunmak, bir toplumdaki 

kültürel sürekliliği devam ettirmek temelinde yayınlar yapmak ve 

toplumu yeni toplumsal normlar, kültürel değişimler konusunda 

hazırlamak; toplumdaki farklı grupları, toplulukları birbirleriyle 

etkileşim içerisine girmelerini sağlayarak gruplar arası entegrasyonu, 

toplumsallaşmayı gerçekleştirmek, ortak bilinç ve düşünce birliğini 

oluşturmak; siyasal konularda kamuoyu oluşturmak, çeşitli medya  

yayınlarında farklı görüşlerin temsilini sağlamak ve kamuoyu 

önderlerine, siyasi aktörlere eleştiri yöneltmek ve denetlemek 

(Çamdereli, 2008: 107-108) gibi işlevler medyanın başlıca 

sorumlulukları arasındadır.  

Medya yayınlarında olabildiğince eksiksiz, tarafsız ve anlaşılır bilgi 

iletilmelidir, alıcıların bu yayınlara serbestçe erişilebilirliği 

sağlanmalıdır. Bu şekilde izleyici, okuyucu toplum içinde neler olup 

bittiğini kavrayabilmektedir; böylece medyanın gayri resmi kısmı ile 

vatandaşların bilimsel, sosyal ve politik bağlantıları algılamaları, ilgi 

alanlarını tanımaları, yaşanan tüm süreçlerin niyet ve eylemleri 
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hakkında bilgilendirilmeleri sağlanmış olur. Toplumda var olan her 

birey, her yabancı uyruklu grup, etnik azınlık ve (çoğunluğu teşkil 

eden) yerli toplumsal grupların birbirleriyle iletişiminin sağlanması 

büyük ölçüde medya iletişim araçları sayesinde mümkün 

olabilmektedir. Medya öncelikle bunu sağlama temelinde yayıncılık 

yapmalıdır. Medya kuruluşları toplumda fikirler ve kanaatlerin 

oluşumunda önemli rol oynamaktadır. Bu bağlamda; Alman medyası 

göçmenler, yabancı uyruklular ve sığınmacılar ile ilişkilendirilen sorun, 

olgu ve durumları objektif temelde ele alıp tartışmalıdır. Gerçeklik 

bağlamından kopartılmamalıdır. Yapılan araştırmalar göstermektedir 

ki; medya bunu gerçekleştirdiği taktirde, Alman olmayan kişilerin 

toplumla kaynaşması, bütünleşmesi daha kolay mümkün olabilmekte 

ve önyargılar kırılabilmektedir. Bu şekilde göçmen grupların, yabancı 

uyrukluların yaşadıkları ülkeye aidiyet duygusu daha güçlü 

olabilmektedir. 

3. ALMANYA’DAKİ GÖÇMENLERE DAİR AKTÜEL 
VERİLER 

Almanya'nın bir göç ülkesi olarak tarihi, 1950'lerde çeşitli ülkelerden 

misafir işçilerin gelmesiyle başlamıştır. Max Frisch'in “İşçileri aradık, 

bunun yerine insanlar geldi” (Nötzold/Dilli 2009: 86; akt. Ushakova, 

2017) cümlesi, göç olgusunu çok güzel özetleyerek, göç sürecini 

detaylandırmaktadır.  

Son yıllarda göç, göçmenlik, yerinden edilme ve sığınmacılar Avrupa 

siyasal arenasındaki tartışmaları şekillendiren muhtemel konuların 

başında gelmektedir, bu kavram ve olguların bu derece yoğun 
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tartışıldığı başka bir konu yok gibi. Suriyeli savaş mültecilerinin 2015 

yazında Avrupa'dan geçerken ki fotoğrafları, Macaristan tarafındaki tel 

örgüler Angela Merkel'in "bunu başarabiliriz" demeci, bir yandan 

Avrupa ülkelerindeki yardım seferberliği, diğer yandan sığınmacılara 

yönelik sözlü ve fiziksel saldırılar, “Köln Yılbaşı Gecesi”, Brüksel'de 

bitmek bilmeyen AB zirveleri ve keskin tartışmalar, Akdeniz'de 

kurtarma gemileri çekişmesi, Macaristan'da kışkırtıcı seçim posterleri, 

(sağcı) zafer yürüyüşü gibi bitmek bilmeyen olaylar, popülist sağcı 

liderlerin demeçleri, bu temelde Avrupa siyasi haritasındaki 

bölünmüşlük görüntüsü vs. gibi  durumlar Avrupa'daki siyasi ve sosyal 

tartışmaları şekillendirmeye devam etmektedir (Fengler ve Kreutler, 

2019: 7). 

Bugün Avrupa ülkeleri arasında Almanya 1950’lerden bugüne 

göçmenlerin en çok tercih ettikleri ülke olmuştur. Federal İstatistik 

Ofisi’nin 2019 verilerinde, Almanya’da genel nüfusun % 26,0’ı 

(2018’de ise bu oran % 25,5) yaklaşık 21,2 milyon kişinin göçmen 

kökenli olduğu belirtilmiştir. Bu kişilerin yaklaşık yarısından biraz 

fazlası, % 52 (11,1 milyon) kadarı Alman vatandaşlığına geçmiştir. 

Yaklaşık 10,1 milyon kişi ise yabancı statüsündedir. Almanya’daki 

göçmen topluluklar arasında en kalabalık kitle %13,3 oranla (yaklaşık 

2,8 milyon kişi) Türkiye kökenlilerden oluşmaktadır. İkinci sırada ise 

% 10,5 (2,2 milyon) oranla Polonya kökenli göçmenler gelmektedir 

(Destatis 2019). 

 

 



A ’ d a n  Z ’ y e  İ l e t i ş i m  Ç a l ı ş m a l a r ı  / 1  | 199 

 

 

Grafik 1: Göçmen Kökenli ve Göçmen Kökenli Olmayan Nüfus Yüzdesi 2019 

(Kaynak: Mediedienst Integration  2020) 

 

Medien Dienst Integration verilerinde, 2019'da başka bir Avrupa 

ülkesinden Almanya'ya göç yaklaşık % 66 olduğu belirtilmiştir. 

Almanya’ya 2019 yerleşen göçmenleri yarısı AB vatandaşı ve ağırlıklı 

olarak Romanya, Polonya veya Bulgaristan vatandaşlığına sahiptir 

(Mediendienst Integration 2020). 
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Grafik 2: Almanya’ya Göç Eden ve Almanya’dan Giden (göçen) Yabacı Kökenliler 
2019 (Kaynak: Mediendienst Integration 2020) 

 

Bugün yoğunluklu olarak Almanya’ya sığınma, iltica başvuruları 

yapılmaya devam edilmektedir. Avrupa ülkeleri arasında 

sığınmacıların en çok tercih ettikleri ülke konumundadır Almanya. 

2020 yılında, 102.581'i ilk başvuru olmak üzere toplam 122.170 

sığınma başvurusu yapılmıştır. Sığınma başvurusunda bulunanlar 

yoğunluklu olarak Suriye, Afganistan ve Irak kökenlidir (BAMF: 

Aktuelle Zahlen zu Asyl 2020). 

https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Statistik/AsylinZahlen/aktuelle-zahlen-dezember-2020.pdf?__blob=publicationFile&v=5#page=3
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Göçmen kökenli insanlar Almanya’da genellikle düşük seviyedeki 

işlerde çalışmaktadır ve bu alanlarda görünür durumdadırlar. 

Destatist’in (Statistisches Bundesamt) paylaştığı verilere göre, 

Almanya’da göçmen kökenli insanların özellikle şu mesleki işlerde 

temsil edildiği tespit edilmiştir. Örneğin, 2019 yılında temizlik 

mesleklerindeki tüm çalışanların%55'i, depoculuk (posta ve teslimat ile 

malların taşınması dahil) ve gıda ve lüks gıda üretimi alanında 

çalışanların %38'i göçmen kökenlidir. Yaşlıların bakımında ise 

çalışanların %30'u yine göçmen kökenlidir. Buna karşılık daha üst 

seviyedeki işlerde; örneğin tıbbi sağlık mesleklerinde %21, 

öğretmenlik mesleğinde %11 ve polis ve ceza hizmetlerinin yanı sıra 

yargı alanında %7 civarında yetersiz miktarda temsil edildiği 

belirtilmiştir (Destatis 2019). 

4. ALMAN MEDYASINDA GÖÇMENLERİN TEMSİLİ    

Medya ve gerçeklik ilişkisi her daim araştırma konusu olmuştur. 

Araştırmacılar kitle iletişim araçlarının gerçekliği yeterince 

yansıtmadığı veya gerçekliği çarpıttığı konusunda ortak bir görüşe 

sahiptirler (Schulz, 1989: 139). 

Entegrasyon fonksiyonuna sahip medya toplumda sosyal gerçekliğin 

aracısıdır, toplumsal bütünleşmenin, bir arada yaşamanın belirleyeni 

konumundadır. Farklı kültürel, dilsel ve dinsel geçmişe sahip göçmen 

toplulukların Almanya’da asimilasyona uğramadan, kültürel 

farklılıklarını koruyarak Alman toplumuyla bir arada uyum içerisinde 

yaşama temelinde toplumsal bütünleşme zemininin oluşabilmesinin 

yolu büyük ölçüde ulusal düzeyde yayın yapan ana akım medya 
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kuruluşlarından geçmektedir. Medya kuruluşlarının nasıl bir tematik 

içinde göçmen grupları haberleştirdikleri önem taşımaktadır. Yapılan 

araştırmalarda elde edilen bulgular göre; günlük diziler, magazin 

dergileri ve talk showlar Alman vatandaşları arasında yabancılara karşı 

önyargıları pekiştirdiği yönündedir. 

Genellikle izleyiciler günlük rutin yayınlarda "maço Türkler" veya 

"suçlu Ruslar" ile karşı karşıya gelmektedir ve televizyonda işlenen 

klişeler gerçeğe taşınmaktadır. Yabancı işçiler veya göçmen geçmişi 

olan kişiler hakkında bilgi veriliyorsa, medya yayınlarında genellikle 

hırsızlık veya diğer suç faaliyetleriyle bağlantılıdır. Gerçeklikten 

saptırılarak yapılan bu yayınlar olumlu statüdeki yabancıların da 

konumlarını kaybetme nedeni olduğuna dikkat çekilmektedir. Diğer 

Avrupa ülkelerinde de benzer durumlar yaşanmaktadır. Bütün gazete 

yazılarının dörtte biri yabancıları suç bağlamı içinde 

haberleştirmektedir (Ruhrmann 1991; Merk, 2015: 10). 

Televizyon haberlerinde genellikle çok sayıda erkek gösterilirken, 

kadınlar ikincil plandadır ve sıklıkla yalnızca aile içi şiddet veya diğer 

suçların mağdurları olarak gösterilmektedirler. Çoğunlukla, 

sansasyonel etkiyi yoğunlaştırmak için güncel çatışmalar, krizler veya 

yabancıları içeren diğer olumsuz durumlar ve olaylarla ilgili ilgili 

yayınlar dramatik bir şekilde sahnelenmektedir; etnik azınlıkların 

ağırlıklı olarak televizyonda olumsuz, suçlu veya tehdit unsuru olarak 

gösterilmektedir. Medya yayınlarında göçmenlere yönelik bu olumsuz 

fotoğraf Alman halkını yabancılara yönelik negatif algısını daha da 

negatifleştirmekte ve pekiştirmektedir (Schmücker ve Klenke 2006: 6). 
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Almanya’da Medien Dienst Integration 2019 tarafından yapılan bir 

araştırmada şüpheli, suç, suçlunun kökeni, göçmen kökenliler, 

yabancılar ve Almanlar araştırmaya dahil edilmiştir, bu konu ve 

kavramlar medyada haberleştirilirken temsil edilme biçimleri 

sorgulanmıştır ve araştırma verilerinden şu sonuçlar elde edilmiştir 

(Hestermann, 2019: 2): 

• 2019'da, şiddet içeren suçlarla ilgili neredeyse her üç televizyon 

haberinde şüphelilerin kökenine atıfta bulunuluyor (%31,4). 

2017'ye kıyasla (%17,9) bu oran neredeyse ikiye katlanmıştır. 

Ulusal günlük gazeteler şüphelilerin kökenine daha da sık atıfta 

bulunuluyor (%44,1). 

• Suça karışan insanlar Alman değil ise etnik kökeni haberde 

vurgulanıyor. 

• Veriler, polis istatistik suç raporlarıyla kıyaslandığında oldukça 

çarpıtılmış bir tablo karşımıza çıkıyor: Polisin 2018 kayıtlarında, 

Alman şüphelilerin yabancı şüphelilerden iki kat daha fazla 

olduğu belirtilmiş olsa da; televizyonlarda bir Alman haberine 

karşılık 8 yabancı şüpheli haberi verilirken, gazetelerde ise bir 

Alman haberine karşılık 14 yabancı kökenli haberi suç teması 

çerçevesinde haberleştirilmektedir. 

• Televizyonlar, Almanya'da yaşayan göçmen topluluklar ve 

mültecilerle ilgili haber yaptığında, bunların %34,7'sinin şiddet 

ve suç konularında haberleştiriyor. Ulusal gazetelerde ise bu oran 

%22,1 ile daha düşük seviyededir. 
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• Alman televizyon kanallarında ve gazetelerde suça karışmış 

göçmenler birer korku figürü olarak gösterilmektedir. 
 

Güncel TV programlarında ve ulusal gazetelerde Almanya'da yaşayan 

yabancılar hakkında haber yapmak ve 2019 ve 2017'de şiddet 

uyguladığı iddia edilen suçlular hakkında haber yapma oranı aşağıdaki 

grafiklerde verilmiştir. 

 

 

Grafik 3: Almanya’da Yaşayan Göçmenler Hakkında 2019 ve 2017’de Güncel TV 
Kanalları ve Ulusal Gazetelerde Şiddet ve Suç İçerikli Yayınlar (haberler)       

(Kaynak: Hestermann. 2019) 
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TV Yayın Suçlu veya şüpheli 
yabancılar 

Haber  2019 

%’lik oran 

2017 

%’lik oran 

TV 

haberleri 

                     25       87           28,7          47,8 

TV-bulvar                      10       14           71,4          71,4 

TV-resmi-

kamusal 

                     11       39           28,2          55,9 

TV-özel                      24       62          38,7         48,9 

TV toplam                      35     101          34,7         51,9 

 

Grafik 4: Alamanya’da Yaşayan Yabancılar Hakkında TV Kanallarında 2019 ve 
2017’de Suçla İlişkili Gösterilen Haber İstatistiği2 

(Kaynak: Hestermann. 2019) 

 

Tüm güncel televizyon ve gazete haberlerinde yabancı uyruklu kişiler, 

büyük oranda suç ile ilişkili gösterilirken; bu bağlamda, Almanlar 

oldukça düşük verilmektedir. Bu da Alman medyasının göçmen 

topluluklara (yabancı uyruklulara) önyargılı ve çifte standartlı 

yaklaştığını göstermektedir. Bıçakla işlenen suçlarda genellikle 

göçmenlerin adı geçmektedir, Almanlar ise bıçakla pek 

ilişkilendirilmemektedir. Alman medyası için şiddete karışmış yabancı 

uyruklular birer korku figürü olduğunu yapılan araştırmalar ortaya 

çıkartmaktadır (Hestermann, 2019: 14). 

Yine Macromedia Üniversitesi’nden Prof. Dr. Thomas Hestermann 

tarafından yapılan bir araştırmaya göre, Alman medyasında mülteciler 

ve göçmenler genellikle şiddet suçluları, suçlular veya diğer risk 

 
2 Not: İncelemeye tabi tutulan TV kanalları; ARD, ZDF, RTL, Sat.1, ProSieben, 

Kabel Eins, Vox und  RTL Zwei.         
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grupları olarak tasvir edilmektedir. 2019 araştırma raporunda 

Almanya’nın sekiz büyük televizyon kanalı ve en yüksek tirajlı beş 

gazetede göçmen kökenli insanların nasıl yansıtıldığı incelenmiş ve 

elde edilen verilere göre, yayınlanan her dört haberden birinde göçmen 

kökenliler şiddetli suçlar ile ilişkilendirildiği tespit edilmiştir. Bild 

gazetesinde %46,9 gibi bir oranla yabancı kökenliler ile ilgili haberler 

olumsuz iken, olumlu haber oranı yalnızca %6,2 olduğu görülmüştür. 

Göçmen kökenliler hakkında en olumlu haberler (%37,5 oran) Die Welt 

gazetesinde yapıldığı, en fazla söz hakkı ise Tageszeitung gazetesi 

tarafından verildiği belirtilmiştir. Ayrıca raporda, göçmen nüfusunun 

Almanya’da sürekli artış göstermiş olmasına karşın medyada yeterince 

temsil edilmediği dile getirilmiştir (Perspektif, 11.6.2020). 

Almanya'daki Federal Göç ve Mülteciler Dairesine göre, Almanya’da 

4 milyondan fazla Müslüman inancı olduğu ve bu nüfusun %4’üne 

tekabül ettiğini belirtmektedir. Alman Entegrasyon ve Göç Vakıfları 

Uzman Konseyi (SVR) Mart 2013'te, 2011 yazında 9.200'den fazla 

kişiyle görüşülen bir çalışma yayınlamıştır, ankete katılanların %74'ü 

yabancı kökenli iken ve neredeyse %71'i göçmen geçmişi 

olmayanlardır. Anket sonuçlarına göre; Alman medyasında 

Müslümanların resmedilmesinin (temsilinin) "oldukça olumsuz" veya 

"çok olumsuz" olduğu sonucu çıkmıştır, sorgulanan Müslümanların 

yüzde 82'den fazlası ise veriyi destekleyerek bu görüşte olduğunu dile 

getirmiştir. Ayrıca araştırma; sakallı zalim erkek ve baş örtülü kadın 

fotoğrafının birer klişe olarak sürekli medyada yer alması, medya 

temsilinde Müslümanlar söz konusu olduğunda, onların tasvirleri her 
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geçen gün gittikçe daha fazla klişeleştirilmekte olduğunu ortaya 

koymuştur (Deutsche Welle, 29.04.2013). 

Diğer yandan, internet sitelerinde aşırı sağcı radikal gurup ve 

hareketlerin yayınları kamuoyunu göçmen kökenli insanlara karşı 

olumsuz yönde etkileyerek yabancı düşmanlığını körüklemektedir. 

Medyada şekillenen bu olumsuz tablo göçmenlerin Almanya’da 

toplumsal entegrasyon süreçlerini geciktirmektedir. Diğer konularla 

karşılaştırıldığında, göçmenlerin Almanya'daki yaşam koşulları 

hakkında medyada az bilgiye rastlanmaktadır. Göçmenler, genellikle 

suçlu veya suçla ilişkili kriminel konularda medyada yer bulmaktadır. 

Bu olumsuz çarpık durum televizyon haberlerinde de kendini 

göstermektedir. 2003 yılında ARD, ZDF, RTL ve SAT 1 ile ilgili ana 

haber programlarına ilişkin bir araştırmada, göçmenler ve göçmen 

meseleleri hakkındaki haberlerin üçte birinden fazlasının terörizm 

söylemiyle ilgili içerikten oluştuğu ortaya konulmuştur (Maier, 

Ruhrmann ve Klietsch, 2006: 20-63). 

Yapılan çok sayıda içerik analizi göstermektedir ki; etnik azınlıkların, 

göçmen kökenli insanların, Alman medyasında önemli ölçüde ayrımcı 

ve dışlayıcı içerikle temsil edilmektedir. Alman toplumu, medya 

iletişim araçlarından etnik azınlıklar ve göçmen topluluklar hakkında 

ve onların gerçek sorunları hakkında çok az şey öğrenmektedir, 

öğrendikleri o az şey ise son derece tek taraflıdır. Çünkü birçok medya 

kuruluşu, özellikle yazılı basının büyük kısmı, Almanya'daki etnik 

azınlıkları, göçmenleri büyük ölçüde olumsuz bir çerçeve içinde 

resmetmektedir (Weber-Menges, 2005: 133). 
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Daniel Müller (2005: 100-102), Die Darstellung ethnischer 

Minderheiten in deutschen Massenmedien (Etnik azınlıkların Alman 

medyasında temsili) kitap bölümünde, 1960-2000’li yıllar arasında 

Delgado 1972, Rothammer 1974, Heine 1980, Segal 1981, Merten 

1986, Ruhrmann/Kollmer 1987, Gökçe 1988, Galanis 1989, 

Hömberg/Schlemmer 1995, Predelli 1995, Meißner/Ruhrmann 2000) 

adlı araştırmacılar tarafından gerçekleştirilmiş nicel çalışmaları 

incelenmiştir. Göçmen azınlıkların Alman basınında işlenişini faklı 

açılardan ele alan bu çalışmalarda elde edilen ortak (bazı) bulguların 

özeti aşağıdaki gibidir: 

• Almanlarla kıyaslandığında, incelenen yabancılar (gruplar) 

hakkında az, çok az ve oldukça az şeklinde bilgi verilmektedir. 

