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ÖNSÖZ
Sosyal medya, sınırlı sayıda kaynaktan bilgi almak yerine, “An itibariyle
hangi konuda kim, ne konuşuyor?” sorusunun cevabını öğrenmek isteyenler
için alternatif bir bilgi kaynağı konumunda. Sesini tüm dünyaya duyurmak
isteyenler için de ekonomik, hızlı, pratik ve etkili bir medya organı anlamına
geliyor. Bu özellikleriyle, eğitimden sanata, siyasetten sağlığa kadar birçok
alanda çalışmalar yürüten kişi ve kuruluşlara önemli olanaklar sunuyor. Bu
olanaklar sayesinde internete erişimi olanlar için sesini duyurabileceği bir
kanal bulmak artık önemli bir sorun olmaktan çıktı. Artık asıl sorun, içerik
üretebilmek. Doğru zamanda, doğru mesajı veren, doğru biçim ve üsluba
sahip içeriği üretebilenler, sosyal medyada öne geçiyor.
Giderek çeşitlenen ve güçlenen sosyal medya ortamında fiziksel dünyanın birçok sınırlılıklarından kurtulmuş yeni bir iletişim şekli gelişiyor. Bu
ortamda birçok uzmanlık alanı ve hiyerarşi değişime uğruyor. Web 2.0 teknolojisinin olanaklarıyla yeniden yorumlanıyor ve bambaşka bir şekilde yeniden kuruluyor. Akademisyenlerin yazdığı ansiklopedilerin yerine herkesin
kolayca bilgi ekleyebildiği Wikipedia; randevu alınmadan görüşülemeyen
üst düzeyt yöneticilere 140 karakterlik bir mesajla anında ulaşılmayı sağlayan Twitter; sadece belirli sayıdaki profesyonel muhabir ve köşe yazarının
kitle medyasında haber yayınlayabilmesi yerine “vatandaş gazeteci” olarak
herkesin haber verebildiği ve yorum yazabildiği sosyal medya ortamları, bu
örneklerden birkaçı.
Sadece geleneksel medyanın var olduğu zamanların düzenine alışmış
“Dijital Göçmen” olarak ifade edilen kişi ve kuruluşlar için bu durum, tüm
faaliyetlerini yeniden gözden geçirmeleri gerektiği anlamına geliyor. Sosyal
medyanın gerçek sahipleri olan “Dijital Yerliler”in ise geçmişin deneyimlerinden öğrenebileceği elbette çok şey var. İçlerindeki yaratıcılığı ve enerjiyi, bilgi ve tecrübeyle birleştirerek başarılı çalışmalara imza atabilecekleri
büyük bir dünya onları bekliyor. Sosyal Medya ve Sinema: Türk Filmlerinin
Sosyal Medya Kullanımı adlı kitap, gelecekte bu alanda profesyonel çalışmalar yapmayı planlayan öğrencilerimiz için, topluma yararlı içerikler üretip
paylaşabilmelerine destek vermek düşüncesiyle hazırlandı.
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Beş yıldır İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyo ve Sinema Bölümü’nde büyük bir keyifle verdiğim Yeni İletişim Ortamları dersi
ile yine üniversitemizin Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Radyo ve Televizyon Teknolojileri Programı’nda verdiğim Yeni Medya derslerinde, her
dönem yeniden güncellediğim bilgileri, kitabı haline getirdim. Kitaptaki konuları güncel istatistikler, örnekler ve kendi yapmış olduğum bilimsel araştırmalarla birlikte vermeye gayret ettim.
Kitapta Türk sinema filmlerinin kendi resmi sosyal medya hesaplarında
yaptıkları paylaşımları Twitter ve Instagram örnekleri üzerinden anlatmaya çalıştım. Sosyal medya Türk sinema endüstrisi tarafından her geçen gün
daha profesyonelce kullanılsa da hem nicelik hem de nitelik açısından henüz istenen seviyede olmadığı görülmektedir. Eksiklerin tespit edildiği ve iyi
örneklerin daha fazla konuşulduğu bir ortamda çok daha hızlı yol alınabileceğini düşünüyorum.
Türkçe içeriklerin ve Türkiye’de hazırlanmış sosyal medya uygulamalarının gelecekte daha fazla artması yolunda bir katkı sunmak, kitabın en
önemli amaçları arasında yer alıyor. Bilginin büyüklüğü, değişim hızı ve çok
sayıda kaynağa hemen erişebilme olanakları artık yeni bir “okur”, yeni bir
“yazar” ve yeni bir “öğrenci” anlayışını getirmektedir. “Yeni okur”, “Yeni yazar” ve “Yeni öğrenci”lerin yeni olanakları en iyi şekilde kullanacağına; araştırma, sorgulama, hayal gücünü kullanma, sosyal sorumluluk gibi konularda
giderek daha iyi seviyelere geleceklerine inanıyorum.
Sevgi ve saygılarımla,
Doç.Dr. Özgü YOLCU

-8-

Sosyal Medya ve Sinema: Türk Filmlerinin Sosyal Medya Kullanımı

A. İNTERNET VE YENİ MEDYA
1. İNTERNET KULLANIM ORANLARI VE
İNTERNETİN KULLANILMA AMACI
1.1. İnternet
İnternet, inter ve net sözcüklerinin birleştirilmesiyle oluşturulmuştur.
“İnter” sözcüğü “arasında”, “net” ise “ağ” anlamına gelmektedir. İnternet
“ağlar arası ağ” ya da “bilgisayar ağlarının ağı” olarak Türkçe’ye çevrilebilmektedir. (Gönenç, 2003: s.89) İlk sayısal bilgisayar olan ENIA (Electrical
Numerical Integrator And Calculator), 1946 yılında askeri amaçlı olarak geliştirilmiştir. (Öğüt, 2008: s.7) Bilgisayarların ilk kez “birbirleriyle konuşması” 1965 yılında gerçekleştirilmiştir. (Gönenç, 2003: s.89) İnternetin öncülü
olan ARPANET, 1969’da ABD Savunma Bakanlığı’nın askeri savunma amaçları için tasarlanmıştır. ARPANET’in en önemli özelliklerinden birisi nükleer bir
saldırıyla tahrip edilebilecek tek bir merkez nokrasına sahip olmamasıdır.
İnternet bir kullanıcının mesajını bir bilgisayardan diğerine telefon hatları
aracılığıyla sayısız olası yoldan gönderebilmektedir. (Rogers ve Allbritton,
1995: s.178) İnternet, ilk yıllarda askeri amaçlara hizmet etmek için tasarlanmış olsa da sonraki yıllarda herkesin kullanımına açılmıştır. Bilgisayar
ağlarının küresel birleşimini beraberinde getiren internet, dünya çapında
halka açık bir ağdır. (Van Dijk, 2005: s.152) Türkiye’deki ilk internet bağlantısı ise 1993 yılında ODTÜ’den yapılmıştır.
Kısa geçmişine karşın, bilgiye ulaşma, iletişim kurma ve iş yapma şekillerinde çok önemli değişimlere sebep olan internet, her geçen gün gelişmeye devam etmektedir. Zaman ve mekan algılayışında büyük değişiklikler
yaratan internet ile bilginin dolaşımındaki coğrafi engeller, zaman kısıtlılığı,
güvenlik gibi sorunlar azalmış, hatta bazı durumlarda bütünüyle ortadan
kalkmıştır. İnternet sayesinde pek çok alandaki bilgilere kolay ve hızlı bir
şekilde erişilebilmektedir. İnternet bu nedenle bir bilgi denizine ya da büyük
bir kütüphaneye benzetilmektedir. (Mumay, 2003: s.24) İnternet bir taraftan günlük kişisel iletişimde, e-posta, eş zamanlı sohbet servisleri ve online
forumlarla kullanıcıların ekonomik biçimde iletişimini sağlarken, diğer taraftan profesyonel dünyada yeni bir mecra olarak kullanılmaktadır (Gorman
ve McLean, 2003:198). Bu süreç içinde radyo, gazete, dergi ve televizyonlar,
-9-

kendi internet sitelerini kurarak ve sosyal medya uygulamalarının içinde
hesaplar açarak internet dünyası içinde yer almaktadırlar. Benzer şekilde
medya kuruluşları dışındaki kuruluşlar da kurumsal web sitelerini geliştirebilmekte; internet ortamında kurumsal dergi, gazete, radyo ve televizyonlarını oluşturabilmekte ya da sosyal medya uygulamalarında etkin şekilde yer
almaya çalışmaktadırlar.
İletişim dünyasında büyük değişimlere yol açan internet, gün geçtikçe
hem sunduğu hizmetler hem de ulaşabildiği alan açısından hızla gelişmektedir. Şehirler ve ülkeler arasındaki birçok coğrafi engeli ortadan kaldırmaya
başlayan internet, şimdi de dünyanın dışındaki bağlantı noktalarına doğru
ilerlemektedir. Birçok düşünür, gelişen teknolojinin, gelecekte hayatımızda
tahmin edilmesi zor değişimlere yol açacağını ifade etmektedir. Lawrence
Grossman, teknoloji sayesinde üçüncü büyük demokrasi çağına girildiğini
ileri sürmektedir. Ona göre, nasıl 18.y.y.’da temsili yönetim, Yunanlıların iki
bin yılı aşkın süre önce öncülüğünü yaptıkları doğrudan demokrasiyi dönüştürmüşse, şu anda da yeni, melez bir “elektronik cumhuriyet” oluşmaktadır. En büyük iddialardan biri de yeni teknolojilerin etkisiyle “ulus-devletin
buharlaşmasını” bekleyen Nicholas Negroponte’ye aittir. Var olan her şeyin
alınıp, sayısal format içinde yeniden yapılandırılmaya çalışıldığını belirten
Winner da, banka veznedarının yerine ATM, öğretmenlerin yerine eğitim
CD’lerinin konularak sayısal dönüşüme uğratıldığını ve bir önceki şekillerini yitirdiklerini anlatmaktadır. İnternet giderek okul, banka, kitapçı, gazete
büfesi gibi işyerlerinin yerini almaktadır. Winner, bu süreci “uzun erimli sonuçlarını bugün kimsenin kestiremediği çok kapsamlı, sürüp giden bir deneye” benzetmektedir. Bu deneyin sonuçlarını gelecekte yaşayarak göreceğiz.
Çünkü her şeyin hızla değiştiği bu ortamda gelecekle ilgili uzun vadeli öngörülerde bulunmak hiç de kolay değil. Bilgi teknolojilerinin, tarih boyunca
dünya dışında uzayda başka dünyalar arayan insanoğluna alternatif bir uzay
sunduğu da söylenebilir. (Erciş, 2004: s.s: 435-436)
Whittaker, internetin insanların birbirleriyle iletişim kurma biçimini ve
dünyanın her yerindeki insanların birbirleriyle iletişim kurma altyapısını değiştirdiğini ifade etmektedir. (Tıngöy ve Bostan, 2007: s.234) “Dünyada artık
üzerinden her türlü bilginin taşındığı ve ulaşıldığı bir internet coğrafyası haline gelmiş, gelişmişliğin bir göstergesi olarak internete ulaşma ve kullanma
oranları karşılaştırılır olmuştur.” (Gültekin ve Köker, 2006: s.139)
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İnternet iki teknolojik unsura dayanmaktadır: Bilgisayarlar arasında ağ
ve içeriğin dijitalleştirilmesi (müzik, metin, veri vb.) (Kogut, 2003: s.1) Önceleri yazıların çoğunlukta olduğu internet sitelerinde, teknik altyapı geliştikçe giderek daha fazla sayıda fotoğraf ve video yayınlanabilmiş, internet
üzerinden radyo dinleme, televizyon izleme ve görüntülü telefon görüşmesi
yapma v.b. olanakların sunulması olağan hale gelmiştir.
İnternette düzenleme yapmak ve yayınlamak, diğer iletişim araçlarından
daha kolay ve ekonomiktir. Bu nedenle haber sitelerindeki içerik sürekli olarak
güncellenmekte ve gelişen olaylar anında duyurulabilmektedir. (Gürcan, 2007:
s.373) “Gelişen bilgisayar teknolojisi sayesinde dünyanın bir ucunda yaşanan
olaylara anında ulaşmanın yanı sıra o olaylara interaktif biçimde katılmak da
olanaklı hale gelmiştir. Böylelikle her türlü bilgiye ulaşmak ve o bilgi üzerinde
yorum yapmak giderek kolaylaşmaktadır.”(Gönenç, 2004: s.439)
1.2. İnternet ve Yeni İletişim Teknolojilerinin Kullanım Oranları
İnternetin, kullanıcı sayılarındaki artışa paralel olarak önemi de gün
geçtikçe artmaktadır. Uluslararası Telekomünikasyon Birliği’nin açıkladığı
rakamlar, bir yandan cep telefonu ve internet kullanımının dünya çapında
ne kadar yaygınlaştığını bir yandan da Sayısal Uçurum’un giderek nasıl büyüdüğünü göstermektedir.
Sayısal uçurum kavramı; değişik coğrafi alanlarda sosyo-ekonomik koşullar bakımından farklılık gösteren ticari işletmeler ve bireylerin, bilgi ve
haberleşme teknolojilerine erişim imkanındaki adaletsizliği tanımlamaktadır.” (Oruç ve Arslan, 2002: 5) Bilgi ve haberleşme teknolojilerine erişimin,
bugünkü kadar önemli olmadığı zamanlarda zaten var olan eşitsizlikler,
işin içine bu teknolojiler girdikten sonra çok daha derinleşmiştir. Gelişmiş
ülkelerle gelişmekte olan ülkeler arasındaki farklar, bilgi ve iletişim teknolojileriyle birlikte yeni bir boyuta taşınmıştır. Bireyler arasındaki mevcut;
fakir-zengin, eğitimli-eğitimsiz, kadın-erkek, yaşlı-genç, evli-bekar gibi farklılıklar, bilgi teknolojileri sahipliği ve kullanımıyla daha da çarpıcı hale gelmiştir. (“INET-TR 2000: Sayısal Uçurum: Dünya ve Türkiye’de Durum” isimli
çalışmadan aktaran Oruç ve Arslan, 2002: 21)
“The Internet Galaxy (İnternet Galaksisi) adlı eserinde Manuel Castells
küreselleşen bir ekonomi, internet ağı haline gelen bir toplumda ve her şe- 11 -

yin giderek interenete dayalı hale geldiği bir ortamda; internete bağlı olmamanın bir anlamda toplum dışında kalmak ve dışlanmak anlamına gelmek
olduğunu belirtmektedir (2001: 334). Bu dışlanmışlığın; ekonomik, sosyal
ve kültürel pek çok etkisi olmaktadır. Sayısal uçurum konusu uluslararası
zirvelerde de tartışılmakta, ülkeler, bireyler, haneler ve şirketler arasındaki
sayısal uçurumdan söz edilmektedir. Bilgi zenginleri ve fakirleri arasındaki
giderek artan uçurumun, eğitim, mesleki beceriler, okuryazarlık, kamu sağlığı ve ekonomik başarıları da etkilediği ifade edilmektedir. (“INET-TR 2000:
Sayısal Uçurum: Dünya ve Türkiye’de Durum” isimli çalışmadan aktaran Oruç
ve Arslan, 2002: 21) Bazı yazarlar da internete erişebilenler arasında da eşitsizlikler olduğuna dikkat çekmektedir. DiMaggio ve arkadaşları, erişim yeri,
donanım, yazılım ve bağlantının niteliği, teknoloji kullanma becerisi gibi faktörlere dayalı eşitsizlikler olduğunu ifade etmektedir. (Di Maggio & Hargittai
& Neuman & Robinson’dan aktaran Ege, 2008: 45)
Uluslararası Telekomünikasyon Birliği’nin 2015 raporuna yansıyan rakamlardan bazıları şöyledir; (ITU, 2015)
- 2015’in sonu itibariyle Dünyada 3.2 milyar kişi internet kullanmaktadır. Bu kişilerin 2 milyarı gelişmekte olan ülkelerdedir.
- En az seviyede gelişmiş ülkelerde (The least developed countries /
LDCs) yaşayan yaklaşık 940 milyon kişiden sadece 89 milyonu (yaklaşık % 9.5’u) internet kullanmaktadır.
- 2015’in sonu itibariyle mobil telefon abonesi 7 milyardan fazladır. Bu
rakam 2000 yılında 738 milyondu.
- 2000-2015 yılları arasında dünyadaki internet yaygınlık oranı yaklaşık
7 kat artarak % 6.5’dan % 43’e çıktı.
- Mobil genişbant en dinamik sektör durumunda. Dünyadaki mobil genişbant yaygınlık oranı, 2007’den bu yana 12 kat büyüyerek 2015’de
%47 oldu.
- 2005’de %18 olan evde internete erişimi olan hane halkı oranı 2015’de
%46 oldu.
- 2011’de 3G’den faydalananların oranı %45 iken 2015’de bu oran %69
oldu.
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ITU raporuna göre; gelişmiş ülkelerde internet kullanım yaygınlığı %
82,2 ike bu oran gelişmekte olan ülkelerde %35,3, en az seviyede gelişmiş
ülkelerde (The least developed countries /LDCs) %9,5’dir. İnternet kullanım
yaygınlığı Avrupa ve Amerika kıtasında en yüksek seviyededir. Avrupa’da
her 100 kişiden yaklaşık 78’i, Amerika’da ise 66’sı internet kullanmaktadır.
Bu oran Afrika kıtasında yaklaşık %21’dir. (ITU, 2015)

Grafik 1: İnternet kullanan bireylerin yaygınlığı (ITU: 2015)

Mobil genişbant yaygınlığında da yine Avrupa ve Amerika kıtası en yüksek seviyededir. Her iki kıtada da her 100 kişiden yaklaşık 78’i aktif abonedir. Afrika, mobil genişbant yaygınlığı %20’nin altında kalan tek kıtadır. Afrika’da her 100 kişiden yaklaşık 17’si mobil genişbant abonesidir. (ITU, 2015)

Grafik 2: Mobil genişbant aboneleri (ITU: 2015)
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Türkiye’de internetin ne kadar yaygın olduğu, kimler tarafından ve ne
amaçla kullanıldığı hakkında bilgi edinebileceğimiz en önemli kaynaklardan
birisi Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’dir. TÜİK tarafından gerçekleştirilmiş
olan Girişimlerde ve Hanelerde Bilişim Teknolojileri Kullanımı Araştırmasına
göre; 16-74 yaş arası bireylerin bilgisayar ve internet kullanım oranlarına
bakıldığında 2015 yılında hanelerde bilgisayar kullanma oranının % 54,8,
internet kullanma oranının % 55,9, hanelerde İnternet erişim imkanının
%69,5 olduğu görülmektedir. Bu oranlar 2004 yılında sırasıyla % 23,6, %
18,8 ve % 7’dir. 2014 yılında girişimlerde bilgisayar kullanma oranının %
92,0, internet kullanma oranının % 90,8 olduğu görülmektedir. Bu oranlar
2005 yılında sırasıyla % 87, 8 ve % 80,4’dür. (TÜİK, 2015)
Tablo 1: Son üç ay içinde 16-74 yaş arası bireylerin yaş grubuna göre
bilgisayar ve İnternet kullanım oranları (%) (TÜİK)
Yaş grubu
Yıl

Bilgisayar

16 – 24

25 – 34 35 – 44 45 – 54

55 – 64

65-74

2004

32,2

19,8

13,1

7,9

2,3

0,4

2005

34,1

20,9

13,2

8,8

3,1

1,2

2007

54,6

35,1

26,8

17,1

6,0

1,5

2008

57,9

43,3

31,6

20,4

7,4

1,8

2009

62,2

46,6

31,8

20,2

6,7

2,2

2010

65,2

52,0

36,9

23,2

8,3

2,7

2011

67,7

57,1

41,7

24,1

11,2

3,0

2012

68,5

59,1

43,6

26,7

12,5

3,8

2013

70,6

59,6

47,0

26,1

11,9

4,4

2014

70,8

63,3

51,0

30,6

15,4

5,0

2015

70,0

62,7

50,0

32,0

15,8

5,3
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İnternet

2004

26,6

15,7

2005

27,8

16,7

2007

50,4

32,3

2008

54,8

41,4

2009

59,4

2010

62,9

2011

9,4

5,5

1,6

0,4

9,7

6,3

2,3

0,9

23,8

14,8

4,8

1,4

29,3

19,4

6,9

1,6

45,1

30,2

18,6

6,2

2,0

50,6

34,7

22,4

7,8

2,7

65,8

55,1

39,7

22,7

10,4

2,7

2012

67,7

58,5

42,6

25,5

11,9

3,6

2013

68,7

58,8

45,6

24,9

11,1

4,2

2014

73,0

67,1

52,0

30,4

15,3

5,0

2015

77,0

71,7

55,4

34,0

17,2

5,6

TÜİK tarafından yapılan araştırmaya göre; 16-74 yaş arası bireylerin
bilgisayar ve internet kullanımına bakıldığında, yaş ilerledikçe kullanım
oranının azaldığı görülmektedir. Benzer şekilde, her yaş gurubunda yıldan
yıla kullanım oranlarının çoğunlukla arttığı gözlenmektedir. 2015 yılında ise
gençlerde bilgisayar kullanımında ilk kez düşüş görülmüştür. 2015 yılında
16 – 24 yaş grubunun % 77 ile en fazla internet kullanan, 65 – 74 yaş grubunun ise % 5,6 ile en az internet kullanan yaş grubu oldukları görülmektedir.
2015 yılında 16 – 24 yaş grubunun % 70 ile en fazla bilgisayar kullanan, 65
– 74 yaş grubunun ise % 5,3 ile en az bilgisayar kullanan yaş grubu oldukları
görülmektedir. (TÜİK,2015)
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Tablo 2: Son üç ay içinde 16-74 yaş arası bireylerin eğitim durumuna
göre bilgisayar ve İnternet kullanım oranları (%) (TÜİK)

