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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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GİRİŞ 

Ekonomik, ekolojik, sosyokültürel, politik ve teknolojik koşullardaki 

değişimler sadece bireyi etkilemekle kalmayıp içerisinde yaşadığı 

toplumu ve toplumun birer parçası olan kurumları da etkilemekte, hatta 

değişmeye mecbur bırakmaktadır. Artık kurumlar salt kar yönelimli 

bakış açılarını bir kenara bırakıp, toplumun refahını gözetmeye ve 

geliştirmeye, sosyal yanıt verebilirliğe, sosyal performansa, kurumun 

çıktılarından etkilenen ve kurumun işleyişinde söz sahibi olan grupları 

‘paydaş’ olarak görmeye, çevre olgusunu da performansları içerisine 

dâhil ederek kurumu sosyal, ekolojik ve ekonomik anlamda 

sürdürülebilir kılmaya odaklanmak zorundadırlar (Steyn, 2011). Bu 

durumda paydaşları kurumsal işleyişe ve faaliyet süreçlerine entegre 

ederek kurumsal itibarı oluşturmak ve sürdürebilmek halkla ilişkiler 

fonksiyonlarının etkin kullanımından geçmektedir. Nitekim, halkla 

ilişkiler fonksiyonu iletişim teknolojileri ve iletişim paradigmaları 

çerçevesinde kurumlar adına tanıtım faaliyetlerinin sürdürülmesinden 

stratejik ilişkiler oluşturmaya doğru evrilmekte yalnızca kurum 

yönelimli yaklaşımların yerini kurum ve paydaş çıkarlarını ortak 

paydada birleştirebilen ilişkisel yaklaşımlar almaktadır (Ertürk, 2016: 

219; Şatır Karakaya vd., 2017). Halkla ilişkiler uygulamaları geleneksel 

olarak tanıma ve tanıtma faaliyetlerinden stratejik bir yapıya 

dönüşürken, halkla ilişkiler stratejistlerinin ortam taraması, paydaş 

segmantasyonu, konu yönetimi ve senaryoların oluşumunu sağlayacağı 

enformasyonların bulunduğu ortamlar ve halkla ilişkiler 

teknisyenlerinin bu senaryoları hayata geçirmesi adına yararlanacakları 
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araçlar da değişmektedir. Dolayısıyla halkla ilişkiler uygulayıcılarının 

kullandığı gazete, dergi, radyo, televizyon gibi geleneksel kitle iletişim 

araçlarına (Kazancı, 2004) bilgisayar, internet, akıllı telefon, sosyal 

medya ve sosyal ağlar gibi dijital araçların da eklemlenmesi kaçınılmaz 

olmuştur (Türkal ve Güllüppınar, 2017: 596). Nitekim, 21. yüzyılın 

hayati dinamiklerden birisi olan internet ve sosyal medya katılım, 

açıklık, diyalog, bağlantısallık, erişim, ulaşılabilirlik, ölçülebilirlik, 

kullanışlılık, yenilik, kalıcılık ve daha birçok özelliğiyle halkla 

ilişkilerin bu değişen stratejik yapısında önemli bir yere sahipken (Onat, 

2010: 105; İşlek, 2012: 19; Burgaz, 2014: 36; Kocabaş, 2016: 72); bu 

yeni ortamlar halkla ilişkileri daha stratejik, küresel, iki yönlü, 

interaktif, simetrik ve diyalojik bir disipline dönüştürmektedir (Grunig, 

2009: 1).  

1.HALKLA İLİŞKİLER ARACI OLARAK SOSYAL MEDYA 

Sosyal medya çift yönlü iletişimi temel alan gelişmiş halkla ilişkiler 

stratejilerinde kurumlara paydaşlarıyla direk iletişime geçmek, 

karşılıklı paylaşımda bulunmak ve süreçlere katılım sağlamak adına 

yeni ortamlar sunarken (Watson, 2012: 395), halkla ilişkiler 

uygulayıcılarının oluşturduğu stratejiler doğrultusunda kurumun 

enformasyonlarının aktarımı, paydaşlarla karşılıklı bilgi alışverişi 

içinde karar alma imkânı, sorunlara büyük krizlere dönüşmeden 

müdahale etme fırsatı ve faaliyetlerini yürütebilme olanağı sunan etkin 

bir iletişim ortamına dönüşmüştür (Kent, 2013: 338). Ayrıca, sosyal 

medya ile yeni bir kamusal alan oluşmakta, sosyalliği mümkün kılan 

“kamusal alanda var olma” gerekliliğine “sosyal medyada görünür 
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olma” gibi gereklikler de eklemlenmekte dolayısıyla kişi ve kurumlar 

yeni bir kamusal alan olarak karşılarına çıkan sosyal medyada da birer 

kimlik edinmektedir (Eraslan-Uludağ, 2013: 32). Bu durumda kurumlar 

kullanıcı adı, fotoğraf ve profil bilgileriyle oluşturdukları kurumsal 

kimlik üzerinden kurumlarını ve ürünlerini/hizmetlerini tanıtmakta, 

genel veya özel çevrimiçi mesaj göndermekte, ses, fotoğraf, video gibi 

materyalleri kullanarak iletişim kurmakta ve kurumsal kimliklerini 

yansıtmaktadırlar (Pempek vd., 2009: 227). Kurum kimliğinin 

oluşturulmasından sorumlu olan halkla ilişkiler fonksiyonları (Okay, 

1995: 33), oluşturulan kimliğin var olunan her alana entegre edilmesi 

ve tüm mecralarda yansıtılması konusundan da sorumludur. 

Dolayısıyla, kurumun kim olduğunu, ne yaptığını, nasıl yaptığını ortaya 

koyan felsefe, dizayn, davranış ve iletişim unsurlarının toplamı olan 

kurumsal kimliklerini sosyal medya ile paydaşlarına aktarmaktadırlar 

(Okay, 2008: 38).  

2. BELEDİYELERDE HALKLA İLİŞKİLER AMAÇLI SOSYAL 
MEDYA KULLANIMI 

Nitekim, değişen çevresel koşullar ve sosyal medyanın sunduğu tüm bu 

olanaklar paydaşlarla iletişime geçmek ve ilişki süreçlerini yönetmek 

zorunda olan halkla ilişkiler fonksiyonlarının sosyal ağ kullanım 

gerekliliğini ortaya koyarken; bu durum vatandaşların ortak rızası ile 

oluşmuş, ortak kaynakların kullanımına ve yarattığı sonuçlara dair 

vatandaşların aydınlatılmasını görev olarak kabul eden kamu 

kurumlarından (Öztürk, 1992: 189) özellikle belediyeler için daha da 

önemlidir. Çünkü, siyasal katılımın sağlandığı kurumlar olmanın 
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ötesinde; vatandaşlarla birebir temasta olan, onların sorunlarıyla direkt 

olarak ilgilenen belediyeler hizmet sundukları vatandaşların ortak 

oylarıyla seçilmekte, onlara karşı sorumlukları bulunmakta, bu noktada 

da halkla ilişkilere ve halkla ilişkiler uygulamalarına ihtiyaç 

duymaktadır (Öner, 2001: 103). Nitekim, seçim ile iş başına gelen 

belediyeler vatandaşların ihtiyaçlarını gidermek adına etkin ve gerekli 

çalışmaları yürüterek, beklenti ve taleplere uygun hareket ederek 

başarılı olabilmektedir (Özüpek ve Aksoy, 2010: 54). Dolayısıyla 

belediyeler, içerisinde yalnızca departman düzeyinde bulunan halkla 

ilişkiler birimlerinin doğru şekilde yapılanması, işlevlerinin doğru 

tanımlanması ve uygulamaların en üst yöneticiden en alt çalışana kadar 

herkes tarafından desteklenmesi (Yurdakul vd., 2011: 208), halkla 

ilişkiler birimlerinin tepe yönetime yakın  bir konumda yer alması, 

bunun yanısıra paydaşlara sadece hizmet sunulan bir vatandaştan öte 

sürdürülebilirliklerinde pay sahibi olan birer paydaş gözüyle bakılması 

(Şatır Karakaya vd., 2017: 13) gerekmektedir. Belediyecilik anlayışının 

değişimi, halkla ilişkiler fonksiyonuna ve paydaşlara olan bakış açısını 

değiştirmenin yanısıra paydaşlara yönelik halkla ilişkiler 

uygulamalarını da değiştirmektedir (Tarhan, 2012: 82). Halkla ilişkiler 

uygulayıcıları geleneksel anlamda belediyeler adına kamuoyu 

araştırmaları yapma, basın bülteni gibi yazılı materyaller hazırlama, 

faaliyetlerin genel anlamda plan ve programını hazırlama, bu 

faaliyetlerde yer alacak uzman, tanınmış kişiler bulma, medyada yer 

almak için görüşmeler yapma vb. (Sezgin, 2011: 114) faaliyetleri 

hayata geçirmenin ötesinde belediyelerin paydaşları ile arasında var 

olan ya da olması muhtemel sorunlarını ve isteklerini araştırması, 
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konuları ve paydaşları önem sırasına göre sınıflandırarak belirli 

stratejiler oluşturması, bu stratejileri belediye başkanlarına aktarması, 

yapılan uygulamalar sonucu alınan feedbackleri düzenli olarak kontrol 

etmesi ve anında sürece dahil olması gerekmektedir (Solmaz, 2006). 

Ayrıca halkla ilişkiler uygulayıcılarının belediyeler ve paydaşları 

arasında ilişki oluşturmaya ve sürdürmeye yönelik uygulamaları gibi bu 

uygulamaları paydaşlara ulaştırmakta kullandıkları araçları da 

değişmektedir. Gazete, dergi, radyo ve televizyon gibi geleneksel kitle 

iletişim araçları yerini web sitesi, blog, forum, sözlük, wiki, Facebook, 

Twitter, Instagram vb. sosyal ağları kapsayan sosyal medyaya 

bırakmaktadır (Becerikli, 2012: 941). Nitekim 4982 sayılı Bilgi Edinme 

Kanunu ile birlikte genel anlamda kamu kurumlarında ve belediyelerde 

internet ve internet teknolojilerinin kullanımı da etkilenmiştir (Solmaz 

ve Görkemli, 2012: 13). Artık, web siteleri, sosyal ağlar, RSS (Rich Site 

Summary), mobil uygulamalar gibi internet teknolojileri kullanarak 

kurumsal varlıklarını sanal ortamda da sürdüren belediyelerin bu 

uygulamaları genel anlamda e-belediye, e-yerel yönetim, e-yönetim ya 

da e-katılım olarak yer almaktadır (Henden ve Henden, 2005; Şahin, 

2007; Durna ve Özel, 2008; Memiş, 2015). 

Öncelikle birer web sitesi edinerek dijital ortamda görünürlük sağlayan 

belediyeler; basın bültenleri, yeni hizmet duyuruları, yıllık raporlar, 

konuşmalar, etkinlik, yarışma, ödül töreni duyuruları gibi tüm yazılı ve 

basılı materyallerini web sitelerinden sunmaktadır (Yayınoğlu vd., 

2017: 13). Bunların yanı sıra web siteleri belediyelere kurumsal imajı 

geliştirme, paydaş düşüncelerini öğrenip değerlendirme, paydaş 
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beklentileri doğrultusunda kurumsal gündemi belirleme, kurumsal 

sorumluluğu arttırmak adına çift yönlü bir iletişim ortamı yaratma 

imkânı da tanımaktadır (Sayımer, 2006: 166; Yağmurlu, 2011: 203). 

Kitle iletişim araçlarıyla ancak tek yönlü bilgi aktarımı sağlanabilen 

paydaşlar ise belediyelerin web siteleri aracılığıyla istedikleri bilgiye, 

istedikleri yer ve zamanda ulaşmakta, site haritası ve linklerle daha 

fazla bilgiye kolayca ulaşabilmekte, mail yoluyla detaylı bilgi talep 

edebilmekte, iletişim ve konum bilgilerinden kurumun birebir 

kendisine ulaşabilmektedir (Tanyıldızı ve Karatepe, 2011: 525). Süreç 

içerisinde web sitelerine Facebook, Twitter, Instagram, Youtube vb. 

gibi sosyal ağları ve mobil uygulamaları da eklemleyen belediyeler bu 

uygulamalara web sitelerinden birer yönlendirme yaparak sosyal ağları 

da çalışmalarına dâhil etmektedir (Tarhan, 2012; Yağmurlu, 2013). 

Belediyeler web sitelerinde yürüttükleri uygulamaları birebir sosyal 

ağlarda oluşturdukları kurumsal sayfalarda da yürütmektedir (Kaygısız 

ve Sarı, 2015: 314). Ayrıca sosyal ağlar, web sitelerinin sunduğu 

ulaşım, iletişim, enformasyon aktarımı, yorum yapma, geribildirim vb. 

fonksiyonel özelliklerin yanısıra içeriği beğenme, içeriği paylaşarak 

yayılımını sağlama, içerik oluşturma, içeriği düzenleme, gizleme ya da 

silme denetimine sahip olma (Landsbergen, 2010: 135) vb. imkânlar 

tanımaktadır. Nitekim belediyeler, sosyal ağları aktif olarak kullanan 

paydaşlarına önemli haberleri duyurmakta, gündemdeki konulara 

ilişkin görüşlerini bildirmekte, her an ulaşılabilecek şeffaf bir yapı 

sunmakta ayrıca kullanıcılar ve diğer örgütlerle iletişim ağı kurmakta, 

imza, eylem veya yardım amaçlı kampanyalar yürütmekte ve hali 

hazırdaki kampanyalara destek sağlamaktadır (Onat, 2010: 117). 
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Belediyeler, sosyal ağlar üzerinden bilgi aktarmanın yanısıra herhangi 

bir yaptırıma karşı paydaşlarının tepki ve şikâyetlerinden haberdar 

olmakta, bu tepkilerin oluşturacağı krizleri daha önceden fark etmekte, 

hızlı ve etkin bir şekilde bu süreçleri yönetmektedir (Arslan, 2017: 

366). Belediyelerin halkla ilişkiler aracı olarak sosyal ağ kullanımını 

ele alan çalışmalar (Tahran, 2012;  Solmaz ve Görkemli, 2012; 

Becerikli, 2012; Demirtaş, 2012; Çiftçi, 2018: 117; Yağmurlu, 2013, 

Kaygısız ve Sarı, 2015; Şimşek, 2016) belediyelerin tüm faaliyetlerini 

daha hızlı gerçekleştirme, birer kamu kurumu olarak kendilerinden 

beklenen açıklığı ve şeffaflığı sağlama, yapılan ya da yapılamayan tüm 

eylemleri paydaşlara açıklama, olaylar karşısındaki tutumları ve 

sonrasındaki yaptırımları duyurma, paydaşların süreçlere entegre 

edildiği bir yönetişim sağlama, gibi simetrik eylemlerin sosyal ağların 

tanıdığı iki yönlülük, anındalık ve etkileşim imkanlarıyla mümkün 

kılındığını vurgulamaktadır. 

Gerek ulusal gerekse uluslararası literatürde sosyal ağların halkla 

ilişkiler aracı olarak kullanımı, üzerinde durulan bir konu iken ve 

büyükşehir belediyeleri ile ilgili yapılan çalışmalar sosyal ağların 

önemini ve halkla ilişkiler amaçlı kullanımının gerekliliğini 

vurgularken; yapılan çalışmaların her biri ya çok sayıda belediyenin tek 

bir sosyal medya hesabını (Tarhan, 2012; Becerikli, 2012; Şimşek, 

2016) ya da az sayıda belediyenin bir veya iki hesabını (Demirtaş, 2012; 

Solmaz ve Görkemli, 2012; Yağmurlu, 2013; Kaygısız ve Sarı, 2015; 

Arslan, 2016) ele almaktadır. Kamu kurumları için genelleme 

yapabilmek ve bütünü yansıtabilmek adına kapsayıcı bir araştırmaya 
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ihtiyaç duyulmaktadır. Dolayısıyla bu çalışma, sosyal ağlarının halkla 

ilişkiler aracı olarak kullanımını bütünüyle resmetmek adına 

Türkiye’de bulunan bütün büyükşehir belediyelerinin birden fazla 

sosyal medya hesabını (üç ayrı sosyal medya hesabı) eş zamanlı olarak 

incelemeyi amaçlayarak Türkiye bağlamına yönelik bütünsel bir 

açılımla alana katkı sunmayı hedeflemektedir. 

3. YÖNTEM 

Araştırmanın amacı, Türkiye’deki büyükşehir belediyelerinin halkla 

ilişkiler uygulamaları açısından sosyal medya ağlarını nasıl 

kullandığını ortaya koymaktır. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki 

sorulara cevap aranmaktadır: 

• Türkiye’deki büyükşehir belediyeleri hangi sosyal ağlardaki 

kurumsal hesaplarını daha yoğun kullanmaktadır? 

• Türkiye’deki büyükşehir belediyeleri sosyal ağlardaki kurumsal 

hesaplarını nasıl kullanmaktadır? 

• Türkiye’deki büyükşehir belediyelerinin sosyal ağlarda sahip 

olduğu kurumsal hesaplara halkla ilişkiler modelleri nasıl 

yansımaktadır?  

• Türkiye’deki büyükşehir belediyeleri sosyal ağlarda sahip olduğu 

kurumsal hesaplarda kurumsal kimlik öğelerine ne miktarda yer 

vermektedir. 

Araştırma kapsamında büyükşehir belediyelerinin sosyal medya 

hesapları zaman ve kaynak kısıtlılığından dolayı üç aylık bir zaman 

diliminde incelenmiştir. Bu durum araştırmanın temel sınırlılığıdır. 
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Araştırmaya “tam sayım yöntemi” ile Türkiye’de bulunan 30 

büyükşehir belediyesinin sosyal medya hesapları dâhil edilmiştir. 

Büyükşehir belediyelerinin isimleri Tablo 1’de gösterilmektedir: 

 

Tablo 1. Araştırma Kapsamında Sosyal Medya Hesapları İncelenen Büyükşehir 
Belediyeleri 
Adana B. B. Denizli B. B. İstanbul B. B.4 Malatya B. B. Sakarya B.B. 

Ankara B. B. Diyarbakır B.B. İzmir B. B. Manisa B. B. Samsun B. B. 

Antalya B B. Erzurum B. B. K. Maraş B. B. Mardin B. B. Ş. Urfa B. B. 

Aydın B. B. Eskişehir B.B. Kayseri B. B. Mersin B. B. Tekirdağ B. B. 

Balıkesir B. B. G. Antep B. B. Kocaeli B. B. Muğla B. B. Trabzon B.B. 

Bursa B. B. Hatay B. B. Konya B. B. Ordu B. B. Van B. B. 

 

Araştırmanın verileri “doküman incelemesi” metoduyla elde edilmiştir. 

Doküman incelemesi; gözlemde bulunma ya da mülakat yapma 

imkânının mümkün olmadığı durumlarda sıkça kullanılan bir veri 

toplama aracıdır. Araştırmacı belirli kavramlar, kategoriler, temalar ve 

kodlar geliştirerek ya da literatürde yapılan başka bir araştırmanın 

boyutlarını temel alarak elde ettiği yazı, görsel, video vb. materyallerin 

analizini gerçekleştirmektedir (Yıldırım ve Şimşek, 2013: 215-231).  

Araştırma kapsamında öncelikle 26.09.2016 tarihinde 

https://www.google.com.tr/ üzerinden bütün büyükşehir 

belediyelerinin resmi web sitelerine ulaşım sağlanmıştır. Sonrasında 

büyükşehir belediyelerinin web siteleri üzerinden yönlendirmede 

bulundukları resmi hesaplar tespit edilmiştir. Bu doğrultuda, 

 
4 İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin kurumsal web sitesi yanısıra “İ.B.B. Halkla 
İlişkiler Müdürlüğü” adında bir sayfasının daha bulunduğu tespit edilmiştir. Araştırma 
kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi adına incelenen mecralara bu sayfanın 
yönlendirdiği Facebook ve Twitter hesapları da dâhil edilmiştir. 
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büyükşehir belediyelerinin en az 2 en fazla 6 sosyal medya ağında resmi 

hesabı bulunmakta ve kullanım sıklığına göre sosyal medya ağları şu 

şekilde sıralanmaktadır; Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, 

Google+, Pinterest, Flickr, Vimeo, Linkedin. Bu sosyal ağlar 10-16 

Ekim 2016 tarihleri arasında pilot çalışma ile gözlemlenmiş ve içlerinde 

en aktif kullanılan ağların “Facebook, Twitter ve Instagram” olduğu 

tespit edilmiştir. Dolayısıyla büyükşehir belediyelerinin Facebook, 

Twitter ve Instagram hesapları araştırma kapsamına dâhil edilmiş ve 1 

Ocak 2017-7 Mart 2017 tarihleri arasında elde edilen veriler doküman 

incelemesi yapmak adına kayıt altına alınmıştır. 

Araştırma kapsamında doküman incelemesi sonucu elde edilen veriler 

içerik analizi yöntemiyle değerlendirilmiştir. İçerik analizi, nicel ve 

nitel veriyi kavram ve temalar etrafında birleştirerek araştırmacıya ve 

literatüre anlamlı veri sağlamaktadır. Elde edilen sözel verinin içerik 

analizi yöntemiyle incelenmesi; verinin sayısallaştırılması, daha kesin 

ve yüzdesel yargılara dayanılması, ortaya çıkan temalara göre kavram 

ve boyutların oluşturulması bakımından araştırmacıya büyük katkı 

sağlamaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2013: 259). 

İçerik analizinin tema, kategori ve kodları oluşturulurken Zerfass ve 

Schramm’ın (2014) sosyal ağların halkla ilişkiler aracı olarak 

kullanımını ele alan çalışması referans alınarak araştırmanın tema 

(halkla ilişkiler modelleri ve kimlik yönetimi) ve kategorileri (basın 

ajansı modeli, kamuyu bilgilendirme modeli, iki yönlü asimetrik model, 

iki yönlü simetrik model, karma motifli model, felsefe, dizayn, iletişim, 

davranış) belirlenmiştir. Bu tema ve kategorilerin kodları 
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oluşturulurken kimlik yönetimi için Okay (2008) ve Karsak’ın (2008); 

halkla ilişkiler modelleri için ise Şatır Karakaya (2011) ile Okay ve 

Okay’ın (2011) çalışmaları kullanılmıştır. Bu doğrultuda oluşturulan 

tema, kategori ve kodlar Tablo 2’de gösterilmektedir: 

Tablo 2. İçerik Analizinin Nitel Kısmında Kullanılan Tema, Kategori ve Kodlar 
HALKLA İLİŞKİLER MODELLERİ 

Basın Ajansı 
Modeli 

Kamuyu 

Bilgilendirme 

Modeli 

İki Yönlü 
Asimetrik 

Model 

İki Yönlü 
Simetrik Model 

Karma Motifli Model 

Propaganda Bilgi yayma İkna Karşılıklı anlayış İkna/Karşılıklı anlayış 

Kamuoyu 

kontrolü 

Kamuların 
kazanılması 

Kamuoyu 

hâkimiyeti Kamularla uyum 
Kamuoyu hâkimiyeti/ 
kamularla uyum 

Eksik, yalan, 

yanlış bilgiler Nesnel bilgiler 

Kamu yararına, 
ikna amaçlı 
bilgi  

İlişki oluşturmaya 
yönelik bilgi 
paylaşımı 

Kamu yararına, ikna 
amaçlı bilgi/ İlişki 
oluşturmaya yönelik 
bilgi paylaşımı 

Tek yönlü 
iletişim 

Tek yönlü iletişim 

Kaynaktan- 

alıcıya 
feedback 

Gruptan-gruba 

feedback 

Kaynaktan- alıcıya 
feedback / Gruptan-

gruba feedback 

KİMLİK YÖNETİMİ 

Felsefe Dizayn İletişim Davranış 

Kuruluş Bilgisi Slogan 

Duyurular 

Hizmet  Kutlama, Kınama, Anma 

Temel Değerler Logo Etkinlik 
Bilgilendirme (ekonomik, 

toplumsal, siyasi, kurum içi) 

 

Vizyon 
Renkler 

Farklı sosyal medya 
ağları arası yönlendirme 

Bilgi 

Yönetimi 

Genişletme 

Misyon Gönderi Şekli 
(metin, görsel, 
bağlantı, video) 

Yenileme 

Amaç Kaldırma 

Kaynak: Zerfass ve Schramm,2014; Şatır Karakaya, 2011; Okay ve Okay, 2011; Okay, 2008; Karsak, 
2008’in çalışmalarından geliştirilmiştir. 
 

Tablo 2’de yer alan tema, kategori ve kodlar, 10-16 Ekim 2016 tarihleri 

arasında tüm büyükşehir belediyelerinin en aktif sosyal medya 

hesaplarının tespit edildiği havuzdan bir büyükşehir belediyesinin 

mevcut içerikleri seçilerek gerçekleştirilen pilot çalışma ile denenmiş, 
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çift araştırmacı tarafından tema, kategori ve kodların uygulanabilir 

olduğu tespit edilmiştir.  

İçerik analizi yöntemiyle sınıflandırılan ve sayılan nitel verilerin 

incelenmesinde en dikkat gerektiren nokta yanlı olmaktan 

kaçınılmasıdır. Bu bakımdan içerik analizi kapsamında kodlanan 

verilerin güvenilirliği “bağımsız kodlayıcılarla” sağlanmaktadır. 

Geliştirilen tema, kategori ve kodlar elde edilen veri setine bağımsız 

kodlayıcı ya da kodlayıcılar tarafından tekrar uygulanır ve araştırmacı 

ile kodlayıcı sonuçlarının minimum %70 oranında bir benzerlik 

taşıması beklenir (Yıldırım ve Şimşek, 2013: 265). Bu noktada 

çalışmanın güvenilirliği açısından bağımsız bir kodlayıcı ile araştırma 

gerçekleştirmiştir. Elde edilen verileri aynı tema, kategori ve kodlara 

göre analiz eden bağımsız kodlayıcı ile aradaki fark %2’dir. 

3.1. Büyükşehir Belediyelerinin Sosyal Ağ Kullanımına İlişkin 
Bulgular 

Büyükşehir belediyelerinin en sık kullandıkları mecraların dağılımı 

Tablo 3’te gösterilmektedir: 
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Tablo 3. Büyükşehir Belediyelerinin İncelenen Sosyal Medya Hesapları 
 Facebook Twitter Instagram 

Adana + + + 

Ankara + + + 

Antalya + + + 

Aydın + +  

Balıkesir + +  

Bursa + +  

Denizli + +  

Diyarbakır + +  

Erzurum + +  

Eskişehir + +  

G. Antep + + + 

Hatay + + + 

İstanbul + +  

İzmir + + + 

K. Maraş + + + 

Kayseri + +  

Kocaeli + + + 

Konya + +  

Malatya + + + 

Manisa + + + 

Mardin  +  

Mersin + +  

Muğla + +  

Ordu + + + 

Sakarya + +  

Samsun  +  

Ş. Urfa + + + 

Tekirdağ + + + 

Trabzon + +  

Van + +  

TOPLAM 28 30 13 
 

Tablo 3’e göre, büyükşehir belediyelerinin tümünün Twitter’ı, 28’inin 

Facebook’u ve 13’ünün Instagram’ı kullandığı saptanmıştır. Diğer 

yandan Samsun Büyükşehir Belediyesi araştırma süresince Twitter’da 

bulunan resmi sayfasında, Trabzon Büyükşehir Belediye’si ise 

Facebook’da bulunan resmi sayfasında herhangi bir içerik 

paylaşımında bulunmamıştır. Dolayısıyla büyükşehir belediyelerinin 

aktif olarak kullandıkları 27 Facebook, 29 Twitter ve 13 Instagram 

olmak üzere 69 sosyal medya hesabı araştırmaya dâhil edilmiştir. 
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Tarhan 2012 yılında büyükşehir belediyelerinin Twitter hesapları 

üzerinden sosyal medya kullanımlarını incelediği çalışmasında, o yıl 

itibariyle hizmet sunan 16 büyükşehir belediyesinin yalnızca 9’unun 

Twitter’da bir hesaba sahip olduğunu ortaya koymaktadır (2012: 89). 

Solmaz ve Görkemli’nin yine aynı yıl içerisinde bütün büyükşehir 

belediyelerinin Facebook ve Twitter hesapları üzerinden sosyal medya 

kullanımlarını inceledikleri çalışmalarında, 16 büyükşehir 

belediyesinin 14’ünün Facebook’ta, 11’inin ise Twitter’da bir hesaba 

sahip olduğunu belirtmektedirler (2012: 16). Nitekim bu araştırmada 

yer alan 30 büyükşehir belediyesinin tümünün birer Twitter hesabına, 

28’inin Facebook hesabına ayrıca 13’ünün birer Instagram hesabına 

sahip olduğunun saptanması büyükşehir belediyelerinin geçen süre 

zarfında sosyal medyanın önemini kavradıklarını ve halkla ilişkiler 

aracı olarak sosyal medya ağlarının kullanımını giderek arttırdıklarını 

göstermektedir. 
 

3.1.1. Büyükşehir Belediyelerinin Takipçi Sayılarına İlişkin 
Bulgular 

 

Büyükşehir belediyeleri sosyal ağlarda toplam “3.143.075” takipçiye 

sahiptir. Toplam takipçilerin %51.45’i Twitter, %42.87’si Facebook ve 

%5.66’sı Instagram takipçilerinden oluşmaktadır. Büyükşehir 

belediyelerinin halkla ilişkiler amaçlı sosyal medya kullanımlarını 

incelediği Tarhan’ın 2012 yılındaki çalışmasında Twitter hesaplarının 

“38.206” kişi tarafından takip edildiği belirtilmektedir. Nitekim bu 

araştırmada yer alan 30 büyükşehir belediyesinin geçen süre içerisinde 

takipçi sayılarını arttırarak Facebook ve Twitter’da toplam “2.965.086” 



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  / 2  | 19 

 

kişiye ulaştığının saptanması, büyükşehir belediyelerinin sosyal 

medyaya verdikleri önemi ve literatürde belirtilen, sosyal medyanın 

hızla ilerleyişini göstermesi bakımından dikkat çekicidir. 

Diğer yandan Instagram, yeni bir mecra olmasına karşın görsel hafızaya 

hitap etmesi ve bunu birçok eklentiyle desteklemesi açısından kurumlar 

adına önemli ve keşfedilmesi gereken bir ortam olarak dile 

getirilmektedir (Zolkepli vd., 2015: 6). Bu bakımdan büyükşehir 

belediyelerinin yarısına yakınının bu mecrayı kullanması ayrıca bu 

mecrayı kullanan büyükşehir belediyelerinin yarısından fazlasının on 

bin üzeri kullanıcıya sahip olması yenilikleri takip ettikleri ve 

süreçlerine entegre etmeye başladıkları şeklinde yorumlanabilir. 

3.1.2. Büyükşehir Belediyelerinin Gönderi Sayılarına İlişkin 
Bulgular  

Doküman incelemesinin gerçekleştirildiği süre içerisinde büyükşehir 

belediyeleri sosyal medya hesaplarında toplam 6.510 gönderi 

paylaşılmıştır. Bu gönderilerin %52.10’nu Twitter’da, %38.15’i 

Facebook’ta ve %8.74’ü Instagram’da paylaşılmıştır. Gönderilerin 

çoğunlukla Twitter’da paylaşılmış olması dikkat çekici bir bulgudur. 

Nitekim Önder (2016), Twitter’ı gündem yaratan ve sanal kamuoyunun 

oluşumuna izin veren kimi zamanda bu oluşumların gerçek eylemelere 

dökülmesine neden olan bir sosyal mecra olarak tanımlanmaktadır. 

Bonsón vd. (2012: 7) de Twitter’ın dolaysız kısa metinlerle bilgi 

aktardığını ve tweetlerle anlık erişime izin verildiğini vurgulamaktadır. 

Dolayısıyla büyükşehir belediyelerinin Twitter’ın gündem konuları 

üzerindeki etkisinin ve paydaşlara ulaşmadaki öneminin farkına 
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vardıkları ve bu mecradaki enformasyon oluşumuna ve aktarımına 

yoğunluk verdikleri söylenebilir. 

3.1.3. Büyükşehir Belediyesi Gönderilerinin Gün ve Saat 

Dağılımına İlişkin Bulgular 

Doküman incelemesi süresince büyükşehir belediyelerinin oluşturduğu 

toplam “6.510” gönderinin %82.84’ü hafta içi ve %85.68’i mesai 

saatleri içinde paylaşılmıştır. Bu durumun kamu kurumlarının yapısı 

gereği resmi olma ve kurallar çerçevesinde davranışlar sergileme 

özelliklerinden (Kazancı, 2004) kaynaklandığı söylenebilir. Diğer 

yandan toplam gönderilerin %17.15’inin hafta sonu, %14.31’inin ise 

mesai saatleri dışında paylaşılmış olması dikkat çekici bir bulgudur. 

Sosyal medya; zaman ve mekan kavramlarını yeniden şekillendirerek 

bu kavramların oluşturduğu kısıtları ortadan kaldırmaktadır. Bu sayede 

kurum ve paydaşları devlet dairelerinin açık/kapalı olması gibi 

zorunluluklardan kurtulmakta, 7/24 açık olan bir iletişim ortamında 

karşılıklı paylaşım imkanı yakalamaktadır (Vural ve Bat, 2010: 3351; 

Tarhan, 2012: 93). Bu doğrultuda büyükşehir belediyelerinin kamu 

kurumları olmalarından kaynaklanan yapılarına rağmen hafta sonu ve 

09:00-17:00 arası açık olduğu (www.devlette.com, erişim tarihi: 

18.12.2018) mesai saatleri dışında da kısmen gönderi paylaşması, 

paydaşlarına enformasyon aktarmaya ve sosyal medyanın anında ve 

tam zamanlı iletişim ortamından yararlanmaya çaba gösterdikleri 

şeklinde yorumlanabilir. 
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3.2. Büyükşehir Belediyelerinin Paylaşımlarında Kullandıkları 

Halkla İlişkiler Modellerine İlişkin Bulgular 

 

Büyükşehir belediyelerinin paylaşımlarında “basın ajansı, kamuyu 

bilgilendirme, iki yönlü simetrik, iki yönlü asimetrik ve karma motifli 

model” olarak tanımlanan beş halkla ilişkiler modelinden hangisinin, 

ne miktarda kullanıldığına ilişkin bulgular Tablo 4’te gösterilmektedir. 
 

Tablo 4. Büyükşehir Belediyelerinin Halkla İlişkiler Modellerini Kullanım Miktarları 

Büyükşehir 
Belediyeleri 

Basın 
Ajansı 
Modeli 

Kamuyu Bilgilendirme 

Modeli 

İki Yönlü 
Asimetrik 

Model 

İki Yönlü Simetrik 
Model 

Karma 

Motifli 

Model 

F T İ F T İ F T İ F T İ F T İ 

Adana    105 94 86    24 22 23    

Ankara    2 4 221    - - 14    

Antalya    105 109 20    21 21 -    

Aydın    20 21     - -     

Balıkesir    57 189     3 3     

Bursa    103 155     6 6     

Denizli    25 48     - 3     

Diyarbakır    56 66     9 6     

Erzurum    34 41     3 3     

Eskişehir    65 45     - -     

G. Antep    131 208 14    - - -    

Hatay    132 125 2    2 - -    

İstanbul    187 398     2 6     

İzmir    110 104 29    - - 8    

K. Maraş    109 141 32    10 10 4    

Kayseri    69 172     1 8     

Kocaeli    58 63 6    7 6 1    

Konya    188 203     - -     

Malatya    41 78 2    6 5 -    

Manisa    172 160 16    1 2 -    

Mardin     135      4     

Mersin    130 291     13 15     

Muğla    53 35     1 1     

Ordu    60 63 39    - - -    

Sakarya    96 95     - 12     

Ş. Urfa    137 126 36    14 5 5    

Tekirdağ    101 82 8    7 3 3    

Trabzon     51      1     

Van    8 13     - -     

Genel Toplam 
   2.354 3.315 511    130 142 58    

 6.180 (%94.93)  330(%5.06)  
  

Tablo 4’e göre, büyükşehir belediyelerinin sosyal ağlar üzerinden 

paylaştığı toplam “6.510” gönderinin 6.180’i (%94.93) “kamuyu 

bilgilendirme modeli” çerçevesinde oluşturulmuştur. Kamuyu 
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bilgilendirme modeli çerçevesinde nesnel olarak tek yönlü bir bilgi 

aktarımı ile oluşturulan içerikler: “D-400 üzerinin kapanması 

çalışmalarında sona doğru ilerliyoruz. Hava muhalefeti sebebi ile 

ertelenen asfalt çalışmalarımız bugün tüm hızıyla devam ediyor”, 

“Metro Hattı çalışmalarına ve görüşmelerine hız kesmeden devam 

ediyoruz”, “Yeşilay Kuruluş Yıldönümü Bisiklet Etkinliği nedeniyle, 

yarın 10:30-13:30 saatleri arasında bazı yollar kapatılacak”, 

“İlçelerimizin Nöbetçi Eczane Listesi. İhtiyacınız Olmaması Dileğiyle. 

Acil Şifalar Dileriz” şeklinde örneklendirilebilir. Nitekim bu bulgu 

literatürde büyükşehir belediyeleri üzerine yapılan sosyal medya 

çalışmalarındaki büyükşehir belediyelerinin sosyal ağlarda paylaştığı 

gönderilerin içeriklerini çoğunlukla kamuyu bilgilendirme modeli 

çerçevesinde oluşturduklarını gösteren bulgularla örtüşmektedir (Cho 

ve Park, 2012; Sandoval-Almazan vd., 2012; Tarhan, 2012; Yıldırım, 

2014; Kaygısız ve Sarı, 2015; Şimşek, 2016; Şenyurt, 2016). 

Grunig ve Hunt’ın tarihsel gelişim sürecine ve uygulanan iletişim 

tarzlarına göre şekillendirdiği basın ajansı, kamuyu bilgilendirme, iki 

yönlü asimetrik ve iki yönlü simetrik modellerinden biri olan ve yine 

Grunig ve Hunt tarafından kuruluşların yaklaşık yüzde ellisinin 

kullandığı aktarılan “kamuyu bilgilendirme modeli” kurumların 

eylemlerini nesnel bir şekilde basınla paylaşmasını ve kamulara iyi ya 

da kötü her ne olursa olsun doğru bilgileri ulaştırmasını temel 

almaktadır (Grunig ve Hunt, 1984: 30). Buradaki bilgi aktarımı iki 

yönlü asimetrik modeldeki gibi kamuları etkileyip ikna etmek ya da 

basın ajansı modelindeki gibi eksik ve yalan bilgilerle kamuların 
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onayını almaktan ziyade bilginin topluma doğru bir şekilde 

yayılmasıdır (Yılmaz, 2013: 110). Bu bakımdan kâr amacı gütmeyen 

kuruluşlar, eğitim kuruluşları, dernekler (Kalender ve Tarhan, 2009: 

21) ayrıca hükümet ve kamu kurumları halkla ilişkiler amaçlı 

enformasyon aktarımında sıklıkla bu modelden yaralanmaktadır (Okay 

ve Okay, 2011: 119). Kamu kurumları mal ve hizmet üretmek adına 

kurulan diğer kurumlar gibi hizmet sunmak adına oluşturulmuş yapı ya 

da yapılar bütünü olmalarının yanısıra kamusal alanda bulunan kişilerin 

ya da tüzel kişiliklerin hareketlerini düzenleyen ve bu konuda yaptırım 

yetkisine sahip idari yapılardır (Öztürk, 1992: 187). Bu nedenle 

vatandaşlara ya da tüzel birer kişilik olan kuruluşlara yaşadıkları çevre 

içerisinde uymaları gereken kuralları aktarmak, sorumluluklarını 

hatırlatmak, müşterek ihtiyaçları (sağlık, eğitim, barınma, beslenme, 

güvenlik vb.) karşılamak ve düzenlemek gibi birtakım görevleri 

bulunan (Emini ve Sancak, 2018: 81) bu yönetsel mekanizmaların tüm 

bu işlevleri yerine getirirken tarafsız olarak her kişi ve kuruma eşit 

mesafede davranışlar sergilemeleri beklenmektedir. Kamu 

kurumlarının üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine 

getirmesinin yanısıra tüm bu görev ve sorumlulukları hayata geçirirken 

açık ve saydam olması ve görevlerini yerine getirmenin ötesinde atılan 

tüm adımları ve sonuçlarını halkla aktarması gerekmektedir (Kazancı, 

2004: 30). Diğer yandan 2004 yılında yürürlüğe giren 4982 sayılı Bilgi 

Edinme Hakkı Yasası’ da kamu kurumlarının vatandaşlara karşı doğru 

ve nesnel bilgi aktarımı zorunlu hale gelmektedir (www.tbmm.gov.tr, 

erişim tarihi: 22.12.2018). Ayrıca giderek gelişen iletişim ve ulaşım 

imkânları, anında geribildirim ve diyaloğu mümkün kılan sosyal medya 
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ağları ise kamu hizmeti alan ve kamu kurumlarından beklentisi artan 

aktif paydaşların bilgi talebinde bulanabilecekleri ortamları 

arttırmaktadır (Erkek, 2016: 143). Kamu kurumları tüm bu hizmetleri 

ve sonuçlarını vatandaşlara ulaştırma ve doğru enformasyonu aktarma 

noktasında ise halkla ilişkiler fonksiyonuna ihtiyaç duymaktadır (Öner, 

2001: 102). Çünkü bu görevi kurumun halkla ilişkiler birimi ve halkla 

ilişkiler uygulayıcıları yerine getirmektedir (Kazancı, 2004: 31). 

Dolayısıyla vatandaşlara eşit mesafede durma ve tarafsız olma durumu, 

kamu kurumlarının halkla ilişkiler birimlerine ve uygulayıcılarına da 

yansımakta, bu yönelimde bir plan ve uygulama gerçekleştirilmeleri 

beklenmektedir (Bülbül, 2004: 150). Bu doğrultuda Türkiye’de halkla 

ilişkilerin ilk örneklerinin görüldüğü kamu kurumlarının önemli birer 

parçası olan büyükşehir belediyelerinin inceleme süresince paylaştığı 

toplam gönderilerinin %94.93’ünün “kamuyu bilgilendirme modeli” 

çerçevesinde oluşturduğunun saptanması bir hizmet sunmak amacıyla 

kurulan büyükşehir belediyelerinin yerine getirdikleri altyapı, ulaşım, 

sağlık, beslenme, eğitim vb. hizmetleri ya da sosyal, çevresel, siyasal 

konularda yaşanan değişimleri (Ertaş,2016) halkla ilişkiler fonksiyonu 

çerçevesinde aktarırken doğası gereği nesnel olma çabasını kamuyu 

bilgilendirme modelinden yararlanarak karşıladığı söylenebilir.  

Büyükşehir belediyelerinin paylaştığı toplam gönderilerin %5.06’sı ise 

“iki yönlü simetrik model” çerçevesinde oluşturulmuştur. İki yönlü 

simetrik model çerçevesinde karşılıklı bilgi alışverişi, feedback ve 

uyuma yönelik içerikler: “Yerinde Çözüm ekiplerimiz teyzemize ulaştı. 

Gerekli tüm destek sağlanacaktır. Anadolu Ajansı'na ve duyarlı 
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vatandaşlarımıza teşekkür ederiz”, “Engelli yolcumuza gerekli 

hassasiyeti göstermeyen özel halk otobüsü sürücüsü hakkında ivedilikle 

tahkikat işlemi başlatılmıştır. Özel halk otobüsleri yönergesi 

kapsamında gerekli cezai işlem uygulanarak sürücü görevden 

uzaklaştırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” şeklinde 

örneklendirilebilir. İki yönlü simetrik model kurumların paydaşlarının 

görüşlerini alması, değerlendirilmesi ve kurumun eylem planlarına bu 

görüşleri uyumlandırarak paydaşların istediği yönde davranışlar 

sergilemesini temel almaktadır (Grunig ve Hunt, 1984: 42). Literatürde 

sosyal medya yer ve zaman kısıtını ortadan kaldırdığı, bilgiye ulaşım 

ve aktarım imkânını artırdığı ayrıca tartışma ve uzlaşı ortamı yarattığı 

belirtilen sosyal ağların kurumlara aktif iletişim süreçleri oluşturma ve 

sürdürme imkanı tanıyacağı belirtilmektedir (Vesnic-Alujevic, 2012: 

466). Ayrıca kurumlara gayrı resmi ve daha rahat bir ortam sunduğu 

için paydaşlarıyla daha eşit bir ortam yaratacağı bu ortamın da ortak 

düşüncelerin oluşumunu sağlayacağı aktarılmaktadır (Wigand, 2010: 

565). Bu doğrultuda sosyal medya ağlarının kurumlara iki yönlü 

simetrik model yönelimli davranışlar sergilemesi adına elverişli bir 

ortam sunduğu söylenebilir. Dolayısıyla büyükşehir belediyelerinin iki 

yönlü ve etkileşimli bir ortam olduğu belirtilen sosyal ağlarda yer 

verdiği toplam gönderinin yalnızca “%5.06’sı” “iki yönlü simetrik 

model” çerçevesinde oluşturulduğunun saptanması, büyükşehir 

belediyelerinin sosyal medya ağlarının sağladığı bu fonksiyonel 

özelliklerden tam anlamıyla yararlanamadıkları fakat bu konuda çaba 

sarf ettikleri şeklinde yorumlanabilir.  
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Ayrıca sosyal ağların iki yönlü olmaya ve etkileşim sağlamaya izin 

veren (Mayfield, 2008: 5) beğeni, yorum, paylaşım ve görüntülenme 

gibi teknik özellikleri de iki yönlü simetrik bir ilişki sağlaması 

açısından incelenmiştir. Büyükşehir belediyelerinin sosyal ağlarda 

paylaştıkları 6.510 gönderi toplamda 5.304.631 etkileşim almıştır. 

Literatürde kurumların, sosyal medya ağları üzerinden bu mecraları 

kullanan pasif alıcı konumundan çıkıp, aktif olarak eyleyen, talep eden 

ve onaylayan (Bayraktutan vd, 2014: 67) paydaşlara ulaşmanın yanısıra 

paydaşlarına içeriklerini kolayca sunabilecekleri, sundukları içeriklere 

paydaşlarının olumlu olumsuz tepkilerini eş zamanlı olarak 

görebilecekleri beğeni, yorum, paylaşım, görüntülenme ile anında 

etkileşim kurabilecekleri aktarılmaktadır (Onat ve Alikılıç, 2008: 1117; 

Kaplan ve Haenlein, 2010: 62). Dolayısıyla sosyal medyanın etkileşime 

imkan tanıyan bu özellikleri belediyelerin sosyal medya ağlarında 

aldıkları 5.304.631 etkileşim ile paydaşlarıyla aralarındaki iki 

yönlülüğü sağladığını da ortaya koymaktadır. Etkileşim alma ile 

sağlanılan bu iki yönlülüğün içeriklere yansımadığı bir önceki bulgu ile 

de ortaya çıkmaktadır. Nitekim paylaşılan içerikler 

değerlendirildiğinde büyükşehir belediyelerinin gönderilerinin daha 

çok kamuyu bilgilendirme modeli çerçevesinde oluşturulduğu ve 

sadece %5.06’sında simetrik model yönelimli içerikler sunulduğu tespit 

edilmiştir. 

Diğer yandan toplam etkileşimin %29.81’i beğeni, %8.85’i paylaşım, 

%0.90’nı yorum, %60.42’si ise video görüntülemelerinden 

oluşmaktadır. Büyükşehir belediyelerinin paylaştığı gönderilerin 
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yoğunlukla “beğenmeye” yönelik bir etkileşim alması dikkat çekici bir 

bulgudur. Literatürde kurumların sosyal medya ağlarında kurdukları 

birebir iletişim ve fikir alışverişi ile paydaşlarına ve ürettiği 

hizmetlerden haberdar olmayan yeni kişilere ulaşabileceği, sunduğu 

hizmetler konusunda bilgi aktarabileceği ve onay alabileceği ayrıca 

onların hizmetlerini destekleyen ve fikirlerini paylaşan kişi sayısını her 

geçen gün arttırabileceği belirtilmektedir (Wigand, 2010: 565; 

Yıldırım, 2014: 238). Bu doğrultuda büyükşehir belediyelerinin beş 

milyonu aşkın bir etkileşim elde ettiğinin ve bu etkileşimin çoğunlukla 

sunulan hizmetlere yönelik “beğenilerden” oluştuğunun saptanması, 

sosyal ağlar üzerinden iki yönlü bir iletişim gerçekleştirdikleri ve bu 

iletişimin sonucunda da beğenildikleri dolayısıyla onaylandıkları 

şeklinde yorumlanabilir. 

Ayrıca büyükşehir belediyelerinin sosyal ağlar üzerinden paylaştığı 

gönderilerin aldığı beğeni, paylaşım, görüntülenme ve yorumların 

yanısıra bu yorumları büyükşehir belediyelerinin cevaplayıp 

cevaplamadığı, cevaplıyor ise oluşturdukları geribildirimin hangi 

modeller çerçevesinde şekillendiği de incelenmiştir. Büyükşehir 

belediyeleri sosyal medya ağlarında paylaşımda bulundukları 

gönderilere bırakılan 48.063 yorumun 258’ine geri dönüş sağlamıştır. 

Büyükşehir belediyelerinin içerik analizi süresince paylaştığı 

gönderilere gelen toplam yorumun yalnızca %0.53'üne cevap vermesi 

dikkat çekici bir bulgudur. Kent ve Taylor (1998: 326) internetle 

birlikte kullanmaya başlanan teknolojik araçların kurumlara sağladı en 

temel imkânlarından birisinin ve en önemlisinin “geribildirim” fırsatı 
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olduğunu belirtmektedir. Diğer yandan Bertot vd. (2012: 31), 

çalışmalarında sosyal medyanın bu fonksiyonel özelliğiyle kamu 

kurumlarına; kamuoyu oluşturma, demokratik katılımı sağlama, 

diyaloğu sürekli hale getirme, alınan geribildirimlerle hizmetleri ve 

hizmet kalitesini geliştirme, paydaş kaynaklı çözümler üretme, 

paydaşlara karşı şeffaf bir yapı sergileme imkanı tanıdığını 

vurgulamaktadırlar. Bu noktada büyükşehir belediyelerinin sosyal 

ağların sunduğu diyalog kurma ve geribildirim sağlama imkânlarından 

tam anlamıyla faydalanamadığı söylenebilir.  

Büyükşehir belediyelerinin paylaşımlarına yapılan yorumlara 

verdikleri cevapların %58.52’si “iki yönlü asimetrik model” 

çerçevesinde sağlanan geribildirimlerden oluşmaktadır. Büyükşehir 

belediyelerinin paylaşımlarına yapılan yorumlara verdikleri cevapların 

kalan %42.24’ü ise “iki yönlü simetrik model” çerçevesinde sağlanan 

geribildirimlerden oluşmaktadır. Büyükşehir belediyelerinin 

paylaşımlarına yapılan yorumlara cevap vererek oluşturdukları 

feedbacklerin neredeyse yarı yarıya asimetrik (151) ve simetrik (109) 

oluşu dikkat çekici bir bulgudur. Literatürde kurumların içinde 

bulunduğu sorunlar, durumlar ve konular çerçevesinde bazen asimetrik 

bazen simetrik yaklaşımlar sergilediği “karma motifli” model yönelimli 

davranışların karşılıklı olarak bir kazanç ortamı sağladığı ve bu 

hareketli denge sonucu simetrik sonuçlanan bir iletişim süreci elde 

edildiği belirtilmektedir (Şatır Karakaya, 2011: 40). Bu doğrultuda 

büyükşehir belediyelerinin gönderilerini yoğunlukla “kamuyu 

bilgilendirme modeli” yönelimli içeriklerden oluşturdukları sonucuna 
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ulaşılırken bu gönderilere gelen yorumlara cevap verme aşamasında 

bazen asimetrik bazen simetrik davranışlar sergilediklerinin 

saptanması, büyükşehir belediyelerinin içerikte geleneksel mecralardan 

bilgi aktarma yöneliminde oldukları fakat sosyal ağların sağladığı 

feedback ortamında karma motifli model yönelimli davranışlar 

sergiledikleri şeklinde yorumlanabilir. 

3.3.Büyükşehir Belediyelerinin Sosyal Ağlarında ve 

Paylaşımlarındaki Kimlik Yönetimine İlişkin Bulgular 

Büyükşehir belediyelerinin sosyal ağlarında ve paylaşımlarında kurum 

kimliğini oluşturan “felsefe, dizayn, iletişim ve davranış” unsurlarına 

ne miktarda yer verdiklerine ilişkin bulgular Tablo 5’te 

gösterilmektedir. 

Tablo 5. Büyükşehir Belediyelerinin Kimlik Öğelerini Kullanım Miktarı 

Büyükşehir 
Belediyeleri 

Felsefe Dizayn İletişim Davranış 

F T İ F T İ F T İ F T İ 

Adana + - - + + + + + + + + + 

Ankara + - - - - + + + + + + + 

Antalya + - - + + + + + + + + + 

Aydın + -  + +  + +  + +  

Balıkesir - -  + +  + +  + +  

Bursa + -  + +  + +  + +  

Denizli + -  + +  + +  + +  

Diyarbakır + -  + +  + +  + +  

Erzurum + -  + +  + +  + +  

Eskişehir + -  + +  + +  + +  

G. Antep - - - + + + + + + + + + 

Hatay + - - + + + + + + + + + 

İstanbul + -  + +  + +  + +  

İzmir + - - + + + + + + + + + 

K. Maraş + - - + + + + + + + + + 

Kayseri - -  + +  + +  + +  
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Kocaeli + - - + + + + + + + + + 

Konya + -  + +  + +  + +  

Malatya - - - + + - + + - + + - 

Manisa - - - + + + + + + + + + 

Mardin  -   +   +   +  

Mersin + -  + +  + +  + +  

Muğla - -  + +  + +  + +  

Ordu - - - + + + + + + + + + 

Sakarya - -  + +  + +  + +  

Ş. Urfa + - - + + + + + + + + + 

Tekirdağ + - - + + + + + + + + + 

Trabzon + -  - +  - +  - +  

Van - -  + +  + +  + +  

Genel 

Toplam 

19 - - 26 28 12 27 29 13 27 29 13 

19 66 69 69 

 

Tablo 5’e göre, büyükşehir belediyelerinin tümü Facebook, Twitter ve 

Instagram hesaplarında “iletişim ve davranış” unsurlarına yer vermekte, 

tamamına yakını “dizayn” unsurlarına yer vermektedir. Bunun yanısıra 

büyükşehir belediyelerinin sadece %63.33'ünün (19 belediye) yalnızca 

Facebook hesaplarında “felsefe” unsurlarına yer verdiği görülmektedir. 

3.3.1.“Felsefe” Kategorisine İlişkin Bulgular 

Büyükşehir belediyelerinin %63.33'ünün Facebook hesaplarının 

hakkında kısmında en az bir felsefe unsuruna yer verirken; toplam “31” 

felsefe unsuruna yer verildiği tespit edilmiştir. Felsefe unsurlarının: 

%45.16’sını amaç; %19.35’ini misyon; %9.67’sini vizyon; %3.22’sini 

ise temel değerler oluşturmaktadır. Kurumsal kimliğinin bir parçası 

olan felsefe, kurumun toplumsal, çevresel, sosyal stratejilerini, etik ve 

ahlâki değerleri işleyiş süreçlerine ne derece entegre ederek 

sürdürülebilir kıldığını göstermektedir (Okay, 2008: 111). Kurum tüm 

bu stratejileri ve süreçleri her türlü çıktısına entegre etmek 
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durumundadır. Günümüzde kurumların var olduğu ve süreçlerini 

yansıttığı araçlar; geleneksel anlamda kurumsal yayınların, gazetelerin, 

dergilerin yanısıra sosyal medya ve araçlarını da kapsamaktadır. Sosyal 

medya etkileşimli yapısı ve bilgiye ulaşım imkanlarıyla paydaşlara 

kurumları hakkında daha geniş bir havuzdan, direk olarak enformasyon 

sunmakta, kurum ise bu sayede kimliğini ve süreçlerini aktaracak iki 

yönlü bir araca kavuşmaktadır (Ozdora-Aksak ve Atakan, 2015: 119). 

Kurumlar sosyal medya ile yalnızca görsel kimliklerini aktarmakla 

kalmayıp bu mecralarda sosyal sorumluluk kampanyaları gibi 

toplumsal yönelimli kurum felsefesini yansıtan projelerine yer 

verebilmekte, kurumun üzerine temellendirildiği amaçları ve ilkeleri 

görünür kılabilmektedir. Bu doğrultuda büyükşehir belediyelerinin 

yalnızca Facebook sayfalarının hakkında kısmında felsefe unsurlarına 

yer vermeleri bir eksiklikken; bu belediyelerin yarısından fazlasının 

felsefe unsuruna yer vermesi sosyal medyanın kurumsal kimliği ve bu 

kimliğin altında yatan kurum felsefesini aktarmada bir araç olduğunun 

farkına varmaları bakımından önemli bir adım olduğu söylenebilir. 

3.3.2. “Dizayn” Kategorisine İlişkin Bulgular 

İçerik analizi sonucunda öncelikli olarak büyükşehir belediyelerinin 

resmi Facebook, Twitter, Instagram hesaplarının profil ve kapak 

fotoğraflarının tümünün kurumsal logo ya da renklerinden oluştuğu 

gözlemlenmiştir. Büyükşehir belediyeleri resmi hesaplarında 

paylaşımda bulundukları 6.510 gönderinin 2.652’sinde (%40.73) 

dizayn öğelerine yer vermişlerdir. Dizayn öğelerinin; %66.06’sı 

kurumsal logo, %33.86’sı kurumsal renkler ve yalnızca %0.07’si 
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slogandan oluşmaktadır. Kurumsal kimliğinin bir parçası olan dizayn, 

kurumu diğerlerinden ayıran onu farklı kılan, paydaşların herhangi bir 

mecrada karşılaştığı an kurumu akıllarına getiren her türlü görsel öğe; 

ilk adımda kurum kimliğini oluşturan temel fonksiyonlardır (Karsak, 

2008: 168). Ayrıca kurumların bu dizayn unsurlarına sosyal medya 

hesaplarında yer vermeleri ise paydaşlarla olan iletişim sürecini de 

dinamik hale getirmektedir (Sundararajan ve Sundararajan, 2012: 2). 

Dolayısıyla büyükşehir belediyelerinin resmi hesap profillerini görsel 

kimlik öğeleriyle dizayn etmeleri; kurumlarının somut varlığını dijital 

ortam üzerinde de inşa etmek gerekliliğinin, bu kimlik üzerinden 

stratejilerini ve süreçlerini sosyal mecralara entegre edebileceklerinin 

ve çıktılarını paydaşlarına aktarabileceklerinin farkına vardıkları 

şeklinde yorumlanabilir. Nitekim bu bulgu literatürü destekler 

niteliktedir (Tarhan, 2012; Kaygısız ve Sarı, 2015; Arslan, 2017). 

Büyükşehir belediyelerinin toplam gönderilerinin; %67.12’sini “metin-

görsel”, %18.49’unu metin-görsel-link, %7.52’sini metin-video, 

%3.67’sini sadece metin ve kalan %3.17’sini metin ve linkten oluşan 

paylaşımlar oluşmaktadır. Kurumların yoğun olarak kullanılan sosyal 

medya ortamlarında hem var olmaları hem de bu mecralarda kurumsal 

kimlik öğeleriyle yer almaları gerektiği belirtilmektedir (Dreher, 2014: 

353). Nitekim, kurumun sosyal medyadaki varlığı giderek kurumun bir 

uzantısı olarak “e-kimliği” halini almaktadır (Devereux vd., 2017: 115). 