• Yabancılar, Almanlara göre sık, daha sık ve çok daha sık şeklide 

negatif haberleştirilmişlerdir. Yabancılar genellikle suçlarla tarif 

edilmekte, çeşitli suçlarla ilişkilendirilmektedir. Almanların 

yabancı uyruklu kişilere göre suçlardan sıyrılma olasılığı daha 

yüksektir. Sosyal devlet anlayışının yabancılar tarafından 

istismar edildiği anlayışı ön plandadır, yabancı uyruklular 

genellikle Alman sosyal devlet sistemine bir yük olduğu şeklinde 

gösterilmektedir. 

• Alman medyasında çoğu zaman yabancı uyruklular üzerinde 

çalışılan birer nesne olarak görülmektedir, çok nadiren özne 

olarak kabul görmektedirler. Sıklıkla negatif değerlendirmeye 

maruz kalan yabancı uyruklular, Almanlar söz konusu olunca bu 

değerlendirme hiç yapılmamaktadır. Medya yayınlarında göçmen 
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kökenlilerin, yabancı uyrukluların topluma katkılarından pek söz 

edilmemektedir. 

• Alman medyasında göçmen kökenliler, yabancı uyruklular 

statülerine göre değerlendirmektedir. Bazı gruplar diğer gruplara 

göre daha olumsuz gösterilirken, bazıları ise daha az olumsuz 

tarif edilmektedir. Örneğin sığınmacılar olumsuz görülürken, işçi 

statüsündekiler daha az olumsuz görülmektedir. Başarılı 

sporcular ise olumlu bir tasvirle sunulmaktadır. Diğer yandan 

bazı etnik topluluklar, uluslar diğerlerinden daha olumsuz tasvir 

edilmektedir. Örneğin, Avrupalı olmayan “Üçüncü Dünya” 

(Ortadoğu, Afrika gibi) ülkelerinin toplumları, Türkiye ve Balkan 

ülkelerden gelen göçmenler özellikle olumsuz gösterilmektedir; 

buna karşın, güney Avrupa ülkelerinden gelip de bir işte 

çalışanlar daha olumlu görülmektedir. 

• Olumsuz görüntünün nedenleri hakkında genel olarak tespit 

edilebilecek çeşitli hipotezler mevcuttur ve bunların varsayım 

olarak ele alınması daha olasıdır. Sıklıkla varsayılan ve net 

olmayan ampirik bulgular ekonomik ve sosyal kültürle 

ilişkilidir... 
 

SONUÇ 

Medya iletişim araçları bir ülkede toplumun gözü, kulağı ve sesidir. 

Medya toplumun aynasıdır; var olanı, olan biteni gerçekçi bir 

yaklaşımla tüm çıplaklığıyla yansıtmakla yükümlüdür. Medya iletişim 

araçları toplum için bir sosyal gerçeklik inşa ederler, toplum da bu 

gerçekliği kabul eder. Medya iletişim araçları kültürel kimliğin ve 
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toplumsal sosyal gerçekliğin inşasında önemli rol oynamaktadır. 

Medya organları yayınlarında tarafsız ve objektif olmak durumundadır, 

tarafsızlık ve objektiflik meslek etik ilkelerinin başında gelmektedir. 

Özellikle kamu yayıncılığı yapan medya organları herhangi bir gruba 

yönelik kin, nefret, ötekileştirmeyi çağrıştıracak yayınlardan kaçınmak 

durumundadır. Çokkürltürlü bir toplumsal yapıda medya organlarının 

yayınları, toplumsal barış, toplumsal uyum ve toplumsal bütünleşme ve 

bir arada yaşama açısından oldukça önem teşkil etmektedir. İnsanlar 

geçmişten günümüze her daim daha iyi bir yaşam uğruna göçmüşlerdir 

veya açlık, sefalet, savaş, doğal felaket gibi nedenlerle zorunlu göç 

etmek durumda kalmışlardır. Çeşitli nedenlerle, sürekli göç halinde 

olan az gelişmiş ülke vatandaşları sanayileşmiş, refah seviyesi daha 

yüksek Amerika ve Avrupa ülkelerine göçmüşlerdir. Almanya, 

Avrupa’da göçün bugün en yoğun yaşandığı ülke konumundadır, 

1950’lerden bugüne göçmenlerin en çok tercih ettikleri ülkedir.  2019 

istatistik verileri, Almanya genel nüfusunun %26,0’ının göçmen 

kökenli kişilerden oluştuğunu ortaya koymaktadır. Sürekli yaşanan 

göçlerle, Almanya gittikçe çokkültürlü bir toplumsal yapıya 

evrilmektedir. Çokkültürlü bir toplumda medya organlarının yayınları 

ise daha da önemli hale gelmektedir. Sığınmacılar, göçmenler ve 

göçmen kökenlilerin toplumla kaynaşması, yerli halk tarafından kabul 

görmeleri, ötekileştirmeye, ayrımcılığa maruz kalmamaları noktasında 

medyaya büyük sorumluluk düşmektedir. Gazete ve televizyon 

yayınlarında göçmenlerin nasıl bir fotoğrafla temsil edildikleri, 

haberleştirildikleri entegrasyonun başarılı olup olmamasının yönünü 

tayin etmektedir. Gerek geçmişte gerekse günümüzde, yapılan tüm 
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araştırmaların sonuç raporları Alman medyasında göçmen kökenli 

insanlara yönelik yayınların pek de pozitif olmadığını söylemektedir. 

Bu konuda yapılan birçok araştırma, göçmen kökenli insanların Alman 

medyasında genellikle negatif bir fotoğrafla temsil edildiğini ve 

özellikle kamu yayıncılığı yapan medya kuruluşlarında göçmen 

imajının genellikle basmakalıp olduğunu vurgulamaktadır. Göçenler, 

sığınmacılar ve göçmen kökenliler olumsuz bir çerçevede tasvir 

edilmektedir.  

Yapılan birçok araştırmada çıkan ortak sonuca göre Alman medyasında 

yabancılara, göçmenlere, göçmen kökenlilere yönelik olumsuz 

eğilimler şu şekildedir:  

Televizyonlar Almanya'da yaşayan göçmen topluluklar ve mültecilerle 

ilgili haber yaptığında, bunların %34,7'sinin şiddet ve suç konularında 

haberleştirmektedir. Ulusal gazetelerde ise bu oran %22,1 

seviyesindedir. 2019’da yayınlanmış bir araştırma raporunda, 

Almanya’nın sekiz büyük televizyon kanalı ve en yüksek tirajlı beş 

gazetesinin yayınlarında göçmen kökenli insanların nasıl yansıtıldığı 

incelenmiş, elde edilen verilere göre her dört haberden birinde göçmen 

kökenliler şiddetli suçlar ile ilişkilendirilerek verildiği tespit edilmiştir. 

Ayrıca günlük diziler, magazin dergileri ve talk showlar Alman 

vatandaşlarını yabancılara, göçmen kökenlilere karşı önyargılı tutum 

almalarını pekiştirmektedir. Televizyon izleyicileri günlük rutin 

yayınlarda "maço Türkler" veya "suçlu Ruslar" ile karşı karşıya 

gelmektedir. Medya yayınlarında, yabancı işçiler veya göçmen kökenli 

kişiler hakkında bilgi veriliyorsa, bu bilgi genellikle hırsızlık veya diğer 
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suç faaliyetleriyle bağlantılıdır. Göçmenler, sığınmacılar sık sık çeşitli 

suçlarla ilişkili olarak medyada yer almaktadır. Almanlar her daim 

olumlu sunulurken göçmen kökenliler olumsuz sunulmaktadır. Bazı 

etnik topluluklar diğer göçmen etnik topluluklara göre daha önyargılı 

haberleştirilmekte ve daha negatif bir çerçevede gösterilmektedir. 

Genellikle sığınmacılar ve göçmen kökenliler basmakalıp klişe ifade ve 

söylemlerle tasvir edilmektedir. Göçmenler, yabancılar insan olarak 

değil, nesne olarak algılatılır. Olumlu davranışlar veya istisnai 

başarıları olan göçmenler istisna olarak sunulmakta ve köken hikayeleri 

ile oynanarak verilmektedir. Genellikle göçmenlerin, yabancı 

uyrukluların göründüğü bütün haberlerin olumsuz çağrışımları vardır. 

Göçmenler  arzu edilen ve istenmeyen milletler olarak sınıflandırılır, 

bazı uluslar arzu edilen olarak gösterilirken bazıları ise hiç istenilmeyen 

kategorisinde medyada yer almaktadır. Yabancılar, göçmen kökenliler 

genellikle güçlü bir kişiliğe sahip olmadan tasvir edilmektedir. Alman 

medyası şiddete karışmış yabancı uyrukluları birer korku figürü olarak 

yansıtmaktadır. Göçmenler kökenliler, sığınmacılar Alman sosyal 

devlet sistemine bir yük olarak görülmektedir, göçmen kökenlilerin 

Almanya’ya katkılarından hiç söz edilmemektedir.  

Sonuç itibariyle, yapılan çok sayıda araştırma ve içerik analizi; etnik 

azınlıkların, göçmen kökenli insanların, yabancıların Alman 

medyasında önemli ölçüde ayrımcı ve dışlayıcı içerikle temsil 

edildiğini ortaya koymaktadır. Araştırmacılar, Alman medyasının 

sığınmacılara, göçmenlere, göçmen kökenlilere yönelik tavrının 

genellikle olumsuz olduğu noktasında birleşmektedir. 
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INTRODUCTION 

Information technologies have recently changed the nature of activism. 

In particular web 2.0 tools, social networking sites, microblogging 

services, and content-sharing sites have introduced the opportunity for 

wide-scale online social participation for activist publics by enhancing 

public voice. Especially social media is regarded as a novel resource 

that can quickly foster communication and disseminate information 

(Eltantawy & Wiest, 2011), thus builds and strengthens ties among 

activists, and publicizes social movements. The speed, credibility, 

openness, transparency, and interactivity of social media have eclipsed 

the traditional mobilization techniques of activism (Zhang, Johnson, 

Seltzer, & Bichard, 2010). Social media provides informational and 

relational strategic resources for activists to force the government and 

corporations to pay attention to what they care about and demand.  

The literature of activism in Turkey mainly focuses on different kinds 

of activism; environmental activism (Menteş, 2019; Korkmaz, 

Ustakara, & Aydın, 2018; Tani & Boztepe Taşkıran, 2018; Şen & Şen, 

2016), gender activism (Kiraz & Kestel, 2017), gender and youth 

activism (Şeşen & Şıker, 2019), feminist activism (Şen & Kök, 2017), 

vegan activism (Erben & Balaban Salı, 2016) and digital activism 

(Ürkmez, 2020; Yanık & Batu, 2019; Görkem, 2017; Doruk & 

Akbıçak, 2017; Turhan, 2017; Boschele & Öztürk, 2017; Akmeşe, 

2016; Önder, 2016; Baban & Güzel, 2015; Yılmaz, Dündar & Oskay, 

2015; Ünsay & Ügümü, 2014; Kırık & Özcan, 2014; Yegen, 2014). It 

can be said that most of the studies in Turkish literature has been carried 
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out via case studies. Furthermore, it can be stated that most of the 

research on activism in Turkish literature largely target digital activism 

and these studies mostly researched the motivation of activism, social 

media usage, the tools activist use, and the interaction with others. Also, 

it can be inferred that there is a gap in literature on digital activism in 

Turkey in terms of the link between digital activism and offline 

activism. The current paper, dealing with activism as traditional 

activism and online activism by avoiding issue-specific content, aims 

to find out activism style of publics among generations by ensuring the 

validity of the scales in Turkish context. It is important to research the 

activism style of four generations in order to comprehend the nature of 

activism in Turkey. Moreover, the nature of activism in digitalized 

world and activism orientation will be discussed in terms of public 

relations domain in the paper. Digital activism will be handled as a new 

form of activism which raises awareness in general public, thus, causes 

corporations to change their public relations strategies.  

1. LITERATURE REVIEW  

Corporations should change their strategic direction for sustainability 

in our continually changing organizational environment, from this point 

of view public relations have become a strategic driver for 

organizations in order to achieve their goals and legitimacy which can 

be ensured by societal and stakeholder expectations and values.  Thus 

stakeholder relationships have become more important than ever as 

legitimacy occurs only when the corporation’s actions are parallel with 

the expectations’ of society (Sutton, 1993). So it can be suggested that 
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corporations are dependent on society for legitimisation to gain 

favourable reputation and to be conceived as societally responsible. At 

this point activist publics can be regarded as the most critic publics in 

public relations because they help to create constraints on 

organizational autonomy which are the major reason for public relations 

problems and programs to solve. (Grunig 1989). In this perspective, in 

the field of public relations activism needs to be researched in detail in 

our digitalized world.   

Activist publics are regarded in the field of public relations among those 

publics that engage corporations. Activists aim to change corporations 

in a better way. However, they need power and persuasion in order to 

convince the corporations to operate socially responsible. Normally 

activists are seen that they have less power and authority than the 

corporations (Coombs & Holladay, 2007). Although it is not claimed 

that activists and corporations have equal power, nowadays thanks to 

new media through advocacy campaigns, it is likely that activists can 

create and build power thus, convince corporations to change their 

operations, behaviours, strategies, and policies in a socially responsible 

way (Coombs & Holladay, 2012). It can be stated that new media as an 

alternative platform for communication for activists (Kaur, 2015) 

enables to shift the balance of power (Veil, Reno, Freihaut, & Oldham, 

2015). New media is used by activist as a tool for resistance. They 

benefit from new media to empower themselves and disempower the 

corporations that they have conflict (Coombs & Holladay, 2012). It can 

be said that organizational power can be constrained by the counter-
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strategies of activists (Gök Demir, 2011). In this context, new media is 

regarded as a counter-public spaces which offer a platform for 

conflicting and contradictory views to arise (Ciszek, 2016). 

The progress in new media highlights the shift from traditional forms 

of activism that focused mainly on public demonstrations, speeches, 

letters and meetings to more passive act of support on social media 

consisting “liking”, “tweeting”, “retweeting” and “sharing”. It can be 

said that this new form of activism, which can be conceptualised as 

digital activism, offer slightest cost to the activists and provide 

supportive feelings and sense to the activist by demonstrating passive 

behaviour (Sandoval-Almazan & Gil-Garcia, 2014). Though social 

media is seen as a useful tool for activism, overuse can decrease in the 

orientation toward traditional activism (Yankah, Adams & Grimes, 

2017). There is a debate in literature whether social media activism 

increases or decreases offline engagement (Boulianne, 2009; Conroy, 

Feezell, & Guerrero, 2012; Xenos & Moy 2007).  Most of the research 

findings indicate that activism via social media decreases traditional 

activism styles. Activists who engage more online activism orientation 

has been found a decreased orientation toward engaging in traditional 

activism behaviours (Yankah et al., 2017). According to Kristofferson, 

White & Peloza (2014) showing active behaviour in social media does 

not actually continue to engaging in active behaviours offline. Thus, it 

is important to investigate whether digital activism decreases or 

increases traditional activism in Turkey. Within this perspective, this 

paper also investigates both offline and digital activism orientation. 
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While offline activism orientation was researched as Corning and 

Myers (2002)’s conceptualisation, online activism was researched as 

Yankah et al. (2017)’s conceptualisation in the paper. 

According to Corning and Myers (2002) activism refers to engaging in 

social actions and they conceptualised traditional offline activism as 

having two forms; conventional activism and unconventional activism. 

While conventional activism includes low risky and passive acts, 

unconventional activism includes high risky and active acts. Acts 

related to participating a meeting, voting, campaigning, sending a letter, 

donating money, and so on are collected under the dimension of 

conventional activism. Acts related to engaging illegal acts, riots, 

physical confrontations with police, blocking, and so on are collected 

under the dimension of unconventional activism. Corning & Myers 

(2002) developed a 35- item scale to measure a person’s orientation 

toward engaging both conventional and high risk (unconventional) 

activism. The two dimensions are called as conventional activism and 

high risk activism. While conventional activism is considered low risk 

behaviour, high risk activism involves aggressive forms of activism. 

The scale, called as Activism Orientation Scale (AOS), provide a 

general measurement of activism behaviour by avoiding issue-specific 

content.  

Yankah et al., (2017) developed a scale called as The Online Social 

Activism Scale (OSAS) to measure a person’s participation in social 

media behaviours especially related to social or political views or 

issues. Social media behaviours involve liking, sharing, tweeting, 
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retweeting, commenting on post, joining groups, engaging online 

protests via social networking sites such as Instagram, Twitter, 

Facebook, Snapchat, Linked-in and etc.  

2. METHODOLOGY 

The purpose of the study is to test the validity of both activism 

orientation scale (AOS) and the online social activism scale (OSA) in 

Turkish adaptation and to find out activism style of publics among 

generations. Furthermore, it is aimed to research whether digital 

activism decreases traditional offline activism.  

The research questions are; 

• Is Activism Orientation Scale a valid scale in Turkish context? 

• Is Online Social Activism Scale a valid scale in Turkish 

context? 

• Is there a difference among baby boomers, X, Y and Z 

generations in terms of activism orientation? 

• Is there a negative relationship between digital activism and 

offline activism? 

Research has been carried out with 400 participants in Antalya in 

Turkey including baby boomers, X, Y and Z generations using 

convenience sampling in order to find out their activism style. The 

questionnaire form consists of the activism orientation scale (Corning 

& Myers, 2002), the online social activism scale (Yankah et al. 2017) 

and demographics. While 35 item - activism orientation scale measures 
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an individual’s orientation toward engaging in activism behaviour 

traditionally, 21 item online social activism scale measures an 

individual’s participation in online social networking behaviour 

specifically related to social and/or political views and issues. Firstly, 

in order to test validity of Turkish version of the AOS, exploratory 

factor analysis (EFA) is conducted.  In order to test the difference 

among generations one-way ANOVA test is conducted. In order to 

research the relationship between digital activism and offline activism, 

Pearson correlation coefficient is calculated.  

2.1. Analysis and Findings 

2.1.1. Demographics 

Demographic analysis suggests that 45% of the participants are male 

while 55% are female. Among 400 participants 56.3% are graduates. 

There are 100 participants from each generation. 

2.1.2. Reliability and Validity of Measurement Instrument 

The original activism orientation scale developed by Corning & Myers 

(2002) has two dimensions; conventional activism behaviours and high-

risk activism behaviours. The conventional activism dimension 

measures relatively low-risk behaviour such as organising political 

event, displaying a poster with a political message, volunteering for a 

campaign. However, the high-risk activism dimension measures 

aggressive forms of activism behaviour such as engaging political 

activities in which one can be arrested or block access to a building with 

body.  



226 | A ’ d a n  Z ’ y e  İ l e t i ş i m  Ç a l ı ş m a l a r ı  / 1    

 

In this research exploratory factor analysis (EFA) results (table 1) 

suggest that conventional activism behaviour dimension involves four-

sub dimensions in the context of Turkey. These dimensions are labelled 

as influencer, participator, actor, and communicator. High risk activism 

behaviour dimension is found to be congruent with the original scale. 

According to table 1 activism orientation scale involves 5 dimensions 

and these 5 dimension explains %66,675 of total variance extracted. 

This finding indicates that conventional activism has different levels 

and different reflections in Turkey. 

Table 1. Exploratory Factor Analysis Result 

 

Dimension 

Participato

r HRA Influencer  Actor 

Communicato

r 

Display a poster with a political 

message 

,794     

Purchase a poster, t-shirt, etc. That 

endorses a political point of view 

,786     

Serve as an officer in a political 

organisation 

,742     

Organise a political event (talk, 

support group, march) 

,689     

Invite a friend to attend a meeting 

of political organisation or event 

,654     

Attend an informational meeting of 

a political group 

,566     

Campaign door-to-door for a 

political candidate 

,550     

Wear a t-shirt or button with a 

political message 

,545     

Attend a political organisation’s 
regular planning meeting 

,485     

Engage in an illegal act as part of a 

political protest 

 ,813    

Engage in a political activity in 

which you suspect there would be a 

confrontation with the police or 

possible arrest 

 ,782    

Engage in a political activity in 

which you feared for your personal 

safety 

 ,767    
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Engage in a political activity in 

which you feared that some of your 

possessions would be damaged 

 ,763    

Engage in a physical confrontation 

at a political rally 

 ,739    

Engage in a political activity in 

which you know you would be 

arrested 

 ,637    

Block access to a building or a 

public area with your body 

 ,554    

Try to change a relative’s mind 
about a social or political issue 

  ,730   

Present facts to contest another 

person’s social or political 
statement 

  ,716   

Try to change a friend’s or 
acquaintance’s mind about a social 
or political issue 

  ,715   

Encourage a friend to join a 

political organisation 

  ,672   

Go out of your way to collect 

information on a social or political 

issue 

  ,656   

Keep track of the views of 

members of Congress regarding an 

issue important to you 

  ,631   

Campaign by phone for a political 

candidate 

  ,620   

Vote in elections   ,549   

Distribute information  

representing particular social or 

political group’s cause 

  ,464   

Boycott a product for political 

reasons 

   ,683  

Confront jokes, statements, or 

innuendoes that opposed particular 

group’s cause 

   ,666  

Sign a petition for a political cause    ,605  

Donate Money to a political 

organisation 

   ,512  

Donate Money to a political 

candidate 

   ,450  

Participate in discussion groups 

designed to discuss issues or 

solutions of a particular social or 

political group 

   ,434  

Attend a talk on a particular 

group’s social or political concerns 

    ,688 
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Send a letter or e-mail about a 

political issue to a public official 

    ,657 

Send a letter or e-mail expressing a 

political opinion to the editor of a 

periodical or TV Show 

    ,617 

Give a lecture or talk about a social 

or political issue 

    ,554 

 

The online social activism scale developed by Yankah et al. (2017) is a 

uni-dimensional construct and this scale is collected under one 

dimension in this research. One dimension explains %52.87 of the total 

variance extracted.   