Eğitim Durumu
Yıl

Bir okul
bitirmedi

Bilgisayar

İnternet

İlkokul

Yüksekokul,

İlköğretim/

Lise ve

Ortaokul ve

mesleki

fakülte ve

dengi

lise

daha üstü

2004

0,9

2,2

24,1

37,8

69,7

2005

0,6

2,9

21,4

41,8

69,9

2007

1,0

8,0

37,9

64,6

84,4

2008

2,5

11,5

44,0

67,3

87,2

2009

2,6

12,8

55,3

72,4

88,5

2010

3,4

15,3

56,6

71,8

90,4

2011

3,3

17,2

60,2

75,6

92,3

2012

3,5

18,7

58,7

77,3

93,3

2013

3,0

19,0

61,3

75,9

92,4

2014

3,2

21,1

60,8

77,2

92,9

2015

4,0

21,0

59,0

74,1

91,7

2004

0,7

1,3

17,6

29,8

60,1

2005

0,4

1,7

15,1

32,9

62,6

2007

0,8

6,4

31,3

59,8

82,7

2008

2,1

9,8

41,1

64,4

86,6

2009

2,1

11,1

52,4

70,6

87,7

2010

2,8

14,0

54,0

69,9

89,6

2011

2,8

15,7

57,7

73,3

91,0

2012

3,5

17,7

57,6

76,4

93,0

2013

2,6

17,9

59,4

74,5

91,7

2014

3,2

22,4

64,3

79,2

93,6

2015

6,1

25,9

67,2

80,6

94,1

Eğitim durumuna göre bilgisayar ve internet kullanım oranlarına bakıldığında, eğitim seviyesi yükseldikçe bilgisayar ve internet kullanım oranının
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da yükseldiği görülmektedir. 2015 yılında yüksekokul, fakülte ve daha üstü
eğitim seviyesine sahip olanlar % 94,1 ile en fazla internet kullanan, bir okul
bitirmeyenler ise % 6,1 ile en az internet kullanan grubu oluşturmaktadır.
TÜİK tarafından yapılan Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması’nda hanelerde bulunan bilişim teknolojilerinin yıllar içindeki değişimi
de tespit edilmiştir. Buna göre; hanelerde en fazla bulunan bilişim teknolojilerinin % 96,8 ile cep telefonları ve % 43,2 ile taşınabilir bilgisayar olduğu görülmektedir. Yıldan yıla cep telefonu oranları artarken, sabit telefon
kullanım oranlarının düştüğü gözlenmektedir. Taşınabilir bilgisayar kullanım
oranı düzenli olarak artarken dijital fotoğraf makinesi ve kamera kullanım
oranındaki artışın yavaşladığı, masaüstü bilgisayar ile DVD, VCD, DivX oynatıcı kullanım oranının azalmaya başladığı da gözlenmektedir. Akıllı cep
telefonlarının bu işlevlerin hepsini yerine getiriyor olması bu rakamlardaki
değişimlerin ilk akla gelen sebebidir.
1.3. İnternetin kullanılma amaçları
Kullanıcı sayılarındaki artışlar ve altyapı olanaklarındaki gelişmeler,
internetin hangi amaçla kullanıldığı konusunda da büyük değişimler yaratmaktadır. TÜİK tarafından 2004 yılından bu yana yapılan araştırmalar,
Türkiye›de internetin hangi amaçlarla kullanıldığını yıl yıl izleme olanağı
sunmaktadır.
Tablo 3: Son üç ay içinde 16-74 yaş arası bireylerin interneti kişisel
olarak kullanma amaçları (TÜİK: Nisan - Haziran 2004)
Amaçlar

%

Mesaj gönderme/alma

68,8

Oyun, resim ya da müzik indirmek ya da oyun oynamak

62,7

Gazete ya da dergi okumak, haber indirmek

61,5

Eğitimle ilgili konularda bilgi aramak

55,9

Mal ve hizmetler hakkında bilgi aramak

47,6

Kamu kuruluşlarına ait web sitelerinden bilgi edinmek

42,9
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Diğer (chat sitelerini kullanmak gibi)

40,5

Eğitim faaliyetleri (okul,üniversite vb.)

40,2

Radyo dinlemek ya da televizyon izlemek

37,9

Sağlıkla ilgili konularda bilgi aramak

36,0

Seyahat ve konaklama ile ilgili hizmetlerin kullanımı

30,2

Resmi formların/dokümanların indirilmesi

20,7

İş aramak ya da iş başvurusu yapmak

17,0

İnternet bankacılığı

15,9

İleri eğitim kursları

14,1

Doldurulmuş form göndermek

10,4

Özellikle istihdamla ilgili diğer eğitim faaliyetleri

8,2

İnternet üzerinden telefonla görüşme/video konferansı

6,0

Diğer finansal hizmetler (hisse senedi alımı vb.)

5,8

Mal ve hizmet almak/ sipariş vermek (finansal hizmetler hariç)

3,5

Mal ve hizmet satmak (örn:müzayede ile satış gibi)

1,7

Tablo 4: Son üç ay içinde 16-74 yaş arası bireylerin interneti kişisel
olarak kullanma amaçları (TÜİK: Ocak-Mart 2013)
Amaçlar

%

Online haber, gazete ya da dergi okuma

75,6

İnternet üzerindeki sosyal gruplara katılma

73,2

e-posta gönderme/alma

62,5

Mal ve hizmetler hakkında bilgi arama

59,9

Sağlıkla ilgili bilgi arama (yaralanma, hastalık, beslenme, vb.)

59,6

İnternet üzerinden telefonla görüşme / video görüşmesi (webcam ile)

55,1

Eğitim ve kurslarla ilgili bilgi arama

45,9

Herhangi bir konu ile ilgili bilgi almak için Wikipedia, On-line ansiklopedi
32,6
vb. kullanma
Web siteleri aracılığıyla toplumsal veya siyasal konular ile ilgili görüşleri
28,7
okuma veya paylaşma
Seyahat veya seyahat ile ilgili konaklama için online hizmetleri kullanma
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İnternet bankacılığı

24,8

Düzenli olarak bilgi almak için haber servis ya da ürünlerine abone olma 21,3
Yazılım indirme (oyun yazılımları hariç)

19,1

İş arama ya da iş başvurusu yapma

12,9

Toplumsal veya siyasal bir konuda online bir oylamaya katılma

12,8

Mal veya hizmet satışı

9,3

Herhangi bir konuda çevrimiçi eğitim alma (yabancı dil, bilgisayar vb.)

8,4

Profesyonel bir gruba katılma

4,2

Tablo 5: Son üç ay içinde 16-74 yaş arası bireylerin interneti kişisel
olarak kullanma amaçları (TÜİK: Ocak-Mart 2015)
Amaçlar

%

Sosyal medya üzerinde profil oluşturma, mesaj gönderme veya fotoğraf
80,9
vb. içerik paylaşma
Online haber, gazete ya da dergi okuma

70,2

Sağlıkla ilgili bilgi arama (yaralanma, hastalık, beslenme, vb.)

66,3

Kendi oluşturduğunuz metin, görüntü, fotoğraf, video, müzik vb. içerik62,1
leri herhangi bir web sitesine paylaşmak üzere yükleme
Mal ve hizmetler hakkında bilgi arama

59,4

E-Posta gönderme / alma

49,5

Herhangi bir konu ile ilgili bilgi almak için Wikipedia, On-line ansiklope47,2
di, ekşi sözlük vb. kullanma
Eğitim, staj veya kurslar hakkında bilgi arama

41,3

İnternet üzerinden telefonla görüşme/video görüşmesi (webcam ile)

38,1

İnternet bankacılığı

29,3

Web siteleri aracılığıyla toplumsal veya siyasal konular ile ilgili görüşleri
22,3
okuma veya paylaşma
Mal veya hizmet satışı

20,8

Seyahat veya seyahat ile ilgili konaklama için online hizmetleri kullanma 19,7
Yazılım indirme (oyun yazılımları hariç)
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19,5

Toplumsal veya siyasal bir konuda online bir oylamaya katılma

12,0

İş arama ya da iş başvurusu yapma

10,1

Profesyonel bir gruba katılma

4,4

TÜİK tarafından Nisan - Haziran 2004 tarihlerinde gerçekleştirilen Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması sonuçlarına göre; internetin en fazla “Mesaj gönderme/alma” amacıyla kullanıldığı tespit edilmiştir.
Bunu sırasıyla “Oyun, resim ya da müzik indirmek ya da oyun oynamak”,
“Gazete ya da dergi okumak, haber indirmek”, “Eğitimle ilgili konularda bilgi
aramak”, “Mal ve hizmetler hakkında bilgi aramak” takip etmiştir.
Ocak-Mart 2013 tarihlerinde gerçekleştirilen aynı araştırmanın sonuçlarına göre İnternet kullanan 16-74 yaş arası bireylerin İnterneti kişisel
kullanma amaçları arasında % 75,6 ile “Online haber, gazete ya da dergi
okuma”nin birinci sırada olduğu belirlenmiştir. Bunu % 73,2 ile “İnternet
üzerindeki sosyal gruplara katılma”, % 62,5 ile “e-posta gönderme/alma” ve
% 59,9 ile “Mal ve hizmetler hakkında bilgi arama” takip etmektedir.
2015 yılında yapılan araştırmaya göre ise interneti bireylerin % 80,9’u
Sosyal medya üzerinde profil oluşturma, mesaj gönderme veya fotoğraf vb.
içerik paylaşma, % 70,2’si Online haber, gazete ya da dergi okuma, % 66,3’ü
Sağlıkla ilgili bilgi arama (yaralanma, hastalık, beslenme, vb.) amacıyla kullanmaktadır.
Tüm bu sonuçları birbiriyle kıyasladığımızda internetin kullanım amaçlarında meydana gelen büyük değişim çok net bir şekilde görülmektedir.
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2. YENİ MEDYA
2.1. Yeni Medya Kavramı
İletişim tarihine bakıldığında üç önemli dönüm noktası görülmektedir.
Bunlar; yazının bulunması, matbaanın bulunması ve telgraf ile birlikte elektrik-elektronik devrimin başlaması olarak kabul edilir. Tüm bu süreç boyunca
en az dört farklı kültürün görüldüğü ifade edilmektedir: Sözlü kültür (sadece konuşma yolu ile bilgi aktarır), Yazılı kültür (yazı kullanılır), Tipografi
kültürü (Bilgiyi basılı kitap yolu ile aktarır), Elektrik ve elektronik medya kültürü (bilgilerin giderek daha hızlı bir biçimde TV ve Radyo gibi kitle iletişim
araçları ile aktarılması) (Baldini, 2000: ss: 5-6)
Tablo 6: Başlıca İletişim Araçlarının Kronolojisi
(Kaynak: Baldini, 2000, ss:109-113; Uyguç ve Genç, 1998, ss:41-45; Gönenç, “İnternet ve Türkiye’deki Gelişimi”, s.91.)
İLETİŞİM ARACI

TARİH

Yazı

MÖ 3500

Matbaa

1454

Periyodik yayın

1605

Gazete

1618

Fotoğraf

1830

Telgraf

1832

Telefon

1871

Fonograf / Ses kaydı

1877

Sinema

1895

Radyo

1920

İlk Sesli Film

1927

Televizyon

1936

İnternet

1965
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İletişimde matbaanın icat edilmesiyle başlayan teknolojik gelişmeler,
gazete, telgraf, telefon kabloları, radyo, fotoğraf, hareketli film, televizyon,
iletişim uyduları, bilgisayar ağları ve internetle günümüze dek gelmiştir.
(Güçdemir, 2003: s.372) İletişimin hızlı ve ekonomik bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlayan internetin kullanımı hızla artmaktadır. Gazete, dergi,
radyo, sinema ve televizyonu aynı ortamda bir araya getiren internette,
bunun sonucu olarak farklı bir dil ortaya çıkmaktadır. İnternetin yeni bir
medya dili oluşturmak üzere olduğunu ifade eden Atabek, “…internetteki, hem kulağıyla dinleyebilecek hem gözüyle gazeteyi okuyabilecek hem
de bir videoyu izleyebilecek bir izleyici/kullanıcı. Dolayısıyla gazete, radyo,
televizyon izleyicisinden farklı. Entegre bir medyanın entegre bir dili ve bu
entegre dili okuyabilecek bir izleyicisi olmak zorunda” demektedir (Atabek,
2005: 74‐75). Sözlü gelenekten alfabeye geçişe benzer tarihsel boyutlarda
teknolojik dönüşümün gerçekleşmesiyle çeşitli iletişim biçimlerinin etkileşimli bir ağ içinde bütünleştiğini savunan Manuel Castells de “…tarihte ilk
kez insan iletişiminin yazılı, sözlü, görsel-işitsel biçimlerini aynı sistem içinde bütünleştiren bir hipermetin ve meta-dil oluşuyor” demektedir. (Castells, 2005:440) Castells’e göre, “Metin, görüntüler ve seslerin, seçilmiş bir
zaman (gerçek ya da ertelenmiş) diliminde, açık, erişimin mali bakımdan
sorunlu olmadığı küresel bir ağ içinde çok farklı noktalardan etkileşim içinde olarak, aynı sistem içinde bütünleşme potansiyeli iletişimin karakterini
tümüyle değiştirmiştir.” (Castells, 2005:440)
Her geçen gün yeni özellikler kazanan, çeşitleri artan ve kullanımları
yaygınlaşan yeni medya teknolojilerinin yükselişine tanıklık etmekteyiz.
(Flew, 2007: s.21) “Yeni Medya kavramı 1970’lerde, bilgi ve iletişim tabanlı
araştırmalarda, sosyal, psikolojik, ekonomik, politik ve kültürel çalışmalar
yapan araştırmacılar tarafından ortaya atılmış bir kavramdır. Ancak 70’lerde
değinilen anlam, 90’larda müthiş bir ivme kazanan bilgisayar ve internet
teknolojisi ile birlikte genişlemiş ve farklı boyutlara ulaşmıştır.” (Thompson’dan aktaran Dilmen, 2007: 114)
Bu noktada “yeni” kavramıyla ifade edilmek istenenin ne olduğunu netleştirmek önemlidir. İletişim tarihi boyunca “yeni” olarak ifade edilebilecek
çok sayıda teknoloji üretilip kullanıma sunulmuştur. “Yeni Medya” olarak
adlandırılan teknolojiler için de durum aynı mıdır? Yoksa “Yeni Medya” denilirken bu teknolojilerin öncekilere kıyasla farklı özellikler taşımasından ve
iletişim tarihinde bir dönüm noktasından mı bahsedilmektdir? Geray, yeni
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medyayı, “kitle izleyicisini bireysel kullanıcı olarak da kapsayabilen, kullanıcıların içeriğe veya uygulamalara farklı zaman dilimlerinde ve etkileşim
içinde erişebildikleri sistemler” olarak tanımlamaktadır. (Geray, 2002:20)
2.2. Yeni Medyanın Özellikleri
Yeni medyanın ne olduğu, onu geleneksel medyadan farklı kılan özelliklerin belirlenmesiyle netlik kazanmaktadır. Araştırmacılar zaman zaman
benzer noktaları vurgulasa da, teknolojinin her geçen gün gelişmesine koşut olarak iletişim araştırmalarında da yeni medyanın farklı özellikleri ön
plana çıkmakta ve ifade edilmektedir.
Rogers yeni medyayı üç özellikle açıklamaktadır. Bu özellikler şunlardır;
(Rogers’dan aktaran Geray, 2002:20)
• Etkileşim (Interactivity),
• Kitlesizleştirme (Demassification)
• Eşzamansızlık (Asynchronousity)
Etkileşim, yeni medyanın etkileşim içinde olmaya olanak tanımasını
vurgulamaktadır. Eşzamansızlık yeni medyanın senkronize olmaya gereksinim duymadan mesaj gönderme ya da almaya olanak tanımasıdır. Kullanıcılar, bilgileri istedikleri zaman almakta ve aldıkları mesajlara istedikleri
zaman yanıt gönderebilmektedirler. Kitlesizleştirme ise bağdaşık (homojen)
mesajların geniş bir grup insana aktarılması yerine, yeni medyanın kişiselleştirilmiş ve özel mesajları belirli kullanıcılara gönderebilmesi olarak açıklanmaktadır. (Tıngöy ve Bostan: s.235)
Bu üç kavramı örneklerle biraz daha açıklayalım.
Yeni medyanın en önemli özelliklerinden biri etkileşimdir. Türk Dil Kurumu Sözlüğü’nde etkileşimin “birbirini karşılıklı olarak etkileme işi” olduğu belirtilmektedir. (www.tdk.gov.tr) Frederick Williams, Ronald E. Rice
ve Everett M. Rogers, interaktivite seviyesinde katılımcıların iletişim süreci
- 23 -