Dolayısıyla kurumlar var olan kimliklerini sosyal medyanın metin, 

görsel, video, ses ve kombinasyonlarını paylaşma imkânıyla 

(Landsbergen, 2010: 135) sanal ortama taşıyarak paydaşlarına ulaşım 
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sağlamakta, iletişim kurmaktadır. Kurumların sosyal medya üzerinden 

etkin bir iletişim süreci gerçekleştirmesi ise kurumun görsel öğelerine 

uygun biçimde oluşturulan içeriklere bağlanmaktadır (Kaplan ve 

Haenlein, 2010: 66). Dolayısıyla büyükşehir belediyelerinin metnin 

yanısıra görsel, video ve bağlantı gibi bileşenlerden yararlanıyor olması 

sosyal ağların detaylı bilgi aktarımına izin veren yapısının farkında 

oldukları ve bunları kullanmaya özen gösterdikleri şeklinde 

yorumlanabilir.  

Ayrıca Facebook ve Instagram’ın doğası gereği metin ve görsel 

paylaşımının daha yoğunlukta kullanılması olağan bir sonuç iken 

özellikle bir mikroblog uygulaması olarak yazınsal içeriğin daha çok 

paylaşıldığı Twitter’da (Wigand, 2010: 565) büyükşehir belediyelerinin 

sıklıkla metin-görsel kombinasyonunu kullanması dikkat çekici bir 

bulgudur. Literatürde Twitter’ın kısa mesajlaşmalara imkân tanıması 

nedeniyle anlık durum bildirme ve olayları kısa ve öz olarak açıklama 

imkânı sağladığı sıklıkla belirtilmektedir (Honey ve Herring, 2009; 

Wigand, 2010; Rybalkoa ve Seltzer, 2010; Boyd vd., 2011; Waters vd., 

2011; Dijck, 2011; Cho ve Park, 2014). Diğer yandan sosyal ağların 

yazı, ses, görüntü, video, link, bağlantı, etiket, #hastag vb. gibi 

bileşenlerle kurumlara kendi içeriğini etkili materyallerle oluşturma ve 

direkt olarak paydaşlarına aktarma imkanı tanıdığı aktarılmaktadır 

(Bonsón vd., 2012: 5). Ayrıca kurumların iletişim süreçlerinde 

karşılaştıkları problemler için en iyi çözümü sosyal ağların sahip 

olduğu bu zengin, etkileşimli ve kapsamlı bileşenlerde bulabileceklerini 

belirtilmektedir (Kent, 2013: 344). Bu doğrultuda kurumların Twitter 
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hesaplarını da metnin yanısıra görsel, video ve bağlantılarla 

zenginleştirmesinin iletişim süreçlerinde karşılaşılan problemleri 

çözmede yardımcı olabileceği söylenebilir. Dolayısıyla büyükşehir 

belediyelerinin Twitter’ı (%65.80) yazının yanısıra görsellerle 

zenginleştirerek kullanması, sosyal ağların sağladığı özelliklerden tam 

anlamıyla yararlanarak oluşabilecek problemleri önlemeye 

çabaladıkları şeklinde yorumlanabilir. 

3.3.3. “İletişim” Kategorisine İlişkin Bulgular 

Kurumsal kimliğin unsurlarından biri olan iletişim kategorisi duyurular 

ve sosyal medya ağları arası yönlendirmeler olmak üzere iki aşama 

altında değerlendirilmiştir. Büyükşehir belediyelerinin duyuruları 

“hizmet duyuruları” ve “etkinlik duyuruları” olarak iki başlık altında 

kodlanmıştır. Doküman incelemesinin gerçekleştirildiği süre içerisinde 

büyükşehir belediyelerinin paylaştığı toplam 6.510 gönderinin 1.589’u 

hizmet duyurusudur. Bu hizmet duyurularının, %53.11’i Twitter’da, 

%39.96’sı Facebook’ta, %6.92’si Instagram’da yer almaktadır. Hizmet 

duyurularının; %35.05’i dar gelirli kimselere, yaşlılara, engelli 

bireylere ve sokak hayvanlarına yapılan “yardım hizmetleri”, %7.04’ü 

kamusal alanların hasar görüp görmediği, hizmete uygun olup 

olmadığını, sahte üretim yapılıp yapılmadığını içeren 

“denetleme/önlem alma hizmetleri”, %4.84’ü yeni yapılan inşaatların 

ya da eski yapıların kontrolü gibi “restorasyon/kentsel dönüşüm 

hizmetleri”, %2.13’ü iş bulma konusunda sıkıntı çeken kimselere 

yapılan “meslek edindirme hizmetleri” oluşturmaktadır. 
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Büyükşehir belediyelerinin etkinlik duyurularına kültürel, sosyal, 

çevresel, dini, teknolojik, sportif, ekonomik, siyasal ve eğlence içerikli 

etkinlikler olarak yer verdikleri saptanmıştır. Toplam 6.510 gönderinin 

1.540’ı (%23.65) etkinlik duyurusuyla ilgilidir. Bu  gönderilerin 

%48.77’si Twitter’da, %41.49’u Facebook’ta, %9.74’ü Instagram’da 

yer almaktadır. Etkinlik duyurularının: %44.93’ünü “kültürel” 

etkinlikler, %15.90ını “sosyal” etkinlikler, %15.71’ini “sportif” 

etkinlikler, %10.90’ını “siyasi” etkinlikler, %6.62’sini “eğlenceye 

yönelik” etkinlikler, %2.07’sini “çevresel” etkinlikler, %1.88’ini “dini” 

etkinlikler, %1.68’ini “teknolojik” etkinlikler, %0.97’sini “ekonomik” 

etkinlikler oluşturmaktadır.  

Büyükşehir belediyeleri paylaşımlarında iletişim sürekliliği sağlamak 

adına paylaştığı toplam 6.510 gönderinin yalnızca 482’sinde (%7.40) 

diğer sosyal medya ağlarındaki hesaplarına yönlendirmede 

bulunmuştur. Bu yönlendirmeler görsel ve videolarının alt köşelerine 

ekledikleri Facebook, Twitter, Instagram ve diğer sosyal medya 

hesaplarının adlarından ve sosyal medya logolarından oluşmaktadır. 

Büyükşehir belediyeleri yönlendirmelerin, %44.81'ine Facebook’ta, 

%42.11’ine Twitter’da ve %13.07’sine Instagram’da yer vermektedir.  

Kurumların bir sosyal medya hesabında diğer hesaplarına yönelik 

hatırlatma yapmaları takipçilerini bu mecralara da yönlendirmektedir 

(Zerfass ve Schramm, 2014: 81). Ayrıca, sosyal medya ağlarında yer 

alan bu bilgi ve yönlendirmelerin iki yönlü iletişimin sürekliliğini 

etkileyeceği de vurgulanmaktadır (Boztepe, 2013: 124).  Bu doğrultuda 

büyükşehir belediyelerinin diğer sosyal medya hesaplarına yönelik 
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hatırlatmaların ve yönlendirmelerin oldukça az yer verilmesi 

büyükşehir belediyelerinin sosyal medya hesaplarına sahip olmanın 

ötesinde bu mecralarda sürekli iletişimi sağlayacak gereklilikleri tam 

anlamıyla kavrayamadıkları şeklinde yorumlanabilir. 

3.3.4. “Davranış” Kategorisine İlişkin Bulgular 

Kurumsal kimliğin unsurlarından biri olan davranış kategorisi kutlama-

kınama-anma, bilgilendirme ve bilgi yönetimi olmak üzere üç aşama 

altında değerlendirilmiştir. Büyükşehir belediyelerinin oluşturduğu 

toplam 6.510 gönderinin 412’si kutlama-kınama-anma davranışları ile 

ilgilidir. Kutlama-kınama-anma davranışları ile ilgili gönderilerin 

%38.10'u Facebook’ta, %53.15'i Twitter’da ve %8.73'ü Instagram’da 

bulunmaktadır. Bu kategori altında incelenen verilerin; %45.87’sini 

kutlama davranışları; %45.14’ünü anma davranışları; %8.98’i 

kınamaya yönelik davranışlar oluşturmaktadır. Karsak (2008: 169), 

kurumsal davranışın tek başına bireylerin bir araya gelerek oluşturduğu 

kurumsal yapının ortak hareketleri, tepkileri, kararları vb. olduğunu 

belirtmektedir. Okay (2008: 197) ise kurumun faaliyette bulunduğu, 

sorumlu olduğu alanlarda sergilediği toplumsal, sosyal, siyasal, 

ekonomik davranış şekilleri olduğunu aktarmaktadır. Bu noktada 

vatandaşlara en yakın olan birimlerin belediyeler olduğu ve 

belediyelerin vatandaşların hayat standartlarını yükseltmek adına 

vatandaşların kararlarıyla görev başında bulunan yapılar (Henden ve 

Henden, 2005: 49) olduğu göz önüne alındığında, büyükşehir 

belediyelerinin sosyal ağlarında yaptığı paylaşımlarıyla, bulunduğu 

şehir ve insanları adına önemli kabul edilen günleri,  haftaları (kurtuluş 



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  / 2  | 37 

 

vb.) kutlaması, önemli kabul edilen kişileri, toplulukları anması ya da 

bir anda meydana gelen ve vatandaşlarca büyük tepki gören olayları 

kınaması büyükşehir belediyelerinin gösterdiği hem toplumsal hem 

sosyal davranış tarzı olduğu şeklinde yorumlanabilir. 

Büyükşehir belediyelerinin oluşturduğu toplam 6.510 gönderinin 

2.967’si herhangi önemli bir kişinin ani vefatı, bir bölgede yaşanan 

trafik kazası gibi olaylar nedeniyle trafiğe kapanan güzergâhlar, 

yaşanan elektrik su kesintileri, mevsimsel nedenlerden dolayı iptal 

edilen seferler, belediye başkanları, gençlik kolları, yabancı kurumlar, 

bakanlık temsilcileri vb. gibi önemli kişilere yaptığı ya da birebir 

büyükşehir belediyelerinin gerçekleştirdiği görüşmeler, toplantılar 

hakkında yapılan bilgilendirmelerden oluşmaktadır. Bilgilendirme ile 

ilgili gönderilerin %55.07'si Twitter’da, %37.27'si Facebook’ta kalan 

%7.65'i ise Instagram’da bulunmaktadır. Bu kategori altında incelenen 

verilerin; %43.14’ünün ani bir olay veya durumlar hakkındaki; 

%25.04’ünü ziyaret ve toplantılar hakkındaki; %8.72’sini basında çıkan 

haberler hakkındaki; %7.92’sini günlük hava durumu hakkındaki; 

%7.78’sini kurs, merkez ve atölyeler hakkındaki; %5.29’unu nöbetçi 

eczaneler hakkındaki; %2.08’ini yeni oluşturulan hizmet noktaları, 

sistemler ve uygulamalar hakkındaki bilgilendirmeler oluşturmaktadır. 

Büyükşehir belediyeleri, en fazla gönderi paylaşımını bu başlık 

altındaki konular hakkında yapmaktadır. Toplumsal, sosyal, siyasi, 

ekonomik bilgilendirmelerinde kurumsal davranışın bir parçası olduğu 

(Okay, 2008: 197), sosyal medyanın ise belediyelerin gerçekleştirdiği 

her hizmetin sunumunda katılım, bilgiye erişim, şeffaflık ve hesap 
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verebilirlik gibi yönetişim ilkelerini daha uygulanabilir hale getirdiği 

(Erkek, 2016: 143) düşünüldüğünde en çok bilgilendirme içeriklerine 

yer verilmesi, büyükşehir belediyelerinin sosyal ağlardan kurumsal 

anlamda yararlanabileceklerini, bu araçlarla topluma karşı yerine 

getirmek zorunda oldukları görev ve sorumlulukları 

aktarabileceklerinin bilincine vardıkları şeklinde yorumlanabilir. 

Öncelikli olarak büyükşehir belediyelerinin bilgi yönetimi 

doğrultusunda herhangi bir genişletme, detaylandırma, güncelleme, 

yeniden paylaşma eylemi içerisine girmediği yalnızca yorumlarda 

silme/kaldırma eylemlerinde bulundukları tespit edilmiştir. Bilginin 

üretilmesi, edinilmesi, kullanılması, aktarılması ve yönetilmesiyle ilgili 

faaliyetleri kapsayan bilgi yönetimi (Bhatt, 2001: 71), sosyal medyanın 

tüm kullanıcılara içerik oluşturma imkânı tanıması, bu nedenle 

enformasyon havuzunun giderek daha çok genişlemesi, isteyen her kişi 

ve kurumun oluşturdukları profiller üzerinden bu bilgileri 

aktarabilmesi, depolayabilmesi ile giderek önemli bir gereksinim halini 

almaktadır (Bharati vd., 2015: 460). Bu doğrultuda büyükşehir 

belediyelerinin çoğunlukla paydaşlarını bilgilendirmeye yönelik 

içerikler oluştururken bu içerikleri yaşanan yenilikler ve değişiklikler 

sonucu tekrar ele alıp yönetmemesi, var olan bilgi yönetiminin yalnızca 

paydaş yorumlamaktan öte olmayışı büyükşehir belediyelerinin sosyal 

medyayı geleneksel mecralardan ayıran içeriğe müdahale etme, içeriği 

yönetebilme gibi özelliklerinden yararlanamadığı şeklinde 

yorumlanabilir. 
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SONUÇ VE DEĞERLENDİRME  

Halkla ilişkiler disiplinin Türkiye’deki ilk örneklerini sergileyen kamu 

kurumlarından büyükşehir belediyelerinin sosyal medya ağlarını halkla 

ilişkiler uygulamaları açısından ne yönde kullandığına yanıt arayan 

araştırma kapsamında elde edilen bulgular öncelikle bütün büyükşehir 

belediyelerinin birden fazla sosyal medya ağında resmi birer hesaba 

sahip olduklarını ortaya koymaktadır. Bu durum büyükşehir 

belediyelerinin halkla ilişkiler faaliyetleriyle ulaşmayı amaçladığı farklı 

paydaş gruplarına erişmesi ve farklı konuların yönetimini 

sağlayabilmesi adına önemli bir adım olarak değerlendirilebilir.  

Farklı sosyal medya ağlarında kurumsal hesaplara sahip olmalarının 

yanısıra her büyükşehir belediyesinin Twitter sosyal ağında kesinlikle 

birer hesaba sahip olduğu tespit edilmiştir. Twitter gündem yaratma ve 

paydaşları hareketlendirme konusunda kimi zaman kartopu etkisi 

yaratmakta, sivil toplum kuruluşları ve aktif kamuların konular 

etrafında toplanmasına ve eyleme geçmesine neden olabilmektedir 

(Özel ve Sert, 2015; Önder, 2016). Dolayısıyla tüm büyükşehir 

belediyelerinin Twitter’da birer hesabı bulunmasının, halkla ilişkiler 

birimleri ve uygulayıcılarının gündem konuları hakkında hali hazırda 

bir havuz içerisine toplanmış farklı paydaş düşüncelerine kolay ve hızlı 

bir şekilde ulaşması, herhangi bir sorun algısı tespit edilmesi halinde, 

planlı stratejilerin oluşturulması ve bir sorunla karşılaşıldığında anında 

müdahale edilmesi bakımından önemli bir gelişmedir. Nitekim 

büyükşehir belediyelerinin paydaşları tarafından yoğunlukla Twitter 

üzerinden takip edildikleri ve diğer sosyal medya ağlarına oranla 
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ağırlıklı olarak paylaşımlarını bu mecra üzerinden yaptıkları 

görülmektedir. Ayrıca bulgular; büyükşehir belediyelerinin neredeyse 

tümünün birer Facebook hesabı, yarısına yakınının da birer Instagram 

hesabı olduğunu ve bu hesaplar üzerinden devamlı bir gönderi 

paylaşımı yaptıklarını göstermektedir. Büyükşehir belediyelerinin 

paydaşlarının yoğun olarak kullandığı mecralarda yer alması ve aktif 

paylaşımda bulunması, karşılıklı etkileşime zemin sağlayacak adımlar 

attıklarını göstermesi bakımından önemli bir gelişme olarak 

değerlendirilebilir. 

Büyükşehir belediyelerinin Twitter, Facebook ve Instagram’da 

paylaştıkları gönderilerin tamamına yakınının “kamuyu bilgilendirme 

modeli” çerçevesinde aktarıldığı tespit edilmiştir. Kamuyu 

bilgilendirme modeli, olaylara gazeteci nesnelliğiyle bakmayı, dikkat 

çekmek adına yanlış bilgiler ya da var olan sorunu çözmek adına eksi, 

hatalı bilgiler vermeden tamamen nesnel tarafsız ve doğru 

enformasyonun aktarılmasını temel almaktadır (Grunig ve Hunt, 1984). 

Bu yönüyle kamuyu bilgilendirme modeli hükümet ve kamu 

kurumlarının halkla ilişkiler faaliyetlerinde de sıklıkla kullanılmaktadır 

(Okay ve Okay, 2011). Nitekim Kazancı (2004; 1973) ortak seçim 

sonucu oluşturulan hükümet ve kamu kurumlarının her bireye ve 

kuruma eşit mesafede davranışlar sergilemesi, tüm vatandaşların 

eksiksiz bilgilendirilmesi beklentileriyle şekillenen, tarafsız olma 

davranışının halkla ilişkiler birimlerini, uygulayıcılarını ve 

faaliyetlerini de etkilediğini belirtmektedir (Kazancı, 2004; 1973). Bu 

doğrultuda büyükşehir belediyelerinin sosyal medya ağlarında 



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  / 2  | 41 

 

paylaştıkları gönderilerin yoğun olarak kamuyu bilgilendirme modeli 

çerçevesinde oluşturulması birer kamu kurumu olarak nesnel ve tarafsız 

olma gerekliliklerinden kaynaklandığı söylenebilir. 

Diğer yandan elde edilen bulgular büyükşehir belediyelerinin sosyal 

medya ağlarında paylaştıkları gönderileri tamamıyla kamuyu 

bilgilendirme modeline yönelik oluşturmadıklarını kısmen “iki yönlü 

simetrik model” çerçevesinde gönderilerin de yer aldığını 

göstermektedir. Bu durumun kamu kurumlarının değişiminin oldukça 

yavaş ve daha uzun vadede yaşanmasıyla ilişkili olduğu söylenebilir. 

Ayrıca, büyükşehir belediyelerinin gönderilerinde kısmen 

paydaşlarının istek ve şikâyetleri sonucu gerçekleştirilen eylemleri, 

çevresel anlamda gösterdikleri duyarlılığı, kadınlara, çocuklara, 

engellilere ve hayvanlara yönelik sağlanan yeni sosyal düzenlemeleri 

ve iyileştirmeleri aktarmaları iki yönlü olma, çevreyi, paydaşları ve 

paydaşların düşüncelerini dikkate alma noktasında önemli bir adım 

olarak değerlendirilebilir. Büyükşehir belediyeleri içerik olarak iki 

yönlü simetrik modeli tam anlamıyla yansıtamasa da sosyal medya 

ağlarının sağladığı teknik özelliklerini kullanarak iki yönlü bir etkileşim 

yakaladığı, paydaşların beğenme, yorum yapma, paylaşma gibi 

karşılıklı oluşu destekler nitelikte davranışlar sergilediği görülmektedir. 

Bu gelişim Tarhan’ın 2012 yılında Twitter’ın halkla ilişkiler amaçlı 

kullanımını ele aldığı çalışmasında, 16 büyükşehir belediyesinin 9’unda 

soru, cevap, istek, şikâyet, teşekkür gibi iki yönlü simetrik davranışlara 

çoğunlukla olmasa da belli bir miktarda yer verildiğini gösteren 

bulguları da desteklemektedir. 
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Ayrıca büyükşehir belediyelerinin etkileşimlerinin bir parçası olan 

tebrik, teşekkür, şikâyet, istek belirten paydaş yorumlarının tümüne geri 

dönüş sağlamasa da bir kısmına cevap verdiği tespit edilmiştir. 

Büyükşehir belediyelerinin gerçekleştirdiği bu diyaloglar halkla 

ilişkiler modelleri çerçevesinde değerlendirildiğinde kurumların bazen 

asimetrik bazen simetrik cevaplar verdiği kimi zaman asimetrik bir 

feedback gerçekleştirdiği; paydaşın detaylı bilgi talebi ısrarıyla ise 

simetrik yaklaşımlar sergilediği bulgusuna ulaşılmıştır. Bu durum 

günümüzde kurumların salt asimetrik yaklaşımlar benimseyememesi, 

salt simetrik yaklaşımların ise her durumda uygulanabilir olmaması 

sonucu ortaya çıkan karma motifli model yönelimli davranışlar 

sergilemesiyle ilişkilendirilebilir. Bu doğrultuda büyükşehir 

belediyelerinin bir iletişim aracı olarak sosyal medya ağlarını; 

geleneksel medya ortamıyla benzer şekilde kullandığı, gönderilerini 

kamuyu bilgilendirme modeli çerçevesinde oluşturduğu diğer yandan 

sosyal medyanın onu farklı kılan fonksiyonel özelliklerinden biri olan 

yorum özelliğinden yararlanan paydaşlarına kısmen de olsa bazen 

asimetrik bazen simetrik geribildirimler sağlayarak karma motifli 

model yönelimli yaklaşımlar sergilediği söylenebilir. 

Büyükşehir belediyelerinin aktif olarak kullandığı Twitter, Facebook ve 

Instagram hesaplarında kurumsal kimlik unsurlarına da yer verdiği 

tespit edilmiştir. Büyükşehir belediyeleri kurumsal felsefelerine 

yönelik kuruluş bilgisi, temel değerler, vizyon, misyon ve amaçlarına 

yalnızca Facebook sayfalarının hakkında kısmında yer vermeleri, 

Twitter ve Instagram hesaplarına aynı özeni göstermemeleri 
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bakımından bir eksiklikken, bu durumu kurumsal felsefe unsurlarını 

detaylı olarak aktardıkları web sitelerine yaptıkları yönlendirmelerle 

ayrıca tüm sosyal medya ağları üzerinden diğer sosyal medya 

hesaplarını hatırlatıcı gönderiler paylaşmalarıyla gidermeye 

çabaladıkları söylenebilir. Büyükşehir belediyelerinin sosyal medya 

ağlarını oluşturan profil resmi ve kapak fotoğraflarını kurumsal 

dizaynlarının bir parçası olan logoları ve renklerinden oluşturduklarını 

ayrıca gönderileri içerisinde ağırlıklı olarak yer verdikleri görsel ve 

videolarda da logoları ve renklerine yer verdikleri tespit edilmiştir. 

Kurumlar, tüm eylemlerini düzenleyen, varoluş nedenlerini ortaya 

koyan, geleceğe yönelik olarak paydaşlarına neler sunmayı 

amaçladıklarını aktaran kurumsal felsefelerine, bulundukları sektörde 

onları diğer kurum ve markalardan ayıran ve tek kılan kurumsal 

dizaynlarını, paydaşlarına yönelik bakış açıları çerçevesinde ve 

çevresel etkenler yöneliminde benimsedikleri kurumsal iletişim 

şekillerini ve tüm bu unsurlar çerçevesinde sergiledikleri kurumsal 

davranışları ürettikleri her türlü çıktıya, var oldukları ve paydaşlarıyla 

etkileşime girdikleri her alana entegre etmek durumundadır (Okay, 

2008; Karsak, 2008). Kurumların günümüzde geleneksel medya 

araçları yanısıra sosyal medya ağlarında da var oldukları, paydaşlarıyla 

bu ortamlar üzerinden iletişime geçtikleri düşünüldüğünde herhangi bir 

gazeteye gönderilen basın bülteninde dizayn öğelerinin yer alması ya 

da bir televizyon programında kurumsal davranışlar çerçevesinde 

hareket edilmesi nasıl önemli ve zorunlu bir durum ise etkileşimli yapısı 

ve bilgiye ulaşım imkanlarıyla paydaşların kurum hakkında her bilgiye 

ulaşmak istediği sosyal medya ağlarında kurumsal kimlik öğelerine yer 
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verilmesi, tıpkı kitle iletişim araçlarındaki gibi gerekli görülmektedir 

(Ozdora-Aksak ve Atakan, 2015: 119). Dolayısıyla büyükşehir 

belediyelerinin, sosyal medya hesaplarını kurumu farklı kılan, onu 

diğerlerinden ayıran ve akılda kalan kurum kimliğinin unsurlarıyla 

şekillendirmesi sosyal medyanın gerektirdiği özellikleri algıladıkları ve 

bu mecralarda var olmanın ötesinde bu mecralarda etkin kullanım 

sağlamaya çabaladıkları şeklinde yorumlanabilir.  

Sonuç olarak, halkla ilişkiler disiplinin Türkiye’deki ilk örneklerinin 

oluşturulduğu kamu kurumlarının temel organlarından birisi olan 

büyükşehir belediyelerinin halkla ilişkiler amaçlı sosyal medya ağlarını 

kullanıp kullanmadığını ortaya koymayı amaçlayan bu çalışma; 

büyükşehir belediyelerinin makro ortamlardaki değişen etkenlere karşı 

kayıtsız kalmadığını, halkla ilişkiler aracı olarak en az bir sosyal medya 

ağı edindiklerini ve yoğunlukla Twitter, Facebook ve Instagram 

hesaplarında aktif gönderi paylaşımında bulunarak, halkla ilişkiler 

faaliyetlerini yansıttıklarını ortaya koymaktadır. Büyükşehir 

belediyelerinin sosyal medya hesaplarındaki gönderilerde çoğunlukla 

“kamuyu bilgilendirme modelini” yansıtırken kısmen de olsa “iki yönlü 

simetrik” model yönelimli gönderilere yer verdiği ayrıca sosyal 

medyanın yapısı gereği beğeni, görüntüleme, paylaşım, yorum gibi 

fonksiyonel özellikleri dolayısıyla da iki yönlü etkileşimi sağladığı ve 

paydaşların yorumlarına bazen asimetrik bazen simetrik cevaplar 

vererek “karma motifli model” yönelimli geribildirimler oluşturdukları 

tespit edilmiştir. Büyükşehir belediyelerinin sosyal medya ağlarını 

kurumsal logo ve renkleriyle dizayn ettikleri, özellikle Facebook 
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sayfalarındaki hakkında kısımlarında kuruluş bilgisi, vizyon, misyon ve 

amaçlarına yer verdikleri, hizmet ve etkinlik duyuruları yaptıkları, 

bilgilendirme, kutlama, kınama, anma gibi toplumsal yönelimli 

davranışlar sergiledikleri, dolayısıyla felsefe, dizayn, iletişim ve 

davranış gibi kurumsal kimlik öğelerine yer verdikleri gözlemlenmiştir. 

Türkiye’deki büyükşehir belediyelerinin halkla ilişkiler amacıyla yeni 

medya ve sosyal medya ortamlarında var olup olmadığını, bu 

ortamların çağdaş halkla ilişkiler yaklaşımlarını yansıtıp yansıtmadığını 

sorgulayacak gelecekteki araştırmalar için bu araştırma göz önünde 

bulundurularak geçen süre zarfında büyükşehir belediyelerinin sosyal 

medya ağlarında ne düzeyde bir ilerleme kat ettiklerinin ölçümlenmesi 

önerilebilir. Yine bu araştırma göz önünde bulundurularak halkla 

ilişkiler aracı olarak sosyal medyanın nasıl kullanıldığını ortaya 

koymak adına; farklı kamu kurumları üzerinden bir çalışma 

yürütülebilir. Ayrıca, özel kuruluşları ve kamu kurumlarını karşılaştıran 

bir çalışma ile sektör bazlı kurumlar ele alınarak sektörler arası bir 

karşılaştırma da önerilebilir.  
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GİRİŞ 

Bilgisayar ve web teknolojilerinin gelişmesine paralel olarak birçok 

toplumsal alan dönüşüme uğramış, bu dönüşüm gazetecilik ve gazete 

okuma alışkanlıklarını da değiştirmiştir. Günümüzde basılı 

gazetecilikten ziyade online gazeteciliğe olan ilgi artmış, ve okur 

sayıları da artık abone ya da tiraj sayılarıyla değil de takip – takipçi 

sayılarıyla ölçülmeye başlamıştır. Çalışmada, geleneksel 

gazeteciliğinin doğuşu ve gelişimi kavramına kısaca değinilmiştir. 

Bunun yanında geleneksel gazeteciliğin bilgi ve iletişim 

teknolojilerinde yaşanan gelişmelerden sonra ortaya çıkan online 

gazetelere nasıl evrildiği de ele alınmıştır. Bunun yanında internet 

haberciliği kavramı da kısaca irdelenmiştir.  

Bu çalışmada, 2019-2020 eğitim öğretim yılında, Bingöl Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu’nda okuyan öğrencilerin basılı 

gazete mi yoksa online gazete mi okuduklarını ortaya çıkarmak 

amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda öğrencilere hem basılı gazete 

hem de online gazete okuyup okumadıklarına yönelik sorular 

sorulmuştur. Çalışmada veriler anket yöntemiyle elde edilmiştir. 

Çalışmaya toplam 80 öğrenci katılmıştır. Yapılan anket sonucunda 

öğrencilerin genellikle online gazete okudukları sonucuna ulaşılmıştır. 

Öğrenciler online gazete okumayı en çok online gazeteler sürekli 

güncellendiği ve son dakika haberlerine anında ulaşabildikleri için 

tercih etmektedir. Ayrıca öğrencilerin yaşlarıyla online gazete okuma 

alışkanlıkları arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır.  
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1. Basılı gazeteciliğin gelişimine kısa bir bakış 

Habercilik anlayışının ortaya çıkması ve buna bağlı olarak gelişen 

gazeteler gündelik hayatın vazgeçilmezleri arasında yer almaya 

başlamıştır. İnsanlar haber alma ihtiyaçlarını giderdikleri gazete 

haberlerinin tarihi çok eskilere dayanmaktadır. İnsanlar yaşadıkları 

çevrelerde ve daha uzak yerlerde nelerin olup bittiğini öğrenmek ve 

çeşitli konularda bilgi sahibi olmak isterler. Gazetecilik ve habercilik 

faaliyetlerinin de bu isteklerden ortaya çıktığı söylenebilmektedir.  

Babillilerde kamuda meydana gelen olayları aynı gün pişmiş topraktan 

yapılan tabletler şehrin farklı yerlerine konulduğu bilinmektedir. 

Louvre Müzesi’nde bulunan bazı Mısır papirüsleri gazetecilik ve 

habercilik faaliyetlerinin ortaya çıkışının ne kadar eskiye dayandığını 

göstermektedir. Eski Yunan’da ise tarihi olayların yazıldığı “Ori”ler ve 

günlük olayların yazıldığı “Efimerit”ler ilkel gazete örnekleri olarak 

kabul edilmektedir. Eski Roma’da ise günlük olayların yazıldığı bir 

çeşit duvar gazetesi olan Acta Diurna adıyla bildiriler yayınlanmıştır. 

Acta Diurna bugünkü modern gazetelerin atası olarak kabul 

edilmektedir. Gazeteciliğin gelişmesindeki önemli bir aşama olan diğer 

bir kavram ise haber mektuplarıdır. Haber mektupları, siyasal ve 

özellikle ticari yazıları kapsamaktadır. Haber mektuplarının 12-13. 

yüzyıllarda Venedik’te ortaya çıktığı tahmin edilmektedir (Sezgin, 

2013: 13-14). Çin’de ise Tang Hanedanlığı döneminde Kai Yuan Za 

Bao adlı saray bildirileri dağıtılmaya başlanmıştır. Bu bildirilere Tipao 

da denilmektedir ve Tang Hanedanı döneminin 600’lü yıllarının 
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başlangıcında ortaya çıktığı düşünülürse en eski gazetecilik hareketi 

olarak kabul edilebilmektedir.  

İnsanların bilme, öğrenme ve bunlar çerçevesinde hakimiyet kurma 

çabası çok eski zamanlardan beri var olan bir gerçektir. Buna yönelik 

isteklerde dünya üzerinde çeşitli yerlerde gazetecilik faaliyetlerinin 

temellerinin atılmasına neden olmuştur. Ortaya çıkarılan eski 

gazetecilik türlerinde de gündem takip edilmiş, ekonomik ve siyasi 

olaylar ele alınmıştır. Şehirlerin önemli noktalarına konulan ya da 

çeşitli stratejik yerlere dağıtılan bu araçlar sayesinde haber alma 

ihtiyaçları o dönemlerin şartlarına göre bir şekilde karşılanmıştır. 

Gazetecilik faaliyetlerinin öncüsü bu gelişmeler kabul edilse de, 

matbaanın icadıyla birlikte gazetecilik ve habercilik faaliyetleri daha 

çok insana ulaşmış, bir şehirde meydana gelen bir gelişme oraya uzak 

bir yerde geç de olsa duyulmuş ve bu gazetecilik daha kapsayıcı hale 

gelmiştir.  

İlk gazetelerle ilgili pek çok tartışma olsa da kaynakların önemli bir 

kısmında,  bugünkü Belçika Anvers’te (Antwerp) 1605’te ticari 

bültenlerden ortaya çıktığı tahmin edilen haftalık bir gazete niteliğinde 

olan Niuewe Tijdingen ve Augusburg’da 1609’da yayımlanan Avis 

Relation Oder Zeintung’un olduğu belirtilmektedir. 1665’te 

İngiltere’de yayımlanan Oxford Gazzette, Amerika’da yayımlanan 

Public Occurrences ve 1702’de ilk defa gündelik olarak yayımlanmaya 

başlayan The Daily Courant olarak kabul edilmektedir (Mediahistory, 

2008).   
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Basılı gazetelerin ortaya çıkmasından sonra genellikle ticari ve siyasi 

içeriklerin ağırlıklı olduğu gazeteler Avrupa’da ve Amerika’da 

yayımlanmaya başlamıştır. Özellikle endüstri devriminden sonra 

gelişen ekonomik ve siyasi gelişmeler haberciliğin etki alanının daha 

da gelişmesine neden olmuştur. Yine Orta Çağ’a oranla okuryazar 

oranında yaşanan büyük artışlar daha bilinçli bir insan topluluğunun 

ortaya çıkmasını sağlamıştır. Buna bağlı olarak da habere olan talep 

artmıştır.  

Türkiye’de 1828 yılında Türkçe olarak Kahire’de yayınlanmaya 

başlayan Vekâyi-i Mısriyye ilk gazete olarak kabul edilmektedir. 

Türkiye sınırları içinde çıkan ilk Türkçe gazete ise 1831’de yayınlanan 

gazete ise Takvim-i Vekayi’dir. Onu yarı resmi bir gazete olan Ceride-

i Havadis izlemiştir. Daha sonra ise ilk özel teşebbüs gazetesi olan 

Tercüman-ı Ahval yayımlanmıştır. Bundan sonra farklı konularla 

Cumhuriyet dönemine kadar pek çok gazete basılmıştır. Cumhuriyet 

döneminin ilk gazetesi Yunus Nadi’nin yayımladığı Cumhuriyet’tir. 

Çok partili sisteme geçilmesi, basım teknolojileri alanında yaşanan 

gelişmeler ve 1980’li yıllardan sonraki serbest pazar sistemi ile pek çok 

gazete kurulmuştur (İnuğur, 2005: 40).  

Gerek kil tabletlere, gerek agoralardaki müsait yüzeylere, gerek şehir 

merkezindeki duvarlara, gerek papirüslere, gerek insan eliyle 

ayarlanmış hareketli harflerle kağıtlara, gerek gelişmiş matbaa 

sistemiyle hamur kağıtlara basılmış olsun basılı gazeteciliğin geçmişi 

çok eskilere dayanmaktadır. Ülkemizde ve dünyada gazetecilik 

alanında pek çok resmi ve özel teşebbüsle gazeteler ortaya 
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çıkartılmıştır. Gazetelerin konuları çok çeşitli olmuştur. Gelişim 

aşamasına da bakıldığında insanlara bilgi verme ve onları haberdar 

etme işlevini de yerine getirdiği söylenebilmektedir.  

2. Basılı gazetecilikten online gazeteciliğe  
 

Basılı gazeteciliğin tarihi daha önce de değinildiği gibi çok eski 

dönemlere dayanmaktadır. Her kitle iletişim aracında olduğu gibi 

gazeteler de teknolojik gelişmelerden payını almıştır. Artık gazetelerde 

anlık haber akışı başlamış, dünün haberini verme ortadan kalkmıştır. 

Gazeteler, basılı nüshalarının yanında internette de yayınlanmasıyla 

birlikte okur sayılarında ciddi bir artış da yaşamıştır.  

İletişim teknolojilerindeki gelişmeler, medyanın da dijital olarak 

ilerlemesine neden olmuştur. İnternet ağlarındaki hızlanma, her 

gazetenin bir internet sitesine sahip olma yönündeki çalışmaları, akıllı 

telefonların yaygınlık kazanmasıyla birlikte internetin hemen yer her 

yerde ulaşılabilir olması yerel basının da dijital ortama ayak 

uydurmasını gerekli kılmıştır. Dijital medya ve internet teknolojileri 

sayesinde gerek ulusal basın gerekse de yerel basın artık yayınlandığı 

şehrin-ülkenin sınırları dışına çıkabilmiş ve yaygınlık gösterebilmiştir. 

Artık çoğu kişi şehir, ülke ve dünya gündemini internetten takip eder 

olmuştur (Mırçık, Yıldız, 2021: 287).  

Teknoloji çağında yaşadığımız şu günlerde artık insanların büyük bir 

çoğunluğu teknolojik cihaz olarak adlandırılan, akıllı telefonlar, 

tabletler ve dizüstü bilgisayarları kullanabilmektedir. İnsanlar artık 

günlük işlerinin büyük bir kısmını internet üzerinden halletmektedirler. 
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Tabii ki bu resmi ve özel kurumların dijitalleşmesi ile birlikte 

gerçekleşmiştir. Bu dijitalleşen kurumlardan biri de gazetelerdir. Hem 

uluslararası, hem ulusal hem de yerel gazetelerin neredeyse hepsinin 

birer web sayfaları da bulunmaktadır. Buna bağlı olarak ‘dijitalleşen’ 

okuyucu kitlesi artık gazetelerin internet sitelerini de kullanıp gündemi 

buralardan takip edebilmektedir.  

“İnternet, gazetecilik faaliyetlerine bir hız ve sürekli 

güncelleme getirmiştir. Basılı ortamın yanında, web ortamında 

da yayın yapmaya başlayan gazeteler haberlerini sürekli 

güncellemeye başlamışlar ve haber çeşitliliğini artırmışlardır. 

Basılı gazete bilindiği gibi okuyucularına en iyi ihtimalle bir 

gün öncesinin haberini vermektedir. Gazetelerin internette de 

faaliyet göstermesiyle birlikte meydana gelen sıcak bir gelişme 

son dakika haberi olarak duyurulabilmektedir. İnternet, 

gazetecilik faaliyetlerini hızlandırmıştır. Ayrıca bu sayede daha 

fazla okuyucuya ulaşılmıştır” (Mırçık, Yıldız, 2021: 287).  

Gazetecilik faaliyetlerinin interneti kullanmasıyla birlikte haberlerin 

okuyucuya ulaşması hız kazanmıştır. Artık insanlar gelişmelerden 

gazetelerin internet siteleri aracılığıyla anında haberdar olabilmektedir. 

Ayrıca internet gazetelerinde anında güncelleme ve yeni haber ekleme 

gibi kavramlar da söz konusu olduğundan dolayı okuyucuların daha da 

dikkatlerini çekebilmektedirler. Akıllı telefonlarda çeşitli gazetelerin 

online gazetecilik yaptıkları uygulamalar bile bulunabilmektedirler. 

Artık okuyucular için haberler bir ‘tık’ uzaklıktadır. İstedikleri 
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konudaki haberlere, istedikleri zaman, internet bağlantısı olan herhangi 

bir yerden ulaşabilmektedirler.  

İnternetin gazetecilik alanında görülmeye başlaması farklı avantajları 

da beraberinde getirmiştir (Çakır, 2007: 139-140): 

• “Okur habere 24 saat içinde, dilediği zaman ulaşabilir, 

• Multimedyadan yararlanması yani ses-grafik ve görüntülü 

dosyaları kullanılması, 

• Arşiv haberlerine kolayca ulaşma ve istenen haberleri saklama. 

• Okurlarla karşılıklı iletişim kurulması ve okurların yorumla 

tepkisini anında iletebilmektedir. 

• Haberle ilgili konularda, web sitelerinin linklerinin 

verilmesiyle, arka plan bilgilerine kolaylıkla ulaşabilme. 

• Diğer medyada yer alamayan farklı haberleri bulabilme 

• Haberler hızlı bir biçimde verilir ve sürekli güncellenir” 

İnternetin kendi içinde gelişmesi de internet üzerinde yapılan online 

gazetecilik faaliyetlerinin kendini yenilemesine neden olmuştur. Web 

1.0 teknolojisi döneminde internette de tıpkı geleneksel medyada 

olduğu gibi tek taraflı bir iletişim yöntemi bulunmaktaydı. İnsanlar 

internet üzerinden bilgi edinebiliyor, gerekli okumaları yapabiliyor ama 

içerik üretim sürecine katkıda bulunamıyorlardı. Web 2.0 ve sonrasında 

artık kullanıcılar da içerik üretmeye ve üretim sürecine katkıda 

bulunmaya başlamışlardır. Dolayısıyla geribildirimde bulunma, başka 

kullanıcılarla fikir birliğine varma ya da aynı konularda fikir ayrılığına 

düşme online gazeteleri daha da cazip kılmıştır. Çünkü bu 
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platformlarda sadece habercilik faaliyeti yapılmamakta aynı zamanda 

farklı kullanıcıların bir araya gelip o anda bir kamuoyu oluşması da 

sağlanmaktadır.  

Yeni medyayı geleneksel medyadan ayıran en temel özelliklerinden 

birisi ileri ve dijitalleşmiş olmasıdır (Çiftçi, 2018: 422). İnternet, 

geleneksel gazetecilik alanına, yeni ve farklı boyutlar kazandırmıştır. 

İnternet, enformasyonun hedef kitleye ulaştıran yeni bir alan görevi 

görmektedir. İnternet kendini özgü bazı olanaklardan dolayı sadece 

enformasyonun yayılmasını sağlamamış, aynı zamanda enformasyonun 

yeniden üretildiği ve yeni biçimlerin verildiği bir ortam olmuştur 

(Aydoğan, 2013: 31). 
 

İnternetin gazetecilik alanında kendini hissettirmeye başlaması, 

geleneksel gazetecilik anlayışında pek çok değişikliği beraberinde 

getirmiştir. Her şeyden önce haberlerin hedef kitleye itilmesi hız 

kazanmış ve sürekli güncellenen bir haber akışı ortaya çıkmıştır. 

Üstelik yanlış ya da eksik yayınlanabilen haberler de anında 

düzeltilebilmektedir. İnternet gazeteciliğinde de tıpkı geleneksel 

gazetecilikte olduğu gibi bir yeniden üretim süreci bulunmaktadır. 

Toplanan bilgiler yeniden üretilerek habere dönüştürülmekte ve 

multimedyanın da desteği ile daha etkili hale getirilebilmektedir. 

Geleneksel gazetecilikte sadece haberi okumak ve fotoğraflarına 

bakmakla yetinen okuyucular internetin getirdiği online gazetecilik 

anlayışıyla birlikte, habere metnini okumanın yanında habere ait 

görüntü ve seslere de ulaşabilmektedir. Ayrıca haber metninde bazı 
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kelimelere eklenen linkler sayesinde okuyucu konuyla ilgili ek olarak 

daha ayrıntılı bilgilere ulaşabilmektedir.  

 

İnternetin yaygınlaşmaya başlaması gazeteciler ile halk arasındaki 

ilişkilerde bir değişikliğe neden olmuştur. Yeni medya ortamları 

geleneksel gazeteciliği sürekli devam eden bir değişim ve dönüşüm 

sürecine sokmuştur. Habercilik faaliyetlerinin internete taşınması, 

yurttaş gazeteciliği, drone haberciliği, robot gazetecilik gibi farklı 

anlayışlar getirerek geleneksel gazeteciliği yapısal anlamda 

değiştirerek, teknolojik olarak bir dönüşüme zorlamaktadır. Buna bağlı 

olarak birçok geleneksel medya kurumu internet tabanlı uygulamalar 

ile (internet sitesi, akıllı telefonlar için uygulamalar vb.) yeni medya 

ortamlarına dahil olmuştur. Bu yeni gelişmeler geleneksel gazetecilik 

faaliyetlerini sürdüren çalışanlar tarafından bir risk olarak da 

görülmektedir. Teknoloji aracılı ortam ve araçlar ile geleneksel 

gazeteciye ihtiyaç azalmakta; bir robotun ya da sıradan yurttaşın 

(yurttaş gazeteciliği ya da katılımcı gazetecilik) haberci olabileceği ön 

görülmektedir (Güz, Yeğen, 2018: 331). 
 

İnternet uygulamalarının gazetecilik alanına girmesiyle birlikte 

geleneksel anlayışta yapılan haber toplama ve yazma işinde de köklü 

değişiklikler meydana gelmiştir. Artık basılı gazeteye ek olarak medya 

kurumlarının web siteleri ve hatta kişisel akıllı telefonlarda kullanılan 

uygulamalarla tek bir dokunuşla haberlere ulaşılabilmektedir. Yine 

teknolojik gelişmeler gazeteleri takip eden kişilerin de gazetecilik 

yapmasını sağlamıştır. Kişisel olarak toplanan bilgiler, görüntüler, 
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sesler ve fotoğraflar içerik üreten kullanıcılar aracılığı ile internet 

üzerinden kamuoyuna sunulmaktadır. 
 

3. İnternet haberciliği kavramı  

Geleneksel gazetecilik anlayışının yanında, meydana gelen teknolojik 

gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan online gazetecilik anlayışı 

beraberinde internet haberciliği kavramını da getirmiştir. İnternet 

haberciliği sayesinde insanlar evlerinden çıkmadan ülke ve dünya 

gündemindeki gelişmeleri anında ve yakından takip edebilir olmuştur.  

İnternette kullanıcılara sunulan haber servisleri ve sayfaları, sanal 

gazetecilik ya da online habercilik kavramlarına karşılık gelen internet 

haberciliği oluşturduğu yayıncılık anlayışıyla yeni bir habercilik türünü 

beraberinde getirmiştir. İnternet haberciliği, bütün habercilik 

tekniklerinin birleştirildiği bütünleşik haber sunumuna doğru 

yönelmektedir (Yüksel, Gürcan 2005: 201-202). 

İnternet haberciliğini, geleneksel gazeteciliğe göre daha cazip kılan ve 

daha fazla okuyucu kitlesine sahip olmasını sağlayan getirdiği pratik 

anlayışlardır. Bunun yanında internet haber siteleri tek yönlü bir 

habercilik anlayışından ziyade daha zengin bir habercilik anlayışı 

bulunmaktadır. Okuyucular, haberi okumanın yanı sıra onunla ilgili 

görüntüler ve seslere de ulaşabilmektedirler. Takipçiler yorumları ve 

gönderdikleri bilgilerle habercilik sürecine de katılabilmektedir.  

“İnternet gazeteciliği henüz çok yeni olduğundan internet 

haberciliğinde haberin nasıl yapılacağı konusu sınırları 

çizilmemiş bir alanı ifade etmektedir. Dünyada olduğu gibi 
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Türkiye’de de geleneksel medya organlarına sahip medya 

şirketleri internet gazeteciliğine el atmış ve internet haberciliği 

bu anlamda geleneksel medya şirketlerinin tekelinde olmasa 

bile medya şirketlerinin önemli ölçüde hakim olmaya 

çalıştıkları bir alan olmaya başlamıştır. Dolayısıyla internet 

gazeteciliği anlayışının bu çerçevede geleneksel medya 

anlayışına paralellik gösterdiği söylense de teknolojinin 

getirdiği birçok yenilikle internet gazeteciliğinde “haber” 

anlayışı geleneksel medyadaki “haber” anlayışından birtakım 

farklılıklar göstermeye başlamıştır” ( Yurdigül, Zinderen, 

2012: 85).  

İnternet üzerinden yapılan haberciliğin kökeni geleneksel gazeteler gibi 

çok eskilere dayanmamaktadır. Dolayısıyla internet üzerinden yapılan 

haberciliğin kuralları tam olarak oturmamıştır. Ancak dijitalleşmeyle 

birlikte insanların büyük bir kısmının ‘internet kullanıcısı’ olması ile 

birlikte internet haberciliği kavramı da hızla ilerleme ve gelişme 

göstermektedir. İnternet haberciliği yapan web siteleri, telefon 

uygulamaları ve sosyal medya hesapları gözlemlendiği zaman 

habercilik konusunda farklı yenilikler yapıldığı görülebilmektedir. 

Daha ilgi çekici başlıklar ve görseller, hızlı ve anında güncellenen haber 

akışları, okur ve takipçi toplayabilmek için yapılan ilginç konulu 

haberler bunlara örnek olarak gösterilebilmektedir.  

İnternet gazeteciliği, bağlamlı gazeteciliktir. Bu tanım, iletişim 

yöntemlerinin genişliği, hiper medya, yüksek okuyucu kitlesi, dinamik 

içerik ve uygulamaları kapsamaktadır (Pavlik 2013: 11). 
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İnternetin getirdiği habercilik anlayışı, hem haberin toplanma hem de 

okuyucularına ulaştırılma sürecinde bazı farklılıklar göstermektedir. 

İnternet haberciliğinde geniş iletişim teknikleri bulunmaktadır. Bu da 

haberlere farklı boyutlar kazandırmaktadır. Okuyucular ve takipçiler 

artık haberlere anında yorum yapabilmekte, olumlu ve olumsuz 

eleştirilerini dile getirebilmektedirler. Bunun yanında sadece metne 

dayanmayan aynı zamanda, grafik, görüntü ve sesi de içeren zengin 

medya ortamı internet gazeteciliğine ve/veya haberciliğine olan talebi 

artırmıştır. Ayrıca internet haberciliği sayesinde artık hangi haberin kaç 

kez okunduğu anlık bilgiler olarak site yöneticilerine aktarılabilmek-

tedir.  

İnternet gazeteciliği, gazeteciliğin hızla gelişen bir branşıdır. İnternet 

gazeteciliğine ilk zamanlarda, elektronik veri bilgi bankası ve 

bilgisayar kaynaklık etmiştir. İnternet gazeteciliği bugün hala bu 

öğeleri kapsamaktadır. Bunun yanında internet gazeteciliğinin asıl 

vurgusu; internetin yeni kabiliyetlerin kazanımı ve elektronik 

uzmanlığı gerektiren bir iletişim vasıtası olarak, gazeteciliğe ilişkin 

çabalar ve değişimler için bir platform olarak ve bilgi denizi olarak 

kullanılması üzerine yapılmaktadır. İnternet gazeteciliğinde, okuyucu 

haberin içine girmektedir ve haberin içinde gezinmektedir (Bal, 

Bekiroğlu, 2006: 72). 

Daha önce de değinildiği gibi internet haberciliği, haberlere ulaşmada 

tüm kısıtları ortadan kaldırmıştır. Artık okuyucular ya da takipçiler 

istedikleri zamanda, istedikleri yerde, istedikleri haberi, istedikleri 

kadar okuyabilmekte ve saklayabilmektedirler. Artık haberler birer 
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bilgi kaynağına dönüşmektedir. Geleneksel gazetecilikteki arşivleme 

sisteminin internet gazeteciliğinde daha kolay olması, haberi bilgi 

olarak kullanmakta olan kişilerin işlerini de kolaylaştırmaktadır.  

İnternet haberciliğinin ilk başladığı yıllarda basılı gazetelerin web 

siteleri, sayfalarını aynı şekilde internet sayfalarına taşımışlardır. 

İlerleyen zamanlarda geniş bağlantılı bir içerikle, şehir rehberleri, hava 

durumu ve anketler gibi basit eklentilere yer vermişlerdir. İnternetin 

olanakları arttıkça, internet yayıncılığının avantajları da artmıştır. Artık 

sadece basılı gazetelerin web siteleri değil bağımsız haber siteleri de bu 

yeni iletişim ortamında yer almaya başlamıştır. Yazılı ya da görsel 

medya gibi pahalı yatırımlara ihtiyaç duymadan kurulabilen, hem yazılı 

hem de görsel medyanın olanaklarından yararlanabilen internet haber 

siteleri kısa sürede hızla artış göstermiştir (Ayvaz, 2008: 62).  

İnternet haberciliği kavramı ortaya çıktığı günden bu yana hızlı bir 

gelişme göstermiştir. Göstermeye de devam etmektedir. Artık bu siteler 

sadece basılı gazetelerin bir örneğini yayınlamamakta aynı zamanda 

kullanıcılarına aktüel bilgiler de verebilmektedir. Bunun yanında 

internet haberciliği bir gazeteye de ihtiyaç duymamaktadır. Bu 

konudaki girişimler her geçen gün artmakta ve sadece internet 

haberciliği yapan web siteleri kurulabilmektedir. İnternet kullanımının 

kişisel bilgisayarlar, tabletler ve akıllı telefonlar sayesinde hızla 

yayılması da haber alma ihtiyacına bağlı olarak internet haberciliğine 

olan talebi artırmaktadır. İnternet haber sitelerinin daha dinamik ve 

daha ilgi çekici olması da talebin artmasındaki diğer sebepler arasında 

sayılabilmektedir.  
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Çalışmanın Metodu 

Çalışmada öğrencilerin gazete okuma alışkanlıkları belirlenmeye 

çalışılmış ve bu alışkanlığı hangi mecra üzerinden yaptıkları 

araştırılmıştır. Bu kapsamda çalışma, anket yöntemi kullanılmıştır. 

Anket tekniğinde önemli olan önceden belirlenen soruların hedef 

kitleye sorulmasıdır. Fakat bu sorular gelişi güzel hazırlanamaz ve 

uygulanamaz (Erdoğan, 2007:180). uygulanacak olan anketin önceden 

yapılan araştırmalarla oluşturulmuş olması ve anket uygulanacak hedef 

kitleye gerekli açıklamaların yapılması sonucunda uygulanması 

gerekmektedir (Gür, Yıldız, 2017:87). Ayrıca uygulanacak olan 

anketlerin geçerlilik ve güvenilirlik analizlerinin yapılması 

gerekmektedir. Çalışmada kullanılan anket daha önce Dağlıdere ve 

arkadaşlarının (2015: 21), “Geleneksel Gazetecilik ve Online 

Gazeteciliğin Karşılaştırmalı Örneği” adlı çalışmalarında kullandıkları 

ankettir. Bu anket daha önce bir bilimsel araştırmada kullanıldığı için 

güvenilir olduğu düşünülmüş ve bu nedenle güvenilirlik testi yapmaya 

gerek duyulmamıştır. Anket sorularında, önceden pilot uygulama 

yapılarak elde edilen işlevsel olmayan iki soru çıkarılmış, diğer sorular 

aynen kullanılmıştır. Anket formunda öğrencilere demografik 

özellikler olarak 2 soru, online ve basılı gazete okuyup okumamalarına 

yönelik 5 soru, online gazeteyi tercih etme nedenlerine yönelik 2 soru 

bulunmaktadır. Bu sorulardan 2’si 3 dereceli likert tipi sorularına 

örnektir. Bu sorularda öğrencilerden “evet-hayır-ara-sıra” 

seçeneklerinden birini işaretlemeleri istenmiştir. Anket yöntemiyle elde 

edilen veriler spss 16 paket programıyla analiz edilmiştir. Anket 
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formundan elde edilen sonuçlar bulgular ve yorum bölümünde ele 

alınmıştır.  

Çalışmanın evrenini 2019-2020 eğitim öğretim yılında, Bingöl 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu’nda okuyan bütün 

öğrenciler oluşturmaktadır. Çalışmanın örneklemini ise Pazarlama ve 

Reklamcılık bölümünde okuyan öğrenciler oluşturmaktadır. Anketin 

uygulandığı hedef kitle rastgele seçilmiş, öğrenciler arasında herhangi 

bir ayrım gözetilmemiştir. Ankete katılan öğrencilerin ortak özelliği 

aynı bölümü okumalarıdır.  

Çalışmadan Elde Edilen Bulgular ve Yorum 

Tablo 1: Öğrencilerin cinsiyet dağılımları  

Cinsiyet Sayı  Yüzde  
   Erkek  36 45.0 

   Kadın  44 55.0 

   Toplam 80 100 

Tablo 1, araştırmaya katılan öğrencilerin cinsiyetlerine göre dağılımını 

göstermektedir. Tabloya göre, araştırmaya katılan öğrencilerin yüzde 

45’i erkek, yüzde 55’i kadın öğrencilerden oluşmaktadır.  

Tablo 2: Öğrencilerin yaş dağılımları  

Yaş  Sayı  Yüzde  
   18 28 35.0 

   19 18 22.5 

   20 16 20.0 

   21 8 10.0 

   22 4 5.0 

   24 6 7.5 

Toplam  80 100 
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Tablo 2, araştırmaya katılan öğrencilerin yaş aralıklarına göre 

dağılımını göstermektedir. Tabloya göre, araştırmaya katılan 

öğrencilerin yaş aralıkları dengeli dağılım göstermektedir. Araştırmaya 

katılan öğrencilerin yüzde 35,0’ı 18 yaşındadır. Bu durumu yüzde 22,5 

ile 19 yaşında olan öğrenciler takip etmektedir. Araştırmada elde edilen 

veriler, 18-20 yaş aralığında daha fazla katılımın yoğunlaştığını 

göstermektedir.  

Tablo 3: Öğrencilerin ne sıklıkla online gazete okudukları 

Sıklık Sayı  Yüzde  
Günlük  32 40.0 

Ara sıra 38 47.5 

Sadece hafta sonları 6 7.5 

İlgili çeken ya da 
önemli bir olay 

olduğunda  

4 5.0 

Ziyaret etmiyorum 0 0 

Toplam 80 100 
 

Tablo 3, öğrencilerin ne sıklıkla online gazete okuduklarını 

göstermektedir. Tabloya göre, öğrenciler yüzde 47,5 oranıyla en fazla 

“ara sıra” cevabını vermişlerdir. Bunu yüzde 40.0 oranıyla “günlük”  

cevabı takip etmektedir. Tabloda dikkat çeken bir özellik ise hiçbir 

öğrencinin “ziyaret etmiyorum” cevabını vermemiş olmasıdır. Bu 

durum üniversite öğrencileri arasında online gazeteciliğe artan bir 

eğilimin olduğunu göstermektedir. 
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Tablo 4: Öğrencilerin hangi gazeteleri online takip ettikleri  

Gazete adı  Sayı  Yüzde   Gazete adı  Sayı  Yüzde  

Akşam  4 5.0 Hürriyet 6 7.5 

Bugün  3 3.8 Posta 15 18.8 

Cumhuriyet 12 15.0 Takvim  8 10.0 

Habertürk  9 11.2 Yerel 

gazeteler 

13 16.2 

Diğer gazeteler ( 

Fotomaç, Fanatik, 

Milliyet, Sözcü, 

Türkiye, çeşitli 

haber ajansları)  

10 12.5  Ziyaret 

etmiyorum 

0 0 

 

 

Tablo 4, öğrencilerin hangi gazeteleri online olarak takip ettiklerini 

göstermektedir. Tabloya göre, öğrenciler yüzde 18.8 oranıyla en fazla 

“Posta” gazetesini takip etmektedir. Posta gazetesini yüzde 16.2 

oranıyla “yerel gazeteler” takip etmektedir. Yüzde 15.0 oranıyla 

öğrencilerin en fazla online takip ettikleri gazete “Cumhuriyet” 

gazetesidir. Tabloda dikkat çeken bir diğer özellik ise “Ziyaret 

etmiyorum” cevabını hiçbir öğrencinin işaretlememiş olmasıdır. Bu 

durum da öğrencilerin en az bir gazeteyi online takip ettiklerini 

göstermektedir.  
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Tablo 5: Öğrencilerin basılı gazete okuyup okumama durumları  

Basılı gazete okuyor 
musunuz? 