In order to test the reliability of both of the scales, Cronbach’s Alpha is 

calculated. Cronbach’s Alpha for activism orientation scale is found to 

be 0.962 and Cronbach’s Alpha for online social activism is found to 

be 0.945. It can be said that both of the scales are reliable.  

2.2. Testing Research Questions 

In order to find out the differences in the style of generations’ online 

social activism, one-way ANOVA is conducted and the test results 

suggest that there is a statistically significant (F(3,399)=10,375; 

p<0.001) difference between generations. As expected, as indicated in 

table 2 Post hoc test suggest that generation Z uses social media 

activism more than generation baby boomer, generation X and 

generation Y according to mean online social activism scores. 

However, the relationship is statistically significant only for baby 

boomers and generation X.  
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Table 2. Post Hoc Test Results of Generations’ Online Social Activism  
OSA Generation Z Baby Boomers ,63524* 

Generation X ,40190* 

Generation Y ,25190 

  

There is also statistically significant difference among generations in 

terms of sub-dimensions of activism orientation scale. The findings 

suggest that different generations prefer different activism styles. 

According to table 3, generation Z is more participator, more actor, 

more communicator and more high risk activist, however, low 

influencers than the other generations.  

Participator  (Sig.<0,001; df=3; F=7,060) 

Influencer  (Sig.< 0,001; df=3; F=5,590) 

Actor   (Sig.< 0,001; df=3; F= 12,841) 

Communicator (Sig.< 0,001; df=3; F=17,391) 

HRA   (Sig.< 0,001; df=3; F=14,151) 

 

Table 3. Post Hoc Test Results of Generations’ Activism Orientation  
  (I) Generation (J) Generation Mean Difference (I-J) 

Participator Generation Z Baby Boomers ,42778* 

Generation X ,31778* 

Generation Y ,12444 

Influencer Generation Z Baby Boomers -,32333* 

Generation X -,04333 

Generation Y -,01333 

Actor Generation Z Baby Boomers ,54000* 

Generation X ,38500* 

Generation Y ,06167 

Communicator Generation Z Baby Boomers ,63750* 

Generation X ,52000* 

Generation Y ,09250 

HRA Generation Z Baby Boomers ,43857* 

Generation X ,35571* 

Generation Y ,14000 
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The effect of demographics has also been researched. The effect of 

gender on participator, influencer, actor, communicator, high risk 

activism and online social activism is tested using independent samples 

t-test and the results show that gender has statistically effect on 

influencer and online social activism. It can be said that male 

participants have higher scores in influencer activism and online social 

activism than female participants. There is no statistically significant 

difference with other dimensions.  

 

Participator  (p=0,176, df=398; Xmale=1,8283; XFemale=1,7277) 

Influencer  (p=0,002, df=398; Xmale=2,5449; XFemale=2,3448) 

Actor   (p=0,234, df=398; Xmale=1,9017; XFemale=1,8116) 

Communicator (p=0,174, df=398; Xmale1,7430=; XFemale=1,6340)  

HRA   (p=0,175, df=398; Xmale1,4559=; XFemale=1,3797) 

OSA   (p=0,042, df=398; Xmale=2,2247; XFemale=2,0500)  

 

In order to research the relationship between digital activism and offline 

activism Pearson correlation coefficient has been calculated as shown 

in table 4.  
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Table 4. Pearson Correlation Coeffiecient Analysis Results  
 

P
ar

ti
ci

p
at

o
r 

In
fl

u
en

ce
er

 

A
ct

o
r 

C
o
m

m
u

n
ic

at
o
r 

H
R

A
 

O
S

A
 

Participator Pearson 

Cor. 

1      

Sig. (2-

tailed) 

      

Influencer Pearson 

Cor. 

,665** 1     

Sig. (2-

tailed) 

,000      

Actor Pearson 

Cor. 

,828** ,610** 1    

Sig. (2-

tailed) 

,000 ,000     

Communicator Pearson 

Cor. 

,791** ,510** ,772** 1   

Sig. (2-

tailed) 

,000 ,000 ,000    

HRA Pearson 

Cor. 

,589** ,315** ,606** ,638** 1  

Sig. (2-

tailed) 

,000 ,000 ,000 ,000   

OSA Pearson 

Cor. 

,727** ,494** ,733** ,697** ,514** 1 

Sig. (2-

tailed) 

,000 ,000 ,000 ,000 ,000  

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Table 4 indicates that there is a statistically significant positive 

relationship between online social activism and participator (r=0,727; 

p<0,01). There is a statistically significant positive relationship between 

online social activism and influencer (r=0,494; p<0,01). There is a 

statistically significant positive relationship between online social 

activism and actor (r=0,733; p<0,01). There is a statistically significant 

positive relationship between online social activism and communicator 

(r=0,697; p<0,01). There is a statistically significant positive 

relationship between online social activism and high risk activism 
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(r=0,514; p<0,01).  It can be inferred that the increase in participator, 

influencer, actor, communicator and high risk activism results in 

increase in online social activism. As the traditional offline activism 

increases, the online social activism also increases.  

CONCLUSION 

The paper researching the nature of activism in our digitalized world in 

Turkey provides some insights for public relations domain. As the paper 

investigates both offline and digital activism orientation by avoiding 

issue-specific case studies, it presents a holistic approach for activism 

in Turkey. The paper contributes to the literature on activism by 

researching the activism styles of four generations in order to 

comprehend the nature of activism in Turkey.  

Firstly, it is found out that there is difference in activism styles among 

generations in social media. Generation Z is the generation which 

makes the difference as congruent with the literature inferring that 

young people are more activist on social media (Smith, 2013). It can be 

inferred that generation Z as digital natives uses social media activism 

more than baby boomers and generation X.  When the offline activism 

behaviour is analysed among generations, it is clear that different 

generations are likely to prefer different activism behaviours. The 

results suggest that generation Z is more participator, more actor, more 

communicator and more high risk activist, however, generation Z is low 

influencers than the other generations. It can be inferred that generation 

Z is reluctant about influencing someone about social or political issues. 
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On contrary, they are willing to participate riskier behaviours. When 

the results of the generations are evaluated in terms of activists in 

Turkey, it can be said that the new generation, generation Z, is more 

active both in traditional and digital activism. This finding is not 

congruent with the literature suggesting that young people limit their 

activism style to social media (Yankah et al., 2017). It can be concluded 

that organisations in Turkey need to change their public relations 

strategies from campaign management to relationship management in 

time. It is suggested that public relations practitioners should carry out 

research, segment publics, develop objectives, use theories of conflict 

resolution in communicating with publics and practice symmetrical 

communication for long-term relationships.  

The paper contributes to the literature by providing the link between 

digital activism and offline activism in Turkey. Most of the previous 

studies indicate that increase in digital activism leads to decrease in 

traditional activism. However, results of this study found out a positive 

relationship between digital activism and offline activism indicating 

that the increase in traditional offline activism results in increase in 

digital activism. The findings of the study are interpreted as, the people 

exhibiting strong traditional activism are also likely to exhibit strong 

digital activism. At first, this finding seems to contradict with the 

current literature suggesting that online activism causes a decrease in 

offline activism. However, the author of this study suggests that, online 

activism is a more passive activism compared to offline activism, and 

if a person exhibits offline activism, it is likely that s/he exhibits online 
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activism. Future research should be conducted in order to enlighten the 

relationship between online and offline activism. 

The paper also investigates the role of gender on activism and it is found 

out that men are more active in terms of both influencer activism and 

online social activism than women. There is not a consensus on the 

literature researching the gender on activism. Whereas some studies 

indicate that females tend to show higher levels of activism (Gök Demir 

& Karakaya Şatır, 2018; Coffé & Bolzendahl, 2010), some other studies 

suggested that there is not statistically significant difference between 

man and woman (Oser, Hooghe, & Marien, 2013). 

Furthermore, the paper suggests that both Online Social Activism Scale 

measuring digital activism and Activism Orientation Scale measuring 

offline activism are valid and reliable measurement tools in Turkish 

context. It is recommended for new studies on activism to conduct 

researches using these scales with larger samples.  
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GİRİŞ 

Haberi ve haber değeri arz eden aktüel gelişmeleri her ortamda yaygın 

kitleye sunabilen ve biçimsel özellikleriyle sunum içeriklerine estetik 

bir görünüm kazandıran internet medyası, çağın bilgi akış alanı olarak 

değerlendirilmektedir. Bu alanda zengin içerikler, görsel ve işitsel 

öğeler, yazınsal ve sembolik temsiller yer aldığından ötürü geleneksel 

medyanın sunduklarını tek bir ortamda elde edebilen kitleler 

oluşmuştur ve bu kitleler internet medyasının dijital yetilerine eğilim 

göstererek bu mecrayı yüceltmiştir. 

İnternet medyasını ayakta tutan ana parametre olarak ise reklam 

gelirlerinin devamlılığı öne çıkmaktadır. Her ne kadar kullanıcı ve 

takipçi sayıları önem arz etse de nakit akışı kaynağı olarak reklam veren 

kişi ve kurumlar dikkat çekmektedir. Bu kişi ve kurumların kıstas aldığı 

nokta ise internet mecralarının hareket alanı ve yaygın etkisi olduğu 

için, popülerlik arttıkça reklam gelirlerinin de arttığı bir mali çember 

oluşmuştur. 

2000’li yıllarla birlikte internet medyasını zirveye taşıyan bu yaklaşım 

her yıl üzerine daha fazla koyan ve teknolojik gelişmelerle etki ağını 

güçlendiren bir internet medyası oluşturmaya yetmiştir. Fakat 2019 yılı 

sonunda Uzakdoğu’da ortaya çıkan ve 2020 yılı ile beraber yeryüzü 

coğrafyasının her kıtasına yayılan Covid 19 salgını, birçok sektör gibi 

internet medyasını da doğrudan etkilemiştir ve bahsi geçen yükseliş 

dönemi bir anda frenlenmiştir. Zira yeni bir hayat biçimi ve alışılmadık 
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bir süreç tüm insanlığı adeta çat kapı yakalamıştır ve yansımaları bir o 

kadar sert olmuştur. 

Dünya genelinde insanların hastalığa yakalanması, yoğun bakımların 

ve ölümlerin her geçen gün artması, maske/mesafe/hijyen 

kavramlarıyla bütünleşilmesi, sektörlerin durma noktasına gelmesi, 

ulusal ve küresel piyasaların sarsılması, salgın kaosu ortamı ile evlere 

kapanılması ve bunun gibi birçok etmen pandemi sürecinin yansımaları 

olarak dışa yansımıştır. Medya sektörü de bu durumdan bilhassa ilk 

aşamada ciddi anlamda etkilenmiştir fakat tam da bu süreçte insanların 

bilgi alım merkezi olan medya ve medya çalışanları görevlerinin 

başında kalarak güncel gelişmeleri paylaşmıştır. 

Özetlenen bu tablo doğrultusunda mevcut çalışma Covid 19’un sektörel 

etkileri üzerine yoğunlaşmaktadır. Bu eksende söz konusu etkilere 

internet medyası özelinde temas eden eser, hem çalışma içeriğinde yer 

alan literatür verileri hem de olgubilim yöntemiyle gerçekleşen 

araştırma sürecinin bulguları neticesinde bilimsel ve güncel veriler 

ortaya koymayı amaçlamaktadır.  

1. İNTERNET MEDYASI 

Haber ve bilgi içeriği aktarımında hedef kitleye enformasyon girdisi 

sağlayan medya mecraları, tarihsel süreç içerisinde çeşitli 

tanımlamalarla adlandırılmıştır ve bununla birlikte yeni iletişim 

teknolojilerindeki gelişmelerle kavramların içeriği ve biçimsel yapısı 

dönüşmüştür. Dolayısıyla gazeteler, dergiler, radyolar ve televizyonlar 

geleneksel medya adı altında toplanırken internet teknolojisi üzerinden 
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medya işlevini icra eden platformlar ise internet medyası olarak kabul 

görmüştür. Gazetecilik pratikliklerindeki yöndeşen yetileri gibi hitap 

ettiği hedef kitle nezdinde de geleneksel medya araçlarından farklılık 

gösteren ve sınırlı bir alanda yer almayan internet medyasında, ayrıca 

yaygın bir kitle görünümü mevcuttur (Sezer ve Sert, 2013).  

Ürettiği içeriklerin sunumunda ve yaygınlaştırılmasında coğrafi 

sınırların ötesine taşınabilen bir yapısı bulunan internet medyasında, 

habercilik faaliyetleri de gelişen teknolojiler paralelinde değişim 

göstermiştir. Böylece 20. yüzyılın son yılları itibariyle öne çıkıp 21. 

yüzyılla birlikte sürdürülebilir etki uyandıran bir internet medyası 

faktörü sektörde yer edinmiştir. Nihayetinde gazete, radyo ve 

televizyon haberciliğinden sonra dördüncü bir haber faaliyet alanı 

olarak çevrimiçi habercilik yani internet haberciliği alanı öne çıkmaya 

başlamıştır (Çetinkaya, 2019: 4). Yeni medyayı geleneksel medyadan 

ayıran en temel özelliklerinden birisi ileri ve dijitalleşmiş olmasıdır 

(Çiftçi, 2018: 422). 

Global iletişim ağının altyapısını hazırlayan internet medyası; bilgi 

içeriğinin işlenmesi, arşivlenmesi ve dijital teknikler uygulanarak 

içeriğinin tasarlanmasıyla medya alanında teknolojik niteliğe sahip 

ulusötesi bir alanı inşa etmiştir (Castells, 2008: 58). Bilginin anlık 

olarak dünya geneline dağıtılmasında ve anlık reaksiyon alabilmesinde 

elzem olan bu teknolojik altyapı hususu, internet medyasını geleneksel 

medya alanlarına göre bir adım öne taşımıştır ve gerek sosyal medya 

gerekse mobil telefon uygulamaları dikkate alındığında medya 
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takipçilerinin hareket alanına her ortamda hitap edebilen internet 

medyası faktörü oluşmaya başlamıştır. 

İletişimin boyutunu dönüştüren bu medya yöndeşmesi sanal mecraların 

popülerliğini daha öteye taşımıştır ve nitekim zaman/mekân 

kısıtlamasının olmadığı internet medyası ortamları kurgulanabilmiştir 

(Borges, 2009: 31). Farklı dil seçenekleriyle küresel dünyadaki 

milyarlarca insanı tek bir ekran üzerinde buluşturabilen ve medya 

içeriklerini ortak bir paydaş olarak sunabilen internet medyası, gelişen 

teknolojilere de anında entegre olarak zamanla birlikte hareket 

edebilmiştir. 

Bu bağlamda internet medyasının öne çıkan niteliklerine mevcut yetiler 

üzerinden temas edilebilmesi mümkündür (Taşdemir, 2015): 

• İnternet medyasında etkileşim faktörü mühimdir ve diğer medya 

araçlarını bu anlamda geride bırakan bir yeti olarak 

değerlendirilmektedir. Zira bu durum, medya kullanıcılarına 

internet ortamında interaktif bir hareket alanı sunarak bilgisayar 

teknolojilerini internet medyası ile bütünleştirmektedir. 

• Sayısallaşma faktörü ise bir diğer nitelik olarak kabul 

görmektedir ve esasen internet medyasının temeli sayısallaşma 

bağlamında oluşmaktadır. Sistemde yer alan veriler 0 ve 1 

rakamlarından oluşan kodlamalarla temsil edilmektedir ve söz 

konusu kodlamalarla sayısal teknolojinin özelliklerinden 

yararlanılmaktadır. Ayrıca internet sayfalarında yer alan görsel, 
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hareketli ve yazınsal tüm içeriklerin hazırlanması ve sunulması 

sayısallaşma ile gerçekleşmektedir. 

• Sunduğu dijital imkânlarla kitlelerin ilgi alanını oluşturan internet 

medyası, bireyselleşmeye de olanak tanımaktadır ve ortak hareket 

noktası konumundaki kamusal alanlar dışında başta sosyal medya 

olmak üzere bireyselliğin öne çıktığı bir genel medya 

görünümünü barındırmaktadır.  

• İnternet medyasının çevrimiçi yapısı ve çoklu ortam 

(multimedya) sunan niteliği diğer medya alanlarını tek bir çatı 

altında toplamaktadır. Öyle ki artık internet medyası kapsamında 

gazete içeriklerine, dergi sayfalarına, radyo frekanslarına ve 

televizyon kanallarına erişim sağlamak mümkündür.  

• Birden fazla iletişim sağlayabilme olanağı tanıyan ve bu 

doğrultuda yazılı, sesli ve görüntülü etkileşimle medya 

içeriklerini aktaran internet medyası gelişen teknolojiler 

çerçevesinde değişimini ve dönüşümünü sürdürmektedir. 

Öte yandan internet medyasının kullanımı pratik bir biçimsel görünümü 

barındırması ve tek bir tıkla güncel haberlerden ekonomik gelişmelere, 

magazin bilgilerinden spor faaliyetlerine kadar yerel, bölgesel, ulusal 

ve küresel haberleri anında sunması bu alanı geleneksel medyadan daha 

fazla kullanılır duruma getirmektedir. Bilhassa mobil uygulamalar ve 

haber bildirimleriyle önemli gelişmelerin anında bireylere ulaştırılması 

ve artık haberciliğin bireyin bir uzvu gibi taşınabilir kılınması internet 

medyasının etki ağını giderek geliştirmektedir. Hızlı ve güncel 

habercilik yaklaşımıyla medya sektörüne hareket getiren bu durum 
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kurumlar kadar kişileri de haber kaynağı yapmaktadır ve sosyal medya 

sayfalarını (twitter gibi) haberin merkezi yapabilmektedir. 

Oluşan yaygın etki, gelişen hareket ağı ve canlanan medya piyasası 

neticesinde daha profesyonel bir internet medyasının kurgulanması, 

haberin üretim sürecini de daha kurumsal bir sürece taşımaktadır. 

Örneğin geçmiş yıllarda internet sayfalarındaki haberler genel olarak 

ajans haberlerinin doğrudan alıntısı olarak sunulurken artık kendi ekibi 

bulunan, özel haberler yapabilen ve sunum biçimleriyle habere estetik 

değer kazandıran yeni mecralar devreye girmektedir. Ayrıca baskı ve 

dağıtım gibi maliyetlerin olmaması bir avantaj teşkil etmektedir ve elde 

edilen gelirlerin haber üretim süreçlerine ayrılmasına olanak 

sağlanmaktadır (Bilmez, 2020: 52).  

Mevcut medya düzenini interaktif yapısıyla beraber bireyleri de dâhil 

ederek etkileşimli kılan internet medyası (Manovich, 2001: 19), haber 

içerikli çeşitli web siteleri ve sosyal medya ağlarıyla hedef kitlesini 

genişletmektedir. Böylece hem internet mecraları hem de kişisel sayfa 

ve siteler üzerinden bilginin akışı daha da hızlı duruma gelmektedir. 

Her ne kadar dezenformasyon oluşturan durumlar yaşanabilse de, haber 

içeriğinin anlık olarak değiştirilmesi ve düzeltilebilmesi olası bilgi 

karmaşasının önüne geçmek adına bir pratiklik sunmaktadır. 

Diğer taraftan; bireylerin kullanıcı oldukları kadar haberi üreten ve 

paylaşan bir görünüme sahip olmaya başlaması, medya yayıncısı 

statüsünde yer alan interaktif kimlikler doğurmaktadır (Peltekoğlu, 

2012). Nitekim twitter paylaşımları, blog sayfaları, kişisel web siteleri 



A ’ d a n  Z ’ y e  İ l e t i ş i m  Ç a l ı ş m a l a r ı  / 1  | 249 

 

ve diğer internet/sosyal medya platformları üzerinden haberin 

merkezinde yer alan kullanıcılar bulunmaktadır. Bu bağlamda internet 

medyasının mevcut yapısına kurumsal siteler kadar söz konusu 

interaktif kullanıcılar da yön verebilmektedir. 