üzerinde “kontrollerinin olması”, bu süreçte rollerini değiştirebilmeleri ve
“karşılıklı bir konuşmanın” yapılıyor olmasının öneminin altını çizmektedir.
Williams, Rice ve Rogers, “karşılıklı konuşmayı”, şimdiki iletişim faaliyetinin
önceki iletişim faaliyetleri serisi üzerine yapılandırılması olarak ele almaktadır. “Kontrollerinin olması” ise bireylerin zamanlamayı, içeriği ve iletişim
faaliyetinin sırasını seçebilmesi; alternatif seçenekler araştırabilmesi; diğer
kullanıcılar için içerik yükleyebilmesi ve hatta yeni sistem kapasitelerini yaratabilmesi olarak ifade etmektedirler. Williams, Rice ve Rogers “kaynak”
ve “alıcı” yerine “katılımcılar” terimini kullarak bilgi değiştokuşu ve anlam
yaratmada her iki tarafın da eşit rolleri olduğunu vurgulamak amacıyla
seçtiklerini ifade etmektedirler. Yazarlar genel olarak bakıldığında yüzyüze
iletişimde intereaktivite seviyesinin yüksek, kitle iletişim araçları vasıtasıyla
yapılan iletişimde düşük olduğunu söylemektedirler. Ancak bu iletişim ortamlarının farklı şekillerde kullanımlarında interaktivite seviyesinin artabileceğini ya da azalabileceğini örneklerle anlatmaktadırlar. (Williams, Rice ve
Rogers, 1988: 10-14) (Williams, Rice ve Rogers, 1988)
İletişim araçları, kendiliğinden yüksek seviyede etkileşim sunmazlar.
Araçların tüm potansiyeline rağmen, bu araçların sunduğu interaktivite
seviyesi insanların bu araçları nasıl kullandığına göre değişmektedir. Orkan
ve Sütçü, multimedyanın bazen geleneksel bir kitap tarafından meydana
getirilen etkileşime ulaşmada bile başarısız olduğunu dile getirmektedir.
(Orkan ve Sütçü, 2005: s.1) Diğer taraftan Orkan ve Sütçü, bazı yeni medyaların, insan-makine etkileşimine olduğu kadar, insandan insana etkileşimin yeni
biçimlerine de izin verdiğine dikkat çekmektedir.
Elbette geleneksel medyadaki geri besleme (feedback) olanakları da izleyici/okuyucu/dinleyicilere kendilerini ifade etmek için önemli fırsatlar sunmaktadır. Örneğin bir gazeteye mektup yazarak ya da bir radyo/TV yayınına telefonla
katılarak geri besleme mesajı verilebilmektedir. Ancak bu örneklerdeki alıcı
“kendini kaynak haline getirmek” ya da “etkileşim” sağlamak için mektup ya
da telefon gibi farklı bir iletişim kanalına gereksinim duymaktadır, yeni medya
ise etkileşim için aynı araç üzerinde hazır bir kanal sağlamaktadır. (Öğüt, ss: 2-3)
Yeni iletişim teknolojileri, alıcı ile verici arasındaki kanalda etkileşime olanak veren bir kanal ayırmaktadır. Bu özellik, geleneksel iletişim araçlarının hiçbirinde
yoktur. (Geray, 2003: s.18)
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Mesajı veren ve mesajı alanın aynı kanalı kullanması, bir anlamda aynı olanaklara da sahip olması anlamına gelmektedir. Televizyon yayını yaparak, ses
ve görüntünün tüm olanaklarını kullanarak milyonlara ulaşabilen bir Televizyon
Programcısıyla, söz konusu programcıya eleştirilerini mektupla veya telefonla
bildiren bir izleyicinin gücü elbetteki aynı değildir. Ancak bu iki kişi sosyal medya
ortamında karşı karşıya geldiklerinde aynı olanaklar (ya da olanaksızlıklar) ikisi
için de geçerli olmaktadır. Elbette ki güçler hiçbir zaman eşitlenmemektedir. Televizyon Programcısının takipçi sayısı elbette sade vatandaşın takipçi sayısından
fazla olacaktır. Ayrıca sosyal medyayı kullanma yetkinliği açısından da eşitsizlikler söz konusu olacaktır. Ancak kullandıkları kanalın özellikleri açısından eşit
olanaklara sahiptirler.
Yeni medyanın “etkileşimin yeni bir seviyesini” ortaya koyduğunu ifade
eden Öğüt, etkileşimi “en az iki nesne arasındaki iletişim vasıtasıyla, nesnelerin birbirlerini davranışsal ya da biçimsel olarak değişikliğe uğratması” olarak
tanımlamaktadır. (Öğüt, 2005) Sütçü ise kaynak karşısındakini ne kadar çok tanırsa etkileşimin o kadar arttığını ifade etmektedir. (Sütçü, 2008)
Etkileşimi çok boyutlu bir kavram olarak gören Heeter da yeni medya
alanında yapılan araştırmalara büyük katkı sağlamaktadır. (Şanlıer ve Tağ,
2005: s.291) Heeter, etkileşimin belirli, ölçülebilir boyutlarından bahsetmektedir. Bu boyutlar kısaca şu şekilde açıklanabilir; (McMillan’dan ve Kenney, Görelik, Mwangi’den aktaran Birsen, 2005: s.347)
- Seçim karmaşıklığı: Online gazete tasarımcıları hiperlink’lerin yardımıyla kullanıcılara, site aracılığıyla sörf yapmaya daha fazla şans
vermek istemektedir. Daha fazla seçim sağlanmış bir kullanıcının etkileşim düzeyi artmaktadır. İnternet ortamındaki uygulamalar, kullanıcılara ne kadar alternatif sunarsa ve seçme şansı tanırsa etkileşim o
kadar çok artmaktadır.
- Kullanıcıların göstermeleri gereken çaba: Bu boyut “bir kullanıcının
medyayı kullanırken gösterdiği çabanın miktarını, bilgiye erişim için
sarf edilmesi gereken gayret” olarak tanımlanmaktadır. Bir uygulama,
kullanıcılara ne kadar büyük bir kullanım kolaylığı sağlarsa etkileşim
de o kadar çok artmaktadır.
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- Kullanıcılara yanıt verebilirlik: Genelde muhabirler ya da editörler online site kullanıcılarının elektronik postalarına yanıt vermektedir. Bilgisayar yanıtı olanaklıdır ve insan ve makinelerin iletişim rolleri değiştirilebilir olduğu zaman, nihai makine etkileşimi başarılmaktadır. Online
gazeteler, yönergeleri programlamak, sayfalara ve hata mesajlarına
yardım etmek vasıtasıyla daha az yanıt verilebilirlik düzeyini başarabilmektedir. (Kenney, Gorelik, Mwangi ’den aktaran Birsen, 2005: s.347)
- Kişiler arası iletişimin kolaylaştırılması: İnternet teknolojisi kullanıcılara mesajlarını doğrudan gönderme ve alma olanağı sağlamaktadır.
Sohbet (chat) odaları, anlık mesajlar, tele konferans ve online tartışmalar buna örnek olarak verilebilir.
- Ek bilginin kolaylaştırılması: Kullanıcılar için kitleyle iletişim kurabilecekleri bir bilgi kaynağı olmak için artan sayıda uygun durum ve uygun zaman ortaya çıkmaktadır. Bazı online gazeteler kullanıcılarına
bilgi ekleme izni vermektedir. Web sayfaları, merak ve özel ilgi alanları
sayfaları, duyurular, yorumlar, kültür ve eğlence olayları, bu duruma
örnek olarak verilebilir.
- Sistem kullanımını izleme: Bir izleme aygıtı, bir web sitesini kimin ziyaret ettiğini ve sitenin hangi bölümünün ziyaret edildiğini kaydedebilmektedir. (Paul’den aktaran Birsen, 2005: s.347) Twitter’da sıkça ziyaret edilen TT Listeleri ve Haber sitelerinin “En çok okunan haberler”
bölümleri, bu boyuta örnek olarak verilebilir.
Rogers’ın ifade ettiği ikinci özellik eşzamansızlıktır. Yukarıda da ifade
edildiği gibi eşzamnsızlık özelliği sayesinde yeni medyada kullanıcılar mesaj gönderip alırken senkronize olmaya ihtiyaç duymamaktadırlar. Örneğin
mail kutusuna gelen bir postayı kişi istediği zaman okuyabilmekte ve istediği zaman karşısındaki kişiye cevap yazabilmektedir. IPTV kullanan bir kişinin,
takip ettiği TV dizsini yayın saatinde değil, uygun olduğu başka bir zaman
dilimi içinde izlemesi ya da dizi filmi izlerlen çalan telefona cevap vermek
için yayını durdurması ve görüşmesi bittikten sonra kaldığı yerden tekrar
izlemeye devam edebiliyor olması da bir başka örnek olarak verilebilir.
Rogers’a göre yeni medyanın üçüncü özelliği kitlesizleştirme özelliğidir.
Kitlesizleştirme özelliği sayesinde ise aynı yeni medyayı takip eden farklı ki- 26 -

Sosyal Medya ve Sinema: Türk Filmlerinin Sosyal Medya Kullanımı
şiler, kendi özelliklerine ve terciklerine uygun olarak faklı yayınlarla karşılaşabilmektedirler. Web üzerinden yayın yapan aynı gazeteyi takip eden farklı
şehirlerdeki iki ayrı kişi ana sayfadaki hava durumu bölümünde ayrı iki şehrin hava durumu bilgisiyle karşılaşabilmektedir. Ankara’da yaşayan kişi ana
sayfasında Ankara’nın hava durumunu görürken, İstanbul’da yaşayan kişi
İstanbul’un hava durumunu görmektedir. Sistem söz konusu kişilerin hangi
şehirlerden online gazeteyi takip ettiğini otomatik olarak öğrenmekte ve o
şehirlere uygun bilgiyi ana sayfa ekranına getirmektedir.
Benzer şekilde sistemin, tıkladığı linkler sayesinde hangi konularla ilgilendiğini bildiği kullanıcıların ekranına, onların ilgi duyabileceği haberleri,
programları ya da reklamları getirebilmesi de Kitlesizleştirme özelliğine bir
örnek olarak verilebilir.
Bazı uygulamalarda ise kullanıcılar bilinçli tercihler yaparak da kendilerine özel yayınlar oluşturabilir. İnternette açılış sayfasını özelleştirmek bu
duruma örnek olarak verilebilir. Bazı haber siteleri, farklı haber kategorilerinin yerlerini değiştirmek için kullanıcılara izin de vermektedir. Örneğin spor
haberleriyle ilgilenen bir kullanıcı bu bölümü sayfanın daha yukarılarına taşırken, magazin haberleriyle ilgili bölümü daha alt sıralara taşıyabilir.
Yeni medyayı beş temel ilke (principle) ile tanımlayan Manovich (2001),
bu ilkeleri şöyle sıralamaktadır:
• Sayısal Temsil (Numerical Representation)
• Modülerlik (Modularity)
• Otomasyon (Automation)
• Değişkenlik (Variability)
• Kod Çevrimi (Transcoding)
Manovich, yeni medyanın sayısal temsil niteliğinin iki temel sonucu olduğunu ifade etmektedir. Bunlardan ilki, yeni medya nesnesinin matematiksel olarak tanımlanabilir olmasıdır. Bu sayede örneğin bir şekil, matematik
fonksiyonu kullanarak açıklanabilmektedir. Manovich ikinci olarak yeni med- 27 -

ya nesnesinin algoritmik manipülasyonun öznesi olduğunu ifade etmektedir.
Özetle medya programlanabilir hale gelmektedir. Bu sayede örneğin bir fotoğraf veya video üzerinde kolaylıkla düzeltme yapılabilmektedir.
Manovich’in belirttiği diğer bir ilke modülerliktir. Manovich’e göre “Görüntü ve ses gibi medya elemanları, farklı örneklerin koleksiyonları olarak
temsil edilmektedir (pikseller, poligonlar, vokseller, nitelikler, yazılar). Bu
elemanlar daha geniş ölçekteki nesnelerde bir araya gelir fakat bireysel
kimliklerini korumaya devam ederler. Nesneler kendilerini yerel olarak ve/
veya ağ üzerinde saklanan daha geniş nesnelere birleştirebilirler.” Manovich, “World Wide Web bütün olarak tamamen modülerdir” demektedir.
Web sayfasında bir değişiklik yapmak gerektiğinde her öge ayrı ayrı değiştirilmektedir.
Manovich’in üzerinde durduğu ilkelerden biri de otomasyondur. Otomasyon, yeni teknolojilerin, kullanıcı olmadan iş yapabilmelerini ifade etmektedir. “Hollywood filmlerinde, kuş sürüleri, karınca kolonileri ve insan
kalabalıkları, yapay zeka yazılımı tarafından otomatik bir şekilde üretilmektedir.” (Manovich, ss: 53)
Değişkenlik ilkesinin sayısal kodlama ve modülerlik ilkelerinin sonucu olduğunu dile getiren Manovich, yeni medya nesnesinin ilk ve son kez düzene
sokulan bir şey olmadığını, potansiyel olarak sonsuz sayıda uyarlamalarının
olabileceğini ifade etmektedir. Manovich’e göre; eski medya, yazılı, görsel
ve/veya işitsel ögeleri manuel bir biçimde birleştiren bir insanı gerektirmekte ve birbirinin aynı olan kopyalar master dan çoğaltılmaktadır. Bu durumun
tersine yeni medya değişkenlik özelliği göstermekte ve özdeş kopyalar yerine farklı uyarlamalar söz konusu olmaktadır. Bu uyarlamaların bir bilgisayar
tarafından kısmen otomatik bir biçimde birleştirilmesi nedeniyle değişkenlik
ilkesi otomasyon ilkesiyle de yakından bağlantılıdır. (Manovich, ss: 56)
Eski medya üretiminin endüstriyel toplumun mantığına uygun olduğunu dile getiren Manovich, yeni medyanın ise “talep üzerine üretim” ve
“tam zamanında” dağıtımın post-endüstriyel mantığını karşıladığını ifade
etmektedir. Manovich, bir müşterinin arabasının kesin özelliklerine teşhir
salonlarında karar vermesi, bilginin daha sonra fabrikaya iletilmesi, saatler
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sonra yeni arabanın teslim edilmesi düşüncesinin, bilgisayarlı medya örneğinde gerçek hale geldiğini ifade etmektedir. Çünkü bir web sitesine erişildiğinde, “sunucu” anında kişiye özel web sayfasını bir araya getirmektedir.
(Manovich, ss: 56-58)
Manovich, hacim, ayrıntı derecesi, biçim, renk, şekil, etkileşim rotası,
uzaydaki rota, süre, ritim/ölçü, görüş noktası, belirli karakterlerin varlığı ya
da yokluğu ve planın gelişiminin, kullanıcının özgürce üzerinde değişiklik
yapabileceği değişkenler olduğunu ifade etmektedir. “İnsan-bilgisayar arayüzü seviyesinde bu nitelik; kullanıcıya, bir bilgisayar oyunu, bir web sayfası,
bir web tarayıcı veya işletim sisteminin kendisi olabilen bir medya nesnesinin bir programının performansını değiştirmek için birçok seçenek verilmesi
anlamına gelmektedir. Kullanıcı bir oyun karakterinin profili, masaüstünde
ortaya çıkan dosyaları nasıl modifiye edileceğini, dosyaların nasıl göründüğünü, ne ikonları kullanıldığını vs. değiştirebilmektedir.” (Manovich, s: 62)
“Yazılımlar, tamamı kodlardan oluşan yapılardır. Photoshop’ta üretilmiş
olan bir görüntü dosyası belli bir formdadır ve kendine has bir formatı vardır. Bu ve bunun gibi formatlar dosya uzantıları ile tanımlanmaktadırlar.”
(Dilmen ve Öğüt: s.20) Manovich’in ifade ettiği “kod çevrimi, bir şeyin formatını dönüştürmeyi ifade etmektedir.” (Doğu: s.363) Örneğin PSD formatı,
JPEG formatına dönüştürülebilmektedir. Ya da bir metin belgesi yaratılarak
içerisine JPEG formatında bir görüntüyü yerleştirmek olanaklıdır. (Dilmen
ve Öğüt: s.20)
2.3. Yöndeşme (Yakınsama)
“Mevcut iletişim teknolojilerinin yeni ürün ve hizmetleri ortaya çıkaracak şekilde birbirine yakınlaşması” olarak tanımlanan yöndeşme, eskiden
birbirinden farklı sektörler tarafından yönetilen televizyon, bilgisayar, telefon gibi araçların bir araya gelmesidir. (Europen Commision, 1997: s.85’den
aktaran Çakır, 2006: s.85.) Yakınsama, OECD’nin “Telecommunications and
Broadcasting: Convergence or Collision?” başlıklı raporunda da (1992) “Telekomünikasyon, Radyo-TV yayıncılığı ve bilişim sektörleri arasındaki teknik
ve düzenleyici sınırların bulanıklaşması ya da belirsizleşmesi olarak tanımlanmaktadır. (Güngör, Kibar, Yılmaz, Tekin, 2009:12) “1994 tarihli Bangemann Raporu’nda yöndeşme, farklı girişimlerin değişik medya ürünlerini
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bir araya getirerek ölçek ekonomisine ulaşmak amacıyla birleşmeleri ya da
işbirliğine gitmeleri bağlamında, medya liberasyonu sürecini hızlandıran
gerekliliklerin ve yeni pazar fırsatlarının öncülü olarak değerlendirilmiştir.”
(Yaylalı, 2010:59) Geray, yöndeşmeyi (yakınsama) şöyle tanımlamaktadır:
“Çeşitli teknolojik, ekonomik ve toplumsal gelişmeler sonucu kitle iletişimi, telekomünikasyon olarak da tanımlanan iki nokta arasındaki iletişim,
veri iletişimi gibi çeşitli iletişim biçimleri giderek birbirlerine dönüşmekte ve
aralarındaki farklılık yok olmaktadır. Bu sürece yakınsama veya yöndeşme
(convergence) denmektedir.” (Geray, 2003: 19)
Yöndeşmenin en iyi örneklerinden biri; geleneksel radyo ve televizyon
yayınlarını izlemenin yanı sıra elektronik posta alıp-göndermek, bilgi bankalarına bağlanmak, bankacılık işlemlerini gerçekleştirmek, uzaktan alış-veriş
yapmak gibi faaliyetlerin de aynı ortamda gerçekleştirilebildiği sayısal televizyon yayıncılığıdır. (Geray, 2003: 19-20) Bir zamanlar farklı araçlar vasıtasıyla yararlanılabilen bu hizmetler, tek bir ortam içinde yani televizyon
aracılığıyla alınabilmektedir. Yöndeşme için verilebilecek ikinci örnek ise
mobil telefonlardır. İnternet erişimi olan televizyonlarda olduğu gibi, internet erişimi olan akıllı mobil telefonlarda da yukarıda sıralanan hizmetleri
almak olağan hale gelmiş durumdadır. Yapılan araştırmalar televizyon ve
video izleme faaliyetinin yakın gelecekte bugünden çok daha büyük oranlarda mobil olarak gerçekleştirileceğine dikkat çekiyor.
Törenli, yöndeşmeyi olanaklı kılan gelişmenin, geleneksel haberleşme
teknolojisi, kitle iletişimi-yayıncılık teknolojisi ve bilgisayarlar arası haberleşme teknolojilerinin sayısal teknoloji temelinde yapılanmış olması olduğunu ifade etmektedir. (Törenli, 2005: 124-125.) Üç alan da sayısal alt yapıya sahip olması, aynı aracın içinde bir araya gelmelerini olanaklı kılmaktadır.
“Yakınsama farklı seviyelerde gerçekleşmektedir. Bu seviyeler teknoloji ve şebekeler, sanayi birleşme ve devralmaları, hizmet veya pazarda ve
son olarak da politika ve düzenlemelerde yakınsama şeklinde sıralanabilir.”(Nyström, 2007’den aktaran Güngör, Kibar, Yılmaz, Tekin, 2009:9) OECD
tarafından tanımlanan yakınsama seviyeleri ise aşağıdaki gibi sıralanmaktadır; (OECD, 2007’den aktaran Güngör, Kibar, Yılmaz, Tekin, 2009:18-19)
• Şebekelerin Yakınsaması: IP tabanlı genişbant şebekelere geçişin bir
sonucudur. Sabit- Mobil yakınsamasını da içerir.
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• Hizmetlerin Yakınsaması: Şebeke yakınsaması ve gelişmiş cihazlar nedeniyle ortaya çıkmış olan hizmet yakınsaması, ağ tabanlı uygulamalara erişimin ve geleneksel veya yeni katma değerli hizmetlerin çok
çeşitli cihazlar yoluyla sunulmasını içermektedir.
• Sektör/Piyasa Yakınsaması: Daha önce ayrı pazarlarda kabul edilen bilgi teknolojileri, telekomünikasyon ve medyanın bir araya gelmesidir.
• Kurumsal Yakınsama veya Düzenleme Yakınsaması: Yayıncılık ve telekomünikasyon düzenlemeleri arasında meydana gelmektedir. Politika
belirleyiciler içerik veya hizmetler için taşıyıcı şebekelerden bağımsız
olarak yakınsak düzenlemeler getirmeye çalışmaktadır (teknoloji tarafsız düzenleme).
• Cihaz Yakınsaması: Bugün birçok cihaz bir mikroişlemci, ekran, bellek,
giriş cihazı ve şebeke bağlantısı içermekte ve birçok iletişim görevini
veya uygulamasını sağlamaktadır.
• Kullanıcı Açısından Yakınsama: Son kullanıcılar için telekomünikasyon, medya ve bilgisayar teknolojileri için tek bir arayüz sağlanmasıdır.
2.4. Yeni Medyanın Teknolojik Temelleri
Yeni medya, birçok alandaki gelişmelerin bir araya gelmesi ve birbirini
tamamlaması sayesinde hayatımıza girmiştir. Bu temeller olmasaydı yeni
medyayı, bugün kullandığımız biçimde ve kapasitede kullanamazdık. Sayısalllaşma, Bilgisayar (Bilgi-İşlem) Teknolojisi, Veri sıkıştırma-saklama, Fiber
Optik Kablo Teknolojisi ile Uydu Teknolojisi yeni medyanın teknolojik temelini oluşturan gelişmelerdir. (Törenli, 2005: 98-112)
2.4.1. Sayısallaşma
Yeni medyanın özelliklerini anlatırken, Manovich’in Sayısal Temsil’i 5
temel ilkeden biri olarak ele aldığından bahsetmiştik.
Manovich, yeni medyanın sayısal temsil niteliğinin iki temel sonucu
olduğunu ifade etmekteydi. Bunlardan ilki, yeni medya nesnesinin matematiksel olarak tanımlanabilir olmasıdır. Bu sayede örneğin bir şekil, ma- 31 -

tematik fonksiyonu kullanarak açıklanabilmektedir. Manovich ikinci olarak
yeni medya nesnesinin algoritmik manipülasyonun öznesi olduğunu ifade
etmekteydi. Bu sayede örneğin bir fotoğraf veya video üzerinde kolaylıkla
düzeltme yapılabilmektedir.
Sayısallık özelliği, Analog’un “sürekli” olmasının karşıtı olarak “kesikli durumları olan” olarak tanımlanmaktadır. (Aydın, 2007: s. 309.) Sayısal
teknoloji veri, ses, müzik, metin, fotoğraf, görüntü biçiminde her tür enformasyonun “bit”lere (0 ve 1’lere) ya da bilgisayar diline mikroişlemciler
yardımıyla dönüştürülmesidir. Sayısal teknolojiyle bu biçimlerin tümünün
elektronik ortamlarda, sistematik denetim başta olmak üzere çeşitli amaçlara dönük olarak üretilmesi, saklanması, iletilmesi ve dağıtılması, önceki
dönemlerle karşılaştırılamayacak ölçüde kolaylaşmış, “maddi işlem” yeteneği ve hızı çok büyük ölçüde artmıştır. (Törenli, 2005:98)
2.4.2. Bilgisayar (Bilgi-İşlem) Teknolojisi
İşman (2001:5-6) donanım (hardware) ve yazılım (software) olmak üzere iki ana kısımdan oluşan bilgisayarı, bilgileri belli özelliklere göre tasarlayıp
organize eden, istendiği kadar hafızada saklayan, istendiği zaman kullanıma
sunan ve işleme alan ve sonuçları her zaman bir çıktı halinde sunan bir yapı
olarak tanımlamaktadır. (İşman, 2001:1-34)
Yeni medya açısından özel bir öneme ve yere sahip olan bilgi-işlem teknolojisinin artan talepleri doğrultusunda, gerek özellikleri gerekse kapasite
ve işlevleri giderek artmakta olan araçlar olarak bilgisayarlar, aynı zamanda
bütünleşik ağ yapısının kurulmuş olduğu en küçük çoklu ortam özelliğini
taşırlar. Bilgisayarların çoklu ortam özelliği, kendi içinde ve dışında yer alan
donanım-yazılım unsurlarının birbirlerine bağlanabilir olmasından kaynaklanmaktadır. Bu yapı dört ana teknolojik yetenek üzerine kuruluştur: (Törenli, 2005:102-103)
1- Veri girişi: Klavye ve fare (mause) ile veri girişi, doğrudan ses aktarımı (sayısal kayıt cihazları, sayısal kameralar) veya görüntü tarayıcılarından gelen sayısal verilerin aktarımı ya da diğer bilgisayarlarla
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sayısal ağlar üzerinden kurulan bağlantılar yoluyla gerçekleştirilen
aktarımlar.
2- Veri İşleme: Yapılacak çalışmaya uygun olarak seçilen yazılımları kullanarak işletim sistemine gerekli komutların verilmesiyle.
3- Veri depolanması: Elektro manyetik yollarla disklere, CD, DVD disklere, optik-flash disklere, MP3’ler veya DAT’lar üzerine yazılarak.
4- Veri dağıtımı: İşlenen verilerin dağıtımı kağıt, folyo, asetat gibi malzemeler üzerine alınan çıkışlarla olabileceği gibi, modem ya da ağlar
üzerinden diğer bilgisayarlara sayısal hale getirilmiş ses-görüntü ya
da metin dosyaları biçiminde ulaştırılabilir; disklere kaydedilerek taşınabilir ya da görsel-işitsel yansıtıcılara, ekranlara yansıtılabilir.
İşman (2001:5), 1600’lü yıllardan itibaren basit hesap makinesi sistemlerinin oluşturulmasıyla birlikte ilk adımları atılmaya başlanan bilgisayarın
tarih içindeki gelişimini kısaca 5 adımda özetlemektedir;
“1. İlk bilgisayarlar vakum tüplü olarak imal edilmiştir. Daha sonra vakum tüpleri çok sık olarak yanmaya başladı ve bunun sonucunda bilgisayarların maliyetleri çok yükseldi.
2. İkinci evrede bulunan bilgisayarlar transistorlu olarak imal edildi.
Transistorlar, yanmamakta, daha az yer kaplamakta, daha az enerji
tüketmekte ve enerjiyi etkili olarak kullanmaktaydı.
3. Üçüncü evrede bulunan bilgisayarlar chipler üzerine entegre devreler olarak imal edilmiştir.
4. Dördüncü evrede bulunan bilgisayarlar micro chipler üzerine imal
edilmiştir. Bu geliştirilen chipler bilgisayarların ana hafızası olarak
geliştirildi. Bu gelişmeye o dönemde kimse inanmadı. Fakat, bunun
sayesinde daha çok karışık işlemler yapılmaya ve bilgi saklanmaya
başlandı.
5. Beşinci evrede olan bilgisayarlarda genel olarak yapay zeka üzerinde
tasarlanmaktadır. Sanal zekalarla bilgisayarlar çok kompleks bir yapıya kavuşacaklardır. Gelecekte, bilgisayarlar dil sorununu ortadan
kaldıracak ve sözlü olarak komutlar verilebilecektir.”