 Sayı  Yüzde  

   Evet  16 20.0 

   Hayır  20 25.0 

   Ara sıra  44 55.0 

   Toplam  80 100 
 

 

Tablo 5, öğrencilerin basılı gazete okuyup okumama durumlarını 

göstermektedir. Tabloya göre, “Basılı gazete okuyor musunuz?” 

sorusuna öğrencilerin yüzde 55.0’ı “Ara sıra” cevabını vermiştir. Bunu 

yüzde 25.0 ile “Hayır” cevabı takip etmektedir. Öğrencilerin sadece 

yüzde 20.0’ı basılı gazete okuyorum cevabı vermiştir.  

Tablo 6: Öğrencilerin hangi basılı gazeteyi okudukları  

Gazete adı  Sayı  Yüzde   Gazete adı  Sayı  Yüzde  
Posta  14 17.5 Hürriyet 6 7.5 

Takvim  13 16.2 Yerel 

gazeteler 

5 6.2 

Habertürk 8 10.0 Diğer 
gazeteler       

(Fotomaç, 
Fanatik, 

Milliyet, 

Sözcü, 
 Türkiye ) 

9 11.2 

Cumhuriyet 5 6.2 

Okumuyorum 20 25.0 

 

Tablo 6, öğrencilerin hangi basılı gazeteyi okuduklarını göstermektedir. 

Tabloya göre, öğrenciler, yüzde 17,5 ile en fazla “Posta” gazetesini 

basılı olarak okuduklarını belirtmiştir. Bunu yüzde 16,2 oranıyla 

“Takvim” gazetesi takip etmektedir. “Yerel gazeteler” ile 
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“Cumhuriyet” gazetesi öğrencilerin en az takip ettikleri gazeteleri 

oluşturmaktadır. Bu iki gazetenin yüzdeleri eşittir. “Basılı gazete 

okumuyorum” diye cevap veren öğrencilerin yüzdesi ise 25,0’dır. Bu 

oran yüksek bir orandır. Ayrıca öğrencilerin basılı gazete okuma 

alışkanlıklarının azaldığını göstermektedir. 

Tablo 7: Öğrencilerin hangi sıklıkla gazete aldıkları  

Sıklık Sayı  Yüzde  
Günlük  10 12.5 

Ara sıra 9 11.2 

Sadece hafta sonları 12 15.0 

İlgimi çeken ya da 
önemli bir olay 
olduğunda  

8 10.0 

Gazete almıyorum  41 51.2 

Toplam 100 100 
 

Tablo 7, öğrencilerin hangi sıklıkla gazete aldıklarını göstermektedir. 

Tabloya göre öğrencilerin yüzde 51,2’si basılı halde gazete 

almadıklarını belirtmişlerdir. Bunu yüzde 15 oranıyla “sadece hafta 

sonları” takip etmektedir. Öğrencilerin yüzde 10,0’ı “İlgimi çeken ya 

da önemli bir olay olduğunda” gazete alırım demiştir. Bu oran en az 

yüzdeliğe sahip olan şıkkı içermektedir. Online gazetecilikle birlikte 

öğrencilerin günlük gazete alma ihtiyaçları da azalmıştır.  
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Tablo 8: Öğrencilerin basılı gazeteyi online gazeteye tercih etme 

durumları 

Basılı gazeteyi online 

gazeteye tercih eder 

misiniz? 

Sayı  Yüzde  

Evet  12 15.0 

Hayır  68 85.0 

Ara-sıra  0 0 

Toplam  80 100 

 

Tablo 8, Öğrencilerin online gazeteyi basılı gazeteye tercih etme 

durumlarını göstermektedir. Tabloya göre öğrencilerin yüzde 85.0’ı 

online gazete okumaktan menün olduklarını ve basılı gazeteyi online 

gazeteye tercih etmediklerini belirtmiştir. Öğrencilerin sadece yüzde 

15,0’ı basılı gazete okumayı daha uygun bulmaktadır. Bu tabloda 

dikkat çeken başka bir özellik ise öğrencilerin bu konudaki kararlarının 

net olmasıdır. Hiçbir öğrenci kararsız kalmamış, bu konudaki 

düşüncelerini açıkça belirtmişlerdir.  
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Tablo 9: Öğrencilerin online gazeteyi basılı gazeteye tercih etme 

nedenleri* 

Online gazeteyi basılı gazeteye tercih etme 
sebepleri 

Sayı Yüzde 

İnternet bağlantı ücreti dışında başka bir 
ücret ödemediğim için  

68 85.0 

Online gazeteler sayesinde haberlere anında 
ve istediğim yerden ulaşabiliyorum 

73 91.2 

Basılı gazetelerde bulamadıklarımı online 
gazetelerde bulabiliyorum 

62 77.5 

Online gazeteleri daha güvenilir ve objektif 
buluyorum. 

76 95.0 

Online gazeteler sürekli güncelleniyor. Son 
dakika haberlerine anında ulaşabiliyorum.  

80 100 

İstediğim zaman arşive göz atabiliyorum  50 62.5 

Online gazete sitelerinde farklı yorumlar 
görebiliyorum.  

67 83.8 

Online gazete sitelerine istediğim şekilde 
yorum gönderebiliyorum.  

69 86.2 

*Öğrenciler birden fazla önerme işaretlemişlerdir. 

Tablo 9, öğrencilerin online gazeteyi basılı gazeteye tercih etme 

nedenlerini göstermektedir. Tabloya göre, öğrencilerin büyük bir 

çoğunluğu online gazeteciliğin getirdiği yenilikleri aktif olarak 

kullanmaktadır. Öğrencilerin online gazeteyi basılı gazeteye tercih 

etme sebeplerinin birincisini “Online gazeteler sürekli güncelleniyor. 

Son dakika haberlerine anında ulaşabiliyorum” önermesi 

oluşturmaktadır. Öğrencilerin hepsi bu önermeye katılmıştır. Basılı 

gazetecilikte mümkün olmayan durum online gazetecilik de anlık 

olarak değişime açıktır. Yeni ve güncel gelişmeler için basılı gazetedeki 

gibi bir sonraki günü beklemek gibi bir durum söz konusu değildir. 

Öğrencilerin online gazeteyi basılı gazeteye tercih etme sebeplerinin 
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ikincisini ise “Online gazeteleri daha güvenilir ve objektif buluyorum” 

önermesi gelmektedir. Bu önermeye öğrencilerin yüzde 95,0’ı 

katılmıştır. Öğrencilerin en az katıldıkları tercih etme sebebi ise 

“İstediğim zaman arşive göz atabiliyorum” önermesidir. Bu önermeye 

öğrencilerin yüzde 62,5’i katılmıştır. 
 

Tablo 10: Öğrencilerin online gazeteyi basılı gazeteye tercih etme 

nedenlerinin cinsiyete göre karşılaştırması  

Online gazeteyi basılı gazeteye tercih etme 
sebepleri 

Kadın  Erkek  

İnternet bağlantı ücreti dışında başka bir 
ücret ödemediğim için  

40 28 

Online gazeteler sayesinde haberlere anında 
ve istediğim yerden ulaşabiliyorum 

36 37 

Basılı gazetelerde bulamadıklarımı online 
gazetelerde bulabiliyorum 

32 30 

Online gazeteleri daha güvenilir ve objektif 
buluyorum. 

44 32 

Online gazeteler sürekli güncelleniyor. Son 
dakika haberlerine anında ulaşabiliyorum.  

44 36 

İstediğim zaman arşive göz atabiliyorum  44 6 

Online gazete sitelerinde farklı yorumlar 
görebiliyorum.  

44 23 

Online gazete sitelerine istediğim şekilde 
yorum gönderebiliyorum.  

39 30 

 

Tablo 10, Öğrencilerin online gazeteyi basılı gazeteye tercih etme 

nedenlerinin cinsiyete göre karşılaştırmasını göstermektedir. Tabloya 

göre, öğrencilerin cinsiyetlerine göre aralarındaki farkın en fazla 

olduğu tercih sebebi “İstediğim zaman arşive göz atabiliyorum” 

önermesi olmuştur. Bu önermeye kadın öğrencilerin 44’ü olumlu görüş 
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belirtirken, erkek öğrencilerin sadece 6’sı bu önermeye katılmaktadır. 

Buna göre kadın öğrencilerin arşive ve daha güncel olmayan haberlere 

karşı erkeklere oranla daha fazla ilgi duydukları söylenebilir. 

Öğrencilerin cinsiyetlerine göre en fazla ortak noktada buluştukları 

tercih sebebi ise “Online gazeteler sayesinde haberlere anında ve 

istediğim yerden ulaşabiliyorum” önermesidir.  Bu önermeye kadın 

öğrencilerin 36’sı, erkek öğrencilerin 37’si katılmıştır. 

Tablo 11: Öğrencilerin online gazeteyi basılı gazeteye tercih etme 

nedenlerinin yaş kriterine ait Anova testi  

Online gazeteyi basılı gazeteye tercih etme sebepleri F değeri * 

İnternet bağlantı ücreti dışında başka bir ücret ödemediğim 
için  

,313 

Online gazeteler sayesinde haberlere anında ve istediğim 
yerden ulaşabiliyorum 

2,606 

Basılı gazetelerde bulamadıklarımı online gazetelerde 
bulabiliyorum 

,131 

Online gazeteleri daha güvenilir ve objektif buluyorum. ,464 

Online gazeteler sürekli güncelleniyor. Son dakika 
haberlerine anında ulaşabiliyorum.  

- 

İstediğim zaman arşive göz atabiliyorum  7.144 

Online gazete sitelerinde farklı yorumlar görebiliyorum.  3.486 

Online gazete sitelerine istediğim şekilde yorum 
gönderebiliyorum.  

,198 

*f değeri > 0.05 

Tablo 11, öğrencilerin online gazeteyi basılı gazeteye tercih etme 

nedenlerinin yaş kriterine ait Anova testi sonuçlarını göstermektedir. 

Anova testinde anlamlı farklılığın ortaya çıkabilmesi için F değerinin 

0,05’den büyük çıkması gerekmektedir. Tabloya göre, öğrencilerin 

yaşları ile online gazeteyi basılı gazeteye tercih etme nedenleri arasında 

anlamlı bir farklılık görülmemektedir. 



78 | 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  / 2    

 

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 

Haber okuma alışkanlıklarının ve yöntemlerinin değişime uğradığı 

günümüz teknoloji çağında, gelecekte nasıl bir yol izlenilmesi 

gerektiğine yönelik tahminler, yapılan çalışmalar sonucunda elde 

edilmektedir. Bu nedenle özellikle bu çalışmada yeni genç neslin 

özellikle gelecekte medya alanları ile iç içe çalışacak olan öğrencilerin 

haber ve haber alma, okuma alışkanlıklarının belirlenmesi önemlidir. 

Yeni iletişim teknolojileri ve bunların getirdiği olanaklar sayesinde 

habere ulaşmak haberi okumak daha da kolaylaşmıştır. Hatta bu 

kolaylık artık ihtiyaç haline gelmiştir. Online gazetelerin haber akışını 

daha hızlı gerçekleştirmeleri, anlık güncelleştirmelerle yenilenmeleri 

basılı gazeteciliğe olan ilgiyi de azaltmıştır. Yaşanan bu dönüşümü ve 

toplumlar üzerindeki etkilerini araştırmak da bu çalışma da ele alınan 

konulardan biridir. Bu kapsamda çalışmadan elde edilen sonuçlar 

kısaca şöyle sıralanabilir:  

- Çalışmada online gazete ile basılı gazete okuma alışkanlıklarında 

yaş ve cinsiyet faktörlerine yönelik herhangi bir farklılık 

gözlemlenmemiştir.  

- Öğrencilerin online olarak en fazla takip edip, okudukları gazete 

Posta Gazetesi’dir. Posta Gazetesi’ni yerel gazeteler takip 

etmektedir.  

- Öğrenciler basılı gazeteleri çok takip etmemekte, ara sıra 

okumaktadır.  

- Öğrenciler basılı gazeteyi online gazeteye tercih etmemektedir.  
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- Öğrenciler online gazeteler sürekli güncellendiği ve son dakika 

haberlerine anında ulaşabildikleri için online gazeteleri okumayı 

tercih etmektedir. 

Çalışmadan elde edilen sonuçlar ışığında, online gazetelerin basılı 

gazetelere daha fazla üstün geldiği söylenebilir. Bu durum basılı 

gazetecilik yapan işletmeleri de olumsuz şekilde etkilemeye devam 

etmektedir. Öğrencilerin büyük çoğunluğu gazeteleri artık online olarak 

takip etmekte, haber alma ihtiyaçlarını gelişen ve dönüşen teknoloji 

kaynakları üzerinden karşılamaktadır. Bu durum genel olarak online 

gazete okuma alışkanlıklarının geliştiğini göstermektedir. Bunun yanı 

sıra basılı gazeteciliğin de işlevinin tamamen bittiğini söylemek ise 

eksiklik olacaktır. Basılı gazetecilik tamamen bitmese de etkinliği ve 

gücü zayıflamıştır. Bu sonuç dahilinde sadece basılı gazetecilikle 

yaşamlarının sürdürmeye çalışan gazete işletmeleri okurların haber 

alma ihtiyaçlarını her açıdan karşılamak zorundadır. Aksi taktirde 

online gazetecilik karşısında daha fazla ayakta kalabilmeleri mümkün 

görünmemektedir. Çünkü okurların bir tık yardımıyla ulaşabildikleri 

haberlere, basılı gazetelerin çeşitli dağıtım sorunları ve maliyetleri de 

eşlik etmektedir. Hatta basılı gazetelerde haberler çoğu zaman “eski” 

bile olmaktadır.  

Sonuç olarak internet gazeteciliğinin günümüzde mekân ve zaman 

kısıtlamalarının önüne geçmesi ve sürekli güncellenmesi gibi imkanlar 

sunması, haber verme ve haber alma açısından farklı mecralara 

yönelmenin de artık kaçınılmaz olduğunu göstermektedir. 
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GİRİŞ 

Henüz 20. yüzyılın başlarında, bir grup Sovyet film yapımcısı 

tarafından kamera, insan gözünün ve vücudunun algısal kapasitesinin 

çok ötesinde bir cihaz olarak tanımlanmış; Marshall McLuhan’ın insan 

bedeni ve beden üzerine entegrasyon fikrinin öncülü olan bu düşünce, 

‘Kino Eye’ film teorisi ve felsefesinde kalıcı bir etki açığa çıkarmıştır. 

Öyle ki, Dzigo Vertov, bedenin özgürleşmesine gönderme yaptığı 

Kino-Eye üzerine oldukça ilgi çekici olan şu değerlendirmede 

bulunmuştur; 

“Kendimi insan hareketsizliğinden kurtarıyorum, sürekli hareket 

halindeyim… Sırt üstü düşüyorum, bir uçakla yükseliyorum, 

dalan ve yükselen bedenlerle birlikte dalıyor ve yükseliyorum… 

zaman ve uzay sınırlarının dışında, nereye kaydettiğime 

bakılmaksızın, evrendeki herhangi bir noktayı bir araya getirdim. 

Yolum, dünyanın yeni bir algısının yaratılmasına yol açıyor. 

Senin bilmediğin bir dünyayı yeni bir şekilde deşifre ediyorum” 

(Vertov, 1984:17-18).  

Vizyonu ütopik gibi gelse de, Vertov, gelecekte kameraların neredeyse 

sınırsız hareketliliğini öngörebilmiştir. Sinematografların ve 

yönetmenlerin ‘insansı olmayan’ bakış açılarını kullandıkları 

günümüzdeki yapımlar, bu düşüncenin bir örneği olarak rahatlıkla 

sunulabilecektir. Artık günümüz koşullarında bu bakış açısı, sadece 

yönetmenler ve sinematograflar tarafından değil, sıradan tüketicilerin 

de kullandıkları bir teknik haline gelmiştir. Bunu sağlayan ise, insansız 
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hava aracı veya drone teknolojisinin ortaya çıkması ve kullanım 

alanlarının hızla yaygınlaşmasıdır.  

Hava araçlarından ve helikopterlerden yapılan çekimler, hava 

çekimlerinin verebileceği ihtişamı ve ölçeği açıkça göstermektedir. 

Tüketici düzeyinde insansız hava araçlarının kullanımındaki artış, 

video paylaşım sitelerindeki ‘vlog’larda ve ev ortamında üretilen 

videolarda, havadan çekimler sayesinde değerlerini büyük ölçekte 

arttırmayı başarmıştır. Bu araçları maliyeti ve kullanım kolaylığı 

açısından değerlendiren televizyon ve görüntü yönetmenleri de 

manzaralar boyunca bu epik görüntüleri yakalayabilmek ve karakterleri 

veya nesneleri havadan bir perspektiften izlemek için hava kameralarını 

kullanmaya başlamışlardır. Bu noktada helikopter sinematografisi ve 

hava fotoğrafçılığı da bu konu kapsamına girmekle beraber, bu 

çalışmanın merkezinde sıradan tüketicilerin de erişebileceği hava 

kameraları (drone) yer almaktadır 

Günümüz koşullarında ele alındığında hava kameralarının küçük 

boyutu, manevra kabiliyeti, görüntü yönetmenleri ve yönetmenlere 

helikopter, uçak gibi pahalı ekipmanlara alternatif bir kullanım alanı 

açmaktadır. Ayrıca hava kameraları, helikopterlerin neden olacağı 

aşağı çekiş olmadan düşük seviyelerde uçabilmekte; nesnelerin altında 

veya arasında hareket edebilir ve düz bir şekilde ileri veya geri uçuş 

şeklinde çekimler gerçekleştirebilmektedir. Bu bakış açıları, önceki 

yüksek görüş biçimlerine, video oyunları gibi diğer medya biçimlerine 

veya hava kameralarının askeri ve gözetim uygulamalarına atıfta 

bulunmaktadır.  
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Sinemada hava kamerası vizyonu için olanaklar çok çeşitlidir; buna 

paralel olarak bu olasılıkların bilimsel tartışmaları sadece televizyon 

programlarında kalmakla beraber akademik anlamda tartışıldığı çok az 

yayın bulunmaktadır. Bu bağlamda literatür taraması ile birlikte 

sinematografi, sinematografik kamera çekim ölçekleri ve çekim açıları 

anlatılarak, hava kameralarının sinematografide yer alması ile birlikte 

ortaya çıkan farklı kamera açıları amaçsal örneklem kullanılarak, hava 

kamerası ile gerçekleştirilen örnek film sahnelerinin analiz edilmesi 

yoluna gidilmiştir.  

Sinematografi 

Teknik ve sanatsal yenilikler, Simon ve Stampfer, Joseph Plateu, 

William Horner ve Eadweard Muybridge’nin kendi icatları ile hareketli 

resimleri oluşturdukları 1830’lardan bu yana hız kazanmış; 

‘stroboskop’, ‘fenakistoskop’, ‘zeotrope’ ve ‘zoopraxiscope’ bu sürecin 

önemli icatları arasında yerini almıştır. Her teknik yenilikle birlikte 

görüntü yönetmenleri, çekim yapabilecekleri daha büyük araç 

set(ler)ine sahip olmuşlardır. Örneğin, Cooper Hewitt’in 1901 yılında 

icat ettiği cıva buharlı lambaları, güneş ışığı olmadan iç mekânlarda 

film çekmeyi kolaylaştırmıştır. 1915’te icat edilen Bell ve Howell 2709 

film kamerası ise yönetmenlerin kamerayı fiziksel olarak hareket 

ettirmeden yakın çekimler yapabilmelerini mümkün kılmıştır 

(TechTarget Contributor, 2019). 

Renk teknolojisindeki gelişmeler görüntü yönetmenlerinin izleyicilerin 

duygularını ve dikkatlerini nasıl çekebilecekleri konusunda farklı 

fikirler geliştirmelerine yardımcı olmuştur. Ses, teknik olarak görüntü 
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yönetmeninin sorumluluğunun bir parçası olmasa da, 1920’lerde çoğu 

filme eklenmiş ve ek bir düşünce haline gelmiştir. Kamera hareketinin 

mekaniğinde yapılan değişiklikler, izleyicilerin filmlerde gördükleri 

aksiyonla ilişiklerini etkilemiştir. Özellikle 1975’te Garrett Brown 

tarafından icat edilen Steadicam, kamera operatörünün düzensiz bir 

yüzey boyunca hareket ederken bir sahneyi sarsıntısız ve sorunsuz 

çekmesine, yenilikçi öznel kamera açılarının sinematografiye 

eklenmesinin yolunu açmıştır (TechTarget Contributor, 2019). 

Yunanca ‘kine’ (hareket) ve ‘graphos’ (yazı) sözcüklerinden oluşan 

sinematografi, hareketli görüntüler için görüntü oluşturma ve filme 

alma sanatıdır. Video görüntülerini kayda almak için bir video 

kameranın kullanılmasına genellikle ‘videografi’ denilmektedir (New 

World Encyclopedia, 2021). Sinematografi, hareketli görüntü 

oluşturmak amacıyla, hareketli görüntüleri yakalamak, işlemek ve 

depolamak için kullanılan bilim ve sanatın karışımıdır (TechTarget 

Contributor, 2019). Bir filme benzersiz bir görünüm ve duygu veren 

teknik süreçten sorumlu kişiye görüntü yönetmeni veya fotoğraf 

yönetmeni (DP) denilmektedir. Görüntü yönetmeni, oyuncuların setin 

ve teknik seçimlerin senaryonun amaçlarını doğru bir şekilde 

yansıtılmasını sağlamaktan sorumlu olan filmin yönetmeni ile yakın 

temasta çalışmaktadır (TechTarget Contributor, 2019). Bu bağlamda 

nasıl bir görüntü istediğini belirleyen/görüntüyü tasarlayan filmin 

yönetmenidir. Görüntü yönetmeni tasarlanmış bu görüntünün 

gerçekleşmesini sağlayan teknik yönden uzmanlaşmış ve kilit kişidir. 

Bu yönüyle yönetmenin gözü olarak da anılmaktadır (Şenyapılı, 

2003:71). Hareketli görüntülerin erken dönemlerinde, görüntü 
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yönetmeni genellikle aynı zamanda yönetmen veya kamera operatörü 

görevlerini de üstlenmekteydi. Geçen zamanla birlikte sanat formu ve 

teknoloji geliştikçe, yönetmen ve kamera operatörü arasında bir ayrım 

ortaya çıkmıştır. Yapay aydınlatmanın ve daha hızlı (ışığa duyarlı) film 

stoklarının ortaya çıkması, optikteki teknolojik gelişmelere ve renkli 

film ve dahası geniş en-boy oranları gibi çeşitli tekniklere ek olarak, 

sinematografinin teknik yönleri bu alanda yetişmiş uzman(lar)ı gerekli 

kılmıştır. Bununla birlikte bazı yönetmenler hala kendi kameralarını 

kullanmaları ve sahnelerinin bir kısmını veya tamamını kendilerinin 

çekmeleri ile tanınmaktadır -Stanley Kubrick örneğinde olduğu gibi- 

(New World Encyclopedia, 2021). 

19. yüzyılın sonlarına doğru sinema kamerası icat edildiğinde ilk 

çalışmalar basit, gündelik yaşamı konu almaktaydı; bahçeyi sulayan 

adam, iş çıkışı işçiler, dans eden kadınlar veya istasyona giren tren vb. 

Yapımcılar dramatik yapımlara doğru çekimlerini yönlendirdiklerinde 

bunları ‘filme alınmış tiyatro’ olarak tasarlamışlardır. Kamerayı, 

tiyatroda sahneye bakan bir izleyiciymiş gibi sahnenin önüne 

konumlandırmışlardır. Bu tür yapımları izlerken sahneye kopuk, 

kişiliksiz bir bakış açısından bakıldığı duygusu kendini 

hissettirmektedir (Brown, 2008:2). Bu sahne-önü çekim anlayışı, daha 

çok sahnelenen bir oyunu görüntülemek/kayda almak biçiminde 

tanımlanmakla birlikte elbette aralarında önemli düzeyde farklılıklar 

bulunmaktadır. Tiyatro sahnesinde sergilenen bir oyunu izlerken, 

uzaktan da olsa üç boyutlu cisimler görünmektedir, oyuncuların 

performansları, mimikleri de izleyici görüş alanındadır. Ancak 

yapımcılar, sinema perdesinin düz olması ve üç boyuttan yoksun olup 
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iki boyutlu olmasından dolayı bu sorunu çözmek için çeşitli arayışlara 

girmişlerdir. Bu sorunun çözümü ilk uyguladıkları şey hareketli planlar 

ve bunlardan oluşan sekanslar halinde parçalamak olmuştur (Brown, 

2008:2). Planlar söz konusu olduğunda bunların mantıklı ve anlamlı 

düzenlemesine ihtiyaç duyulması da gündeme gelmiştir. Planlar, 

‘gerçeğin parçalarıdır’ ve gerçeğin hangi parçalar ve hangi sıralama ile 

izleyiciye sunulacağına bu bağlamda yönetmen karar vermektedir. 

Nitekim yönetmen kamera ile ilgili önemli kararları verirken, görüntü 

yönetmeni aslında bunun gerçekleşmesini sağlayan kilit kişidir. 

Görüntü yönetmenleri açısından en önemli konular arasında pozlama 

gelmektedir -bu bağlamda yapılan iş, görüntünün istenen görünümünü 

elde etmek için kamera ayarlarını ve hareketlerini değiştirme sanatı 

olarak ifade edilebilecektir. Görüntü yönetmeninin tam olarak ne iş 

yaptığı konusuna gelindiğinde aşağıda sunulan başlıklar öne 

çıkmaktadır (Studiobinder, 2020); 

a) Senaryoyu parçalara ayırır. 

b) Konu ile ilgili film tekniklerini ve sinematik teknikleri araştırır ve 

izleyiciden istenen duygusal tepkileri ortaya çıkarmaya çalışır. 

c) Çekim listeleri, planlar ve aydınlatma şemaları oluşturur. 

d) Kamera ve ışık ekiplerini yönetir. 

e) Lensler, filtreler, ışıklar ve diğer kamera/ışık gereksinimlerini 

gibi sinematik öğeler hakkında kararlar verir. 

f) En-boy oranı, dijital efektler, görüntü kontrastı ve kare hızları 

hakkında kararlar verir. 
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g) İzleyici üzerinde belirli bir duygusal tepki uyandırmak için 

kamera hareketleri ve film ışıklandırma teknikleri hakkında 

kararlar verir. 

h) Bir projede renk derecelendirme aşamasında genellikle yönetmen 

ve renk uzmanı ile bağlantı kurar. 

Teknoloji ve sanat anlayışında yaşanan değişimler sonucunda gelişen 

kamera teknolojisi ile birlikte, çalışmanın merkezini oluşturan ve 

görüntü yönetmeninin sorumluluğunda olan çekim ölçekleri ve kamera 

açıları da değişmiştir. Daha önceden de bahsedildiği üzere sinemanın 

ilk yıllarında dramatik filmler, kamera önünde oynanan sahne eserleri 

gibi kayda alınmıştır. Bu da çekilenlerin/sunulanların adeta bir tiyatro 

sahnesinde geçiyormuş gibi izlenim uyandırmasına neden olmaktaydı. 

Tiyatroda seyirci sahnenin karşısında oturur ve sahnenin sağının-

solunun, önünün-arkasının farkındadır. Yönler mekânda tüm oyun 

boyunca sabittir ve değişmemektedir. Kamera sadece seyircinin yerine 

geçmiş, karşısında bulunan sahneye göre yeri hiç değişmemiştir. 

Kamera yerinden hareket ettirilmediği sürece sahnedeki yön şemasında 

da değişiklik yapmak söz konusu olmamıştır (Brown, 2008:7).   

Bu bağlamda film uzayı, üç boyutlu dünyanın iki boyutlu bir sahne 

çerçevesinin içerisine yansıtılmaktan ibaret olup; bu çerçeve, sabit, 

sınırlandırılmış ve algısal derinlikten yoksun kalmıştır. Bu basit film 

yönteminden sıyrılmaya çalışmak, film teknolojisinde büyük 

gelişmelere yol açmıştır. Kamera hareketinin, montajın ve ritmin yıldan 

yıla gösterdiği gelişmeler sinematografi tarihinin büyük bir bölümünü 

oluşturmaktadır.  
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Sinematografi, içerisinde birçok kavramı barındıran bir bütündür. 

Çerçeveleme, ışık, renk, objektif, kompozisyon, kamera açıları, çekim 

ölçekleri vb. öğeleri ile geniş bir kavramsal yelpazeye sahiptir. Bu 

çalışmanın odak noktasını, standart kamera açılarının hava kamerası 

marifeti ile gerçekleştirilebileceği, farklı kamera açılarını ve kamera 

hareketlerini sağlayan çeşitli aparatların kullanılmadan hava kamerası 

kullanılarak da uygulanabileceğini göstermek olduğu için diğer 

kavramlara değinilmeyecektir.   

Kamera Açıları  

Kamera açıları ve bu açıların dereceleri bir çekimin anlamını tamamen 

değiştirebilmektedir. Göz ve görme eylemselliği, kamera üzerinden 

gerçekleşmekte, kadraj da dahil edilen ve dışarda tutulan esaslı olarak 

anlam kazanmakta ve/veya yönlendirilmektedir. Bu çerçevede kamera, 

izleyicinin bakış açısını veya perspektifini temsil etmektedir, bir diğer 

ifade ile izleyicinin gözünü ve görme biçimini yönlendirme görevi 

üstlenmektedir ki bu nedenle kameranın konumu ve hareketi, 

izleyicinin görüntüye yönelik -özellikle- duygusal tepkisinde (ki filmde 

gerçeklik ve inandırıcılık uyandırılan duygular bağlamında açığa 

çıkmaktadır) önemli rol oynamaktadır. Tüm istenen etkilerin açığa 

çıkmasında yaygın olarak kullanılan kamera açıları şu şekilde 

sıralanabilecektir; 

 

 

 



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  / 2  | 93 

 

i. Alt Açı (Low Angle) 

Görsel 1: Alt Açı 
Kaynak: Studiobinder, 2021. 

Alt açı, kameranın özneden daha aşağıda konumlandırıldığı kamera 

açısıdır. Bu açıda kamera göz hizasından daha aşağıda yer almaktadır. 

Alt açılı çekimler genellikle bir nesneyi daha güçlü göstermek için 

kullanılmaktadır (Bakınız Görsel 1). Senaryoda geçen karakterler 

bağlamında hem kahramanlar hem de kötü karakter için uygun bir 

açıdır. Açının derecesi yumuşak veya daha sert olabilmektedir. Bir 

karaktere uygulanan düşük açılı çekim, genellikle diğer karakterin 

yüksek açılı çekimi ile eşleştirilmektedir.  

ii.Üst (Yüksek) Açı (High Angle) 

Alt açılı çekimler bir karakteri canlandırabilirken, üst açılı çekimler 

karakterleri alt edebilmektedir. Alt ve üst açılı çekimler özneler 

arasındaki güç dengesizliğini arttırmak için genellikle aynı sahnelerde 

eşleştirilmektedir. Üst açılar bir karakteri küçültmek için 
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kullanılmaktadır; böylece karakterin zayıf veya savunmasız görünmesi 

sağlanmaktadır (Bakınız Görsel 2). Üst açının aşırı bir varyasyonu 

havadan çekimdir (Arda ve Akmeşe, 2020:56).  Genellikle şehirler, 

manzaralar veya daha büyük bir dünyada hareket eden karakterleri 

sunmak için kullanılmaktadır. Üst açı 90 derece ve üzerine 

yaklaştığında tepeden bakış (kuş bakışı) açısına geçmektedir. 

Görsel 2: Üst Açı  
Kaynak: Studiobinder, 2021 

iii.Kuşbakışı Açısı (Overhead)  

Kuşbakışı açısı veya ‘Tanrı’nın bakışı’ olarak da adlandırılan bu açıda, 

kameranın doğrudan konunun üzerinde konumlandırılması sonucu 

aşağı doğru yapılan çekimdir. Kuşbakışı açısı, karmaşık hareketleri 

sergilemek için uygun bir açıdır. Tanrı’nın bakışı olarak 

nitelendirilmesinin nedeni ise göztergebilimsel bir anlamlandırma 

üzerinden ilahi olanla bir bağlantı kurulması ve bu bağlantıyı göstermek 

için kullanılan bir açı olmasıdır.  
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Kuşbakışı açısı aynı zamanda suç mahallinin ayrıntılarını 

yakalayabilmek ve izleyicinin bu ayrıntılar içerisinde ‘dehşet’ 

duygusunu tetikleyebilmek için de kullanılmaktadır (Bakınız Görsel 3). 

Bu açı, karakteri çevresel bağlardan soyutlayabilmek için de 

kullanılmaktadır. Örneğin, sarhoş ve yolda yere uzanmış veya yeşil 

çimler üzerine uzanıp hayal kuran bir karakterin ‘çevre ile olan 

ilişkisinden kopmuş’ duygusunu ortaya çıkartmak için tercih 

edilmektedir.  

Görsel 3: Kuşbakışı Açısı, Kill Bill Vol 1 (2003) Filminden Bir Kare  

Kaynak: Studiobinder, 2021 

iv.Hollanda Açısı (Dutch Angle) 

Görsel 4: Hollanda Açısı 
Kaynak: Studiobinder, 2021 
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Hollanda kamera açısı, çerçevenin yatay eksende sağa veya sola doğru 

hareket ettirilmesine dayanmaktadır. Bu açı, sıradan bir görüntü için 

çeşitli efektler üretebilmektedir. Açı, huzursuzluk duygusunun yanı sıra 

çıldırma, terör (işkence gören bir karakterin acısı) ya da şaşkınlık 

duygularını açığa çıkarabilmektedir (Bakınız Görsel 5).  

Devamlılık noktasında sahnedeki gerginliği arttırmak için kullanılan 

Hollanda kamera açısını ayarlayabilmek için bazı temel noktalar 

mevcuttur. Nitekim eğimin artması, gerginliğin artması ile paralel 

olarak uygulanmalıdır. Sahnedeki zihinsel durumu veya gerginliği 

arttırmada en uygun açı olarak ifadesini bulacaktır.  

v.Göz Seviyesi Bakış (Normal) Açısı (Eye Level Angle)  

Görsel 5: Göz Seviyesi Bakış Açısı 
Kaynak: Studiobinder, 2021 

 

Göz seviyesinde konumlandırılan kameradan yapılan ve yapımlarda en 

çok kullanılan kamera açısıdır. İzleyicinin bir nesne veya karaktere 

bakmak için kullandığı doğal kamera yüksekliğini ifade etmektedir. Bu 
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açı kullanılarak yapılan çekimlerde karakterler, herhangi bir yargı 

içerisinde değildir (Bakınız Görsel 5). Üst ve alt açı kullanılarak yapılan 

çekimlerde ortaya çıkan anlam, göz seviyesi kamera açısında tamamen 

ortadan kalkmaktadır (Mascelli, 2007:24-26).  Ancak açının bu nötr 

anlamı, ilgi çekici veya dinamik olamayacağını ifade etmemekte; farklı 

anlamlar üretmekte de bu yola başvurulabilmektedir. Bu açı, karakterle 

izleyici arasında bir bağlantı kurulmasını sağlamaktadır. Kullanılan açı, 

gerçek dünyada iki kişinin birbirilerine baktıkları düzeyde olması 

nedeniyle, filmlerde özellikle diyalog sahnelerinin yoğun olarak 

kullanılan, sıkça başvurulan vazgeçilmez açısı olarak birçok yönetmen 

tarafından kullanılmaktadır. 

vi.Omuz Açısı (Shoulder Level Angle) 

 Görsel 6: Omuz Açısı  
Kaynak: Studiobinder, 2021 

 

Göz seviyesi bakış açısından, kamera lensinin gözlerin biraz altına 

düşürülerek uygulandığı kamera açısıdır. Omuz üstü bakış açısı olarak 

da adlandırılan bu kamera açısı, senaryo dahilinde çekimlerde özellikle 
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karşılıklı konuşma yapmak için kullanılmaktadır. Omuzun da 

görüntüye dahil edilmesi ile birlikte konuşma yapılan diğer kişinin 

mimikleri ve tepkileri yakalanarak karşılıklı etkileşim sağlanmaktadır. 

Bu açı ile izleyiciler konu, mekân ve kişilerle ilişki kurabilmektedirler 

(Bakınız Görsel 6).  

vii. Kalça Seviyesi (Kovboy) Kamera Açısı  (The Cowboy Angle, Hip 

Level Angle) 

Bu açıda kamera, kabaca bel çizgisinden biraz daha aşağıda 

konumlandırılmaktadır. Kalça seviyesindeki açılar ile gerçekleştirilen 

çekimlerde konular genellikle bir konu otururken ve diğeri ayakta iken 

kullanılmaktadır. Açı kullanılarak yapılan çekimler için silah çekilmesi 

veya birinin cebine uzanması gibi kalçaya yakın yerlerde gerçekleşen 

hareketler için son derece etkili çekim açısıdır. ‘Kovboy kamera açısı’ 

olarak ifade edilmesinin nedeni ise özellikle Western film türlerinde 

karakterin silahını, silah kılıfını, kemerini ve uzakta duran düşmanı 

göstermek için kullanılmasından kaynaklanmaktadır (Bakınız Görsel 

7). Açı uygulanırken özne uygun baş mesafesinde çerçevelenirse, 

özneden ne kadar uzaklaşılırsa uzaklaşılsın kalça seviyesi kamera açısı 

sahneyi izleyiciye rahatlıkla sunabilmektedir.  
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Görsel 7: Kalça Seviyesi Kamera Açısı, Kovboy Kamera Açısı  
Kaynak: Studiobinder, 2021. 

viii.Diz Seviyesi Kamera Açısı (Knee Level Angel)  

Görsel 8: Diz Seviyesi Kamera Açısı.  
Kaynak: Studiobinder, 2021. 
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Kamera yüksekliğinin bir öznenin diz seviyesinde konumlandırılması 

ile yapılan çekimler sonucu ortaya çıkmaktadır (Bakınız Görsel 8). Bu 

açı genellikle zemin seviyesindeki açının iki katı kadardır. Diz seviyesi 

kamera açısı sinematografik anlamda güçlü etkiler yaratabilmektedir. 

Özellikle kovalamaca ve takip sahnelerinde kullanıldığında izleyici 

üzerinde sahnedeki adrenalin hissi açığa çıkarılabilmektedir. Açı, 

karakter ayrıntılarını izleyiciye sunarak geniş açılı çekim yapma 

zorunluluğunu ortadan kaldırmaya yardımcı olmaktadır.  Ayrıca koşan 

bir karakter için slow motion (yavaşlatılmış çekim) uygulandığında 

estetik sonuçlar yaratabilmektedir. 

ix.Yer Seviyesi (zemin) Kamera Açısı (Ground Level Angle) 

Görsel 9: Yer (Zemin) Seviyesi Kamera Açısı.  
Kaynak: Studiobinder, 2021. 
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Yer seviyesine yerleştirilen kamera ile yapılan çekimler, bir sahnedeki 

karakterin hareketlerini izlemek için ideal bir yöntemdir. Bu açı ile uzun 

takip sahnelerinde merak uyandırılmaktadır. Bazı durumlarda, zemin 

altında saklanan bir karaktere geçiş açısı olarak da kullanılmaktadır. 

Başka bir sahnede ise kötü karakterin yarattığı yıkımı ayrıntıları ile 

izleyiciye göstermek için başvurulan bir açı olarak izleyici üzerinde etki 

açığa çıkarmaktadır (Bakınız Görsel 9).  

Kameranın konuya göre konumlandırılması, izleyicinin sahnede olan 

hareketi algılama şeklini etkilemektedir. Yukarıda bahsi geçen kamera 

açıları ile yapılan kombinasyon ile sahneler dinamik, hareketli, anlamlı 

bir hale gelebilmektedir. Sinematografik anlamda bir hikâye anlatmak 

için farklı kompozisyonlara ve kamera açılarına sahip çekimler bir 

araya getirilmektedir. Bu kamera açılarının her biri dikkatlice seçilip 

birleştirildiğinde izleyicilerin tepkileri de istendik yönde etkilenmekte 

ve yönlendirilmektedir. Böylece izleyicilerin ekranda gördüklerini 

yorumlamalarına izin verilmektedir.  

Genel olarak iyi seçilmiş kamera açıları ile bilgiyi sunma, etkiyi 

yaratma, düzenlemeyi kolaylaştırma ve performansı arttırma gibi 

fonksiyonlar kolayca uygulanabilmektedir (Videomaker, 2021). Film 

yapımcıları izleyici fark etmeden filmleri hakkında gizlice bir şeyler 

anlatmak için kamera açılarını kullanmaktadırlar. Kamera açıları 

genellikle farklı çerçeveleme teknikleri, çekim uzunlukları ve kamera 

hareketleri ile birlikte kullanılmaktadır.  
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Kamera açılarına ek olarak bir de ‘kamera kaydırma’ hareketleri 

bulunmaktadır. Bunlardan ön plana çıkanları ise ‘dolly’ ve ‘şaryo’ 

hareketidir. Kameranın tümüyle tekerlekli bir platformda kaydırılması 

temeline dayanan bu kamera hareketleri görüntünün akıcı, kesintisiz ve 

yumuşak bir şekilde kayda alınmasını sağlamaktadır. Lenslerin 

içerisinde bulunan mercekler yardımı ile yapılan ‘zoom’ hareketi daha 

çok mekanik bir hareket duygusu yarattığı için, dolly ve şaryo hareketi 

gerçeğe daha yakın etki oluşturmaktadır.  

Sinemanın ilk yıllarında sabit bir açı ile ortaya çıkarılan yapımlar, 

teknolojinin ilerlemesi ile birlikte hareket özgürlüğü kazanmış ve 

böylece mekân bağımlılığı ortadan kalkmıştır. İlerleyen yıllarda 

çekimler, statik kameraların dolly, şaryo veya vinçler yardımıyla 

hareketlendirilmiş ve böylece pürüzsüz kamera hareketleri elde 

edilmiştir. Buna karşılık öznel kamera açıları mükemmel şekilde 

sabitlenmemiş ve izleyicinin sahne ile doğal bir etkileşime girmesi 

amaçlanmıştır. Bu sahnelerde yürüyüş çekimleri daha önceden bahsi 

geçen steadicam ile birlikte gerçekleştirilerek doğal yürüyüş salınımı 

hissi izleyiciye sunulmuştur.  

Yönetmenler, kamera hareket tarzlarını ve kamera açılarını sahneye 

kendi bakış açılarını kullanarak yerleştirmekte ve izleyiciye enerji dolu 

his vermeyi amaçlamaktadırlar (Lights Film School, 2021). Bununla 

birlikte bir stediacam veya omuz teçhizatını kullanmak, uzmanlık ve 

eğitim gerektirmektedir (Holway ve Hayball, 2013). Bu özellikleri 

sağlayan kişileri işe almak ise yapımcılar için film prodüksiyon 

maliyetlerinin artmasına neden olmaktadır.  
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Son zamanlarda drone (hava kamerası) esnekliği, fiyatı ve göreceli 

kullanım kolaylığı, bilgisayar grafikleri ve robotik literatürde çok fazla 

ilgiye yol açmaktadır. Sinematografide hava kamerası kullanımının önü 

açıldığında, mevcut yaklaşımlar, statik sahneleri çekerken ortaya çıkan 

görüntülerin estetik açıdan hoş algılanmasıyla güçlü bir şekilde ilişkili 

olan pürüzsüz kamera hareketi üretmeye odaklanılmaktadır (Gebhardt 

vd., 2018).  

Drone (Hava Kamerası)2:  

Hava kamerası teknolojisi savunma amaçlı olarak askeriyede, 

gözetleme ve şüphelenilen düşmanlara karşı gizli saldırılar için 

kullanılan ‘insansız uçak’ şeklinde ortaya çıkmıştır. Bu insansız hava 

araçları, ayrı bir yerde uzaktan kumandalı bir pilot operatörlüğünde, 

insanları herhangi bir fiziksel tehlikeye atmadan düşman topraklarına 

erişim sağlamaktadır (Benjamin ve Ehrenreich, 2013). Yıllar süren 

araştırma ve geliştirme (AR-GE) çalışmaları sonucunda hava 

kameraları, esas olarak hava fotoğrafçılığı ve videografisi için 

kullanılan ekonomik bir ürün haline gelmiştir. Askeri hava kameraları 

yüzlerce kilometre seyahat etme ihtiyaçları nedeniyle esasen uçak iken, 

sivil hava kameraları herhangi bir yönde seyahat etmesini ve belirli bir 

noktada havada durmasını sağlayan minyatür helikopterlerdir. Standart 

 
2 Drone kelimesinin Türkçe karşılığı olarak henüz Türk Dil Kurumu tarafından 
belirlenen bir sözcük bulunmamakta ve Türkçe karşılığını arama çalışmaları devam 
etmektedir (TDK, 2021). Ancak TDK’nın yapmış olduğu ankette drone kelimesinin 
Türkçe karşılığı olarak, “arıgözü”, “uçangöz”, “uçan kamera”, “uçarçeker”, “uçurgör” 
kelimeleri arasından en çok oyu “uçangöz” kelimesi almasına karşın resmi bir onay 
bulunmamaktadır (Haberler, 2021). Çalışmada “drone” kelimesinin Türkçe karşılığı 
olarak “hava kamerası” kullanılacaktır.  
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hava kamerası tasarımı birden fazla, eşit aralıklı pervaneler vasıtasıyla 

gökyüzünde çevik bir kullanım ve sabit durma kabiliyetine sahiptir. 

Hava kamerası popüler hale geldikçe, insanlar bunları her türlü 

uygulamada kullanmanın ilginç yollarını keşfetmişlerdir (Lin, 2018).  

Sivil kullanım için yapılan ilk hava kameraları 2010 yılında halka 

tanıtılmıştır. O zamanlar bu araçlar, sadece bir akıllı telefon veya tablet 

ile pilotluk yapılabilen, eğlenceli, radyo kontrollü oyuncaklar şeklinde 

idi. Parrot AR. Drone 2.0 gibi erken hava araçları, yakaladığı 

görüntülere dayalı bir 3D ortam oluşturarak nesneleri izleyebilen sabit 

bir ön kameraya sahipti. Ayrıca yerleşik Wi-Fi noktaları aracılığıyla 

diğer Parrot AR. Hava araçlarını takip edip onlarla iletişim 

kurabiliyorlardı (Parrot, 2012). Bu özellikler o zamanlar devrim 

niteliğinde olmasına karşılık elbette bazı eksiklikleri mevcuttu. 

Kameranın ileriye dönük bir konumda sabitlenmesinden dolayı 

doğrudan bir şeyin üzerinden geçerken gerçek hava görüntüsü 

yakalamak mümkün olmamaktaydı. Ayrıca uçuş süresinin kısalığı ve 

Wi-Fi kontrol bant aralığının da düşük olması kullanım alanlarını 

kısıtlamaktaydı. Bağlantının kaybedilmeden kısa süreli bu uçuşlar 

istenilen sonuçları vermemekteydi (Parrot, 2012). 

Hava kamerasının film yapımcılarının dikkatini çekecek kadar geliştiği 

ve olgunlaştığı 2014 yılına gelindiğinde DJI, GoPro, Yuneed gibi 

şirketler, 120 derece açı ayarlanabilirliğine sahip ve 360 derece kamera 

dönüşü yapabilen yüksek kaliteli kameraları bulunan hava kameralarını 

geliştirmişlerdir. Ek olarak sallantılı, titrek görüntüleri en aza indirmek 

için üç noktalı sabitleyicileri de kamera yuvalarına entegre ederek 
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pürüzsüz görüntüler elde edecek araçları kullanıma sunmuşlardır (Lin, 

2018). Önemli ölçüde pil ömrünün artması, sabit bir çizgide ileri-geri 

hareketleri yapabilme kabiliyetleri, kendi ekseni etrafında 360 derece 

dönerken kayıt yapabilme özellikleri ve en önemlisi kuş bakışı açıyı 

gerçekleştirebilmeleri film endüstrisinin ilgisini hava kameralarının 

üzerine çekmeyi başarabilmiştir. 

Hava kameralarının film yapımlarında kullanılması, zamandan ve 

paradan tasarruf etmenin etkili bir yolu olarak son yıllarda 

yaygınlaşmıştır. Hava kameraları, bu bağlamda hem dollylerin hem de 

helikopterlerin yerini almaktadır. Örneğin, bir binanın içinde başlayan 

ve yüz metre yüksekliğe kadar hareket kameranın pan hareketini 

kesintisiz bir şekilde gerçekleşmesini sağlamaktadır. Yüksek 

çözünürlüklü kameralar ile donatılmış hava kameraları, binaların içinde 

ve dışında çekimler yapmak için kullanılabilmektedir. Aksiyon 

filmlerindeki (araba, bisiklet vb) kovalamacalarının yanı sıra farklı 

açılardan manzara çekmek için de uygun nitelikleri taşımaktadır 

(Mademlis, Nikolaidis, Mygdalis and Montagnuolo, 2019). 

Kişilerin ve nesnelerin 360 derecelik görünümlerinin yanı sıra gerçek 

kuş bakışı görünümleri ile izleyicilerin bu açı ile ilgili olan 

deneyimlerini önemli ölçüde etkilemektedir. Hava kameralarının 

bilinen en iyi örnekleri arasında James Bond -Skyfall (2012) ve The 

Wolf of Wall Street (2013) olarak gösterilebilir. Filmler içerisinde yer 

alan kovalama sahnelerini ve aksi takdirde bir helikopterin 

kullanılmasını gerektirecek kuş bakışı sahnelerini kaydetmek için 

kullanılmıştır (Mademlis vd., 2019). Hava kameraları ayrıca 
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yayıncılara spor, hava durumu ilgili olaylar ve doğal afetlerin canlı 

yayını için ve ulaşılması zor bölgelerdeki (savaş bölgeleri) olayların 

yayını için güvenli ve çekici bir seçenek sunmaktadır. Haber ajansları 

havadan haber toplama için -kasırga yıkım alanları- hava kameralarını 

benimseyeme başlamışlardır (NBC News, 2016). Prodüksiyon 

şirketleri reklamcılıkta birçok firma özel efektler için bu araçları 

kullanırken, spor karşılaşmalarında da büyüleyici görüntüler ortaya 

çıkarmaktadır. Araçlar, arabaların veya seyircilerin üzerinden uçmak 

zorunda kalmadan kısa mesafelerden ve alçak irtifalardan yakın 

çekimleri gerçekleştirmeye olanak tanımaktadır (Charlton, 2014). 

Hava kameraları günümüzde profesyonellerden amatör film 

yapımcılarına kadar birçok kişi tarafından tercih edilmektedir. Önceki 

bölümlerde anlatılan kamera açılarının, aparat kullanılmadan hava 

kameraları ile gerçekleştirilmesi, film yapımcılarına hareket, zaman ve 

maliyet açısından maddi kazançlar sağlamaktadır. Kaydırma 

hareketleri için kurulan raylı sistemlerin zeminden kaynaklanan denge 

problemi bu küçük, uçabilen araçlar ile ortadan kalkmıştır. Standart 

kameraların yatay eksende ileri-geri şeklinde hareket ettirilmesi ile 

ortaya çıkan dolly hareketinin sınırı, hava kameralarının pil gücüne 

bağlı sınırlara genişlemiştir. Pil gücü ne kadar çok ise kesintisiz çekim 

de o derece fazlalaşmıştır. Özellikle Hollywood yapımlarının açılış 

sahnelerinde kullanılan deniz üzerindeki kuş bakışı kamera açıları 

yüksek bütçe gerektirmeden hava kameraları ile gerçekleştirilmektedir.  
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Hava Kamerası Kullanılarak Gerçekleştirilen Film Sahneleri 

Üzerine Bir Analiz 

Hava kameralarını kullanan film yapımcılarının sayısı son yıllarda 

giderek artmaktadır. Çok alçaktan (zemin kamera açısına kadar 

inebilmektedir) uçabilen ve 400 metreye kadar yükselebilen bu araçlar, 

dramatik panorama görüntüleri oluşturabilmektedir. Bu araçlar 

sayesinde gerçekleştirilen çekimler aracılığıyla bir aracı veya kişiyi 

kovalarken, sahneye gerilim ve yüksek hızlı aksiyon eklenebilmektedir. 

Bir volkan kraterinin ağız kısmından taşan lavları kuş bakışı kamera 

açısı kullanarak kayda alırken, aslında çekim yapmanın çok tehlikeli 

veya pahalı olduğu yerlerden görüntülerin izleyiciler ile buluşturulması 

mümkün olabilmektedir. Pek çok bağımsız film yapımcısı arasında, 

özellikle de belgesel yapımcıları arasında, hızla popülerlik kazanan 

hava kameraları ünlü Hollywood film yapımlarında da kendine yer 

bulmuştur.  

2012 yapımı ‘Skyfall’ filmi hava kamerası kullanan ilk James Bond 

serisi filmidir. Filmde, James Bond’un İstanbul’da Kapalıçarşı’nın çatı 

katında yaşanan kovalamaca sahnesi, hava kameralarının işlevselliğini 

kanıtlar niteliktedir. Bond, bir teröristi kovalamak için kullandığı 

motosikletin tüm takip sahneleri hava kameraları ile kayda alınmıştır 

(Bakınız Görsel 10). Ayrıca bu sahnenin çekimini gerçekleştiren 
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Flying-Cam şirketi 1995 ve 2014’de Akademi Ödülü’ne sahip 

olmuştur.  

Görsel 10: Skyfall 2012 Filminden Hava Kamerası Takip Sahnesi  
Kaynak: Burgess, 2015 

 

Filmin açılış sahnesinde kullanılan hava kamerası, çalışmanın 

içerisinde bahsedilen tüm kamera açılarını tek başına gerçekleştirmiştir. 

Takip sahnelerinde üst açı kullanılırken gerektiğinde kuşbakışı kamera 

açısı, yer seviyesi kamera açısını da yer verilmiştir. Klasik çekim 

teknikleri ile çekimi zor, maliyetli ve zaman kaybına neden olabilecek 

bu sahneler, hava kamerası ve onu kullanan pilot sayesinde kolaylıkla 

gerçekleştirilmiştir.  
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Martin Scorsese’in yönetmenliğini yaptığı “The Wolf of Wall Street” 

filmi, 2013’ün sonunda sinemalarda gösterime girmiştir. Filmin çekim 

tarihlerinde ABD’de ticari hava kamerası kullanıma yönelik genel 

yasaklar bulunmaktaydı.  

Havuz partisi sahnesi New York, Long Island’daki bir Hamptons sahil 

evinde geçmekte idi ve bu sahnenin çekimi ABD merkezli Freefly adlı 

bir şirket tarafından kayda alınmıştır. Çekim kuşbakışı kamera açısı ile 

kıyı şeridinden başlayarak partinin yapıldığı eve doğru geniş kamera 

açısı ve üst açı kullanılarak devam etmiştir (Bakınız Görsel 11). 

Kullanılan hava kamerasına Canon C500 sinema kamerası monte 

edilerek gerçekleştirilen çekim, Hollywood film endüstrisinde ses 

getirmeyi başarmıştır (Burgess, 2015).  

Görsel 11: Wolf of Wall Street Filminden Hava Kamerası Dolly kamera Hareketi 

Kaynak: Howell, 2015 
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Güney Afrikalı Neil Blomkamp’in yönetmenliğini üstlendiği “Chappi” 

(2015) filminde hava kameraları, amacından farklı olarak, araç 

üzerindeki kamerayı, robot karakterlerinden birinin bakış açısı olarak 

kullanılmıştır (Bakınız Görsel 12). İnsan karakterlerin kovalandığı, cam 

içerisinden geçerek hızla pencereden uçar gibi kovalayan robotların 

görüş açıları izleyici ile buluşturulmuştur.  

Görsel 12: Hava Kamerasının Bakış Açısı (Öznel) Olarak Kullanılması 
Kaynak: Burgess, 2015 

 

Hava kameralarının sahip olduğu kameralar ile yapılan çekimler, yapım 

sonrası aşamada bilgisayarda üretilmiş robot karakterlere eklenerek 

çekimler tamamlanmıştır.  

SONUÇ  

68. Cannes Film Festivali’nde, sinema için ilginç bir an yaşandı; 

Jacques Audiard’ın drama yapımı Dheepan (2015) hava kameraları ile 

çekilmiş sahnelerinden dolayı ilk Altın Palmiye ödülünü kazanan film 
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olmuştur. Dünyanın birçok yerinde bulunan film setlerinde 

helikopterlerin yerini hava kameralarının aldığı film endüstrisinde, 

sinemadaki en prestijli ödülü kazanmak, yeni bir film yapım trendinin 

ortaya çıktığını göstermek için yeterli bir kilometre taşı olmuştur. Bu 

sayede kava kamerası sinematografisi kendini yapımlar içerisinde 

hissettirmeye başlamıştır.  

İnsanlık tarafından teknik ve teknoloji üzerine yapılan çalışmalar ve bu 

çalışmaların bir sonucu olarak ürünler gelişmeye devam ederken, iş 

yapış pratikleri de buna paralel olarak gelişmeye ve dönüşmeye devam 

etmektedir. Günümüzde ‘son teknoloji’ olarak kabul edilen birçok araç 

ve uygulama, birkaç yıl içerisinde hızla eskimeye yüz tutabilecek 

görünmektedir. Bununla beraber sürekli gelişim ve değişim içerisinde 

olan hava kamerasının teknolojisi devrim niteliğinde bir ürün olarak 

insanlığa hizmet etmeye devam edebileceği ön görülebilmektedir. Öyle 

ki, hava kameraları giderek film yapımlarının ayrılmaz bir parçası 

haline gelmektedir. Film yapımcıları bu yeni, oyunun kurallarını 

değiştiren teknolojiyi ve açığa çıkardığı çekim sahnelerinin olanaklarını 

kendi avantajlarına çevirmeye başlamış bulunmuşlardır. Temel 

sinematografi içerisinde yer alan kamera açılarını, başka ek cihazlar 

olmadan uygulayabilme olanağı tanıyan bu araçlar, hafif, kompakt ve 

her türden kullanıcıların ulaşabileceği fiyat aralıklarına sahip olması 

vesilesiyle popülerliğini son zamanlarda artırmış görünmektedir.  

Hava kameraları, zorlu koşullar ve adeta imkansız mekanlar/yerler 

üzerinden çekimleri olanaklı kılmaları nedeniyle en gelişmiş sinema 

ekipmanlarının bile erişemeyeceği düzeyde çekim olanaklarına 
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sahiptir. Yoğun caddelerde, dağlık otoyollarda veya başka bir 

yaklaşımla zor olabilecek herhangi bir ortamda nesneleri takip ederek 

yüksek hızlı kovalamacaları filme alabilmek için programlandıklarında 

oldukça başarılı çekimler gerçekleştirmektedirler. Hava kameralarının 

çekebileceği türden akışı, pürüzsüz kayan sekanslar, film yapımcılarına 

mesleğin yaratıcı sınırlarını genişletmesine ve şimdiye kadar sadece 

hayal edilebilecek sahneler yaratmasına izin vermektedir. Havada 400 

metre yükseklikten, neredeyse zemine değecek kadar alçalabilen bu 

cihazlar sahip oldukları sarsıntı önleyicileri ile sarsıntısız ve titremeye 

yol açmayan çekimler gerçekleştirebilmektedir. Nitekim bu çekimlere 

en yakın araç, helikopter olabilirdi ancak helikopterlerin de büyük ve 

hantal olmaları, hava kameralarının girebileceği yerlere girmesinin 

önünde en büyük engel olup; bir o kadar da alçaktan uçma olanakları 

bulunmamaktadır. Ayrıca helikopterlerin maliyeti, film yapımlarının 

bütçesini de zorlamaktadır. Bir yapım ekibi, pahalı vinçler kiralamak 

veya yüksek maliyetli helikopter kiralamak yerine artık nispeten düşük 

maliyetli bir hava kamerası kullanarak daha yüksek kaliteli çekimler 

yapabilmekte ve bu süreçte paradan tasarruf sağlayabilmektedir. Hava 

kamerası ile çekim yapmak için gereken süre, sınırlı kaynaklara sahip 

bağımsız film yapımcıları için de bir kazanç olarak görülmektedir. 

Sahip oldukları özellikler sayesinde eskiden 5-10 kamera ve tüm çekim 

ekibini gerektiren sahneler, artık kısa süre içerisinde kurulumu 

tamamlanan bu araçlar ile 2-3 ekip üyesi ile tamamlanabilmektedir.  