Kurumsal ölçekte internet medyasının gazetecilik tarafını teşkil eden 

çevrimiçi gazeteler ise bilhassa okurun yer aldığı her platformda öne 

çıkmayı hedeflemektedir. Bundan ötürü sosyal medya başta olmak 

üzere çeşitli online mecralarda görünür olabilmek için okuru beklemek 

yerine okurun peşinden gitmek yaklaşımı yeğlenmektedir. Örneğin bir 

çevrimiçi gazete normal şartlarda içerik üretmiş olduğu sayfasında 

gazetecilik faaliyeti yürütürken, yaygın etki uyandırabilmek için sosyal 

medya sayfalarını güçlendirmektedir ve bu sayfalar üzerinden hem 

haber içeriklerini sunmakta hem de çevrimiçi gazetenin reklamını 

yapabilmektedir. Çevrimiçi gazeteler arama motorlarında öne çıkmak 

için de çalışmalar yürütmekte ve kitlesini genişletmeye çalışmaktadır 

(Çetinkaya, 2019: 5). 

İnternet medyasının kişisel ve kurumsal minvalde ulusötesi etki 

uyandıran yönü dikkate alındığında; sadece medya alanında değil 

siyasetten ekonomiye kadar diğer birçok alanda da belirleyici rol 

üstlendiği görülmektedir. Örneğin Ortadoğu coğrafyasında cereyan 

eden Arap Baharı olayında olduğu gibi kitleleri doğrudan harekete 

geçirebilecek bir yapısı bulunan internet medyası (Korkmaz, 2013), her 

geçen yıl bu etkisini farklı coğrafyalarda göstermektedir. Ukrayna’daki 

turuncu devrim, İngiltere’deki öğrenci hareketleri, Fransa ve 

Hollanda’daki işçi eylemleri ve son olarak ABD’deki başkanlık 
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seçimleri internet medyasının siyasetteki rolü ve etkisini dışa 

yansıtmaktadır. Ülkelerin ekonomik ve sosyal hayata dair aldıkları 

birtakım kararların protesto edilmesi için de, özellikle ‘bağımsız 

medya’ mottosu ile hareket eden internet sitelerinin öncülüğünde 

eylemlerle karşılaşılabilmektedir. 

Öte yandan sanal kimlikleriyle çevrimiçi platformlarda daha fazla 

hareket alanı bulmaya başlayan bireylerin yaşamış olduğu statü 

dönüşümü, internet medyasının bu alanda daha fazla etki 

uyandırmasına sebebiyet vermektedir (Berruti, 2007). Magazin 

sayfalarında ve sosyal medya araçlarında özel hayatın gizliliğine dair 

ihlaller yapılmış olsa da (Brown, 2010), profesyonel ekiplerin 

kurulmasıyla beraber geleneksel medya ile olan kurumsallık farkı 

giderek kapanmaktadır ve bu gibi problemler en aza indirgenmektedir. 

İnternet medyasının kurumlar ve hedef kitle nezdinde kayda geçen 

diğer özellikleri ise şu şekildedir (Oğuz, 2019): 

• İnternet medyası geleneksel medyayı dönüştürdüğü gibi haber 

sunumlarını da değişime uğratmıştır ve diğer medya alanlarında 

sade/düz olarak sunulan içerikler internet medyasıyla birlikte 

gerek haber dili gerekse sunum biçimleri bağlamında ilgi çekici 

hale gelmiştir. 

• İnternet medyası hızlı haber akışının yanı sıra üretmiş olduğu 

özgün haberlerle birlikte geleneksel medya araçlarının kaynak 

edindiği bir konuma erişmiştir. 
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• İnternet kullanıcıları internet medyası aracılığıyla okuru olduğu 

gazetenin ve hedef kitlesini oluşturduğu diğer medya araçlarının 

içeriklerine interaktif olarak dâhil olabilmektedir ve yaptığı 

çevrimiçi yorumlarla haber sürecinin etkin bir parçası durumuna 

gelebilmektedir. 

• İnternet medyasının kullanıcılara sunmuş olduğu arşivlere 

erişebilme imkânı, aktüelliğin yanı sıra tarihsel bir habercilik 

hizmeti sağlamaktadır. 

1.1. İnternette Haber Medyası 

Aktüel gelişmeleri ele alan haberlerin yer aldığı ve gerek gazete ve 

televizyonların uzantısı olan gerekse doğrudan internet ortamında yer 

alarak öne çıkan çeşitli haber siteleri bulunmaktadır. Türkiye özelinde 

değerlendirildiğinde milyonlarca kullanıcısı olan bu siteler özellikle 

güncel gelişmeleri anında sunabilmeleri noktasında nitelik arz 

etmektedir. Ayrıca bu sitelerin mobil uygulamalarla desteklenmesi ve 

kullanıcılara haber bildirimi yapılabilmesi, dijital gelişmelere uyum 

sağlandığını göstermektedir. 

Web ölçümleme şirketi olan ve dünya ülkelerinin medya istatistiklerini 

her yıl düzenli olarak yayımlayan Alexa şirketinin verilerine göre 

Türkiye genelinde en çok takip edilen elli internet sitesi arasında on dört 

haber sitesi yer almaktadır. Nitekim bu haber siteleri sıralandığında 

2020 yılı verilerine göre ensonhaber.com sitesinin en çok takip edilen 

haber sitesi olduğu anlaşılmaktadır. Genel listede altıncı sırada yer alan 
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ensonhaber.com sitesini genel listenin sekizinci haber sitelerinin ise 

ikinci sırasında bulunan hurriyet.com.tr sitesi izlemektedir.  

Milliyet, Sözcü, Akşam ve Yeniakit gazetelerinin online sürümleri olan 

haber siteleri mevcut sıralamayı devam ettirmektedir.  Tablo 1 

içeriğinde diğer haber sitelerinin görünümü ayrıca yer almaktadır. 

Dikkat çeken nokta ise on dört haber sitesinin büyük çoğunluğunun 

(8’inin) ulusal gazetelerin uzantısı olmasıdır. Dolayısıyla internet 

medyasının habercilik bağlamında geleneksel gazetelerle bütünleştiği 

söylenebilir.  

Tablo 1: Türkiye’de En Çok Takip Edilen Haber Siteleri 

Türkiye’de En Çok Takip Edilen Haber Siteleri (2020) 

Ensonhaber.com Yenisafak.com 

Hurriyet.com.tr Sabah.com.tr 

Milliyet.com.tr Haberler.com 

Sozcu.com.tr Haber7.com 

Aksam.com.tr Donanimhaber.com 

Yeniakit.com.tr Superhaber.tv 

Haberturk.com Ntv.com.tr 

 Kaynak: magnadijital.com.tr 

1.2. İnternette Ekonomi Medyası 

Ekonomi alanındaki hızlı değişkenler ve dünya borsalarındaki ani 

hareketlenmeler günümüz medyasında geleneksel gazeteleri ikinci 

planda bırakmıştır. Her ne kadar gazete içeriklerinde ekonomiye dair 

yorum ve değerlendirmeler ilgi görse de anlık yaşanan değişimlerin 

güncelliğini yakalama noktasında internet medyası daha fazla talep 
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görmektedir. Para piyasaları, ulusal ve küresel ekonomik gelişmeler, 

merkez bankalarının faiz kararları, kripto paralara dair bilgiler vb. 

birçok konu internet medyasının ekonomi başlığını oluşturmaktadır. 

Yazılı veriler kadar nicel içeriklerin de önemli yer kapladığı ve bir 

rakam hatasının büyük kayıplara neden olabileceği ekonomi 

medyasında internete girilen verilere daha fazla dikkat edilmektedir. 

Ticari beklentilerin, ithalat ve ihracat faaliyetlerinin, yatırıma ve 

yatırımcıya dair gelişmelerin ve genel finansal durumların yer aldığı 

ekonomi medyasında (Alpay, 2017: 14), tüm içerikler kontrol aşaması 

akabinde internet sitelerinde paylaşılmaktadır. Öyle ki ekonomiyi takip 

eden kullanıcılar sadece web siteleri üzerinden değil aynı sosyal medya 

sayfaları ve mobil uygulamalarla da gelişmeleri izlemektedir ve 

paylaşılan tüm veriler titizlikle sunulmaktadır. Haber sitelerinde olduğu 

gibi ekonomi içerikli sayfalarda da Türkiye minvalinde öne çıkan belirli 

medyalar bulunmaktadır. Tablo 2 içeriğinde yer alan mevcut siteler 

takipçi etkileşiminin daha yoğun olduğu yerler olarak kabul 

edilmektedir. 

Tablo 2: Türkiye’de Öne Çıkan Ekonomi Siteleri 

Türkiye’de Öne Çıkan Ekonomi Siteleri 
Bloomberg HT Investing 

Hürriyet Ekonomi Eko Para 

NTV Ekonomi Forex 

Milliyet Ekonomi Finans 365 

Para Analiz Gazete Ekonomi 

Ecomonitor Borsa Gündem 

Mynet Finans Fortune Türkiye 

Kaynak: gazeteapp.com 
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1.3. İnternette Magazin Medyası 

İnternet medyasında aktüel haber ve ekonomi kadar magazin içerikleri 

de belirli bir kitleye hitap etmesi bakımından önem atfedilen bir alan 

konumundadır ve bu bağlamda doğrudan magazin haberlerine yer veren 

internet sitelerinin sayısı giderek artmaktadır. Hem basılı gazetelerin 

magazin ekleri olarak öne çıkan internet siteleri hem de direkt olarak 

magazin haberlerini sunmak üzerine kurgulanan internet siteleri 

sektörel anlamda magazin medyasını temsil etmektedir. 

Görsel ağırlıklı, kısa ve ilgi çekici içerikleriyle dışa yansıyan magazin 

haberciliğinin (Postman, 2009) internet medyasında hareketli 

görüntülerle desteklenmesi, kullanıcı kitlenin ilgisini 

yoğunlaştırmaktadır ve özellikle sansasyonel haberlere yer verilerek 

magazin camiasını hareketlendiren özel habercilik faaliyetlerine ağırlık 

verilmektedir. Bu yaklaşım neticesinde dezenformasyonun sıklıkla 

yaşanması ise magazin medyası açısından ayrı bir problem teşkil 

etmektedir. Dolayısıyla haber içeriklerinin düzeltilmesi durumuna 

fazlasıyla rastlanmaktadır. 

Yazılı basının internet sürümlerinin yine öne çıktığı Tablo 3 içeriğinde, 

bu defa takipçi etkileşiminin yoğun olduğu magazin sitelerine yer 

ayrılmaktadır. Bu siteleri diğer haber sitelerinden ayıran başlıca nokta, 

mevcut görünümlerinin daha renkli ve görsel ağırlıklı olmasıdır. Söz 

konusu sitelerde internet reklamlarının yoğun ölçekte göze çarpması ise 

bir diğer dikkat çeken husustur. 
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Tablo 3: Türkiye’de Öne Çıkan Magazin Siteleri 

Türkiye’de Öne Çıkan Magazin Siteleri 

Posta Magazin Uçankuş 

Milliyet Cadde Magazinci 

Hürriyet Kelebek Gecce 

Habertürk Magazin Magazinkolik 

Sözcü Hayat Acunn 

Takvim Saklambaç Elle Magazin 

Sabah Günaydın Acil Yayalım 

 Kaynak: medyaajans.com 

1.4. İnternette Spor Medyası 

Global dünyada endüstriyel boyuta ulaşan spor branşlarının ve özellikle 

futbol sektörü bağlamında öne çıkan gelişmelerin haber değeri 

mevcuttur ve kitle üzerinde yaygın etki uyandırmaktadır. Bu çerçevede 

basketbol, voleybol, tenis, araba yarışları, atletizm vb. gibi birçok 

branşın müsabakaları büyük bir kitle tarafından takip edilmektedir. 

İnternet medyasının bu noktadaki rolü ise özellikle müsabaka öncesi, 

esnası ve sonrasına dair detaylı ve güncel veriler sunmasıdır. Ayrıca 

mobil telefonlar üzerinden canlı skor bildirimi yapılması ve anlık 

gelişmelerin internet kullanıcılarıyla paylaşılması internet 

mecralarındaki spor sayfalarının bir diğer popüler noktasıdır. 

Spordaki güncel gelişmeleri takip eden ve akabinde yorumlayan bir 

anlayış üzerine kurgulanan spor gazeteciliğinin (Özsoy, 2009) dijital 

dönüşümle internet medyasına evrilmesi neticesinde, ilgili gazetecilik 

modeli daha hızlı ve etkileşimli bir boyuta ulaşmaktadır. İnternetteki 
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spor gazeteciliğinde içeriklerinin futbol ağırlıklı olması bilhassa dikkat 

çekmektedir. Nitekim gazetelerde ve televizyon kanallarında durum 

yine bu şekildedir ve futbol haberleri içeriklerinin büyük bir kısmını 

teşkil etmektedir.   

Tablo 4’te yer alan ve Türkiye genelinde takipçi sayısı yoğun olan spor 

sitelerinin içerikleri de futbolu öne çıkarmaktadır. Bu durumun alt 

nedeni ise reklam veren kişi ve kurumların hedef kitle ekseninde futbol 

gelişmelerini öne çıkaran spor sitelerine daha fazla reklam veriyor 

olmasıdır. 

Tablo 4: Türkiye’de Öne Çıkan Spor Siteleri 

Türkiye’de Öne Çıkan Spor Siteleri 

Spor X Goal 

Ajans Spor HT Spor 

NTV Spor Fanatik 

TRT Spor Fotomaç 

A Spor Fotospor 

Spor 3 Tivibu Spor 

İnternet Spor Beinsports 

Kaynak: medyaajans.com 

2. İNTERNET MEDYASINDA REKLAM FAKTÖRÜ 

Sektörel bağlamda internet medyasının ana gelir kalemini reklamlar 

oluşturmaktadır ve kullanılan reklamların boyutu, niceliği, niteliği ve 

sanal olarak ekranda kalış süresi dikkate alınarak mali karşılığı 

belirlenmektedir. Hedef kitlenin internet medyasındaki reklam 

içeriklerine erişiminin kolay olması ve çeşitli dijital aygıtlar üzerinden 
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bu reklamların sunulabilmesi reklamın etki ağını da genişletmektedir. 

Bu doğrultuda internet ortamında yapılan reklamlar kısa zamanda 

yaygın kitleye ulaşabilen medya içerikleri olarak kabul edilmektedir 

(Çubukçu, 2010: 48). 

Ürün ve hizmet pazarlama süreçlerinde internet ortamlarının tüketici 

bireyleri interaktif olarak sürece dâhil etmesi ise, bu alanlarda yapılan 

reklamların üretici ve tüketici odaklı olarak hedef kitlenin neyi talep 

ettiğini pratikleştirmesini (Çoroğlu, 2002: 138) sağlamaktadır. 

Dolayısıyla internet medyası ürün ve hizmetlerin piyasaya yani 

tüketicilere sunulması noktasında biçimsel bir değişim kurgulamaktadır 

ve sanal nitelikli yeni ortamlar aracılığıyla reklam içeriklerinin sunum 

alanını geliştirmektedir (Kalan, 2016: 77). Geleneksel medya 

araçlarında hedef kitleye sınırlı olanaklar bağlamında sunulan reklam 

faktörünü dijital altyapı desteğiyle dönüştüren internet reklamları, şu 

başlıklar altında öne çıkmaktadır: 

Tablo 5: İnternet Alanındaki Reklam Türleri 

İnternet Alanındaki Reklam Türleri 

Advertorial Reklamlar Web Sitesi Reklamları 

Banner Reklamlar Arama Motorları Reklamları 

Button Reklamlar Mobil Reklamlar 

E Posta Reklamları Sosyal Ağ Reklamları 

Splash Reklamlar Bağlantılı Reklamlar 

İçerik Reklamları Bağlantısız Reklamlar 

Push Reklamlar Tam Sayfa Reklamlar 

Ara Reklamlar Kenar Çerçeve Reklamları 

Kaynak: Çifterler, 2013 
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Tablo içeriğinde yer alan mevcut reklam türleri, internet ortamında 

reklamın hareket alanının ne denli geniş boyutta olduğunu dışa 

yansıtmaktadır ve bu reklamlara dijital cihazlarla erişimin kolay 

olduğunu göstermektedir. Reklamın aynı zamanda bilgi sunan ve 

hizmet pazarlayan bir faktör olduğu dikkate alındığında, internet 

kullanıcılarının ilgi alanlarına göre sanal ortamlarda reklam 

görünümünün giderek daha etkin hale geldiği değerlendirilmektedir 

(Elden ve Özdem, 2015: 194).  

Tablo içeriğinde yer alan banner reklamlar bilhassa daha yaygın ve 

sürdürülebilir bir reklam türü olarak internet platformlarında yer 

almaktadır. Teknolojik yetileri sıklıkla kullanarak reklam içeriklerini 

görsellik ve hareketlilik ekseninde geliştiren banner reklamlar, 

animasyon destekli olarak da öne çıkmaktadır (Aktaş, 2010). Diğer 

reklam türleri ise belirli bir ücret karşılığında internet ortamında 

görünüm elde eden ve kitleye sunulan içerikler olarak kabul 

görmektedir (Mestçi, 2013: 23). 

Sektörel ve kitlesel yönüyle ayrıca öne çıkan internet medyası 

reklamlarının diğer parametreleri ise şu şekilde özetlenebilir: 

• İnternet medyasında ve medya işlevi gören sosyal medya 

uzantılarında yer alan reklam içerikleri, tıklanma ve takip sayısına 

göre nitelik elde etmektedir ve dolayısıyla internet reklamlarının 

maliyeti hedef kitlenin ilgisi çerçevesinde şekillenmektedir. 

• İnternet kullanıcılarının etkileşimi ve web sitesi trafiği 

bağlamında arama motoru reklamlarıyla karşılaşılmaktadır ve 
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örneğin birkaç gün önce takip edilen alışveriş sitesi vb. gibi 

sayfaların reklamları diğer siteleri gezinmede öne çıkmaktadır. 

• Kurumsal gelirler ve daimi sponsorlar ile birlikte internet 

medyasının ana gelirleri arasında yer alan reklamlar, yazılı ve 

görsel içerikler dışında hareketli görüntüler biçiminde internet 

kullanıcılarına sunulmaktadır. 

• İnternet sayfalarında belirli bir süre bağlamında zorunlu olarak 

kullanıcıya sunulan video reklam içeriklerinin maliyeti diğer 

reklam biçimlerine göre daha yüksek meblağa sahip olmaktadır. 

• Sektörü etkileyen ekonomik krizler reklam piyasasını da 

etkileyebildiği için salgın şartları vb. gibi küresel afetler 

durumunda internet medyasının gelir kalemleri zayıflamaktadır 

ve dolayısıyla mali altyapısı yeterince güçlü olmayan kurumlar 

bu süreçte ciddi tahribatlarla karşılaşabilmektedir. 

3. SALGININ İNTERNET MEDYASINA ETKİLERİ 

We are Social ve Hootsuite platformlarının son iki yıla dair sunmuş 

oldukları istatistikî veriler incelendiğinde, Covid 19’un internet 

medyasına olan sektörel etkilerini ekonomik eksende görmek 

mümkündür. Bu bağlamda Türkiye’deki dijital reklam harcama 

tutarları ve bu harcamaların farklı reklam platformları üzerindeki 

durumları, salgın öncesi ve sonrası arasındaki ekonomik farkı net olarak 

göstermektedir. Nitekim aşağıda yer alan tablo içeriğindeki veriler, 

yaşanan mali değişkenliği bu minvalde ortaya koymaktadır: 
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Tablo 6: Türkiye’deki Dijital Reklam Harcamaları 

Harcama Alanları 2019-2020 2020-2021 

Arama Reklamları 855 Milyon $ 253 Milyon $ 

Banner Reklamları 486 Milyon $ 116 Milyon $ 

Sosyal Ağ Reklamları 424 Milyon $ 203 Milyon $ 

Video Reklamları 280 Milyon $ 92 Milyon $ 

Kaynak: dijilopedi.com 

Salgın öncesine tekabül eden yıl içerisinde arama reklamlarına yapılan 

dijital harcama tutarı yaklaşık 855 milyon dolar iken bu tutar sadece bir 

yıl içerisinde neredeyse dörtte bir oranında erimiştir ve 253 milyon 

dolara kadar düşmüştür. Benzer şekilde internet medyasında ve diğer 

platformlarda sıklıkla tercih edilen banner reklamlarında da mali 

anlamda gerileme yaşanmıştır ve 486 milyon dolardan 116 milyon 

dolara kadar sert bir düşüş gerçekleşmiştir. Söz konusu düşüş eğilimi 

sosyal ağ reklamlarında ayrıca kendini göstermiştir ve salgın öncesi 280 

milyon dolar olan sosyal medya reklam harcamaları salgınla birlikte 

yarı yarıya kadar azalmıştır ve 203 milyon dolara gerilemiştir. Video 

reklamları ise bu süreçte ciddi gerilemeye maruz kalan bir diğer alan 

olmuştur ve bir yıl içerisinde 280 milyon dolardan 92 milyon dolara 

kadar düşme eğilimi görülmüştür. 