2.4.3. Veri sıkıştırma-saklama
“Veri sıkıştırma yöntemleri, verilerin saklama ortamlarında daha az
yer işgal etmeleri için ve bir iletişim ağı üzerinden daha hızlı transfer edilebilmeleri için yaygın olarak kullanılmaktadırlar.” (Altan: 2006, 1) “Basit
bir anlatımla, tıpkı alfabedeki sadeleşme sürecinde ya da Mors Alfabesi’ne
özgü özel işaretlerde olduğu gibi, sinyalin, onların yerine geçecek belirli
sembollere dönüştürülmesi, kodlanarak yeniden oluşturulmasıdır.” (Törenli, 2005:109)
Veri sıkıştırma yöntemleri ikiye ayrılmaktadır; (Altan: 2006, 1-2)
1- Kayıplı sıkıştırma yöntemleri: Çıkartılması verinin bütünlüğünü en az
düzeyde etkileyecek olan veri kümelerini çıkartarak, geriye kalan veri
kümelerinin de kayıpsız sıkıştırmaya tâbi tutulması temeline dayanır.
Bu yöntem kullanıldığında verinin sadece belirli bir kısmı geri getirilebilir. Fotoğraf, video ve ses dosyalarının sıkıştırılmasında olduğu
gibi belirli bir miktar veri kaybının insan gözü ve kulağı tarafından hissedilemeyeceği durumlarda kullanılır. Ancak her bitin önemli olduğu
profesyonel amaçlı uygulamalar için kayıpsız yaklaşımlar kullanılır.
2- Kayıpsız sıkıştırma yöntemleri: Metin belgeleri, kaynak kodları, çalıştırılabilir program dosyaları gibi, orijinal veri ile sıkıştırıldıktan sonra
geri getirilecek olan verinin tamamıyla aynı olmasının gerekli olduğu
durumlarda bu yöntem kullanılır.
Ses, hareketli görüntü-video, resim ve müziğin sayısal hale getirilmesi,
sıkıştırılması ve saklanması cep telefonlarından sayısal kameralara, görüntülü telefonlardan sayısal televizyonlara kadar yeni medyanın boyut, bellek
ve işlem hızı gibi parametrelerde çok daha tatmin edici düzeylere çıkmasında önemli bir rol oynamıştır. (Törenli, 2005:111)
2.4.4. Fiber Optik Kablo Teknolojisi
Ses, veri ve görüntü iletişiminin her geçen gün artması, daha büyük altyapı ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır. Hem daha geniş kapasiteye sahip hem

de daha ekonomik alt yapı ihtiyacını karşılamak üzere bulunan çözümlerin
arasında fiber optik kablolar da yer almaktadır. “Yüksek kapasite gerektiren
hizmetlere olan talebin arttığı ve IP-tabanlı şebekeler ile yeni nesil erişim
(NGA) şebekelerinin gelişimi dikkate alındığında fibere dayalı altyapıya erişimin önemi artmaktadır ve artmaya devam edecektir.” (Karaçuha, Güngör,
Evren, Güçlü ve Kibar, 2010: 41)
Cam elyaftan yapılan fiber optik kablolar, iletişimi elektrik akımı olarak değil, gözle görülmeyen kızıl ötesi ışık parçacıkları olarak taşır. “Fiber
optik kablolarda veriler-sinyaller önceki bakır tel kablolarda taşındığı gibi
elektron parçacıkları olarak değil, veri taşıma kapasitesi çok daha yüksek
olan foton parçacıkları (kızılötesi ışınlar) halinde, ışık hızında taşınmaktadır.
(Törenli, 2005:111)
Çok yüksek iletim kapasitesine sahip ve elektronik haberleşme şebekelerinde iletim teknolojisi olarak kullanılan bir araç (ortam) olan fiber optik
kabloların, geleneksel metal bazlı iletişim hatlarına göre şu avantajları vardır: (Karaçuha, Güngör, Evren, Güçlü ve Kibar, 2010: 41)
- Fiber optik kabloların bant genişliği metal kablolardan daha fazladır
ve daha fazla veri taşıyabilmektedir.
- Sinyaller elektriksel değil optik olduğundan fiber optik kablolar enterferansa duyarlı değildir. Bu bakımdan herhangi bir olumsuz etkileşim
olmaksızın kanalizasyonlardan dahi geçirilebilmektedir.
- Fiber optik kablolar metal kablolardan çok daha ince ve hafiftir.
- Veri, bilgisayarların kullandığı sayısal formatta aktarılabilmektedir. Geleneksel telefon hatlarında ise iletim analog şekilde gerçekleştirilmektedir.
- Fiber optik kablolar iletişim protokollerinden bağımsız çalışmakta ve
bu bakımdan her türlü veri iletimini gerçekleştirebilmektedir.
- Fiber optik kablolar göreceli olarak teknolojik gelişmelere daha açıktır
ve uç noktalardaki ekipmanların değiştirilmesi yoluyla yeni teknolojilerle uyumlu şekilde çalışabilmektedir.

- Fiber optik kabloların yüksek derecede güvenlik içermesi nedeni ile
iletişimin izlenmesi amacıyla dışarıdan müdahale yapılması mümkün
değildir.
- Fiber optik kablolar uzun ömürlüdür ve 20-50 yıl kullanılabilmektedir.
Yukarıda sıralanan tüm bu özellikleri sebebiyle fiber optik kablo altyapısı gün geçtikçe genişlemektedir.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Sektörel Araştırma ve Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan 2015 yılının 4. çeyreğine
ait Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü Üç Aylık Pazar Verileri Raporu’na
göre; Türkiye’deki toplam internet abone sayısı yaklaşık 49 milyona yaklaşmıştır. Toplam internet aboneliğinde yıllık artış oranı ise %17,8 olarak gerçekleşmiştir. Fiber altyapıya sahip internet abone sayısı 1.672.628 olmuştur.
Fiber altyapıda yıllık artış oranı % 14,8 olmuştur. (BTK, 2015)
2.4.5. Uydu Teknolojisi
“Uydu teknolojisi dünyanın her yerinden yapılan telefon konuşmaları,
teleks yazışmaları, internet bağlantıları, yayıncılık, fotoğraf ve bilgi alışverişi, tam sayfa gazete nakli gibi uygulamaları olanaklı kılan; bir bakıma uzayı
tele, veri ya da kitle iletişimi amacıyla kullanılabilecek bir araç-ortam haline
getiren sistemlerdir.” Uydular, iletişim, bilimsel araştırmalar, meteoroloji,
uzaktan algılama ve askeri amaçlarla kullanılmaktadır. (Törenli, 2005:105)
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu verilerine göre; Türkiye’de uydu
haberleşme hizmetleri konusunda yetkilendirilmiş işletmeciler, 10.441 aboneye uydu yer istasyonlarıyla uluslararası internet bağlantıları, video konferans, noktadan noktaya uluslararası uydu data devreleri gibi hizmetleri
sağlamaktadır. Uydu haberleşme hizmeti sunan işletmecilerin bu hizmetlere ilişkin toplam gelirler yaklaşık 86 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir.
(BTK, 2015)
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2.5. Telekomünikasyon Altyapısı
İnsanların telefon ve internet yoluyla birbirlerine ulaşabildiği, birbirleriyle haberleşebildiği bir ağ ortamı ve bu ortamı oluşturan telefon cihazları, santraller, yönlendiriciler, mikro dalga röle istasyonları, bakır ve optik
(fiber-optik) kablolar, baz istasyonları, radyo linkleri, uydular vb. cihazların
tümü telekomünikasyon sistemini ya da daha doğru bir ifadeyle telekomünikasyon altyapısını oluşturmakta; uzun mesafeli ses ve metin aktarımı için
kullanılan bu teknik araçların her birine telekomünikasyon teknolojileri adı
verilmektedir. (Törenli, 2005:113)
1980’lerde araç telefonu olarak da bilinen analog ve yalnız ses iletiminin mümkün olduğu 1. Nesil (1G) sistemlerle başlayan mobil haberleşme,
90’lı yıllarda 2. Nesil (2G) olarak bilinen GSM, TDMA ve CDMA gibi veri iletiminin de yapılabildiği sayısal teknolojilerle devam etmiştir. Mobil haberleşme sistemlerinin bir sonraki aşaması 2000’li yıllarda ortaya çıkan 3G teknolojileri olmuş ve ilk 3G şebekesi 2001 yılı sonunda ticari olarak Japonya’da
kullanıma açılmıştır. 3G, telefonun icadı ve mobil teknolojilerinin ortaya çıkışının ardından telekomünikasyon tarihindeki 3 temel dönüm noktasından
biri olarak gösterilmiştir. Çünkü 3G ile birlikte resme internet dünyası da
eklenmiştir. (Darıcı, 2002: III)
Telefon, 1871 yılında Antonio Menucci tarafından icat edilmiştir. Ancak
mucidin parasal sıkıntıları sebebiyle kullanıma sokulamamıştır. Telefon 5
yıl sonra lisansı alan A.G. Bell tarafından işlerlik kazanmıştır. (Baldini, 2000,
s:112) Mobil telefon hizmetleri, 1980’lerde araç telefonu olarak da bilinen
ve sadece ses iletimi yapabilen analog NMT (Nordic Mobile Telephone)
sisteminin kullanılmasıyla başlamıştır. Türkiye’de NMT kullanıcı sayısı 1997
yılında 126 bine kadar çıkmış ancak GSM’nin yaygın olarak kullanılmaya
başlanmasıyla bu yıldan itibaren düşüşe geçmiştir. GSM, global ve sayısal
bir sistem olması, terminallerin NMT’ye göre ucuz, güvenlik ve servis kalitesinin ise daha iyi olması özellikleriyle NMT’nin önüne geçmiştir. (Darıcı,
2002:1) İlk kez 1992 yılında Almanya ve Fransa’da, 1994 yılında da Türkiye’de kullanılmaya başlayan GSM cep telefonları, telekomünikasyon alanında teknolojik bir dönüşümün hazırlayıcısı olmuştur. (Törenli, 2005:118-119)
Türkiye’nin 1990’da mobil telefon standardı olarak GSM’yi seçmesi, mobil
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haberleşme pazarını harekete geçiren adım olmuştur. Turkcell ve Telsim firmaları, 1994 yılından itibaren hizmet vermeye başlamıştır. Daha fazla hıza
sahip ve internete bağlanmayı da sağlayan 3. Nesil telefon hizmetlerinin
kullanılmaya başlaması ise telekomünikasyon hizmetlerinde yeni bir çığır
açılmıştır. İlk kez 2001 yılında Japonya’da kullanılmaya başlanan 3. Nesil telefon hizmetleriyle telefonlar, internet üzerinden video seyredilen, internet
aracılığıyla alışveriş yapılan, sosyal medyaya girilen, mail gönderilen bir araç
haline geldi. (Darıcı, 2002: 1)
3N teknolojisinin ardından 4N teknolojisi gündeme gelmiştir. 4N sistemi, kendinden önceki nesillerden daha yüksek veri hızları temeline dayanan
herhangi bir zamanda, herhangi bir yerde, ses, veriler ve akan çoklu kitle iletişimin kullanıcılara hizmet verebileceği, uçtan uca IP çözümü sağlayacaktır.
(Akdeniz ve Yalçın, 2011: 11) WiMax, WiBro, 3GPP Long Term Evolution (LTE)
ve 3GPP2 Ultra Mobile Broadband teknolojileri 4N olarak adlandırılmaktadır. (Stutzman ve Thiele (1998)’dan aktaran Akdeniz ve Yalçın, 2011: 11)
Türkiye’de 1 Nisan 2016 tarihi itibriyle 4N’ye geçilmiştir. Ulaştırma,
Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, 4,5G teknolojisine ilişkin
değerlendirmeler yaparken şu bilgileri vermiştir; “2003’te internet geniş
bant değildi. Bir adım öncesinde 2G’de sadece ses ve SMS vardı. 3G gelince
internet çalışmaya başladı. Fotoğraf, film ve bilgi gönderimi olmaya başladı.
Filmler, yazılar uzun olunca ve bunlar yarım saatte gelmeye başlayınca hız
ihtiyacı arttı... Geçen yıla kadar 184 megahertz olan bant genişliğini 3 kat
arttırarak 549 megahertze çıkardık. Bu da 4,5G ile 10 kata kadar hız artışı
olacak demektir.” 1 Nisan 2016 itibariyle Türkiye’nin 81 vilayetinde sınırlı
da olsa vatandaşların 4,5G hizmeti alacağını dile getiren Yıldırım, bu amaca
yönelik faal 4 bin 650 civarında baz istasyonu bulunduğu, aktif hale getirilmek üzere ise 13 bin 302 baz istasyonu kurulduğu bilgisini verdi. Yıldırım,
2023’te 4,5G’nin nüfus olarak yüzde 95’i kapsayacak hale geleceğini belirterek, 4,5G ihalesinden Hazine’nin KDV dahil yaklaşık 4 milyar avro kazanç
elde ettiğini dile getirdi.(www.udhb.gov.tr, 1 Nisan 2016, 31 Mart 2016)
ITU tarafından 2010 yılının Ekim ayında sadece iki mobil teknolojinin
“İleri IMT” şemsiyesi altında olduğu kabul edilmiştir. Söz konusu teknolojiler,
“İleri LTE” (LTE-Advanced) ve “Mobil Wimax 2.0” (802.16m standardı) tekno- 38 -
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lojileridir. Diğer bir ifade ile ITU, “İleri LTE” ve “Mobil Wimax 2.0” standartlarının 4N teknolojileri olduğunu kabul etmiştir. (BTK, 2014: 49) 4N sistemler
daha yüksek veri hızı ve haberleşme kapasitesi, daha fazla hareketlilik, servis
kalitesi, güvenlik imkanı ile düşük gecikme süresi sunar.” (Soy, Özdemir ve
Bayrak, 2012: 216) LTE ve WiMAX gibi 4N teknolojileri ile de erişilebilecek
yüksek veri hızı, HD kalitesinde video izleme imkanları sunacaktır. LTE ile birlikte aşağıda verilen servis ve uygulamaların daha verimli ve yaygın kullanım
imkanı bulacağı düşünülmektedir; (Yavuz ve Çakır, 2010:9-10)
- Mobil TV, IPTV, HDTV servisleri
- HD Ses Görüşmesi
- Gerçek zaman ses servisleri ve VoIP (Voice over IP)
- 3D TV
- Mobil Eğitim, Sağlık Uygulamaları
- WEB 2.0/3.0 Mobil Uygulamaları
- Etkileşimli çoklu-kullanıcılı oyunlar
- Triple/quadruple play servisleri
- VoD, MoD ve çokluortam servisleri
- IMS Servisleri
- Kurumsal Çözümler :SaaS (Software As a Service), Hosting Servisler
- P2P Uygulamaları ve Mesajlaşma
- M2M (Machine to Machine)
Gelecekte ses trafiğinin, veri trafiği ile karşılaştırıldığında sabit ve çok
küçük kalacağı, veri trafiğinin ise büyük artış göstereceği beklenmektedir.
Günümüzde kullanılmaya başlanmış olan 4N teknolojilerinin de zamanla
yetersiz kalacağı öngörüldüğünden yeni teknolojilerin geliştirilmesi ve kullanılmasına yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Bu kapsamda, 5N teknolojisi
tartışılmakta ve 2020 yılına kadar 5N standartlarının oluşturulması için çalışılmaktadır. (BTK, 2014: 50)
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5N’nin temel özelliklerinden bazıları şunlardır; (BTK, 2014: 51)
- Mobil genişbant dahil tüm diğer ulusal kritik altyapıları içermesi,
- Yeni iş modelleri oluşturması,
- Algılanan sınırsız kapasiteye odaklanması,
- Gecikme süresinde sıfır noktasında azalma, enerji verimliliği, ölçeklenebilirlik, güvenilirlik ve sağlamlık sunması,
- Ağ ve cihazlar arasında kontrollü dağıtım, yayın dahil olmak üzere lisanslı ve lisanssız bantlar arasında tekdüzelik getirmesi,
- Yoğun hücre teknolojileri kullanması,
- Milimetrik dalgaboyuna sahip bantların (örneğin 70-90 GHz) kullanımını sağlaması,
- Kullanıcı profiline göre deneyim kalitesi ve kaynak verimliliği sağlaması,
- Nesnelerin interneti ve büyük veri kullanımına izin vermesi,
- İçeriği, ağda işleme (depolama, iletim) sağlaması,
- Yoğun küçük hücre ve cihazdan cihaza iletişim sağlaması,
- Lisanslı ve lisanssız bant kullanımı ile bölünmüş veri ve kontrol radyo
ağ mimarisi kullanması,
- Hava arayüzü gecikmelerinde önemli azalma sağlaması, Esnek gönderme/indirme modeli ile yeni bir şebeke tasarımı,
- Çok farklı yayılım özellikleri olan esnek spektrum bantlarını kullanması,
- Yayılım zorluklarının üstesinden gelme yerine spektral verimliliği artırmaya odaklanmış sistem tasarımına önem vermesi.”
Erişim hızı açısından değerlendirildiğinde 5N teknolojileri ile 10 Gbps
hızlara ulaşılması, diğer bir ifade ile 100 Mbps hızlara erişebilen 4N teknolojisinden 100 kat daha hızlı bir erişim sağlanması beklenmektedir. Aşağıdaki
şekilde (Şekil 1) gösterilen 3N (IMT-2000), 4N (IMT Advanced) ve 5N sistem- 40 -
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lerine ilişkin bir karşılaştırmada da belirtildiği gibi 4N sistemlerde, 3N sistemlerine göre veri hızları artmakta, esnek frekans kullanımı sağlanmakta
ve trafik kapasitesi artmaktadır. 5N sistemlerinde, 4N sistemlerine göre tüm
parametrelerde gelişme sağlanması amaçlanmaktadır. 5N’nin akıllı şehirler
ve Nesnelerin İnterneti uygulamaları da dahil olmak üzere tüm ihtiyaçları
düşük gecikme süresi ve son derece yüksek güvenilirlik ile karşılaması beklenmektedir. (BTK, 2014: 51, 53)