 



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  / 2  | 113 

 

Herhangi bir yeni teknolojide olduğu gibi hava kameralarının 

kullanımına alışılması da zaman almıştır. Ancak şimdi sahip olduğu 

özellikler ve sunduğu olanaklar sayesinde hem televizyon hem de film 

sahnelerinin her noktasında kullanılmaktadır. Hava kamerası 

videografisi için potansiyel uygulamalar neredeyse sınırsız 

olduğundan, giderek daha fazla yapımcı bu araçların farkına varmakta 

ve üretim sürecinin bir parçası olarak kabul etmektedir. Hava 

kameraları klasik sinematografinin kamera açılarını uygulayabilme 

kabiliyetine sahip olmasının yanında, farklı yaratıcı kamera açıları 

uygulama şansını da sunmaktadır. Sahip olduğu özellikleri sayesinde 

kuşbakışı, diz, üst ve alt kamera açılarını da tek bir kumanda hareketi 

ile gerçekleştirebilmektedir. Tüm bu sıralanan avantajları, sinema 

sektöründe hava kameralarının uzun yıllar kullanılacağı yönünde 

tahminlerde bulunmayı mümkün kılmaktadır. 
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GİRİŞ 

Modern çağda yükselen ağ toplumlarının başlıca başvuru kaynağı olan 

sosyal ağlar, boş zamanları doldurmak ve sayısız bilgi akışıyla 

öğrenmeyi sağlamak yoluyla, bunun yanı sıra arkadaşlarla ve aileyle 

bağlantı kurma olanakları sunmak yoluyla en çok kullanılan teknoloji 

durumuna gelmiştir (Hajarian, 2015: 182). Sosyal ağları kullanmanın 

arkasındaki ana motivasyon, sosyal ilişkiler kurmak, sürdürmek ve 

geliştirmektir. En önemli nedenler yeni insanlarla iletişim kurmak, 

arkadaşlarla iletişimde kalmak, ve sosyalleşmedir. İnsanların sosyal 

ağları kullanmak için genellikle birden fazla nedeni bulunmaktadır 

(Brandtzaeg ve Heim, 2009). İnsanların pek çok fizyolojik ve psikolojik 

ihtiyacını karşılayan sosyal medya, sosyal ağlar içinde en yaygın olan 

araçlardır. 

Sosyal medya, bir yandan insanlara çevrimiçi haberleşme olanağı 

sağlarken, bir yandan da tüm dünyadan çok sayıda ileti aktarmaktadır. 

Bilgi akışı ve ileti paylaşımı yoluyla sosyal ağlar, demokratik gelişimin 

de aracı olmaktadır (Praprotnik vd., 2019: 11). Bir çalışmada, sosyal 

medyanın oynadığı rol şu şekilde açıklanmıştır: (1) sosyal etkileşim; (2) 

bilgi arama; (3) zaman geçirme; (4) eğlence; (5) rahatlama; (6) 

iletişimsel fayda; ve (7) ego tatmini (Whiting ve Williams, 2013: 364). 

Sosyal ağların akıllı telefonlara, tablet bilgisayarlara yüklenmesi ve 

insanların yanlarında taşıyabilmesi olanağı da sosyal medyanın 

kullanımını cazibeli hale getirmiş ve yaygınlaştırmıştır. 

Sosyal medya ile birlikte yaşamının büyük bölümünde sosyal medyayla 

ilgilenen, sosyal medyayı temel yaşam kaynağı olarak algılayan yeni 
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kuşaklar oluşmuştur (Siripaiboon, 2016: 41). Son yıllarda sosyal medya 

kullanımının artması, insanların bilgi edinme ve bildiklerini paylaşma 

isteklerini de arttırmıştır. Sosyal medya, geleneksel yöntemlerden 

uzaklaşarak, "ideolojik ve teknolojik temelleri esas alan internet tabanlı 

uygulamalara atıfta bulunmaktadır (Hruska ve Maresova, 2020: 13). 

İnternetin cazibeli ortamı tüm insanları kendine çekmekte ve iddialı 

modalar oluşturmaktadır. 

Sosyal medya, bilgiye erişimi kolaylaştırmış, her türlü ileti için 

paylaşım olanağı sağlamış, öyle ki, paylaşılan iletilerle kamuoyu 

oluşmasına bile katkıda bulunmuştur. Bu da onun çekiciliğini ve 

yaygınlığını arttırmıştır (Archut vd., 2013: 71). Pek çok sosyal medya 

kullanıcısı, kişisel paylaşımlar yaparak mutlu olmakta, paylaşımları 

beğenildikçe doyum sağlamaktadır. Sosyal medya aracılığıyla 

arkadaşlarına ulaşması veya yeni insanlarla tanışması da sosyal 

medyaya karşı ilgi yaratmaktadır.  

Sosyal medyanın, kullanıcıların cinsiyetçilikle, meslek seçimiyle, 

dünya gündemiyle ilgili konularda düşünce ve davranışlarının değiştiği 

saptanmıştır. Kullanıcıların, sosyal medyadaki günlük yaşam 

biçemlerinden, tatil seçeneklerinden, arkadaş profillerinden de 

etkilendikleri ortaya konmuştur (Fardous vd., 2017: 396). Sosyal 

ağların bireylere sosyal destek sağladığı ve insanların kendilerini sosyal 

hissetmelerine neden olduğu belirlenmiştir. Sosyal ağ kullanan 

insanların özellikle sosyal medya kullanırken kendilerini iyi 

hissettikleri gerçeği vardır (Clark vd., 2017: 35). Her insanın ihtiyacı 

olan iletişim, paylaşım, sanal gezinti, değişik ortamlardan haberdar 
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olma gibi isteklere karşılık veren sosyal ağlar, neredeyse insanın tüm 

ihtiyaçlarını karşılayacak duruma gelmiştir. 

Sosyal medya, aktif kullanıcılarının uyku saatlerinden alışveriş 

tercihlerine, izlenilecek filmlerden moda olan otomobil modellerine 

kadar tüm düşüncelerini ve davranışlarını etkilenmektedir. Sosyal 

medya, kullanıcıları ile yeni bir toplumsal grup oluşturduğundan yeni 

grup davranış modelleri de yaratmaktadır. Sosyal medya kullanan 

bireylerde selamlaşma biçiminden sorunların çözüm yöntemlerine 

kadar yeni davranış modelleri oluşmaktadır (Kreutzer ve Hinz, 2010: 

35). Düşünce değişimiyle başlayan sosyal medya kullanıcılarındaki 

değişim ilerleyen süreçte davranışlara yansımaktadır.   

Sosyal medya bazı grupların ciddî biçimde örgütlenmesinde de rol 

oynayarak yeni sivil toplum örgütlerinin veya siyasi örgütlenmelerin 

oluşumuna katkıda bulunmaktadır. Sosyal medyanın kullanıcıları 

arasında yeni bir konuşma ve yazışma dili ortaya çıkarması en çok göze 

çarpan etki olmuştur (Marx vd., 2020: 186). Sosyal medyanın en büyük 

etkisi kültür üzerinde olmuştur ve kültürün temel ekseni dil çok 

değişmiştir.  

Sosyal medya ile birlikte geleneksel biçemlerin terkedilmesi ve yeni 

biçemlerin uygulanması da araştırmalarda ortaya çıkan gerçeklerdir. 

Değişik arkadaş toplulukları, modern etkinlik türleri, mekâna göre giysi 

giyinme, popüler şarkılar söyleme, moda olan zayıflama diyetleri 

uygulama gibi eylemler sosyal medya ile yaşama katılan davranışlardır 

(Puschmann ve Peters, 2015: 18). Sosyal medya, yaygınlığı ve modern 

çağın en çok başvurulan, bilgi kaynağı olarak görülen ve paylaşım 
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yapılan aracı olması nedeniyle etkin bir konuma gelmiş ve davranışları 

değiştirmeye muktedir olmuştur. 

Milenyumun Medyası 

Yüksek bilgi ve iletişim teknolojilerinin en popüler ürünü olan sosyal 

medyanın kullanımı giderek yaygınlaşmakta, günlük iletişim 

eylemlerinden resmi işlemlere kadar geniş bir alanda etkinliğini 

göstermektedir. Sosyal medya kullanıcılarının nitelikleri, amaçları ve 

tercihleri sosyal medyanın da niteliğini belirlemekte ve sosyal medya 

yöneticilerini yönlendirmektedir. Sosyal medya, bir yandan 

kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılarken, diğer yandan değişik 

uygulamalarla ekonomiye önemli katkılar sağlamakta, etkin bir 

dinamik oluşturmaktadır. Sosyal medyanın giderek yayılan etkilerini ve 

kullanıcıların davranışlarını değerlendirmek üzere Hatay Mustafa 

Kemal Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sedat 

Cereci tarafından yapılan bir araştırma, sosyal medya ile ilgili sonuçları 

ortaya koymaktadır. Türkiye’nin 22 ilinde yaşayan ve rastsal olarak 

seçilen 11 ile 73 yaşları arasındaki 617 kişiye sosyal medya ile ilgili 5 

soru sorulmuş, yanıtlar kategorize edilerek değerlendirilmiştir.   

Adana, Afyonkarahisar, Balıkesir, Batman, Çanakkale, Denizli, 

Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hatay, 

Mersin, Rize, Samsun, Şanlıurfa ve Van’da yaşayan örneklemlere 

sosyal medya aracılığıyla sorulan sorulara alınan yanıtlar, sosyal medya 

kullanım davranışlarını ortaya koymuştur. Seçenekler içinde birden 

fazla seçeneği işaretleyen kullanıcıların ilk işaretledikleri seçenek 

dikkate alınmış, ancak diğer seçenekler de değerlendirilmiştir. 
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Araştırmada sorulan “sosyal medyayı en çok hangi amaçla 

kullanıyorsunuz?” sorusu, araştırmaya katılan 387 kişi tarafından 

“Haber, etkinlik vs. öğrenmek için” şeklinde yanıtlanmıştır. Soru, 155 

kişi tarafından “tanıdıklarımla iletişim kurmak için” diye yanıtlanırken, 

64 kişi soruyu  “sosyal ortamlara katılmak için”  diyerek yanıtlamış, 11 

kişi de “film izlemek, müzik dinlemek, alışveriş yapmak” gibi yanıtlar 

vermiştir. Katılımcıların 208i birden fazla seçeneği işaretleyerek, 

birden fazla amaçla sosyal medyayı kullandıklarını belirtmiştir. 

“Sosyal medyada en çok takip ettiğiniz siteler nelerdir?” sorusu, 304 

kişi tarafından “özel ilgi alanlarını içeren siteler” şeklinde yanıtlanmış; 

163 kişi “haber siteleri” diye yanıt vermiştir. Soru 108 kişi tarafından 

“çeşitli siteler” şeklinde yanıtlanırken, 42 kişi de farklı site adları 

belirtmiştir.      

SONUÇ 

Elektronik medyanın sayısal evreye geçip yeni medyayı üretmesiyle, 

sosyal medya tüm dünyanın en popüler iletişim aracı olmuştur. Başta 

iletişim olmak üzere insanların bilgi alma, sosyal etkinlikleri takip 

etme, kişisel paylaşımlar yapma, yorumlara ulaşabilme, eğlenceli 

videolar ve filmler izleme, alışveriş yapma, derslere katılma gibi resmi 

ve özel sayısız olanaklar sağlayan sosyal ağlar modern çağın temel 

başvuru araçlarına dönüşmüştür. Akıllı telefonlar ve tablet 

bilgisayarlarla her an ulaşılabilen ve anlık ileti alışverişine olanak 

sağlayan yapısıyla insanları cezbeden sosyal medya çok geniş bir 

kitlenin başucu aracı olmuştur.  
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Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi 

Prof. Dr. Sedat Cereci, sosyal medya konulu çalışmalarına bir yenisini 

eklemiştir. Türkiye’nin 22 ilinde yaşayan 617 sosyal medya kullanıcısı 

ile sosyal medya aracılığıyla yapılan bir araştırmada sosyal medyanın 

yoğun biçimde kullanıldığı saptanmıştır. Katılımcıların tamamı, her 

gün kısa veya uzun sürelerle sosyal medya kullandıklarını belirtmiştir.  

Örneklemlerin çoğunluğu birden fazla sosyal medyayı kullandıklarını 

söylerken, özellikle özel ilgi alanlarıyla ilgili siteleri ziyaret ettikleri 

belirlenmiştir. Sosyal medya kullanıcılarının yaklaşık yarısı sosyal 

medyayı çok güvenli bulmadıklarını belirtmelerine rağmen kullanmaya 

devam ettikleri görülmüştür.  

Araştırmaya katılanların büyük bölümü sosyal medya reklamlarından 

etkilenmediklerini söylemiştir.  

Tüm bulgularla birlikte sosyal medyanın Türkiye’de yoğun biçimde 

kullanıldığı ve kullanıcıların herhangi bir şikâyetinin olmadığı 

saptanmıştır. Sosyal medyanın haberleşme, ileti aktarımı, özel ileti 

paylaşımı, eğlence unsurlarının yayını devam ettiği sürece varlığını 

sürdüreceği görülmektedir. Sosyal medyanın ancak denetimli 

kullanıldığında insan ve toplum yararına olduğu savı güçlenmektedir. 

Bu durumda bu yaygın ve güçlü teknolojiden optimum düzeyde 

yararlanmanın yolu, onu yeteri kadar ve denetimli kullanmaktan 

geçmektedir. 
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GİRİŞ 

Bu çalışmada veri analiz tekniği olarak bibliyometrik kullanılmakta ve 

“veri gazeteciliğinin akademik pencereden nasıl ele alındığı, 

istatistiksel teknikler yoluyla incelenmektedir.   

Günümüzde gazetecilik alanı, gerek üniversiteler, mesleki programlar, 

sempozyumlar, konferanslar vb. gerekse de çok sayıda araştırmalar ve 

kitaplar ile desteklenerek hızla büyüyen çalışma alanlarından biri kabul 

edilmektedir. 

Steensen ve Ahva’ya (2015)göre, gazetecilik bugün -en azından 

dijitalleşme nedeniyle- daha önceden belirlenmiş sınırların 

bulanıklaşması ve bunun sonucunda bir meslek olarak özerklik kaybı 

ile karşı karşıyadır ama yine de sınır belirlemeye yönelik çalışmalara 

ısrarla devam edilmektedir. Ancak tüm dünyada alana ilişkin bir 

akademik kültürün olmadığı da açıktır. Zira alan disiplinler arası 

konumdadır. Gazetecilikle ilgili çalışmalar, ağırlıklı olarak siyaset 

bilimi, sosyoloji, tarih, dil ve kültürel çalışmalar olmak üzere çok çeşitli 

disiplinlerden yararlanmaktadır.  

Gazetecilik alanına yönelik çalışmaların (Steensen ve Ahva; 2015), 4 

şekilde; normatif, ampirik, sosyolojik ve küresel ile karşılaştırma 

yönünde biçimlendiği belirtilmektedir.  

Normatif Çalışmalar; gazeteciliğin ne olması gerektiği ve gazetecilerin 

işlerini nasıl yapmaları gerektiği üzerinde durmaktadır. Bunlar; daha 

çok gazeteci ve gazeteciliğe yönelik “bireysellik” çizgisindeki 

çalışmalardı. Ampirik Çalışmalara bakıldığında ise teorik yaklaşımların 
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gelişmesiyle alanın genişlediği görülür. Normatif çalışmalarındaki 

gazeteciye yönelen araştırmaların, ampirik alanda, kurumsala/örgüte 

yönelik bir yol izleyerek derinleştiği anlaşılmaktadır. Bu aşamada daha 

eleştirel bir bakış açısı gelişmiştir. Sosyolojik Çalışmalar da ise; meslek 

kültürü ve gazetecilik ideolojilerinin eleştirel incelemelerini içeren, 

geleneksel gazetecilikten günümüze özellikle haber üretim süreçlerini, 

“ekonomik örgütlenmeler, haber yapımının siyasal bağlamı, sosyal 

örgütlenme ve kültürel yaklaşımlar” olarak inceleyen araştırmalar 

oluşturmaktadır. Son olarak, küresel ile karşılaştırma yapan çalışmalar 

ise; teorik bilginin ve eleştirel çerçevenin yerel ve ulusaldan çıkıp 

küresel alanda karşılaştırmalı olarak yer aldığı çalışmaları içermektedir. 

Teknolojik değişimler ve dolayısıyla yeni medyanın dijital 

platformlarda genişlemesi, gerek kişiler arası gerekse toplumsal 

iletişimde yeni formlar oluşturmuştur. Dolayısıyla dijital teknolojiler 

hayatın her yönünü değiştirirken elbette gazetecilik mesleğini de 

etkilediği kabul edilebilir. Bu anlamda gazetecilik alanının pek çok 

nedenle farklılaştığına işaret eden akademik çalışmalarda, öncelikle 

veri gazeteciliğine doğru değişim gösteren söz konusu alanı incelemek 

ve alanı değerlendirmek önem arz etmektedir. Bahsedilen normatif, 

ampirik, sosyolojik ve küresel tüm karşılaştırmaları ile veri gazeteciliği 

de incelenmesi gereken bir alandır. 
 

Bu nedenle çalışma, gazetecilik mesleğinin veri gazeteciliği yönünde 

farkındalıkları ve konuya özellikle akademik perspektiften nasıl 

bakıldığını sunan ve bibliyometrik analiz uygulayarak alanı tanımlayan 

bir çalışma olarak önem taşımaktadır. 
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Bibliyometrik analiz, büyük hacimli bilimsel verileri araştırmak ve 

analiz etmek için popüler ve titiz bir yöntemdir. Belirli bir alanın 

evrimsel nüanslarını ortaya çıkararak, alana ışık tutmayı sağlar. 

Araştırmacı Burcu Umut Zan’ın (2019: 502-503) Forsman’dan 

aktardığına göre, bibliyometrik konusunda ilk çalışmalar, 1920’li 

yıllarda başlamıştır. 1922 yılında ise Hulme, bu çalışma alanını 

“istatistiksel bibliyografi” olarak tanımlamıştır. 1969 yılında Pritchard 

tarafından yapılan ve Journal of Documentation’da yayımlanan 

makalede “istatistiksel bibliyografi” teriminin yerine “Bibliyometrik” 

kullanımı önerilmiş ve Bibliyometrik “kitaplar ve iletişim ortamlarına 

istatistiksel ve matematiksel yöntemlerin uygulanması” şeklinde çok 

geniş kapsamlı olarak tanımlanmıştır (Brodaus, 1987, 373; Akt: Zan: 

2019).  

Donthu ve Kumar (2021) çalışmalarında sistematik incelemeler 

(Systematic Literature Review), meta analizi (Meta-Analysis) ve 

bibliyometrik analizi üzerinde durarak, 3 analizin birbirine 

karıştırıldığından bahsetmektedir. Onlar bibliyometrik analiz için; “Bir 

araştırma konusunun veya alanının entelektüel yapısının durumunu ve 

ortaya çıkan eğilimleri sunmak için geniş çapta bibliyometrik veriyi 

özetler” demekte ve inceleme kapsamı geniş olduğunda analizin 

kullanılabileceğini ancak küçük ve yönetilebilir incelemelerde 

kullanılamayacağına işaret etmektedirler. 

Bibliyometrik çalışmalar, tezleri, dergileri, konu alanlarını, bilim 

insanlarını, akademik performansları, atıfları vb. ölçme ve 

değerlendirme hususunda desteklemektedir. Ancak bu yöntemle 
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yapılmış çalışmaların sundukları bilgilerin kimi zaman hatalı olduğuna 

ve ortaya konulan bilgilerin daha çok genel yapıyı tanımlaması 

bakımından önemli görüldüğüne de işaret edilmektedir.  

Türkiye’deki akademik çalışmalara (tez, makale, bildiri, kitap ve kitap 

özetleri vb.) çeşitli kaynaklar üzerinden ulaşmak mümkündür. Sıklıkla 

Yüksek Öğretim Kurumunun (YÖK) Ulusal Tez merkezleri, 

kurumsal/özel veri tabanları, kütüphaneler gibi alanlarda veriler 

toplanmaktadır. Çalışmada kullanılan söz konusu veri tabanları YÖK 

Ulusal Tez Merkezi, Dergipark ve Researchgate’dir. 

Türkiye’de Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) Yayın ve Dokümantasyon 

Dairesi Başkanlığı’nca Ulusal Tez merkezi oluşturarak, akademik 

alanda yayınlanmış /tamamlanmış tüm yüksek lisans ve doktora tezleri, 

bilime katkı sağlamak amacıyla elektronik ortamda erişime açılmıştır. 

YÖK istatistiklerine bakıldığında, (YÖK, https://www.yok.gov.tr/ 

kurumsal, Erişim tarihi: 31.01. 2021) kullanıcı sayıları 2018 yılından 

2019’a yüzde (%) 25, tez sayısı yüzde 14, sisteme yeni eklenen tez 

sayısı yüzde 77, tezleri indirme sayısı yüzde 12, sayfa görüntülenme 

sayısı ise yüzde 22 olduğu ve merkezin Bibliyometrik çalışmalara da 

destek verdiği anlaşılmaktadır. 
 

Eylül 2013 yılında faaliyete geçen Dergipark ise, Ocak 2014’ten beri 

dergi barındırmaktadır. Dergipark; Tübitak Ulakbim tarafından 

yürütülen, ulusal akademik dergilerin elektronik ortamda 

yayımlanmasına imkân sunan, barındırma ve süreç yönetimi hizmetidir. 

Dergipark ile amaçlanan; “Türkiye'de kaliteli dergi yayımcılığını 

geliştirmek, bilimsel araştırmaları görünür ve ulaşılır kılmak, 
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uluslararası bir sistemin yaygın ve ileri düzeyde kullanımını sağlamak” 

olduğu belirtilmektedir. Dergipark istatistiklerine bakıldığında; portalın 

100 binden fazla kullanıcıya sahip olduğu görülmektedir. Dijital 

ortamda saklanan akademik yayınların özellikle TR Dizin ve Ulusal atıf 

dizini için ölçülebilir temiz veri sağlamak hedefi aynı zamanda 

bibliyometrik çalışmaların amacıyla da örtüşmektedir. 

(https://Dergipark.org.tr/tr/pub/page/faq, Erişim tarihi, 31.01.2021) 
 

Researchgate ise, Türkiye’deki ve Dünya’daki akademisyen ve 

araştırmacıların sadece makale değil, kitap eleştirisi, bildiri, proje vb. 

çalışmalarını dilerlerse ekledikleri bir platformdur. Araştırmacı Güler 

ve Mutlu’nun (2013: 73) çalışmalarında, günümüzde akademisyenlerin 

kendi akademik ağlarını oluşturabileceği birçok sosyal ağ sitesi 

bulunduğuna işaret edilmektedir. Akademik sosyal ağ hizmetleri, 

çevrimiçi araştırma faaliyetlerini destekleyen ve aynı zamanda bilim 

insanları için sosyal ağlar oluşturma olanakları sunan çevrimiçi 

platform veya yazılımlardır (Oh, Jeng, 2011 Akt: Güler ve Mutlu, 2013: 

73). Researchgate, bilim insanları için 2008 yılında oluşturulmuş bir 

sosyal ağdır. Bu sosyal ağ ile kullanıcı kendine bir profil sayfası 

oluşturarak diğer araştırmacılar ile bağlantı kurabilir, ilgi alanlarına 

göre çalışmalara, konferanslara ve iş ilanlarına erişebilir. Kullanıcılar, 

genel veya özel gruplar oluşturarak paylaşımlarını gerçekleştirebilirler. 

Researchgate’in önemli özelliklerinden biri 35 milyonun üzerinde 

bilimsel dergi makalesi içeren bir semantik arama motorunun 

bulunmasıdır. Kullanıcı, sitede tam metin belgelerini yayınlayabilir ve 

indirebilir.(Güler ve Mutlu; 2013: 74) 
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Toplumsal değişim süreci içinde, dijital ortam vasıtasıyla gerek kişiler 

arası iletişimde gerekse toplumsal iletişimde yeni formlar belirginlik 

kazanmaktadır. Dolayısıyla dijital teknolojiler hayatın her yönünü 

değiştirirken elbette gazetecilik mesleğini de etkilediği kabul 

edilmektedir. Geleneksel gazetecilikten yeni medya içinde farklılaşan 

günümüz gazeteciliğine doğru bir akış söz konusudur. Bu anlamda 

gazetecilik alanının pek çok nedenle farklılaştığına işaret eden 

akademik çalışmalarda, öncelikle veri gazeteciliğine doğru değişim 

gösteren söz konusu alanı incelemek ve bu alanı değerlendirmek önem 

arz etmektedir. 

 

Bu doğrultuda, veri gazeteciliğinin hangi hedeflerle ilerlediği, toplum, 

siyaset, kültür, haber üretim süreçleri, haber pratikleri, etik ve 

gazetecilik vb. hangi konularda bilgi alışverişi yaparak ön plana çıktığı, 

okuyucuların (hedef gruplar) söz konusu veri gazeteciliği aracılığıyla 

mesajlara nasıl çekildiği ve ne şekilde gündem oluşturabildiklerini 

gözler önüne sermek ilgi çekici olacaktır. Zira Batı çalışmalarında 

öncelikle Büyük Veri (Big Data), Veri Madenciliği(Data Mining), 

Metin Madenciliği (Text Mining), Yapay Sinir Ağları (Artifical Neural 

Networks-ANN) gibi alanlarda çalışmalara başlanıldığı görülmektedir. 

Gazetecilik mesleğine yönelik dijital değişim, teorik/bilimsel alanda da 

araştırmacıları konuya yöneltmektedir. Çalışmada da, Türkiye’nin 

gazetecilikte değişen meslek pratiklerinin, veri gazeteciliği perspektifi 

ile tez ve makalelerde nasıl aktarıldığı ve yeterli sayıda olup 

olmadıkları üzerinde durulmaktadır. 
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Bu çalışmanın amacı, dijitalleşen gazetecilik mesleğinin öne çıkan 

alanlarından biri olmaya aday olan veri gazeteciliğinin ilk olarak,  

Türkiye’deki İletişim fakültelerinin yüksek lisans ve doktora 

çalışmalarındaki “yerini” tezler üzerinde, ikinci olarak da makaleler 

üzerinde tanımlayabilmektir. Analiz tekniği olarak, Bibliyometrik 

kullanılmakta ve akademik pencereden konunun nasıl ele alındığı, 

istatistiksel ve sayısal teknikler yoluyla incelenmektedir.  Çalışmada, 

2000-2020 yılları arasındaki 20 yıllık periyot içinde tezler ve makaleler 

analiz edilmektedir.  

 

Zelizer'ın (2004: 8), Akt: Steensen ve Ahva; 2015) gazetecilik 

çalışmalarında baskın disiplin perspektiflerini belli alanlara bölerek 

incelemiştir. Buna göre gazetecilik çalışmaları;  

• Siyaset bilimi: Gazeteciliğin ve medyanın farklı siyasal 

sistemlerdeki rolünü, siyaset ve gazetecilik arasındaki ilişkiyi 

ve gazetecilikte kaynak kalıplarını analiz eden araştırmaları 

içermektedir. 

• Sosyoloji: Haber üretiminde yer alanlar ile çalışmalarına 

yardımcı olan örgütler, kurumlar ve yapılar (mesleki normlar 

ve değerler dahil) arasındaki ilişkiler, iş rutinleri ve 

etkileşimler üzerine yapılan araştırmaları içermektedir. 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/21670811.2014.927984?scroll=top&needAccess=true
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• Tarihçe: Gazeteciliğin geçmiş uygulamalarını ve yapılarını 

analiz eden, genellikle çağdaş gazeteciliği anlamak için yapılan 

araştırmaları içermektedir. 

• Dil: Gazetecilik metinlerini analiz eden yapılan araştırmaları 

(örneğin dilsel, semiyotik, tür, söylem veya çerçeveleme teorisi 

uygulanan araştırmalar) içermektedir. Burada söylem, anlatım 

ve edebi teori yer almaktadır. 

• Kültürel analiz: Gazetecilik uygulamalarını şekillendiren 

bağlamsal faktörlere, haberlerin inşasına, mesleğin kültürel 

sembol sistemlerine, gazetecilik kimliğine, klişelere, 

arketiplere, mitlere, popüler kültüre ve tabloid ve ana akım 

gazeteciliğe odaklanan araştırmaları içermektedir. 

Buna ek olarak, Steensen ve Ahva; 2015 çalışmalarında kategorilerine 

ekonomi, felsefe, hukuk ve teknoloji dahil etmişlerdir.  

• Ekonomi: Medya yönetimi, iş modelleri, basın sübvansiyonları, 

medya holdingi vb. konuları üzerine yapılan araştırmaları 

içermektedir. 

• Felsefe: Gazetecilikle ilgili etik, epistemolojik ve ontolojik 

sorulara odaklanan araştırmaları içermektedir. 

• Hukuk: Gazetecilikle ilgili yasal konuları analiz eden 

araştırmaları (örneğin gizlilik hukuku, bilgi edinme özgürlüğü 

eylemleri vb.) içermektedir. 

• Teknoloji: Gazetecilik mesleğine ilişkin analizlerde, 

teknolojiyi başlangıç noktası olarak alan teorik veya pratik 
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anlamda araştırmaları (örneğin etkileşim, multimedya, 

hipermetin vb.) içermektedir. 

Bu kategorizasyon elbette sınırların her zaman bu kadar açık olmaması 

nedeniyle tartışılabilir, ancak alanın disiplinler arası sınırlarında 

kendini kaybetmemek için analizimizi mevcut bir çerçeveye 

tutturmakta yararlı bulduk.  

20 yıllık uzun bir periyodun seçilmesinin nedenleri son dönem 

Türkiye’deki gazetecilik eğilimlerini inceleyen çalışmalar arasında 

“Yeni Medya, Sosyal Medya ve son olarak Veri gazeteciliği” 

konularına akademik yönelişi izleyebilmektir. Çalışma çerçevesinde şu 

sorulara yanıt aranmaktadır: 
 

1) Veri Gazeteciliği üzerine yazılan lisansüstü tezlerin(Yüksek 

Lisans ve Doktora) Bibliyometrik özellikleri nelerdir?  
 

a. Tezlerin yıllara göre dağılımı nasıldır?  

b. Tezlerin konu dağılımları nasıldır?  

c. Tezlerin üniversitelere göre dağılımları nasıldır?  

d. Tezlerin danışman sayı ve statüsü, çalışma sayfa sayısı, kaynak 

sayısı dağılımı nedir?  

e. Tezlerde kullanılan anahtar kelimelerin dağılımı nelerdir?  

 

2) Veri Gazeteciliği konusunda yazılan makalelerin bibliyometrik 

özellikleri nelerdir? 

 

a. Makalelerin yıllara göre dağılımı nasıldır?  

b. Makalelerin konu dağılımları nasıldır?  
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c. Makalelerin üniversitelere göre dağılımları nasıldır? 

d. Makalelerin danışman sayı ve statüsü, çalışma sayfa sayısı, 

kaynak sayısı dağılımı nedir? 

e. Makalelerde kullanılan anahtar kelimelerin dağılımı nelerdir? 

 

Soruları analiz edilmekte ve değerlendirilmektedir. 
 

1. BULGULAR (TEZLERİN ANALİZİ) 
 

Çalışmada, Ulusal Tez Merkezi’ne kayıtlı ve İletişim Fakültelerinde 

yüksek lisans ve doktora öğrencileri tarafından tamamlanmış tezler ele 

alınmakta ve “Veri Gazeteciliği” anahtar kelimesi kullanılarak 

araştırma evreni oluşturulmaktadır. Özellikle veri gazeteciliği koduna 

bağlı kalındığını belirtmekte yarar vardır. Çünkü Yeni Medya, Sosyal 

Medya, İnternet Gazeteciliği vb. başlık ve içerikleri oluşturan çok 

sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu doğrultuda, alana “veri gazeteciliği” 

çerçevesinde yapılan tezler dahil edilmiştir. 
 

1.1.  Tezlerin Yıllara Göre Dağılımı 

Veglis ve Bratsas (2017; Akt: Kalatzil vd, 2018) veri gazeteciliğini;  

verilerden faydalı bilgiler çıkarma, bilgilere dayalı makaleler yazma ve 

görselleştirmeleri yerleştirme (etkileşimli) süreci olarak 

tanımlamaktadır. Söz konusu gazetecilikte kullanılan ve tam veri 

sağlayan kaynakların, bazı durumlarda okuyucuların haber anlatısının 

önemini kavramasına yardımcı olduğu da belirtilmektedir. Veri 

gazeteciliğinin, ilk kez internette verilerin yaygınlaşması, Batı 

hükümetlerinin (ABD ve İngiltere vb) bazı verileri kamu ile 

paylaşmaları gibi dönemlerde –ki 2009 Barack Obama devlete ait veri 
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setlerini açmıştı- önem kazanmaya başladığı görülmektedir. Söz 

konusu veriler, devletin vatandaşlarına hesap verme sorumluluğu, 

kamu hizmetlerini iyileştirme ve ekonomik ve sosyal büyümeyi 

hızlandırma vb. gayeler doğrultusunda internette yerlerini almışlardı. 

Dolayısıyla çok yeni 2005-2006 yıllarında gazeteciliğin veri 

kullanımını haberlerine geçirdikleri söylense de, gerçek veri 

kümelerinin haber anlatılarına geçiş yaptığı dönemler için veri 

gazeteciliği başlamıştır diye düşünülebilir.  

Türkiye’de veri gazeteciliği üzerine yapılan tezlere bakıldığında;  

2000’li yıllardan 2020’ye kadar, dijitalleşme karşısında gazeteciliğin 

mevcut durumunun aktarıldığı tezlere rastlanılmıştır. İçeriklerinde, 

sıklıkla geleneksel gazeteciliği anlatan ve günümüz çağdaş 

gazeteciliğini benzerlikleri ve farklılıkları ile ortaya koyan tezlerin, veri 

gazeteciliği çerçevesine eklemlendiği görülmektedir.  

 

Türkiye’de tabloda da görüldüğü gibi, veri gazeteciliği üzerine yapılan 

çalışmaların, 2000-2016 yılları arasında alana ilişkin herhangi bir tez 

çalışmasına rastlanılmamıştır. Ancak özellikle yüksek lisans tezi için 2-

3, doktora tezi tamamlama süresi için ortalama 3-5 yıla ihtiyaç 
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duyulduğu düşünülürse, dünyadaki gelişmelere çok yakın zaman 

aralıklarında araştırmacıların “veri gazeteciliği”ne yöneldiği 

söylenebilir. Dolayısıyla istatistiklere,  veri gazeteciliğini merkezine 

alan akademik yayınların “henüz tamamlanmamış olmaları nedeniyle” 

giremediği görülmektedir. 2017 yılında 1 yüksek lisans çalışmasının bu 

konuda İngilizce olarak hazırlandığı görülmektedir.  2018 yılında 1 

yüksek lisans, 2019 yılında ise 3 yüksek lisans tezi ve 2 Doktora olarak 

tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra tez merkezinde (2019) “hazırlanma 

sürecinde” bulunan 3 yüksek lisans tezi bulunmaktadır. 

2020 yılına gelindiğinde ise, Türkiye’ye ve Dünya’yı saran bir pandemi 

süreci yaşanmıştır/yaşanmaktadır. Bu nedenle, hiçbir araştırmanın 

tamamlanmadığına dikkat çekmek gerekmektedir. Ancak konuya 

ilişkin yeni girişimlerin de olmaması da şaşırtıcıdır. 

1.2.  Tezlerin Konularına Göre Dağılımı 
 

Veri gazeteciliğinin a) büyük veri mevcudiyeti nedeniyle hesaplama ve 

analitik beceriye sahip kişilere artan talep olmasına rağmen, sektörün 

bu beceriyi kazanamaması, b) Yapılandırılmamış bilgileri toplamak ve 

yapılandırılmış verilere dönüştürmek büyük bir zorluk olduğu için, 

haber merkezlerinin bu duruma henüz adapte olamaması, c) Geleneksel 

gazeteciliğin destekçileri tarafından veri gazeteciliği ve gazetecilik için 

değeri hakkında genel bir şüpheciliğin taşınması, d) geleneksel 

medyanın hikaye anlatıcısı rolünü ortan kaldırması, e) okuyucuyu 

çekmek için etkileşimli tasarımlar (infografik) ve multimedya 

ortamların istenmesi, f) gerekli bütçeyi ulusal ve yerel gazetelerin 

sağlayamaması g) veri gazeteciliğine duyulan güven/güvensizlik 
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sorunları h) raporlama sorunları ı) haber uygulama alanlarının 

geliştirilmesi i) veri görselleştirmede yaşanan sorunlar çerçevesinde 

araştırmacılarca incelendiği görülmektedir.  
 

Tablo 1: Tezlerin konularına göre Dağılımı 

 

Çalışmada tezlerin konu dağılımlarına bakıldığında, 2017 yılında 

ingilizce olarak hazırlanan yüksek lisans tezinin, gazeteciliğe ilişkin 

Türkiye’deki mevcut durumu aktardığı anlaşılmaktadır. Steensen ve 

Ahva’nın (2015) kategorilendirmesinden yola çıkılarak bu tezin 

“tarihçe”yi daha çok gözler önüne serdiği söylenebilir. Veri 

gazeteciliğinin medya çalışanlarınca nasıl karşılandığını ve veri 

gazeteciliğine yönelik algının araştırıldığı çalışma ise, 2018 yılında 

tamamlanmıştır. Bu çalışma “sosyoloji” kategorisinde değerlendiril-

miştir. Sosyoloji kategorisinin, 2018 ve 2019 da seçildiği tabloda 

görülmektedir. 2019 yılında siyaset, felsefe (YL), dil (doktora) 

konularında veri gazeteciliğinin bağlamları incelenmiş, ancak ağırlıklı 

olarak “teknoloji” kategorisinin ön plana çıktığı ise görülmüştür. 

Gazetecilik mesleğinde teknolojinin kullanımının ve veri kümelerinin 

Tarih YL YL (devam) DKT 

2000-2016 Yok Yok Yok 

2017 Tarihçe Yok Yok 

2018 Sosyoloji Yok Yok 

2019 Teknoloji Tarihçe Teknoloji 

2019 Teknoloji Sosyoloji Dil 

2019 Siyaset Felsefe Yok 

2020 Yok Yok Yok 
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özellikle infografikler ile okuyucuya nasıl aktarıldığı, mesajın 

özellikleri ve etki araştırmaları söz konusu tezlerin inceleme alanını 

oluşturmaktadır.  

İnfografik üzerine çalışılmış olan, 2 YL, 1 Doktora tezi bulunmaktadır. 

Birincisi; araştırmacı Murat Koç (YL) (2019), “Türkiye’de Veri 

Gazeteciliği Ve İnfografik Uygulamaları: Anadolu Ajansı’nın Veri 

Gazeteciliği Kullanımı Üzerine Bir İnceleme” başlıklı çalışmasıdır. 

Araştırmada;  

“Araştırmanın konusunu seçerken Türkiye’de infografiğin 

yeterince bilinmediği ve uygulanmadığı düşüncesine sahiptim. 

Araştırma sürecinde bu varsayımın doğruluğu kanıtlandı. 

Bilginin görselleştirilmesi özellikle habercilik açısından önemli 

bir konu olmasına rağmen Türk basınında çok kullanılmıyor 

olması eğitimcilere ve gazete yöneticilerine bir takım görevler 

yüklemektedir.” 

denilmekte ve veri gazeteciliği ve infografik kullanımının Türkiye 

gerçeğinde yeterli olmadığını belirtmektedir. Araştırmacı Altun’da 

(2019), “Bilginin Görselleştirilmesi Ve Veri Gazeteciliği: Anadolu 

Ajansı’nın İnfografik Üretimi Üzerine Bir Değerlendirme (YL)” 

başlıklı çalışmasında, araştırmacı Koç’un belirttiği noktaları 

desteklemektedir. Ayrıca Türkiye’deki ve Dünya’daki durumu şöyle 

aktarmaktadır; 

“ Öte yandan veri gazeteciliği uygulamaları hem dünyada hem 

Türkiye’de günden güne dönüşmekte, her geçen gün farklı 

mecralarda farklı uygulamalar, farklı haber formatları 
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karşımıza çıkmaktadır. Bugün habercilikte interaktif 

infografikler ve videografiklere doğru artan bir yönelim 

gözlenmektedir. The Guardian, New York Times, USA Today 

gibi veri görselleştirmede öncü gazeteler sabit haber 

infografiklerinden ziyade okuyucu/kullanıcı ile daha güçlü bir 

etkileşim kurabildiği interaktif infografikleri veri görselleştirme 

uygulamalarının merkezine almıştır. Uluslararası haber 

ajansları için de benzer bir durum söz konusudur. Türkiye’de 

medya kuruluşları bu bağlamda değerlendirildiğinde 

habercilikte interaktif görselleştirmelere nadiren yer verildiği 

ortaya çıkmaktadır.”  

Her iki çalışmada örnekleme Anadolu Ajansı (AA) dahil edilmiştir. 

Çalışmada, infografik kullanımında ajansın tercihlerinin ve uygulama 

alanlarının yeni yeni oluştuğu, ancak Batıyı yakalayamadığına işaret 

edilmektedir.  

Oysaki Aslıhan Zinderen’in (2019: 167), “Veri Gazeteciliği Ve 

İnfografik Haber Tasarımına Yönelik Uygulamalı Bir Analiz 

(Doktora)” başlıklı doktora çalışmasında da, infografik tasarımın 

habercilik süreçlerinde faydalı ve etkili olduğu, kolay anlaşılır bir yapı 

sağladığı noktasına vurgu yapılmaktadır. Bu çerçevede çalışma, etkili 

ve kolay anlaşılır bir haber için infografik haber tasarım ilkelerini 

ortaya koymayı amaçlamaktadır. Ayrıca çalışmada, infografik haber 

tasarımının geleneksel haber tasarımına göre daha akılda kalıcı olduğu 

yönünde ve infografik haberin geleneksel haberden daha kısa sürede 
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okunacağı düşüncesi hipotezler olarak sunulmakta ve 

doğrulanmaktadır. 

Veri gazeteciliği ve haber üzerine çalışılmış olan araştırmacı 

Furuncu’da (2019: 220-225), “Haber Üretim Pratikleri Bağlamında 

Veri Gazeteciliği: Türkiye’deki Gazetecilerin Veri Gazeteciliğine 

Yaklaşımı (Doktora)” başlıklı doktora çalışmasında, veri 

gazeteciliğinin haber üretim sürecinin kendisi, aktörleri ve ürünleri 

üzerinde yarattığı dönüşüm sürecine odaklanılmıştır. Habercilik alanını 

öne çıkaran araştırmanın sonucu; Türkiye’de Veri gazeteciliğinin 

gazeteciler tarafından önemsendiği ve gazeteciliğin geleceğine ilişkin 

önemli bir başlık olarak görüldüğü belirtilmektedir. Veri gazeteciliğinin 

haber üretim sürecinin hemen tüm aşamalarında dikkate değer 

değişimlere yol açtığı, veri gazeteciliğinde haber üretim sürecini 

gerçekleştirebilmek için gazetecilerin gazetecilik pratiklerine hâkim 

oldukları fakat veri gazeteciliğinin bugün için Türkiye’de 

uygulamasının düşük olduğu sonucuna varılmaktadır. 

Medya profesyonellerin veri gazeteciliği algısı üzerine çalışan Gökhan 

Bayraktar’da (2018: 116); Türkiye’de veri gazeteciliği ve medya 

çalışanlarının veri gazeteciliği algısı nicel araştırma yöntemleri 

kullanarak araştırmaktadır. Bayraktar çalışmasında; veri gazeteciliğinin 

geleneksel gazetecilikten farklı hazırlıklar gerektirmesi, farklı 

yeteneklere ihtiyaç duyulması ve zaman alan bir iş olması nedeniyle 

çoğu medya kuruluşunun bu tür projelere sıcak bakmadığına işaret 

etmektedir. Bu durumun nedenini ise, Medya çalışanlarının veri 

gazeteciliği projesi üretememelerini zaman yetersizliği, kaynak 
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eksikliği, bilgi eksikliği ve çalıştıklarını kurumun destek vermemesine 

bağlamaktadır.  

1.3.  Tezlerin Üniversitelere Göre Dağılımı 

Veri gazeteciliğine hangi bölgedeki hangi üniversitenin tezler 

aracılığıyla yöneldiğine bakıldığında, Marmara bölgesinde, Kadir Has 

(1), Marmara (1), Kocaeli (1) (YL), Maltepe(Doktora/1), olmak üzere 

toplam 4, Ege Bölgesinde (1), Ege Üniversitesi (YL/1), toplam 1; İç 

Anadolu; Ankara (1), Gazi (1), toplam 2, Doğu Anadolu Bölgesinde ise 

sadece Atatürk Üniversitesi (1) Doktoranın tamamladığı görülmektedir. 

Tablo 2: Üniversitelere Göre Tezlerin Dağılımı 

Tarih YL YL tamamlanıyor Doktora Toplam 

2000-2016 Yok Yok Yok  

2017 1-Kadir Has - - 1 

2018 1-Marmara - - 1 

2019 1-Kocaeli 

2- Gazi 

3-Ege 

 

 

1-Ankara 

2-Hacettepe 

3-Marmara 

1-Atatürk 

2- Maltepe 

6 

2020 -  -  

Toplam 5 3 2 10 

 

Tabloda da görüldüğü gibi, Marmara bölgesinde veri gazeteciliğine 

yönelik tez çalışmalarının daha yoğun olduğu anlaşılmaktadır. Bu 

durum, veri gazeteciliğinin konu dağılımlarıyla birleştirilerek 

açıklanabilir. Marmara bölgesindeki üniversitelerin tez konusu 

seçimleri genellikle veri gazeteciliğinin tarihçe, sosyoloji, siyaset ve 
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özellikle teknoloji kategorileri içindedir. Tezlerin, medya 

sahipliklerinde algılanışı, uygulanışı, haber ilişkisi, siyaset vb. 

konuların verilerin görselleştirilmesi ve alt yapısı üzerine olduğu 

anlaşılmaktadır. Çünkü medya işletmelerinin Türkiye’nin merkezi 

şehirlerinde (İstanbul, Ankara) daha aktif oldukları bilinmektedir. 

Dolayısıyla merkez medya gruplarının veri gazeteciliğini uygulama 

açısından, bilgiye çabuk ulaşması, takibi ve uygulanması 

beklenmektedir. 

1.4. Tezlerin Danışman Sayı ve Statüsü, Tez Sayfa Sayısı Ve 

Kaynakça Sayısı Dağılımı 

Tablo 3: Tezlerin Danışman Sayı Ve Statüsü, Tez Sayfa Sayısı Ve Kaynakça Sayısı 

 

Yüksek lisans ve doktora tezlerinin danışman sayı, statüsü, tez sayfa 

sayısı ve kaynakça sayısına değinmekte de fayda vardır. Tabloda da 

görüldüğü gibi, her tez çalışmasının tek danışmandan oluştuğu 

anlaşılmaktadır. Veri gazeteciliği konusuna danışmanlık yapan öğretim 

Tarih YL Danışman 

Sayı/Statü 

Kaç 

sayfa 

Kaynak 

sayısı 

Doktora Danışman 

Sayı/Statü 

Kaç 

sayfa 

Kaynak  

Sayısı 

Toplam 

2000-

2016 

Yok Yok Yok Yok Yok Yok    

2017 1 Prof. Dr 51 28 - -   1 

2018 1 Doç. Dr. 148 147 - -   1 

2019 3 Doç. Dr. 

Doç. Dr. 

Dr. Öğr. 

Üyesi 

92 

210 

125 

38 

150 

146 

2 Doç. Dr. 

Dr. Öğr. 

Üyesi 

228 

262 

128 

179 

3 

2020 - - - - - -   - 

Toplam 5  626 509 2 1 490 307 5 
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üyelerinin statüleri ise 4 Doçent, 2 doktor öğretim üyesi ve 1 

profesörden oluşmaktadır.  

Bu durum, özellikle doçent statüsündeki kişilerin öğrencilerini güncel 

konulara yöneltmek istemeleriyle ilişkilendirilebilir. Elbette de 

profesör ve doktor öğretim üyeleri için de aksi belirtilmemektedir. 

Nicel veri olarak doçentler daha fazla danışmanlık görevi 

üstlenmişlerdir. Yüksek lisans tezlerinin sayfa sayıları, 2017’de 51’den, 

2019’da 210 sayfaya kadar artmıştır. Belirtilen kaynak sayılarının ise; 

yine 28 kaynaktan (2017) 150 kaynağa (2019) doğru bir artış vardır. 

Veri gazeteciliği alanındaki çalışmaların, yıldan yıla daha çok kaynağa 

ulaşılarak ele alındığı görülmektedir. Doktora tezlerinin sayfa sayıları 

ise öncelikle yüksek lisans çalışmalarından fazladır. Daha yoğunluklu 

ve derinlikli çalışmaların doktorada tercih edilmesi beklenir.  

Bu doğrultuda 2019 yılında hazırlanan 2 doktora tezinin sayfa 

sayılarının tabloda 228 ve 262 olduğu anlaşılmaktadır. Kaynak 

sayılarının sayfa sayısına göre yoğun olmaması, çalışmalar 

incelendiğinde, daha fazla ayrıntılı örneklem ve evren üzerinde 

durulduğuna işaret etmektedir. Bu husus da doktora çalışmalarının 

göreceli temel özelliklerindendir.  

1.5.  Tezlerde Kullanılan Anahtar Kelimelerin Dağılımı 

Anahtar kelimeler, kaynakları filtrelemek için ve söz konusu 

kaynakların (tez. Makale vb) veri tabanlarında taranması açısından 

önemli görülmektedir. Araştırmacılar, anahtar kelimelere bakarak, 

kendi çalışmaları ile ilgili bir yön çizebilirler. O çalışmanın kendi 

çalışmalarına yakınlığını ve destekleyici olup olmadığını ya da konudan 
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ayrıldığını ilk etapta anahtar kelimelere bakarak anlayabilirler. 

Araştırmacı Şeker, Dilidüzgün’den anahtar kelimeleri ve anahtar 

kelimelerin metin oluşturma ve metni anlama aşamasındaki önemini 

“Anahtar sözcükler, metnin temel içeriğiyle ilgili bilgi vermektedirler. 

Metnin iskeletini kuran bu sözcükler büyük ölçekli önermelerde ve özet 

metinlerin içeriğinde bulunması gereken sözcüklerdir. Metnin anahtar 

sözcüklerinin saptanması metnin bütünüyle anlaşılmasını gerektirir.” 

şeklinde aktarmaktadır. (2017: 78, Akt: Şeker, Cin, 2020: 798) 

Tablo 4: Tezlerde Kullanılan Anahtar Kelimeler 

Tarih 
YL Anahtar Kelimeler Sayı Doktora  Sayı Toplam 

2000-

2016 

Yok Yok  Yok Yok  Yok 

2017 
1 1- Veri, Veri 

Gazeteciliği, Veri 

Haberciliği, Açık Veri 

3 -   1 

2018 
1 1- Yeni Medya, Veri, 

Veri Gazeteciliği, Açık 

Veri 

4 -   1 

2019 
3 1- Veri Gazeteciliği, 

İnfografik, Haber, Haber 

Ajansı, Anadolu Ajansı. 

2-İnfografik, Veri 

Görselleştirme, Veri 

Gazeteciliği, Haber 

Ajansı, Bilginin 

Görselleştirilmesi, 

Sınıflandırma 

3-Belirtilmemiş 

5 

6 

- 

2 1- Veri 

Gazeteciliği, 

Gazeteci, 

Haber, Veri 

2- İnfografik 

Tasarım, Veri 

Görselleştirme, 

Göz İzleme. 

4 

3 

5 

2020 
 Yok  Yok Yok  Yok 

Toplam 
5   2   7 
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Ayrıca günümüzde özellikle Google arama motorları için SEO 

tekniklerinin kullanımında anahtar sözcükler ayrı bir öneme sahiptir. 

Anahtar kelimelerin sayı olarak adet ve uzunlukları için belirli bir kriter 

olmasa da sıklıkla kısa, net, konuyu özetleyen ve sayıca 3-5 adet olması 

önerilmektedir. Bu nedenle tezler için 3 ila 5 adet anahtar sözcük 

kullanılması genellikle YÖK/Üniversitelerin tez yazım kılavuzlarında 

tavsiye edilmektedir.  

“Veri gazeteciliği” anahtar kelimesi, tezin merkez noktasını 

oluşturduğu için, her tezde kullanılmıştır. Sadece 1 tezde 

kullanılmamış, 1 tez de ise hiçbir anahtar kelime belirtilmemiştir. 

Tezlerin araştırma bölümünde hangi evren ve örneklem seçilmiş ise, 

anahtar sözcüklerin de bu yönde hazırlandığı söylenebilir. Zira bu 

durum araştırmacıların çalışmayı çok yönlü bir şekilde diğer 

araştırmacıların hizmetine sunmasına olanak tanıyacaktır. Çalışmada, 

“Veri haberciliği, infografik, haber ajansı, görselleştirme” anahtar 

kelimelerinin de kullanıldığı anlaşılmaktadır.  

2. BULGULAR (MAKALELERİN ANALİZİ) 

Makalelerin analizi ise iki alanda gerçekleşmektedir. Dergipark.com 

ve Researchgate.org üzerinde yapılan incelemelerde, çalışmaların 

öncelikle toplumsal değişim süreci içinde geleneksel gazetecilikten 

veri gazeteciliğine dair gelişimin izlerinin anlatıldığı görülmektedir.  

2.1.  Makalelerin Yıllara Göre Dağılımı 
 

Dergipark’ın 2014 yılı itibariyle dijital ortamda dergi barındırdığına 

işaret edilmişti. Veri gazeteciliği üzerine yapılan makalelerin 2006 
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yılında ilk kez ele alındığı anlaşılmaktadır. 2010 ve 2011 yılında 1 ve 

2012 yılında ise 2 makaleye ulaşılmaktadır. Dijital alanda ise Dergipark 

2014’de ulaşılabilen makalelerini araştırmacıların hizmetine 

sunmaktadır. Aşağıdaki tabloda da görüldüğü gibi, veri gazeteciliği 

konusuna ilişkin, Dergiparkta toplam 39 makaleye, ancak 

Researchgate’de ise veritabanına yüklenen 10 adet makaleye 

rastlanmıştır.  

Tablo 5: Yıllara Göre Makalelerin Dağılımı 

Tarih Dergipark Researchgate Toplam 

2006 1 -  

2007-2009 - -  

2010 1 -  

2011 1 -  

2012 2 -  

2013 - -  

2014 2 -  

2015 2 -  

2016 2 1  

2017 2 1  

2018 7 2  

2019 10 2  

2020 9 4  

Toplam 39 10 49 

 

2017’den 2021 doğru konuya ilişkin makalelerin sayısının arttığı 

görülmektedir. Aynı yükseliş Researchgate’de izlenmektedir. 
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2.2.  Makalelerin Konularına Göre Dağılımı 

Makalelerin bütününe bakıldığında, günümüz medyasının veri 

gazeteciliğine doğru evrildiği ve yeni medyanın mesleğin pratiklerine 

ilişkin pek çok hususta değişim yarattığı aktarılmaktadır.  

İlk dönem çalışmalarda, örneğin 2006 yılında sosyal medya “sanal 

alem” olarak niteleniyor, internet gazeteciliğinin avantaj ve 

dezavantajlarının sıralandığı teorik bölümler, web sitelerinin tasarımsal 

özelliklerinin anlatımıyla birleştirilerek, teknolojinin değişen yüzü ve 

gazetecilik(medya) aktarılıyordu. Onur Bekiroğlu ve Enes Bal’ın 

çalışmasında (2006) Konya’daki yerel gazetelerin web siteleri 

incelenmekte ve ekonomik sebepler dolayısıyla yerel gazetelerin 

interneti etkin olarak kullanmakta zorlandıklarına değinilmektedir. 

Elbette o dönemlerde, web site tasarımları, tasarım modellerini 

rahatlıkla uygulayan programlarla çevrili değildi.  

2010 yılında Bakan ve Yavuz’un “Türkiye’de Web Tabanlı Haber 

Sitelerinin Tasarım-Ergonomi Düzeylerinin Karşılaştırmalı Analizi” 

başlıklı araştırmada ise, “çalışmaya konu olan haber sitelerinin de 

diğer webler de olduğu gibi belirli standartlara uygun olarak 

tasarımlarının gerçekleşmesinin yanında güncel geri bildirimlere göre 

de şekillendirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle web standartlarının en 

önemli konusu, stil şablonlarının (CSS) kullanılması ve bu sayede bilgi 

ve sunumun, başka bir deyişle içerikle tasarımın birbirinden ayrılması 

gerektiğidir.” denilmektedir. Özetle, Yeni medya gazetecilik ve tasarım 

modelleri, kullanımları üzerinde analiz yapılmaktadır. 



152 | 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  / 2    

 

Araştırmacı Birol Akgül ve Zeynep Ayer’in (2018) “Sanayi 4.0 

Sürecinde Medya’da Sektörel Dönüşüm” adlı makalesinde, Sanayi 

4.0’ın imalat sektörü başta olmak üzere, günlük hayatın pek çok alanda 

etkilendiği ve medya sektöründe de önemli gelişmeler yaşanmasının 

doğal olduğuna işaret edilmektedir. Bu çerçevede, söz konusu 

değişimin yeniliklerin topluma ve bireylere doğru aktarılması, bilgi 

kirliliğinin önlenmesi ve medya sektörünün yeni dijital dünyaya uyum 

sağlaması için neler yapılması gerektiği analiz edilmektedir.  

Yeni medyanın gelişmesine ve etkin kullanımına paralel olarak bilimsel 

araştırmalarda derinleşmeye başlamıştır. Özellikle veri gazeteciliğine 

yönelik çalışmalar, tabloda da görüldüğü gibi farklılaşmaktadır. 

Makalelerin konu dağılımlarına bakıldığında ise; ilk dönem yeni 

medyanın varlığı, onun haber üretimi ile tartışılması, yeni medya 

tasarımları, Yeni medyadan günümüze dönüşüm gerçekleştiren 

gazetecilik mesleğinin pratikleri, haber üretim süreçleri 

aktarılmaktadır.  

Tablo 6: Konularına Göre Makalelerin Dağılımı 

Tarih Dergipark Researchgate 

2006 • Dil • - 

2007-

2009 

• - • - 

2010 • Teknoloji • - 

2011 • Tarih • - 

2012 • Tarih, 

• Teknoloji+Tarih 

• - 

2013 • - • - 
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2014 • Tarih+Sosyoloji   • Dil • - 

2015 • Siyaset • Tarih+Sosyoloji • - 

2016 • Tarih • Tarih 

2017 • Tarih • Dil • Tarih 

2018 • Siyaset 

• Siyaset 

• Tarih 

• Tarih 

• Tarih 

• Tarih 

• Hukuk 

• Tarih • Teknoloji 

2019 • Tarih 

• Tarih+Teknoloji 

• Tarih+Dil 

• Tarih+Sosyoloji+Dil 

• Etik 

• Dil 

• Teknoloji 

• Ekonomi 

• Tarih 

• Tarih 

• Tarih 

• Dil 

2020 • Siyaset 

• Tarih 

• Siyaset 

• Teknoloji+Dil 

• Tarih 

• Tarih 

• Tarih 

• Teknoloji 

• Teknoloji 

• Siyaset 

• Dil 

• Tarih 

• Tarih+ Teknoloji 

 

Veri gazeteciliğinin süreçlerine ilişkin makalelerde (Dergiparkta; 

2016’da 1, 2017:1, 2018:4, 2019: 6, 2020:6 ve Researchgate’de; 5 kez) 

geçmişten günümüze dijitalleşme ve meslek haber pratikleri 

anlatılmaktadır. Sürece ilişkin yaklaşımların Tez konularıyla paralellik 

gösterdiği görülmektedir. Hatırlanacak olursa, genel olarak tezlerde, 

geleneksel gazetecilikten internet gazeteciliğine, Yeni medya ve Sosyal 

medya kavramına, web ve Blog gazeteciliği ve tasarımı vb. hakkında 

sürecin veri gazeteciliğine yönelişi aktarılmaktadır. 
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Buna göre tabloda; Sosyoloji 3, Dil 9, Tarihçe 27, Teknoloji 10, Siyaset 

6, Etik 1, Ekonomi ise 1 kez görülmektedir. Gazeteciliğin geçmiş 

uygulamalarını ve yapılarını analiz eden, genellikle çağdaş gazeteciliği 

anlamak için yapılan araştırmaları tarihçe kategorisinde ele aldığımız 

için, bu kategorideki tez konularının öncelikli ve teknoloji (tasarım ve 

teknolojik gelişmeler doğrultusunda haber pratiklerinin değişimi, 

infografikler vb.) kategorisinin ise ikinci sırada olduğu görülmektedir.  