Bu tablo dahi Covid 19 salgınının internet ortamlarına ve aynı zamanda 

sanal ve sosyal medya alanlarına olan iktisadi darbesini göz önüne 

koymaktadır. Öte yandan Türkiye’de olduğu gibi dünya genelinde de 

benzer durum yaşanmaktadır ve geleneksel medya araçları kadar yeni 

medya alanları da yaşanan ve yaşanmaya devam eden salgının 

ekonomik etkisinden ötürü ciddi tahribat yaşamaktadır.  
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Her ne kadar salgın döneminde dijital ortamlarda ve sosyal medya 

mecralarında vakit geçirenlerin sayısı ve geçirilen süre zarfında önemli 

artış yaşansa da, reklam verenlerin yatırımlarını geri çekmeye 

başlaması salgın sürecini kapsayan bir sorunsal doğurmuştur. Öyle ki 

youtube, facebook, google gibi dünyanın en yaygın internet alanları bile 

reklam alımlarında ciddi indirime yönelerek reklamın sürdürülebilir 

katkısını elde etmeye çalışmışlardır. Fakat televizyon izlenme 

oranlarındaki yükseliş gibi web sitelerinin tıklanma sayıları, sosyal 

medya sayfalarının takipçi verileri ve mobil uygulamaların indirilme 

oranları salgın döneminde arttığı için, diğer sektörlere nazaran internet 

medyası genelinde ciddi bir sarsılma olmayacağı izlenimi oluşmuştur.  

Salgının medyaya etkisi ekseninde reklam sektörünü değerlendiren 

Beyazıt Cebeci (İHA Ankara Haber Müdürü), krizin fırsata çevrilmesi 

gerektiği üzerinde durarak televizyon mecrası ve internet medyasının 

atağa geçmesi gerektiğine temas etmiştir ve şu açıklamaları yapmıştır 

(Öz, 2020): 

“Reklam sektörünün hitap ettiği birçok alan alınan tedbirler 

kapsamında kapılarına kilit vurdu. İnsanların normal yaşamına ara 

verdiği bu süreçte alışkanlıklar da bir süre için ötelendi. Bu 

alışkanlıklar içerisinde tüketim önemli bir yer alıyor. İnsanlar şu an 

öncelikleri üzerinden hayatlarını sürdürüyor. Reklam sektörü de ayakta 

kalabilmek istiyorsa bu öncelik alanlarına hitap etmek zorundadır. 

Sektörün, geçici olması umut edilen bu yeni durum karşısında öncelikle 

bir piyasa analizi yapması gerekmektedir. Sokağa çıkamayan insanlara 

nasıl ulaşılacak, bu çok iyi belirlenmelidir. İnsanlar şu an gününün 
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büyük kısmını televizyon ve sosyal medya karşısında geçirmektedir. 

Aslında bu reklam sektörü için büyük bir fırsat da oluşturuyor. Sektörün 

salgın sonrası ortaya çıkacak duruma karşı da şimdiden hazırlığını 

yapması gerekiyor. Çünkü salgın sonrası hiçbir şey eskisi gibi 

olmayacak.” 

Evlerine kapanan ve vaktinin büyük bir kısmını dijital ortamlarda 

geçiren insanlara hitap eden reklam kurumları, salgın sürecinde halkın 

ihtiyaçları özelinde içeriklerle öne çıkmıştır. Örneğin temizlik ve bakım 

malzemeleri satılan yerler, hazır yemek siparişi alınan adresler ve temel 

ihtiyaçların elde edilebileceği online mağazalar gibi birçok sektörel 

alan salgın döneminde kurumsal reklamlarını fazlasıyla yapmıştır. 

Gereksinim doğrultusunda piyasaya yeni çıkan online firmaların da 

salgını yatırım fırsatına çevirdiği görülmüştür. 

4. ARAŞTIRMANIN DESENİ 

Küresel dünyayı yaklaşık bir buçuk yıldır etkisi altına alan Covid 19 

salgınının internet medyasına yönelik sektörel etkilerini inceleyen 

araştırma sürecinde, belirli bir taslak üzerinden hareket edilmiştir ve şu 

başlıklar altında ilerlenerek bulgular elde edilmesi hedeflenmiştir: 

4.1. Araştırmanın Amacı ve Kapsamı 

Covid 19 adlı koronavirüs salgınının diğer sektörler gibi medya 

sektörünü de etkilemesi yeni bir sürecin başlangıcı olmuştur ve 

sektörün her kademesinde gerek kurumlar gerekse bu kurumlarda görev 

ifa eden çalışanlar pandemi sürecinin tahribatlarından doğrudan 
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etkilenmiştir. Geleneksel medyanın yanı sıra internet medyası da bu 

sürecin etki ağında kalmıştır ve bilhassa medya yapılanmalarının gelir 

kalemlerinde önemli değişimler yaşanmaya başlanmıştır. Dolayısıyla 

mevcut çalışmanın araştırma sürecinde bu değişime temas edilerek 

yaşanan salgın sürecin sektörel yansımalarını ortaya çıkarmak amaç 

edinilmiştir. 

Bu doğrultuda çalışmanın kapsamını internet medyasının yönetim 

kademesinde yer alan çalışanlar oluşturmuştur ve bu çalışanlarla 

görüşmeler gerçekleştirilerek salgının sektörel etkileri doğrudan ele 

alınmıştır. İnternet medyasının diğer çalışanları ise (gazeteciler, birim 

ekipleri, köşe yazarları, editörler vb.) araştırma sürecinin sınırlılığı 

dışında kalmıştır. 

4.2. Araştırmanın Modeli ve Verilerin Toplanması 

20 Haziran – 28 Haziran 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen 

araştırma sürecinde nitel araştırma desenleri arasında bulunan 

olgubilim yönteminden yararlanılmıştır ve kodlar verilen katılımcılarla 

mülakatlar yürütülmüştür. Katılımcıların öznel deneyimini yansıtan 

olgubilim yönteminin (Patton, 2014) tercih edilmesinin sebebi ise; hem 

sektör çalışanlarının salgının etkilerine dair kişisel değerlendirmelerini 

öne çıkarmaktır hem de bu verileri doğrudan kullanabilmektedir. 

Çalışmada ilk aşamada katılımcılarla odak grup görüşmesi yapılması 

amaçlanmıştır ve planlamalar bu doğrultuda olmasına rağmen 

yoğunluk ve saat çakışmalarından ötürü her bir katılımcı ile ayrı olarak 
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görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Bu görüşmeler katılımcı talepleri de 

dikkate alınarak online olarak yürütülmüştür. 

Soruların mülakat öncesinde katılımcılar tarafından görülmesi de 

sağlanmıştır ve baskı altında kalmayacakları bir ortam oluşturularak 

rahatça yanıtlar vermeleri sağlanmıştır. Yaklaşık otuzar dakika süren 

görüşmeler esnasında dijital ve yazılı olarak kayıt altına alınan veriler 

ise araştırma sürecinin nitel bulguları olarak yorumlanmıştır.  

Diğer taraftan; katılımcıların çoğunluğu isim ve kurum bilgilerini 

paylaşmaktan çekinmemiştir ve yayınlanmasının daha doğru olacağını 

düşünerek bu hususta çalışmaya destek olmuşlardır. Ancak sadece 

kurum adını vermek isteyen iki katılımcı olduğu için genel çerçevede 

isim bilgileri gizli tutularak kodlamalar ve kurum adları ile hareket 

edilmiştir.  

Tablo 7: Çalışmanın Katılımcıları 

Katılımcı Kodu Kurum Görev 

K1 Haber 7 Birim Sorumlusu 

K2 Turkuvaz Medya Genel Müdür Yardımcısı 

K3 Haber Türk Birim Sorumlusu 

K4 Medya Net Reklam Satış Müdürü 

K5 Journo Birim Sorumlusu 

K6 Press Türk Kurum Sahibi 

K7 F5 Haber Birim Sorumlusu 

 

Olgubilim yönteminde az kişiyle doğru verilere ulaşılabileceği 

yaklaşımı söz konusu olduğundan ve mümkünse on kişi üzerine 
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çıkılmaması gerektiği yeğlendiğinden ötürü (Yıldırım ve Şimşek, 2016: 

71), bu doğrultuda hareket edilmiştir. Mülakat katılımcıları olarak 

seçilen yedi kişi ise internet medyasının öne çıkan kurumları arasından 

tercih edilmiştir ve yönetim kademesi içerisinde olmalarına ayrıca 

dikkat edilerek sektörel etkilerin doğru analiz edilmesi planlanmıştır. 

4.3. Araştırmanın Problem Cümlesi 

Covid 19’un Türkiye özelinde internet medyasına sektörel anlamdaki 

yansımaları nasıl olmuştur ve mevcut salgın sürecinin gerek ekonomik 

gerekse beşeri bağlamda ortaya koyduğu bulgular nelerdir?  

4.4. Araştırmanın Hipotezleri 

Literatür verileri ve araştırma soruları bağlamında sürdürülen 

çalışmada hipotez olarak öne çıkan yaklaşımlar şu şekildedir: 

• İnternet medyasının salgından etkilenme biçimi ekonomik 

minvalde daha fazla hissedilmiştir ve nitekim yansımalar mali 

eksende gerçekleşmiştir. 

• Gelir parametresi olarak internet medyasının reklam alımlarında 

azalma oluşması kurumsal küçülmelere ve işten çıkarılmalara 

sebebiyet vermiştir. 

• Salgın sürecinde insanların evlere kapanması internet 

medyasında geçirilen vakti artırsa da bu durumun reklam 

gelirlerine yansıması aynı paralelde olmamıştır. 
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4.5. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 

Sürdürülen mevcut araştırmanın evrenini internet medyasının her 

kademesinde çalışan görevliler oluşturmaktadır. Örneklem olarak ise; 

içerik bağlamında ulusal niteliğe sahip internet medyalarının yönetim 

kademelerindeki çalışanlar öne çıkmaktadır. Dolayısıyla çalışmada 

amaçlı örneklem modeli tercih edilmiştir ve internet medyasının birim 

ve yönetim sorumluları ölçüt alınarak katılımcılar belirlenmiştir.  

4.6. Araştırmanın Verileri 

Mülakat görüşmelerinde katılımcılara ilk olarak Covid 19’un internet 

medyasını nasıl etkilediği sorusu yöneltilmiştir ve karşılaşılan yanıtlar 

şu şekilde olmuştur: 

Salgın sürecinde dünyada ve ülkemizde internet medyasına olan ilgi 

çok artmıştır. Biraz korku biraz panikle anlık haber almaya yönelim 

oluşmuştur. Bu da doğal olarak internet medyasının günlük tekil 

girişinde büyük artışa neden olmuştur. Çünkü insanlar internet 

medyasında görsel ve yazılı basında bulamayacağı anlık bilgilere 

erişim imkânına sahiptir. Tüm dünyada kademeli olarak insanlar eve 

kapandığı için TV yayıncılığın reytinglerinin de yükseldiği 

görülmektedir. Buna paralel olarak anlık haber almak ve özellikle 

internet medyasının mobil uygulamalarından yararlanmak 

sürdürülmüştür. Şu üç zamana dikkat çekmek önemlidir. Çin’den 

yayılması, ikinci dalganın oluşması ve üçüncü dalganın devreye 

girmesi medyaya ilgiyi büyük oranda artırmıştır. Buna ek olarak aşı 

süreci de medyayı takibi sıklaştırmıştır. (K1) 
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Dijital medyada kullanıcıların internet kullanım süreleri ciddi 

oranda artmıştır. Yazılı medyada ise satış rakamları önemli ölçekte 

azalmıştır. (K2) 

Birçok insanın evlerine kapandığı bu süreçte insanlar bilgi almak 

için telefondan ve televizyondan haberleri, güncel gelişmeleri takip 

etmeye başladı. Ekonomik olarak medya çalışanlarının çok sıkıntı 

yaşadığını düşünmüyorum çünkü bir noktada evden sürdürülebildiği 

için insanlar iş hayatlarına devam etti. (K3) 

Üç temel etkisi oldu. Birincisi, uzaktan çalışma modelinin hızlı 

yaygınlaşmasıyla iş ortamı değişti. İkincisi, dijital reklam gelirlerinin 

sert düşmesiyle okur gelirine ağırlık veren iş modellerine geçiş 

hızlandı. Üçüncüsü, bunlarla bağlantılı olarak, medyada dijitalleşme 

hiç olmadığı kadar hız kazandı. (K5) 

Salgın sürecinde bu hastalığın topluma ve ekonomiye verdiği 

zarardan ziyade siyasi tarafına ağırlık verilmesi ve her gelişmeye 

politik anlam yüklenmesi maddi zararın hangi boyutta olduğunu tam 

olarak ortaya koyamamıştır. (K6) 

Verilen yanıtlar incelendiğinde farklı görüşlerin ortaya çıktığı 

görülmektedir ve ortak kanaatin internet medyasında geçirilen 

zamana yönelik olduğu anlaşılmaktadır. Ekonomik bağlamda ise 

dijital reklamların düşüş gösterdiği kabul edilmiştir ve bu durum 

çalışmanın varsayımlarıyla örtüşmektedir. Salgında siyasi 

söylemlerin daha ağır basmasının, nicel anlamda ekonomik kaybın 

hangi boyutta olduğunun önüne geçtiği üzerinde de durulmuştur. 
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Çalışmanın literatür sürecinde salgın öncesi ve esnasını kapsayan 

dijital reklam verilerinin paylaşılması, bu muğlaklığın giderilmesi 

açısından ayrıca önemlidir.  

Bir önceki soruyla bağlantılı olarak salgının sektöre yani internet 

medyasına iktisadi yansımalarının ne düzeyde olduğu öğrenilmeye 

çalışılmıştır ve katılımcılardan elde edilen bilgiler şu içeriklerden 

oluşmuştur: 

Salgının özellikle ilk aylarında reklam verenler bütçelerini kıstı. E-

perakende gibi birkaç sektör çok fazla etkilenmese de bütçe küçülmesi 

diğer birçok sektörün internet medyasına yönelik reklam 

harcamalarını azalttı. Bu nedenle reklam gelirleri çok sert şekilde 

düştü. Okur gelirine dayalı dünyadaki medya kuruluşları ise 

kanaatimce bu süreci daha az hasarla atlattı. (K5) 

Dünyayı etkisi altına alan salgın sürecinde insanlar gelişmelerden 

haberdar olmak için sürekli el altında bulunan; telefon, diz üstü 

bilgisayar ve tablet gibi dijital araçlara yöneldi. Tıklanmalar arttıkça 

gelir artar diye düşünecek olursak biz de böyle bir süreçteyiz en 

nihayetinde. (K3)  

Reklam gelirleri doğrudan azalmıştır ve kurumların ekonomisini 

etkilemiştir. Zaten eşit bir medya pastası dağıtımı yoktur ve nitekim 

medya kurumlarının kurmuş olduğu ilişkiler gelir dağılımında ön 

plandadır. (K6) 
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Ekonomik gelişmelerde birtakım değişimler yaşandığı doğrudur fakat 

şu da vardır ki bu süreç birçok kurumun dijital ortamlara evrilmesine 

ortam hazırlamıştır. Sektörel anlamda benim gözlemlerim bu 

yöndedir. (K4) 

Çalıştığım mecra üzerinden yanıt verecek olursam bu süreçte gelir 

bağlamında bariz bir değişim yaşadığımızı söyleyemeyeceğim. (K7) 

Bir önceki soruda olduğu gibi bu soruda da verilen yanıtların 

değişken olduğu ve iki ayrı görüşün öne çıktığı anlaşılmaktadır. Zira 

katılımcıların bir bölümü mevcut salgın nedeniyle kurumsal 

ekonominin ve reklam gelirlerinin zedelendiğini düşünürken diğer 

bölümü ise olağan durumun devam ettiğini hatta kullanıcı sayıları ve 

tıklanma verilerinin artmasıyla sürecin olumlu yansıdığını 

düşünmektedir. Reklam verenlerin siyasi ve ticari ilişkileri göz 

önünde bulundurması ise bilhassa K6 kodlu katılımcının altını çizdiği 

bir sorunsal olarak dışa yansımıştır. 

Yöneltilen üçüncü sorunun içeriği reklam veren kişi ve kurumlara 

dair olmuştur ve salgın sürecinde reklam verenlerin internet 

medyasına yönelik yaklaşımının nasıl olduğu üzerinde durulmuştur: 

Reklam verenlerin fazla bütçe ayırarak satış konusunda agresif 

tutumlar sergilediklerini ve tüketim eğrisini takiben hedef alanlarını 

değiştirerek olmayan kategorilerde akılda kalmak için medya 

sektöründe agresif bir satın alma yaptıklarını gözlemledim. (K4) 
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Bu süreç artık herkese hitap ediyor, eskiden bir haberi belirli bir 

kesim takip ederken artık pandemi sürecinin doğurduğu sonuçlar ve 

soru işaretleri nedeniyle herkes her konuya hâkim olmak istiyor. Bu 

nedenle reklam veren kurumlar da pandemiye uyum sağlayan veya eş 

doğrultuda ilerleyen konularla bağlantılı olarak işleyişini o 

doğrultuda devam ettiriyor veya yön veriyor. (K3) 

Kuşkusuz salgından etkilenmeyen sektör yok. Çoğu proje ertelendi, 

ödemeler düzenli olmadı. Ancak bu durum herkesi etkilediği için orta 

yol bulundu çoğu zaman. Neticede hayat bir şekilde devam etmeli 

öyle değil mi? (K7)  

Haber medyasında sağlık haberleri arttı. Bu tür riskli içerikler çoğu 

reklam vereninin tercih etmediği bir envanter. Bununla birlikte 

reklam verenler, evlere kapanan insanların dijital ekranlarda daha 

fazla vakit geçirmesinden influencer’lara daha çok bütçe ayırarak 

yararlandı. (K5) 

Öncelikle yazılı basında başlangıçta bekle ve gör durumuna geçti 

reklam verenler ve daha çok salgın içerikli haber sayfalarında ilgili 

ürünlerle ilan kullanımlarında bulundular. İmaj veya satış odaklı ilan 

kullanımlarını ise kestiler. Dijital medyada ise kullanımlarını 

arttırmaya başladılar. (K2) 

Öne çıkan yanıtlar reklam verenlerin krizi fırsata çevirmek adına 

hedef kitlenin beklentisi yönünde ürünlere odaklandığını ortaya 

koymaktadır. Salgın neticesinde ekonomik sarsıntının reklam 

verenleri etkilemiş olması ise bütçeleri azaltsa da, kitlenin yoğun 



A ’ d a n  Z ’ y e  İ l e t i ş i m  Ç a l ı ş m a l a r ı  / 1  | 271 

 

olarak yer aldığı internet medyasında reklamların daha fazla görünüm 

elde ettiği hususuna ayrıca temas edilmiştir.  

Yöneltilen diğer soru, salgınının internet medyasına olumlu 

bağlamda neler kattığına dair olmuştur ve katılımcıların yanıtlarında 

aşağıdaki içerikler vurgulanmıştır: 

Fiziksel mecralara ilginin azalması dijital medyadaki tüketici sayısını 

ve bu mecraya dair dikkat süresini artırdı. Her ne kadar bu durum 

reklam gelirlerini belirli düzeyde artırmasa da birçok internet medya 

kuruluşunun bu fırsatı görüp yatırım yapmasının önü açılmış oldu. 

(K5) 

İnternet medyası özelinde; ekonomik ölçekte özellikle gıda, mobilya, 

eğitim ve sağlıklı beslenme sektörleri pazara daha fazla katılarak 

olumlu yönde etkilenildiğini düşünüyorum. (K4) 

Şartların elbette böyle bir dönemde farklılık sunması istenmezdi belki 

ama şu an için insanların cevap aradığı ve çeşitli dijital araçlardan 

kısa sürede bilgiye ulaşabildiği bir internet medyası var olduğundan 

ekonomik ölçekte kurumların medya patronlarına olumlu yansımalar 

olmuştur. (K3) 

Genel anlamda evlere çekildik. Geleneksel medyanın aksine daha 

rahat ve hızlı aksiyon aldık. Ekonomik darboğaz bizleri de etkiledi. 

Farklı kurumlarda çalışan arkadaşlarım bu süreçte işsiz kaldı . Kimi 

devletin verdiği nakdi destekle kimi de aileleri, arkadaşları sayesinde 

ayakta kaldı. (K7) 



272 | A ’ d a n  Z ’ y e  İ l e t i ş i m  Ç a l ı ş m a l a r ı  / 1    

 

Gerek hedef kitlenin yönelimi neticesinde internet medyasının ilgi 

görmesinin gerekse belirli sektörlerin bu süreçte öne çıkmasının 

sektörel anlamda olumlu neticeler doğurduğu üzerinde duran 

katılımcılar, dijital ortamların bu süreçte fırsat elde eden bir mecra 

olduğunu belirtmişlerdir.  

Olumsuz yansımalar olarak ise; kurumsal anlamda küçülmeler 

yaşanması, ekonomik zorluklarla dönem dönem boğuşulması ve işten 

çıkarmaların söz konusu olması ek bilgi bağlamında katılımcılar 

tarafından belirtilmiştir. Ayrıca büyük medya kurumlarının home ofis 

modeline geçerek çok büyük ofislerini iptal etmesi ve genel 

müdürlüklere sadece üst düzey yöneticileri alarak çalışanlarını evde 

çalışma düzenine geçirmesi salgın sürecinin tasarruf modeli olarak 

gerçekleşebilmiştir. 