Şekil 1:3N (IMT-2000), 4N (IMT Advanced) ve
5N sistemlerinin Karşılaştırması (BTK, 2014: 51)

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Sektörel Araştırma ve Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan 2015 yılının 5. çeyreğine ait
(Ekim-Kasım-Aralık) Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü Üç Aylık Pazar
Verileri Raporu, Türkiye telekomünikasyon pazarında yaşanan gelişmeleri
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göstermektedir. Raporda Türkiye elektronik haberleşme sektöründe sabit
ve mobil işletmecilerin oluşturduğu toplam trafik miktarına ve dağılımına
yer verilmektedir. 2015 yılı son çeyreğinde Türkiye’de yaklaşık %93,5 penetrasyon oranına karşılık gelen toplam 73.639.261 mobil abone bulunmaktadır. 2015 yılı dördüncü çeyrekte 3N abone sayısı 64.256.311 olmuştur. Toplam mobil internet kullanım miktarı 165.366 TByte olarak gerçekleşmiştir.
Üç mobil işletmecinin toplam yıllık yatırım bilgileri incelendiğinde 2009 ve
2015 yıllarında yatırım miktarlarının arttığı açıkça görülmektedir. 2009 yılı,
3G yetkilendirmelerinin de etkisiyle mobil yatırımlar bakımından yaklaşık
4,6 milyar TL’ye çıkarken, 2015 yılı da 4,5G yetkilendirmelerinin etkisiyle
mobil yatırımlar bakımından yaklaşık 14,7 milyar ₺ ile en fazla yatırım yapılan yıl olmuştur.
Tablo 7: 3N Hizmeti Kullanıcı Verileri (BTK, 2016)

2.6. Sayısal Yayıncılık, İnternet TV ve IPTV
2.6.1. Sayısal Yayıncılık
Ülkemizde radyo yayınları 1927 yılında, TRT tarafından gerçekleştirilen
televizyon yayınları ise 1968 yılında deneme yayınları ile başlamıştır. (Cankaya, 1997: 2,32) Özel radyo ve televizyon yayınları 1990 yılından itibaren
herhangi bir yasal düzenlemeye tabi olmaksızın başlamıştır. 1993 yılında
Anayasa değişikliği yapılarak radyo ve televizyon yayınları üzerindeki kamu
tekeli ortadan kaldırılmış, özel radyo ve televizyon yayınlarının yapılmasına
olanak sağlanmıştır. Ülkemizde karasal, sayısal, uydu, kablo ve IPTV ortamından yayın yapacak kuruluşlara lisans ve yayın izni 1994 yılında kurulan
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ve ülkemizdeki radyo-televizyon faaliyetlerini düzenlemek ve denetlemekle görevli olan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından verilmektedir.
(RTÜK, http://www.rtuk.org.tr, Erişim Tarihi: 27 Ağustos 2014)
Son yıllarda haberleşme, iletişim ve yayıncılık alanında önemli gelişmeler yaşanmıştır. Bu süreçte uzun süredir analog olarak devam eden yayıcılığın yanı sıra sayısal yayıcılık da ortaya çıkmıştır. Sayısal iletişim tekniği
kullanılarak yapılan radyo ve televizyon yayıncılık hizmetleri, analog yayın
sistemlerine göre ses ve resim kalitesinin üstünlüğünün yanı sıra çeşitli
bilgilerin de eş zamanlı olarak ve daha ekonomik koşullarla program iletme olasılığını gündeme getirmiştir. Sayısal teknoloji kullanılarak gerçekleştirilen bu yeni yayın metodu başta karasal (terrestrial) yayıncılık olmak
üzere uydu (satellite), Kablolu TV, LMDS, MMDS ve MVDS yayıncılığında
kullanılmaktadır. Önceleri bir iki ülkenin bir araya gelerek yürüttükleri bu
çalışmalar bilahare ITU’nun gündemine alınmış ve ilk milletlerarası toplantı
1995 yılında Almanya’da (Wiesbaden) ve ikincisi İngiltere’de (Chester-97)
yapılmıştır. Bu toplantılarda ülkelere sayısal radyo ve televizyon yayınları
için ayrılan frekans ve kanallar belirlenmiştir. (RTÜK, “Sayısal Yayıncılık Nedir?”, http://www.rtuk.org.tr/Home/SolMenu/1061#, 1 Nisan 2016) Enformasyonun depolama ve iletme kapasitesini arttıran sayısallaşma, “metin,
ses ve görüntüleri tek bir dile çevirmek ve enformasyonu sıkıştırmak” konusunda sınırsız kullanım ve uygulamayı da beraberinde getirmiştir (Mutlu
(2005:215)’den aktaran Ataman, 2009: 215)
Bilgi Teknolojileri ve İletşim Kurumu tarafından yayınlanan “Düzenleyici
Kurumların Sayısal Yayıncılıkta Rolü” adlı raporda Sayısal Yayıncılık “Radyo/
TV yayınlarının sayısallaştırma, sıkıştırma ve modülasyon teknikleri gibi sayısal teknikler kullanılarak yapılmasıdır.” şeklinde tanımlanmaktadır. Aynı
raporda sayısal yayıncılığın getirdiği yeni olanaklar şöyle sıralanmaktadır;
(Paçacı, Seçki, Pencereci, 2011: s.8-11)
- Komşu kanal tahsisi ile daha çok kanalın aynı verici noktasında kullanılması,
- SFN uygulaması ile aynı frekansın komşu kapsama alanlarında da kullanılması sonucu önemli frekans ekonomisi yaratılması ve kapsama
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alanlarında sabit, portatif veya mobil alıcılarla kesintisiz ve kaliteli yayın alınabilmesi,
- Aynı kapsamanın analog yayın verici güçlerine göre daha düşük güçlerle sağlanabilmesi sayesinde enerji tasarrufu ile frekans kirliliğinin
ve zararlı etkilerin azalması,
- Platform İşletmeciliği modeliyle (ortak anten tesisi ve çoklayıcı) çevre
ve görüntü kirliliği önlenerek daha etkin yayıncılık yapılabilmesi,
- Analog yayına göre daha üstün görüntü ve ses kalitesi,
- Daha çok program kanalı sunularak tüketici tatmini, e-devlet hizmetlerine ve internet erişimi için kolay kullanılabilen etkileşimli bir ortam
tesisi ile sayısal uçurumun giderilmesine destek,
- Mobil telefon ve internet hizmetleri için alternatif iletim ortamı tesisi
ile genişbant uygulamalar ve diğer elektronik haberleşme hizmetlerinin, bilgi teknolojilerinin sayısal yayıncılığa yakınsaması sonucu yeni
bir teknoloji pazarının ortaya çıkması,
- Sabit kullanıma alternatif olarak mobil kullanım ihtiyaçlarının giderek
artması karşısında, kablo ve uydu yayıncılığı ile karşılanması mümkün
olmayan etkin ve ucuz bir iletim ortamının oluşturulması,
- Geleneksel Radyo/TV içerikleri ile birlikte abonenin isteğine bağlı olarak günlük gazeteler, dergiler, çocuklar için video oyunları ve eğitici
programlar, borsa haberleri, spor karşılaşmaları gibi bilgilere erişimin
sağlanması.
“Sayısallaşma ile birlikte TV kanal sayısı, izleme oranları, yayın kalitesi
artmakta; yüksek çözünürlüklü (HD) ve üç boyutlu yayın (3D) gibi yeni teknolojiler ortaya çıkmaktadır. İnternet, telefon ve televizyon gibi elektronik
haberleşme hizmetlerine tek bir bağlantı üzerinden erişilebilmesi ile IPTV
(Internet Protocol Television), Mobil TV ve Web TV gibi yayıncılıkta genişbant erişim teknolojileri kullanan uygulamalar hızla yaygınlaşmaktadır. Ülkemizde uydu platformu (Digiturk, D-Smart), kablo platformu (Türksat-Teledünya) ve IP platformu (TTNET Tivibu) olmak üzere değişik platformlardan
sayısal yayıncılık yapılmaktadır. Ayrıca çeşitli mobil TV uygulamaları da yayındadır.” (Paçacı, Seçki, Pencereci, 2011: s.8-11)
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Televizyon teknolojilerindeki değişimi anlatan Çakır’a göre de “Televizyon alanında sayısal teknolojinin kullanımı, sadece artan kanal sayısı ya da
daha kaliteli ses ve görüntü ile sınırlı kalmamakta, aynı zamanda yayıncılığın
yapısını da değiştirmektedir. Yapısal anlamdaki en önemli değişim ise, yayıncılığın artık etkileşimli hale gelmesidir.” (Çakır: s.85)
Sayısal Yayıncılığın Teknik Özellikleri
“Analog yayında ses ve görüntü analog olarak modüle edilip hava, kablo gibi iletim hattından izleyicilere sunulur. Bu iletim sırasında modüle edilmiş işaretler iletim ortamının şartlarına bağlı olarak zayıflama, bozulma ve
yansımalara uğrayarak alıcıya ulaşır. Çoğu zaman, alıcıya ulaşan bu işaretler
alıcılarda net görüntü elde edilmesine imkan vermez. Bu olumsuz etkiyi
yok etmek için yüksek güçlü sistemler kullanılır. Sayısal yayında ise içerik
öncelikle sayısala dönüştürülüp sıkıştırıldıktan sonra sayısal tekniklere uygun modülasyon yöntemleri ile modüle edilerek iletim hattına gönderilir.
Sayısal yayınlar; hem sayısal tekniklerin hata düzeltme özelliklerinden ve
hem de modülasyon tekniğinin özelliğinden, daha düşük güçlü vericilerle
iletim hattına verilir ve alıcılarda, tersine bir süreçle, daha net görüntü elde
etme imkânı vermektedir.” (Sirrik’dan aktaran: Paçacı, 2006: 21)
“Analog görüntüdeki sinyalin doğrudan sayısal sinyale çevrilmesi halinde saniyede 200 milyon bit’den fazla bilgi taşınması gerekecek olup, bu
bilgilerin çoğu birbirini izleyen çerçevelerde değişmeyip aynen taşınacaktır.
Dolayısıyla; bu kadar yüksek hızlarda TV işaretlerinin iletilmesi ve saklanması pratik olmadığından, sayısallaştırılmış işaretlerin iletim hızını makul
seviyelere çekmek üzere özel tekniklerle, SDTV için 3-8 MB/s ve HDTV için
18-20 Mb/s olacak şekilde, 50:1 ve 100:1 gibi oranlarla sayısal sıkıştırma
uygulanmaktadır. Görüntü sıkıştırma yöntemlerinin temeli; görüntüdeki
uzaysal ilişkiler vasıtasıyla gerekli olmayan bilgilerin atılması, görüntüdeki
zamansal ilişkiler vasıtasıyla gereksiz tekrarların atılması ve insan gözünün
seçemeyeceği detayların atılması şeklinde üç ana esasa dayanmaktadır.
Sabit (hareketsiz) görüntülerde uzaysal benzerlikler, hareketli görüntülerde ise hem uzaysal (görüntü içi) hem de zaman içindeki (görüntüler arası)
benzerlikler kullanılarak büyük sıkıştırmalar yapılabilmektedir. Sabit resimlerde 10:1 ile 50:1, hareketli görüntülerde ise 50:1 ila 200:1 oranlarında
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bir sıkıştırma yapılabilme olanağı bulunmaktadır.” (Paçacı, Seçki, Pencereci,
2011: s.12)
Sayısal Yayın Standartları (Paçacı, Seçki, Pencereci, 2011: s.14-15)
1- Uydudan Sayısal Yayıncılık (DVB-S)
“DVB-S Uydu üzerinden çok kanallı, şifreli/şifresiz, doğrudan evlere
ya da dağıtım merkezlerine yapılan yayın standartıdır. Uydu aktarmalı bu
tip yayıncılık, sayısal yayıncılık sıkıştırma yöntemleri kullanılarak (MPEG-2/
MPEG-4) mevcut doğrudan yayın uyduları (DBS-Direct Broadcasting Satellite) ile yapılmaktadır.”
2- Kablodan Sayısal Televizyon Yayıncılığı (DVB-C)
“Kablo dağıtım merkezlerine inen sinyalin, yaygın olarak kullanılan
MPEG-2 standardı ile sıkıştırılarak, mevcut kablo şebekesi alt yapısında
kanal sayısının 4-8 kat arttırıldığı sistem; etkileşimli ve normal yayınları
kapsamaktadır. Bu sistemde, mevcut kablolu yayın şebekesinin altyapısını
kullanabilmek amacıyla sayısal görüntüler 7-8 MHz bant genişliği içine sıralanmaktadır. MPEG-2 formatlı yayın kanalları özel kod çözücüler ile izlenebilmektedir. Ülkemizde kablo üzerinden yapılan yayıncılık hizmetleri de
sayısal olarak yapılmaktadır.”
3- Sayısal Mobil Televizyon (DVB-H)
“En son ortaya çıkan sayısal yayıncılık standartlarından olan DVB-H ile
üçüncü nesil mobil telefonlar aracılığıyla GSM şebekesi üzerinden yüksek
kaliteli sayısal görüntü ve ses transferi yapmak mümkün hale gelmiştir. Sayısal yayıncılıkta kullanılan bu standartların yanında izleyicinin kanal seçmesini sağlayan DVB-SI (DVB Service Information), kablosuz kablo TV yayıncılığını sağlayan DVB-MC, DVB-MS (DVB Multipoint system), ayrı kanallar
paketine tek bir teleteks bindirilmesini sağlayan DVB-TXT (DVB-Teleteks) ve
şifreli yayınlara şartlı erişim sağlayan DVB-CI (DVB Common Interface) gibi
daha başka standartlar da bulunmaktadır.”
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4- Karasal Sayısal Yayıncılık (DVB-T)
“Karasal Sayısal TV yayını (DVB-T), VHF ya da UHF frekansını kullanan
vericiler ile yüksek bir noktadan yapılmakta ve analog yayınlarda olduğu gibi
çatı anteni, oda anteni gibi antenlerle alınmaktadır. DVB-T yayınları analog
TV cihazları tarafından doğrudan alınamamakta, alıcıya ulaşan sayısal sinyal
uydu alıcı benzeri bir cihaz (Set Top Box) tarafından analoga dönüştürüldükten sonra televizyonların girişine verilmektedir. Sayısal yayıncılığa uygun
üretilmiş yeni TV cihazları ise karasal sayısal yayınları herhangi bir ara cihaza
gerek duymadan doğrudan alabilmektedir.”
2.6.2. IPTV (Internet Protokol Television) ve İnternet TV Nedir?
Günümüzde bilgisayarlar yalnızca veri işleyen aygıtlar olarak değil, veri
iletişimi sağlayan sistemin bir parçası olarak da işlev görmektedir. Bilginin
veri, ses ve görüntü olarak bilgisayar ağları (IP şebekeleri) üzerinden aktarılması, daha verimli bir iletişim ortamı sunmakta ve yeni olanakları ortaya
çıkarmaktadır. (Cantekinler, Bolat, Çetin, Güçlü, Çaycı, Yılmaz, 2008:6)Elektronik posta, kaliteli ses, görüntü, video konferans, mali bilgiler, bankacılık işlemleri, kredi kartı bilgileri, askeri harekâtlar, dersler, tıbbi konsültasyonlar,
sanat, gazete, dergi, fotoğraf, rezervasyon işlemleri gibi çok farklı şekildeki
bilgi, bir bit seli olarak bilgisayar ağları üzerinde akmaktadır. Hedef, her türlü verinin bütünleşmiş sistemler üzerinden hızlı, aynı zamanda da güvenli
bir biçimde aktarılması ve işlenmesidir. (Cantekinler, Bolat, Çetin, Güçlü,
Çaycı, Yılmaz, 2008: s.s.6-9)
Yayıncılık, telekomünikasyon ve bilgi teknolojileri sektörleri yavaş yavaş
bütünleşirken yaygın olarak kullandıkları sayısal ortak şebeke IP olmaktadır.
Bu sayede görüntü, ses ve veri aynı şebeke üzerinde paketler halinde taşınabilmekte, bu hizmetlerin çeşitli bileşenleri de sunulabilmektedir. Hemen
hemen tüm bilgi iletişim hizmetleri IP teknolojisi üzerinden verilebilmektedir. IPTV de IP tabanlı şebekeler üzerinden verilen en önemli hizmetlerdendir. IPTV yayını, geleneksel TV yayıncılığının tek taraflı yayın prensibinin
aksine iki yönlü bir iletişim sağlayabildiğinden etkileşim ihtiyacına da cevap
verebilmektir. Buna ek olarak; IPTV ile TV istasyonları, yayıncılar, yapımcılar
ve reklamcılar için doğrudan bir geri besleme de mümkündür. İzleyicilerin
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beğeni ve taleplerini doğrudan ölçerek anlayabilmek yayıncılık alanında büyük bir gelişimdir. (BTK, Temmuz 2013)
Televizyon yayıncılığında bir devrim olarak kabul edilen IPTV’nin, bugüne kadar devam eden medya endüstrisinin iş yapma yöntemlerini önemli
şekilde değiştirmesi beklenmektedir. (Menteş, 2008: 17) IPTV ile birlikte
televizyon, evlerdeki iletişim monitörü haline gelmekte (Yaşar, 2008: 20) ve
kişiselleştirilmiş bir araca dönüşmektedir. (Atalay, 2008: 92)
“1990’lı yılların sonlarında meydana gelen;
- İnternet ağının ve özellikle kullanıcıya ulaşan son uzantı hattının bant
genişliğinin artması
- İnternete erişim olanaklarının artması
- TCP/IP, http ve HTML gibi standart protokolların kullanımlarının yaygınlaşması
- İnternetin ticarileşmesi ve
- Veri sıkıştırma yöntemlerindeki gelişmeler
sonucunda, internet üzerinden TV yayıncılığı yaygınlaşmaya başlamıştır. Böylece, sadece internet üzerinden izlenebilen TV yayınları ortaya çıkmaya başlamıştır.” (Şafak, 2008: 109)
ITU-T Çalışma Grubu’nun 2006 yılında Cenevre’de gerçekleştirdiği toplantısında IPTV şöyle tanımlanmıştır: “IPTV, gerekli seviyede Servis kalitesi
(QoS/Deneyim Kalitesi (QoE), güvenlik, etkileşim ve dayanıklılık sağlayacak
şekilde yönetilen IP tabanlı ağlar üzerinden televizyon/ ses/ yazı/ grafik/ veri
dağıtımının sağlandığı multimedya hizmetleridir.” Servis kalitesi (QoS) “Bir
hizmetin kullanıcısının tatmin düzeyini belirleyen ortak performans etkinliği”, Deneyim kalitesi (QoE) ise “Bir hizmetin kullanıcısının tatmin düzeyini
belirleyen ortak performans etkinliği” olarak belirlenmiştir. (Yücel, 2008: 29)
IPTV; “şifreli, şifresiz TV kanallarının ve depolanan video içeriklerinin,
IP paketlerine dönüştürülerek geniş bant erişim teknolojileri üzerinden son
kullanıcıya yayınlanması” (Taşkın, 2008: s.41.)
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“televizyon yayınlarının, geleneksel şekilde kablo TV, uydu ve havadan
seyirciye iletimi yerine, internet teknolojileri kullanılarak genişbant altyapısı üzerinden gerçekleştirilen yayın sistemidir. Yayın, özel yönetilen bir ağ
üzerinden yapılır ve servis kalitesi garanti edilir.” (Cantekinler, Bolat, Çetin,
Güçlü, Çaycı, Yılmaz, 2008: s.33) ya da
“Sayısal televizyon hizmetinin abone son kullanıcılara geniş bant şebekesi üzerinden IP protokolü kullanılarak iletildiği teknoloji” (Yıldız ve Günel,
2008: 145)
şeklinde de tanımlanmaktadır.
IPTV, geleneksel TV’nin yerini almanın ötesinde potansiyeli olan, interaktif iletişim sağlayarak büyük çapta katma değerli hizmetlere zemin hazırlayan bir teknolojidir. (Cantekinler, Bolat, Çetin, Güçlü, Çaycı, Yılmaz, 2008:
s.33) Zaman zaman IPTV ile İnternet TV Karıştırılmaktadır. İnternet TV’de
internet üzerinden video klipler, video oyunları ve web kamera görüntüleri
izleme olanağı sağlanmaktadır. Sunucudan izleyiciye kadar uzanan zincirde
(end-to-end) hizmet yönetimini ve kalitesini denetlemek olanaksızdır. İzleyici, internet ortamının sunduğu hizmet kalitesi ile yetinmek zorundadır.
(Şafak, 2008: 110) IPTV hizmetinde ise güvenli ve etkin biçimde yönetilen,
hizmet kalitesi garantisi edildiği, kapalı bir şebeke üzerinden sunulan bir
TV hizmeti söz konusudur. (Zerey, 2008: 84) IPTV ve İnternet TV arasındaki
farklardan bazıları şöyle özetlenebilir; (Cantekinler, Bolat, Çetin, Güçlü, Çaycı ve Yılmaz, 2008: 31-32) IPTV’nin kapladığı alan işletmecinin kapsaması
ile sınırlıdır; kullanıcılar bilinen bölgelerde ve bilinen IP adresleri ile bilinen
kullanıcılardır; hizmet kalitesi ve TV yayın kalitesine sahiptir; yayınları almak
için bir TV alıcısı ile set top boxa ihtiyaç duyulmaktadır, içerik telif hakkı açısından koruma altındadır. İnternet TV’ye ise dünyanın internete ulaşılabilen
her yerinden erişilebilir; internete giren herkes tarafından kullanılabilir, görüntü ve hizmet kalitesi garantisi altında değildir; içerik telif hakları açısından koruma altında değildir.
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IPTV Mimarisi
“IP tabanlı ağlar üzerinde sunulan IPTV hizmetleri mimarisinde şu alanlar tanımlanabilir:
- İçerik sunucu: Kullanıcıya film, belgesel ve eğlence programları gibi
video içeriklerini sunan şirket
- Hizmet sunucu: Video hizmetlerini sunan ve asıl görevi eşgüdüm, denetim ve faturalandırma olan şirket
- İletim ağı: İnternet
- Kullanıcı: TV üstü cihaz aracılığıyla istediği programı seçer ve izler.”
(Şafak, 2008: 121)
“İlk olarak çeşitli içerik sağlayıcılardan gelen yayın alıcı sistemler tarafından alınır. İkinci olarak, alınan bu yayın sayısal değilse sayısal bir biçime
dönüştürülür, sıkıştırılarak veri boyutu uygun hale getirilir, IP üzerinden
iletilebilecek şekilde paketlenir ve çoğa gönderim (multicast) yolu ile abonelere iletilir. Abonelerde bulunan set üstü cihazları ile bu yayın alınır ve
görüntülenir. Bu basit mimari, IPTV için vazgeçilmez olan güvenlik gereksinimlerine cevap verebilmek için çok çeşitli şifreleme ve güvenlik bileşenleri
ile desteklenmektedir.” (Yıldız ve Günel, 2008: 146.
IPTV Hizmetleri
IPTV ile televizyonu sadece yayınları alan bir cihaz olmaktan çıkarmış,
interaktif ve çok fonksiyonlu bir cihaz haline getirmiştir. (Taşkın, 2008: s.40,
57-61.) IPTV üzerinden verilebilecek hizmetler ise aşağıda özetlenmektedir.
(BTK, 2008 ve Acar, 2010’dan aktaran BTK, Temmuz 2013):
1- Ücretli ve ücretsiz tüm televizyon kanallarının canlı yayın olarak izlenmesi,
2- Depolanmış içeriğin aboneye katalog şeklinde sunulması ve bu
katalogdaki herhangi bir program veya filmin, kullanıcı tarafından
istenildiği zamanda bir arayüz üzerinden seçilerek izlenmesi,
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3- Müzik parçalarının oluşturulan bir platform üzerinden izlenmesi,
4- Normal bir TV yayınının (özellikle naklen spor karşılaşmalarının)
elektronik program rehberi (Electronic Program Guide-EPG) üzerinden seçilerek belli bir süre için ücreti karşılığında izlenmesi,
5- Abonelerin istedikleri TV yayınlarını daha sonra istedikleri zamanda izlemek üzere EPG üzerinden, ağda yer alan sunucular üzerinde
kaydedebilmesi,
6- İşletmeci tarafından belirlenen TV kanallarının belirli bir süre için
kaydedilmesi ve abonelerin isteğine bağlı olarak bu yayınların izlenmesi,
7- İçerik kaydının abone tarafından STB üzerindeki sabit diskler üzerine yapılması ve daha sonra arzu edildiği zaman tekrar izlenebilmesi,
8- Abonelerin, izlemekte oldukları TV veya PPV yayınını herhangi bir
anda “durdur” tuşuna basarak yayını durdurabilmesi,
9- Etkileşimli olarak bir sunucu üzerinden tek veya çok kullanıcılı oyun
oynanabilmesi,
10- STB üzerinde çalışan televizyon için özelleştirilmiş bir internet tarayıcısı ile TV üzerinden internet erişiminin sağlanması,
11- Aboneye sunulan bir arayüzle TV üzerinden e-posta hizmetinin verilmesi,
12- Belirli elektronik eğitim materyallerinin veya görüntülerinin etkileşimli eğitim ortamları oluşturularak belirli kullanıcı gruplarına ulaştırılması,
13- Aboneye sunulan arayüze bir alışveriş modülü eklenerek çeşitli
ürünlerin tanıtımı ve satışının yapılabilmesi,
14- Abonelerin kendi aralarında sesli görüşme ve video konferans yapabilmesi.
Eğlence ve iletişim servislerini, birçoğu mobil olmak üzere farklı yeni
cihazlarda birleştiren IPTV, video içeriğinin kişiselleştirilmesini sağladı.
Böylece video servislerine ev ya da televizyonların genel sınırlamaları ol- 51 -