Örneğin, Bilge Narin, Bahar Ayaz, Feyyaz Fırat ve Demet 

Fırat’ın(2017) çalışmalarında, büyük veri kavramının gazetecilik 

pratiklerinde yarattığı değişimi, veri gazeteciliği bağlamında 

sorgulamak amaçlanmaktadır. Çalışmanın özet kısmında “Bu 

çalışmada alana ilişkin literatürün kapsamlı bir taraması ile durum 

tespitinin yapılmasının yanı sıra; Yeniliklerin Yayılımı Kuramı 

bağlamında “Data Journalism” etiketi (hashtag) ile paylaşılan tivitler, 

gönderildikleri ülkeler, konularına ve bu etiket altında paylaşılan veri 

gazeteciliği türlerinin temalarına göre kategorileştirilerek içerik 

analizi ile incelenmiştir” denilmektedir. Bu noktada çalışmada; eğitim, 

sağlık ve ekonomi gibi pek çok konuda verilerin kolayca ulaşılabilir 

olduğu vurgulanarak, veri gazeteciliğinin daha demokratik bir toplum 

oluşturmada önemli bir rol üstlendiği sonucuna ulaşılmaktadır. 

Dijital haberciliğin gelişimi beraberinde haber ve habercilik 

pratiklerinde de değişimler yaşanması teorik alanda da araştırmalara 

konu olmuştur. Araştırmalarda, yeni gazetecilik pratikleriyle beraber 

son dönemde haber ve güven ilişkisi üzerinde de durulmaktadır. 

Araştırmacı Rengim Sine Nazlı’nın (2019), “Değişen Habercilik Ve 
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Haber: Güven İlişkisi Üzerine Bir Saha Araştırması” adlı çalışmasında 

da cinsiyet ve yaş değişkenleri gözetilerek hangi iletişim aracının daha 

çok haber kaynağı olarak kullanıldığı saptanmaya çalışılmaktadır. 

Haber güven meselesinin ölçüldüğü bu çalışmada veri toplama yöntemi 

olarak anket kullanılmaktadır. Elde edilen bulgular, dijital teknoloji ile 

ilişkilendirilen 18-25 yaş gurubunun %59,1’i, 10 saat ve üzeri sosyal 

medya kullanmasına rağmen %36’sının ulusal televizyon kanallarına 

güvendiği sonucuna ulaşılmaktadır. Yine elde edilen bulgular 

sonucunda kadın ve erkeğin sosyal medyaya güven düzeylerinde yaş 

grubuna göre keskin değişmeler olduğu belirtilirken, tüm yaş 

gruplarının yayınlanan mecraya bakılmaksızın Haberlere Güven 

Düzeyinin Düşük Olduğu Gözlenmiştir.  

Veri gazeteciliğinin temel sorunlarından birinin güven olduğu kabul 

edilmektedir. Güven Odaklı çalışmalara makalenin sonucu ile destek 

veren Mehmet Özdemir ve Erol İlhan’ın (2014) “Geleneksel Ve 

İnternet gazeteciliğinde Haber Ve Fotoğraf Kullanımı: Milliyet 

Örneği” başlıklı makalesinde ise, geleneksel gazetecilikle sanal 

gazetecilik karşılaştırılmış, İnternet Gazeteciliğinin gazetecilikteki 

haber toplama, yazma ve dağıtım süreçlerini nasıl değiştirdiği sorusuna 

yanıt aranmıştır. Makalenin sonucunda; “İnternet medyasının tüm bu 

avantajlarına rağmen, içerik ve güvenirlilik konusunda kat edilmesi 

gereken mesafenin oldukça fazla olduğu da söylenmektedir” 

denilmektedir. 2014 yılından 2020’li yıllara dek benzer çalışmalarda 

internet medyası, çalışma koşulları, teknik alt yapı sorunlarına 

değinilmektedir.  
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Bir diğer çalışmada ise, Birol Akgül ve Zeynep Ayer’in (2019) 

“Gazetecilik Sektörü’nün Geleceğine Yönelik Genel Değerlendirme” 

adlı makalesinde sektöre yönelik öngörülerde bulunulmaktadır. Bu 

noktada; ortaya çıkan gazetecilik türlerine değinilerek;  mobil 

gazetecilik, üç boyutlu gazetecilik ve Robot Gazetecilikten 

bahsedilmektedir. Çalışmada, gazeteciliğe yönelik yapay zekâ 

geliştirilmesinin robot gazeteciliği doğurduğu, ayrıca sanal ortamda 

haber değeri taşıyan verilerin yapay zekâ tarafından ayıklanıp 

işlenmesiyle de robot gazetecilik yapılabileceği aktarılmaktadır. 

Google’ın desteklediği bir proje olan “The Digital News Intiative” ile 

gazeteciliğe yönelik tasarlanan yapay zekânın büyük veri kanalıyla veri 

toplanması ve haber üretmesi planlamaktadır. Robotik gazeteciliğin 

ilerleyen dönemde, kişinin ilgi alanını analiz ederek kişiye özel 

gazeteciliğin oluşturulabileceğini öngörmektedir.   

Haberlere karşı duyulan güven konusunun yanı sıra, mesleğin yaşadığı 

zorluklar da araştırılmaya başlanmıştır. Araştırmacı Demet Ünal’ın 

(2020) “Yeni Medyada Gazeteciliğin Dönüşümüne Dair Nitel Bir 

Araştırma” başlıklı çalışması,  geleneksel gazetecilikten dijital 

gazeteciliğe geçiş sürecinde gazetecilik mesleğinin bu geçiş döneminde 

yaşanan sorunları ele alarak, gazetecilerin mesleki kaygı ve 

avantajlarının ortaya koymaktır. Ayrıca veri gazeteciliğinin yine 

siyaset, demokrasi, etik konuları çerçevesinde makalelere konu olduğu 

tabloda belirtilmiştir. 
 

Researchgate veritabanında ise, Alaattin Aslan ve Serkan Bayrakçı 

ve Mehmet Küçük Vardar (2016), “Bilişim Çağında Geleneksel 
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Gazeteciliğin Dönüşümü Veri Gazeteciliği” başlıklı çalışmasında veri 

gazeteciliğini hakkında bilgi vererek, kavramının süreçlerinin 

incelenmesini amaçlamaktadır. Yöntem olarak Betimsel araştırma 

yöntemi kullanılarak veri gazeteciliği haber örnekleri 

değerlendirilmiştir. Çalışma kapsamında geleneksel gazetecinin veri 

gazeteciliğine geçiş süreci ve veri gazeteciliği kavramının geleneksel 

gazetecilik anlayışına etkileri tartışılmaktadır. 
 

Araştırmacı Mehmet Gökhan Genel, Tahsin Eren Sayar’ın (2016) “Veri 

Gazeteciliğinin Gelişimine Yönelik Bir Değerlendirme” adlı 

çalışmasında ise, söz konusu yeni model gazetecilik yolu ile kaleme 

alınan haberlerin, gazetecilik felsefesine uygun olarak demokratik 

katılım ve bilgi edinme gibi temel haklara katkı sağlayıp sağlamadığı 

tartışılmaktadır. Ayrıca veri gazeteciliğinin demokrasiye olan 

katkılarından söz eden araştırmacılar:  

“Demokratik toplumlarda çok önemli bir işlevi olan veri 

gazeteciliği hem katılımı arttırmakta hem de vatandaşları karar 

alma sürecinin bir parçası haline getirmektedir. Farklı disiplinleri 

de kullanarak geliştirilen bu süreç geleneksel gazeteciliğe göre 

daha etkili şekilde haberi anlatmaktır. Veri kullanılarak 

oluşturulan haberlerin gerçekçiliği ve inandırıcılığının, geleneksel 

yöntemlere göre çok daha ileri seviyede olduğu da 

gözlemlenmektedir. Çünkü veri gazeteciliği aslında sayılarla 

gazetecilik yapmaktır ve bu da somut bir süreçtir.”  

diyerek demokrasi/Siyaset sürecinin veri gazeteciliği yoluyla habere 

daha iyi yansıtabileceğine değinmektedirler. Ayrıca veriye dair 
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haberlerin, haberciliğe olduğu kadar, haberi oluşturan gazeteciye 

katkıları bulunduğundan söz etmektedirler. Yani veri gazeteciliğini icra 

eden gazetecinin, verileri toplayıp hikayeleştirerek bir yol haritası 

çizdiği ve böylelikle yeni beceriler de kazandırdığı sonucuna 

ulamışlardır.  

Araştırmacı Nida Sümeyya Çetin’in (2019) “Gazeteciliğin Dijital 

Dönüşümü ve Yeni Kavramlar” başlıklı makalesini şöyle 

tanımlamaktadır:  

“Ağ tabanlı medyada, enformasyonun serbest dolaşımı ile klasik 

habercilik pratiklerinde dönüşümün yaşanması sürecinden yola 

çıkan bu çalışmada, dijital gazetecilik ile beraber meslek 

literatürüne giren ya da daha önceden var olup dijital gazetecilik 

bağlamında yeniden yorumlanan kavramlar ve içerikleri 

tartışılmaktadır”  

Çalışmada, dijital dönüşüm karşısında geleneksel gazeteciliğin 

popüleritesinin düşüşe geçtiğini gözler önüne serilmektedir. Bu 

çalışmada, özellikle gazeteciliğin gerek güncelliği yakalaması 

bakımından gerekse de sermayenin kazanç sağlaması bakımından 

çeşitli gazetecilik türlerinin ortaya çıktığı dile getirilmektedir. Sanal 

gerçeklik ve üç boyutlu gazeteciliğin sahaya taşınması ile medya 

şirketlerinin edindiği kârı ve izleyici-okuyucu oranını arttırdığını 

bilinmektedir. Bu noktada makalede hem konvansiyonel gazetecilik 

hem de dijital gazeteciliğinin temel kavramları arasında olan Pull 

(Çekme) ve Push (İtme) Gazetecilik anlayışının gündeme gelerek 

yeniden düzenlenmesi ve gerekli revizelerin yapılması önemli 
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bulunmaktadır. Makalede üzerinde durulan bir diğer gazetecilik türü 

Nish gazeteciliktir (Çetin; 2019: 873-875). 

Bireyin istekleri çerçevesinde oluşturulan bir gazetecilik anlayışı söz 

konusu olmaktadır. Ancak bu gazetecilik türü de tartışmalı bir 

gazeteciliktir çünkü konu seçimleri ve gazetecinin sorumlulukları 

anlamında gazeteciliğin temel ilkelerinde birey veya kurumların istek 

ve taleplerine doğru bir kayma söz konusudur. Ayrıca erişimin dar bir 

kitleye yönelik olması ve haberin özneleşmesi, özelleşmesi de diğer bir 

problem alanı olarak değerlendirilmektedir.   

2.3. Makalelerin Bölgelere ve Üniversitelere Göre Dağılımı 

Türkiye’nin coğrafi bölgelerine bakıldığında, Batı (Marmara/Ege)-

Orta(İç Anadolu)-Kuzey (Karadeniz) –Güney (Akdeniz)-Doğu 

(Güney ve Doğu Anadolu) bölgeleri tablolaştırılmıştır.  2012 yılından 

günümüze kadar (2020), İç Anadolu Bölgesi 15 makale, Marmara 

bölgesi 14 makale yayınlayarak Dergipark içinde yer almıştır. 

Tablo 7: Bölgelere ve Üniversitelere Göre Makalelerin Dağılımı 

Tarih Dergipark Dergipark 

Bölgelere 
Göre 

Researchgate Researchgate 

Bölgelere 
Göre 

Toplam 

2000-

2016 

İzmir Ekonomi 
Üniversitesi(2015) 
Akdeniz 

Üniversitesi(2012) 
Erciyes 

Üniversitesi(2011) 
İstanbul 
Üniversitesi(2016) 
İstabul 
Üniversitesi(2014) 
Ahi Evran 

Üniversitesi ve 
Gazi 

Üniversitesi(2012) 
Gazi 

Üniversitesi(2014) 

Ege 

Bölgesi(1) 
Akdeniz 

Bölgesi(1) 
Marmara 

Bölgesi(3) 
İç Anadolu 
Bölgesi (4) 

Marmara 

Üniversitesi 
(2016) 

Marmara 

Bölgesi (1) 
10 
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Kadirhas 

Üniversitesi(2015) 
2017 Gazi Üniversitesi 

Arel Üniversitesi 
İç Anadolu 
Bölgesi(1) 
Marmara 

Bölgesi(1) 

-  - 2 

2018 Doğuş 
Üniversitesi 

Gazi Üniversitesi 

Hacı Bayram Veli 
Üniversitesi 

Çanakkale On 

sekiz Mart 

Üniversitesi 

Giresun 

Üniversitesi 

Ege Üniversitesi 

Gazi Üniversitesi 

 

Marmara 

Bölgesi(2) 
İç 
Anadolu(4) 

Karadeniz 

Bölgesi(1) 

Yalova 

Üniversitesi 
Mersin 

Üniversitesi 

Marmara 

Bölgesi (1) 
Akdeniz 

Bölgesi (1) 

9 

2019 

 

Üsküdar 
Üniversitesi 
Gazi Üniversitesi 
Abant İzzet Baysal 
Üniversitesi 
Ankara 

Üniversitesi 
İzmir Kâtip Çelebi 
Üniversitesi, Ege 
Üniversitesi 
Marmara 

Üniversitesi 
Marmara 

Üniversitesi 
Ankara 

Üniversitesi 
Çnakkale 18 Mart 
Üniversitesi 

Marmara 

Bölgesl(4) 
Karadeniz 

Bölgesi(1) 
İç Anadolu 
Bölgesi(3) 
Ege 

Bölgesi(2) 

İnönü 
Üniversitesi 
Beykent 

Üniversitesi, 
Marmara 

Üniversitesi 

Doğu Anadolu 
Bölgesi (1) 
Marmara 

Bölgesi (2) 

12 

2020 Atılım 
Üniversitesi 
Ege Üniversitesi 
Maltepe 

Üniversitesi 
HacıbayramVeli 
Üniversitesi 
Hacıbayram Veli 
Üniversitesi 

Marmara 

Bölgesi(4) 
Ege 

Bölgesi(1) 
İç 
Anadolu(3) 

Doğuş 
Üniversitesi 
Ankara 

Üniversitesi 
Marmara 

Üniversitesi ve 
Doğuş 
Üniversitesi 
Anadolu 

Üniversitesi 

Marmara 

Bölgesi (3) 
İç Anadolu 
Bölgesi (2) 

 

 

 

12 
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Üsküdar 
Üniversitesi 
Anadolo 

Üniversitesi 
Üsküdar 
Üniversitesi 

Toplam 34 Marmara 

Bölgesi(14) 
İç Anadolu 
Bölgesi(15) 
Ege 

Bölgesi(4) 
Karadeniz 

Bölgesi(2) 

9 Marmara 

Bölgesi(7) 
İç Anadolu 
Bölgesi(2) 
Ege Bölgesi(0) 
Karadeniz 

Bölgesi(0) 
Doğu Anadolu 
Bölgesi(1) 

 

 

Söz konusu verilerin ışığında, Ege bölgesindeki üniversiteler 4, 

Karadeniz bölgesindeki üniversiteler ise 2 makale yayınlamışlardır. 

Researchgate veri tabanındaki çalışmalar ise, Marmara bölgesi 

Üniversiteleri’nce 7 kez paylaşılmıştır. Bu durumda veri gazeteciliğinin 

Batı ve İç Anadolu bölgesi üniversitelerince daha yoğun incelendiği 

söylenebilir.  
 

2.4. Makalelerin Danışman Sayı ve Statüsü, Makale Sayfa 

Sayısı ve Kaynakça Sayısına Göre Dağılımı 
 

Akademik veri tabanında yer alan makalelerin hangi araştırmacılar 

tarafından ve araştırmacı statülerinin ne olduğuna ilişkin bir tablo 

oluşturulmuştur. Tabloda da görüldüğü gibi; 2000-2016 yılları arasında 

Doçent ve Doktor Öğretim Üyelerinin sayıca daha ağırlıklı makale 

üretmişlerdir. Aynı makalelerin ortalama 14 sayfa ve kaynak sayısı 

olarak 21 olarak biçimlendiği görülmektedir. Researchgate’de bulunan 

makaleler ise araştırma görevlisi ve doktora öğrencisi statüsündeki 

araştırmacılarca tamamlanmıştır.  
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Tablo 8: Makalelerin Danışman Sayı ve Statüsü, Makale Sayfa Sayısı ve Kaynakça 

Sayısı 

Tarih Drg Park Araş. Statü Kaç 

Sayfa 

Kaynak 

Sayısı 

Rschgate 

Araş. Statü 

Kaç 

Sayfa 

Kaynak 

Sayısı 

2000-

2016 

1-Doç.Dr. 16 37 1- Arş. Gör ve 

Arş. Gör.ve 

Doktora 

Öğrencisi 

17 24 

 2- Doç. Dr. ve Dr. Öğr. 

Üyesi 

12 18    

 3-Yrd. Doç. Dr. 14 23    

 4-Doktora Öğrencisi 13 20    

 5-Doç.Dr. ve Arş. Gör. 10 13    

 6-Prof. Dr. 15 23    

 7-Öğr.Gör ve Yrd. 

Doç. Dr. 

10 11    

 8-Doç Dr. ve Dr. Öğr. 

Üyesi 

15 27    

 9-Yrd.Doç. ve Dr. Öğr. 

Üyesi 

16 15    

 10-Öğr.Üyesi 19 25    

       

2017 1-Doç. Dr. ve Dr. Öğr. 

Üyesi ve Arş. Gör. ve 

Arş. Gör. 

21 55    

 2-Dr.Öğr.Üyesi 13 26    

       

2018 1-Dr.Öğr. Üyesi 15 22 1-Doç. Dr. ve 

Arş. Gör. ve 

Arş. Gör 

10 10 
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 2-Doç Dr. ve Dr. Öğt. 

Üyesi ve Öğt. 

Görevlisi 

16 27 2-Doç. Dr. 6 18 

 3-Doç. Dr. ve Arş. Gör 18 13    

 4-Doç.Dr. ve Öğr. Gör. 

ve Arş. Gör. ve 

Dr.Öğr.Gör. 

18 8    

 5-Doç. Dr. ve Doç. Dr. 27 29    

 6-Öğr. Gör. 30 22    

       

2019 1-Yüksek Lisans 

Öğrencisi 

22 15 1-Öğr. 

Görevlisi 

16 14 

 2-Yüksek Lisans 

Öğrencisi 

23 28 2-Doç. Dr. ve 

Arş. Gör. 

23 25 

 3-Dr.Öğr. Üyesi 29 19    

 4-Doktora Öğrencisi 26 33    

 5-Doç.Dr. ve Doç. Dr. 24 24    

 6-Doç. Dr. ve Arş. Gör 21 42    

 7-Dr. Öğr. Üyesi 12 12    

 8-Arş. Gör. 17 57    

 9-Prof. Dr. ve Arş. Gör 30 38    

 10-Prof.Dr. ve Arş. 

Gör. 

8 7    

       

2020 1-Prof.Dr. 40 62 1-Dr. Öğr. 

Üyesi 

21 36 

 2-Prof Dr. 18 37 2-Prof. Dr. ve 

Öğr. Görevlisi 

21 35 

 3-Dr.Öğr.Üyesi 

Ve Yüksek Lisans 

Öğrencisi 

27 18 3-Doktora 

Öğrencisi ve 

Doktora 

Öğrencisi 

19 75 

 4-Dr.Öğr. Üyesi 28 28    
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 5-Arş. Gör 5 Kitap eleştirisi   

 6-Yüksek Lisans 

Öğrencisi 

16 34    

 7-Doç.Dr. ve Dr. Öğr. 

Görevlisi 

35 74    

 8-Yüksek Lisans 

Öğrencisi 

12 19    

 9- Dr. Öğr. Üyesi 21 42 8  37 

 TOPLAM 

DERGİPARK: 

37+8=45 

     

 

Ortalama olarak tüm makaleler için; 2017 yılında 17 sayfa, 2018 yılında 

21 sayfa, 2019 yılında 21 sayfa, 2020 yılında ise 20 sayfa makale 

üretilmiştir. Biçimsel olarak çalışmaların aynı sayfa sayılarınca 

tamamlandığı anlaşılmaktadır. Bu durum, makalelerin yayınlandığı 

dergilerce belirtilen yayınlanma kriterlerinin ortak çizgiler taşıdığının 

işaretidir. Ancak kaynakça sayılarına bakıldığında, 2016 yılında 21, 

2017 yılında 40, 2018 yılında 20, 2019 yılında 28, 2020 yılında ise 39 

adet kaynak kullanılmıştır.  Veri gazeteciliği makalelerinin yıllara göre 

artarak daha fazla kaynakla buluştuğu anlaşılmaktadır.  

2.5. Makalelerde Kullanılan Anahtar Kelimelerin Dağılımı 
 

Dergipark’ta yayınlanan makalelerin toplam anahtar kelime kullanımı 

162 ve Researchgate’de ise 28’dir. Anahtar kelimelerin kullanımı 

Dergipark veritabanında belli kriterler çerçevesinde kullanılmaktadır. 

Sözkonusu veritabanının sitesinde; “(…) Anahtar kelimeler seçilirken 

başlık ve özetten faydalanılabilir, genel ve daha spesifik kelimeler 

kullanılabilir. Genellikle 4-5 anahtar kelime makale için 



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  / 2  | 165 

 

 

 

yeterlidir. Tamamen içeriğe ve başlığa bağlı olmakla birlikte, net ifade 

eden kelimeler kullanmak seçilimde rol oynar. Metin biçimi 

olarak italik Times New Roman – 10 punto tercih edilmelidir. Türkçe 

ve İngilizce olarak anahtar kelimelerin yazılması zorunludur. (Erişim 

adresi: https://Dergipark.org.tr/tr/pub/muhendis-beyinler/page/1618)” 

denilmekte ve araştırmacıların kritere uyması beklenmektedir.  
 

Tabloda da görüldüğü gibi, tüm makalelerde sıklık oranlarına göre, 

anahtar kelimeler belirlenmiştir. Veri kavramına yönelik temel anahtar 

kelimeler; büyük veri (6), veri gazeteciliği, veri haberciliği, açık veridir. 

Mecra olarak; geleneksel gazetecilik, yeni medya, alternatif medya, 

twitter, sosyal medya, sanal ortam, internet, internet gazeteciliği, 

internet haberciliği, yurttaş gazeteciliği kullanılmaktadır. Tüm 

makalelere bakıldığında en çok, “internet, internet gazeteciliği, veri 

gazeteciliği ve sosyal medya” anahtar kelimesinin kullanıldığı 

görülmektedir. 

Tablo 9: Makalelerde Kullanılan Anahtar Kelimeler 

Büyük Veri: 6 Açık Veri: 5 İnternet, İnternet Gazeteciliği: 
14 

Geleneksel Gazetecilik: 5 Alternatif Medya: 

2 

Yurttaş Gazeteciliği: 3 

Hesap Sorulabilirlik: 2 Açık Toplum: 2 Veri Haberciliği: 3 

Kullanıcı Türevli İçerik: 2 Twitter: 4 Alternatif Medya: 2 

Veri Gazeteciliği-10 Şeffaflık: 3 Demokratikleşme/Demokratik: 

3 

Veri Görselleştirme: 3 Sosyal Medya: 9 İnternet Haberciliği: 2 

Yeni Medya: 9 Sanal Ortam: 2 Aktivizm: 2 

 

https://dergipark.org.tr/tr/pub/muhendis-beyinler/page/1618
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Bunun yanı sıra; hesap sorulabilirlik, kullanıcı türevli içerik, veri 

görselleştirme, şeffaflık, demokratikleşme, demokratik, aktivizm gibi 

anahtar kelimeler, örneklem çerçevesinde kullanılmaktadır. 

SONUÇ 

Veri gazeteciliği, internet çağıyla birlikte özellikle son yıllarda ön plana 

çıkan bir kavramdır. Dünya çapında ortaya çıkan bilgi patlaması ve 

beraberinde internet uygulamalarının artan kullanımı gazetecilerin 

haberleri elde etme yöntemlerini de farklılaştırmıştır. Bu anlamda 

bilişim teknolojilerinin baş döndürücü bir hızla geliştiği günümüz 

dünyasında veri gazeteciliğinin gelişiminin arakasında, büyük verinin 

(Big Data) desteği bulunmaktadır. Dolayısıyla büyük veriyi ortaya 

çıkaran bilgisayar veri tabanları ve algoritmalar habercilik alanına hızla 

kanalize olmuş durumdadır. Diğer tüm sektörler ve kurumlar gibi 

gazetecilerde bu veri yığını altındaki internet ortamında habercilik 

faaliyetlerini yürütmektedirler. Akademik literatüre bakıldığında ise, 

büyük veri, sosyal medya, internet gazeteciliği üzerine yapılmış birçok 

tez ve makalenin varlığından bahsetmek mümkünken, Türkiye’de yeni 

yeni gelişen bir alan olması dolayısıyla da veri gazeteciliği üzerine 

yapılmış akademik çalışmaların daha başlangıç düzeyinde olduğu 

anlaşılmaktadır.  

Veri gazeteciliğinin a) büyük veri mevcudiyeti nedeniyle hesaplama ve 

analitik beceriye sahip kişilere artan talep olmasına rağmen, sektörün 

bu beceriyi kazanamaması, b) Yapılandırılmamış bilgileri toplamak ve 

yapılandırılmış verilere dönüştürmek büyük bir zorluk olduğu için, 

haber merkezlerinin bu duruma henüz adapte olamaması, c) Geleneksel 
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gazeteciliğin destekçileri tarafından veri gazeteciliği ve gazetecilik için 

değeri hakkında genel bir şüpheciliğin taşınması, d) geleneksel 

medyanın hikaye anlatıcısı rolünü ortan kaldırması, e) okuyucuyu 

çekmek için etkileşimli tasarımlar (infografik) ve multimedya 

ortamların istenmesi, f) gerekli bütçeyi ulusal ve yerel gazetelerin 

sağlayamaması g) veri gazeteciliğine duyulan güven/güvensizlik 

sorunları h) raporlama sorunları ı) haber uygulama alanlarının 

geliştirilmesi i) veri görselleştirmede yaşanlar çerçevesinde sorunları 

olduğu görülmektedir. 

Bu çalışmada da “Veri Gazeteciliği” anahtar kelimesi ile YÖK Tez 

Merkezi, Dergipark ve Researchgate’de yapılan arama sonucunda elde 

edilen tez ve makale çalışmaları incelenmiştir. Çalışmada 

bibliyometrik yöntem kullanılmaktadır. Buna göre; Çalışma 

çerçevesinde şu sorulara yanıt aranmaktadır: 1) veri gazeteciliği 

üzerine yazılan lisansüstü tezlerin (Yüksek Lisans ve Doktora) 

Bibliyometrik özellikleri nelerdir?  a. Tezlerin yıllara göre dağılımı 

nasıldır?  b. Tezlerin konu dağılımları nasıldır?  c. Tezlerin 

üniversitelere göre dağılımları nasıldır?  d. Tezlerin danışman sayı ve 

statüsü, çalışma sayfa sayısı, kaynak sayısı nedir?  e. Tezlerde 

kullanılan anahtar kelimeler nelerdir? 2) veri gazeteciliği konusunda 

yazılan makalelerin Bibliyometrik özellikleri nelerdir? a. Makalelerin 

yıllara göre dağılımı nasıldır? b. Makalelerin konu dağılımları nasıldır? 

c. Makalelerin üniversitelere göre dağılımları nasıldır? d. Makalelerin 

danışman sayı ve statüsü, çalışma sayfa sayısı, kaynak sayısı nedir? 

Makalelerde kullanılan anahtar kelimeler nelerdir? soruları analiz 

edilmekte ve değerlendirilmektedir.  
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Öncelikle İletişim fakültelerinin gazetecilik bölümlerinde üretilen 

lisansüstü tez ve makaleler örneklem kapsamında ele alınarak, 2000-

2020 yılları arasında veri gazeteciliğinin nasıl ele alındığı 

araştırılmaktadır. İki bölümden oluşan çalışmanın ilk bölümünü YÖK 

Tez’deki doktora ve yüksek lisans tez çalışmaları oluştururken, ikinci 

bölümünü ise Dergipark ve Researchgate akademik veri tabanlarında 

yayınlanan makale çalışmaları oluşturmaktadır. Buna göre YÖK 

Tez’de 2000-2020 yıllılarını kapsayan sürecin ilk 16 yılında veri 

gazeteciliğiyle ilgili yapılmış herhangi bir çalışmaya 

rastlanılmamaktadır. Günümüze doğru yaklaştıkça 2017’den itibaren 

alanla alakalı tez çalışmalarının ortaya konulduğu tespit edilmiş ve 

bunun yanında hazırlanma sürecinde olan 3 adet yüksek lisans tezi de 

tespit edilmiştir. Ancak lisansüstü tezlerin sayısı yine de beklenilen 

düzeyde değildir. 

Veri Gazeteciliğinin; özellikle siyasete dair demokratik katılım 

noktasında ya da etik sorunların ön plana çıkarılmasında, mesleki 

yapısal süreçlerdeki değişim noktalarında ve habercilikte infografik 

kullanımının okuyucuya yansıtılış biçimlerinde vb. tezlerin 

hazırlandığı görülmektedir. Bunun yanı sıra her çalışmada veri 

gazeteciliğine doğru geçiş bir şekilde anlatılmaktadır. Veri 

gazeteciliğinin tanımı, sürecin Türkiye’de ve Dünya’da nasıl işlediğine 

ilişkin bilgiler her çalışmada görülmektedir. Ancak haberin infografik 

üzerinden aktarılmasına ilişkin incelemelerin daha fazla olduğu 

anlaşılmaktadır. 
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Marmara bölgesindeki üniversitelerin tez konusu seçimleri genellikle 

veri gazeteciliğinin medya sahipliklerinde algılanışı, uygulanışı, haber 

ilişkisi, siyaset vb. üzerinedir. Çünkü medya işletmelerinin Türkiye’nin 

merkezi şehirlerinde (İstanbul, Ankara) daha aktif oldukları 

anlaşılmaktadır. Dolayısıyla merkez medya gruplarının veri 

gazeteciliğini uygulama açısından, bilgiye çabuk ulaşması, takibi ve 

uygulanması beklenmektedir. Araştırmada, “Doçent” ünvanını taşıyan 

danışmanların daha fazla danışmanlık yaptıkları da görülmektedir. 

Sayfa sayıları ve kaynakça kullanımlarının, doktora tezlerinde yüksek 

lisans tezlerinden daha fazla olduğu anlaşılmıştır. Yine anahtar 

kelimelerin kullanılması 3-5 adet olarak gerçekleşmiştir. 

Çalışmanın ikinci bölümünde ise; Dergipark ve Researchgate’de 

yayınlanan makaleler incelenmiştir. Bu doğrultuda, çalışmaların 

öncelikle toplumsal değişim ve dönüşüm süreci içinde geleneksel 

gazetecilikten veri gazeteciliğine geçişin nasıl yaşandığı tarihsel süreç 

kapsamında anlatılmaktadır.  

Veri gazeteciliğine ilişkin çalışmalar her ne kadar 2006 yılında 

başlamışsa da, 2012 yılında 2020 yılına dek niceliksel bir artışın olduğu 

görülmektedir. Makalelerin konu dağılımlarına bakıldığında; ilk 

dönem Yeni medyanın varlığı, onun haber üretimi ile tartışılması, yeni 

medya tasarımları, Yeni medyadan günümüze dönüşüm gerçekleştiren 

gazetecilik mesleğinin pratikleri, haber üretim süreçleri 

aktarılmaktadır. Veri Gazeteciliği bağlamında çalışılan konuların 

çeşitliliği de artmıştır. Bu noktada tasarım, fotoğraf, siyaset, hukuk, 

ekonomi ve etik gibi konuların da veri gazeteciliyle olan ilişkisi 
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makalelere yansımıştır. Bölgesel anlamda ise veri gazeteciliği en çok 

Marmara ve İç Anadolu bölgesinde çalışılmaktadır. Researchgate veri 

tabanındaki çalışmalar ise, Marmara bölgesinde daha yoğundur. 

Makalelere danışmanlık yapan akademisyenlerin statüsüne 

baktığımızda 2000-2016 yılları arasında Doçent ve Doktor Öğretim 

Üyelerinin ağırlıkta olduğu gözlemlenirken, Researchgate özelinde 

bulunan makaleler ise araştırma görevlisi ve doktora öğrencisi 

statüsündeki araştırmacılarca tamamlanmıştır. Aynı makalelerin 

ortalama 14 sayfa ve kaynak sayısı olarak 21 olarak biçimlendiği de 

görülmektedir.  

Son olarak makalelerde veri kavramına yönelik temel anahtar 

kelimeler; büyük veri, veri gazeteciliği, veri haberciliği, açık veri’dir. 

Mecra olarak; geleneksel gazetecilik, yeni medya, alternatif medya, 

twitter, sosyal medya, sanal ortam, internet, internet gazeteciliği, 

internet haberciliği, yurttaş gazeteciliği kullanılmaktadır. Tüm 

makalelere bakıldığında en çok, “internet, internet gazeteciliği, veri 

gazeteciliği ve sosyal medya” anahtar kelimesinin kullanıldığı 

görülmektedir. 

Son yıllarda dijital ortamda farklı platformların ortaya çıkması ve 

kullanımlarının artmasıyla beraber “geleneksel gazetecilik, yeni medya, 

alternatif medya, twitter, sosyal medya, sanal ortam, internet, internet 

gazeteciliği, internet haberciliği, yurttaş gazeteciliği de” makalelerde 

anahtar kelime olarak kullanılmaktadır.  

Bu çalışma ile veri gazeteciliği alanında yapılan tez oranının, 

dergiparkta yer alan makale çalışmalarına göre yeterli düzeyde 
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olmadığı tespit edilmiştir. Batı’da yapılan akademik çalışmalara oranla 

Türkiye’deki veri gazeteciliği çalışmalarının geri planda kaldığı fakat 

yeni yeni gelişen alanın daha çok sayıda makale ve tez üretimine açık 

olduğu saptanmıştır  

Sonuç olarak dijitalleşen dünyada geleneksel gazetecilikten veri 

gazeteciliğine doğru değişim görülmektedir. Dolayısıyla da 

gazeteciliğin değişip dönüştüğünü dile getiren akademik çalışmalar da, 

öncelikle veri gazeteciliğine doğru evrilen bu alanı incelemek ve söz 

konusu alanı değerlendirmek, ilerleyen yıllarda veri gazeteciliği 

alanında çalışmak isteyen araştırmacılara da bir yol haritası sunacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



172 | 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  / 2    

 

KAYNAKÇA 

Altun, Ü. Ü. N.(2019). Bilginin Görselleştirilmesi Ve Veri Gazeteciliği: Anadolu 

Ajansı’nın İnfografik Üretimi Üzerine Bir Değerlendirme, Gazi Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 

Ankara. 

Aslan.A., Bayrakçı.S., Küçükvardar, M., (2016), Bilişim Çağında Geleneksel 

Gazeteciliğin Dönüşümü:  Veri Gazeteciliği, Marmara İletişim Dergisi: 26; 

55-70 

Ayer Z., Akgül B. (2018), Sanayi 4.0 Sürecinde Medyada Sektörel Dönüşüm, OPUS 

Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi; 16: 2310-2327 

Ayer Z., Akgül B. (2019), Gazetecilik Sektörünün Geleceğine Yönelik Genel 

Değerlendirme, Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Sosyal Bilimler 

Dergisi: 2; 136-143. 

Bakan, U., ve Yavuz, U. (2010), Türkiye’de Web Tabanlı Haber Sitelerinin Tasarım-

Ergonomi Düzeylerinin Karşılaştırmalı Analizi, Sanat Dergisi: 18; 107-116. 

Bayraktar, G. (2018), Türkiye’de Veri Gazeteciliği: Medya Profesyonellerinin Veri 

Gazeteciliği Algısı Üzerine Bir Araştırma, Marmara Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü Gazetecilik Anabilim Dalı Yayınlanmamış Yüksek Lisans 

Tezi: İstanbul 

Bekı̇roğlu, O, Bal, E. (2013). Sanal Alemin Yerel Aktörleri: Konya Yerel Basını 

Üzerine Bir Analiz. Selçuk İletişim, 4 (2), 71-85. https://dergipark.org.tr/tr 

/pub/josc/issue/19011/200773, Erişim tarihi: 01.03. 2021 

Bradshaw, P. The Inverted Pyramid of Data Jorunalism. Online JournalismBlog.com. 

(2011). Retrieved from URL: http://cort.as/-RfLv 

Çetin, N.S., (2019), Gazeteciliğin Dijital Dönüşümü Ve Yeni Kavramlar, I. 

Uluslararası İletişim Ve Yönetim Bilimleri Kongresi, 26-28 Eylül 2019; 869-

879. 

Donthu, N., Kumar, S., vd. (2021). "How to conduct a bibliometric analysis: An 

overview and guidelines, Journal of Business Research", Vol: 133: 285-296, 

https://doi.org/10.1016/j.jbusres. 2021.04.070. 



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  / 2  | 173 

 

 

 

Furuncu, D. (2019), Haber Üretim Pratikleri Bağlamında Veri Gazeteciliği: 

Türkiye’deki Gazetecilerin Veri Gazeteciliğine Yaklaşımı, Maltepe 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı 

Yayınlanmamış Doktora Tezi; İstanbul. 

Genel, G.M.,  Sayar, T.E., Ezber, B., (2018) “Veri Gazeteciliğinin Gelişimine Yönelik 

Bir Değerlendirme”, Uluslararası Veri Bilimi ve Uygulamaları Konferansı , 4-

7 Ekim 2018: 73-83 

Güler, E., Mutlu, M.E., (2013). Akademik Personelin Akademik Sosyal Ağları 

Kullanım Düzeyi: Anadolu Üniversitesi Örneği, Eğitim Ve Öğretim 

Araştırmaları Dergisi Journal Of Research In Education And Teaching, 

Mayıs 2013 Cilt:2 Sayı:2 Makale No:07 Issn: 2146-9199 

Kalatzil, O., Bratsas, C., Veglis, A.,(2018), The Principles, Features and Techniques 

of Data Journalism, Studies in Media and Communication, Vol. 6, No. 2; 

December 2018, ISSN: 2325-8071 E-ISSN: 2325-808X 

Koç, M. (2019), Türkiye’de Veri Gazeteciliği Ve İnfografik Uygulamaları: Anadolu 

Ajansı’nın Veri Gazeteciliği Kullanımı Üzerine Bir İnceleme, Kocaeli 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik Ana Bilim Dalı Yüksek 

Lisans Tezi, Kocaeli. 

Narin. B., Ayaz. B., Fırat. F.,  Fırat. D. (2017), Büyük Veri ve Gazetecilik İlişkisi 

Bağlamında Veri Gazeteciliği, Bilişim Teknolojileri Online Dergisi: 30, 215-

235. 

Nazlı, R.S., (2019), Değişen Habercilik Ve Haber: Güven İlişkisi Üzerine Bir Saha 

Araştırması, Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi: 2, 

977 – 1005. 

Oran, İ., (2017), A Qualitative Analysis Of Data Journalism Practice In Turkey, Kadir 

Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tamamlanmamış Yüksek lisans 

Tezi 

Steensen. S. & Ahva. L., (2015), Theories of Journalism in a Digital Age, Journalism 

Practice, 9:1, 1-18, DOI: 10.1080/17512786.2014.928454 



174 | 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  / 2    

 

Şeker, Z. C. (2020). Ana Dili Eğitimi Dergisi’nde Yayınlanan Makalelerin Anahtar 

Kelimeleri Üzerine Betimsel Bir Analiz. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 8(3), 797-

811. 

Zan, B., (2019). Doğrudan Atıf, Ortak Atıf Ve Bibliyografik Eşleşme Yaklaşımlarına 

Dayalı Olarak Araştırma Alanlarının Değerlendirilmesi. Sosyal Bilimler 

Araştırmaları Dergisi, 14 (2) , 501-516. Https://dergipark.org.tr/tr/pub/ 

gopsbad/issue/51614/553033, Erişim tarihi: 02.03. 2021 

Zinderen. A., (2019), Veri Gazeteciliği Ve İnfografik Haber Tasarımına Yönelik 

Uygulamalı Bir Analiz, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Gazetecilik Ana Bilim Dalı Doktora Tezi, Erzurum. 

İnternet Kaynakçaları 

(…), Dergipark sıklıkla sorulan sorular sayfası, https://dergipark.org.tr/tr/pub 

/page/faq, Erişim tarihi, 31.01.2021. 

(…), YÖK, https://www.yok.gov.tr/kurumsal/idari-birimler/yayin-dokumantasyon-

dairesi, Erişim tarihi: 31.01. 2021. 

 



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  / 2  | 175 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÖLÜM 6 

YENİDEN ÇEVRİM BAĞLAMINDA HOLLYWOOD VE 
YEŞİLÇAM KARŞILAŞTIRMASI: DEATH WISH VE CELLAT 

FİLMLERİNİN ANALİZİ 

Dr. Öğr. Üyesi Bahar ÖZTÜRK1 

İlker BİÇER2 

 

 

 

 

 

 

 
1  İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo ve Televizyon Bölümü 
Malatya/Türkiye. bahar.ozturk@inonu.edu.tr. Orcıd: 0000-0002-9470-9664 
2  İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Yüksek Lisans 

öğrencisi Malatya/Türkiye. dirbicerilker@gmail.com, Orcid: 0000-0002-8601-7043 



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  / 2    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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  / 2  | 177 

 

GİRİŞ 

Yeniden çevrim kavramı sinemanın ilk ortaya çıkış yıllarına 

götürülebilecek kadar eski bir kavramdır. Bu kavramı film üreticileri 

için sık başvurulan bir uyarlama biçimi olarak değerlendirmek 

mümkündür. Tüm ülke sinemaları zaman zaman yeninden çevrim 

filmlere başvurmuşlardır. Sinema tarihine bakıldığında birçok yeninden 

çevrim filmle karşılaşılmaktadır. 

Yeniden çevrim filmlerin en sık görüldüğü sinema Hollywood 

sinemasıdır. Hollywood kendi ürettiği eski filmleri zaman zaman 

yeniden çevrim olarak sunarken diğer yandan birçok farklı ülke 

sinemasından başarılı olmuş filmleri de yerelleştirerek tekrar 

izleyicisine sunmuştur. Bu durumun en büyük etkeni Hollywood’un 

oldukça ticari bir oluşum olarak varlığını sürdürmesidir. Hollywood 

sineması varoluş yıllarından itibaren farklı ülkelerden filmleri 

yerelleştirmiştir ve bu sistemi hala da sürdürmektedir. Özellikle Asya 

sinemasından uyarlamış olduğu korku filmleriyle büyük gişe başarıları 

elde etmiştir. 

Yeniden çevrim kavramının Hollywood sineması ile oldukça 

özdeşleştiğini söylemek mümkündür. Ancak diğer ülke sinemaları da 

yeniden çevrim filmler üretmiş ve üretmeye de devam etmektedir. Bu 

ülke sinemalarından birisi de Yeşilçam sinemasıdır. Yeşilçam 

sinemasının da özellikle film üretimin artmış olduğu yıllarda yeniden 

çevrim filmlere oldukça sık başvurduğu görülebilmektedir. Yeşilçam 

sineması bu yeniden çevrim filmleri yaparken genellikle bu kavramla 

özdeşleşmiş olan Hollywood sinemasından filmlere başvurmuştur. Bu 



178 | 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  / 2    

 

filmleri gerek esinlenme olarak gerekse doğrudan yeniden çevrim 

olarak yeniden üreterek izleyicisine sunmuştur. Birçok örneği olan bu 

filmlerden bir tanesi de 1975 yılında yapılmış olan ‘’Cellat’’ filmidir.  

Bu çalışmada ortaya yeniden çevrim kavramının bir örneğini koymak 

amacıyla ‘’Death Wish’’ filmi ile ‘’Cellat’’ filmi karşılaştırılacaktır. Bu 

çalışma ile yeninden çevrim kavramının bir örnek üzerinden tanımın 

ortaya koyulması ve Yeşilçam sinemasının bu kavramla olan ilişkisine 

değinilmesi amaçlanmaktadır. 

Bu doğrultuda çalışmada, yeniden çevrim kavramının tanımı ve 

özelliklerine yer verildikten sonra Michael B. Druxman ve Thomas 

Leitch’in bu kavram üzerinden yaptığı sınıflandırmalar ortaya 

koyulmuştur. Daha sonra ise Yeni Hollywood sineması genel hatlarıyla 

ele alınmış ardından Yeşilçam sinemasının yeniden çevrim ile ilişkisi 

incelenmiştir. Son olarak ‘’Death Wish’’ filmleri karakterleri, zaman ve 

mekan tercihleri, olay örgüsü ve anlatım teknikleri başlıkları 

çerçevesinde nitel araştırma yöntemlerinden içerik analizi yöntemi 

kullanılarak karşılaştırılmış ve ‘’Cellat’’ filminin bir yeniden çevrim 

olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği tartışılmıştır. 

1. YENİDEN ÇEVRİM KAVRAMI VE TARİHSEL GELİŞİMİ 
ÜZERİNE 

Yeniden çevrim, İngilizce ‘’remake’’ kavramının Türkçeleştirilmiş 

şeklidir. Yeniden yapım olarak da kullanılmaktadır. Kısaca, bir sinema 

filmi veya televizyon dizisinin daha önce gösterime sunulmuş bir 

yapıttan uyarlanması ve temel olarak onunla benzeşmesi olarak 
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tanımlanabilir. İngilizcede ‘’reimagining’’  (yeniden yaratma, yeniden 

kurma) olarak da kullanılabilmektedir. Çok bilinen örneklerinden bir 

tanesi, 1960 yapımı ‘’Oceans Eleven’’ filminin aynı isimle 2001 yılında 

yeniden yapılmasıdır (https://tr.wikipedia.org). 

Sinema, ortaya çıkış yıllarından itibaren müzik, edebiyat, resim gibi 

sanatlarla ilişki içerisinde olmuş, birçok film uyarlama, kopyalama, 

alıntılama, esinlenme gibi tekniklerle bu sanat dalları ile bağlantılar 

kurmuştur. Yeniden çevrim ise sinemasal bir uyarlama şeklidir. 

Kendisine temel olarak oyuncuları, senaryosu, mizanseni ve ticari 

tarafıyla özgün bir metin olarak bir filmi alır. Yeniden çevrim 

sinematografiden dramaturjiye, sanat yönetimine birçok biçimsel 

özelliği ele alarak ortaya bir yeniden yaratım koyar. Yeniden çevrime 

örnek olarak; sessiz filmlerin sonradan sesli olarak yeniden çekilmeleri, 

bir yönetmenin kendi filmini tekrar çekmesi, eski Hollywood 

filmlerinin güncel uyarlamaları, Hollywood’un Hollywood dışındaki 

sinemalardan alarak uyarladığı filmler verilebilir (Gökşar,2010:14). 

Yeniden çevrim roman, hikâye, tiyatro oyunu uyarlamalarından farklı 

olarak kaynağını yine sinemanın içerisinden bir başka filmden 

almaktadır. Ele aldığı kaynak filmi değiştirmeden veya dönemin 

ekonomik, teknolojik, toplumsal gelişmelerine göre revize ederek 

önemli ölçüde değiştirerek yeni bir film haline getirir. Seri olarak 

devam eden filmler veya televizyon dizilerinin sinema uyarlamaları 

yeniden çevrim kavramı içerisinden değerlendirilemezler (Yormaz, 

2019: 51). Yeniden çevrimlerin ne gerekçe ile yapıldıklarını belirlemek 

biraz güçtür denilebilir. Sinema tarihinde birçok şeyi detay bilgileri 
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bilmeden anlamak pek kolay değildir. Bazı durumları sonuçlarından 

bile anlayamamak mümkündür. Örneğin ‘’Abre Los Ojos’’ (Alejandro 

Amenabar,1997) filminin ‘’Vanilla Sky’’ (Cameron Crowe,2001) 

ismiyle neden yeniden çevrildiğini bir sebebe dayandırmak pek 

mümkün gözükmemektedir. Yine de bu örnek ve birçok filmin İngilizce 

versiyonlarının çekildiğini de düşündüğümüzde bu filmlerin yeniden 

çevrilmelerinin altındaki sebebin sanatsal değil ticari olduğunu 

söylemek mümkündür (Pasin, 2011:3). Hatta yeniden çevrimlerde 

yapımcıların amacı o kadar ticaridir ki asıl olarak gördüğü filmi yeni 

bir anlatım ve biçimle yeni bir izleyici kitlesini için yapmayı değil 

yeniden çevirmeye değer gördükleri filmi ortadan kaldırmayı ister. Asıl 

olarak ele aldığı filmi izleyicinin görebilmesi önüne set kurmayı 

amaçlar. Buna örnek olarak MGM’nin 1939 yapımı ‘’Gaslight’’ 

(Thorold Dickinson) filminin haklarını satın aldıktan sonra negatiflerini 

yok ederek 1944 yılında aynı isimle yeniden çevirmesi gösterilebilir 

(Leitch akt Pasin. 2011:6). 

1980’lerden sonra yeniden çevrim olgusu iyiden iyiye Hollywood 

sineması ile özdeşleşmeye başlamıştır. Bu yıllardan itibaren Hollywood 

sinemasında bir yandan seri devam filmleri bir yandan da yeniden 

çevrim filmlerin sayılarında artış gözlenmeye başlamıştır. Bu yeniden 

çevrimlerin en önemli gerekçesi kaynak olarak ele alınan filmlerin hem 

Hollywood’un teknik imkanları hem de yıldız sisteminin etkisiyle daha 

ilgi çekici bir filme dönüştürülebilmesidir. Daha önce üretilmiş ve 

gösterime sokulmuş bir film, Hollywood tarafından yeniden çevrilince 

filmde oynayan yıldızlar izleyicinin filme olan ilgisini artırmaktadır. 
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Yayınlandıkları ülkelerde önemli gişe rakamlarına ulaşmış filmleri 

yeniden çevrim için tercih eden Hollywood yapımcıları için de bu 

durum oldukça karlı bir girişim olmaktadır (Gürkan, 2012: 9). 

Başka bir ülke filminden alınarak yeniden çevrilen filmlerde yeniden 

çevrimi yapan ülkenin gelenek göreneklerine, dini farklılıklarına, 

kültürel farklılıklarına ve izleyicilerin tercihlerine göre değişiklikler 

yapılabilmektedir. Bir anlamda yeniden çevrim burada bir uyarlama 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir roman sinemaya uyarlanırken dikkat 

edilen durumlara bu gibi yeniden çevrimlerde de dikkat edilmektedir. 

Buradan hareketle yeniden çevrime bir uyarlama türü demek de 

mümkündür (Odabaş, 2011: 199). 

Yeniden çevrim yapılırken kaynak olarak alınan orijinal film özgün bir 

film olmasına karşın yeniden çevrim sonucu ortaya çıkan filmin taklit 

olarak nitelendirilmesi kaçınılmazdır. Ancak yine de film yeniden 

çevrilirken belirli değişiklere uğramak durumunda kalmaktadır. Birebir 

olarak aynı filmi çekmek mümkün olmadığı için sıfırdan yaratılan bir 

filme uygulanan yaratım süreci yeniden çevrimlerde de işlemektedir. 

Bu noktada kaynak olarak alınan film yeniden çevrim sonucu ortaya 

çıkacak film için bir senaryo işlevi görür demek mümkündür (Odabaş, 

2011: 201). Yeniden çevrim filmler bir anlamda aynı filmle gişede 

ikinci bir şansın verilmesi olarak görülebilir. Başka bir ülke 

sinemasından alınarak yeniden çevrilen filmler yapımcılara daha önce 

denenmişliğin güvenin vererek daha rahat hareket etmelerini sağlar. Bu 

noktada yapımcılar soyut, cisimleşmemiş bir senaryo veya fikir yerine 

somut bir film üzerinde çalışabilmektedirler (Büyükyıldırım, 2005: 12). 



182 | 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  / 2    

 

Yeniden çevrim filmler kendilerine kaynak olarak bir filmi 

alabilecekleri gibi birden fazla filmi de kaynak olarak alabilirler. 

Kaynak olarak alınan birkaç filmin herbirinin farklı bir özgün parçası 

alınarak ortaya yeni bir bütün çıkarabilmek mümkündür.  Bu duruma 

verilebilecek en iyi örnek Brian De Palma’nın yönetttiği 1984 yapımı 

‘’Body Double’’ filmidir. Brian De Palma bu filmi yaratırken Alfred 

Hitchcock’un ‘’Rear Window’’(1955), ‘’Vertigo’’(1959) ve 

‘’Psycho’’(1960) filmlerinden çeşitli parçalar alarak kendi filminde 

birleştirerek yeni bir bütün ortaya koymuştur (Yormaz, 2019: 54). 

Yeniden çevrim kavramı özellikle son dönemde iyice Hollywood ile 

özdeşleşmiş ve herhangi bir ülkede yapılmış bir filmin Amerikan 

versiyonunun çekilmesini akla getirir hale gelmiş olsa da yeniden 

çevrim filmler sadece Hollywood filmleri ile sınırlandırılamaz. 

Sinemanın ilk yıllarından itibaren Hint sinemasından Avrupa 

sinemasına, Asya sinemasından Türkiye sinemasına, Güney Amerika 

ülkelerinin sinemalarına kadar hemen her ülke sinemasında yeniden 

çevrim filmler görülmeye başlanmıştır. Avrupa sineması yeniden 

çevrim konusunda daha çok kendi içerisinden beslenmiştir. Diğer ülke 

sinemalarından aldıkları filmleri kendi kültürlerine uyarlayarak sunmak 

yerine zaten halihazırda daha önce kendi sinemalarından çıkmış olan 

filmleri yeniden izleyiciye sunmayı tercih etmişlerdir 

(Gökşar,2010:107). 
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1.1. Yeniden Çevrim Türleri 

Bazı teorisyenler yeniden çevrim kavramı üzerinde çalışırken birtakım 

sınıflandırmalara ayırarak çalışmışlardır. Bunun sonucunda ortaya bazı 

yeniden çevrim sınıflandırmaları ortaya çıkmıştır. Bunlardan bir tanesi 

Michael B. Druxman’ın sınıflandırmasıdır. Druxman sınıflandırmasını 

Hollywood endüstrisi üzerinden çalışarak ortaya koymuştur. 

Druxman’a göre yeniden çevrimler üçe ayrılır; (Verevis, 2006: 12) 

I)Örtülü yeniden çevrim: Bu yeniden çevrimlerde film, kendisine 

kaynak olarak bir edebi eseri alır ve bu edebi eseri daha önceki 

uyarlamalarını akla getirmeyecek düzeyde değişiklikler yaparak yeni 

bir yapıt ortaya koyar. Aslında bir edebi eserin ikinci veya üçüncü 

uyarlaması olmasına rağmen film diğer uyarlamalara doğrudan atıfta 

bulunmaz, başlı başına başka bir yapım olarak ortaya çıkar. Bu yeniden 

çevrim türüne örnek olarak; ‘’Colorado Terrority’’ (Raoul Walsh,1949) 

, ‘’High Sierra’’( Raoul Walsh,1941) filminin western olarak yeniden 

çevrilmiş biçimidir. High Society (Charles Walters,1956) filmi ise 

‘’The Philedelphia Story’’ (Joseph L.Mankiewicz) filminin müzikal 

türüne evrilerek yeniden çevrilmiş şeklidir. 

II)Doğrudan yeniden çevrim: Bu yeniden çevrim türünde ise yapılan 

film bazı değişikliklere uğrayabilir ve ismi de değiştirilebilir ancak 

kaynak olarak aldığı filmi referans olarak vermekten kaçınmaz. 

Anlatısının temelinde kaynak olarak aldığı filmin olduğunu saklamaz. 

Örnek olarak; William Welman’ın 1939 yapımı ‘’Beau Geste’’ filmi 

Herbert Brenon’un 1926 yapımı aynı isimden filminin yeniden 
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çevrimidir. Charles Vidor’un 1957 yapımı ‘’A Farewell to Arms’’ filmi 

Frank Borzage’nin 1932 yapmı aynı isimli filminin yeniden çevrimidir. 

III)Yeniden çevrim olmayanlar: Bu filmler bir şekilde aynı ismi 

almış ancak birbirleriyle aralarında bir kaynaklık bağı veya benzerlik 

olmayan filmlerdir. Örnek olarak Michael Curtiz’in 1940 yapımı ‘’The 

Sea Hawk’’ filmi 1924 yapımı aynı isimli Rafael Sabatini filmi ile çok 

az bir benzerlik taşımaktadır. Bir diğer örnek ise, ilki 1924 yılında 

yapılmış olan ‘’The Thief of Baghdad’’ filminin 1940, 1961 ve 1978’de 

yeniden aynı isimle çevrilmiş olmasına rağmen bu filmler arasında pek 

az benzerlik bulunmasıdır. Hatta 1978 versiyonu filmde ana tema ile 

pek bir bağlantısı olmamasına rağmen pempe panter bile 

bulunmaktadır.  

Yeniden çevrim kavramının türlere ayrılmasındaki bir diğer 

sınıflandırma Thomas Leitch’e aittir. Leitch yeniden çevrimleri şu 

şekilde sınıflandırmıştır; (Verevis, 2006: 13) 

I)Yeniden adaptasyon: Bu yeniden çevrim türünde, yeniden çevrim 

olan film kendisine esas olarak bir edebi kaynağı alır. Bu edebi kaynak 

daha önce defalarca sinemaya uyarlanmış bile olsa onlarla herhangi bir 

bağ kurmaz. Diğer tüm sinema uyarlamalarını göz ardı ederek 

kendisine kaynak olarak sadece edebi metni alır. Buna örnek olarak 

Sheakespeare’in ‘’Hamlet’’ ve ‘’Macbeth’’ eserlerinin sinema 

uyarlamaları verilebilir; ‘’Hamlet’’ 1948 yılında Laurence Olivier, 

1969 yılında Tony Richardson, 1990 yılında Franco Zeffirelli 

tarafından, ‘’Macbeth’’ ise 1948 yılında Orson Welles, 1971 yılında 
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Roman Polanski tarafından birbirlerinden bağımsız filmler olarak 

sinema uyarlanmışlardır. 

II) Güncelleme: Bu yeniden çevrim türünde, yeniden çevrim olan film 

yeniden adaptasyonda olduğundan farklı olarak kaynak olarak aldığı 

filmi öz olarak kabul etmekle birlikte aynı kaynakta yapılan diğer 

türlerle açıkça bağlantı kurmaktan kaçınmaz. Onlarla içeriksel ve 

biçimsel açıdan rekabete girer ve onları bu açıdan dönüştürerek ortaya 

o filmlerin daha güncel bir versiyonunu koymayı amaçlar. ‘’West Side 

Story’’(Robert Wise ve Jerome Robbins 1961) , ‘’China Girl’’ (Abel 

Ferrera 1987) ve ‘’William Sheakespeare’s Romeo + juliet’’ ( Bazz 

Luhrman 1996) filmleri George Cukor (1936) ve Franco Zeffirelli’nin 

(1968) ‘’Romeo Juliet’’ isimli sadık uyarlamalarının dönüştürülmüş 

versiyonlarıdır. 