İnternet medyasının başlıca gelir kalemi olarak reklam faktörünü ve 

bu bağlamda data reklamlarıyla video reklamlarını vurgulayan 

katılımcılar, internet medyasının salgın sonrası geleceğine yönelik ise 

şu görüşlerini paylaşmıştır: 

İnternet medyası daha güçlü şekilde yükselmeye devam edecek. 

Çünkü bu alan yeni teknolojilere çok açık bir yapıdadır. (K2) 

Dünya tamamen dijitale dönüyor ve gelecek internet medyasında. 

Artık otomobiller bile dijitale döndü. Yeni tasarımlarla birlikte 

koltuklarda oturanlar bile seyahat sırasında haberleri internet 

medyasından takip edecek. Yani kısacası internet medyasının erişim 
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alanı artacak. Belki şehir içi otobüslerinde bile buna şahit olabilir. 

Hepsi 10 yıl içinde olur diye tahmin ediyorum. (K1) 

Dijital medyada geçmişte üç büyük dönemeç yaşandı. Bunlar; 

internetin yaygınlaşması, akıllı telefonların ve mobil internetin 

yaygınlaşması ve sosyal medyanın yükselişidir. Şu an dördüncü 

büyük dönemece giriyoruz: Yapay zekâ ve nesnelerin internetinin 

yükselişi. Bunlardan ilki içerik üretiminde ve dağıtımında insanın 

rolünü değiştirecek. İkincisi ise ekran temelli cihazlarla etkileşimi 

başkalaştırarak insanın medya kullanımını dönüştürecek. (K5) 

Günlük hayatta gazetelerden ya da günün belirli bir saatinde takip 

edebildiğimiz televizyon haberlerinden edindiğimiz bilgilerin aksine 

yaşanan olaylardan, sıcak gelişmelerden kısa sürede haberdar 

olabildiğimiz için gün geçtikçe etkileşiminin arttığını düşünüyorum. 

Bu kolaylık internet medyasını öne geçiriyor ve geleceğin medyası 

olmasını sağlıyor. (K3) 

İşin açık tarafı gazetecilik artık yalnızca haber, fotoğraf ya da video 

gibi içerikler üretmek sürecinden ibaret değil. Yaşanan teknolojik 

değişim, bizim sektörü de sürekli dönüşüme zorluyor. Değişime açık 

olmak ve günceli takip etmek en önemli kriterler durumuna geldi. 

Bunu yapabilen ayakta kalır. Çok fazla kopya içerik var, özgün 

olduğunuz ve dünyayı yakaladığınız sürece varsınız. Tabloları iyi 

okumalı biraz da kod bilmelisiniz. Gelecek sürekli değişim içinde 

belki de haber kovalamanın da bir sonu gelecek. Yeni kuşak 
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twitterdan haber alıp instagramda kendini gösteriyor ve whatsappta 

konuşuyor. Dolayısıyla geleceği yaşayıp göreceğiz. (K7) 

İnternet medyasının daha fazla büyüyeceğini ve salgın dönemindeki 

tüketim alışkanlıklarının kalıcı hale geleceğini tüm dünya otoriteleri 

anketler ve eğilimlerle raporladılar. Ben de bu bilgiler ışığında artık 

perakende sektörünün de aktif olduğu internet medyasının müşteri 

portföyünün giderek artacağını düşünüyorum. (K4) 

Ortaya çıkan verilen internet medyasının gelecekte de olumlu bir 

atmosfer içerisinde yer alacağını göstermektedir ve bu veriler her ne 

kadar katılımcıların öznel nitelikli değerlendirmeleri sonucunda dışa 

yansıtılsa da, piyasada aktif olarak çalışan deneklerin kurumları ve 

sektördeki gözlemleri bu beklentiyi desteklemektedir. Öte yandan 

salgın dönemimdeki tüketici alışkanlıklarının salgın sonrasında da 

devam edeceğinin öngörülmesi yalnızca satış ve pazarlama alanlarını 

değil aynı zamanda medya kullanım biçimlerini de yeniden 

biçimlendirmektedir. Bu nedenle internet kullanım alışkanlığı 

sürdürülebilir bir etki uyandırmaktadır ve her yaştan kitleye hitap 

etmeye devam etmektedir. 

Görüşmelere iştirak eden katılımcıların sorulara vermiş oldukları açık 

ve net yanıtlar, aynı zamanda çalışmanın hipotezleriyle 

uyuşmaktadır. Öyle ki salgın sürecinde sanal medyada geçirilen 

vaktin giderek artış göstermesi yalnızca tıklanma sayılarını artırmıştır 

ve google reklamlarını olumlu yönde etkilemiştir. Bu tespiti 

destekleyen katılımcılar aynı yükselişin reklam gelirlerinde 
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olmadığını ve aksine reklam alımları bağlamında düşüş yaşandığını 

belirtmiştir.  

Ayrıca evden çalışma yöntemine geçilerek kurumsal tasarrufa 

gidilmesi, nispeten daha mütevazı olan internet medyası kuruluşları 

tarafından küçülmeye geçilmesi ve sürecin nihai neticesi olarak işten 

çıkarmaların yaşanması yine katılımcıların bir kısmı tarafından 

onaylanan bulgular olarak kayda geçmiştir. 

SONUÇ 

Dünyayı beşeri ve iktisadi faktörler başta olmak üzere her anlamda 

etkisi altına alan Covid 19 salgınının medya alanına dair sektörel 

etkileri üzerinde duran ve internet medyasını bu bağlamda inceleyen 

mevcut çalışmada gerek literatür verileri gerekse araştırma sürecinin 

bulguları birtakım neticeleri ortaya koymuştur. Araştırmanın 

varsayımlarıyla da eşdeğer olan bu neticeleri mevcut tespitler 

doğrultusunda sıralamak mümkündür: 

• İnternet medyası salgının ekonomiye olan darbesinden 

doğrudan etkilenmiştir ve bu durum dünya genelinde cereyan 

eden bir vuku olarak kabul görmüştür. 

• Salgının insan hayatını kapalı ve izole ortamlara mahkûm 

etmesi tüketim ve tercih alışkanlıklarını dönüştürmüştür. Bu 

çerçevede daha fazla medya içeriği tüketen ve sosyal medya 

sayfalarında boş vaktinin büyük bir bölümünü harcayan sanal 

statüler oluşmuştur. Dolayısıyla internet medyasına olan eğilim 

artış göstermeye başlamıştır. 
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• Kullanım ve takip oranları bakımından internet medyasına 

yönelim artsa da, salgının mali yansımalarından reklam 

verenler de etkilendiği için internet medyasına reklam akışı 

aynı oranda artmamıştır. Üstelik reklam birim fiyatlarında 

azalmaya gidilerek olumsuz bir tablo oluşmuştur. 

• Salgının toplumsal ve ekonomik yansımalarının siyasi 

söylemler gölgesinde kalması ise ayrı bir sorunsal 

oluşturmuştur. Bu minvalde hem geleneksel medya araçlarında 

hem de internet medyası platformlarında sürecin siyasi 

boyutlarına daha fazla temas edilmesi, yaşanan tahribatı tam 

olarak görünür kılmamıştır. 

• Sosyal medya alanında internet haberciliği yapan sayfaların 

fenomen destekli olarak takipçi toplaması ise, özellikle video 

ve link reklamların bu alana kayma göstermesine zemin 

hazırlamıştır. 

• Google reklamları ve banner reklamlar ise gelirler düşmesine 

rağmen, internet medyasında aktif olarak yer almaya devam 

etmiştir. 

• Salgına rağmen sektörde hareket alanı bulan mobil reklamların 

yaygınlaşması, az da olsa reklam gelirlerinin sürdürülebilir 

olmasına katkı sağlamıştır. 

• Tam sayfa reklamlardan ziyade kenar çerçeve reklamlara 

ağırlık verilmesi ise maliyet bütçesiyle ilişkilendirilmiştir. 
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GİRİŞ 

Mesajları kitlelere ulaştırmak söz konusu olduğunda bunu başarılı bir 

şekilde yerine getirebilen kitle iletişim araçları, hedef kitleye doğru 

zamanda ve doğru biçimde ulaşmak isteyen birey ve örgütlerin 

gündemindeki yerini korumaya, önem ve ağırlığını artırmaya devam 

etmektedir (Bostancı, 2015: 64). İnternet ve sosyal medyanın günümüz 

toplumunda artan önemi, nüfusun giderek daha fazla kesimlerinin 

haberler, toplumsal duyurular ve politik bilgilerle aktif olarak 

ilgilenmesiyle aynı zaman periyoduna denk geldiğinden; daha fazla kişi 

çevrimiçi sosyal ağlarda politik bilgi, fikir, davranış, bilgi akışı ve 

sosyal dinamiklerden etkilenmektedir (Turcotte vd., 2015: 523). Bu 

durum göz önüne alındığında; bu iki iç içe geçen süreç, sosyal medya 

kanallarının haberler ve siyasi bilgiler konusunda araç olarak kullanan 

birey ve kanaat önderlerinin, çevrimiçi platformlarda, toplumsal ve 

siyasi tutum ve davranışları şekillendirmede ikna edici potansiyele 

sahip olduğunu göstermektedir. 

Sosyal medya bir iletişim aracı olarak kanaat önderlerine, ikna 

girişimlerinin etkilerini artırmak için vatandaşların karar ve durumlara 

katılımını artırmada faydalı ve düşük maliyetli yollar sunmaktadır. 

Ayrıca sosyal medya kanalları vatandaşların haberleri ve politik 

bilgileri tüketmesine, üretmesine, dağıtmasına ve yorum yapmasına 

yardımcı olmanın yanında; değişen durum ve alınan kararlara yönelik 

ikna etme girişimleri için de fırsatlar sunabilmektedir (Weeks, Ardevol 

ve Zuniga, 2015: 2-3). Sosyal medyayla ilişkilendirilen bu benzersiz ve 

iknaya yönelik iletişimsel fırsatlar sunan yapı, günümüzde siyasi ve 
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toplumsal liderlerin iletişim doğasını ve ikna etkisini değiştirme 

potansiyeli taşımaktadır.  

1. COVID-19 Küresel Pandemisi 

2019 yılı sonunda Çin’in Wuhan eyaletinde yeni bir koronavirüs tespit 

edildiğine dair haberler ortaya çıkmaya başlamıştır. Bu virüsün etkisi o 

zaman, erken dönemde pek de fark edilmemiştir. 2020 yılı mart ayına 

gelindiğinde ise COVID-19 (COrona VIrus Disease) dünya genelindeki 

ülkelerin yarısından fazlasını etkilemiş, küresel bir salgın ve sağlık acil 

durumu haline gelmiştir. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre koronavirüs 

(COVID-19); yeni keşfedilen bir koronavirüsün neden olduğu bulaşıcı 

bir hastalıktır. COVID-19 virüsü ile enfekte olan çoğu insan, hafif ila 

orta derecede solunum yolu hastalığı yaşayacak ve özel tedavi 

gerektirmeden iyileşecektir. Yaşlı insanlar ve kardiyovasküler hastalık, 

diyabet, kronik solunum hastalığı ve kanser gibi altta yatan tıbbi 

sorunları olanların ciddi hastalık geliştirme olasılığı daha yüksektir 

(https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_1, Erişim 

Tarihi: 12.06.2021). Pandemi; başarılı bir yanıt için gereken karmaşık 

bilimsel, halk sağlığı ve halkla iletişim yeteneklerinin anlaşılmasını ve 

yönetilmesini gerektiren tıbbi ve politik bir kriz (Kahn, 2020: 9) olarak 

görülmeye başlanmıştır. Tüm dünya 2020 yılı başlarından itibaren eşi 

benzeri görülmemiş bir sınavla karşı karşıyadır. Milyonlarca insan 

COVID-19’dan ciddi şekilde hastalanmakta ve hastalık birçok yerde 

katlanarak yayılımını sürdürmektedir. Bu süreçte ülkeler ve toplumlar 

kargaşa içinde ve ekonomiler derin bir olumsuzluk ve belirsizlik içinde 

kalmıştır. Virüsün yayılmasını bastırmak ve COVID-19’un tüm 

https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_1
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bölgelerde neden olduğu sosyoekonomik yıkımı ele almak için kararlı, 

yenilikçi ve birlikte yanıt verilmelidir. Müdahalenin büyüklüğü krizin 

ölçeğine uygun büyük ölçekli, koordineli ve kapsamlı olmalıdır. 

COVID-19’un etkilerine yanıt olarak paylaşılan sorumluluk ve küresel 

dayanışma olmazsa olmazdır. Ülkeler yalnızca virüsü yenmek için 

değil, aynı zamanda onun derin sonuçlarıyla mücadele etmek için de bir 

araya gelmelidir (Lilleker vd., 2021: 18). 

COVID-19 hayatımızı önemli anlamda şekillendirmiş ve gerçeği 

yorumlama şeklimizi de değiştirmiştir. Yeni ve acil müdahaleler için 

sürekli iletişimde bulunma zorunluluğu dolayısıyla sosyal ve ekonomik 

yaşama meydan okumaktadır. Bu durum, vatandaşlar tarafından sınırlı 

kaynaklarını salgının ekonomik ve sosyal sonuçlarını karşılaştırmak 

için kullanmak üzere görevlendirilen siyasi aktör ve politikacılara yeni 

sorumluluklar yüklemektedir. Öte yandan, politikacılar, siyasal iletişim 

kanalları aracılığı ile mümkün olduğunca tutarlı kalmak ve itibarlarını 

üzerine inşa ettikleri politika konularını teşvik etme durumuyla karşı 

karşıya kalmıştır. Yenilenen siyasi yükümlülük ile vatandaşlar 

arasındaki fikir ve hareket birliğini koruma gerekliliği arasındaki 

kombinasyon, politikacıların vatandaşlarla iletişim kurma biçimleri 

üzerinde derin etkilere sahiptir. 

2. Sosyal Medya Bağlamında Siyasal İletişim ve İkna  

Sosyal medya ortamındaki teknolojik olanaklar, insanların sosyal 

ağlarında başkalarını ikna etme veya etkileme girişimleri için yeni 

fırsatlar yaratmaktadır. Sosyal medyanın doğası gereği dijital sosyal bir 

ortam oluşu ve insanları dijital olarak bir araya getirebilmesi, fikir 
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liderlerinin de ağlarında ve hedeflerindeki kişi ve kitleleri etkilemeleri 

için yeni fırsatlar sağlamaktadır. Giderek daha fazla parçalanmış bir 

medya ortamında, insanlar sosyal ağlarında başkaları tarafından 

sağlanan önerilere ve bilgilere daha fazla bağımlı hale geldiklerinden 

(Mutz ve Young, 2011: 1020) kanaat önderleri tarafından sosyal olarak 

paylaşılan bilgiler daha etkili olabilmektedir. Söz konusu bu bilgiler, 

doğrudan medya kuruluşlarından alınanlardan daha fazla ve hızlı hale 

gelmiştir. Dahası, sosyal medya öncesi geleneksel medya ortamında 

fikir liderlerinin etkisi, yakın çevrelerinde bulunan gruplarla sınırlıydı. 

Ancak dijitalleşme ile yaygınlaşan sosyal medya ortamları; kanaat 

önderlerine tartışma ağları, çevrimiçi liderler, çeşitli dijital platformlar 

kullanarak çok daha geniş bir kitleye ulaşabilmelerinin yolunu açmıştır 

(Turcotte vd., 2015: 525). İnsanlar internet aracılığı ile yaygınlaşan 

sosyal medya ortamlarında duygu ve düşüncelerini özgür bir şekilde 

ifade edebilme ve sesini duyurabilme imkânı yakalamışlardır (Çiftçi, 

2019: 29). Fogg’a (2008: 24) göre de sosyal ağlar kişilerarası ikna 

gücünü ve kitle iletişim araçlarının erişimini birleştirerek “kitlesel 

kişilerarası ikna” imkânı sağlamaktadır. Bu, fikir liderlerinin çevrimiçi 

erişiminin geniş olabileceğini ve davranışlarının iletişimi 

yönlendirebileceğini göstermektedir ve başkalarıyla sosyal etkileşim ve 

çok daha geniş bir ağ sunmaktadır. 

2008 yılındaki ABD seçimlerinden bu yana, sosyal medya ile siyasal 

iletişim arasındaki yakın bağlantı giderek artan bir şekilde ön plana 

çıkmıştır. Sosyal medyanın yine 2012 yılı ABD seçimlerinde oynadığı 

rol ve yaratılan etki ve bunun 2014 yılı Hindistan seçimlerindeki bilinçli 
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veya bilinçsiz kopyası, çağdaş siyasal iletişimdeki önemini bir kez daha 

teyit etmiştir. Akademisyenler, siyasi adayların seçmenleri ikna etmek 

için giderek daha fazla sosyal ağ sitelerine yöneldiğini ve bu sitelerin 

önemli siyasi mesaj ve bilgi kaynakları haline geldiğini 

doğrulamışlardır. Bir çalışma alanı olarak siyasal iletişim, siyasi süreçte 

iletişimin rolü ile ilgilidir.  

Günümüzde sosyal medyanın gücü tüm siyasi partiler ve siyasi aktörler 

tarafından fark edilmiştir. Bundan dolayı siyasi partiler ve siyasi 

aktörler bu platformlardaki hesaplarının yönetimi için sosyal medya 

ekipleri kurmakta, bu ekipler ile hem kendileri ve partileri ile ilgili 

paylaşımlar yapmakta, hem de rakiplerin yaptıkları paylaşımlar izlenip 

gerektiğinde cevap vermektedirler. Sosyal medyanın siyasetçi ve 

seçmen arasındaki mesafeyi de kısalttığını, herhangi bir seçmenin 

normalde ulaşması ve direkt iletişim kurması çok zor olan bir siyasetçi 

ile direkt mesaj ya da mention (değinme) yoluyla hızlı ve direkt 

iletişime geçebilmesi de yeni medyanın neden gitgide ağırlığını ve 

önemini arttırdığının bize açıklamaktadır (Koçer, 2017: 274).  

Kanaat önderlerinin sosyal medyadaki potansiyel etkisi de mesaj 

yanıtlarını tetikleme, konuşmaları başlatma ve bilgiyi yayma 

olasılıkları daha yüksek olduğundan, iletişim faaliyetlerinin hacmi ile 

tanımlanabilmektedir (Huffaker, 2010: 595). Bu doğrultuda çevrimiçi 

fikir liderlerinin sosyal medyada içerik tüketme, dağıtma ve üretme 

olasılıkları daha yüksektir. Bu sayede daha fazla birey/kullanıcı sadece 

bilgiye erişmekle kalmayıp aynı zamanda çevrimiçi olarak fikir liderleri 

tarafından oluşturulan içeriğe de katkıda da bulunabilmektedir. 
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Çevrimiçi haber ve bilgileri tüketen bireylerin siyasi tartışmalara ve 

siyasete katılma olasılıkları daha yüksektir. Ayrıca sosyal medyanın 

hem etkileşim hem de bilgi amaçlı kullanımı da toplumsal katılımı ve 

dolaylı olarak da siyasi katılımı artırmaktadır (Gil de Zuniga vd., 2014: 

615). Araştırmalar kullanıcıların oluşturulan içeriğe odaklanırken, 

araştırmalar yapma, blogları okuma ve bunlara katkıda bulunmanın 

yanı sıra içerik üretmenin veya paylaşmanın hem çevrimiçi hem de 

çevrimdışı siyasi katılımla pozitif olarak ilişkili olduğunu 

göstermektedir (Gil de Zuniga vd., 2014: 617; Östman, 2012: 1019). 

Siyasi iletişimin üç ana unsuru ideoloji, propaganda ve ikna olarak 

sayılabilir. O’Donnel (1982)  iknayı; kaynak ile alıcı arasında sembolik, 

sözlü ya da sözsüz yöntemlerle alıcının tavır ya da davranışını 

değiştirme amaçlı karmaşık, devamlı ve interaktif bir süreç olarak 

tanımlamaktadır. Bu süreçte interaktif doğası sebebiyle sosyal medya 

çok kullanışlı bir mecradır. Sosyal medyanın bir kişinin veya partinin 

ideolojisini ortaya koymak, kişinin veya partinin gündemini yaymak ve 

seçmeni ikna etmek için kullanılması daha önce hiç olmadığı kadar 

yaygın bir biçimde yapılmaktadır. Sosyal medya kanallarında aktif 

olarak birden çok paylaşım ve davranışta bulunmak, paylaşımı yapan 

kullanıcılara etkilerinin ölçülebilir bir değerlendirmesini sağlar. 

Örneğin, sosyal medya kullanıcısına mesajlarının/paylaşımlarının ne 

sıklıkla beğenildiğini veya retweetlendiğini net olarak göstermekte ve 

bir Facebook gönderisinin veya Twitter paylaşımının ne kadar tartışma 

başlattığını takip edebilme olanağı sağlamaktadır ve böylece kullanıcı 
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davranışlarının/paylaşımlarının/mesajlarının başkalarının tepkilerini ne 

oranda tetiklediğini de görebilmektedir (Park, 2013:1646). 