madan herhangi bir yerde ve zamanda erişilebilmesini mümkün kıldı. IPTV,
TV yayınları arasında tercihe göre seçilen programlarla kişinin kendi yayın
programını oluşturmasına imkan veriyor. Televizyon izlerken aynı zamanda ekranın bir köşesinde arama motorunu kullanarak bilgi sahibi olmak ya
da farklı bir mekanda aynı programı izleyen başka bir kişiyle sohbet etmek
mümkün. (Atalay, 2008: 92-94) IPTV ile ekranda görülen bir ürünü o anda
üstüne tıklayarak satın almak (Ersavaş, 2008: 137), kullanıcıların belirli bir
içeriği farklı cihazlar arasında ileterek paylaşabilmek (Yıldız ve Günel, 2008:
149) mümkün hale geliyor.
IPTV ile TV, İnternet ve Telefonla iletişim ihtiyaçları bir pakette toplanıyor. Buna “Triple Play (Üçlü Oyun)” deniliyor. (Serdar, 2008: 201) Bu sürecin
“Ev Ağları” olarak nitelendirilen ve merkezinde “Home Gateway (Ev Ağgeçidi)” denilen bir cihazın bulunduğu bir ekosisteme doğru gittiği belirtilmektedir. “Ev Ağları, evimizdeki tüm iletişim ihtiyaçlarının evdeki farklı cihazlar
üzerinden akıllı yöntemlerle karşılandığı yapılar. Bu yapıdaki evdeki TV alıcıları, müzik setleri, bilgisayar, iPod vb. ne varsa birbiri ile iletişim kurabilir.
Hepsi Home Gateway’e bağlıdır. Home Gateway ise bunları yöneten ve dış
dünya ile iletişimi kuran ana cihazdır. Aslında bu cihazı bir uydu alıcısı, bir
ADSL modem, bir bilgisayar veya bir Play Station’ın toplamı gibi düşünebiliriz. Hem TV izlememiz hem internete erişimimizi sağlayacak, kapı çaldığında gelen kişinin videosunu TV ekranının köşesine getirecek, görüntülü
telefon konuşması yapabilecek bir cihaz.” (Serdar, 2008: 204)
Türkiye’de ilk defa IPTV Platform İşletmeciliği lisansıyla IPTV hizmeti 24
Eylül 2010 tarihinde TTNeT tarafından işletmeye alınmıştır. Verilen hizmetlerin arasında şunlar yer almaktadır; TV Yayını, isteğe bağlı içerik yayını, kişisel içerik kaydı, canlı yayını durdurma, gecikmeli yayın izleme, izle ve öde
gibi hizmetlerin yanı sıra, internet, oyun, sohbet, anında mesajlaşma, SMS,
e-posta, çevrimiçi anket gibi interaktif servisler, görüntülü iletişim, içerik
barındırma, reklam ekleme, kişiselleştirilmiş reklam ve ebeveyn kontrolü
hizmetleri. (BTK, Temmuz 2013) Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu verilerine göre 2015 yılı son çeyreğinde genişbant internet abone sayısı 48,6
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milyon, IPTV abone sayısı 532.971 olmuştur. Genişbant abone sayısı ve halihazırda IPTV hizmetinden faydalanan abonelerin sayısı birlikte değerlendirildiğinde, Türkiye’de IPTV hizmetlerinin gelişimi için büyük bir potansiyel
olduğu görülmektedir.
IPTV’nin sunduğu olanaklar, salondaki Televizyonun çevresinde toplanarak birlikte Televizyon izleme modelinin yerine farklı alanlarda bireysel
olarak Televizyon izleme modelini getirmektedir. (Atalay, 2008: 92-94) İnternet altyapısı üzerinden Televizyon izleyen ve/veya Televizyon izlerken
bir yandan da internete ve sosyal medya ortamlarına bağlanan bir izleyici
ortaya çıkmaktadır. Yeni iletişim ortamları üzerinden izleyiciye ulaşan “Yeni
Televizyon” kendi “Yeni İzleyici” kitlesini de oluşturmaktadır. Yeni Televizyonun Geleneksel Televizyondan Yeni İzleyicinin ise Geleneksel izleyiciden çok
önemli farklılıkları vardır. IPTV Yayıncılığının Sorunları ve Geleceği (Kandemir, 2013: 227-251-) adlı kitapta sektörün birçok önemli ismi “Yeni izleyici”
ile ilgili değerlendirmeler yapmaktadır;
RTÜK Başkanvekili Taha Yücel, geleneksel televizyon izleyicisini orta
yaş üstü, çok mecbur kalmadıkça kanal değiştirmeyen, televizyon izlerken
genellikle başka bir iş yapmayan, televizyonu eğlenmek ve dinlenmek amacıyla kullanan, TV izlemesi bitince de diğer işlerini yapan kişiler olarak tarif
ederken, yeni izleyicileri ise genç, aynı anda birkaç işi yapabilen, Sosyal TV
kavramını ortaya çıkaran, Sosyal TV izleyicisi olan, internette sörf yapar gibi
televizyon izleyen, sosyal medya aracılığıyla kendi takipçilerine deneyimlerini aktaran bir kitle olarak tanımlamaktadır. Tivibu Digital Medya Pazarlama
Direktörü Yaman Alpata geleneksel televizyon izleyicisini edilgen, yeni televizyon izleyicisini etken olarak tanımlamakta ve giderek “on demand” içeriğin giderek önemli hale geldiğinin altını çizmektedir. İş Geliştirme Danışmanı
Sait Eroğlu, geleneksel TV izleyicisinin elinde uzaktan kumanda ile kanepeye
uzanmış şekilde televizyon izlediğini, yeni izleyicinin ise bilgisayar ve internet
ortamındaki genel tercihinin «dokun geç» şeklinde olduğunu ifade etmektedir. Akademisyen İsmail Hakkı Polat, yeni izleyicinin elinden geldiğince kendisini o yayının parçası haline getirmeye çalıştığını ifade etmektedir.
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IPTV’nin televizyon izleyicisini dönüştüreceği ve televizyon izleme alışkanlıklarında köklü değişikliklere neden olacağını belirten Kandemir, (2013:
291) “Yeni televizyon kullanıcısının; ağ toplumu içindeki iletişim sürecinde,
geleneksel televizyon izleme kalıplarını tamamen yıkarak, etkileşimin çok
ileri noktalara taşındığı bir medya ortamında varlığını sürdüreceği kaçınılmaz bir gerçektir.” demektedir.
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B. WEB SİTELERİ VE SOSYAL MEDYA		
1. KURUMSAL WEB SİTELERİ
1.1. Web Siteleri
World Wide Web, özel olarak biçimlendirilmiş ve birbirleriyle bağlantı kurabilen çok sayıda siteyi içeren internet sunucu sistemidir (Kurulgan
ve Bayram’dan aktaran Bayter, 2009: 565). Web’de meydana gelen değişim süreci Web 1.0 ve Web 2.0 terimleriyle de ifade edilmektedir. Web 1.0,
ilk olarak Tim Berners Lee Avrupa Parçacık Fiziği laboratuvarında (CERN,
Cenevre-İşviçre) geliştirilmiştir. Tim Berners Lee, 1989 yılında “hiper metin belge sistemi” adıyla bir sistem önerdi. Ekim 1990 tarihinde bu sistem,
www (World Wide Web) adını aldı. 1992 yılında, CERN tarafından, World Wide Web tanıtıldı. www, 1992 yılında internet üzerinde kullanılmaya
başlandı. www, yazı, resim,ses, film, animasyon gibi pek çok farklı yapıdaki verilere etkileşimli bir şekilde ulaşılmasını sağladı. Web 1.0 döneminde
kullanıcılar sadece bilgiyi alan kişiler konumundaydı, web sitelerinin içeriği
sadece web sunucuları tarafından kontrol ediliyordu, web siteleri broşür
görünümündeydi. Bugün ise Web 2.0 dönemi yaşanmaktadır. 2004 yılında O’Reilly Media tarafından kullanıma sunulan Web 2.00, etkileşime daha
fazla imkan vermektedir. Sosyal medya uygulamaları, web tabanlı ansiklopedileri, forumları, podcastleri ve paylaşıma olanak sağlayan diğer ortamları ifade etmektedir. (Güçdemir, 2010: 24-25) “O’ Reilly (2005 ) de Web 2.0’ın
paket yazılım olmadığını, daha fazla insanın kullanmasıyla zenginleşen veri
kaynağı olduğunu ve ortamdaki kullanıcılara geliştiriciler kadar güvenilen
yerler olduğunu söylemiştir.” (Baran ve Ata, 2013: 195)
Ancak uzmanlar yakın gelecekte Web 3.0 (Semantic Web) dönemine
geçiş olacağını dile getirmektedir. Web 3.0, “makinelerin internetten yayılan enformasyonun anlamsal (semantik) yapısını kavrayıp çözüm ürettiği
çağ” olarak açıklanabilmektedir. (Narin, 2011: 71) “Web 3.0 özünde makinelerin de tıpkı insanlar gibi web sayfalarını okuyabileceği, arama motorlarının ve yazılım şirketlerinin kullanıcıların neyi aradığını kolayca yakalayabileceği bir döneme işaret ediyor”.(Narin, 2011: 71) Web 1.0 “belge odaklı”,
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Web 2.0 “etkileşim ve insan odaklı”, Web 3.0 ise “bilgi ve bilgisayar odaklı”
olarak ifade edilmektedir. Semantik Web ile Web 2.0 arasındaki en büyük
farkın arama motorlarında fark edileceği ifade edilmektedir. Yeni sistemde
kullanıcı, aradığı konuyla ilgili anahtar kelime yazmak yerine sorusunu sisteme doğrudan yöneltebilecek. Bir anlamsal arama motoru, ayrıca yöneltilen
soruda geçen eş anlamlı ifadeleri tespit edecek yeteneğe de sahip olacak.
(Ege, 2011: 36-39)
Kitabımızın ilk bölümünde TÜİK tarafından 2004’ten bu yana yapılan
araştırmaların sonuçlarına bakmış ve internet kullanan bireylerin özelliklerini anlamaya çalışmıştık. Bu sonuçları 2015 yılında yapılan aynı araştırmanın sonuçlarıyla kıyasladığımızda internet kullanan bireylerde meydana
gelen değişiklikleri daha iyi görebilme fırsatı bulabiliriz. Araştırmalar farklı
yaş grubu ve eğitim düzeylerinde internet kullanımının her geçen yıl arttığını göstermektedir. Bu durum farklı hedef kitlelere ulaşmaya çalışan kişi ve
kuruluşların internet ortamında giderek daha etkin bir şekilde yer almasını
beraberinde getirmektedir. Bu süreçte kişi ve kuruluşların internet ortamında kullandıkları en önemli araçlarından bir tanesi kurumsal web siteleri olmaktadır.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Sektörel Araştırma ve Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü Üç Aylık Pazar Verileri 2015 Yılı 4. Çeyrek Raporunda “.tr” alan
adlarının dağılımına da yer verilmektedir. Buna göre; “Nic.tr” kayıtlarında
375.922 adet “.tr” uzantılı alan adı bulunmaktadır. Bu alan adlarının %77,5’i
“com.tr”, %6,4’ü “gen.tr”, %3,5’i “gov.tr”, %2,9’u ise “web.tr” uzantısına sahiptir.
En fazla tıklanan web siteleri düzenli olarak ölçülmektedir. İnternetin
hızlı gelişimine paralel olarak en fazla tıklanan web siteleri de değişiklik göstermektedir. Aşağıda dünyada ve Türkiye’de en fazla tıklanan web sitelerinin listesi yer almaktadır; (Kaynak: Alexa, 1 Nisan 2016)
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Tablo 8: Dünyada ve Türkiye’de en fazla tıklanan web siteleri
Sıralama Dünya

Türkiye

1

www.google.com

www.google.com.tr

2

www.youtube.com

www.facebook.com

3

www.facebook.com

www.google.com

4

www.baidu.com

www.youtube.com

5

www.yahoo.com

www.eksisozluk.com

6

www.amazon.com

www.onedio.com

7

www.wikipedia.org

www.twitter.com

8

qq.com

www.milliyet.com.tr

9

Google.co.in

www.hurriyet.com.tr

10

www.twitter.com

www.sahibinden.com

1.2. Kuruluşların Yeni Medya Organları Olarak Kurumsal Web Siteleri
İnternet kullanıcı sayılarının artması ve gençlerin yanı sıra farklı yaş
gruplarındaki kişilerin de internet kullanıcıları arasında yer almasıyla vazgeçilmez bir halkla ilişkiler aracı haline gelen kurumsal web siteleri, resmi
ve özel tüm kuruluşlar için önemli olanaklar sunmaktadır. Müşteriler, personel, medya kuruluşları gibi farklı hedef kitlelere doğrudan ulaşmanın en
önemli araçlarından birisi haline gelen web siteleri, her geçen gün daha
profesyonel şekilde yönetilmektedir.
Üretimden dağıtıma, insan kaynaklarından pazarlamaya kadar kuruluşların birçok biriminde gerçekleştirilen çalışmaların daha ekonomik şekilde
yapılmasını sağlayabilen kurumsal web siteleri, halkla ilişkiler çalışmalarının
da vazgeçilmez bir unsuru haline gelmiştir. Kurumsal web siteleri, kuruluşun
amaçları ve yer aldığı sektörün özellikleri nedeniyle farklı özelliklere sahip
olsa da hemen hemen her kuruluş için geçerli olabilecek ortak amaçlar da
taşımaktadır. Bunlar şöyle sıralanabilir (Haig’den aktaran Sayımer, 2008:89)
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- Yeni ziyaretçiler çekmek
- Mevcut ziyaretçilerle ilişki kurmak
- Tekrar ziyaret edilmeyi sağlamak
- Ziyaretçinin ilgisini çekmek
- Ziyaretçilerin kuruma yönelik olumlu görüş edinmesini sağlamak.
Marken’e göre (2002) bir kurumsal web sitesinin temel amacı, şirketin
stratejik konumunun, marka ve ürünlerinin ve kurum felsefesinin yönetiminin iletişimini yaparak şirketin itibarını yönetmektir. Web sitesi hazırlarken
dikkat edilmesi gereken en önemli konular arasında; web sitesinin düzenli
olarak güncellenmesi, sitenin tıklanma oranlarının sürekli takip edilerek değerlendirilmesi, web sitesi aracılığıyla gelen soruların hızla cevaplanması,
yeni çıkan teknik donanımların temin edilmesi, doğru bilgilerin kısa, öz, açık,
etkileyici ve kolay anlaşılır bir metin dili ile anlatılması, özgün ve yaratıcı bir
tasarımın kullanılması, hedef kitle ile interaktif iletişimi sağlayacak şekilde
tasarım yapılması, eğlence unsurunun doğru bir şekilde değerlendirilmesi,
sayfaların hızlı açılacak şekilde planlanması, kullanıcıların sitede kolay hareket edebilmesi ve aradıkları bilgilerin kolayca bulabilmelerinin sağlanması,
ziyaretçi bilgilerinin güvenliğini sağlayabilmek de yer almaktadır. (Sayımer,
2008: 89-100)
Web siteleri hazırlanırken dikkate alınması gereken temel konulardan
birisi hedef kitlenin kim olduğudur. Hedef kitleyi belirlemek ve bu kitlenin
özelliklerini araştırmak, web sitesinin biçim ve içerik açısından nasıl hazırlanması gerektiğinde dikkate alınacak en önemli konular arasında yer almaktadır. Ancak web siteleri hazırlanırken sadece bir hedef kitle ile sınırlı
kalmamak gerekmektedir. Çünkü öncelikle internet farklı yaş, eğitim ve
gelir grubunda bulunan, farklı coğrafyalarda yaşayan kişiler tarafından kullanılmaktadır. İkincisi, yeni medyanın kişiselleştirme özelliğinin sayesinde
farklı hedef kitlelere farklı içeriklerin sağlanması mümkün olabilmektedir.
Bu nedenle potansiyel hedef kitleleri ilgilendiren konuların çok iyi araştırılması, planlanması, en uygun tasarımla sunulması doğru olacaktır. Web
ortamında enformasyonu farklı hedef kitlelere göre kişiselleştirmenin farklı
yolları bulunmaktadır. Bunların arasında; farklı dil seçenekleri oluşturma,
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birden fazla web sitesi hazırlama, bireysel ihtiyaçlara uygun hale getirme,
farklı e-posta adresleri kullanma ve link çeşidi de yer almaktadır. (Sayımer,
2008: 85) Kullanıcıya web sitesinde yer alan bazı bölümlerin yerlerini değiştirme olanağı verilmesi, aynı şekilde kullanıcıya yazı karakterlerinin kendisini veya yazı karakterlerinin büyüklüğünü değiştirme olanağı verilmesi,
kullanıcının özelliklerini tespit ederek sadece kullanıcıyı ilgilendiren bilgileri
otomatik olarak ekrana getirmek de web sitelerini kişiselleştirmenin yolları
arasındadır.
Kurumsal web siteleri ile birlikte resmi ve özel kuruluşlar yeni bir medya organına kavuşmuştur. Kuruluşlar web siteleri aracılığıyla hedef kitlelerine kim olduklarını, hangi hizmetleri sunduklarını, bu hizmetlerden yararlanmak isteyenlerin kiminle ve nasıl iletişim kuracağını detaylı şekilde
anlatabilmektedir. Kuruluşu ve çalışmalarını yakından takip etmek isteyen
kişiler, güncel bilgilere kurumsal web sitesi aracılığıyla hızlı ve ekonomik
şekilde ulaşabilmektedir. Kuruluşlar, mesajlarını yer ve zaman kısıtlaması
olmaksızın, ekonomik şekilde anlatabilme imkanı bulmaktadırlar.