III)Saygı sunarak uyarlama: Bu yeniden çevrim türünde, yeniden 

çevrim olan film ele bir edebi kaynak almış da olsa doğrudan başka bir 

filmi kaynak olarak almış da olsa daha önceki filmlerin bir anlamda 

üstünlüğünü kabul ederek onlarla bağ kurar. Kesinlikle önceki filmleri 

inkar etmez. Bir başka açıdan bu filmler önceki filmleri yapmış olan 

usta yönetmenlere bir saygı duruşu olarak da kabul edilebilirler.  Brian 

De Palma’nın ‘’Obsession’’(1975) ve ‘’Body Double’’(1986) filmleri 

Alfred Hitchcock’un ‘’Vertigo’’(1958) filmine Rainer Weiner 

Fassbinder’in ‘’Fear Eats the Soul’’(1974) ve Todd Hayness’in ‘’Far 

From Haeven’’(2002) filmleri Douglas Sirk’in ‘’All That Heaven 

Allows’’ filmine bir saygu duruşu olarak nitelendirilebilir. 
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IIII) Gerçek yeniden çevrim: Bu yeniden çevrim türü saygı sunarak 

uyarlamadan farklı olarak orijinal filmin daha iyi olduğunu peşinen 

kabul etmez. Temelinde onu güncelleme daha iyi hale getirme amacı 

taşır.  Bob Rafelson’un aynı isimli 1941 yapımı Tay Garnett filminden 

uyarladığı ‘’The Postman Always Rings Twice’’(1981) ve Billiy 

Wilder’in 1944 yapımı Double Indemnity filminden uyarlama olan 

‘’Body Heat’’ (1981) filmi bu yeniden çevrim türüne örnek olarak 

verilebilir. 

Yeniden çevrim görünürde basit bir kavram gibi dursa da çok farklı 

bakış açılarıyla ele alınması gerekmektedir. Bu bakış açıları sonucu 

ortaya koyulan sınıflandırmalar yapılmıştır. Bu sınıflandırmalar bu 

kavramın doğru bir biçimde ele alınmasını kolaylaştırmaktadır. 

Yeniden çevrim olduğu bilinen filmler bu sınıflandırmalardan birine 

dahil edilerek çözümlenebilirler. 

2. HOLLYWOOD VE YEŞİLÇAM SİNEMASI 

Bir filmi değerlendirirken veya iki filmi karşılaştırırken o filmlerin 

üretilmiş olduğu sinema ortamının ve filmlerinin üretildiği yıllardaki 

durumunun da bilinmesi önem arz etmektedir. Bu nedenle bu bölümde 

filmlerin karşılaştırılmasına geçilmeden önce ‘’Death Wish’’ filminin 

üretildiği sinema olan Hollywood ve ‘’Cellat’’ filminin üretildiği 

Yeşilçam sineması genel hatlarıyla tanımlanacak ve tarihsel gelişimleri 

ortaya koyulacaktır. 
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2.1. Yeni Hollywood Sineması  

1950’li yıllara kadar süren ve altın çağ olarak tanımlanan dönemden 

sonra Hollywood, 60’ların ortalarında başlayan ve 70’lerin sonuna 

kadar süren ve yeni Hollywood sineması olarak tanımlanan döneme 

girmiştir. Bu dönemde Amerika’nın toplumsal olarak içerisinde 

bulunduğu devrim ideolojisi sinemaya da yansımış ve dönemin 

filmlerinde ilk defa görülen tercihler ortaya çıkmaya başlamıştır. Kısa 

olarak değerlendirilebilecek bir zaman dilimi olsa da bu dönemde 

Hollywood sinemasından birçok başyapıt ve kült olarak 

değerlendirilebilecek film çıkmıştır. ‘’Bonnie and Clyde’’, ‘’Easy 

Rider’’, ‘’Taxi Driver’’, ‘’The Graduate’’, ‘’Nashville’’, ‘’Apocalypse 

Now’’, ‘’McCabe and Mrs. Miller’’, ‘’The French Connection’’ ve 

‘’One Flew Over the Cuckoo’s Nest’’ bu filmlerden bazılarıdır. Bu 

filmler hem içerik olarak daha önce ele alınmayan konuları işlemiş, hem 

de bu konuları işlerken biçimsel olarak daha önce denenmemiş 

sinematik biçimler denemişlerdir. Bu dönem Hollywood’un rönesansı 

olarak da adlandırılır (Erensoy, 2012: 26). 

Yeni Hollywood sineması olarak tanımlanan dönemde Hollywood 

yönetmenleri Avrupa’daki birçok sinema akımını öğrenmeye ve 

bunlardan etkilenmeye başlamışlardır. Bu Hollywood sinemasının 

filmlerin ticari taraflarını göz ardı ederek daha sanatsal kaygılarla 

filmler yapmalarını sağlamıştır. Yeni Hollywood sinemacıları Jean Luc 

Godard’ın‘’Serseri Aşıklar’’ filminde yoğun bir biçimde 

etkilenmişlerdir. Filmin kural yıkıcı yapısını oldukça şaşkınlıkla ve 

hayranlıkla karşılamışlardır. Martin Scorcese, filmi izlediğinde çok 
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şaşırdığını ve sinemayla ilgili tüm bildiklerinin yıkıldığını, aynı 

zamanda sinemanın geleceğinin çok farklı bir biçimde ilerleyeceğini bu 

filmle birlikte gördüğünü söylemiştir (Erensoy, 2012: 46). 

2.2. Yeni Türk Sineması ve Yeşilçam 

1963-1980 yılları arasında kalan dönem Türkiye sineması için yeni 

Türk sineması dönemi olarak tanımlanmaktadır. Bu dönemde ülkedeki 

her şey gibi sinema da 1960 askeri darbesinden etkilenmiştir. Sansürün 

anayasadan çıkarılmasına yönelik girişim sonuçsuz kalmışsa da 

anayasanın genel olarak özgürlükçü havası sinemaya da belirli ölçüde 

özgürlük getirmiştir. Sansürün yasada yer alıyor olmasına rağmen 

verilen cezaların düşük para cezalarından ibaret olması da bu durumda 

etkili olmuştur. Bu özgürlük havası halen üretilmekte olan arabesk ve 

melodram filmlerinin yanı sıra sinema sektörünün televizyonun evlerde 

yaygınlaşmasından dolayı girdiği ekonomik sıkıntıdan çıkmak üzere 

erotik filmler yapmaya başlamasına da sebebiyet vermiştir. Bu filmler 

gelir getiriyor olmalarına rağmen aileleri de sinemalardan 

uzaklaştırmıştır (Onaran, 1995: 103). 

1970’lerin ortalarından sonra erotik filmlerin üretilmesine kadar giden 

bir düşüş süreci başlamış olsa da 1960’ların başı ve 1970’lerin ortasına 

kadar olan dönem Türk sinemasının altın çağı olarak 

değerlendirilmektedir. Bu dönemde seyirci sayısında çok hızlı bir artış 

gözlemlenmiştir. Bu artış birçok ilde ve ilçede sinema salonlarının 

açılmasını sağlamıştır. Örneğin İstanbul’da 1961 yılında toplamda 213 

sinema salonu varken bu 1975 yılında 373’e kadar çıkmıştır (Abisel, 
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2005: 103). Yine bu yıllarda Yeşilçam’da film üretimi de sürekli 

artmaya başlamış 1972 yılında zirve noktasına ulaşmıştır (Sevim, 2019: 

28). 

Yeşilçam genel olarak bakıldığında dönem dönem büyüme eğilimi 

gösterip hem seyirci sayısında hem film üretimi sayısında ciddi 

noktalara ulaşmış olsa da var olduğu süre boyunca sarsılmaya yatkın ve 

her an kriz yaşayabilecek bir durumda olmuştur. Bunun en önemli 

sebebinin zayıf bir sermaye yapısına sahip olması olduğu söylenilebilir. 

Altın çağı olarak tanımlanan 1960-1970 yılları arasında bile birtakım 

geçici sorunlar yaşayarak varlığını sürdürebilmiştir. Yılda üretilen film 

üç yüzü aştığında bile güven veren, geleceği parlak bir izlenim vermesi 

mümkün olamamıştır (Sevim, 2019: 29). 

Bu endüstrileşememe durumdan dolayı ülke sineması birçok kez çeşitli 

sürprizlerin etkisiyle gelişmeler yaşamıştır. Hollywood’da olduğu gibi 

sistemli bir yapıyı hiçbir zaman kuramayan Yeşilçam ortaya çıkan 

birtakım sürprizlerle beraber bazı gelişmeler yaşamıştır. Bu anlamda 

genel olarak Yeşilçam sinemasını sürprizler sineması olarak 

değerlendirmek mümkündür. Bu sürprizlerden bir tanesi olarak Tıp 

Fakültesi’nden ayrılarak oyunculuğa başlayıp sinemaya atılan Memduh 

Ün’ün ‘’Üç Arkadaş’’ filminin başarısı gösterilebilir (Özgüç, 1990: 27). 

2.3. Yeşilçam Sinemasının Yeniden Çevrim Kavramıyla İlişkisi 

Türkiye sinemasında yeniden çevrim kavramı eski dönemlerden 

itibaren karşımıza çıkmaktadır. Özellikle Yeşilçam döneminde birçok 

yeniden çevrim film üretilmiş, bu filmler ülke sinemasının 
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şekillenmesinde de önemli rol oynamışlardır. Yeşilçam sinemasında 

yeniden çevrim filmlerin sıkça görülmesindeki en önemli etken o 

dönem Türkiye’de telif haklarını koruyucu herhangi bir yasanın 

bulunmuyor olmasıdır. Bu durum Yeşilçam sinemacılarına 

yurtdışından aldıkları birçok içeriği rahatça ve herhangi bir yasal 

süreçten geçmeden, herhangi bir ücret ödemeden kullanma imkanı 

sunuyordu. Yapımcılar bu durumu çok etkin bir biçimde 

kullanmışlardır. Diğer yandan Yeşilçam’ın prodüksiyon imkanlarının 

hayli kısıtlı olması da bu duruma giden yolu açmıştır. Yaptıkları 

filmlerde riski minimalize etmek isteyen yapımcılar yurtdışında seyirci 

tarafından beğenilmiş filmleri tekrardan yapmayı veya onlara benzer 

filmler yapmayı iyi bir yol olarak görüp, yönelmişlerdir. Yeşilçam 

dönemi senaristlerinin de filmi bitirmek için genellikle ellerinde kısa 

zamanlar olması ve yapılacak filmlerin çoğunlukla düşük bütçelerle 

yapılıyor olması da Yeşilçam’ı bu yola götüren bir diğer etkendir. 

Yeşilçam sinemasının yeniden çevrimlere ilgisi özellikle film 

üretiminin ve seyirci sayısının zirve noktalara ulaştığı 1960’lı yıllarda 

başlamıştır. Yıllık film üretiminin 300’e kadar ulaştığı bu yıllarda 

seyirci talebini karşılayabilmek adına yeniden çevrim filmlere 

başvurulmuştur. Bu durum film üretimi ve seyirci sayısındaki artışın 

sürdüğü 1970’li yılların ortalarına kadar devam etmiştir (Çevikoğlu, 

2018:1-2). 

Yeşilçam sinemasındaki yeniden çevrimlere örnek olarak;  Billy 

Wilder’in 1954 yapımı ‘’Sabrina’’ filminin 1965 yılında ‘’Şoförün 

Kızı’’ ismiyle,  yine Billy Wilder’in 1959 yapımı ‘’Some Like It Hot’’ 
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filminin ise 1964 yılında ‘’Fıstık Gibi Maşallah’’ ismiyle yeniden 

çevrilmesi verilebilir (Çevikoğlu, 2018: 4). 

Yeşilçam sinemasındaki yeniden çevrimlerinde avantür olarak tabir 

edilen aksiyon filmleri ve Hollywood sinemasından esinlenilerek 

Türkiye uyarlamaları çekilen western, polisiye ve bilim kurgu filmleri 

de oldukça sık üretilmiştir. Çetin İnanç, Yılmaz Atadeniz, İrfan Atasoy, 

Kunt Tulgar ve Mehmet Alemdar bu tür filmleri üreten yönetmenlerin 

başında gelmektedir. Yönetmen Çetin İnanç’ın şu söylemleri Yeşilçam 

sinemasındaki yeniden çevrimin yeriyle ilgili önemli ipuçları 

vermektedir: 

‘’Ben haftada bir film çekiyordum o zaman bir senede 20 film 

çekiyordum ben ne uğraşayım senaryo yazmaya bir giriyordum atlas 

sinemasına ne oynuyor bir avuç dolar çıkıyordum iki günde filmi 

çekiyordum. Aynısını tabii onun kadar bir prodüksiyon imkanı ile 

çekmiyordum ama fikir oydu (Kaya, 2015).’’ 

Yeşilçam’ın yeniden çevrim kavramıyla son derece güçlü bir ilişkisinin 

bulunduğu söylenebilir. Yeşilçam sineması sık sık yeniden çevrim 

tekniğine başvurmuştur. Özellikle telif yasasındaki boşluklar nedeniyle 

yeniden çevrim filmlerin maliyetsiz olması yapımcıların bu tarz 

filmlere yönelmesini sağlamıştır. Yeşilçam dönemi sinemacıları 

Hollywood veya Avrupa sinemasında izledikleri filmleri zaman zaman 

filmlerinin çıkış fikri olarak kullanmışlar, zaman zaman ise doğrudan 

yeniden uyarlayarak ortaya yeniden çevrim filmler koymuşlardır. 
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3. DEATH WISH VE CELLAT FİLMLERİNİN YENİDEN 
ÇEVRİM BAĞLAMINDA ANALİZİ 

Bu bölümde öncelikle her iki filmin teknik özellikleri ve özetlerine yer 

verilecek ardından iki film içerik analizi yöntemiyle karşılaştırılacaktır. 

Filmler analiz edilirken teknik özellikleri ve ekip bilgileri gibi bilgilerin 

de göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Bu doğrultuda 

çalışmanın bu kısmında her iki filmin özetine ve karşılaştırılmasına yer 

verilecektir. 

3.1. Death Wish Filminin Özeti 

Paul Kersey büyük bir inşaat şirketinde çalışmakta olan, sakin bir 

hayata sahip bir insandır. Babasının bir av kazası sonucu hayatını 

kaybetmesinden dolayı silahlardan ve şiddetten uzak durmuş 

askerliğini de Kore savaşında sıhhiyeci olarak yapmıştır. Mutlu bir 

evlilik yürütmekte olduğu karısı ve evli bir kızı vardır. Karısıyla mutlu 

bir tatilden döndükten sonra bir gün karısı kızıyla birlikte markete gider 

ve birtakım tehlikeli kişilerin hedefi haline gelir. Sipariş notundan ev 

adreslerini öğrenen bu kişiler Paul Kersey’in evine girerek karısı ve 

kızına saldırırlar. Bu saldırı sonucu Paul Kersey’in karısı hayatını 

kaybeder. Kızı ise olayın etkisiyle büyük bir şok yaşar ve 

konuşmamaya, herhangi bir şeye tepki vermemeye başlar. 

Yaşanan bu olay Paul Kersey’in hayatını derinden etkiler. Yaşadığı 

şehir olan New York’ta bir güvenlik sorunu vardır ve polis teşkilatı 

yaşanan olayların önüne geçememektedir. Paul’un karısının ve kızının 

yaşadıklarının failleri de yakalanamazlar. Bu durum sonrası Paul bir 
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süre geceleri dolaşarak kendisine saldırma girişimde bulunanlara 

saldırmaya başlar. Böyle bir keşif sürecinden sonra damadının da 

söylediklerinin etkisiyle, oradan uzaklaşmasının kızına ve kendisine iyi 

geleceğini düşünerek şehir dışında bir işi kabul edip bir süreliğine 

Tucson’a gider. Burada işini yaptığı süre zarfında iş sahibi ile yakınlık 

kurar ve ondan silah kullanmayı öğrenir. Dönüşte de bu kişi Paul’a bir 

silah hediye eder. 

New York’a döndükten sonra kızının durumunun daha kötüye gittiğini 

ve faillerin hala bulunamadığını göre Paul artık kendi intikamını 

kendisi alması gerektiğine karar verir. Kendisine yeni bir ev tutar ve 

buraya taşınır. Artık geceleri tehlikeli sayılabilecek bölgelerde 

dolaşmakta ve kendisine saldırmaya kalkan kişileri öldürmektedir. Bu 

cinayetler zaten bu tarz kişilerden ve olaylardan bıkmış olan 

kamuoyunda da büyük yankı uyandırır ve Paul’a ‘’kanun koyucu’’ 

lakabı verilir. Halk bu tehlikeli kişilerin öldürülmesini desteklemekte 

ve kendileri de artık saldırılara kendi imkanlarıyla karşılık 

vermektedirler.  

Polis teşkilatı bu cinayetleri kimin işlediği araştırmaya başlar ve daha 

önce ailesinden birisi saldırıya uğramış kişileri araştırarak Paul 

Kersey’in etrafına kadar çemberi daraltmayı başarır.  Paul bir saldırı 

sonucu yaralanınca polis bunu da kullanarak artık kanun koyucunun 

Paul Kersey olduğundan emin olur. Paul son bir cinayet işler ve bu 

cinayet sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılır. Detektif onu ziyarete 

giderek artık cinayetlere devam etmemesi ve New York’u terk etmesi 

şartıyla soruşturma açmayacağını söyler. Paul da bunu kabul eder. 
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3.2. Cellat Filminin Özeti 

Orhan Polat bir sakin bir hayatı olan inşaat şirketinde çalışan, 

İstanbul’da yaşayan mutlu bir evliliğe sahip bir insandır. Babasını bir 

av kazası sonucu kaybettiğinden dolayı silahlardan ve şiddetten 

hoşlanmamaktadır. Kız kardeşi ise yeni evlenmiş ve mutlu bir hayatı 

vardır. Filmsel zamanda İstanbul’da şiddet ve saldırı olayları iyice 

artmış, artık insanların güven içerisinde yaşayamadığı bir duruma 

gelinmiştir. Emniyet güçleri bu durum karşısında çaresiz kalmaktadır. 

Orhan’ın karısı ve kız kardeşi akşam birlikte yiyecekleri yemek için 

alışveriş yapmaya çıkarlar. Eve dönerlerken birtakım tehlikeli kişiler 

peşlerine takılır ve zorla evlerine girer. Önce para isteyen bu kişiler 

sonrasında Orhan’ın karısı ve kız kardeşine saldırır ve evi soyarlar. Bu 

olaydan sonra Orhan’ın karısı hayatını kaybeder kız kardeşi ise derin 

bir şokun etkisine girer ve konuşmamaya, herhangi bir tepki 

vermemeye başlar.   

Bu olaydan sonra Orhan hem derin bir üzüntü hem de derin bir intikam 

duygusu duymaya başlar. Bir gece sokağa iner ve kendisine saldıran 

adama saldırır. Sonrasında Orhan’ın damadının söyledikleri üzerine 

Orhan İstanbul’dan uzaklaşmasının kendisine de kardeşine de iyi 

geleceğini düşünerek Bursa’daki bir işi yapmak üzere oraya gider. 

Burada onu ağırlayan adam ona silah talimi yaptırır ve dönüşte bir silah 

hediye eder. 

İstanbul’a döndükten ve hala olayın faillerinin bulunamadığını 

öğrendikten sonra Orhan intikamını almak amacıyla geceleri sokağa 
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çıkar ve ona saldırmaya teşebbüs eden insanları öldürmeye başlar. Bu 

olay kamuoyunda büyük yankı uyandırır. Halk ismini bilmediği bu 

adamı desteklemeye başlar. Bir yandan polis de bu cinayetleri kimin 

işlediğini araştırmaktadır. Ailesi yakın zamanda saldırıya uğramış olan 

insanları araştırarak çemberi Orhan’ın etrafına kadar daraltırlar. Bu 

sıralarda Orhan’ın kız kardeşi de intihar eder. Bu olay sonucu Orhan’ın 

intikam duygusu iyiden iyiye güçlenir. Orhan cinayetlerine devam 

ederken bir saldırı sonucu yaralanır ve tanımadığı bir kadının evine 

girer. Burada kadının boynundaki kolyeyi tanır ve olayın faillerinin kim 

olduğunu öğrenir. Öğrendikten sonra hepsini tek tek bulur ve öldürür. 

Üç kişilik gruptan en sonuncuyu öldürdükten sonra onu hâlihazırda 

takip eden polisler olay yerine baskın yaparlar. Orhan silahını komisere 

teslim eder ve kendisi de teslim olur. 

3.3. Death Wish ve Cellat Filmlerinin Karşılaştırılması 

Bu bölümde “Death Wish” ve “Cellat” filmleri içerik analizi yöntemi 

kullanılarak karşılaştırılacaktır. Karşılaştırmanın amacı her iki filmin 

birbiriyle örtüşen ve ayrışan özelliklerini ortaya koymak ve böylelikle 

“Cellat” filminin bir yeniden çevrim olarak değerlendirilip 

değerlendirilemeyeceğini tespit etmektir. İki film bir filmi oluşturan 

temel unsurlar olan, “karakterler”, “zaman”, “mekan”, “olay örgüsü ve 

anlatı teknikleri” başlıkları çerçevesinde karşılaştırılacaktır. 
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3.3.1. Death Wish ve Cellat Filmlerinin Olay Örgüleri ve 
Anlatı Teknikleri Üzerinden Karşılaştırılması 

İki filmin de hikaye anlatım tercihlerine bakıldığında her ikisinin de 

lineer bir anlatım tercih ettikleri söylenebilir. İki filmde de olaylar 

başlar ve doğrusal olarak ilerleyerek devam eder ve bir sona ulaşır. İki 

filmde de herhangi bir geçmişe dönüş veya parçalı bir anlatım tekniği 

bulunmamaktadır. Bu açıdan bakıldığında iki filmi de geleneksel anlatı 

kullanan filmler olarak değerlendirmek mümkündür. Cellat filmi de 

anlatım tekniğini birebir Death Wish filminden almıştır. 

Death Wish filmi Paul Kersey ve karısının birlikte çıkmış olduğu mutlu 

bir tatilden görüntülerle başlar. Bu sahneler sayesinde Paul Kersey’in 

mutlu bir hayatı olduğunu ve karısını ne kadar çok sevdiğini izleyici 

anlamaktadır. Sonrasında Paul Kersey ve karısı New York’a döner. 

İzleyiciye filmin büyük bölümün geçeceği ana mekan ve Paul Kersey’in 

iş rutinleri tanıtılır. Sonrasında ise hikayeyi başlatacak olan saldırı olayı 

meydana gelir. Üç kişi Paul Kersey’in karısı ve kızını evlerine kadar 

takip ettikten sonra zorla içeri girerler ve evi soyabilmek için her ikisine 

de saldırırlar. Saldırı sonrasında bir süre hastane ve karakol işlemleri 

görülür. Paul Kersey karısını kaybeder, kızını ise tedavi süreci için 

hastaneye yatırır. Bu olaylardan sonra Paul Kersey, bozuk paraları bir 

çorabın içerisine koyarak yaptığı silahı ile bir gece dışarıya çıkar ve onu 

gasp etmeye çalışan kişiye saldırır. Bu sahne filmin ileriki bölümünde 

başlayacak olan intikam cinayetleri için bir keşif ve bir temel 

niteliğindedir. Sonrasında Paul Kersey damadı ile kızının durumu 

hakkında görüşür ve Tucson’daki işi kabul ederek oraya gider. Filmin 
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bu bölümü başkarakterin dönüşümü açısından oldukça önemlidir. 

Burada Paul Kersey silah kullanır ve intikam duygusu gittikçe güçlenir. 

New York’a döndükten sonra faillerin hala yakalanmamış olduğunu 

öğrenmesi ise bu duyguyu iyice güçlendirerek intikam cinayetlerini 

başlatır. Filmin bu bölümünden sonra Paul Kersey’i üst üste cinayetler 

işlerken görürüz. Sonrasında Paul Kersey’e kanun koyucu lakabı takılır 

ve halkın desteğini alır. Cinayetlerine bir süre daha devam ettikten 

sonra polisin başarılı takibinin ve bir cinayet esnasında yaralanmasının 

da etkisiyle yakalanır ancak komiser onu bir anlaşma sonucu serbest 

bırakır. Filmin hikayesinin işleyişi bu şekildedir. Belirtildiği üzere film 

lineer olarak ilerleyen ve geleneksel anlatı içerisinde 

değerlendirilebilecek bir yapıya sahiptir. 

 

Görsel 3: Death Wish Filminden Bir Sahne 

Cellat filminin hikaye aktarımı ise Orhan Polat, eşi, kız kardeşi ve onun 

eşinin birlikte gitmiş oldukları bir piknik sahnesiyle başlar. Bu sahne 

Death Wish filmindeki Paul Kersey ve eşinin tatil sahnesine karşılık 
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olarak tercih edilmiştir. İçerik olarak küçük bir farklılık içerse de 

sahnenin filmin anlatımındaki işlevi açısında Death Wish filminin açılış 

sahnesi ile aynı olduğunu söylemek mümkündür. Her iki sahnede 

başkarakterin ne kadar mutlu bir hayatı olduğunu ve karısını ne kadar 

sevdiğini izleyiciye göstermesi amacıyla filme koyulmuştur. Yine 

Death Wish filminde olduğu gibi karakterler piknikten sonra filmin 

büyük bölümünün geçtiği ana mekana (İstanbul) dönerler ve filmin 

hikayesini başlatacak olan saldırı olayı meydana gelir. Saldırı 

sahnesinden sonra yine Death Wish filminde olduğu gibi hastane ve 

karakol süreçleri görülür. Bu sahnelerden sonra Death Wish filminde 

Paul Kersey’in yaptığı gibi Orhan Polat da bir çorabın içerisine bozuk 

paraları doldurarak kendisine bir silah yapar ve gece gezintiye çıkar. Bu 

gezintide kendisini gasp etmeye çalışan adama yaptığı silahla saldırır. 

Bu sahneler her iki filminde de saldırı biçimine kadar neredeyse birebir 

aynı şekilde gösterilmektedir. Death Wish filminde olduğu gibi Cellat 

filminde de bu sahne başkarakterin içerisinde filizlenen intikam 

duygusunun bir temsili olarak kullanılmıştır. 

Yine aynı Death Wish filminde Paul Kersey’in yaptığı gibi Orhan Polat 

da damadı ile kız kardeşinin durumu üzerine yaptığı bir konuşmadan 

sonra şehirden ayrılmaya karar verir. Tıpkı Tucson’a giden Paul Kersey 

gibi Orhan Polat da Bursa’ya gider. Burada yine Paul Kersey’in 

yaşadıklarına benzer şeyler yaşar. Onu ağırlayan kişi ona silah 

kullandırır ve ona bir silah hediye eder. Sonrasında Orhan Polat yine 

Paul Kersey gibi yaşadığı şehre döner ve olayın faillerinin hala 

bulunamadığı öğrenir. Bu olaylar her iki filmde de başkarakterlerin 
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intikam duygularını güçlendirir ve cinayetlerin başlamasına sebep olur. 

Orhan Polat da Paul Kersey gibi geceleri tehlikeli sayılabilecek yerlerde 

gezinmeye ve kendisine saldıranları öldürmeye başlar. Bu noktada 

cinayet sahnelerinden birisi de Death Wish filmindeki cinayet 

sahnelerinden birine büyük oranda benzemektedir. Death Wish filminin 

son bölümüne doğru Paul Kersey’in metroda birkaç kişiyi öldürdüğü 

sahne, olayların gelişimi ve cinayetlerin işleniş şekillerine kadar Cellat 

filminde de kullanılmıştır. Orhan Polat da Paul Kersey gibi bir gece 

metrosunda oturur ve gazetesini okur. Kompartıman tenhalaşınca 

birkaç kişi ona saldırmaya kalkar. Bu noktada Orhan Polat gazetesinin 

altından ateşlediği silahıyla kendisine saldırmaya çalışan ilk kişiyi 

öldürür. Sonrasında ayağa kalkarak diğer kişileri de öldürür. Bu sahne 

ve gazetenin altından silahın ateşlenmesi Death Wish filminde de 

neredeyse birebir biçimde görülür.   

 

Görsel 4: Cellat Filminden Bir Sahne 
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İki filmde de bir süre başkarakterlerin üst üste işledikleri cinayetler 

görülür. İki filmde de karakterler halkın desteğini kazanır. Bu destekler 

sonucu Death Wish filmin de Paul Kersey’e halk kanun koyucu lakabı 

takmıştır ancak Cellat filminde Orhan Polat için böyle bir lakap 

kullanılmaz. Cellat filminin Death Wish filminden ayrıldığı en önemli 

nokta ise Orhan Polat’ın yaralandıktan sonra kendi evine değil 

tanımadığı bir kadının evine gitmesidir. Death Wish filminde Paul 

Kersey de aynı şekilde yaralanmış ancak tedavisini yapmak üzere kendi 

evine dönmüştür. Cellat filmindeki bir diğer ayrım yine bu sahneden 

sonra gelişir. Orhan Polat tesadüfen evine girdiği kadının boynundaki 

kolyenin karısının kolyesi olduğunu fark eder ve kadından kimden 

aldığını öğrenerek karısına ve kız kardeşine saldıranların kimliğini 

öğrenir. Death Wish filminde başkarakterin faillerin kim olduğunu 

öğrendiği bir sahne bulunmamaktadır. Orhan Polat bu failleri 

öğrendikten sonra hepsini sırayla öldürür ve sonuncuyu öldürdüğü 

yerde polisler tarafından yakalanarak onlara teslim olur. Death Wish 

filminde ise Paul Kersey son cinayetlerinden sonra yaralanarak 

hastaneye kaldırılır ve burada yakalanır ancak komiserin anlaşma 

teklifini kabul ederek tutuklanmaz. İki film sonları ile de küçük de olsa 

birbirlerinden ayrılmaktadırlar. 

Sonuç olarak her iki filmin anlatı tekniklerine bakıldığında ikisinin de 

lineer bir anlatımı benimsediklerini söylemek mümkündür. Her iki film 

de geleneksel anlatı çerçevesinde değerlendirilebilecek filmlerdir. İki 

filmde de olaylar başlar, gelişir ve bir sona ulaşır. İki filmde de herhangi 

bir flashback sahnesi veya parçalı bir anlatım yapısı bulunmamaktadır. 
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İki filmin olay örgülerine bakıldığında ise yine büyük oranda bir 

benzerlik olduğu söylenilebilir. Cellat filmi Death Wish filminin olay 

örgüsünü temel almakla birlikte bazı ufak değişiklikler yaparak kendi 

senaryosunu oluşturmuştur. Bu değişiklikler bazı sahnelerde içeriksel 

olarak olsa da sahnelerin filmin anlatımındaki işlevine bakıldığında 

yine Death Wish filmiyle benzeşme görülebilmektedir. Bazı sahneler 

ufak değişikliklere uğratılarak Cellat filmine uyarlanırken bazı sahneler 

de birebir olarak filme aktarılmıştır. Cellat filminde başkarakterin 

faillerin kim olduğunu öğreniyor olması ve bunu öğrenirken izlediği yol 

iki filmin anlatım olarak biraz farklılaşmasına yol açmış olsa da iki 

filmde de varılan nokta aynıdır. Cellat, filmin sonunda karakterin teslim 

olmasını tercih etmiş ve yine küçük de olsa başkaraktere Death Wish 

filminden farklı bir son sunmuştur. 

3.3.2. Death Wish ve Cellat Filmlerinin Karakterlerinin 

Karşılaştırılması 

Öncelikle iki filmin de başkarakterlerine bakıldığında büyük 

benzerlikler taşıyan iki karakter olduklarını söylemek mümkündür. 

Orijinal yapım olan Death Wish filminde filmin ana karakteri olan Paul 

Kersey, ellili yaşlarını biraz geçmiş, uzun boylu, atletik yapılı, sakin bir 

mizaca sahip olduğu gözlenebilen ve karizmatik bir duruşa sahip bir 

karakter olduğunu söylemek mümkündür. Paul Kersey bir inşaat 

şirketinde mimar olarak çalışmakta ve işinde başarılı olduğu, iş 

yerindeki insanlar tarafından sevildiği görülebilmektedir.  Paul 

Kersey’in babası, bir av kazası sonucu hayatını kaybetmiştir ve bu 

durum onun silahlardan uzak durmasına sebep olmuştur. Aynı zamanda 
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Paul, bu olayın da etkisiyle askerliğini sıhhiyeci olarak yapmıştır. 

Filmin hikayesinin de ana unsurunu oluşturduğu üzere Paul’un mutlu 

bir evliliği vardır ve bir kız evlat sahibidir. 

Yeniden çevrim film olan Cellat’ın başkarakteri Orhan Polat 

incelendiğinde, Orhan’ın 35-40 yaşlarında, yakışıklı, uzun boylu, 

atletik yapılı, sakin bir mizaca sahip bir karakter olduğu söylenebilir. 

Orhan Polat da Paul Kersey gibi bir inşaat şirketinde mimar olarak 

çalışmaktadır ve işinde başarılı olup, işyerindeki insanlar tarafından 

sevildiği görülebilmektedir. Orhan’ın babası da bir av kazası sonucu 

hayatını kaybetmiştir ve bu durum yine Paul Kersey de olduğu gibi 

Orhan’ın silahlardan uzak durmasına sebep olmuştur.  

Görsel 5: Cellat Filminden Orhan Polat (Serdar Gökhan) 

İki karakter karşılaştırıldığında birçok yönden birebir benzerlikler 

taşıdıkları, iş, medeni durum, karakter, dış görünüş, babalarının aynı 

şekilde ölmüş olması, iki karakterin iyi derecede silah kullanabilmeleri- 
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ancak birkaç noktada farklılıkları da olduğunu söylemek mümkündür. 

En önemli fark olarak Orhan Polat’ın Paul Kersey karakterinden biraz 

daha genç olması görülebilir. Bu durum yeniden çevrim filmin 

hikayesinde de ufak bir değişikliğe gidilmesine sebebiyet vermiş, 

orijinal filmde Paul Kersey’in kızı olan karakter, yeniden çevrim filmde 

Orhan Polat’ın kız kardeşi olarak değiştirilmiştir. Bir diğer fark ise 

orijinal filmde polislerin de Paul Kersey’i yakalamaya çalışırken veri 

olarak kullanmış oldukları Paul Kersey’in bir Kore gazisi olması ancak 

Orhan Polat’ın geçmişine bakıldığında herhangi bir savaşa 

katılmışlığının bulunmamasıdır. Bu noktada yeniden çevrim film bu 

öğeyi almamış, herhangi bir şekilde yerelleştirme uygulayarak 

kullanmamıştır. 

Görsel 6: Death Wish Filminden  Paul Kersey (Charles Bronson) 

Böyle iki farklılıkları bulunmasına rağmen iki karakterin de büyük 

oranda benzeştiğini, filmler boyunca yaşananlara verdikleri tepkilerin 

bile hemen hemen aynı olduğu söylenebilir. 
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Başroldekilerin dışında kalan karakterlere bakıldığında orijinal filmde 

olan karakterlerin hemen hemen hepsinin bir karşılığının yeniden 

çevrim filmde yer aldığı görülmektedir. İki filmde de filmin hemen 

başında öldürülen başrolün eşi karakteri bulunmaktadır. İki karakterin 

de filmin hemen başında öldürülmelerinden dolayı filmlerde çok 

görünmedikleri, daha pasif karakterler oldukları söylenebilir. İki kadın 

karakter de eşlerini seven ve onlarla mutlu olan karakterlerdir. İkisi 

arasındaki tek fark başkarakterlerin yaş farklılığının da etkisiyle Cellat 

filmindeki karakterin biraz daha genç bir kadın olmasıdır. 

Yine iki filmin de hemen başında görünen ve sonrasında ara ara tekrar 

ortaya çıkan bir kadın karakteri daha vardır. Death Wish filminde 

başkarakter Paul Kersey’in kızı olan bu karakter Cellat filminde 

başkarakterin yaşının etkisiyle Orhan Polat’ın kız kardeşi olarak 

aktarılmıştır. Her iki karakter de filmin hemen başından sonra 

yaşadıkları olaydan sonra şok yaşarlar ve tedavi görmeye başlarlar. İki 

karakter arasındaki tek farklılık Cellat filmindeki karakterin filmin 

sonuna doğru intihar etmesidir. Death Wish filmindeki karakter bir 

sanatoryuma yerleştirildikten sonra bir daha filmde görünmemektedir. 

Yine iki filmde de olaylara çok etki etmeyen damat karakterleri 

bulunmaktadır. Death Wish filminde başkarakterin kızı ile evli olan 

damat karakteri, Cellat filminde başkarakterin kız kardeşi ile evlidir. 

Her iki karakter de genç ve yakışıklı olarak değerlendirilebilecek 

insanlardır. İkisi de film boyunca eşlerinin tedavisiyle ilgilenirler. İki 

karakterin de başkarakterlerle çok yakın bir ilişkisinin olmadığı da 

söylenebilir. 
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İki filmde de yer alan bir diğer karakter komiser karakteridir. İki filmde 

de hemen hemen aynı yaşlarda ve benzer karakterlere sahip iki komiser 

karakteri bulunur. İkisi de babacan olmakla beraber işlerini de yerine 

getirmeye çalışan karakterlerdir. Her iki komiser de başarıyla 

başkarakterlerin izini sürer ve sonunda onu yakalarlar. Bu noktada 

Death Wish filmindeki komiser karakteri, Paul Kersey’e bir anlaşma 

teklif ederek onun kaçmasına bir anlamda göz yumarken Cellat 

filmindeki finale bakıldığında böyle bir durumla karşılaşılmaz.  İki 

karakteri ayıran tek farkın bu olduğu söylenebilir. 

Bu karakterlerin dışında iki filmde de saldırı olayını gerçekleştiren 

serseri görünümlü karakterler vardır. Bunlar her iki filmde de isim 

almazlar. Net olarak kötü oldukları söylenebilecek, benzer özellikler 

gösteren acımasız karakterlerdir. İki filmde de filmin sonunda 

başkarakter tarafından öldürülürler. 

Sonuç olarak bakıldığında öncü film olan Death Wish filmindeki tüm 

karakterlerin Cellat filmine bazı küçük değişiklikler yapılarak 

aktarılmış olduğu ve iki filmin karakterler açısından büyük oranda 

benzerlikler tespit edildiğini söylemek mümkündür.  

3.3.3. Death Wish ve Cellat Filmlerinin Zaman Üzerinden 
Karşılaştırılması 

Her iki film de incelendiğinde net olarak belirli bir yılın veya tarihin 

işaret edilmediği söylenebilir. İki filmde de herhangi bir sahnede 

takvim gibi zamanı belirtecek herhangi bir öğe kullanılmamıştır. Ancak 

filmlerdeki diğer öğelere ve teknolojik duruma bakıldığında iki filmin 
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de filmsel zamanının filmlerin yapıldığı yılla aynı olduğu sonucuna 

varılabilir. İki filmde filmsel zamanı farklı olarak kurmak için herhangi 

bir yola başvurmamış, çekildikleri zamanı kullanmışlardır. 1974 yılında 

çekilmiş olan Death Wish’in de, 1975 yılında çekilmiş olan Cellat’ın da 

filmsel zamanının 1970’li yıllar olduğu net bir biçimde söylenebilir. İki 

filmde de herhangi bir gelecek veya geçmiş zaman vurgusu 

bulunmamaktadır. 

3.3.4. Death Wish ve Cellat Filmlerinin Mekan Üzerinden 
Karşılaştırılması 

Death Wish filminin mekan tercihine bakıldığında gerçekte de var olan 

New York’un seçildiği görülmektedir. Büyük ve kalabalık bir şehir olan 

New york filmin konusuna başarılı bir biçimde hizmet etmektedir. Bir 

yanda zengin ve belirli imkanlara sahip insanlar yaşarken diğer yanda 

tam tersi fakir ve kısıtlı imkanlara sahip insanlar yaşamaktadır. Bu zıt 

kutupların birarada oluşu filmin de ana çatışma unsuruna bir arka plan 

oluşturur. Zengin hayatı yaşayan insanlara karşı bir tepki içerisinde olan 

diğer kesimin bir kısmı zenginlere saldırmayı kendilerine hak olarak 

görmeye başlamışlardır ve bunun sonuncunda filmin hikayesinin 

başlamasını sağlayan güvenlik sorunu ortaya çıkmıştır. Bu yönleriyle 

mekan seçimi hikayenin ana unsurlarıyla da bir ilişki içerisindedir 

denilebilir. Diğer yandan New York filmin de hikayesine hizmet 

edebilmesi için daha karanlık ve daha çirkin bir şekilde gösterilmiştir. 

Özellikle tehlikeli kişilerin yaşadığı mekanlarda gotik bir sanat 

yönetimin kullanılmış olduğunu söylemek mümkündür. Bu yönüyle 
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New York’un bazı özelliklerinin filmin hikayesi ile bağlantılı olarak 

biraz daha abartı bir biçimde sunulduğu söylenebilir. 

Death Wish filminde ana mekan olarak seçilen ve filmin büyük 

bölümünün geçtiği New York dışında bir ikinci mekan daha 

bulunmaktadır. Bu mekan baş karakterin hem olayların etkisiyle 

yaşadığı yerden uzaklaşmak için hem de orada olan bir projeyle 

ilgilenmek için gittiği Arizona eyaletine bağlı Tucson şehridir. Burası 

filmin ana mekanı olan New York ile zıt özellikler taşımaktadır. Tucson 

bir metropol olan New York’un aksine daha kırsal bir bölgedir. Tam 

olarak Western filmlerinde mekan olarak kullanılan bölgeleri andırır. 

Filmin bir sahnesinde de kasabada turistlere yönelik yapılan bir western 

gösterisi görülebilmektedir. Bu özelliklerinin yanı sıra Tucson güvenlik 

durumu ile de New York’tan ayrılmaktadır. Karakterlerin 

diyaloglarında net bir biçimde duyulduğu üzere Tucson, insanların 

huzur ve güven içerisinde yaşadığı bir bölgedir. Paul Kersey’i orada 

ağırlayan ve sonrasında ona silah hediye eden karakter bu bilgileri 

verirken bu durumu orada herkesin bireysel bir silahının olmasına 

bağlar.  Sonuç olarak bakıldığında ikinci mekan olarak kullanılan 

Tucson’un ana mekan olan New York’un tam bir karşıtı olarak 

sunulduğu ve bu durumun filmin hikayesindeki çatışma için bir 

arkaplanın oluşturulmasına hizmet ettiği ifade edilebilir. Tucson’daki 

güvenlik durumu ve bunun bireysel silahlarıyla insanların kendi 

kendilerini tehlikelerden korumalarına bağlı olması Paul Kersey’in 

New York’a dönünce işlemeye başlayacağı intikam cinayetleri için bir 

temel oluşturmuştur. 
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Cellat filminin ana mekan tercihine bakıldığında ise Death Wish 

filmindeki ana mekan olan büyük, kalabalık ve güvenlik sorunu olan 

New York’un karşılığı olarak İstanbul şehrinin seçildiği görülmektedir. 

Cellat filminde sunulan İstanbul birçok yönden Death Wish filminin 

ana mekanı New York ile benzeşmektedir.  New York gibi İstanbul da 

kalabalık bir metropol kentidir ve yine aynı New York gibi hem zengin 

hem de fakir kimseler iç içe yaşadığı için büyük bir güvenlik sorunu 

içerisindedir. Sakin bir hayat yaşamaya çalışan belirli bir gelir düzeyine 

sahip insanlar belirli imkanlardan yoksun kişilerin sürekli saldırılarına 

uğramaktadır. Yine Death Wish filminin mekan tercihinde olduğu gibi 

Cellat filminin mekan tercihi de bu yönleriyle filmin hikayesinin ana 

çatışmasının kurulmasına hizmet etmektedir. Sunulan özellikleriyle 

Cellat filminin ana mekanı olan İstanbul’un kullanılış amacı Death 

Wish filminin ana mekanı New York’un kullanılış amacıyla birebir 

uyuşmaktadır. Yine Death Wish filminde olduğu gibi Cellat filminde 

de ana mekan olduğundan daha karanlık ve tehlikeli olarak 

sunulmuştur. Bu noktada Death Wish filminden farklı olarak saldırıyı 

gerçekleştiren kişilerin yaşadığı mekanı da göstermeyi tercih etmiş ve 

bu mekanların sanat yönetiminde oldukça gotik unsurlar kullanmıştır.  

Yine Death Wish filminde olduğu gibi Cellat filminde de filmin 

hikayesi ile bağlantılı olarak bir ikinci mekan kullanımı söz konusudur. 

Death Wish filminde olduğu gibi Cellat filminde de baş karakter 

olanların etkisiyle yaşadığı yerden uzaklaşmak için yakın bir şehirdeki 

bir iş için farklı bir mekana gider. Cellat filmi Death Wish filmindeki 

Tucson şehrine karşılık olarak Bursa şehrini ikinci mekan olarak 
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seçmiştir. Bursa, İstanbul’a göre daha kırsal ve daha az kalabalık bir 

şehir olarak sunulmuş olsa da Death Wish filmindeki Tucson kadar 

detaylı gösterilmemiştir. Bursa şehri Cellat filminde Death Wish 

filmindeki ikinci mekan Tucson gibi baş karakterin dönüşümünü 

etkileyen olayları yaşadığı mekan olarak kullanılmış olsa da bu 

dönüşümün sebepleri mekan üzerinden açıklanmamıştır. Bu noktada 

Cellat filmi karakterin o bölgede yaşadıkları üzerinden dönüşümü 

sunmayı tercih etmiştir. 

Sonuç olarak her iki filmin de mekan tercihlerine bakıldığında iki 

filmde de ana mekan olarak iki şehrin kullanıldığını ve bu şehirlerin 

özellikleri ve sunuluş şekilleri açısından birbirleriyle büyük oranda 

benzeştiklerini sadece Cellat filmindeki Bursa şehrinin sunumunun 

Deat Wish filminin Tucson şehri sunumuna göre daha az detay 

içerdiğini söylemek mümkündür. Bu doğrultuda bakıldığında yeniden 

çevrim olarak değerlendirilen Cellat filminin mekansal açıdan Death 

Wish filmini ana kaynak olarak kullandığı ve özgün filmin 

mekanlarının yerel karşılıklarını kullandığı söylenebilir. Bu durumu 

yeniden çevrimlerde sıkça rastlanan bir yerelleştirme durumu olarak da 

değerlendirmek mümkündür. 

SONUÇ 

Yeniden çevrim sinema tarihinin başlangıç dönemlerinden itibaren 

sinemada yer alan,  örnekleri görülen önemli bir kavramdır. Hemen 

hemen her ülke sinemasında yeniden çevrim örneklerine rastlamak 

mümkündür. İlk bölümde belirtildiği üzere yeniden çevrim örneklerinin 
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en sık görüldüğü sinema Hollywood sinemasıdır. Hollywood ilk 

dönemlerinden itibaren hem kendi üretimi olan filmleri yeniden 

çevirmiş hem de birçok ülke sinemasından filmi alarak yerelleştirerek 

yeniden çevrim olarak sunmuştur. Yeniden çevrimi en iyi uygulayan 

ülke sineması Hollywood olmasına rağmen bunu kullanan tek ülke 

sineması da değildir. Birçok ülke sineması da aynı Hollywood gibi 

yeniden çevrim filmler üretmiş ve bunu genellikle ticari amaçlarla 

yapmıştır. Bu sinemalardan biri de Yeşilçam sinemasıdır. Yeşilçam 

sineması da özellikle film üretimi ve izleyici sayısı açısından zirveyi 

gördüğü 1960’lı yıllar ve 1970’lerin sonuna kadar film üretimindeki 

sıklığı devam ettirebilmek adına yeniden çevrimlere başvurmuştur.  O 

dönemde ülkedeki telif yasasındaki boşluktan da yararlanan Yeşilçam 

birçok Hollywood filminden gerek esinlenerek gerekse doğrudan 

yeniden çevrim yaparak yararlanmıştır.  İkinci bölümde de değinildiği 

üzere bu yönelişin arkasında o dönemde Yeşilçam sinemasında filmleri 

yazan az sayıda senaristin bulunması, filmlerin yine az sayıda yönetmen 

tarafından ve hızlı bir biçimde çekilmek zorunda kalınıyor olması da 

oldukça etkili olmuştur. Bu durumdan dolayı senaristler film üretim 

sıklığına yetişebilmek için alıntılara ve yeniden çevrimlere 

başvurmuşlardır.  Bir diğer yandan Hollywood sinemasında gişe 

başarısı yakalamış filmler yeniden çevrildiklerinde de gişe başarısı 

garanti görülerek yeniden çevrilmişlerdir. 

Yeşilçam sinemasında yapılan yeniden çevrimlerin büyük çoğunluğunu 

aksiyon (Yeşilçam literatüründeki kullanımıyla avantür) filmleri 

oluşturmaktadır. İzleyicilerin yoğun ilgi gösterdiği bu filmlerin büyük 
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çoğunluğunun temeli Hollywood filmlerine dayanmaktadır. Bu 

konuyla ilgili olarak yine ikinci bölümde Yeşilçam yönetmenlerinden 

Çetin İnanç’ın bir söylemine yer verilmiştir. Bu söylemde bu durumu 

destekler niteliktedir. Bu yeniden çevrim aksiyon filmlerinden biri de 

çalışmanın üçüncü bölümünde analiz edilen Cellat filmidir. 

1974 yılında yapılmış olan Death Wish filmi, kendisinden bir yıl sonra 

1975 yapılmış olan Cellat filmi ile birinci bölümde tanımı ortaya 

koyulmuş olan yeniden çevrim kavramı üzerinden karşılaştırılmıştır. 

Bu karşılaştırma karakterler, zaman, mekan ve olay örgüsü ve anlatım 

tekniği üzerinden olmak üzere dört başlık çerçevesinde 

gerçekleştirilmiştir.  

İki filmin karakterleri üzerinden karşılaştırılması sonucunda iki filmde 

de başkarakterlerin büyük oradan benzeştikleri ufak birkaç özellik 

dışında büyük oranda aynı oldukları sonucuna varılmıştır. Her iki 

karakter de filmde geçen olaylara verdikleri tepkiler açısından birebir 

özellikler göstermektedirler. Sadece Cellat filminin başkarakteri Orhan 

Polat, Deat Wish filminin baş karakteri Paul Kersey’den biraz daha 

genç olarak sunulmuştur. Her iki karakterin geçmişleri açısından da 

büyük oranda benzeştiği sadece Paul Kersey’in bir savaş gazisi olması 

yönünden Orhan Polat’tan ayrıldığı gözlenmiştir. İki karakteri oynayan 

oyuncular da kendi sinemalarının yıldız isimlerinden seçilmişlerdir. 

Hem Orhan Polat karakterini oynayan Serdar Gökhan hem Paul Kersey 

karakterini oynayan Charles Bronson dönemlerinde oldukça ünlü ve 

tercih edilen yıldız olarak nitelendirilebilecek oyunculardır. Bu yönüyle 

de her iki film benzeşmektedir. İki filmin diğer karakterleri de hemen 
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hemen aynı karakterler olarak sunulmuşlardır. Bu doğrultuda 

bakıldığında Cellat filminin karakterleri açısından Death Wish filmini 

kendisine temel aldığı ifade edilebilir. 

İki filmin zaman üzerinden karşılaştırılması sonucunda da bir benzeşme 

olduğu görülmüş, her iki filminde yapıldıkları dönemin gerçek 

zamanını filmsel zaman olarak kullandıkları sonucuna varılmıştır. Bu 

karşılaştırma sonucunda Cellat filminin Death Wish filmini zaman 

açısından da kendisine örnek almış olduğu görülmüştür.  

İki filmim mekanları üzerinden karşılaştırılmasında da büyük oranda 

benzeştiği sonucuna varılmıştır. Cellat filmi hem ana mekan hem ikinci 

mekan tercihinde kendisine Death Wish filmini temel almış, mekanları 

yerelleştirme uygulayarak Türkiye’ye taşımıştır.  

İki filmin olay örgüleri ve anlatım teknikleri üzerinden 

karşılaştırılmaları sonucunda Cellat filminin Death Wish filminin de 

kullanmış olduğu lineer anlatım tekniğini kullanarak geleneksel anlatı 

içerisinde değerlendirilebilecek bir noktaya yerleştiği ve bu açıdan da 

Death Wish filmini kendisine temel aldığı görülmüştür. Olay örgüsü 

bakımından da Cellat filminin ufak değişiklikler dışında büyük oranda 

Death Wish filminin olay örgüsünü kullandığı sonucuna varılmıştır. Bu 

duruma göre Cellat filminin oldukça sadık bir yeninden çevrim olarak 

değerlendirilebileceği söylenebilir. 

Bu karşılaştırmalar sonucunda Cellat filminin Death Wish filmiyle 

küçük değişiklikler ve isim farklılığı dışında büyük oranda benzeştiği 

tespit edilmiştir. Bu doğrultuda bakıldığında Cellat filmini bir yeniden 
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çevrim olarak değerlendirmek mümkündür. Ancak Cellat filminin 

jeneriğinde senaryo kısmında veya başka bir kısımda Death Wish 

filmine açıkça bir referans verilmemiştir. Bu durum sonucu bu 

yeninden çevrimin legal bir yeniden çevrim olmadığı görülmektedir. 

Birinci bölümde ortaya koyulan yeniden çevrim türleri üzerinden 

karşılaştırma sonuçlarına bakıldığında Cellat filminin Michael B. 

Druxman’ın sınıflandırmasına göre bir doğrudan yeninden çevrim 

olduğu sonucuna varılmıştır. Cellat filminde küçük değişiklikler ve 

isim değişikliği yapılmış ancak ana tema ve olay örgüsü Death Wish 

filminden alınmıştır. Bu özellikler Cellat filminin bir doğrudan yeniden 

çevrim olarak değerlendirilmesini mümkün kılmaktadır. 

Birinci bölümde ortaya koyulmuş olan bir diğer yeniden çevrim 

sınıflandırılması olan Thomas Leitch’in yeniden çevrim türleri 

üzerinden Cellat filmine bakıldığında ise Cellat filminin bu 

sınıflandırmada gerçek yeninden çevrim olarak değerlendirilebileceği 

sonucuna varılmıştır. 
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GİRİŞ 

Son yıllarda okullarda, çoğunlukla gelişmiş Batılı ülkelerde çoklu 

kurban cinayetlerinde keskin bir artış göze çarpıyor (Agnich, 2010; 

Böckler vd., 2013). Okul saldırıları/katliamları olarak adlandırılan bu 

olaylar öğrencileri, velileri, öğretmenleri ve okul yöneticilerini 

korkutmakla kalmıyor (Elliott vd., 1998; Fox, 1996; Muschert, 2007), 

bu korkular eğitimin amacını baltalayarak öğretme/öğrenme sürecini de 

kesintiye uğratıyor (Cornell, 2006; Borum vd., 2010). Bu yüksek 

profilli toplu cinayetler üzerine yapılan araştırmaların çoğu vaka 

çalışması. (Harding, Fox ve Mehta, 2002; Leary vd., 2003; Newman 

vd.; O’Toole, 1999; Vossekuil vd., 2002). Bu çalışmalar, yüksek 

profilli okul saldırılarıyla ilgili yararlı bilgi sağlarken, söz konusu 

olayları konu edinen edinen filmler üzerine yürütülen sistematik 

incelemeler ise sınırlı. 

Bu çalışma, okullarda yaşanan silahlı saldırı tehdidinin görünüm ve 

sonuçlarını, 22 July (Paul Greengrass, 2018), Bowling for Columbine 

(Michael Moore, 2002) Lessons from a School Shooting: Notes from 

Dunblane (Kim A. Snyder, 2018), We Need to Talk About Kevin (Lynne 

Ramsay, 2011), Polytechnique (Denis Villeneuve, 2009), Klass (Ilmar 

Raag, 2007) ve Elephant (Guus Van Sant, 2003) adlı filmler 

dolayımıyla inceliyor.  

Okul saldırılarının kalıcı, ancak çoğu zaman belirsiz olan etkilerini, 

emniyet ve güvenliğe yapılan hâkim vurgunun ötesinde anlamaya 

yönelik bakış açısı geliştirmeyi amaçlayan çalışma, filmler dolayımıyla 
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inşa edilen temsili sorguluyor. Mevcut sorunsala ilişkin alanyazındaki 

boşluk, çalışmanın önemi olarak beliriyor.  

Filmlerin seçiminde farklı dönemlere (1990-2018) ve heterojen 

potansiyellere (yaşanmış-belgesel, yaşanmış-kurmaca ve yaşanmamış-

kurmaca) karşılık gelecek şekilde maksimum çeşitlilik örneklemesi 

kullanıldı. Bununla genelleme yapma amacı güdülmedi. Aksine 

farklılıklar üzerinden sorunsalı çok yönlü incelemek hedeflendi. 

“İnceleme nesnesi ile alakalı farklılıkları kapsayan keşif ve tanımlama 

amacına yönelik” (Patton, 2002) bu süreçle birlikte mevcut küme kendi 

içerisinde amaçlı örnekleme uygulanarak sınırlandırıldı: Yaşanmış-

belgesel (Bowling for Columbine, Lessons from a School Shooting: 

Notes from Dunblane) yaşanmış-kurmaca (22 July, Polytechnique, 

Elephant) ve yaşanmamış-kurmaca (We Need to Talk About Kevin, 

Klass). Yaşanmış-kurmaca kategorisinde yer alan filmlerin oranı, 

mevcut kümenin oranına denk gelecek şekilde fazla tutuldu.  

Elde edilen bulgular, filmlerin okul saldırılarını birey, aile, okul, 

yönetimsellik ve varlık dolayımıyla ele aldığını gösteriyor. Akran 

zorbalığı/içimizdeki şiddet (Klass), ırkçılık (22 July), silahlanmanın 

fetişleştirilmesi (Bowling for Columbine), anomali, sağlıksız/kopuk 

ilişkiler (We Need to Talk About Kevin), anti-feminizm 

(Polytechnique), otoriter devlet, ilgisiz aile, disipline edici pratikler, 

kapatılma (Elephant) ve ilahi hesaplaşma (Lessons from a School 

Shooting: Notes from Dunblane) filmlerde öne çıkan temalar olarak 

göze çarpıyor. 
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Çalışmada öncelikli olarak okul saldırılarına ilişkin filmler dolayımıyla 

ortaya koyulan sebepler görünür kılınıyor. Bu yapılırken filmler 

kronolojik olarak değil, türüne göre ele alınıyor: Yaşanmış/belgesel, 

yaşanmış/kurmaca, yaşanmamış/kurmaca. Ardından bu sebeplerin 

türlere göre nasıl şekillendiği sorunsallaştırılıyor ve bu sorunsal 

sonuçlar bölümünde tartışmaya açılıyor. Çalışma kapanışını, bir dizi 

öneriyle yapıyor. 