Sosyal medya ağlarında paylaşılan haberler, doğrudan medya 

kuruluşlarından alınan haberlere göre daha güvenilir görülmekte 

(Turcotte ve diğerleri, 2015: 528) ve bu bilgileri tüketen, üreten, 

paylaşan ve yorum yapanlar, ağlarındaki diğerlerinin görüşlerini 

şekillendirme potansiyeline de kavuşmaktadırlar. Bu potansiyel etki 

faktörü de fikir liderlerinin ve siyasi aktörlerin sosyal ağları sosyal 

hareket, davranış veya politik kampanyalarda hedef kitlelerini ikna 

etmede kullanma ve yararlanma oranlarını artırmaktadır; çünkü kanaat 

önderleri yalnızca siyasetle uğraşmazlar, aktif olarak başkalarının fikir 

ve davranışlarını değiştirmeye çalışırlar. Çevrimdışı kanalları kullanan 

geleneksel kanaat önderleri genellikle haber ve bilgi tüketimleri ile 

tanımlanırken, çevrimiçi ikna süreçlerini kapsayan sosyal medya 

kanalları bireylere içeriğin üretimi ve paylaşımı da dahil olmak üzere 

tüketimin ötesinde içerik ile ilgilenmek için sayısız yol sağlamaktadır. 

Böylece çevrimiçi sosyal medya ağları; insanların küçük bir yüzdesine, 

büyük kitleler üzerinde ikna edici olabilme ve nüfuz elde etme olanağı 

sağlamaktadır (Graham ve Wright, 2014: 628).  

Her geçen gün daha fazla vatandaş sosyal medyayı kullandıkça, kanaat 

önderleri için başkalarını ikna etme fırsatı da artış göstermektedir. 

Önceden konvansiyonel medya araçları aracılığıyla pasif haber ve 

siyasi bilgi tüketicisi olan siyasi fikir liderleri; artık dijital-sosyal medya 

kanalları vasıtasıyla siyasi tartışma olanakları daha fazla ve siyasal 

olarak daha aktiftirler. Bu imkân da kitlelerin siyasi durum, karar ya da 
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yapı hakkındaki düşüncelerini değiştirmeye çalışma olasılık ve 

oranlarını artırmaktadır. Daha da önemlisi, kanaat önderleri genellikle 

diğer insanları kendi tutum, davranış, fikir ve kararlarını benimsetme 

doğrultusunda ikna etmeye ve başkalarının siyasi gündemlerini de 

belirlemeye çalışırlar. Fikir liderleri ayrıca çevrimiçi-çevrimdışı içerik 

oluşturup dağıtarak ve belirli konularla ilgili tartışma çerçevesini 

belirleyerek de başkalarının siyasi görüşlerini ve davranışlarını 

etkilemek için ikna etmeye çalışmaktadırlar. 

Küresel ekonomiyi ve sağlık hizmetlerini adeta çökerten dünya 

çapındaki COVID-19 salgını, halkın sosyal ağlar aracılığıyla 

milyarlarca kullanıcı arasında çevrimiçi olarak etkileşime geçmek için 

daha fazla bilgi edinme isteğini artırmıştır. Daha fazla kasaba, şehir ve 

bölge karantinaya girdikçe, hükümet ve siyasi aktörlerin sosyal medya 

hesapları COVID-19 salgını hakkında bilgi edinmek için kritik ve 

güvenilir bir kaynak olarak konumlanmıştır.  

3. İkna Stratejileri 

Mesajı iletebilmek, politik sosyal hizmette anahtar konumda 

bulunmaktadır. Burada, mesajları ve iletişim stratejilerini hedef kitleye 

göre uyarlamak ile birlikte dilin ve iletişim kanallarının stratejik 

kullanımı da dâhil ikna edici siyasal iletişimin en iyi uygulamalarını 

hayata geçirmek odaklanılması gereken noktalardır.  

İkna, yönetsel anlayış ve toplumsal olaylarda gözlenen değişimler 

nedeniyle disipliner ilgi konusu olmayı hak etmiş bir kavramdır. 

Geçmiş yıllara oranla 20. ve 21. yüzyıllarda yönetimler ve özellikle de 



A ’ d a n  Z ’ y e  İ l e t i ş i m  Ç a l ı ş m a l a r ı  / 1  | 289 

 

siyasi kurum ve aktörler, her türlü işlem ve kararlarında kamularının 

onay ve işbirliğine daha fazla ihtiyaç duyar hale gelmişlerdir. Yönetsel 

kurumsal öncelikle, kendilerinin savunduğu program ve düşüncelere 

ters düşen görüşlere kamularının itibar etmelerini önlemek için 

çalışmalar yapmaktadırlar. İkinci olarak yönetimler, kamularının 

ihtiyaç ve beklentileri doğrultusundan kendilerini yeniden düzenleyip 

yapılandırarak kamuları nezdinde sempati ve onay kazanmaya 

çabalamaktadırlar. Son olarak da yönetimler, fiili şiddet ya da baskı 

uygulamaya ihtiyaç duymadan kamularını denetim altında 

tutabilecekleri ve onları etkileyebilecekleri çeşitli araçlara sahip 

olmaktadırlar. Bu sebeple çağdaş yönetimler, örneğin devlet, tekelinde 

bulunan fiili gücü kullanmadan, baskı ve zorlamaya yönelmeden çeşitli 

ikna yollarını kullanarak varlığını sürdürebilme, toplumsal düzen ve 

uzlaşmayı sağlayabilmektedir (Kazancı’dan aktaran Anık, 2016: 54-

55). 

İknada muhatabın yani mesajın hedefinin istenilen duruma getirilmesi 

amaçlanır. Buradan hareketle şöyle bir tespitte bulunulabilir: Hiçbir söz 

yoktur ki amacı, ikna olmasın. Retoriğin gayesi de karar vermeyi 

etkilemektir. Diğer bir ifadeyle retoriğin temel hedefi de rasyonel 

iknadır. Retorikte konuşmacı (retor), hedef kitleyi/dinleyiciyi ikna 

etmeye çalışır. Toplum içerisinde insanlar, söyledikleri sözün, 

karşısındaki kişilerce kabul görmesini beklerler ve bu beklenti 

çerçevesinde muhatap ikna edilmeye çalışılır (Baba, 2018: 89).  
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Aristoteles’in Retorik adlı eseri, ikna kavramı ile ilgili çalışmaların 

başlangıç noktası olarak kabul edilmektedir. Aristoteles’e (1995: 35) 

göre retorik “tam anlamıyla inandırma tarzıyla ilgili”dir. Retorik Antik 

Yunan’da ortaya çıktıktan sonra ikna etme araçlarından biri olarak 

görülmeye başlanmıştır. Zira Yunan şehir devletlerinde, retorik 

aracılığıyla kitlelerin sadece etkilenmediği aynı zamanda ikna olup 

hareke geçtiği de gözlemlenmiştir. Bu açıdan retoriğin gündelik hayat 

içindeki yerinden esinlenerek bir ikna aygıtı olarak ortaya çıktığı, 

dolaysıyla bir gereksinim olduğu düşüncesi dikkat çekmektedir (Nas, 

2013: 19). 

Aristoteles bir retorikçinin dinleyicilerini ikna etmek için kullanması 

gereken teknik araçları belirlemiştir. Aristoteles, sunulan 

argümanlardan kaynaklanan araçlar (logos), konuşmacının 

karakterinden kaynaklananlar (ethos) ve dinleyiciyi belirli bir zihin 

çerçevesine sokmak için tasarlanmış araçlar (pathos) arasında temel 

ayrımlar yapmıştır. Başlıca retorik kanıt olarak logos’un aksine, pathos 

ve ethos tartışılan konuyla doğrudan ilgili değildir. Bununla birlikte, 

eğer konuşmacı ikna edici olmak istiyorsa, argümanları dinleyicilere 

temel inançlarına uygun olarak mantıklı gelmeli, aynı zamanda kendini 

gerçek bir kişi olarak sunmalıdır (Jörke, 2010: 73). Son olarak, 

konuşmacının başarısı, dinleyicilerinde belirli ruh hallerini uyandırma 

yeteneğine bağlıdır, ‘çünkü kederliyken ve sevinirken veya dostça ve 

düşmancayken aynı yargıyı vermeyiz’ (Aristoteles, 1995: 47).  
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Retorikte inandırma ve iknaya yönelik en önemli temel noktalar, 

iknanın temel kanıtı olarak sistematik bir biçimde istenilen amaçlara 

ulaşma çabası doğrultusunda üçe ayrılmaktadır. Bu üç temel unsur, 

Aristoteles’e göre inandırmayı etkileyen üç yoldur. Bunlar: 1-logos 

yani “mantıksal olarak düşünebilme” ya da “mantıksal argümanlar”; 2-

ethos yani “insan karakterini ve erdemini çeşitli biçimleri içinde 

anlayabilme” ya da “güvenilirlik” ile 3-pathos yani “coşkuları 

anlayabilme” ya da “duygusal argümanlar” olarak sayılmaktadır. 

Retoriğin içindeki bu üç unsurdan birini diğerinden daha önemli 

görmek mümkün değildir. Başarılı bir söylevde, hatibin kullandığı dilin 

özellikleri ayırt edilemez. Dolayısıyla retorik içerisinde ethos, pathos 

ve logos girişten sonuca kadar girift bir şekilde varlık gösterir. Ethos, 

pathos ve logos’un uyumlu bir şekilde kullanılması iknanın özünü 

oluşturur (Bahçecioğlu, 2021: 21-22) . 

Aristoteles’in retorik teorisi ve ilkeleri siyasal iletişim için ciddi bir 

uygulama alanı sunmaktadır. Aristoteles’in Retorik’i, bir konuşmacının 

konuşurken sadece anlaşılmak için değil, aynı zamanda dinleyiciyi ikna 

etmek için kullanması gereken becerileri, taktik ve stratejileri ortaya 

koymaya çalışmıştır. Retorik’te, Aristoteles’in retorikçi ya da hatiplere 

dinleyicileri yani hedef kitlelerinde nasıl algısal etkiler yaratacağı 

konusunda tavsiyelerde bulunduğu çeşitli bölümler bulunmaktadır. 

Bunu yaparken gerçekleri çarpıtmaktan ya da insanları saptırmak için 

duygu uyandırmayı önermekten kaçınmaktadır. Konuşmanın ve 

mesajlarının ikna/inandırıcılık gücü de verilen argümanlardan, 
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retorikçinin karakterinden ve dinleyicilerin duygu durumundan 

kaynaklanmaktadır. 

Yöntem 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından COVID-19 ile ilgili ilk tweet 

25 Ocak 2020 tarihinde atılmıştır ancak çalışmanın başlangıç tarihi, 

ülkemizdeki ilk vakanın açıklandığı 11 Mart 2020 olarak belirlenmiştir. 

Pandeminin uzun bir süreyi kapsaması dolayısıyla sınırlandırmaya 

gidilerek 11 Mart-30 Ekim 2020 tarihleri arasındaki yaklaşık 7 aylık 

süredeki paylaşımlar incelenmiştir. Bu durum çalışma açısından önemli 

bir sınırlılığa işaret etmekle beraber paylaşımlarda başvurulan 

retoriksel araçlara dair genel bir tablonun ortaya konulması açısından 

ele alınan süre yeterli görünmektedir.  

Paylaşımların nicel ve nitel içerik analizi yapılmıştır. Araştırma birimi 

Twitter paylaşımları olup başka bir kaynaktan yapılan retweetler ve 

diğer kullanıcı yorumları ile pandemi dışı konulardaki paylaşımlar 

çalışmaya dahil edilmemiştir. Çalışmada, örneklemin çalışmanın 

amacına yönelik olarak araştırmacı tarafından belirlenmesine (Patton, 

2002) dayanan amaçlı örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Kodlama biri 

bağımsız, iki araştırmacı tarafından ayrı ayrı yapılmış ve daha sonra 

karşılaştırılmıştır. Paylaşımın teması belirlenirken birden fazla başlığa 

uygun olması durumunda ağırlıklı olarak bahsedilen konuya karar 

verilerek her tweet bir tema altında sınıflandırılmıştır. Ön çalışma ile 

belirlenen ve kodlama öncesinde üzerinde uzlaşılan temalar şunlardır:  
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1. Alınan / Alınacak Tedbirler (Kurumsal ve ülke düzeyinde) 

2. Aşı Çalışmaları (Temin ve geliştirmeye yönelik çalışmalar) 

3. Hastalık / Tedavi Süreci (Hastalık hakkında bilgilendirme, tedavi 

yöntemleri, kişisel hikayeler) 

4. Uluslararası Gelişmeler (Vaka sayıları, seyahat kısıtlamaları, 

DSÖ’nün açıklamaları) 

5. Uyarı (Bireysel olarak dikkat edilmesi gerekenler) 

6. Vaka / Vefat / Test Sayısı 

7. Diğer 

Retorik araçlarda ise kodlama paylaşım düzeyinde değil, cümle 

düzeyinde yapılmıştır. Çünkü her paylaşım ya da cümlede bir retorik 

araca başvurulmamış ya da bazı paylaşımlarda birden fazla retorik araç 

kullanılmıştır.  

Çok sayıda kişinin günlük olarak ziyaret ettiği Twitter, pandemi 

sürecinde daha yoğun takip edilen bir platform haline gelmiş olup başta 

gelen kamu bilgilendirme mecrası olarak kullanılmıştır. Twitter’daki 

kanaat önderlerinden gelen mesajların retweetlenme olasılığı önemli 

ölçüde daha yüksektir, bu durum da fikir liderlerinin içeriğin 

dağıtılması ve yayılmasında etkili olduğunu göstermektedir (Choi, 

2015: 708). Bu noktadan yola çıkılarak çalışmada Bakan Koca’nın 

Twitter paylaşımları incelemeye tabi tutulmuştur. 

Retorik Araçların Analizi 

Bu çalışma, Türkiye’de ilk COVID-19 pozitif vakasının açıklandığı 11 

Mart 2020 ile 30 Eylül 2020 tarihleri arasında, Sağlık Bakanı Fahrettin 
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Koca’nın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımlarda başvurulan 

ikna stratejilerini ortaya koymayı amaçlamış olup çalışma kapsamında 

toplam 616 tweet incelenmiştir. Paylaşımların ay, tema ve kullanılan 

retorik araçlara dair sayısal verileri Tablo 1’de sunulmaktadır.  

Paylaşımların aylara göre dağılımına bakıldığında en fazla tweetin 

Ağustos ayında atıldığı görülmektedir. Tabloya göre en az Mart ayında 

paylaşım yapılmış olmakla beraber çalışmanın başlangıç tarihi ilk 

pozitif vaka ile ilgili paylaşımın yapıldığı 11 Mart olduğu dikkate 

alındığında bu durum normaldir. Diğer aylarda yapılan paylaşım 

sayıları birbirine yakındır.  

Paylaşımların ana temaları incelendiğinde ise en fazla uyarı temalı (214 

tweet) paylaşımın yapıldığı, bunu yakın bir rakamla (209 tweet) günlük 

test/vaka sayısı tablosunun takip ettiği görülmektedir. 27 Mart itibariyle 

günlük tablo açıklanması düzenli hale gelmiştir. Eylül ayından 

itibarense düzenli tablo verilmemeye, düzensiz aralıklarla bazı sayılar 

ve Sağlık Bakanlığı’nın ilgili web adresinin linki verilmeye 

başlanmıştır. Paylaşımların temasına göre dağılımında bunları sırasıyla 

alınan tedbirler (76 tweet), hastalık ya da tedavi süreci ile ilgili bilgi 

aktarımı (52 tweet) ve uluslararası gelişmeler (25 tweet) takip 

etmektedir. En az paylaşım aşı çalışmaları (7 tweet) ile ilgili yapılmış 

olmakla beraber çalışmanın pandeminin ilk dönemini kapsaması bunda 

temel sebep olarak karşımıza çıkmaktadır. Aşı çalışmaları pandeminin 

başında hızla başlamış olsa da aşı geliştirmenin uzun zaman alan tıbbi 

bir süreç olması dolasıyla çalışmaya konu süre içinde bu konuda 

açıklanmaya değer önemli bir başarı sağlanmış değildir.  
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Paylaşımlardaki retorik araçlara bakıldığında ise 135 ifade ile en fazla 

oranda duygulara seslenen (pathos) paylaşımların yapıldığı, bunu 82 

ifade ile mantığa seslenen (logos) ve 44 ifade ile kaynağın 

güvenilirliğine seslenen (ethos) paylaşımın takip ettiği görülmektedir. 

Bir başka deyişle retorik araçlara başvurulan tweetlerin yarısından 

fazlasında ikna amacıyla duyguların temel alındığı bir sürecin işlediği 

söylenebilir.  
 

Tablo 1: Paylaşımlarda Kullanılan Retorik Araçlar 

 

  TWEET 

SAYISI 
TOPLAM 

AY 

Mart 63 

616 

Nisan 78 

Mayıs  84 

Haziran 79 

Temmuz 82 

Ağustos 132 

Eylül  98 

TEMA 

Alınan / Alınacak 
Tedbirler 

76 

616 

Aşı Çalışmaları 7 

Hastalık / Tedavi Süreci 52 

Uluslararası Gelişmeler 33 

Uyarı  214 

Vaka / Vefat / Test 

Sayısı  209 

Diğer 25 

RETORİK 
ARAÇLAR 

Ethos  44 

261 Pathos 135 

Logos 82 
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Retorik Araçlar 

Ethos 

İknanın, konuşmacı ile dinleyici arasında güven ve etkileşim 

kurulmasına bağlı olduğu düşünüldüğünde konuşanın yani kaynağın 

dinleyici nezdindeki konumu ve imajı önemli bir faktördür. Bu da 

kaynağın kişiliği ve karakterine dair özellikleri öne çıkarmaktadır. 

Dinleyicinin gözünde iyi davranış olarak algılanan doğruluk, şeffaflık 

ve güven verme konuşmacıya bir tür otorite ve güvenilirlik kazandırır. 

Konuşmacının sözleri ve söylemi ile uyumu ve kişisel karakterine 

(Çadırcı, 2010: 92) gönderme yapan ethos açısından bakıldığında, 

paylaşımlarda Bakan Koca’nın kendisi, kurumu ya da üst seviyede 

ülkenin karakterini yansıtan ifadeler bu kapsamda düşünülebilir. 

Nitekim iknanın bu bileşeni “…tereddütsüz gösterdiğimiz şeffaflığın 

gereğini yerine getirdik. Devletimiz, pozitif tanı bilgisini kamuoyuna 

vermekte tereddüt etmedi. Bu mücadelede şeffaflık şarttır” şeklindeki 

11 Mart tarihli ikinci paylaşımdan itibaren öne çıkmaktadır. Şeffaflık, 

12 Mart tarihli “şeffaf davrandık, destek kazandık” şeklindeki, 16 Mart 

tarihli “Vaka sayısı bilgisi açık ve tam olarak verilmektedir” şeklindeki, 

22 Mart tarihli “Hasta ülkemizde yokken ‘yok’ dedik. Şimdi gün gün 

durumu açıklıyoruz. Şeffaflığımızla sizi tedbire de davet ediyoruz” 

şeklindeki, 23 Nisan tarihli “Güven olmadan böylesine bir salgının 

üstesinden kimse gelemez. Mücadelenin şeffaf bilgiyle yürütüldüğünü 

bilen sizlere müteşekkiriz” şeklindeki, 30 Nisan tarihli “Bu mücadelede 

bilgi gizlenemez. Vefat sayıları şeffaftır” şeklindeki daha sonraki 

paylaşımlarda da kaynağın güvenilirliğini sağlama açısından 
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vurgulanan bir noktadır. Bakan Koca’nın kişisel sorumluluğu ile ilgili 

14 Mayıs tarihli “Bu salgında tek tek sizlerin sağlığından sorumluyum. 

İşin ciddiyetini söylemekle de yükümlüyüm” ifadelerinin geçtiği tweeti 

de kendisine güven duyulması yönünde ve karakterini yansıtmaya dair 

ethos kullanımına bir örnektir. Bir başka örnek ise basında ya da sosyal 

medyada çıkan yanlış haberlere cevap niteliği taşıyan 20 Haziran tarihli 

“MSÜ sınavında 400 öğrenciye hastalık bulaştığını ileri süren haber 

gerçek dışıdır. Testi sınav sabahı sonuçlanan bir kişi sınav sırasında 

izole edilmiş, bulaşma olmamıştır” şeklindeki ve 25 Haziran tarihli 

“Virüsün yayılma hızının azaldığına dair haberler yanlıştır. Bilim, bize 

yayılma hızının azalmadığını gösteriyor” şeklindeki paylaşımlarda 

olduğu gibi doğru bilgi ile ikna amaçlı ethos kullanımıdır.  