Fotoğraf 1: Düğün Dernek filmi için hazırlanan web sitesinin
ana sayfasından görüntü
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Fotoğraf 2: Düğün Dernek filmi için hazırlanan
web sitesinin ana sayfasından görüntü

Web siteleri elbette sadece kuruluşlar için değil, siyaset, medya, kültür-sanat, spor…vb.dünyasının ünlü isimleri açısından da önemlidir. Benzer
şekilde onlar da hedef kitleleri ile hızlı, etkili ve doğrudan iletişim kurabilmek için web sitelerini kullanmaktadırlar.

Fotoğraf 3: Sinema oyuncusu ve komedyen Jim Carrey’in web sitesi http://
www.jimcarrey.com/index_jc.html’in ana sayfası
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Web sitelerinin diğer bir önemli özelliği ise kuruluş ile hedef kitleleri
arasında doğrudan iletişim kurulmasını sağlamasıdır. Çünkü kuruluşların
yöneticileri hedef kitlelerine kitle medyası üzerinden ulaşmak istediklerinde bu durum her zaman mümkün olamamaktadır. Mümkün olduğu
durumlarda da kuruluş tarafından verilen mesajların kısaltılarak ve medya
kuruluşunun bakış açısıyla verilmesi durumu söz konusu olmaktadır. Kuruluşun istediği biçim ve içerikte hazırlanan mesajlar, kuruluşun web sitesinde istenildiği zaman aralığında yayınlanabilmektedir. Kuruluşlar web siteleri
üzerinden ziyaretçilerin gönderdiği mesajların yanı sıra, ziyaretçilerin siteye
giriş sayıları ve yayınlanan bilgilerin tıklanma oranları aracılığıyla hedef kitlelerinin eğilimlerini kısa süre içinde öğrenebilmektedirler.
Son yıllarda medyadaki en önemli değişikliklerden birisinin internetin
ortaya çıkışı olduğu (Gorman ve McLean, 2002: 198) ve internetin kültür
endüstrisinin tekelini kıracak potansiyele sahip olduğu ifade edilmektedir.
(Holmes, 2005: 220) İnternet bazen “alternatif medya” olarak da adlandırılmaktadır fakat alternatif medya olabilmek için alternatif bir içerik üretmek
gerekmektedir. (Atabek, 2003: 77-78) En önemli konunun içerik olduğunu
vurgulayan Scott da web sitelerini yönetenlerin teknoloji ve tasarım konularıyla ilgili çok endişelendiğini dile getirerek genellikle mükemmel bir içeriğin her web sitesinin en önemli tarafı olduğunun unutulduğunu, en iyi web
sitelerinin öncelikle içerik üzerine yoğunlaştıklarını ifade etmektedir.(Scott,
2009: 102)
Web sitelerini daha etkili şekilde kullanmak ve rakipleriyle internet ortamında da rekabet etmek isteyen kuruluşlar için en önemli sorunlardan bir
tanesi web sitelerinde yayınlanacak içeriğin hazırlanmasıdır. Hedef kitleye
ulaştırılmak istenen bilgilerin araştırılması, doğruluğunun teyit edilmesi,
hedef kitlenin anlayabileceği bir dil kullanılarak metinlere son şeklinin verilmesi, istenilen zaman içinde web sitesinde yayına hazır hale getirilmesi,
yayınlanması, gerektiğinde söz konusu bilgilerin güncellenmesi ve yayından
kaldırılması için profesyonel anlayışla gerçekleştirilecek sistemli bir çalışma
yapmaya ihtiyaç duyulmaktadır. Kuruluşun amaçları doğrultusunda hazırlanan kurumsal web sitesinin yayın politikası ve kuruluşun hedef kitlesinin
istek ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak yapılacak çalışmalar, web
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sitesinin tıklanma oranları, kullanıcılardan gelen geri bildirimler ve yeni internet uygulamaları da dikkate alınarak sürdürülmelidir.
Kuruluşların web sitelerini profesyonel şekilde yönetmesi, kurumun
özellikleri ve yaptıkları çalışmalarla ilgili doğru ve güncel bilgilere web sitesinde yer verilmesi, toplumun bilgilenmesi açısından da büyük önem taşımaktadır.
İnternet kullanıcı sayılarının artmasına paralel olarak her geçen gün
önemi daha fazla artan kurumsal web siteleri, günümüzde kuruluşların
vazgeçilmez halkla ilişkiler araçları arasında yer almaktadır. Kurumsal web
siteleri, profesyonel şekilde yönetildiğinde farklı hedef kitlelerin istek ve
ihtiyaçlarına cevap verebilecek potansiyele sahiptir. Bu potansiyelin değerlendirilebilmesi için teknik altyapının sağlanması kadar kurumsal web
sitesinin tasarımının yapılması ve web sitesinde yayınlanacak içeriğin hazırlanması da önem taşımaktadır. Kurumsal web siteleri sayesinde artık, kuruluşların mesajlarını hedef kitlelerine ulaştıramama sorunu kalmamıştır.
Bugün gelinen noktada en önemli problem web sitelerinde yayınlanacak
mesajların kuruluşun amaçları ile hedef kitlelerin istek ve ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanmasıdır.
Kurumsal web sitesi aracılığıyla sadece yeni bir halkla ilişkiler aracına
değil, aynı zamanda haftanın 7 günü 24 saat yayın yapan bir medya organına
da sahip olan kuruluşlar, bu potansiyeli değerlendirmek için aynı zamanda
bir haber merkezi gibi çalışmalıdır. Bu alanda çalışmak üzere görevlendirilen
kişilerin profesyonel bakış açısıyla konuya yaklaşması, kuruluşun amaçları
ile hedef kitlelerin istek ve ihtiyaçları doğrultusunda kurumsal web sitesinin
yayın politikasını belirlemesi, kuruluşla ve kuruluşun hedef kitleleri ile ilgili
güncel olaylardan haberdar olmayı sağlayacak bir haberleşme sistemi kurması, gelen bilgileri araştırması, değerlendirmesi, metinleri hedef kitlenin
anlayabileceği ve ilgisini çekebileceği bir dille hazırlaması gerekmektedir.
Hazırlanan metinler, görsel olarak resim, fotoğraf veya videolarla desteklenmelidir. Web sitelerinde yayınlanan metinler, konu ile ilgili değişiklikler
olduğunda güncellenmeli ve/veya yayından kaldırılarak arşiv bölümüne
alınmalıdır.
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2. SOSYAL MEDYA VE SOSYAL MEDYA ÇEŞİTLERİ
2.1. Sosyal Medya
“Sosyal medya, kullanıcılara enformasyon, düşünce, ilgi ve bilgi paylaşım imkanı tanıyarak karşılıklı etkileşim yaratan çevrimiçi araçlar ve web
siteleri için kullanılan bir terimdir. İsimden de anlaşılacağı gibi sosyal medya
katılımı ve ilgili olmayı teşvik ederek topluluk ve ağ oluşturmaya aracılık etmektedir.” (Sayımer, 2008: 123) Sosyal medya uygulamalarında içeriği tamamen bireyler belirler ve bireyler birbirleri ile bu uygulamalar üzerinden
sürekli etkileşim halindedir. Kısacası zaman ve mekan sınırlaması olmaksızın paylaşımın, etkileşimin ve tartışmanın esas olduğu bir iletişim şeklidir.
(Güçdemir, 2010: 22-23) “Sosyal medya, içeriğini tamamen bireylerin belirlediği, bireylerin birbirleriyle zaman ve mekân sınırlaması olmaksızın sürekli
paylaşım, etkileşim ve tartışma yapabildiği, çeşitli uygulamalar üzerinden
etkileşimli bir şekilde iletişim kurabildikleri bir mecra olarak tanımlanabilir”. (Erkul, 2008’den aktaran: Koçer, 2012: s.71) Sosyal medya uygulamaları
artık sadece iletişimi sağlamamakta, oyun, bilgi edinme, arama yapma gibi
birçok olanaklar sunarak, bireylerin hemen her ihtiyacını sağlamaya çalışmaktadır. Bazı uzmanlar yakın bir gelecekte internet kullanımının önemli
bir kısmının sosyal medya tarafından sağlanacağını öne sürmektedir. (Hazar,
2011: 153)
Sosyal Medyanın tarihçesini 1979 yılında TomTruscott ve JimEllis tarafından kurulan, makalelerin haber gruplarına gönderildiği Usenet’e kadar
götürülmektedir. Kullanıcının daha fazla etkili olabildiği modern sosyal medyanın tarihçesi ise 1997 yılında SixDegrees ile başlar. SixDegrees ile kullanıcılar profil oluşturmaya başlamışlar ve arkadaşlıklar oluşturmuşlardır. Bugün
de çok yaygın kullanılan sosyal medya araçlarından bazılarının kuruluş yılları
şöyledir; LiveJournal 1999, Wikipedia 2001, Friendster 2002, Myspace ve
Linkedln 2003, Facebook ve Flickr 2004, Yahoo! ve Youtube 2005, Twitter
2006, Instagram ve Pinterest 2010, Periscope 2014 yılında kurulmuştur.
We Are Social tarafından hazırlanan 2016 yılı “İnternet ve Sosyal Medya Kullanıcı İstatistikleri” raporuna göre; Tüm dünyada internete bağlanan
3,419 milyar kişinin 2,307 milyarı aktif olarak sosyal medyada yer alıyor.
3,790 milyar mobil cihaz kullanıcısının 1,968 milyarı ise sosyal medyayı mobil cihazlar üzerinden kullanıyor. Türkiye’de ide yaklaşık 79 milyonluk nüfu- 63 -

sun, 46.3 milyonunun internete bağlanabildiği ve bu kişilerin 42 milyonu
aktif olarak sosyal medyada yer aldığı ifade edildi. Türkiye’de sosyal medyaya mobil cihazlar üzerinden ulaşan kullanıcı sayısı ise yaklaşık 36 milyon.
(www.dijitalajanslar.com, 29 Ocak 2016)
2.2. Sosyal Medyanın Özellikleri
Bir uygulamanın ya da web sitesinin bu tanıma uygun olması için şu
özelliklere sahip olması gerekir: (Erkul’dan aktaran Güçdemir, 2010: 23)
- Yayıncıdan bağımsız kullanıcıları olması,
- Kullanıcı kaynaklı içerik olması,
- Kullanıcılar arasında etkileşim olması,
- Zaman ve mekan sınırlaması olmaması
Sosyal medya ile birlikte bireyler artık sadece izleyici veya okuyucu değil doğrudan bilgi yayan aktörlere dönüşmüşlerdir. İnsanlar, sosyal medya
sayesinde düşüncelerini ve deneyimlerini dünyanın farklı coğrafyalarında
yaşayan kişilerle paylaşma imkanı bulmaktadır. (Yağmurlu, 2011: 6)
Ancak bu yeni iletişim kanalı kullanılırken bazen hukuksal ve etik problemler yaşanabilmektedir. Örneğin 2012 Londra Olimpiyat Oyunları’nda iki
sporcu yazdığı tweet’ler sebebiyle takım dışında bırakılmıştı. Yunan Olimpiyat Komitesi, Twitter üzerinden “Yunanistan’da o kadar Afrikalı var ki Batı
Nil sivrisinekleri en azından ev yapımı yemek yiyebilecekler” diye yazan atlet Vula Papahristu’yu takımdan çıkarmıştı. İsviçre Milli Futbol Takımı’nda
forma giyen Michel Morganella da Güney Koreliler’e tehditkar ve ırkçı “tweet”ler attığı için kadrodan çıkarıldı. İsviçre’nin Güney Kore’ye Pazar günü
2-1 yenildiği maçtan sonra, rakip takımın futbolcularına, sosyal paylaşım
ağı twitter’dan sataşan Morganella, takımdan ihraç edildi. (www.aljazeera.com.tr, www.bbc.co.uk/turkce, www.radikal.com.tr) Bu nedenle sosyal
medyanın sadece kişisel duygu ve düşüncelerin istenildiği şekilde yazılabildiği kişiye özel bir ortam değil, aynı zamanda mesajları çok sayıda kişiye
ulaştıran bir araç olduğu unutulmamalıdır. Bu nedenle iletileri paylaşırken
sınırsız bir özgürlük duygusu ile değil, başkalarının hak ve özgürlüklerini ihlal
etmeme düşüncesiyle hareket etmek gerekmektedir.
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Sosyal medya kullanıcılarının demografik yapıları da hızla değişmektedir. Bir zamanlar sadece gençlerin kullandığı platformlar olarak görülen
sosyal ağlar, hızla yaş ve konumdan bağımsız ağlara dönüşmektedir. Sosyal
medyayı sadece gençlere yönelik markalar için bir mecra olarak değerlendirilmek yanlış olacaktır.
Sosyal medya kanalları sadece bireyler arası etkileşimde değil aynı zamanda örgütlerin amaçları doğrultusunda mesajların yayılmasında kitle
iletişim aracı niteliğine kavuşmuştur. (Onat, 2010: 105) Sinema oyuncuları,
Televizyoncular, müzisyenler, yazarlar, gazeteciler, sporcular, siyasetçiler ve
elbette sade vatandaşlar, sosyal medya kanalıyla kendilerini kendi istedikleri biçim ve içerikle, kendi istedikleri zaman diliminde ifade edebilmektedirler. Bu durum hem iletmek istedikleri mesaj üzerinde tam anlamıyla
denetim sahibi olmalarına hem de hedef kitleleriyle daha yakın bir iletişim
kurmalarına imkan tanımaktadır.

Fotoğraf 4: Sosyal medyada verilen mesaj örnekleri
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Sosyal medyanın geleneksel medyadan şu farkları olduğu ifade edilmektedir; Genel olarak herkes tarafından az veya sıfır maliyetle kullanılabilmesi (Erişebilirlik), Herhangi bir uzmanlaşma gerektirmeden herkes tarafından kullanılabilmesi (Kullanılırlık), etki ve tepkinin anında alınabilmesi
(Yenilik) ve içeriğin anında yeniden dürilebilmesi (Kalıcılık) (Çelik, 2014: 32)
Sosyal medya sadece bir iletişim kanalı olarak değil, aynı zamanda kullandığımız diğer mecralar için de bir katalizör olarak görmek gerekmektedir.
(Güçdemir, 2010: 23-24)
Sosyal medyanın gücü Arap Baharı, Taksim Gezi Parkı Olayları, Londra
ve ABD’deki Occupy Wall Street olaylarında çok net bir şekilde anlaşılmıştır.
Söz konusu olaylarda sosyal medyanın rolü ve kitleleri harekete geçirebilme
gücü belirgin bir şekilde görülmüştür. (Özutku, Çopur, Sığın, İlter, Küçükyılmaz ve Arı, 2014: 84) Sosyal medya sadece toplumsal olaylarda ve siyaset
alanında değil halkla ilişkiler ve reklamcılık alanında da giderek önemi artan
bir konudur. Halkla ilişkiler ve reklam çalışmalarında dikkat çeken en önemli konulardan birisi, sosyal medya ortamındaki hedef kitlenin yaşadığı hızlı
dönüşümdür. «Günümüz tüketicileri artık birer içerik üreticisi, içerik programcısı, içerik pazarlayıcısı, içerik editörü ve içerik yayıncısı olarak ayrı bir
konuma erişmiştir.” Bu değişimler nedeniyle reklam modellerinde değişiklikler meydana gelmiştir. Hedef kitlenin farklı yollarla hesap edilmesi, hedef
kitleleri onlara uygun içerikteki yeni ortamlarda (Mobil ve Web TV) takip
etmek, müşterileri cezbedecek markalı web siteleri yaratmak bunların arasında sıralanmaktadır. Sonuçta reklamverenlerin gelecekte ürün yerleştirme, daha kişiselleştirilmiş ve katılımcı pazarlama anlayışı kullanması, daha
eğlence içerikli reklam uygulamaları yapacağı öngörülmektedir. (Kaplan ve
Blakey, 2009’dan aktaran Öztürk, 2013: 201-206)
Gençlik ve Spor Bakanlığı, gençlerin sosyal medya ile ilgili tutum ve davranışlarını anlamak amacıyla Temmuz-Eylül 2013 tarihleri arasında ‘Gençlik
ve Sosyal Medya Araştırması’ gerçekleştirdi. Niceliksel araştırma yöntemi
kullanılarak online olarak gerçekleştirilen araştırma için toplam 26 ilden
15-29 yaş arası 2057 genç ile görüşme yapıldı. Araştırmaya katılan internet
kullanıcısı gençlerin % 96’sının sosyal medya kullanıcısı olduğu belirlendi.
Araştırma sonuçlarına göre gençlerin %76’sı takip edecekleri kişilere karar
verirken en çok o kişinin profilini inceleyerek karar veriyor. Gençler sadece
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kendileriyle benzer düşüncelere sahip olan kişileri değil farklı düşüncelere
sahip olanları da takip ediyor. Yaş ilerledikçe takip edeceği kişinin arkadaşı
olması kriteri daha da önem kazanıyor. Takip edilecek kişinin ünlü olması
kararda etkili olan unsurlardan birisi, bu unsur ise 15-24 yaş grubundaki
gençlerin ve öğrencilerin yarısı üzerinde etkili.
Araştırma sonucunda gençlerin sosyal medyada en çok yorum yaptığı ilk üç konu günlük olay ve durumlar, müzik, film, TV, dizi yorumları ile
toplumsal konu ve olaylar olduğu görüldü. Erkeklerde ilk iki sırayı spor ve
teknoloji takip ederken; kadınlarda moda ve alışveriş ilk sırada geliyor. Evli
gençlerin toplumsal konu ve olaylar, moda ve alışveriş, din ve beslenme
konularında; bekârların ise sosyal medyada müzik, film, TV, dizi yorumları, teknoloji, kültür-sanat etkinlikleri ve spor konularında daha aktif olduğu
görülüyor. İstanbul’da toplumsal konu ve olaylar ile yeme-içme mekânları; Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da ise din konusu ülke ortalamasına göre
gençler tarafından daha fazla konuşuluyor.
Araştırma sonunda gençler için sosyal medyada en önemli olan konunun %37 oranla özgürlük olduğu tespit edildi. Özgürlük konusu özellikle
öğrenciler, bekarlar ve Twitter kullanıcıları için daha da önemli. Bu konuyu
güvenirlik, dürüstlük ve paylaşımcılık takip ediyor.
Yapılan araştırma ile gençlerin sosyal medyayı çeşitli açılardan politik /
toplumsal bir platform olarak gördüğü gözlemlendi. Gençlerin %56’sı ‘sosyal medyanın kitleleri harekete geçirme gücü olduğu’ düşüncesinde. Sosyal
medyanın bir medya kanalı olmasına ilişkin irdelenen ‘sosyal medyanın geleneksel medyanın alternatifi olduğu’ ve ‘ana akım medyada yer verilmeyen haberlere ulaşmayı sağladığı’ ifadelerine ise gençlerin yarısından fazlası
katılıyor.
Yapılan başka bir araştırma da üniversite öğrencilerin büyük çoğunluğunun her internete girdiğinde en az bir defa sosyal medya sitelerinden
birine bağlandığı ve öğrencilerin sosyal medyayı genellikle arkadaşlarıyla
iletişim kurmak, bilgi erişimi ve ödev, proje gibi bilgi paylaşımını sağlamak
amacıyla kullandığı görülmektedir. (Koçer, 2012: s.83)
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TÜİK tarafından yapılan Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması ise girişimlerin sosyal medyayı kullanma amaçlarıyla ilgili bilgiler
vermektedir. Araştırmaya göre; 2013 yılı Ocak ayında girişimlerin %26,7’si
sosyal medya uygulamalarını kullandı. Sosyal medya uygulamalarını kullanan girişimler %95,3 ile sosyal ağları kullanırken, bunu %39,3 ile blog ve
mikro bloglar, %35,9 ile multimedya paylaşım siteleri ve %11,4 ile “wiki”
bazlı bilgi paylaşım siteleri takip etti. Sosyal medya kullanım amaçları arasında ilk sırayı %77,5 ile tanıtım, imaj yaratmak ve ürün pazarlamak alırken,
bunu %57,3 ile müşterilerin görüş, öneri ve şikayetlerini almak/yanıtlamak,
%38,5 ile girişimler arası görüş alışverişi ve bilgi paylaşımı yapmak, %36,9 ile
müşterileri ürün geliştirme/yenilik süreçlerine dahil etmek, %28,9 ile personel seçimi/alımı yapmak ve %24,8 ile iş ortakları ve diğer kuruluşlar ile
işbirliği yapmak takip etti.
2.3. Sosyal Medya Çeşitleri
Sosyal medya araçları geniş bir perspektif içinde kendine yer bulmaktadır. Bunlar farklı yazarlar tarafından farklı şekillerde sınıflandırılabilmektedir. Gün geçtikçe web 2.0 teknolojisinin potansiyelinin daha etkin şekilde
değerlendirilmesi ve yeni sosyal medya çeşitlerinin ortaya çıkması söz konusu listenin sürekli güncellenmesi ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır. Hazar’a
göre; (2011: 154-155) sosyal medya çeşitleri şunlardır;
- Şirket blogları, Cnet, TheHuffington Post, BoingBoing, Techcrunch,
Kottke gibi bloglar,
- Facebook, MySpace, Linkedln, Friendster, Hi5, Friendfeed, Formspringa, Xing gibi sosyal ağlar,
- Youtube, Dailymotion, Google Videos, Yahoo Video It’s on gibi video
paylaşım ağları,
- 1x, Flickr, Deviantart, photosig, Fotocommunity, Photo, Photodom
gibi fotoğraf paylaşım ağları,
- Wikipedia, Intelipedia gibi Wiki tarzı bilgi paylaşım ağları,
- Twitter gibi mikroblogging paylaşım ağları gibi sitelerdir.
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Bazı yazarlar podcast ve forumları da sosyal medya türleri arasında sıralamaktadır. (Durmuş vd., 2010’dan aktaran: Koçer, 2012: s.72)
2.3.1. Bloglar
Blog terimi “web” ile “log” kelimelerinin birleştirilmesinden oluşan
weblog’un kısaltılmış halidir. Türkçe “web günlüğü” anlamına gelmektedir.
İlk kez 1997’de Jorn Barger tarafından ABD’de kullanılmıştır. 1999’da Blogger firması ücretsiz blog açma hizmeti sunmaya başladıktan sonra blog sahiplerinin sayısı hızla artmıştır. Blog-city, Blogspot, Weblogger ve Live Journal, dünyanın en popüler blog siteleri olmuştur. Türkiye’de ise blogspot ve
blogcu.com en çok bilinen blog siteleri arasındadır. (Cantek, 2011: s.12)
“Bloglar, kolayca hazırlanabilen ve web konusunda uzman düzeyde bir
bilgiye sahip olmadan da oluşturulabilen, grafikler,  semboller, şekiller ve
metin yazılarıyla desteklenebilen, yazarların yazıları hakkında geri bildirim
sağlayabildiği, tüm yazıların ve mesajların arşivlenebildiği, başka bloglara
bağlantıların sağlanabildiği çevrimiçi bilgilerin yer aldığı sayfalardır.” (Şenel ve Seferoğlu, 2009’dan aktaran: Kılıç, 2011:141.) Blogları; sık aralıklarla
güncellenen, yazıların ters kronolojik sırayla yer aldığı, yazarların düşüncelerini paylaştığı web sitesi türü olduğunu söylemek mümkündür. Blogların
kullanımının kolay olması, ileri derecede bilgisayar bilgisi gerektirmemesi,
mesajların hızlı ulaştırılabilmesi gibi nedenler blog sayısının artmasını sağlamıştır. Blog yazan kişiler blogger, blogları güncelleme aktivitesi ise blogging
olarak adlandırılmıştır. Kelleher ve Miller (2006), blogların beş karakteristiği
şöyle sıralanmaktadır: (Vural ve Öksüz, s.6-9)
-Sıklıkla güncellenmesi
-Ters kronolojik sıra
-Kişisel günce materyallerini içermektedir
-Okuyucular yorumlarını eklemektedir
-Hiperbağlaç (hyperlink) içermektedir.