1.SEBEPLER 

1.1. Bowling For Columbine: Silahlanmanın Fetişleştirilmesi 

Bowling For Columbine (Benim Cici Silahım) Michael Moore 

tarafından yönetilen, yazılan, üretilen ve anlatılan bir belgesel. 2002 

yapımı film, Eric Harris ve Dylan Klebold’un on beş kişiyi öldürdüğü 

ve yirmi bir öğrenciyi yaraladığı Columbine Lisesi’nde meydana gelen 

silahlı katliama dayanıyor. ABD’deki silah kontrolü ve silah sahipliğine 

ilişkin yasa ve düzenleme eksikliğini araştıran Moore, sivri uçlu 

soruları esprili bir şekilde yöneltiyor: “Bir bankada silah dağıtmanın 

biraz tehlikeli olduğunu düşünüyor musunuz?” Benzer alaycı 

tekniklerin sıkça kullanıldığı filmin ilerleyen sahneleri, seyirciyi 

travmatize/rahatsız etmeyi amaçlıyor. Bunun en net örneği, 911 

çağrılarının Columbine Lisesi koridorlarında yürüyen ağır çekim video 

görüntülerini kapladığı sahnede yaşanıyor. Seyirciyi birinci elden 

öğrenci olarak konumlandırmayı amaçlayan bu sahnede, ölmekte olan 

öğrencileri izliyoruz. Kafeteryadan ateş edilen kurşunlar, yemek 

masalarının altında saklanan korkmuş öğrenciler, patlayan bombalar, 

yangın ve dışarı çıkmak için koşan öğrenciler... Columbine Lisesi’nde 
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meydana gelen silahlı katliamı canlı bir şekilde seyirciye sunan Moore, 

silahını başının üstünde sallarken, o zamanki NRA başkanı Charlton 

Heston’u perdeye taşıyor. Katliamdan sadece on gün sonra, NRA’nın, 

toplumun yas tutma çağrılarına rağmen Denver’da nasıl silah yanlısı bir 

miting düzenlediğini paylaşan Moore, izleyicinin bakış açısında bir 

dönüşüm hedefliyor. 

İlk bir saat boyunca Moore saldırgan bir duruş sergiliyor ve Amerika’da 

silahla bağlantılı şiddet oranının yüksek olmasının nedenini 

silahlanmanın fetişleştirilmesi olarak ortaya koyuyor. Avrupa’yı 

Amerika’nın şiddet içeren tarihiyle karşılaştırmalı olarak tartışan filmin 

kapanış sahnesinde Moore, NRA başkanı Charlton Heston ile röportaj 

yapmak ve belki de alay etmek için Hollywood’a giderken görülüyor. 

İlk başta Moore, röportaj için istekli ve hevesli bir hayran gibi görünse 

de Heston’u sert bir şekilde eleştiriyor. Görüşme sırasında Heston 

defalarca duraklıyor ve sorulan sorulara yanıt veremiyor.  

Belgesel, dünyanın her yerindeki Amerikalıları ve gençleri, özellikle de 

neden bu kadar çok silah şiddeti olduğuna dair net bir bilgiye sahip 

olmayanları hedef alıyor gibi görünüyor. Silahlı şiddet eylemlerinin 

nedenlerini araştırmak üzere yola çıkan Moore, Amerikan halkının 

silahlanmaya duyduğu ihtiyacın nedenini medya ve toplum tarafından 

yaratılan korku iklimine bağlıyor. Belki de bu yüzden şok edici ve 

patlayıcı haberler, garip durumlar, hayal kırıklığına uğramış röportajlar, 

alaycı bükülmeler ve animasyonlar bir saat elli yedi dakikada bir araya 

getiriliyor. İzleyiciyi NRA veya Charlton Heston üzerindeki bakış 

açısını kabul etmeye konumlandıran analitik özellikler ve önyargılı 
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teknikler kullanan yönetmen, silah karşıtı bir duruşa odaklanıyor; 

seyircinin ne izlediği hakkında düşünmesini sağlayan retorik sorular 

kullanıyor.  

1.2. Lessons From A School Shooting: Notes From Dunblane: 

İlahi Hesaplaşma 

Çalışmada örneklem kapsamına alınan bir diğer belgesel film Lessons 

From A School Shooting: Notes From Dunblane (Bir Okul 

Katliamından Dersler: Dunblane’den Notlar) ise İskoçya (Dunblane 

katliamı/1996) ve Amerika Birleşik Devletleri’nde (Sandy Hooks 

İlköğretim Okulu/2012) yaşanan iki ayrı katliamı, Peder Bob Weiss ve 

Peder Basil O’Sullivan arasında yaşanan bir dizi mektuplaşma 

aracılığıyla takip ediyor. İskoçya’nın Dunblane kentinde yaşayan Peder 

Basil’in, O’Sullivan’dan aldığı mektupla başlayan film, iki rahibin, 

travma ve iyileşme deneyimlerini paylaşıyor. Yapım bir bakıma, 

yalnızca travmatize olmuş bir topluluğun büyük kederini değil aynı 

zamanda kendi insani kırılganlıklarını ve travmalarını omuzlamakla 

karşı karşıya bulan inançlar arası bir topluluğun yolculuğundan 

etkilenen bir film olarak karşımıza çıkıyor. Bu yirmi üç dakikalık 

belgeselde her iki kutsal adam da yeni dostluklarıyla teselli bulmaya, 

bu korkuların duygusal ağırlığından kurtulmaya ve cemaatleri için en 

iyi yönün ne olduğunu bulmaya çalışıyor. Anlatıya sızan önerme, 

başkalarına ulaşma ve geri kalanımızın yapamayacağı bir yolculuğu 

anlamada teselli ve empati sağlama konusunda doğuştan gelen insan 

arzumuzun varlığına işaret ediyor. Film bu yönüyle saldırının 
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sebeplerinden çok sonuçlarıyla nasıl başa çıkılabileceği konusunda 

izlekler sunuyor. 

İskoçya’daki Dunblane katliamı, halkın öfkesine ve nihayetinde 

İngiltere’deki çoğu silahın yasaklanmasına yol açan bir okul saldırısı. 

Sandy Hooks İlköğretim Okulu katliamı ise Amerika için silah 

düzenlemesinde yaygın değişikliklere yol açmış görünmüyor. Zira 

belgesel, Sandy Hook’tan bu yana Amerika’da 1.600’den fazla toplu 

saldırı gerçekleştiğini not ediyor.  

Her iki filme bakıldığında okul saldırılarına ilişkin sebeplerin ve başa 

çıkma stratejilerinin üstyapısal içerimlerle sunulduğunu söylemek 

mümkün. Silahlanmanın fetişleştirilmesi ve ilahi hesaplaşma 

temalarının görünür kılındığı bu iki film, nesnesiyle kurduğu ilişkide 

var olanı olduğu gibi saptama amacı taşıyor. Din/siyaset ekseninde 

şekillenen anlatılar, dış gerçeklikten edinilen izlenimlerin bir sanat 

yapıtında somutlaştırılmış biçimleri olarak karşımıza çıkıyor. 

1.3. 22 July: Irkçılık 

Yaşanmış/kurmaca kategorisinde örnekleme alınan 22 July (22 

Temmuz), Asne Seierstad’ın 2011’de İsveç’te meydana gelen terör 

saldırısını anlatan One of Us2 adlı kitabına dayanıyor. Filmin 

 
2 Hatırlanacağı üzere on yıl önce aşırı sağcı Anders Behring Breivik, çoğu on sekiz 
yaşın altında çocuk olmak üzere yetmiş yedi kişiyi öldürdü. Terörle İslam’ı 
ilişkilendiren bir Avrupa ülkesi için bu durum çok zordu. Çünkü kendi halkından 
biri, hükümetin yani İşçi Partisi’nin politikasını eleştirmek için böyle bir katliam 
yapmıştı. Yakalandığında ise faşist duruşundan geri adım atmayarak pişmanlık 
duymadığına dair açıklamalarda bulunmuştu. Nazi sempatizanı Anders, aşırı sağ 
görüşlü ve çok kültürlülüğe karşı insanlarda olduğu gibi kendine bahşedilmiş bir 
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yönetmenliğini Irak, İrlanda, Somali ve Amerika Birleşik 

Devletleri’ndeki şiddetli saldırılara dair belgeselleriyle tanınan Paul 

Greengrass üstleniyor. Hikâye hem katilin motivasyonlarına hem de 

katliamdan kurtulanların ve ülkenin geri kalanının tepkilerine 

odaklanıyor.  

Film, Utøya Adası’ndaki gençlik kampında, bir arkadaş grubunun 

Oslo’da gerçekleşen patlama hakkındaki tartışmalarıyla başlıyor ve 

sonrasında silah sesleri duyuluyor. Filmin ilk kısmında Anders Behring 

Breivik (Anders Danielsen Lie) titizlikle ev yapımı bir bomba yaptıktan 

sonra, Başbakan’ın ofisinin bulunduğu binaya gidiyor ve minibüsünü 

park ediyor. Birkaç dakika sonra, büyük bir patlama gerçekleşiyor ve 

patlamada sekiz kişi hayatını kaybediyor. Ama bu öfkeli ve kararlı genç 

daha fazlasını istiyor. Polis kıyafeti giyerek Utøya adasındaki ormanlık 

alanda bulunan bir gençlik kampına gidiyor. Oradaki gençler, iktidar 

partisinin çocukları ve Norveç’in geleceğinin kurtarıcıları olarak kabul 

ediliyor. Anders ateş açıyor ve kaçan gençleri merhamet göstermeden 

hedef alıyor. Her şeyden bihaber gençler kaçışmaya, bir yerlere 

saklanmaya çalışıyor. Güvenlik güçlerine teslim olmadan önce altmış 

dokuz kişiyi öldüren Anders, iki yüz kişiyi de yaralıyor.  Aşırı sağ 

propagandasını yaymak için yargılanmak isteyen saldırganın talebi, 

hükümetin göçü sona erdirmesi.  

Film, tek başına tam yetmiş yedi kişinin ölümüne sebep olan Anders’in 

pişman olmadığını da gözler önüne seriyor. Hatta mahkemesinde, Nazi 

 

görevi yerine getirircesine bir katliam gerçekleştirmişti. Savaş oyunlarında olduğu 
gibi insanları öldürerek kafasındaki Norveç’i geri getirmeye çalışmıştı. 
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selamı vererek faşizmi nasıl desteklediğini de kendi dilinde izleyenlere 

gösteriyor. Greengrass’ın düşündürücü draması, ebeveynlerin kederini 

ve öfkesini, hayatta kalan diğer gençlerin suçlulukla mücadelelerini ve 

ülkenin acil müdahale ekiplerinin yetersizliği karşısında yaşadığı şoku 

vurguluyor. 

 İki karakter, bu tür bir olaydaki zor seçimleri anlamamıza yardımcı 

oluyor. Davaya atanan avukat (Jon Øigarden), eylemlerini ve 

görüşlerini küçümsediği bir adam için bile yeterli temsil sağlamalı. Ve 

saldırıda ağır yaralanan Viljar (Jonas Strand Gravli), Anders’le 

mahkemede yüzleşme korkusunu yenmek zorunda. Diğer yandan 

katilin tüm duruşuna ve oyunculuk nedenlerine yönelik ulusal ilgiye 

rağmen, filmde kazananın şiddet olmadığını söyleyebiliriz. Normalde 

bu tarz acı olaylar kötü adamı izleyiciye göstererek kimden korkmamız 

gerektiğini kadrajına yansıtır. Film ise Anders’i hiç göstermeyerek 

onunla özdeşlemenin önüne geçmeye çalışıyor. Nitekim insanoğlunun 

bastırdığı şiddete başvurma hissi ve güçlü, acımasız olana tapma 

içgüdüsü her daim var olmuştur. Hitler’in halen çok sayıda hayranı 

olduğunu ve seri katillerin, gangsterlerin nasıl efsaneleştiğini bu 

noktada hatırlatmakta fayda var.  

Özetle yaşanmış/kurmaca kategorisinde örnekleme alınan 22 July, bu 

tür toplu saldırıların arkasında yatan sebebi “ırkçılık” olarak kodluyor 

ve seyircinin alımlamasına sunuyor. Aynı kategoride ele alınan bir 

diğer film Polytechnique ise anti-feminizm tehlikesine dikkat çekiyor. 
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1.4. Polytechnique: Anti-Feminizm 

1989, Kanada’da kadın hakları ve temsili için birçok zaferin yaşandığı 

bir yıldı. 9 Mart’ta Yüksek Mahkeme, kürtaj karşıtı Joseph Borowski 

tarafından yapılan temyiz başvurusunu tartışmalı ilan etti ve böylece 

üreme haklarını iddia eden kadınlar için dava açılmasına karşı bir 

koruma sağladı. 19 Mayıs’ta, kamu hizmeti çalışanları için Ücret 

Eşitliği Yasası tanıtıldı. Ve 2 Aralık’ta Audrey McLaughlin, Yeni 

Demokrat Parti’nin başkanlığına seçildi ve Kanada tarihinde büyük bir 

siyasi partinin ilk kadın lideri oldu. 

Yine de ilerlemeyle birlikte genellikle bir geri tepme de söz konusudur. 

Zira 6 Aralık’ta Marc Lépine, iki kez kayıt başvurularını reddeden 

École Polytechnique de Montréal’e yarı otomatik bir tüfekle giriyor ve 

intihar etmeden önce on dört kadını öldürüp, on kadın ve dört erkeği 

yaralıyor. Geride bıraktığı mektup, öfkesinin sebebinin feminizm ve 

feministler olduğunu işaret ediyor. Yaşanmış/kurmaca kategorisinde 

örnekleme alınan Polytechnique’in (Politeknik) Kanada vicdanındaki 

bu derin yarayı ele almaya ve hatta bir dereceye kadar iyileştirmeye 

çalışması için yirmi yıl geçmesi gerekiyor. 

Filmde Lépine’in (katilin) adı verilmese de intihar notunun neredeyse 

tüm içeriği, onun kadın düşmanı güdülerine dair şüphe bırakmamak için 

kelimesi kelimesine alıntılanıyor. Cinayetler, Polytechnique’in kasvetli 

karlı dış cephelerine ve klinik olarak kurumsal iç mekanlarına uyan, 

boş, sansasyonel olmayan bir şekilde sunuluyor. Villeneuve, bu 

sahneleri, sitede film çekme iznine sahip olmasına rağmen başka bir 

yerde çekmiş. Kısmen dökülen tüm kanın vurgulanmasını önlemek için 
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siyah beyaz bir format benimsemiş. Hepsinden önemlisi, filmin odak 

noktası, vahşetin kendisi kadar yaşanan travma ve sonrasındaki 

iyileşme süreci. 

Katil, çılgınlığına başlamadan önce annesine bıraktığı bir mektupta “Bu 

kaçınılmazdı” diye yazıyor. Bu kaçınılmazlık, izleyici için çeşitli 

biçimlerde sunuluyor. İlk önce filmin hem iyi belgelenmiş hem de canlı 

hafızaya giren gerçek olaylardan yeniden yapılandırılması ve ardından 

iki genç kadının Polytechnique’de kağıtları fotokopi çekerken aniden 

vurulmasıyla film açılıyor. O andan itibaren hikâye biraz geriye atlıyor 

ve sadece katilin değil aynı zamanda günlük aktivitelerine devam eden 

bazı öğrencilerin farklı bakış açılarını takip ediyor. Her sahneye 

yerleşik gerilim, hikâyeye acımasız bir kadercilik getiriyor. Katilin ilk 

atışları, önemli ölçüde entropi ile ilgili bir dersi yarıda kestiği bir 

konferans odasında gerçekleşiyor. Burada katilin kendisi entropik bir 

güç olarak görülüyor: Kanada toplumunda var olan gerilimlerin şiddetli 

bir ifadesi. İlk hamlesi ise odayı bir tarafına kızlar diğer tarafına 

erkekler gelecek şekilde ikiye bölmek oluyor. Ve ardından katliam 

gerçekleşiyor.  

Bununla birlikte film, katilin anti-feminist yörüngesine ters düşen iki 

kırılma anını, iki karakter üzerinden seyirciyle paylaşıyor. İlki 

mühendislik öğrencisi Jean-François (Sébastien Huberdeau). Katliamın 

ardından kalanlara yardım etmek için çabalayan karakter, hayatını riske 

atıyor ve sakat kalıyor.  Onun kurbanlara yardım etmek veya onları 

kurtarmak için kendini tehlikeye atan bu çabaları, katilin 

somutlaştırdığı erkeklik temsiline alternatif bir “erkeklik”i resmediyor. 
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Anti-feminist söylemi yapıbozuma uğratan bir diğer karakter ise 

Valérie... Daha iyi bir gelecek umudu taşıyor. Filmde Valérie’nin 

makine mühendisliği stajı için röportaj yaptığını görüyoruz. 

Görüşmecisi (Pierre Leblanc), onu sıradan bir erkek şovenizmiyle 

selamlıyor ve aile yetiştirmek için daha kolay bir iş olan inşaat 

mühendisliğinde çalışmayı tercih edebileceğini öne sürüyor. Bu, 

kadınların işyerinde yüzleşmeleri gereken eşitsizlikleri açık eden bir 

sahne. Ama yine de Valérie stajı alıyor. Valérie aracılığıyla filmde 

ilerleme ve değişim olasılığını görüyoruz. Katilin filmin başında 

yazdığı nefret dolu intihar notunu telafi etmek, Valérie’nin filmin 

sonunda katilin babasına yazdığı bir mektup aracılığıyla gerçekleşiyor.  

Mektup acı, sevgi ve umut barındırıyor. Burada Valérie, katilin 

olumsuz konumuna karşı olumlu bir karşı argüman olarak işlevsel 

kılınıyor. 

Film her ne kadar tasvir ettiği sistemik entropiyi kovmayı amaçladıysa 

da çağımızda ne yazık ki kadın/erkek diyalektiğinin ve anti-feminist 

söylemlerin potansiyel bir tehdit olarak varolmaya/varkalmaya devam 

ettiğini görüyoruz. Yaşanmış/kurmaca kategorisinde ele alacağımız son 

film Elephant. Filmin dikkatimizi çekmeye çalıştığı temel nokta, okul 

katliamlarının ardında yatan sebebin otoriter devlet, ilgisiz aile, 

disipline edici pratikler ve kapatılma olduğu yününde. 

1.5. Elephant: Otoriter Devlet, İlgisiz Aile, Disipline Edici 
Pratikler, Kapatılma 

Yaşanmış/kurmaca kategorisinde örnekleme aldığımız son film 

Elephant (Fil, Gus Van Sant, 2003), Nisan 1999’da Columbine 
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Lisesi’ndeki toplu silahlı saldırılarına dayanıyor. Film seyirciyi 

kurbanlar ve katillerle birlikte gerçek zamanlı olarak o anda 

konumlandırıyor. Yine de zamansal sıçramalardan ve farklı 

perspektifler üzerinden inşa edilen bir anlatıdan söz etmek mümkün.  

Film ergenlik filmlerinin klasik anlatısında bir kırılma yaratarak, 

ergenliğin distopik evrenini ekrana yansıtıyor. Üstelik bunu seyirciyi, 

karanlık bir dünyanın en saf hâliyle baş başa bırakarak ve kameranın 

dinginliğini öne çıkararak yapıyor. Bu, Elephant’ı türdeşlerinden ayıran 

en önemli özelliklerden birisi olabilir; görüntü ve izleyici arasındaki 

bütün engellerin ortadan kalktığı, saf gerçekliğin zihnimizi derin 

düşünmeye zorladığı bir deneyim…  

Film, John’un alkolik babasıyla okula gidişinden sonra okul müdürüyle 

arasında geçen bakışmalarla açılıyor. Bu sahnenin açılışta karşımıza 

çıkması, filmde en fazla önem verilen konunun ne olduğu hakkında 

seyirciye fikir veriyor. Elephant, temel önceliğini öğretmen, aile ve 

öğrenci arasındaki adil olmayan ilişkiyi ve hiyerarşiyi anlama konusuna 

veriyor. Bu sahneden sonra, film boyunca ileri ve geri sarmalar 

vasıtasıyla hepimizin okul hayatında mutlaka karşılaştığı basmakalıp 

karakterleri tanıyoruz. Doğrusal olmayan bir olay örgüsü içerisinde, 

karakterlerin duygu durumları, yetenekleri, üzüntüleri, sevinçleri ve 

öfkeleri hakkında bilgi sahibi oluyoruz. Bu karakterler ergenlik 

çağındaki herkes gibi sıradan sorunlarla boğuşan ve bu sorunlara çözüm 

üretemeyen, hep aynı yerde debelenip duran, hepimizin gündelik 

hayatında karşılaşabileceği, hatta herhangi birimizin rahatlıkla özdeşlik 

kurabileceği karakterler. Bunun anlamı şu ki, Elephant’ın hikâyesi, 
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olasılık dâhilinde görünmeyen, uzak bir yerden seslenmiyor bize, tam 

aksine, hikâye gündelik hayatta en fazla karşılaşabileceğimiz 

karakterler aracılığıyla inşa ediliyor. 

Bütün hikâye tek bir mekânda geçiyor: Bir okul. Okul dendiğinde, ünlü 

düşünür Michel Foucault’nun görüşlerinden faydalanmakta yarar var. 

Çünkü gerçekten de Elephant’ın çizdiği politik ve felsefi çizgi ile 

Foucault’un okullar ve hapishaneler arasında kurduğu ilişki arasında 

paralellikler mevcut. Foucault Hapishanenin Doğuşu (1992) adlı 

eserinde, suçluların hapishanedeki disiplini için kullanılan tekniklerin 

okul gibi modern denetim alanlarında da kullanıldığını iddia ediyordu. 

Foucault’ya göre, okullar, toplumu eğitim yoluyla disipline etmenin ve 

hapishane disiplininin toplumun tamamına yaymanın merkeziydi. 

İşte bu noktada Elephant’ın can yakıcı gündemi devreye giriyor. 

Elephant, okul ve eğitim fikrindeki masum görünüşün ardındaki 

acımasız disiplin yöntemleri fikrini ifşa etmeyi amaçlıyor ve ayrıca bu 

yöntemlerin bir işe yaramadığını gösteriyor. Kamusal bir denetim alanı 

olarak “okul”un maskesini indirmeyi amaç edinen Elephant, sembolik 

bir anlatım kullanarak ergenlik psikolojisinin derinlerine iniyor ve 

okulu bir “açık hava hapishanesi” olarak ele alıyor. Elephant’ta “okul” 

kavramı, ergenlik çağındaki bir bireyi caniye dönüştürebilecek bir 

anlayışın ürünü olarak karşımıza çıkıyor. 

Bu noktada, Elephant’tan bahsederken ABD’de günümüzde bile 

önemli bir mesele olarak gündemi işgal eden kitlesel okul 

katliamlarından söz etmemiz gerekiyor. Elephant’ın hikâyesi, bu 

katliamların sebeplerini arayan ve bu katliamlardan toplumsal düzeni 
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sorumlu tutan bir mesaj taşıyor. Alkolik ve sorumsuz baba, katliam için 

hazırlık yapan çocukların silah siparişi vermeden önce izlediği Hitler 

belgeseli, bedeninden utandığı için okuldaki zorba arkadaşları 

tarafından aşağılanan “çirkin” ve “gözlüklü” bir kız, durmadan şiddetin 

propagandasına maruz bırakılan genç nesiller ve daha pek çok şey… 

Filmdeki bütün bu imgeler, bize okullardaki cinnet vakalarının en 

önemli sorumlusunun aile ve devlet düzeni olduğunu gösteriyor. 

Gus van Sant’ın filmografisinde oldukça özgün bir yerde duran 

Elephant, bireylerin ve ailelerin birbirinden kopuk halde yaşadığı, 

toplumsal dayanışmanın hiçe sayıldığı, ailelerin çocuklarına karşı ilgili 

görünmesine rağmen daha fazla otoriterleştiği, sorumsuzlaştığı ve 

devletlerin şiddeti normalleştirdiği bir ortamda, zorbalığa uğrayan 

gençlerin nasıl saatli bir bombaya dönüşebileceği ihtimali üzerinde 

duruyor. 

Ele alacağımız son iki film ise yaşanmamış/kurmaca kategorisinden. 

Yaşanmış bir olaya dayandırılmayan ve kurmaca olan ilk film We Need 

To Talk About Kevin, okul saldırılarına ilişkin anomali ve 

sağlıksız/kopuk ilişkilere, Klass ise akran zorbalığı ve içimizdeki 

şiddete dikkat çekiyor.  

1.6. We Need To Talk About Kevin: Anomali, Sağlıksız/Kopuk 
İlişkiler 

Lynne Ramsay’in filmleri, bir hikâyenin görsel deneyiminin, 

edebiyatın yaptığı gibi olay örgüsü, tema ve teoriyi birbirine bağlayan 

çoklu seviyelerde çalışmasına izin veren sinematografileriyle tanınır. 
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Başrollerini Tilda Swinton ve Ezra Miller’ın paylaştığı We Need to Talk 

About Kevin (Kevin Hakkında Konuşmamız Gerekiyor) de anne ve 

çocuk ilişkisini psikanalitik açıdan takip etmemize imkân sağlayan ve 

okul katliamlarının sebeplerine dair çıkarımlar yapabileceğimiz bir 

Ramsay filmi olarak karşımıza çıkıyor. 

Film, başrol Eva’nın İspanya’daki La Tomatina (Domates) 

festivalindeki bir sahnesiyle başlıyor. Katliamı gerçekleştiren ana 

karakterin annesi Eva, bir çocuğa hayat veren ve bunun sonucunda 

kendi hayatının ondan alındığını gören New York merkezli bir gezi 

yazarı. Eva’yı önce sosyal olarak dışlanmış, alkol ve antidepresan 

bağımlısı bir enkaz olarak görüyoruz. Film onun bugünkü 

mutsuzluğunun ve yalnızlığının nedenlerini yavaş yavaş ortaya 

çıkarmak için anlatısal olarak şimdiki zaman ve geçmiş zaman arasında 

gidip geliyor.  

Kevin’i dünyaya getirdiğinde bir anne olarak dünyaya gelen Eva, 

anneliğin yeni coğrafyasını keşfetmek için egzotik seyahatlerini geride 

bırakmalı, oğlunun hayatı için hayatını feda etmeli. Doğum kesinlikle 

bir çocuğa yeni bir hayat getiriyor ama aynı zamanda bir anne mecazi 

olarak gebe kalma, hamilelik, doğum ve bakıcılık yoluyla analığına 

doğuyor. Bu onun için yeni bir alan ve oğlunu bir harita gibi okumaya 

çalışsa da Kevin’ın kendisini anlayamadığı gibi, o da oğlunu 

anlayamıyor. 

Anne ve oğul arasındaki bu karşılıklı anlayış eksikliği, anneliğin temel 

kavramlarına meydan okuyor. “Bunu sevmem gerekiyor cümlesi 
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Eva’nın iç monoloğu haline geliyor” (Shriver, 2003). Maushart (1999) 

durumu şöyle açıklıyor:  

...Hiç kimse ilk çocuğa sahip olmanın ruhsal krizinden, kişinin 

kendi annesiyle ilgili uzun süredir gömülü olan duygularının 

uyarılmasından, bir yandan ele geçirilmenin ve yeni bir şeye 

dokunmanın karmaşık güç ve güçsüzlük duygusundan 

bahsetmiyor. 

Maushart için “annelik maskesi” sessizlik. Anneliği çevreleyen 

olumsuz, kafa karıştırıcı ve ikircikli söylem kültürel anlatıya nadiren 

nüfuz ettiğinden, kadınlar kendilerini bu rahatsız edici gerçekliğe 

hazırlıksız bulabilir ve bu ezici duyguları yaşanmış deneyimi reddeden 

bir maskeyle gizleyerek onu kabul etmeyi reddedebilir. 

Ramsay’in filmi, Eva’nın sessizliğini ve taktığı maskeyi, rahatsızlığını 

etkisiz bir şekilde gizlemek için ustaca aktarıyor. Çünkü Eva’nın Kevin 

hakkındaki ilk duygularını ifade ettiği gösterilmiyor, aksine onları 

davranışlarında ve ifadelerinde sözsüz bir şekilde yansıtıyor. Kevin’in 

doğumundan sonra, kocası Franklin yeni doğan oğlunu zıplatırken, o 

hastane yatağında bembeyaz duvarlara karşı sessizce oturuyor; 

bebeğini vücudundan uzak tutarken, bornozunun içinde solgun, asık bir 

yüzle yüzünü buruşturuyor. Eva’nın erken anneliğin, doğum sonrası 

depresyon tarafından muhtemelen daha da şiddetlenen sayısız 

çelişkilerini deneyimlediği ve ona yüklenen özcü beklentileri 

düşüncesizce sürdüremediği açık olsa da sorunlarından da bahsetmiyor 

ve bu inkâr, annelik beklentisinin düzeyine uyum sağlayamaması ve bu 

beklentiyi karşılayamaması nedeniyle içinde bulunduğu baskı ve 
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suçluluk döngüsünü artırıyor (Maushart, 1999). Eva’nın kendi 

doğumunun açılış görüntüsü Kevin’in doğumuna ve erken bebeklik 

dönemine yansıdığında, izleyiciler Eva’nın anneliğe doğumunun 

komplikasyonlarla dolu olduğunu görüyorlar. O halde film, bir anne ve 

çocuğun ortak ama aynı zamanda farklı kimlikler içinde doğduklarında 

açığa çıkan rahatsız edici gerçekleri tartışmak için fırsatlar sunuyor.  

Film, bu karşılıklı bağımlılığı en güçlü şekilde baştan sona kırmızı 

rengin tekrarı aracılığıyla iletiyor. Kırmızı sadece geçmişi yansıtmakla 

kalmıyor, aynı zamanda Eva ve Kevin’in örtüşen öznelliklerinin sürekli 

bir hatırlatıcısı olarak belirgin bir şekilde öne çıkıyor. Kanı 

düşünüyoruz; Kevin’in lise kafeteryasında dökülen kanını. Ama aynı 

zamanda annenin vücudunda paylaşılan kanı da düşünüyoruz. Bu kan 

birbirine bağlanıyor; tıpkı anne ve çocuk arasındaki psişik bağın 

fiziksel olarak ayrı olmalarına rağmen devam etmesi gibi. Hem tek 

başına hem de birbirine bağlı bir özne olmanın bu paradoksu, annelik 

kararsızlığının kaynağını ve epigrafının önerdiği gibi, bir kadının anne 

olduğunda “kendini kaybedebileceği” veya “ölebileceği” yönündeki 

yaygın ama kalıcı korkuyu adlandırıyor. Kendi ile başkaları arasındaki 

ve kendi arasındaki ilişkiler, bağlanma ve ayrılık, sevgi ve nefret, 

anneliğin ikilemlerle dolu olduğunu ve bunların gerekliliklerinin 

inceleme ve kabullenme gerektiren ikirciklilikler oluşturduğunu 

gösteriyor. Roberta Garrett (2014), kültürel olarak üretilmiş annelik 

ideali olan Eva’nın ebeveynlik deneyiminin, bu bağlanma ebeveynliği, 

bebek determinizmi ve anne izolasyonu ve gözetimi kültürünün ürettiği 

baskıları yansıtan birçok yönünden bahsediyor. Kusursuzluğun nedeni, 



236 | 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  / 2    

 

kusurlu nedendir. Kevin hem anne baskısının toplumsal gücünü hem de 

bundan kurtulmaya çalışan annelere verilen tıkanıklık düzenini 

örnekliyor. 

Takip eden üç erken çocukluk sahnesinde, Eva ve Kevin doğrudan dil 

kullanmadan iletişim kuruyorlar. Yine de birbirlerini anlıyor olmaları 

ikisinin de ortak psişik gerçekliklerinin çok iyi farkında olduklarını 

gösteriyor. İlk sahnede, Kevin iki ila üç yaşları arasında ve Eva onu 

konuşması için ikna ediyor. Kevin konuştuğunda, Eva’nın şüpheleri 

katlanıyor. Tıpkı on sekizinci yaş gününü beklediği ve bir yetişkin 

hapishanesine nakledileceği çocuk tesisine yaptığı sayısız haftalık 

ziyaretler sırasında onunla konuşmamaya devam ettiği sürede bıraktığı 

şüpheler gibi. Kristeva (1989) “Annemi kaybetmeyi kabul etmeseydim, 

onu ne hayal edebilirdim ne de adını koyabilirdim” diyor. Kevin, bu 

adlandırmaya ve ondan önce gelmesi gereken kayıplara direniyor gibi 

görünüyor; dildeki kaybı temsil etmek yerine, dilsel söylemin ikame 

edici yönüne direnerek onu içinde tutuyor. 

Bir sonraki erken çocukluk sahnesinde, Kevin beş ila altı yaşları 

arasında, hala bebek bezi giyiyor ve babasıyla video oyunları oynuyor. 

Buradaki ana eyleme giden yol, Eva’nın bir eş ve anne olmadan önceki 

seyahatlerini hatırlaması. Bu zaman dilimine bağlanan bir sonraki 

sahnede Eva’nın aklına, yıllar boyunca topladığı çeşitli haritalarla ofis 

alanına duvar kâğıdı yapma fikri geliyor. Yapıyor da. Bu ona iyi de 

hissettiriyor. “Bu haritalar aptalca” yanıtı, Kevin’in çıplak elleri ve bir 

boya tabancasıyla bir sonraki sahnede onların yıkımının habercisi.  
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Son erken çocukluk sahnesinde, on yedi yaşındaki Kevin’in kolundaki 

yara izini görüyoruz. İzleyici, silinmez yara izinin kaynağına ve 

süregiden anlamına doğru zamanda geriye gidiyor. Bu çocukluk 

sahnesi, beş ila altı yaşları arasında, hâlâ bebek bezi giyen Kevin’i 

içeriyor. Eva, Kevin’in bezini büyük çocuk için çok küçük olan ahşap 

bir alt değiştirme masasında değiştiriyor. Kevin kasten ikinci kez altını 

kirlettiğinde, bu çıkışı, hesaplanmış bir saldırganlık biçimi olarak 

yorumlayan Eva, onu öfkeyle kaldırıyor ve fırlatıyor. Duvara çarpan ve 

yere düşen Kevin’in kolu kırılıyor. Sonraki hastane sahnesi, Kevin’i 

odada doktorla ve Eva’yı koridorda tek başına gösteriyor. Kevin, 

doktora ve hatta babasına gerçeği söylemek yerine “Hepsi benim 

hatamdı” diyor ve alçıya alınmış kırık kolunu beşikte tutuyor. Kevin’in 

kırık kolu ve kalıcı yara izi, Eva ve Kevin’in ortak dilini gösteriyor.  

Hem bir yakınlaşma girişimi hem de bir manipülasyon aracı olan 

Eva’nın saldırganlığının etkisi, anne ve oğlu daha da derinden 

sarmalıyor. İkisi de yıkıcı ilişkilerinden tamamen sorumlu değil, 

dolayısıyla ikisi de tamamen suçlu değil. Bu ilişkiyi birlikte 

oluşturdukları gibi, sözcükleri kullanmadan da ilişkilerini ifade etmek 

için iletişim biçimleri oluşturmuşlar. Bu bölüm ve sonrasındaki ortak 

gizli anlaşma, aynaların ve yansımaların baştan sona yeniden ortaya 

çıkmasıyla film boyunca kendini gösteriyor.  

Okul katliamından sonra Eva evlerine dönüyor ve kanlı bir gömlekle 

yatağa yatıyor. Bizim bakış açımızdan, yaralı mı yoksa başkalarını mı 

yaraladığı belli değil, mağdur veya fail olabilir. Kırmızı kan, yansıtılmış 

yansımalar ve anne/çocuk öznelliği, Eva ve Kevin’in aynı durumu 
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paylaştığını iddia ediyor gibi görünüyor. İkisi de yaralı ve yaralayıcı; 

mağdur ve fail. Aynı kasabada kalma kararı, Eva ve Kevin’in hala 

sırları paylaştığını, sağlıksız tekrarlarının yeniden üretilmesinde hala 

gizlice anlaştıklarını gösteriyor. Vücudunda yazılı olan cezasının 

kabulü, fiziksel mesafeye rağmen onları yerinde tutan psişik bir bağ.  

Bununla birlikte, fiziksel yakınlık ve ruhsal yakınlık her zaman tesadüfi 

değil. Ve Kevin’in uzakta olması, annesiyle paylaştığı deneyimin sona 

erdiği anlamına gelmiyor. Kevin’in tesiste geçirdiği iki yıl boyunca, 

Eva onu her hafta ziyaret ediyor. Filmin sonuna yaklaşırken, Eva’nın 

oğlunun dönüşü hazırlandığını görüyoruz. Duvarları önceki evinkiyle 

aynı tonda maviye boyuyor, küçük erkek çocuk gömleklerini şifonyere 

koyuyor ve odayı Kevin’in geride bıraktığı biblolarla donatıyor. Filmin 

açılışını yapan “La Tomatina” gibi, bu mekân hazırlığı da doğumla 

çınlıyor. Eva bir çocuk odası hazırlıyor: Mavi duvarlar, minik tişörtler 

ve gerekli aksesuarlar. Eva’nın eve getireceği bir bebek olmasa da 

Kevin’in aslında hala o çocuksu halde kilitli olduğunu iddia etmek 

mümkün. Özellikle babasını ve kız kardeşini öldürdükten sonra. Bu 

sessiz hazırlıklar, Eva ve Kevin arasındaki tekrarın devam edeceğini 

gösteriyor; muhtemelen ileriye doğru hareket ettirebilecek gerekli 

anlatılaştırma olmadan oldukları yerde sıkışıp kalacaklar. 

“Bana nedenini söylemeni istiyorum” diye belirtiyor Eva, filmin son 

sözlü alışverişinde; “Bildiğimi sanırdım. Şimdi o kadar emin değilim” 

diye yanıtlıyor Kevin. Örtük ama düşündürücü, suçlayıcı ama 

koruyucu, bilerek ama inkâr eden bu kelimeler, ilişkilerini ve bir bütün 

olarak annelik kararsızlığını özetliyor. İzleyici, bir sonraki adımda 
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Kevin’in hangi şiddete başvuracağını ve Eva’nın tepkisinin ne olacağını 

merak ediyor. Film bu yönüyle sağlıksız ve kopuk aile içi ilişkilerin 

toplumsal bir anomaliye yol açabilme potansiyelini haber veriyor. 

1.7. Klass: Akran Zorbalığı/İçimizdeki Şiddet 

Ilmar Raag tarafından 2007 yılında Estonya’da çekilen Klass (Sınıf), 

sosyal psikolojinin fiziksel veya zihinsel acı çekmeyi amaçlayan kasıtlı 

eylem olarak tanımladığı saldırganlığın tırmanışının bir resmini 

sunuyor. Okulun spor salonunda geçen ilk sahnede izleyici, acımasız 

bir basketbol maçına tanık oluyor. Bu sırada öğrencilerin küfür edip 

birbirlerine faul yaptıkları ve ardından bir arkadaşına saldırdıkları 

görülüyor. Film, birbirini izleyen yedi güne ve bölümlere ayrılmış bir 

sürede, sakin, içine kapanık bir genç olan Joosep’in okulda maruz 

kaldığı zorbalıklarla başlıyor. Joosep, zorbalıklara karşı pasif bir direniş 

stratejisi benimsiyor. 

Klass, öğrencilerin grup kimliğini güçlendirdiği şiddet ideolojisi 

tarafından örülmüş durumda. Sözlü çatışmalar giderek daha karmaşık 

şiddet eylemlerine dönüşüyor. Daha zayıf öğrencilerin marka 

ayakkabılarına vurmak, tekmelemek ve parçalamak, aşağılanmış ve 

eziyet gören çocuklar tarafından bireysel kimliklerinin gösterilmesine 

yol açıyor. Böylesi bir direniş biçimi, failleri giderek daha fazla 

saldırgan hale getiriyor. Okul kafeteryasındaki çatışmanın doruk 

noktasına ulaşan sahnede katliam gerçekleştiriliyor. Filmin finalinde 

daha önce tacize uğrayan öğrencilerden biri intihar ederken diğeri buna 

cesaret edemiyor. Yönetmen bu sonla ilgili şu notu düşüyor: “Sonu 
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hakkında çok tartıştık. Onun intihar etmesine izin verebilir miyiz? O 

zaman sadece başka bir hüzünlü film olurdu” (Raag, 2009). 

Öğrenciler arasındaki çatışmanın resminde, yetişkinler marjinal bir rol 

oynuyor. Öğretmenler çaresiz, durumun ciddiyetini görmek 

istemiyorlar ve sorunla başa çıkmanın bir yolunu arıyorlar. Bir bakıma 

sorunu erteliyorlar. Ayrıca, zulme uğrayan erkek çocukların 

ebeveynleri ve velileri, rahatsız edici davranışlarına tanık olmalarına 

rağmen herhangi bir şey yapmıyorlar. Yetişkinler tarafından konuyla 

ilgili ilginin tek görünümü, okul personeli ve öğrencilerin aileleri 

arasında hiçbir şeyi değiştirmeyen telefon görüşmeleri ve sorunu zorla 

çözmeye teşvik eden sözleri oluyor. Tacize uğrayan öğrencilerden 

birisinin babası, oğluna şöyle nasihat ediyor: “Lideri yenmelisiniz. 

Yoksa kimse sana saygı duymaz”  

Klass, şiddet ideolojisinin doğuşunu ve trajik sonuçlarını gösterirken, 

aynı zamanda bir akran grubundaki iktidar anlaşmazlığının da örneği 

olarak karşımıza çıkıyor. Thomas Hobbes, temel insan arzusunun, 

farklı çıkarlara sahip varlıklar arasında bir savaş alanı veya rekabet 

olarak görülen güç arzusu olduğunu şu cümleleriyle dile getiriyor: 

“İnsanlar namus ve haysiyet için sürekli birbirleriyle rekabet ederler 

(...) dolayısıyla insanlar arasında bu temelde haset ve kin doğar ve 

nihayetinde savaş da olur” (Hobbes, 2007). Akran grubunun istisnasız 

tüm üyelerinin alınması, iki öğrenci kampı arasında açık bir savaşla 

sonuçlanan irrasyonel bir rekabete yol açmış görünüyor. Hobbes’un 

(2007) yazdığı gibi:  
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Böylece, insanın doğasında uyumsuzluğun üç ana nedenini 
buluruz. Birincisi rekabet; ikincisi güvensizlik, üçüncüsü şöhret 
için şehvet. İlki, insanları kâr için yağmalatır, ikincisi, insanların 
kendi güvenlikleri için burayı soymasına neden olur; üçüncüsü, 
bunu şöhretleri için yaparlar.  

Filme bakıldığında da okul eğitiminden geçme süreci, sınıfımızın 

kahramanları için sürekli bir güç mücadelesine dönüşüyor. Bilinç 

yapılarında gizlenen toplumsal, siyasal, kültürel ve yapısal şiddet, 

toplumsallaşma sürecini artıran, pekiştiren ve çoğu zaman bireyin 

gelişimini engelleyen/yok olmasına yol açan bir etken olarak karşımıza 

çıkıyor. Yönetmen film hakkında şunları söylüyor:  

Kimse bir başkasının zihninde ne olduğunu bilemez. Elephant’tan 

okuduğum temel mesaj buydu. Daha önce okulda ya da orduda 
şiddet gördüm ama bir adım daha ileri gitmek ve grup 
sorumluluğu sorunuyla ilgilenmek istedim. Mağdurun maruz 
kaldığı şiddetin sorumluluğunu almak zorunda olduğu durumlar 
üzerine bir çalışma yapmak istedim. İnsanlar toplumdaki insan 
davranışının mekanizmalarını anlamıyorlar. Kendimize neden 
olduğumuz olayları çoğu zaman kontrol edemeyiz (Raag, 2009). 

 

Sahada yapılan birçok vaka çalışması da okul katliamı 

gerçekleştirenlerin çoğunun okullarındaki deneyimlerinden dolayı 

zorbalığa uğradığını, alay edildiğini veya adaletsizlik duygusu hissettiği 

fikrini paylaşıyor (Kimmel ve Mahler, 2003; Leary vd., 2003; O’Toole, 

1999; Vossekuil vd., 2002). 

SONUÇLAR 

Bu çalışma okullarda yaşanan silahlı saldırı tehdidinin görünüm ve 

sonuçlarını, 22 July (Paul Greengrass, 2018), Bowling for Columbine 

(Michael Moore, 2002) Lessons from a School Shooting: Notes from 
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Dunblane (Kim A. Snyder, 2018), We Need to Talk About Kevin (Lynne 

Ramsay, 2011), Polytechnique (Denis Villeneuve, 2009), Klass (Ilmar 

Raag, 2007) ve Elephant (Guus Van Sant, 2003) adlı filmler 

dolayımıyla inceledi; okul saldırılarının kalıcı, ancak çoğu zaman 

belirsiz olan etkilerini, emniyet ve güvenliğe yapılan hâkim vurgunun 

ötesinde anlamaya yönelik bakış açısı geliştirmeyi amaçladı. 

Filmlerin seçiminde farklı dönemlere (1990-2018) ve heterojen 

potansiyellere (yaşanmış-belgesel, yaşanmış-kurmaca ve yaşanmamış-

kurmaca) karşılık gelecek şekilde maksimum çeşitlilik örneklemesi 

kullanıldı. Bununla genelleme yapma amacı güdülmedi; aksine 

farklılıklar üzerinden sorunsalı çok yönlü incelemek hedeflendi. 

Mevcut küme ayrıca kendi içerisinde amaçlı örnekleme uygulanarak 

sınırlandırıldı. Yaşanmış-belgesel (Bowling for Columbine, Lessons 

from a School Shooting: Notes from Dunblane), yaşanmış-kurmaca (22 

July, Polytechnique, Elephant) ve yaşanmamış-kurmaca (We Need to 

Talk About Kevin, Klass) kategorilerinde toplam yedi film örnekleme 

alındı. 

Elde edilen bulgular, filmlerin okul saldırılarını birey, aile, okul, 

yönetimsellik ve varlık dolayımıyla ele aldığını ortaya koydu. 

Yaşanmış-belgesel kategorisinde silahlanmanın fetişleştirilmesi 

(Bowling for Columbine) ve ilahi hesaplaşma (Lessons from a School 

Shooting: Notes from Dunblane), yaşanmış-kurmaca kategorisinde 

ırkçılık (22 July), anti-feminizm (Polytechnique) ve otoriter devlet, 

ilgisiz aile, disipline edici pratikler, kapatılma (Elephant), yaşanmamış-

kurmaca kategorisinde ise akran zorbalığı/içimizdeki şiddet (Klass) ve 
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anomali, sağlıksız/kopuk ilişkiler (We Need to Talk About Kevin) öne 

çıkan temalar oldu.  

Genel cepheden açığa çıkan sonuç gerçek hayatta yaşanmış okul 

saldırılarının belgelendiği ya da kurmaca bir üslupla sinema diline 

aktarıldığı filmlerin, söz konusu katliamlara ilişkin sebepleri ve başa 

çıkma stratejilerini üstyapısal içerimlerle sunduğunu gösteriyor. Sorunu 

daha çok toplumsal bir mesele olarak ele alan bu filmler, din, siyaset, 

aile vb. “devletin ideolojik aygıtları”nı sorumlu tutuyor ve göreve 

çağırıyor. Yapının fail üzerindeki belirleyici rolü, filmlerin anlatısında 

etkin rol oynuyor.  

Kurmaca filmlerin okul katliamlarına ve bu katliamı gerçekleştirenlere 

yönelik vurgusu ise daha çok bireye yönelik işliyor. İçimizdeki şiddet 

temasıyla görünür kılınan bu vurgu, her iki filmde de başat rolde. Her 

ne kadar akranlar (Klass) ve anne figürü (We Need to Talk About Kevin) 

faillerin dönüşümünde rol oynasa da bu onların (akran/anne) da benzer 

bir dürtüye gebe oldukları gerçeğini değiştirmiyor.  

Bir bakıma gerçekle teması olan yapımlar makro değişkenlerle, 

kurmaca yapımlar ise mikro değişkenlerle ilgileniyor görünüyor. 

Toplumsal/bireysel bu diyalektik, her ne kadar sebeplerin sunumunda 

bir farklılaşmaya yol açsa da okul katliamlarıyla ilgili sahada yapılan 

vaka çalışmaları, filmlerin söylemlerini doğrulayan bulguları 

paylaşıyor. Bu bakıma ele alınan tüm filmlerin ortaya yeni bir şey 

koyma arzusu güttüğünü söyleyebiliriz: Bir itiraz, bir başkaldırı ya da 

yepyeni bir bakış açısı. Ama aynı zamanda muhafazakârlar. Zira onlar, 

yeniyi eskinin dilinden anlatmak zorundalar. Bildiğimiz, alıştığımız, 
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hatırladığımız renk ve şekillere, sembollere, kültürel kodlara muhtaçlar. 

Burada iki tür yanlış algıya dikkat çekmek istiyoruz: İlki, sanatı sadece 

biçimsel imkânların kendi aralarındaki bir oyunu olarak gören estetik 

görüş, diğeri ise sanatı ayrıcalıklı bir hakikat kaynağı olarak gören ve 

sanat yapıtının hakikatinde ısrarlı olan ontolojik görüş. Bu iki görüş 

çoğunlukla bir arada gidiyor; öyle ki başlangıçta, tamamen içe dönük 

bir anlam doğrultusuna sahip, kendi kendine yeterli bir estetik evren 

olarak sunulan şeye, nihai olarak bilişsel otorite yükleniyor. Oysa ki 

mesele Megill’in (1984) de vurguladığı üzere estetizme karşı 

gerçekçiliği ya da gerçekçiliğe karşı estetizmi seçme meselesi değil, bu 

tür bir seçimin temelini oluşturan başlangıçtaki ayrımı sorgulama 

meselesi. Zira her iki inanç biçimi de hem dünyanın insan tarafından 

yapılandırılması hem de insanın daha içsel ve yüksek bir dünyayı 

keşfetmesi yönünde benzer iddiaya sahip. Yani inceleme nesnesi 

filmlerin problemi farklı malzemeler ya da metotlarla çözmeye 

çalışsalar da özünde aynı amaca hizmet ettiklerini söylemek mümkün. 

ÖNERİLER 

Covid-19 salgınıyla birlikte son bir buçuk yıldır dünyanın birçok 

bölgesinde okullar, online eğitime geçti. Beri yandan bu sürecin Eylül 

2021 itibariyle sona ereceği ve öğrencilerin eğitimlerine okullarında 

devam edeceği öngörülüyor. Ancak sokağa çıkma yasakları sonrasında 

zamanının çoğunu evde geçiren çocuk/ergen nüfus, sosyalleşmenin 

uzağına düşmüş durumda. Teknolojiyle kurdukları yakın temasın, 

onları, aile içi ilişkilerinden de uzaklaştırmış olma ihtimali var. Bu 

durum, okulların açılmasıyla birlikte yaşanacak belirsizliği daha da 
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tetikliyor. Sorular şunlar: İzole hayat yaşayan bu çocuklar/ergenler bir 

araya geldiklerinde sosyalleşme süreçleri nasıl olacak? Bireyselde 

yaşadıkları dönüşüm toplumsal ilişkilerini nasıl değiştirecek/dönüştü-

recek? Uzun süredir eğitime yerleşkelerinde ara veren okullar yeni 

sürece hazır mı? Potansiyel bir içe kapanım/dışa boşalım tehdidi 

üzerinde duruluyor mu? Örneğin, akran zorbalığı siber zorbalıkla kol 

kola girdiğinde neler yaşanabilir; olasılıklar değerlendiriliyor mu? 

Okullarda yürütülen disiplin politikaları süreci tetikliyor mu/engelliyor 

mu? Aileler bu konuda yeteri kadar bilinçli mi? Aile içi iletişimde 

yaşanan kopuklukların toplu katliamlara ve nihayetinde intiharlara 

kadar uzanan sonuçları üzerinde yeteri kadar düşünüyor muyuz mesela? 

Kadına şiddet haberlerinin medyada sıkça yer aldığı günümüzde, anti-

feminizm yaşanabilecek olası bir okul saldırısı için tetikleyici olabilir 

mi? Ya da artan göçmen nüfusa karşı ırkçı saldırı tehlikesi uzak bir 

ihtimal mi? Özellikle Amerika, Kanada ve Batı ülkelerinde görülen 

okul katliamları ülkemiz için de bir tehdit oluşturmuyor mu? Söz 

konusu sorunsalı hem ülkeler içinde hem de ülkeler arasında incelemek, 

kriminolojik teori testlerini iyileştirebilir mi? Böylece kamu 

yönetiminin bu olaylara karşı hazırlıklı olmasına katkı sunulmuş olmaz 

mı? Soruları çoğaltmak mümkün. Ancak yanıt vermek güç. Belki bu 

çalışma açısından önemli olan ve bu çalışmayı anlamlı kılan da 

özellikle pandemi sonrası yeni normalimize geri döndüğümüzde bizi 

bekleyen belirsizliği, eski normalimizi hatırlayarak ve hatırlatarak 

aydınlatmak. En azından ihtimalleri sıralamak. Potansiyel tehlikelere 

dikkat çekmek. Elbette araştırmacılar/uygulayıcılar, öğretim 

elemanları/yöneticiler, siyasi yetkililer ve aileler güvenlikten ödün 
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verdiklerini hissetmeden kurumlarının cezalandırıcı doğasını azaltmak 

konusunda kendilerini rahat hissettikleri yolları daha derinlemesine 

araştırmalıdır. Bu bağlamda, geleneksel cezalandırma hedefinin yerine 

uzlaştırma, onarım ve dönüşüm ilkelerinin yerleştirildiği onarıcı adalet 

uygulamaları çok daha değerli olabilir. 
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Dijital Televizyon Kavramı  

Dijital televizyon, sinyallerin dijital olarak analog televizyondan daha 

yüksek çözünürlükte (HD) ve genellikle geniş ekran (16:9) olarak 

iletilmesidir. Tek bir analog kanalla aynı bant genişliğinde yedi kanala 

kadar sinyal gönderim imkânı sağlamaktadır.  

Dijital televizyon, dijital kodlama ve dosya sıkıştırma teknolojisinin 

uygulamaları olan birçok dijital sistemden biridir.  Analog televizyonun 

kapladığı aynı bant genişliğinde önemli ölçüde daha yüksek kalitede 

resim ve ses iletmek mümkündür. Analog sinyallere kıyasla, dijital 

televizyon sinyalleri kolayca sıkıştırılır. Dijital işleme ve sıkıştırma 

yoluyla, dijitale dönüştürülen bir televizyon sinyalindeki fazlalıklar 

kolayca ortadan kaldırılır ve böylece yayın daha düşük bant genişliği 

gerektirir (Alencar, 2009:65).  

Teorik olarak sinyal sıkıştırma, bir sinyaldeki fazlalık bilgilerin 

tanımlanıp silindiği süreçtir. Kullanılan sıkıştırma teknikleri temel 

olarak iki çeşittir: Kayıpsız Sıkıştırma ve Kayıplı Sıkıştırma. Kayıpsız 

sıkıştırma, orijinal sinyalin sıkıştırılmış sinyalden tamamen 

kurtarılabildiği bir tekniktir. Kayıplı sıkıştırma ise orijinal sinyalin 

sıkıştırılmış sinyal dosyasından tamamen kurtarılamamasıdır. Bu 

durumda yeniden oluşturma, sadece orijinal verinin yaklaşık bir 

tahminidir. Görüntüdeki gereksiz bilgilerin kaldırıldığı kayıplı 

sıkıştırma, ticari yayıncılık için değerli olan daha az bant genişliğini 

mümkün kılmaktadır. İnsan gözünün eksik olduğunu fark etmeyeceği 
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çok sayıda görsel bilgiyi atarak sinyal verilerini makul bir boyuta 

düşürmektedir (Arnold vd. 2007:211).  

Sıkıştırma yöntemleri ile ilgili olarak yıllar süren araştırmalar 

sonucunda pek çok video kodlama standardı oluşturulmuştur. Video 

kodlama ortak temellere dayanan profesyonel ya da amatör video 

üretebilmek için yayıncılara olduğu gibi amatörlere de yol gösteren bir 

standart olmuştur. Bu standartlar, Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) 

bünyesindeki Moving Pictures Expert Group (MPEG) tarafından 

geliştirilen yöntemler ile yaygınlaşmıştır. MPEG standartları bugünün 

en yayın kullanılan sıkıştırma teknikleridir. Günümüzde kabul gören ve 

en sık kullanılan video sıkıştırma formatları (Baştan, 2004:83):  

MPEG-1: 1,5 Mb/s’ye kadar bit oranı ile video kodlaması yapan, 360 

x 288 piksellik resim boyutuna sahip standarttır. CD kalitesinde ses 

sunup VCD’ler için optimize edilmiştir. Genel amaçlı video saklama, 

arşivleme ve amatör videolar için kullanılmaktadır. Yaklaşık olarak 

VHS kalitesindeki MPEG-1 görüntüsü, yayın için gereken niteliklere 

sahip değildir.  

MPEG-2: Ortalama 4-9 Mb/S değerinde bit oranına sahiptir. 

DVD’lerde ve dijital televizyonlarda kullanılmıştır. Dolby Digital Ses 

teknolojisini desteklemektedir. Ölçeklenebilir niteliği ile MPEG-2, 

yayın için düşük, kurgu ve kayıt için yüksek veri aktarım hızını 

mümkün kılmaktadır. Profesyonel ve broadcast donanımlar için 

oluşturulmuş bir standart olarak dijital video ekipmanı üreten birçok 
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firma tarafından desteklenmiş ve uluslararası yayın standardı haline 

gelmiştir.  

MPEG-4: Kullanıcısına hem MPEG-2 gibi gerçek hem de bilgisayar 

destekli çizimler sunarak etkileşime girme imkânı tanıyan ve 

geliştirilme aşamasında olan MPEG-4, içerik üreticilerine nesneleri 

silme, sahne ekleme ya da nesnelerin pozisyonlarını ve davranışlarını 

değiştirme gibi güçler tanıyacaktır.  

MPEG-7: Büyük hacimli ve arşive sahip olan yayıncı kuruluşların 

sahip olduğu içeriklerin içinden herhangi birinin içindeki sahne, renk, 

doku, kamera hareketi, video kodlama özellikleri gibi niteliklerine göre 

sınıflandırabilecek bir tür içerik bulucu olarak tasarlanan bu sıkıştırma 

modeli henüz kavramsal aşamada olan ve geliştirilme aşamasında olan 

bir standarttır.  

Dijital televizyon yayıncılığının ortaya çıkışında kuşkusuz video 

kodlama standardı MPEG’in büyük etkisi olmuştur. Büyük kapasiteler 

gerektiren dijital yayınlar, sıkıştırma teknolojileri ile daha az alan 

kaplar hale gelmiştir (Yaman, 2017:32). Buda video sinyallerinin dijital 

yolla daha kolay ve hızlı transferinin önünü açmıştır. Ayrıca dijital 

televizyonların en önemli avantajlarından biri görüntünün alt 

kanallarda gönderilebilmesidir. Bu sayede bir yayının farklı çözünürlük 

ve bit hızlarında iletilmesi mümkün olmaktadır. Günümüzde MPEG-2 

sektörün en yaygın sıkıştırma formatıdır ve bu format 19.39 Mbps 

kapasiteli bir dijital kanal imkanı sağlamaktadır. Yayıncı, dilerse tüm 

bant genişliğini tek bir yayın için sunabileceği gibi, bu bant genişliğini 
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ikiye, üçe, hatta dörde paylaştırarak yayınlarını iletebilir. Örneğin bir 

futbol karşılaştırması için yüksek çözünürlük gerekiyorsa 1080p 

kalitede görüntü aktararak tüm bant genişliğini kullanabileceği gibi, 

haber sunumu ya da tartışma programı gibi yüksek çözünürlüğe ihtiyaç 

duyulmayan yayınları daha düşük kalitede ileterek bant genişliğinden 

tasarruf sağlayabilir (Plonus, 2020:153).  

Dijital televizyon kapsamına aboneli televizyon programlama, 

bilgisayar yazılımı dağıtımı, veri iletimleri, teletekst, etkileşimli 

hizmetler ve ses sinyalleri gibi video ve veri hizmetleri de girmektedir. 

1996 tarihli Telekomünikasyon Yasası kapsamında “yardımcı ve ek 

hizmetler” olarak anılan bu hizmetler, zaman kaydırmalı video 

programlama ve kapalı devre televizyon hizmetleri, hisse senedi 

fiyatları, spor skorları, sınıflandırılmış reklamlar, çağrı hizmetleri, 

bölgesel haberler, belirli televizyon setlerini hedefleyen reklamlar gibi 

potansiyel olarak gelir getirici yenilikleri içermektedir (Fisher & Fisher, 

2021:32). 

Dijital Televizyon Nasıl Ortaya Çıktı? 