Ethos Paylaşım Örnekleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ülkenin başarısını öne çıkararak güvenilirliğin inşasını amaçlayan 

ethosa seslenen paylaşımlar da dikkati çekmektedir. Örneğin 6 Ağustos 
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tarihli “Salgın boyunca, ülke olarak bazı başarılarımız anlatıldığında, 

kimileri bu başarılara ‘Türk’ün Türk’e propagandası’ dedi. Birazdan 

İngiliz’in İngiliz’e propagandasını izleyeceksiniz” şeklindeki paylaşım 

ya da 10 Ekim tarihli “Koronavirüsle bizim gibi sistemli şekilde 

mücadele eden yok. Bu sözün arkasında sadece Türkiye Cumhuriyeti 

Sağlık Bakanlığı değil, salgınla ilgili her konuda son sözü söyleyen 

DSÖ duruyor. Türkiye’yi dünyaya örnek gösteriyor” şeklindeki 

paylaşımda görüleceği üzere inandırıcılık ve ikna için dış kaynaklar 

adres gösterilmektedir. Güvenilirlik inşası için 3 Ekim tarihli “DSÖ 

bugün Avrupa bölgesinde COVID-19 veri raporlamasını uyumlu hale 

getirmek için yayınladığı basın bildirisi ile virüsün yayılmasını önleme 

stratejimizi takdir etti. Türkiye bu konuda deneyimini paylaşmaya 

hazır” şeklindeki paylaşımda ya da 6 Ekim tarihli “DSÖ Türkiye 

COVID-19 Raporundan tespit: Ölüm oranları dünya ortalamasının 

oldukça altında” şeklindeki paylaşımda görüleceği üzere tanık 

gösterme, başvurulan bir başka yol olarak karşımıza çıkmaktadır.  

 

Pathos 

İknada, dinleyicilerin duygularına hitap eden retorik araçları anlatan 

pathos; dinleyicilerde mutluluk, neşe, coşku, hoşgörü, cesaret, öfke, 

korku, endişe, istek, sorumluluk, ihtiyaç, sağduyu gibi çeşitli psikolojik 

durumların ortaya çıkarılmasını amaçlar. Dinleyicilerin ruh haline 

seslenen pathos açısından bakıldığında, paylaşımlarda öne çıkan 

duyguların umut, üzüntü, sağduyu ve sorumluluk olduğu söylenebilir. 

Zorlukların ancak birlikte mücadele verilerek aşılabileceğine dair 
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ifadelerin yer aldığı paylaşımlarda, 13 Mart tarihli “Sorunun üstesinden 

birlikte geleceğiz” şeklindeki, 19 Nisan tarihli “Nisan ayındayız. 

Güneşin, sokakların çekiciliğine direnmek zorundayız. Biz daha büyük 

bir baharı bekliyoruz. Sabırlı olalım” şeklindeki, 29 Nisan tarihli “İyi 

haberler bekleyen ülkem! Koronavirüsle mücadelende beklediğin 

haberleri almaya başladın. Başarı, 83 milyonun” şeklindeki, 20 Mayıs 

tarihli “Biz sağlık profesyonelleri ve salgınla mücadelenin strateji 

ekipleri olarak umutsuz tek bir gün yaşamadık. Umut, tedbirlerin en az 

meşakkati içereceği günlere odaklanmıştır” şeklindeki ve 30 Mayıs 

tarihli “Biraz daha sabredelim. Geçecek bugünler” şeklindeki 

örneklerde olduğu gibi insanların umudunu diri tutmaya yönelik 

mesajlar verilmektedir. İnsan hayatına mâl olan böylesine ciddi bir 

salgınla ilgili paylaşımlarda üzüntü ve endişe duygularının dile 

getirildiği mesajların olması oldukça anlaşılabilir bir durumdur. Bu tür 

ifadelerin yer aldığı 11 Mart tarihli ilk tweet “Dün, bir vatandaşımızın 

test sonucu pozitif çıktı. Haber üzücüdür, korkutucu değil” şeklindeki, 

22 Mart tarihli “Yeni hayatlar kaybediyoruz. Evde kalalım, risk 

almayalım. Hayat eve sığar” şeklindeki, 25 Mart tarihli “Sayılar, kayıp 

acısını ve endişeyi ifade edemez. Bizi hayata tedbir bağlar” şeklindeki 

ve 2 Nisan tarihli “Örnek vereyim, bir kişi virüsü en az 30 kişiye 

bulaştırdı. O bir kişi virüsten etkilenmedi belki ama pek çok acıya yol 

açtı. Virüse bu gücü tanımayalım. Eğer bunu başaramazsak 

kayıplarımız artacak. Akşam, günün tablosu karşımıza çıktığında daha 

fazla üzüleceğiz” şeklindeki paylaşımlarda insan hayatının değeri 

vurgulanarak tedbirlere uyulmasının önemi hatırlatılmaktadır. 

Tedbirlere uyulmasının önemini anlatmak için bir başka yol, hastalık 
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sebebiyle hayatlarını kaybeden doktor, hemşire gibi sağlık personelinin 

kısa hayat hikayeleri ile fotoğraflarının yer aldığı tweetlerde olduğu 

üzere acı örneklerin paylaşılmasıdır.  

İnsanların sağduyuları ve sorumluluk duygularına seslenen 14 Mart 

tarihli “Yeni vakalardan endişeliyiz, 14 gün kuralına uymak vatandaşlık 

görevi” şeklindeki, 11 Nisan tarihli “Kendimizi korumanın yolu, 

başkasına dikkat ve özenden geçer. Toplumumuz bu dikkate sahip. 

Toplumumuzda yüksek bir duyarlılık var” şeklindeki ve 30 Haziran 

tarihli “Tedbirlere uyulmayan asker uğurlama haberlerine rastlıyoruz. 

Uğurlamaları bu şekilde yapanlar kendilerine iyilik, arkadaşlarına 

arkadaşlık yapmıyor. Arkadaşının vatani görevine pozitif tanılı 

başlamasını hangi arkadaş ister?” şeklindeki örneklerde görüleceği 

üzere tedbirlere uymanın temel bir görev ve sorumluluk olduğu 

belirtilmektedir. Bu sorumluluk duygusu, örneğin “Sağlık 

çalışanlarından hizmet alırken onlara güvenimiz, saygımız tam olsun. 

Altına girdikleri yük, taşınması kolay bir yük değildir. Hastaları için 

mücadele ederken birçoğu hastalığa yakalanıyor. İnsanımız için eşsiz 

fedakârlık devam ediyor” şeklindeki 19 Ağustos tarihli, “Hepimiz alın 

teri döküyoruz ama sağlık çalışanları, salgında bu teri tepeden tırnağa 

döküyor” şeklindeki 25 Eylül tarihli ve “Sağlık çalışanlarımız insanüstü 

bir gayretle çalışıyor. Mücadelede onlara birlikte destek olalım” 

şeklindeki 7 Ekim tarihli paylaşımlarda olduğu gibi, salgın sürecinde 

sağlık personelinin aldığı risk ve yaptığı fedakârlıklar hatırlatılarak 

güçlendirilmeye çalışılmaktadır. Sorumluluk duygusunun inşasında 

kullanılan bir başka retorik araç korku çekiciliği olup Ağustos ve Eylül 
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aylarındaki ‘Yaşayandan Uyarılar’ başlıklı çeşitli paylaşımlarda, “X’in 

hastalıkla mücadele tecrübesine kulak verelim” ifadesiyle hastalığı 

geçiren kişilerin uyarı niteliğindeki sözleri aktarılmaktadır.  

Pathos Paylaşım Örnekleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pathos kullanımı farklı kesimlere yönelik verilen mesajlarda da dikkati 

çekmektedir. Örneğin 24 Mart tarihli paylaşımda “Büyüklerimize 

sesleniyorum. Bu toplumun sizin hayat tecrübenize ihtiyacı var. 

Torunlarınızın sevgi ve ilginize ihtiyacı var” ifadelerine, 13 Nisan 

tarihli paylaşımda “Çocuklar, sizden büyüğü yok! Dışarı çıkmadınız. 

Sabrınız için gözlerinizden öpüyorum” ifadelerine yer verilmektedir. 

Gençler, paylaşımlarda en çok mesaj verilen kesim olarak öne 

çıkmaktadır. Örneğin “Şimdiki Gençler… Söze böyle başlayanların 

eline koz veriyorsunuz:) Hayat demek, hareket demek. Eyvallah. Fakat 

bir süreliğine başka bir moda geçiyoruz. Özgürlük evimizde” 

şeklindeki 23 Mart tarihli, “Genç arkadaşlar, virüsü yenemeyecek 
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kişilere virüs bulaştırma ihtimaliniz olduğunu unutmayın. Kendimizi 

korumanın yolu, başkasına dikkat ve özenden geçer” şeklindeki 11 

Nisan tarihli ve “Sevgili Gençler... Salgın döneminde genç olmak 

kabahat değil. Virüsü bilmeden yayma ihtimali evde kalmanıza yol açtı. 

Şimdi büyüklerimize karşı koruyucu olmanız gerekiyor. Bir ağabeyiniz 

olarak aklım sizde” şeklindeki 11 Haziran tarihli paylaşımlarda olduğu 

gibi samimi bir dille doğrudan gençlere hitap edilmektedir.  

Paylaşımlarda ikna amaçlı olarak ünlü kişilere yer verilmesi bir diğer 

stratejidir. Mazhar Alanson, Fuat Güner, Özkan Uğur, Burak Özçivit, 

Fahriye Evcen, Fazıl Say gibi çok sayıda ünlünün Hayat Eve Sığar 

kampanyasına destek verdiğine dair fotoğraflı paylaşımların yanı sıra 

özellikle oynadıkları dizilerde doktor karakterleri canlandıran Timuçin 

Esen (Hekimoğlu) ve Taner Ölmez’in (Mucize Doktor) yer aldığı 

tweetlerde “… de bizim söylediklerimizi söylüyor: 14 Gün Kuralı” 

sözleriyle insanlar şüphe halinde karantina tedbirlerine uymaya 

çağrılmaktadır.  

 

İlk Tweet Ünlü Kullanımı 
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Logos 

İkna amaçlı son retorik araç olan logos, ikna sürecinde mantık ve 

uslamlamaya dayanan çekicilikleri anlatmaktadır. Logosta konuşmacı, 

dinleyicinin mantığına seslenen mesajlarla büyük oranda, dinleyicinin 

karar verme yeteneğine güvenir (Yüksel, 2005: 22). Kuramını ikna 

amaçlı konuşmacıları mahkemeler, meclis gibi yerlerde gözlemleyerek 

oluşturan Aristo’ya göre logos, mesajda kullanılan mantıksal 

argümantasyona atıfta bulunur. Aristo mantığında iki önerme arasında 

kurulan bağ olarak tanımlanan çıkarımda, iki tür mantıksal kanıttan söz 

edilir. İlki ve daha güçlü olanına entimem adı verilir. Entimem, retorik 

bir akıl yürütme ya da mantıksal dizidir (Knuttila,1999:128). 

Entimemde öncüllerden biri ifade edilmeyerek saklı tutulur yani bir 

bakıma kısaltılmış kıyastır. Konuşma dilinde çok kullanılan kıyas 

türüdür. “Düşünüyorum, o halde varım” ifadesi bir entimemdir. İkinci 

mantıksal kanıt ise örnekleme ve kıyastır. Bu ikinci yolda konuşmacı 

rakamlara, araştırma sonuçlarına, karşılaştırmalara yer vererek iknayı 

amaçlar. Bakan Koca’nın paylaşımları logos öğesi açısından 

incelendiğinde iki tür kanıta dair örneklere de rastlanmaktadır. Örneğin 

11 Mart tarihli paylaşımdaki “Doğru bilgi, ilaçtır” ifadesi ile 16 Mart 

tarihli paylaşımdaki “Doğru haber, resmi açıklamadır” ifadesi birer 

entimemdir. Paylaşımlarda ikinci araca dair de çeşitli örnekler 

bulunmaktadır. Örneğin 16 Mart tarihli “29 yeni tanı kondu. Yurt dışı 

teması risk oluşturuyor, tedbirleri sıkı uygulayalım” şeklindeki, 24 

Temmuz tarihli “Vakaların %46’sının tespit edildiği İstanbul’da 

yapılan tarama çalışmasında, rastgele test edilen 1.000 kişiden 2,9’unda 
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test sonucu pozitif çıkmıştır. Bu oran, Türkiye genelinden %13,8 

yüksektir. Hepimizin iyiliği için dikkatli olalım. Hayat riske 

yenilmesin” şeklindeki ve 9 Ağustos tarihli “Temaslı kişilerin pozitif 

vakaya dönüşme oranları mayıs ayına kıyasla Türkiye genelinde 1,3 kat 

arttı. Buradan çıkarmanız gereken sonuç; maske, mesafe ve temizliktir” 

şeklindeki paylaşımlarda oran ve rakamlar verilerek riskin büyüklüğü 

anlatılmaktadır. Araştırma sonuçlarının verilmesi bir diğer yoldur. 24 

Haziran tarihli paylaşımda “Toplumda bağışıklık gelişip gelişmediği 

konusunda 153.000 kişiyle araştırma yapıyoruz. 118.000 kişiden elde 

ettiğimiz sonuçlara göre, bağışıklık oranı binde 2,8. Bu, bağışıklık 

olmadığı anlamına geliyor. Antikor testlerinde de durum aynı. Sonuçlar 

tedbirleri vazgeçilmez kılıyor” şeklinde ve 2 Temmuz tarihli 

paylaşımda “Taşıyıcılık oranı araştırmasında 132.000 kişinin testi 

sonuçlandı. Mevcut verilerle taşıyıcılık oranı %0,24; bu testle paralel 

şekilde yapılan antikor taramasında koruyuculuk %0,81 olarak 

saptandı. Yaygın bağışıklık söz konusu değil” şeklinde verilen 

araştırma sonuçları iknaya dayanak tutulmaktadır. 21 Ağustos tarihli 

tweette ise “Özetini okuyacağınız olay, belirtileri olan bir kişinin, 

kurallara uyulmaması sonucu, 32 vaka sayısında ve karantinaya yol 

açmasının hikayesidir” sözleri ile Ordu’da yaşanan bir bulaş vakası 

anlatılarak örnek verilmektedir.  
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Logos Paylaşım Örnekleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İnsanların akılcı ve mantıklı yanına seslenen logosta kullanılan bir 

başka retorik araç, bilgi vermedir. Örneğin 15 Temmuz tarihli 

“Sabunun yapısında bulunan, su ve yağda kolay çözünen kısımlar, 

koronavirüsteki iki tabakalı lipitleri parçalar. Yağ zarı çözülen virüs 

etkisiz hale gelir. Temizlik, COVID-19’a karşı güçlü bir tedbirdir” 

şeklindeki, 17 Ağustos tarihli “Sağlıklı bir yetişkin dakikada ortalama 

12 kez nefes alır. Farkında bile olmadan. COVID-19’un akciğerinde 

pnömoniye yol açtığı hastaysa, bütün enerjisini nefes almak için 

harcasa bile bunu başaramaz. Hastaya, onu hayatta tutacak oksijen, zor 

bir yöntem olan entübasyon ile verilir” şeklindeki ve 19 Eylül tarihli 

“100 yıl önce dünya bir salgın yaşadı. İspanyol Gribi salgınında 

tahminen 50-100 milyon can kaybı oldu. Hastalığa yol açan H1N1 

virüsü, bugünkü Koronavirüsle aynı şekilde bulaşıyordu. Sizce, can 

kaybı neden I. Dünya Savaşından bile fazlaydı?” şeklindeki tweetlerde 

verilen bilimsel kanıt ve bilgilere dayanılarak ikna amaçlanmaktadır.  
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Mantıksal argümantasyonda kişiye, davranışı neticesinde elde edeceği 

faydadan bahsedilmesi iknada etkili bir yoldur. Bakan Koca’nın 26 

Mart tarihli “Kuralları biliyoruz. İrademizi ortaya koyalım. Virüsün 

başkasından bize bulaşmasını önlemek kendi davranışımıza bağlıdır” 

şeklindeki ve 27 Mayıs tarihli “Daha fazla özgürlük, tedbirlere eksiksiz 

uyuma bağlı. Özgürlüğün istediği özveriyi gösterelim” şeklindeki 

paylaşımlar buna birer örnektir. 14 Ağustos tarihli “Çocuklarımız, 

gençlerimiz hayatlarından fedakârlık yapıyor. Bunu karşılıksız 

bırakmayın. 21 Eylül’de, okullarda yüz yüze eğitime geçildiğinde, 

vakalar azalmış olsun. Onlara daha güvenli şartlar sunalım. Biz anne 

babalar evlatlarımız kadar duyarlı olsak…” ifadelerinin yer aldığı 

paylaşım ise ailelerin çocuklarına ve çocuklarının eğitimine verdiği 

önemin altını çizerek logosa dayanan ikna araçlarını öne çıkarmaktadır.  

SONUÇ 

İnsanlık tarihi boyunca yönetenlerin temel amacı insanların ikna 

edilmesi olmuştur. Ancak bunun için baskıdan rızaya doğru giden 

süreçte temel soru, iknanın nasıl sağlanacağıdır. İşte bu noktada 

iletişim, anlam yaratma süreci olarak gönüllü eylem ve iknanın 

merkezinde yer alır. Politik aktörler, hedef kitlelerini ikna etmek için 

ilişki ve iletişim kurmaya çalışırken çeşitli dilsel stratejiler kullanırlar. 

Takipçilerde bir düşünce ya da davranış değişikliği yaratma amaçlı bu 

iletişimde güven ve anlayış önemli faktörlerdir. Bunların sağlanmasının 

yolu ise çeşitli retorik araçların doğru kullanılmasından geçmektedir. 

Aristo yüzyıllar önce bu retorik araçları kaynağa, dinleyiciye ve mesaja 

dair özellikleri dikkate alarak sınıflandırmış ve bilinen ilk retorik 
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teorisini ortaya koymuştur. İkna amaçlı iletişimde bugün de önemini 

koruyan bu özellikler, internet teknolojileri başta olmak üzere günümüz 

iletişim araçlarının sağladığı imkanlarla daha geniş kitleleri etkilemek 

için kullanılmaktadır.  

2020 yılının en önemli gündemi olarak dünya genelinde hemen her yeri 

etkileyen COVID-19 Pandemisi, insanların farklı bir hayat tarzına 

alışmaları, hastalığın yayılmasının önlenmesi için gerekli tedbirleri 

almaya ikna edilmeleri ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Bu noktada da 

Twitter başta olmak üzere sosyal medya ağları hem insanların bilgi 

edinmesi hem de politik aktörlerin ikna amaçlı mesaj aktarımı için 

temel araç haline gelmiştir. COVID-19 Pandemisi süresince bilinmeyen 

bir geleceğin söz konusu olduğu göz önüne alındığında, çevrimiçi 

sosyal medya kanalları, popüler sosyal medya uygulamaları COVID-19 

hakkında bilgi ve güncelleme aramak için kullanılmış ve bu da kullanım 

oranlarında ani ve ciddi bir artışı beraberinde getirmiştir. Bu nedenle, 

sosyal medya kanalları, insanları veya kullanıcıları COVID-19 ile 

bağlantılı ve güncel tutmada önemli bir rol oynamaktadır. Ülkemizde 

ilk pozitif vakanın açıklandığı 11 Mart tarihinden başlamak üzere Eylül 

ayının sonuna kadar bu konuda en üst konumdaki resmi yetkili olan 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın resmi Twitter hesabından yapılan 

paylaşımların, başvurulan retorik ikna araçları yönünden incelendiği bu 

çalışmada, doğrudan hastalık ve salgın süreci ile ilgili toplam 616 tweet 

analiz edilmiştir. Paylaşımlarda öne çıkan temalara bakıldığında, 

vatandaşların tedbirlere uymaları konusunda yapılan uyarılar ilk sırada 

gelmektedir. Hastalığın yayılmasının önlenmesinin kişisel tedbirlere 
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bağlı olduğu bu süreçte, insanların dikkatlerinin çekilmesi ve tedbirin 

gerekliliğinin sürekli hatırlatılması önem arz etmektedir. 

Paylaşımlardaki diğer temalar ise vaka sayısı, resmi tedbirler, hastalıkla 

ilgili bilgilendirme ve uluslararası gelişmeler olarak sıralanmaktadır.  

Paylaşımlarda retorik araçların kullanımı incelendiğinde en fazla 

duygulara seslenen (pathos) ifadelerin kullanıldığı, bunu mantığa 

seslenen (logos) ve kaynağa dayanan (ethos) ifadelerin takip ettiği 

görülmektedir. Böylesine geniş etkili bir sağlık problemi konusunda 

özellikle de bireysel davranışların önemi dikkate alındığında, 

dinleyicilerin duygularını harekete geçirerek iknayı amaçlayan 

pathosun sık kullanımı yerinde bir tercih olarak nitelenebilir.  

Başta zaman ve örneklem olmak üzere çeşitli kısıtlara sahip olan bu 

çalışma, salgın sürecinin ilk aylarında resmi ağız olarak Sağlık Bakanı 

tarafından yapılan paylaşımlardaki retorik araçlara dair genel bir 

çerçeve çizmeyi hedeflemektedir. Sonraki süreci de içine alan daha 

detaylı çalışmalarla desteklenmesi faydalı olacaktır.  
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