Dijital televizyon teknolojisi 1985’ten sonra televizyon teknolojisinde 

yaşanan gelişmelere paralel olarak ortaya çıkmıştır. Japonya ve Avrupa 

ülkeleri geliştirdikleri çeşitli standartlarla uydu ve kablolu şebekeler 

üzerinden dijital televizyon yayıncılığına hazır olduklarının sinyalini 

vermiştir, 90’lardan sonra dijital teknolojinin ucuzlaması ve 

yaygınlaşması dijital televizyon yayıncılığının endüstrileşmesine 

imkân tanımıştır (Şeker, 2009:76) 
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Dijital televizyon yayıncılığı ile ilgili resmi çalışmalar 1993’te Bonn’da 

gerçekleştirilen Digital Video Broadcasting projesi kapsamında 20 

ülkenin katılımı ile başlatılmıştır. Dijital televizyon yayıncılığı ise 

1994’te uydu yayıncılığı olarak başlamış ve hızla yaygınlaşmıştır 

(Şeker, 2009).  

1996 yılının sonlarında FCC (Federal İletişim Komisyonu – Federal 

Communications Commission), Gelişmiş Televizyon Sistemleri 

Komitesi (ATSC) tarafından Amerika Birleşik Devletleri’nde hem 

yüksek çözünürlüklü hem de standart çözünürlüklü tüm dijital 

televizyonlar için önerilen standartları onaylamıştır. FCC’nin planına 

göre, ülkedeki tüm istasyonlar 1 Mayıs 2003'e kadar ikinci bir kanalda 

dijital olarak yayın yapacak, aynı zamanda analog olarak da yayınlarına 

devam edecekti. Programlar dijital ve analog olarak “eşzamanlı” olacak 

ve halka geçişi kademeli olarak yapması için zaman tanıyacaktı. 

2006’da analog yayınlar sona erecek, eski TV setleri kullanılamaz hale 

gelecek ve yayıncılar orijinal analog spektrumlarını başka kullanımlar 

için açık artırmayla satılmak üzere hükümete iade edeceklerdi. 

Plan bu şekilde olmasına rağmen işler istenildiği gibi gitmedi. 2000 

yılında Amerika'da satılan 25 milyon TV setinin yüzde 3'ünden azı 

dijitaldi ve o yıl 52 şehirde 150 istasyon dijital olarak yayın yapıyor olsa 

da bu istasyonların çoğu yalnızca dijital formatta standart tanımlı 

programlar yayınlıyordu. Neredeyse hiç HDTV izlenemiyordu. Ayrıca, 

Amerikalı izleyicilerin üçte ikisinin kablolu televizyonu olmasına 

rağmen, çoğu kablo şirketi yeni dijital kanalları taşımayı reddediyordu. 

Buna karşılık, FCC dijital dönüşümü zorunlu kılmak istemişse de bu 
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durum tüketicilerin bir dijital kablo kutusu satın almasını gerektirecekti. 

Ayrıca sektör içinde böyle bir kutunun nasıl tasarlanacağı konusunda 

da anlaşmazlık söz konusuydu  (Fisher & Fisher, 2021:78). 

ABD’de bu gelişmeler yaşanırken, Avrupa’da HDTV zorunlu hale 

getirilmemiş ve gönüllü ve istekli bir dönüşüm gerçekleşmiştir. 1993 

yılında Avrupalı yayıncılar, üreticiler ve düzenleyici kurumlardan 

oluşan bir konsorsiyum Dijital Video Yayıncılığı (DVB) standardı 

üzerinde anlaşmış ve bu standardın, uydu, kablo ve karasal yayına 

uygulanması için anlaşmışlardır. 2000’li yıllara gelindiğinde Birleşik 

Krallık’taki evlerin yaklaşık %30’u, dijital televizyon setleri veya 

analog setlerin üzerindeki dönüştürme kutuları ile dijital programlara 

erişmeye başlamıştır. Japonya, Aralık 2000’de uydu üzerinden kendi 

dijital yayınına başlamış, 2003’te DVB’yi modifiye ederek dijital 

karasal yayına başlamıştır.  

Dijital televizyon yayıncılığı internet teknolojilerinde yaşanan 

gelişmeler neticesinde internete de taşınmıştır. Uydu yayıncılığı ile 

başlayan ve gelişen dijital televizyon yayıncılığına özellikle 2000li 

yıllarda internet tabanlı dijital televizyon platformları da eklenmiştir. 

İnternet erişim hızında yaşanan gelişmeler, akıllı telefon teknolojisinin 

gelişmesi, mobil medyanın yaygınlaşması gibi gelişmeler sayesinde 

özellikle 2010lu yıllardan sonra internet tabanlı dijital televizyon 

platformlarında artış yaşanmıştır.  
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Günümüzde dijital televizyon platformları temelde iki farklı alt yapıdan 

beslenmektedir. Uydu yayıncılığı ve internet. Bazı televizyon 

platformları uydu teknolojisinden gelenek kaynak kodlarla yayınlarını 

yaparken bazı platformlar da internet tabanlı yayın yapmaktadır. 

İnternet teknolojisini kullanarak yayın yapan dijital televizyon 

platformları arasında IPTV olarak adlandırılan platformlar da vardır. 

Türkiye’de ilk faaliyete geçen IP TV platformu Türk Telekom’un 

mülkiyetinde faaliyetlerini sürdüren TiviBu adlı platformdur.  

Dijital Televizyonların Analog Televizyonlardan Farkları 

Analog yayıncılık ile karşılaştırıldığında dijital televizyon yayıncılığı, 

bilgisayarlaşma dili ve şifreleme yardımıyla daha iyi niteliklerle 

donatılmış bir yayıncılık türüdür. Televizyon yayınlarının içerikleri, 

kapsamı, internet ağı ve iletişim teknolojileri ile yöndeşmiştir. 

Dijitalleşme ile telekomünikasyon, bilgisayar ve enformasyon 

teknolojilerinin televizyon yayın yapılarıyla ve içeriğiyle yöndeşmesi, 

internet ağ aracılığı ile televizyon içeriklerinin ve yayınlarının 

gönderilmesi imkânlı hale gelmiştir (Akcan, 2017:99) 

20. yüzyıl itibariyle televizyon yayıncılığı haberleşme ve iletişim 

alanlarında kullanılan mevcut teknolojilerde çok hızlı bir dönüşüm 

süreci yaşamıştır. Dijital (sayısal) iletişim teknolojisi aracılığıyla 

yapılan televizyon ve radyo yayıncılığında, analog yayınlara göre ses 

ve görüntü açısından üstünlüğün yanı sıra çok daha ekonomik 

koşullarla program iletme imkanı ortaya çıkmıştır (Kırık, 2010: 31). 
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Dijital yayıncılığın analog yayıncılık karşısındaki avantajlarını Şeker 

(2009) şöyle sıralamıştır: 

✓ Dijital teknoloji analog sisteme göre görüntünün ve sesin daha 

kaliteli aktarılmasına olanak tanır,  

✓ Dijital teknoloji uydu ve kablodan yapılan yayınların taşıdığı 

kanal kapasitesini önemli ölçüde arttırmıştır. Uydu aktarıcısından 

bir analog televizyon kanalı yayını yapılırken, aynı aktarıcıdan 

daha kaliteli olarak dört dijital televizyon kanalı yayını 

yapılabilmektedir.  

✓ Dijital yayıncılıkta analog yayıncılıkta olduğu gibi hava 

şartlarından ve iletim ağı hatlarında oluşan parazitlerden 

etkilenmeden kaliteli ve temiz iletişim sağlanabilmektedir.  

✓ Analog görüntü ve sesin kaydından ve iletiminde meydana gelen 

kayıplar tekrar kullanımda kaliteyi düşürmektedir. Dijital görüntü 

ve seste ise sınırsız sayıda kopyalama ve farklı iletim ağlarına 

aktarma kayıp olmadan ve kaliteli olarak yapılabilmektedir.  

✓ Dijital yayıncılıkta görüntü ve seste olan tekrarları ve gereksiz 

bilgileri kaldırmak, yapılan sıkıştırmayla görüntü ve sesi daha dar 

bir banttan, frekanstan iletmek mümkündür. Bu sayede kanal 

kapasitesi 4 kat arttırılabilmektedir.  

✓ Dijital kodlu görüntü ve sesler mevcut tüm iletim ağlarına uyumlu 

olduğu gibi internet gibi iletişim standartlarından iletilmeye de 

uygundur.  
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✓ Dijital yayıncılıkta izleyiciyle etkileşime olanak veren 

uygulamalar bulunmaktadır. Bu yolla karşılıklı veri iletimi de 

yapılabilmektedir.  

✓ İzleyiciler istedikleri programları tercih etme, görüntüleri farklı 

açılardan seyretme; trafik, hava durumu, borsa gibi istedikleri 

bilgilere ulaşabilme özgürlüğüne sahiptir. 

✓ Dijital yayıncılığın bu özelliği sayesinde normal görüntü ve sesin 

yanında dakikada onlarca sayfa metin gönderilerek izleyicilerin 

ilgilendikleri konularda bilgilendirilmesi mümkündür. 

✓ Dijital yayıncılığın isteğe bağlı program seçme özelliği yayın 

merkezinden izleyici talebine bağlı olarak farklı programların 

farklı abonelere doğrudan yönlendirilmesine imkan vermektedir.  

✓ Dijital yayıncılıkta görüntü sinyali izleyicinin talebine göre farklı 

ekran çerçeve oranlarını seçmelerine imkan tanımaktadır. 

✓ Dijital görüntü ve ses farklı kullanıcılara farklı kalitede ve 

detayda gönderilebilmekte; izleyici alıcısının kalite ve 

kapasitesine göre izleme yapabilmektedir.  

Analog televizyon yayıncılığının yerini dijital teknolojilere bırakması, 

iletişim ve televizyon yayıncılığı adına çok önemli bir gelişme 

olmuştur. Dijital televizyon teknolojisinin analog yayıncılıkta yaşanan 

program sıkıntısını ortadan kaldırmasına ek olarak MPEG sıkıştırma 

yöntemlerini kullanması ise yayıncılığın çehresini değiştirmiştir. Dijital 

yayıncılık ile birlikte ortaya çıkan etkileşim olgusu bu alana yönelik 

ticari bir pazar ortaya çıkarmıştır (Kırık, 2010:51). 
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Geleneksel televizyon izleyicisi, televizyon programını yönetme 

şansına sahip değilken, etkileşimli televizyon izleyicileri programların 

önünde daha aktif konumdadır ve programı yönetme şansına sahiptir. 

Bu nedenle geleneksel televizyon izleyicisi ve etkileşimli televizyon 

kullanıcısı ayrımlarına gidilmektedir (İspir, 2008:83). Bu sayede 

izleyiciler televizyon yayın akışını takip ederken, her seferinde kendi 

eylemleri ile değişen içeriklerle karşılaşmakta, dolayısıyla televizyon 

deneyimi etkileşimlilik ile yeni bir iletişim yörüngesine doğru 

evrimleşmektedir. Bu haliyle etkileşimli televizyon izleyicilerin neyi ne 

zaman, nerede izleyeceklerine kendilerinin karar verdiği; ileti akış 

yönünü ve iletişim rollerini değiştirebildiği gelişmiş bir televizyon 

izleme şeklidir (Taşdelen & Kesim, 2014:132). 

Dijital televizyon yayıncılığının sunduğu etkileşim olanakları aslında 

teknolojinin getirmiş olduğu teknik olanakların bir sonucudur. Dijital 

televizyon yayıncılığının sağlamış olduğu en büyük olanak olan 

etkileşim, televizyonun da farklı şekilde konumlanmasına ve 

kullanılmasına neden olmaktadır. Sunulan en temel etkileşim unsuru 

bireysel boyutta gereksinim duyulan enformasyona erişim olarak 

tanımlanabilir. Çünkü dijital televizyon yayıncılığı ile televizyon, aile 

üyeleriyle birlikte paylaşılan izleme eylemi olmaktan uzaklaşılarak, 

bireysel izleme deneyimlerinin gerçekleştirilebileceği ve 

yönlendirilebileceği araçlar haline gelmiştir (İspir, 2008:51). 
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Televizyonculukta dijitalleşme, geleneksel medyanın yeni medya 

ortamına taşınması ve dolayısıyla bilgisayar, telekomünikasyon 

sistemleri ile birbirlerine yakınsaması da söz konusudur. Böylece 

dijitalleşme ve yakınsama, iletişim alanlarında bütünleşmeyi getirmiş, 

bugüne dek olmayan yeni iletişim ortamlarının ortaya çıkmasına neden 

olmuştur (Yaman, 2017:71). 

Televizyonculukta dijitalleşme isteğe bağlı yönlendirileni katılımcı, 

doğrusal olmayan, daha fazla reklam odaklı ve çift yönlü bir iletişim 

şekli ortaya çıkarmış, televizyon izleyicinin enformasyon ve iletişim 

amacıyla kullandığı ve yönlendirdiği bir cihaz haline gelerek pasif 

iletim aracı olmaktan uzaklaşmıştır. 

Dijital televizyon yayıncılığında genel izleyici kitlesi dışında kalan 

içeriklere de yer vermiştir. Ana akım medyada sansürlenen içerikler 

burada sansürsüz biçimde yer alabilmiştir (Duman, 2019:54). 

İnternetin televizyon yayıncılığında kullanımından önce ortaya çıkan 

dijital yayıncılık daha kaliteli bir görüntü ve ses aktarımını beraberinde 

getirmiş; görüntü ve sesin dar bantlar ile sıkıştırılarak aktarılması kanal 

kapasitesinin de artmasını sağlamıştır. Dijital kodlamaların oluşturduğu 

görüntü ve sesler, internet ağı üzerinden aktarılabilir hale gelmiştir. 

Tüm bu gelişmeler televizyonun ev merkezli olmasından çıkmış ve 

televizyonun izlenme alışkanlıklarında önemli değişiklikler yaratmıştır 

(Seçmen, 2019:69). 
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IPTV, Web TV gibi televizyon yayıncılığı için oluşturulan yeni 

altyapılar aynı zamanda izleyicinin aktif olmasını sağladığı için 

izleyicinin istediği saatte, kendi istediği yayınları izleyebilmesi; 

geleneksel televizyon izleyicisini yeni televizyon izleyicisine hatta 

televizyon kullanıcısına dönüştürmektedir (Seçmen, 2019:52). 

Dijital Televizyon Yayın Türü Olarak Ödemeli Televizyon 
Yayıncılığı (Pay TV) 

Dijital yayıncılığında yaşanan hızlı gelişmeler, bu başlık altında uydu 

yayıncılığı ve internet tabanlı teknolojiler aracılığı ile televizyon 

yayıncılığına imkân tanımıştır. Böylece Web TV, IPTV, video on 

demand ve Pay Per View gibi yeni dijital yayıncılık kavramları ortaya 

çıkmıştır. Özellikle dijital teknoloji ile beraber internet üzerinden 

geleneksel televizyon yayınlarını izlemek mümkün hale gelmiş, 

standart protokollerinin yaygınlaşması, internet erişiminin artması ve 

yeni veri sıkıştırma yöntemleri geliştirilmesi ile beraber internet 

üzerinden yayıncılık gelişmeye başlamıştır. 

Ödemeli televizyon yayıncılığı, abonelik yoluyla dijital televizyon 

temelli yayıncılık hizmetlerine verilen genel addır. Sayısal yayıncılık 

teknolojilerini temel alarak yayın yapan, televizyon programlarını belli 

bir ücret karşılığında izleme imkanı sunan ticari bir hizmettir. 

Televizyonun analog yayıncılıktan sayısal yayıncılığa geçişi, internet 

hızının artması ile ödemeli televizyonlar da yaygınlaşmıştır.  Telkoder 

(2015) dijital tabanlı yayın yapan ödemeli televizyonları altı kategoride 

sınıflandırmıştır. 
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✓ Uydu Platform Hizmeti: Haberleşme uydularından geçirilen 

yayın sinyallerini kullanarak yayınları ileten sistem olan uydu 

platformları, genellikle çanak anten ve LNB ile alınmaktadır. 

Daha sonra uydu alıcısı ve akıllı kart ile yayının şifresi 

çözülmektedir. Uydu platformu, karasal televizyon ve kablolu 

televizyonun olmadığı bölgelerde geniş bir alana 

sunulabilmektedir. Türkiye’de D-Smart ve Digitürk bu 

platformlara örnektir. 

✓ Kablolu TV Hizmeti: Televizyon programlarının koaksiyel 

kablolar ya da fiber optik kablolar aracılığı ile ışık sinyalleri 

üzerinden iletildiği hizmettir. Aynı kablo üzerinden yüksek hızlı 

internet, telefon ve radyo sinyalleri de iletilebilir. Türkiye’de 

faaliyet gösteren tek kablo TV hizmeti Türk Telekom bünyesinde 

yayın yapan Kablonet’tir. 

✓ Mobil TV Hizmeti: Akıllı telefonlar üzerinden video ve 

televizyon içeriklerine erişimi sağlayan hizmettir. Yayınlar, 

mobil internet bağlantısı ya da WiFi yoluyla alınabilmektedir.  

✓ Web TV Hizmeti: İnternete bağlanabilen her yerden bilgisayar ve 

tarayıcı aracılığı ile yayınları izleme imkanı sağlayan hizmettir.  

✓ IPTV Hizmeti: Yayınları internet protokolü üzerinden geniş bant 

internet bağlantısı aracılığı ile ileten sistemdir. İndirme yerine 

doğrudan medya akışı sağlamaktadır. Türkiye’de Tivibu bu 

alanda faaliyet gösteren IPTV işletmesidir. 
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✓ Smart TV Hizmetleri: İnternet ve televizyonun yakınsamasıyla 

ortaya çıkan, izleyenlerine yalnızca seçtiği kanallar üzerinden 

fiyatlandırma veya sadece tek seferlik ya da sınırlı görüntüleme 

için bir kerelik ödemeye dayalı fiyatlandırma ya da bir kere 

ödeme yapılarak alınan şifre çözme kartları üzerinden 

izleyebilme imkanı sunan sistemlerdir.  

Ödemeli Televizyonlar (Pay TV), sıklıkla “İzle ve Öde (Pay Per View 

– PPV)” sistemleriyle karıştırılmaktadır. Ödemeli televizyonlar aylık 

abonelik yöntemiyle platformdaki içeriklerin tümünü izleyebilme 

temeline dayanırken, İzle ve Öde sistemleri ise tek bir seferlik ve 

yalnızca ödemesi yapılan içeriği izlemeye dayanan sistemleri ifade 

etmektedir.  

Ödemeli Televizyonların (PAY TV) Türkiye’deki Gelişimi 

Türkiye'de dijital televizyon yayıncılığını başlatan ödemeli 

televizyonların ilki 1995 yılında CINE5 ile başlamış ve 2000 yılında 

Digiturk’ün oluşumuyla devam etmiştir (Koyuncu, 2017:54). 1999’da 

Çukurova Grubu tarafından kurulan Digiturk, 2000 yılında yayın 

hayatına başlamış ve Türkiye Futbol Ligi yayın haklarını uzun süre 

elinde bulundurmuştur. Kuruluş 2015’te Katar merkezli BeIn Media 

Group’a satılmıştır. Dijital alanda Digiturk’ün ardından Türkiye’de 

kurulan diğer bir dijital platform D-Smart olmuştur. 2007’de Doğan 

Holding bünyesinde faaliyetlerine başlayan platform 2018’de 

Demirören Holding’e satılmıştır. Bu iki platform uydu teknolojisini 
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temel alarak faaliyetlerine başlamış daha sonra ise internet tabanlı 

hizmette vermeye başlamıştır. 

Türk Telekom tarafından sunulan dijital TV platformu Tivibu 2010’da 

faaliyetlerine başlamıştır. Kablo TV ise 2008’de Teledünya adıyla 

dijital televizyon yayınlarına başlamış ve 2016’da ismini KabloTV 

markasına çevirmiştir. Turkcell TV ise Turkcell bünyesinde 2015’ten 

bu yana hizmetlerini sürdürmektedir. Blu TV Türkiye’de çevrimiçi 

platformlarda en çok orijinal içerik üreten yerli online dijital yayın 

organıdır. 2016’da Doğan Holding bünyesinde kurulan bu dijital 

televizyon özellikle “Masum” dizisi ile popüler olmuştur (Duman, 

2019:82). Doğan Medya’nın Demirören Holding'e satışı sürecinde Blu 

TV Doğan Holding bünyesinde kalmıştır. 2016 Kasım ayında hizmete 

başlayan Puhu TV 11 bin saati aşan Türkçe Premium dizi ve filmleri ile 

kullanıcılarına hizmet vermektedir. Ayrıca Puhu TV’nin yayınladığı ilk 

orijinal içeriği olan Fi dizisi Türkiye’nin en çok bilinen online dizisi 

olmuştur. 2021 yılında yayın hayatına başlayan Exxen ve Gain bu 

pazara eklenen son iki oyuncu olmuştur. 

1997’de izleyicilere internet üzerinden dijital film ve dizi izlemek 

amacıyla kurulan bir platform olan Netflix, başlangıçta Amerika kıtası 

ve 14 ülkede hizmet vermiş, günümüzde ise ücretli olarak dünya 

çapında yayın yapan ve milyonlarca abonesi olan uluslararası internet 

tabanlı dijital platform haline gelmiştir. Netflix’in Türkiye yayınlarına 

ise 22 Eylül 2016’da başlamıştır. Türkçe dil desteği ve Türk lirası ile 

ödeme seçeneklerinin yanı sıra çok sayıda Türk dizi ve filmini de 
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içerikleri arasına ekleyen platform yerli yapım şirketleri ile de işbirliği 

yapmıştır (Atasoy & Oğuz, 2019:58). 

Netflix Türkiye’ye giriş yaptıktan sonra La Casa de Papel ve Black 

Mirror gibi Netflix içeriğini Türkçe altyazı ve dublaj seçenekleriyle 

yayınlamış, ardından 2018 yılında “Hakan: Muhafız / The Protector” 

adlı ilk Netflix Türkiye orijinal dizisini içeriğine eklemiştir. Netflix’in 

Türkiye’de yayın hayatına başlaması ile platform Türkiye’de de 

yaygınlaşmış ve yerli yapım sayısını arttırmıştır.  

Dünyada Ödemeli Televizyon (PAY TV) Platformları 

Aboneliğe dayalı kablolu veya uydu televizyon hizmetlerine atıfta 

bulunan Pay TV, uzun zamandır dünya çapında önde gelen haber ve 

eğlence kaynaklarından biri olmuştur. Ancak son yıllarda, teknolojik 

gelişmeler dalgası, üst düzey (OTT) video içeriği ve çevrimiçi akış 

hizmetleri, küresel ödemeli TV endüstrisine meydan okumuş ve bir 

dönüşüme neden olmuştur. Küresel ödemeli televizyon geliri 2019'dan 

2020’ye geçişte 186 milyardan, 177 milyar dolara düşmüştür. Bu düşüş 

isteğe bağlı içeriğin (VOD) artması nedeniyle yaşanmıştır. Streaming 

(akış) devrimi ödemeli televizyonların düşüşünü gözle görülür şekilde 

hızlandırmıştır. Ancak dijital pazarlar gelişimini sürdürmektedir. 2020 

yılında, dünya çapındaki ödemeli televizyon abonelerinin sayısı 1,03 

milyara ulaşmıştır. Yapılan projeksiyonlar bu süreçte en az beş yıl daha 

ılımlı bir büyüme olacağını iddia etmektedir (Statista, 2021). 
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Ödemeli TV endüstrisi, Avrupa veya Kuzey Amerika gibi dijital olarak 

gelişmiş pazarlarda önemli zorluklar yaşamaktadır. OTT (Over the Top 

– Tercihli Hizmet) medyasının ve İsteğe Bağlı Video (Video on 

Demand - VOD) hizmetlerinin sürekli artan kullanılabilirliği ve satın 

alınabilirliği nedeniyle izleyiciler, daha esnek video eğlence seçenekleri 

lehine kablo veya uydu aboneliklerini kademeli olarak iptal etmektedir. 

Özellikle ABD’de ödemeli televizyon abonelerinin sayısı, son on yılda 

belirgin bir düşüş göstermektedir. ABD’deki ödemeli televizyon 

penetrasyon oranı, son 10 yılda %88’den %74’e düşmüştür. Abone 

kaybıyla mücadele etmek için ise birçok ödemeli televizyon sağlayıcısı, 

OTT hizmetlerini portföylerine entegre etmeye çalışmaktadır (Statista, 

2021).   

Şekil 1: ABD’de PAY-TV Abonelik İptal Etme Oranı 

 

Kaynak: (Pay-TV to Lose Most Subscribers Ever in 2020, 2020) 
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Buna karşılık Latin Amerika, Afrika ve Asya-Pasifik bölgesi gibi 

gelişmekte olan dijital pazarlardaki izleyiciler hala ödemeli televizyonu 

benimsemektedir. Latin Amerika’da ödemeli televizyon abone sayısı 

Meksika, Arjantin ve Kolombiya için ılımlı bir büyüme göstermektedir. 

Bununla birlikte Küresel ödemeli televizyon aboneliği ve gelir artışı 

için tartışmasız en etkili pazar ise Asya'dır. 2026’ya kadar Asya-Pasifik 

bölgesindeki ödemeli televizyon aboneliklerinin sayısının Çin, 

Hindistan ve Güney Kore’nin önderliğinde 630 milyona ulaşması 

beklenmektedir. Çin, uzun zamandır ödemeli televizyon 

penetrasyonunda ABD’yi en yakından takip ederken, Endonezya ise 

ödemeli televizyon konusunda en hızlı artışı yaşayan ülke 

konumundadır (Statista, 2021).   

2020 ile 2026 arasında ödemeli televizyon abone sayısının 15 

milyonluk artış ile 1,02 milyar düzeyine çıkacağı tahmin edilmektedir. 

Aynı dönemde 92 ülkede ödemeli televizyon abone sayısında artış 

görülmesi, 46 ülkede ise abone kaybedilmesi beklenmektedir. Çin ve 

Hindistan, tüm dünyadaki ödemeli televizyon aboneliklerinin 

neredeyse yarısına sahipken, Çin’in 2026 yılında 10 milyon abone 

kaybı yaşayacağı öngörülmektedir. Buna karşılık Hindistan’da ödemeli 

televizyon abonelerinde 21 milyonluk bir artış beklenmektedir. 

ABD’nin de 16 milyon abone kaybı yaşayacağı düşünülmektedir 

(Global Pay TV Subscriber Forecasts 2021, 2021). 
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Tablo 1. Küresel Ödemeli Televizyon Abone Sayısı (Milyon) 

  2010 2020 2021 2026 

Çin 194,5 327,2 325,3 317,5 

Hindistan 116,1 159,7 164,1 180,7 

ABD 104,8 79,5 75,0 63,9 

Rusya 25,1 42,0 42,1 40,0 

Almanya 20,2 25,2 25,0 23,8 

Diğerleri 262,1 370,5 373,1 393,3 

Kaynak: (Global Pay TV Subscriber Forecasts 2021, 2021). 

Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu MENA Ülkeleri’nin (Ortadoğu 

ve Kuzey Afrika) verilerine bakıldığında ise Pay TV abone sayısının 

son beş yılda düşüş gösterdiği ve önümüzdeki beş yılda da düşeceği 

öngörülmektedir. Bölgedeki ödemeli televizyon gelirlerinin 2016 ve 

2020 yılları arasında %14’lük düşüşle 2,74 milyar USD’ye gerilediği, 

2026 yılına kadar 2,52 milyar USD’ye gerileceği düşünülmektedir. 

Dolayısıyla toplam gerilemenin 2016’dan itibaren %23’e ulaşacağı 

değerlendirilmektedir (Digital TV Research, 2021).  

Türkiye, 2026 yılına kadar 752 milyon USD’lik gelir tahmini ile 

bölgenin en fazla ödemeli televizyon geliri elde eden ülkesi 

konumundayken, en yüksek gelirin görüldüğü 2016 yılına göre %17’lik 

kayıp yaşanacağı öngörülmektedir. İsrail’de 2016’ya göre 

neredeyse %50’lik bir kayıpla 493 milyon USD’lik 2026 yılı geliri elde 

edileceği düşünülmektedir. Buna karşılık Arapçanın konuşulduğu 13 

ülkede abone sayısı %18 artarak 4 milyon seviyesine yükselmesine 

rağmen, ödemeli televizyon gelirlerinin 2026’da yaklaşık 1 milyar USD 
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seviyesinde kalacağı düşünülmektedir. Türkiye ve İsrail’in, 2026’da 

bölgedeki ödemeli televizyon geliri pastasının yaklaşık yarısını birlikte 

karşılayacağı öngörülmektedir  (Digital TV Research, 2021).  

Şekil 2. MENA Ülkeleri Ödemeli TV Gelirleri 

 

Kaynak:  (Digital TV Research, 2021) 

 

Digital TV Research’ın açıkladığı bu veri Türkiye başta olmak üzere 

pek çok ülkenin medyasında yer bulamamıştı. Konu ile ilgili Sina 

Koloğlu “Böyle araştırmalar kamu oyu ile paylaşılmaz. Sektörün içinde 

yöneticiler arasında konuşulur paylaşılır.” Şeklinde yorumlayarak, 

ortaya çıkan sektör hakkında “..bütün bunlar para kazanacak mı? Öyle 

haftada bir film iki dizi yapmakla olmuyor, zaman gösterecek” diyerek 

bu sektörde yaşanan kalabalıklaşmaya dikkat çekmiştir (Milliyet,2021). 

 

555

99

290

330

493

752

Diğerleri Mısır S. Arabistan BAE İsrail Türkiye



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  / 2  | 273 

Dünyanın en popüler küresel dijital yayın platformlarına bakıldığında 

2020 yılı sonu itibariyle en çok aboneye Netflix’in sahip olduğunu 

görmekteyiz. Netflix’in küresel pazarda 208 milyon abonesi 

bulunmaktadır. Onu ikinci sırada 175 milyon abone ile Amazon Prime 

takip etmektedir. 

Tablo 2.  Küresel Ölçekli Dijital TV Platformlarının Abone Sayısı (2020) 

Kaynak: Financial Times (2021) 

2021 yılına girdiğimizde Netflix, 2021 yılında 6 milyon abone sayısına 

ulaşacağını açıklamasına rağmen dünya genelinde yılın ilk çeyreğinde 

dünya genelinde 3.9 milyon yeni abone ulaştı. Bu artış şirketin 

tahminlerinin altında kalınca Netflix şirketinin hisseleri yüzde 13 düşüş 

yaşamıştır (Sözcü, 2021:6).  

Yaklaşık 3 milyon yeni abone kazanmasına rağmen bu kazanım 2013 

yılının ilk çeyrek performansından sonra en kötü performans oldu. Fiyat 

artışlarından dolayı Netflix’in net karı artsa da abone sayısında istediği 

hedefi yakalayamaması bir kez daha “Ödemeli dijital televizyon 

platformları sıkıntıya mı giriyor” sorusunu gündeme getirmiştir.  

Platform Abone Sayısı (Milyon Adet) 

Netflix 208 

Amazon Prime 175 

Disney Plus 103 

HBO Max 44 

NBC Universal Peacock 42 

Discovery 15 
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Ödemeli Televizyon Sistemlerinin (PAY TV) Türkiye’deki 

Durumu 

Bilgi Teknolojileri Kurumu tarafından hazırlanan Türkiye Elektronik 

Haberleşme Sektörü Üç Aylık pazar Verileri Raporu, üç ayda bir 

Türkiye’deki tüm haberleşme sektörünün nabzını tuttuğu gibi ödemeli 

televizyon hizmetlerine ilişkin verilere de yer vermektedir. İlgili 

raporda, Türkiye’deki ödemeli dijital televizyon servisleri olan  Turksat 

Kablo TV, Digiturk, D-Smart ve Tivibu hizmetlerine ait veriler yer 

almaktadır. 

2020 yılı son çeyrek itibariyle BTK tarafından Kablolu Yayın Hizmeti 

(KYH) sunmak üzere yetkilendirilen 15 işletmeci bulunmaktadır. 

Kablolu yayın hizmeti sunan Turksat’ın dışında KYH hizmeti sunmak 

üzere yetkilendirilmiş diğer işletmecilerden TTNet ve Superonline 

yalnızca IPTV hizmeti sunmaktadır.  

Tablo 3. Kablo TV Abone Sayıları 

  Kablo TV Abone Sayısı IPTV Abone Sayısı 

2018Q1 1.221.538 1.174.838 

2018Q2 1.216.953 1.226.860 

2018Q3 1.227.372 1.282.966 

2018Q4 1.248.240 1.334.683 

2019Q1 1.245.132 1.362.751 

2019Q2 1.236.484 1.395.128 

2019Q3 1.257.535 1.443.451 

2019Q4 1.278.945 1.496.828 
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2020Q1 1.296.065 1.550.366 

2020Q2 1.311.992 1.590.239 

2020Q3 1.337.795 1.669.057 

2020Q4 1.383.369 1.771.966 

 

Kaynak: BTK Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü Üç Aylık Pazar 

Verileri Raporları’ndan derlenerek oluşturulmuştur. 

Tablo 3’te Türkiye’deki aktif ödemeli televizyon platformlarının 

2018Q1 – 2020Q4 dönemlerine ait verileri görülmektedir. Digiturk 

2018 yılının birinci çeyreğinde yurt içinde 2 milyon 246 bin 752 

abonelik sözleşmesine sahipken, bu sayı %4,6’lık bir düşüşle 2020 

yılının dördüncü çeyreğinde  2 milyon 141 bin 984’e gerilemiştir. 

Ödemeli televizyon abone sayısı ise 2 milyon 572 bin 30’dan %9,2’lik 

bir düşüşle 2 milyon 334 bin 674’e gerilemiştir. D-Smart’ın abonelik 

sözleşmesi sayısı, 969 bin 175’ten 1 milyon 22 bin 903’e, ödemeli 

televizyon abone sayısı ise 1 milyon 10 bin 656’dan 1 milyon 125 bin 

107’ye yükselmiştir. Tivibu da abone sayısını 632 bin 933’ten 637 bin 

987’ye yükseltmiştir.  
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Tablo 4. Ödemeli TV Abone Sayısı 
  Digiturk D-Smart Tivib

u  
Yurt İçi Yurt Dışı Yurt İçi Yurt Dışı Yurt 

İçi 
  ASS KS ÖTV

AS 
ASS KS ASS KS ÖTV

AS 
AS
S 

KS ASS / 
KS / 
ÖTV
AS 

2018
Q1 

2.246.
752 

2.585.
585 

2.572.
030 

64.7
74 

121.9
59 

969.17
5 

1.010.
656 

935.1
22 

4.3
12 

4.3
12 

632.9
33 

2018
Q2 

2.208.
934 

2.549.
764 

2.536.
119 

63.0
87 

120.1
17 

982.99
6 

1.025.
492 

947.8
60 

4.3
16 

4.3
16 

783.4
85 

2018
Q3 

2.187.
903 

2.528.
768 

2.515.
677 

63.4
19 

120.0
99 

991.05
7 

1.032.
798 

954.9
94 

4.1
77 

4.1
77 

898.3
11 

2018
Q4 

2.146.
246 

2.487.
225 

2.473.
176 

60.9
83 

119.8
46 

992.50
4 

1.049.
766 

955.5
95 

3.9
39 

3.9
39 

936.2
48 

2019
Q1 

2.121.
719 

2.464.
294 

2.449.
552 

59.1
72 

117.7
25 

996.66
0 

1.059.
548 

958.8
10 

3.8
09 

3.8
09 

952.7
78 

2019
Q2 

2.100.
349 

2.446.
328 

2.431.
753 

57.2
90 

114.2
50 

1.008.
402 

1.078.
810 

969.6
38 

3.9
45 

3.9
45 

925.4
57 

2019
Q3 

2.161.
899 

2.369.
998 

2.355.
433 

57.7
38 

113.1
54 

1.008.
307 

1.084.
384 

968.5
39 

4.0
47 

4.0
47 

871.7
53 

2019
Q4 

2.152.
276 

2.361.
334 

2.346.
148 

55.8
77 

112.9
77 

1.004.
381 

1.084.
741 

963.8
60 

4.1
38 

4.1
38 

824.8
88 

2020
Q1 

2.163.
266 

2.371.
782 

2.356.
747 

54.8
06 

110.8
42 

1.000.
791 

1.084.
983 

959.7
73 

4.1
53 

4.1
53 

793.3
57 

2020
Q2 

2.166.
072 

2.375.
085 

2.358.
917 

53.5
10 

113.4
52 

1.013.
748 

1.100.
103 

972.2
41 

4.0
65 

4.0
65 

721.1
83 

2020
Q3 

2.153.
135 

2.364.
942 

2.346.
571 

53.0
36 

115.2
47 

1.021.
686 

1.114.
480 

979.6
82 

4.0
82 

4.0
82 

668.9
32 

2020
Q4 

2.141.
984 

2.353.
275 

2.334.
674 

51.1
66 

115.5
32 

1.022.
903 

1.125.
107 

979.7
39 

3.9
86 

3.9
86 

637.9
87 

ASS Abonelik Sözleşmesi Sayısı 

KS Kullanıcı Sayısı 

ÖTV
AS 

Ödemeli TV Abone Sayısı 

Kaynak: BTK Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü Üç Aylık Pazar 

Verileri Raporlarından derlenerek oluşturulmuştur  

https://telkoder.org.tr/btk-pazar-verileri/#1515662735009-00e6f41a-

c35f (htt)
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RTÜK 2018 yılında gerçekleştirdiği “Televizyon Eğilim 

Araştırması”nda Türkiye’de faaliyette bulunan dijital medya 

platformlarının o dönem için beklendiği kadar yaygın olmadığı kanısını 

ortaya çıkartmıştır. Araştırmaya göre bu platformların tercih edilme 

nedenleri arasında içerik çeşitliliği, istenilen içeriğin her an izlenmeye 

hazır olması gelmektedir (RTÜK,2019). 

Bu platformların en büyük tehdidi ise korsan yayın yapan siteler. 

Araştırmaya göre her on kişiden altısı için korsan kişilerdeki güvenlik 

sorunu önemli bir faktör olarak görülmüş. Bu durum insanların dijital 

platformların yayınlarını bedava sunan korsan sitelere karşı hala 

sempati duyduklarını göstermektedir. RTÜK’ün araştırmasına katılan 

deneklerin yüzde 94,3’ü bu dijital platformlarına paralı bir üyelikleri 

yok. Üye olanların yüzde 93’ü ise Netflix’e üye iken onu ikinci sırada 

Blu TV, üçüncü sırada ise BeInConnect takip etmektedir.  

2019 yılında yapılan ve CHİP Dergisi tarafından açıklanan araştırmada 

Türkiye’de en fazla bilinen dijital televizyon platformu Netflix 

olmuştur. Netflix’in bilinirlikte en yakın takipçileri TiviBu ve Blutv 

olmuştur. TiviBu yüzde 76’lık bir bilinirliğe sahipken yüzde 18’lik bir 

kullanım oranına sahip olduğu görülmüştür. Blutv yüzde 63’lük bir 

bilinirlik oranına sahipken kullanım oranı yüzde 14 olmuştur. 

Araştırmada bilinirlikte dördüncü sırada olan Puhutv’nin kullanım 

oranında ikinci sırada yer almıştır (CHİP,2020:31). 
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2020 yılında başlayan pandemi insanların günlük hayatına da büyük 

etki etmiştir. Özellikle medya kullanımı bundan en fazla etkilenen 

konulardan biri olmuştur. Pandemi döneminde yaşanan karantina ve 

uzun süren sokağa çıkma kısıtlamaları insanların dijital televizyon 

kanallarına olan ilgisini de olumlu gönde etkilemiştir. Popüler olan 

dijital yayın platformlarını bu popülerliğini medya yansımalarında da 

göstermiştir.  

Medya Takip Merkezinin gerçekleştirdiği araştırmada 2016 yılından 

2020 yılına kadar her yıl dijital yayın platformlarının medyada haber 

olma sayısında artış olduğu görülmüştür.  

Şekil 3. Dijital TV Platformlarının Medyada Haber Olma Sayısı 

 

Medya Takip Merkezinin verilerine göre 2020 yılında Türk medyasında 

adı en fazla geçen,  en fazla haber olan dijital yayın platformu Netflix 

olmuştur. Netflix markası toplamda 114 bin 963 kez haber olmuştur. 
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İkinci sırada BluTV yer alırken üçüncü sırada ise Amazon Prime yer 

almıştır (Medya Takip Merkezi,2021). 

Tablo 5. Dijital Yayın Platformlarının Medya Yansımaları (2020) 

Sıra Platform 

Yazılı 

Basın 

Görsel 

Basın 

Internet 

Medyası 

Toplam Haber 

Sayısı 

1 Netflix 7.141 3.192 104.630 114.963 

2 BluTV 752 12 10.346 11.110 

3 Amazon Prime 361 76 6.215 6.652 

4 puhutv 188 21 3.453 3.662 

5 Exxen 38 2 2.420 2.460 

 

Kaynak: Medya Takip Merkezi Verilerinden Derlenmiştir 

Türkiye’de Faaliyet Gösteren Ödemeli Dijital TV Platformlarının 

İşletme Modeli 

Türkiye’de faaliyet gösteren dijital yayın platformlarının tamamı 

internet üzerinden hizmet vermektedir. Faaliyetlerine uydu aracılığı ile 

hizmet vererek başlayan D-Smart, Digitürk’te mevcut hizmetlerine 

internet tabanlı “seç-izle” (VOD) hizmetleri eklemişler ve bu hizmetleri 

mevcut yayın paketlerinin içine ek bir abonelik tarifesi ile entegre 

etmişlerdir.  DSmart bu hizmeti “DSmart Go” ile sunarken Digitürk 

“BeIn Connect” hizmeti ile gerçekleştirmektedir. Her iki marka da 

internet tabanlı mobil hizmetlerini genel paketlerinin altında ek bir 

hizmet olarak sunmaktadır. 
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Tablo 6.  Sadece Internet Aracılığı ile Hizmey Veren Dijital TV 

Platformları 

İnternet Tabanlı Ödemeli TV 
Platformları Menşei 

Netflix ABD 

Blu TV Türkiye 

Exxen Türkiye 

Puhu TV Türkiye 

Gain Türkiye 

Filbox TV Türkiye 

Amazon Prime ABD 

Tivibu Türkiye 

 

 

Tivibu, Türk Telekom tarafından 2010 yılında faaliyete başlamıştır. 

Önceleri her ne kadar bir internet televizyonu gibi gözükse de zamanla 

bir IP TV platformu olarak kendisini kabul ettirmiş ve internet tabanlı 

dijital platform yayıncılığına merhaba diyen ilk kurumsal marka 

olmuştur. 
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Tivibu’nun işletme modelinde dokuz farklı tarifeden oluşan bir 

abonelik stratejisi kullanmaktadır.  

Tablo 7. Tivibu Abonelik Türleri 

 

Paket Minimum Fiyat 

Tivibu 12 Ay Sabit Fiyat Kampanyası 28,9 TL 

Tivibu Net Fiyat Kampanyası 23,9 TL 

Tivibu'lu İnternet Kampanyası 104,9 TL 

Yazlık Tivibu Kampanyası 109,9 TL 

Tivibu Süper Paket İlk 3 Ay Bizden Kampanyası 0 TL 

Tivibu Mobil İndirim Kampanyası 23,9 tl 

Tivibu Uydu Faturasız Mobil Kampanyası 14,9 TL 

Tivibu İş Yerimde Kampanyası 89,18 TL 

Tivibu İkinci Bahar Kampanyası 18,9 TL 

 

Tivibu platformu abonelik paketlerinde Türk Telekom’un sahip olduğu 

olanaklardan da faydalanarak içinde internet erişim hizmeti de sunarak 

rakiplerine göre rekabetçi avantaj sağlamaktadır.   

İçerik paketlerine bakıldığında ise tivibu’da “Aile Paketi” , “Ev Sinema 

Paketi” ve “Ev Süper Paketi” yer aldığı görülmektedir. Tivibu bir 

internet televizyon platformu gibi faaliyete başlayıp 1500’ün üzerinde 

içerikle seç-izle seçenekli bir VOD platformuna da dönüşmüştür. Bu 

yönü ile incelediğinde tivibu hem Netflix’ten hem de Türkiye’de 
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faaliyet gösteren diğer dijital yayın platformlarından daha farklı bir 

platformdur. 

 

2016 yılında Türkiye pazarına giren Netflix Türkiye’de 3 milyona yakın 

aboneye sahip olduğunu açıklamaktadır. Yüzde yüz bir “seç-izle” 

(VOD) platformu olan Netflix’in abonelik paketleri 26,99 TL ile 54,99 

TL aralığında değişmektedir.  Netflix üç tane abonelik paketine sahiptir. 

Bu paketlerin belirlenmesinde içerik değil, içeriğin video kalitesi baz 

alınmıştır. İçeriği daha düşük çözünürlükte izlemek isteyenler daha 

düşük bir abonelik ücreti talep eden Netflix 4K görüntü için en yüksek 

fiyatı talep etmektedir.  

Tablo 8. Netflix Türkiye Abonelik Paketleri 

 
Temel Paket 

Standart 

Paket Özel Paket 

Aylık ücret 26,99 TL 40,99 TL 54,99 TL 

Video kalitesi İyi Daha iyi En iyi 

Çözünürlük 480p 1080p 4K+HDR 
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Aydın Doğan’ın sahip olduğu Doğan Medya Grubu tarafından kurulan 

blutv 2015 yılında kurulmuştur. Doğan Medya Grubunun Demirören 

Grubuna satışı sırasında Aydın Doğan’da kalan blutv, yüzde 35 

hissesini 19 Ocak 2021 tarihinde Discovery’ye satmıştır.  

Blutv’nin abonelik stratejisine bakıldığında tek bir abonelik paketine 

sahip olduğu görülmektedir. Bu abonelik paketinin fiyatı aylık 9.9 

TL’dir. Bu fiyata tüm cihazlardan blutv’yi izleme imkanı 

sunulmaktadır. 

 

2000 yılında Türkiye pazarına giriş yapan Amazon Prime üye olmak 

isteyenlere 30 günlük ücretsiz abonelik sunmaktadır. Deneme 

aboneliğinden sonra aylık 7,9 TL ‘lik bir abonelik ücreti talep eden 

platform kullanıcılara diledikleri zaman aboneliklerini iptal etme 

imkanı da sunmaktadır.  
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1 Ocak 2021 tarihinde faaliyete geçen Exxen, Acun Medya tarafından 

Türk-Katar ortaklığına işletilmektedir. Exxen’in iki farklı abonelik 

paketi ve bir ücretsiz deneme paketi bulunmaktadır. Ücretsiz deneme 

paketinin süresi 7 gündür.  

Exxen’in abonelerine sunduğu iki paketin belirlenmesinde temel kriter 

reklam izleme seçeneğidir. Exxen içerikleri reklamlı izlemek 

isteyenlere aylık 9,9 TL’lik bir abonelik paketi sunarken, içerikleri 

reklamsız izlemek isteyenlere 19,9 TL’lik bir abonelik paketi 

sunmaktadır. 

 

30 Aralık 2020 tarihinde faaliyete geçen GAİN mobil ortamdan izlenen 

bir yayın platformu olarak kurgulanmıştır. Güzel Ahlak İyi Niyet 

kelimelerinin kısaltılmasından ortaya çıkan GAİN, Apple TV,  Google 

Play, Apple Store ve Androidtv’den mobil uygulama aracılığı ile 

izlenmektedir. 

 



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  / 2  | 285 

Gain ilk kurulduğunda hiçbir ücret almadan ücretsiz abonelik ile hizmet 

vermiştir. Gain daha sonra hem ücretsiz hem de ücretli abonelikler 

sunmaya başlamıştır. Platformdaki bazı içerikler ücretsizken, Premium 

içerikler ücretlidir. GAİN’in abonelik ücreti aylık 21,9 TL’dir. Aynı 

abonelik paketini öğrencilere 11,9 TL’ye sunmaktadır. Üniversite 

öğrencisi olan gençler edu ve edu.tr uzantılı e-mailleri ile öğrenci 

paketinden faydalanabilmektedir.  

 

FilBox TV 6 Haziran 2014 tarihinde faaliyete geçmiştir. Platform içerik 

sağlayıcı kanallarla yaşadığı ticari anlaşmazlıklar nedeniyle 27 Kasım 

2018 tarihinde faaliyetine ara vermiştir. Bu süreçte el değiştiren şirket 

tekrar çalışmalarına devam etmiştir. Daha çok uluslararası tematik 

kanallar ile dikkatleri çeken Filbox’ın iki farklı abonelik paketi 

bulunmaktadır.  

Paketlerin belirlenmesinde abonelik süresi baz alınmıştır. Platforma 

abone olmak isteyenler aylık ödemeli paketi seçtiklerinde ayda 19,9 TL 

ödeme yaparken, yıllık pakete abone olmak isteyenler aylık 12,49 TL 

ödemektedir.  
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Filbox TV içerik paketlerinde, Gain, Exxen, Netflix’ten farklı olarak 

abonelerine hem seç-izle özelliğine sahip içerikler hem de yerli ve 

yabancı televizyon kanallarının yayınlarını sunmaktadır. 

 

2016 yılında Doğuş Holding tarafından kurulan puhutv 2017 ve 2018 

yıllarında yayınladığı “Fi” adlı diziyle popüler olmuştur.  

puhutv Doğuş Holding’e ait olan Star TV – NTV- Kral TV ve Kral Pop 

TV’nin canlı yayınlarının yanı sıra yine bu kanallarda yayınlanan “Ada 

Masalı” – “Çukur” ve benzeri  popüler dizi ve programların bölümleri 

ile platforma özel olarak hazırlanan içerikleri seç-izle seçeneği ile 

sunmaktadır.  

E-Mail ile abonelik sistemine sahip olan puhutv ‘nin aboneliği 

ücretsizdir. Herhangi bir abonelik ücreti almayan puhutv gelirlerini 

içeriklerine yerleştirdiği reklamlarla sağlamaktadır. 
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Tablo 9. Türkiye’de Faaliyet Gösteren İnternet Tabanlı Dijital TV 

Yayın Platformlarının Abonelik Paketleri 

 

Platform 
Abone Paket 

Sayısı 
Paketlerin 

Belirlenme Kriteri 
Fiyat (TL) 

Netflix 3 

Video çözünürlük 

kalitesi 
26,99-54,99  

Blutv 1   9,9 

Exxen 2 

Reklamlı- reklamsız 

içerik 9,9 - 19,9 

puhutv 1   0 

GAIN 2 Öğrencilere indirim  21,9 - 11,9 

Filbox 2 Abonelik süresi 12,49-19,9 

Amazon Prime 1   7,9 

tivibu 9 

İçerik Sayısı ve 

İnternet erişim 

hizmeti 18,9 – 109,9  

 

SONUÇ 

Teknolojide yaşanan gelişmeler televizyon endüstrisini de etkilemiştir. 

Analogdan dijitale geçiş yapan ve dijital dönüşüm yaşayan televizyon 

endüstrisi, bu dönüşümde yeni yayın biçimlerinin de ortaya çıkmasına 

neden olmuştur. İlk icat edildiğinde siyah beyaz yayın yapan televizyon 

mecrası teknolojik gelişmeler sonucunda kanal sayısını arttırmış, renkli 

yayınlara geçmiş ve dijitalleşmeye doğru gitmiştir. 
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Dijital teknolojilerde yaşanan gelişmeler ile uydu yayıncılığının 

başlaması televizyon mecrasının dijitalleşmesinde ilk önemli kilometre 

taşı olmuştur. Bu sayede dijital televizyon platformları uydu aracılığı 

ile aldıkları kanyak veriyi alıcılara iletmeye başlamıştır. Bu sayede 

ortaya çıkan dijital televizyon platformları, daha sonra internet 

teknolojilerinde yaşanan gelişmeler sayesinde kaynak veriyi uydu 

yerine internet aracılığı ile iletmeye başlamıştır. Bu televizyon 

mecrasının dijitalleşmesinde ikinci önemli kilometre taşı olmuştur. 

İnternet kaynağından transfer edilen veri ile beraber televizyon 

kanalları sadece akış hizmeti veren bir mecra değil, aynı zamanda 

arşivlenen bir akışı, istendiği zaman, istendiği yerden sunabilme imkanı 

sunan bir mecraya dönüşmüştür. İnternetin olduğu her yerde isteğe 

bağlı içeriğin televizyondan izlenebilmesi tüketicinin de ilgisini çekmiş 

ve ortaya VOD (isteğe bağlı video) veya Türkiye’de “seç-izle” olarak 

adlandırılan içerik paylaşım formatının popüler olmasına neden 

olmuştur. Bu modelin ortaya çıkması ile içerik sağlayıcı televizyon 

platformları da ortaya çıkmıştır. Bu platformlar müşterilerine ürettikleri 

içerikleri belirli bir ücret karşılığı izleyicilerine sunmaya 

başlamışlardır.  

VOD hizmetlerinin yaygınlaşması, dijital televizyon platformlarındaki 

abonelik sistemi daha oturmadan sorunlar yaşatmıştır. Dünyada akış 

(stream) hizmeti sunan tüm dijital televizyon platformları içerik 

hizmetlerini VOD ‘ye uyarlamaya başlamışlardır. Bu alanda en yoğun 

rekabetin yaşandığı ülke olan ABD’de kurulan ve şu an bir küresel 
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dünya devi olan Netflix abonelik sistemi ile çalışan en büyük  “seç-izle” 

(VOD) platformu olmayı başarmıştır. 

Türkiye’de de özellikle 2015 yılından sonra abonelik sistemi ile 

faaliyetlerini sürdüren dijital televizyon platformları kurulmuştur. 

Filbox, Exxen, puhutv, blutv,  Gain gibi platformlar internet aracılığı 

ile mobil ve akıllı televizyon ekranlarından özel içerikler paylaşmaya 

başlamışlardır. Türkiye’de faaliyet gösteren platformlar aynı zamanda 

Netflix ve Amazon Prime gibi küresel ölçekte başarısı olan rakiplerle 

de mücadele etmeye başlamışlardır.  

Bu mücadele her geçen gün büyüyen dijital televizyon pazarına yeni 

oyuncuların da girmesi ile sert bir rekabete dönüşmüştür. Bir yandan 

birbirleri ile rekabet eden platformlar, diğer yandan da kullandıkları 

işletme modelleri ile ekonomik anlamda büyüme mücadelesi 

vermektedir. 

Dijital televizyon platformlarının en büyük iki gideri içerik üretimi ve 

pazarlama gideridir. Üretilen içerik için bir bütçe harcamak zorunda 

olan platform, diğer yandan da hem o içeriğin hem de platformun 

markasının duyurulması için bir dizi pazarlama ve tanıtım faaliyetinde 

bulunmak zorundadır. Teknoloji giderleri de eklendiğinde dijital 

televizyon platformlarının bir hayli giderinin olduğunu söyleyebiliriz. 

Bu giderlere karşılık her işletme gibi kendini ikame etmek isteyen 

dijital televizyon platformları değişik iş modelleri uygulayarak 

gelirlerini arttırmaya çalışmaktadır.   
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Gelirlerin artmasında başro uygulanan iş modelindedir. Platformlar 

dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de abonelik sistemi ile gelir 

sağlamayı tercih etmektedir. Bu sistemi oluştururken de değişik 

stratejiler geliştirmekte ve hedef kitlenin kendilerini tercih etmesi için 

adeta savaşmaktadırlar. 

Abonelik stratejilerinin belirlenmesinde her işletme sahip olduğu 

teknolojik, finansal ve benzeri olanaklar dahilinde fiyat stratejisi 

belirlemektedir. Türkiye’de faaliyet gösteren tivibu Türk Telekom’un 

bir ürünü olduğundan, Türk Telekom’un sağladığı teknolojik 

avantajları içine katan abonelik fırsatları sunarken, Doğuş Holding’in 

bir iştiraki olan puhutv ait olduğu holdingin içerik ve finansal 

kaynaklarından yararlanarak abonelik hizmetini bedelsiz vermekte ve 

sadece reklama dayalı bir gelir modeli uygulamaktadır. 

Blutv sabit fiyatlı abonelik hizmeti vermeyi tercih ederken, Exxen 

reklamlı veya reklamsız içerik izlemek isteyenlere iki ayrı abonelik 

seçeneği sunmaktadır. Filbox bir yıl abone olanlara indirimli bir 

abonelik hizmeti verirken, Gain üniversite öğrencilerine özel bir 

abonelik paketi sunmaktadır.  

Fiyat stratejisine göre incelendiğinde en ucuz abonelik hizmetini 7,9 TL 

ile Amazon Prime sunmaktadır. Amazon Prime sahip olduğu küresel 

sermaye ve piyasa gücünün de verdiği avantajla, Türkiye piyasasında 

rekabetçi bir fiyat politikası izlemektedir. Blutv 9,9 TL lik abonelik 

fiyatı ile platformlar içinde en ucuz ikinci fiyata sahip içerik 

sağlayıcısıdır. En pahalı abonelik hizmeti ise aylık 21,9 TL ile Gain 
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tarafından verilmektedir. Gain’in üniversite öğrencilerine sunduğu 11,9 

TL’lik paket, daha çok gençler tarafından kullanılan dijital medya 

piyasasında rekabetçi bir avantaj sağlamaktadır. 

ABD ve Avrupa’da dijital televizyonların abone sayısındaki artış 

yavaşlarken, Asya ülkelerinde artış devam etmektedir. Asya’da abone 

gelirleri bakımından en büyük artışa sahip iki ülke İsrail ve Türkiye’dir. 

Bu fotoğraf Türkiye’nin dijital televizyon platformlarına ücretli abone 

olmaya hevesli bir kitlenin olduğuna ve bu piyasanın daha da 

büyüyebileceğine dair bir umut vermektedir. Ancak pazarın hangi 

aşamada doyuma ulaşacağı ciddi bir tartışma konusudur. Türkiye’deki 

insanların ekonomik vaziyeti, tüketim ve para harcama alışkanlıkları ile 

teknoloji düşkünlüğü bu platformların geleceğinde önemli bir rol 

oynayacaktır. Geniş bir genç nüfusa sahip olan Türkiye’nin abone 

sayısını arttırması olası durumlardandır. Ancak bunun ne zaman doyum 

noktasına varacağı ve abonelerin ne zaman bu platformlardan vazgeçip 

bir başka eş teknoloji ile sunulan içeriğe erişmek isteyeceği gelecek 

adına sorgulanması gereken en büyük konudur. Bu konuda belirleyici 

olan bir diğer faktör ise toplumun aynı anda birden fazla platform 

abonelik hizmetinden mi yararlanacağı yoksa bir platformdan başka bir 

platforma mı transfer olacağı konusudur.   

Türkiye’de dijital televizyon platformlarının abone sayısındaki 

penetrasyon iş modellerinin yanı sıra işletmelerin finansal rekabet 

gücüne bağlı olarak da gelişim gösterecektir. İçerik üretimi ve 

pazarlanmasında en güçlü finansal güce sahip olan marka, bu pazarda 

daha uzun soluklu bir rekabet gücüne sahip olacak ve piyasa gücünü 
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arttıracaktır. 2021 yılının ilk yarısına kadar ki fotoğrafa bakıldığında 

Discovery’yi ortak alan Blutv bir ayağı ABD’de olması itibariyle 

rekabetçi bir avantaj yakalamıştır. Henüz yerli bir yatırımcı olan Gain 

ve Filbox yabancı bir yatırımcı bulmamaları durumunda piyasada 

zorlanacağını söylemek hayal olmaz. Geleneksel medyada ciddi bir 

piyasa gününe sahip Acun Medya ve piyasaya ortaklık düzeyi 

açıklanmayan Katar’lı ortağın finansal performansı da Exxen için 

önemli bir faktör olacaktır. Eğer Acun Medya geleneksel medyada 

yakaladığı başarıyı Exxen’de yakalayamazsa bu Acun Medya şirketinin 

krize girmesine dahi neden olabilir. Öte yandan Amazon Prime ve 

Netflix ile henüz Türk pazarında abonelik sistemine giriş yapmayan 

Apple TV’nin küresel finansal gücü de yerli oyuncuları zorlayacaktır. 
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