Risdahl da (2006) blogların amaçlarını: düşüncelerini açıklamak; iletişimi geliştirmek; bir konu hakkında kamuoyu oluşturmak; kendinizin, kurumunuzun ve ürünlerinizin görünürlüğünü arttırmak; müşteri kazanmak;
kişisel tecrübelerinizi ve bilginizi diğerlerine yardım amacıyla paylaşmak ve
para kazanmak olarak sıralamaktadır: (Vural ve Öksüz, s.8)

Fotoğraf 5: Dünyanın en fazla ziyaret edilen blog sitelerinden
The Huffington Post’un görüntüsü (24 Ağustos 2015)

Yazma, fikirlerini beyan etme, fikirlerini tartışmaya açma, görüş ve tutumlarını ifade etme ve aktarma ve ikna etme gibi görevleri yerine getiren
blogerlar, okuyucuları bilgilendirmede ve fikirlerini değiştirmede etkin konumdadır. Kullanıcılar, blogerları güvenilir bir kaynak olarak kabul ederek
onların tavsiye ettikleri ürün/hizmetleri deneyebilmekte, satın alabilmekte
veya başka kişilere tavsiye edebilmektedirler. (Çelik, 2014: 33)
İnternetle birlikte blogların, sosyal medyanın ve mikroblog olarak tanımlanan Twitter’ın ortaya çıkmasının haberin üretim, tüketim, dağıtım ve
paylaşım şekillerini nasıl değiştirdiğinin anlatıldığı yayınlardan birisi Zeynep
Atikkan ve Aslı Tunç’un “Blogdan Al Haberi: Haber Blogları, Demokrasi ve
Gazeteciliğin Geleceği Üzerine” (2011) adlı kitaptır. Kitapta 1993 yılından
bu yana alternatif haber kaynağı olma açısından büyük bir önem taşıyan
blogların, sosyal medya ağlarıyla bütünleşerek melez bir yapı ortaya çıkardığı ifade edilmektedir. Kitaba göre; bloglar “Tarafsızlık” ve “Mükemmellik”
iddiasında bulunmak yerine okurla iletişim halinde olmayı önemsiyorlar. Bu
noktada David Weinberger’in “Şeffaflık yeni objektifliktir” cümlesi önem
kazanıyor. Katılımcı bir yapıya sahip olan blogları okuyanlar kendilerini entelektüel olarak daha aktif hissediyorlar. Zamanın “an” demek olduğu bloglarda haberi ertesi güne saklama lüksü de bulunmuyor. Blogların yıldızının
parlamasının sebebi olarak “An” ve “hızı” yakalamaları gösteriliyor. Mikroblog olarak tarif edilen Twiter sayesinde ise blogların daha hızlı ve erişimci bir
yapıya kavuştukları görülüyor. Alternatif bir haber kaynağı olma noktasında
önemli bir işlevi yerine getiren blogların gazeteci sayılıp sayılmadıkları ve
Sarı Basın Kartı almaları gerekip gerekmediği konuları tartışılıyor. Ancak iyi
gazetecilik örnekleri ortaya koyan blogerlar olduğu gibi kendilerini gazeteci saymadıklarını belirten blogerlar da bulunuyor. Bu blogerlar kendilerini
“daha çok haber ve görsel malzemeleri yorumlayan kişiler” ya da “verileri
yorumlayan köşe yazarları” olarak kabul ediyor. (Atikkan ve Tunç, 2011: 27,
33, 43, 52-56, 129)
Bloglar, blog yazarının ilgi alanına göre şekillenmektedir. Bunun yanında bazı kuruluşların oluşturdukları bloglar da bulunmaktadır. Bloglar gün
geçtikçe haber ve bilgi kaynağı olmaya da başlamıştır. Microsoft’un kurucusu ve başkanı Bill Gates’in sadece çevrimiçi yayın yapan blogcularla röportaj
yapması da bu konuda verilebilecek örneklerdendir. (Güçdemir, 2010: s.30)
11 Eylül saldırısı, Amerika’nın Afganistan ve Irak’ı işgali, 2004 yılında Güneydoğu Asya’da meydana gelen Tsunami felaketi sırasında alternatif haber

kaynağı olarak bloglardan sıkça yararlanılmıştır. (Karcıoğlu ve Kurt, 2009:
s.3-4)
İnternet aracılığıyla iletişim ve paylaşım olanağı sağlayan bloglar içeriğine göre; kişisel bloglar, temasal bloglar, yayıncıların sponsor olduğu bloglar
ve kurumsal bloglar olmak üzere dörde ayrılmaktadır (Alikılıç ve Onat’tan
aktaran Kılıç, 142-143)
- Kişisel bloglar: Blog yazarlarının online kimliklerini, bir konu hakkındaki kendi düşünce ve hislerinin ifade edildiği en baskın blog türüdür.
- Temasal bloglar: Alanında uzmanlaşmış kişilerin yazdığı ve belirli bir
konuya, alana dayalı yazıların gönderildiği ve ele alındığı bloglardır.
- Yayıncıların sponsor olduğu bloglar: Daha çok geleneksel medyanın
bir tür yan kuruluşu gibi hizmet vermektedir. Günümüzde yayınevleri
ve medya kuruluşları bu tür bloglara yön vermektedir.
- Kurumsal bloglar: Bir şirket veya çalışanları tarafından yapılandırılan, genellikle şirketin faaliyette bulunduğu sektör üzerine odaklanan bloglardır.
Kurumlar, bloglar sayesinde mesajlarını hedef kitlelere gönderebilmekte,
onların değerlendirmelerini öğrenmekte ve aldıkları geribildirimlerle yaptıkları çalışmalara yön verebilme fırsatını yakalamaktadır.
Kurumlar resmi blog sayfalarında, ürün ve hizmetleri hakkında oluşan
olumsuz tartışmalarla ilgili hedef kitlelerinden gelen sorulara ve yorumlara
cevap vermektedir. Yapılan sohbetleri göz önünde bulundurarak yeni strateji ve odak konuları oluşturmaktadırlar. Kurumlar ayrıca kamuoyu oluşturmak, kamuoyunu bilgilendirmek ve eğitmek amacıyla bilgi de verebilmketedir. Tüketicilerin birbirleriyle sohbet etmesine ve etkilemesine olanak
yaratan bloglar, pazarlama iletişimine yeni bir boyut kazandırmıştır. (Çelik,
2014: 33) Şirketleri kurumsal blog sahibi olmasının başlaıca sebepleri olarak
teknolojik gelişmeler, müşterilerin beklenti ve alışkanlıklarının değişmesi
ile dünyanın küresel bir pazar haline gelmesi olarak değerlendirilmektedir.
Müşterilerin artık klasik cevaplarla memnun olmaması; dürüst ve içten mesajların kendilerine verilebildiği platformlara yönelmesi kurumsal blogların
sayısını artırmaktadır. (Karcıoğlu ve Kurt, 2009’dan aktaran: Kılıç, 2011:143)
Kurumsal blogların başarılı olabilmesi için hazırlanan içeriğin kullanıcılar tarafından reklâm olarak algılanmaması, hedef kitlesinin ilgilendiği içeriklere
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yer verilmesi, olumsuz eleştirilere nasıl cevap verilceğinin önceden belirlenmesi, hedef kitlelerle iletişimi kolaylaşırması, şirketten dışarıya aşırı bilgi
akışının olmaması için gerekli çalışmanın yapılması ve geleneksel iletişim
araçlarından etkin olması gerektiği belirtilmektedir. (Kılıç, 2011:145-146)
Uzmanlar blog kullanan kurumlara bir blog politikası oluşturmayı tavsiye etmektedir. Delta Airlines’ın 2004 yılında, bir çalışanının, kurumun resmi
üniformasıyla uygunsuz bir resmini kurumun çalışan bloguna yüklemesinden dolayı işten çıkarıldığı örneğini veren uzmanlar, “politika oluşturulmazsa bloglar, çalışanların kurum kültürüne uymayan iletiler yüklemesi riskini
taşırlar” demektedir. (Karcıoğlu ve Kurt,2009: s.14-15)

Fotoğraf 6: Microsoft şirketinin kurucularından Bill Gates’in kişisel blogu olan
www.gatesnotes.com’da Gates, görüştüğü kişileri,
okuduğu kitapları ve öğrendiklerini paylaşıyor.
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Fotoğraf 7: Sosyal ağlar ve web siteleri hakkında haber weblog’u mashable.com,
alexa.com’a göre dünyanın en fazla ziyaret edilen siteleri arasında

Fotoğraf 8: Yayıncıların sponsor olduğu blog örneği
(http://blog.milliyet.com.tr/)
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Fotoğraf 9: Kurumsal blog örneği (
http://blog.turkishairlines.com/tr)

2.3.2. Sosyal Ağlar
“Toplumsal paylaşım ağları tek bir ortak kaynak üzerinden birbirine
bağlanan insan grupları olarak tanımlanabilir. Bu ağlar web siteleri üzerinden kullanıcıların tanımladıkları bir profil hesabı yaratmalarına izin vermektedir. Örneğin ortak bir kaynaktan üye olan kullanıcılar diğer kullanıcıların hesaplarını görebilir ve diğer kullanıcıları arkadaş listesine ekleyebilir.”
(Güçdemir, 2010: 33)
Sosyal paylaşım ağları arasında en popüleri günümüzde Facebook’dur.
Alexa.com’a göre Facebook, en fazla tıklanan dünyada 3., Türkiye’de ise
ikinci web sitesi konumundadır. (1 Nisan 2016) 2004 yılında Mark Zuckerberg tarafından kurulan sitenin 1 milyarı aşkın aktif kullanıcısı bulunuyor.
(ntvmsnbc, 5 Ekim 2012) Facebook kullanıcıları arkadaşlarıyla yazı, ses, video paylaşımı yapabiliyor, aynı anda aynı müziği dinleyebiliyor, oyun oynayabiliyor, videolu sohbet gerçekleştirebiliyor. Medya kuruluşlarının Facebook sayfaları üzerinden ünlülerle sohbet etmek, film kiralamak gibi pek çok
yeni uygulama da her geçen gün devreye giriyor. Özel amaçlı kullanımların
yanı sıra profesyonel iş hayatında da özel ve resmi kuruluşların en önemli halkla ilişkiler araçlarından biri haline gelen Facebook sayfalarının, web
sitelerinden bile daha etkili olduğu ifade edilebiliyor. (ntvmsnbc, 5 Nisan
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2011) Ancak Facebook’taki kişisel bilgilerin gizliliği ve güvenliği ile ilgili endişeler farklı çevreler tarafından sıkça dile getiriliyor.
We Are Social tarafından hazırlanan 2016 yılı “İnternet ve Sosyal Medya Kullanıcı İstatistikleri” raporuna göre; Tüm dünyadaki 2,307 milyar aktif
sosyal medya kullanıcısının en fazla tercih ettiği platformlar şöyle; (www.
dijitalajanslar.com, 29 Ocak 2016)
1.

Facebook (1,590 milyar)

2.

Whatsapp (900 milyon)

3.

QQ (860 milyon)

4.

FB Mesenger (800 milyon)

5.

Qzone (653 milyon)

6.

Wechat (650 milyon)

7.

Tumblr (555 milyon)

8.

Instagram (400 milyon)

9.

Twitter (320 milyon)

10. Skype (300 milyon)
11. Baidu Tieba (300 milyon)
12. Viber (249 milyon)
13. Sina Weibo (222 milyon)
14. Line (212 milyon)
15. Snapchat (200 milyon)
16. YY (122 milyon)
17. Vkontakte (100 milyon)
18. Pinterest (100 milyon)
19. BBM (100 milyon)
20. LinkedIn (259 milyon)
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We Are Social tarafından hazırlanan 2016 yılı “İnternet ve Sosyal Medya Kullanıcı İstatistikleri” raporunda Türkiye’deki 42 milyon aktif sosyal
medya kullanıcısının en fazla tercih ettiği platformlar sıralanmaktadır. Türkiye’de en çok kullanılan sosyal medya platformu olan Facebook’u (%32), sırayla Whatsup (%24), FB Messenger (%20), Twitter (%17), Instagram (%16),
Google+ (%15), Skype (%13), LinkedIn (%9), Viber (%8), Vine (% 7) takip
etmektedir. (digitalajanslar.com, 29 Ocak 2016)
Toplumsal paylaşım ağları arasında çok sıkı bir rekabet söz konusudur.
Başarılı çıkışlar yapan bazı sosyal paylaşım sitelerinin kendilerini yenilememesi ve hızla değişen teknolojilere ayak uyduramaması sonucunda kullanıcılarını kaybettikleri görülmektedir. Örneğin 2005’te popülerlik düzeyi Facebook’tan çok önde olan Myspace, News Corp. tarafından 2005 yılında 580
milyon dolara satın alınmıştır. Ancak Myspace, bu başarısını ancak 2008’e
kadar sürdürebilmiştir. 2009’da Facebook’un gerisine düşen site, 2011 yılında da Twitter’a yenilmiştir. (ntvmsnbc, 29 Nisan 2011)
2.3.3. Video Paylaşım Ağları
Video paylaşım ağlarında kullanıcılar kendi videolarını sisteme yükleyebilmekte, diğer kullanıcılar ise bu videoları izleyip yorum yapabilmektedir.
Dünyanın en büyük video paylaşım sitesi Youtube’tur. Alexa.com’a göre Youtube en fazla ziyaret edilen Dünya’da ikinci, Türkiye’de dördüncü web sitesidir. (1 Nisan 2016) 2005 yılında üç genç girişimci tarafından kurulan Youtube, 2006›da Google tarafından 1 milyar 650 milyon dolara satın alınmıştır.
(ntvmsnbc, 21 Aralık 2011) Youtube’u her ay 1 milyardan fazla kişi ziyaret
ediyor. Youtube’da her ay 6 milyar saatten fazla video izleniyor. (http://www.
socialbakers.com/, 1 Nisan 2016) Bazı videolar bir günde bir milyondan fazla
defa izlenebilmektedir. (ntvmsnbc.com, Erişim: 20 Şubat 2014)
Youtube’da videoların izlenme sayısı önemli bir gösterge haline gelmiştir. Şarkıcıların video-klipleri, sinema filmlerinin fragmanlarının ya da
bir siyasi liderin yaptığı konuşmanın kaç kez izlendiği, internet kullanıcılarının eğilimlerini anlamak açısından giderek daha önemli bir araç olarak da
kullanılmaktadır. Youtube her yıl en çok izlenen videolarını açıklamaktadır.
YouTube Rewind 2015’e göre YouTube’da en çok izlenen videolar şunlar:
(www.youtube.com)
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•

Silento- Watch Me (Whip/Nae Nae) #WatchMeDanceOn – Tianne
King

•

Clash of Clans: Revenge (Official Super Bowl TV Commercial) – Clash of Clans

•

Crazy Plastic Ball PRANK!! – RomanAtwood

•

Love Has No Labels | Diversity & Inclusion | Ad Council – Ad Council

•

Lip Sync Battle with Will Ferrell, Kevin Hart and Jimmy Fallon – The
Tonight Show Starring Jimmy Fallon

•

Justin Bieber Carpool Karaoke – The Late Late Show with James
Corden

•

6ft Man in 6ft Giant Water Balloon – 4K – The Slow Mo Guys – The
Slow Mo Guys

•

Golden boy Calum Scott hits the right note | Audition Week 1 |
Britain’s Got Talent 2015 – Britain’s Got Talent

•

Dover Police DashCam Confessional (Shake it Off) – Dover Police

•

Mean Tweets – President Obama Edition – Jimmy Kimmel Live

YouTube’da en çok izlenen müzik videoları ise şöyle;
•

Wiz Khalifa – See You Again ft. Charlie Puth [Official Video] Furious
7 Soundtrack

•

Maroon 5 – Sugar

•

Ellie Goulding – Love Me Like You Do (Official Video)

•

Major Lazer & DJ Snake – Lean On (feat. MØ) (Official Music Video)

•

Taylor Swift – Bad Blood ft. Kendrick Lamar

•

David Guetta – Hey Mama (Official Video) ft Nicki Minaj, Bebe Rexha & Afrojack

•

Sia – Elastic Heart feat. Shia LaBeouf & Maddie Ziegler (Official Video)
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•

Fifth Harmony – Worth It ft. Kid Ink

•

Adele – Hello

•

Silentó – Watch Me (Whip/Nae Nae) (Official)

2015 yılında Türkiye’de en çok izlenen YouTube videoları şöyle;
•

Niloya – Çok Şeker Yedim – Yumurcak Tv

•

Çocuk Şarkıları | Sevimli Dostlar | Bebek Şarkıları

•

Tamer’i Korku Oyunu Oynarken Korkuttum – Eşek Şakası

•

Durex – #Connect II

•

Beşiktas DEMBA BA en son beste.Hakan Altun, Zafer Algöz, Umut
Kurt

•

Fahriye Evcen & Burak Özçivit – Hasretinle Yandı Gönlüm

•

Dünyanın Kaydedilmiş En Gizemli 5 Video Kaydı

•

Beyaz Show – Beyaz’dan Candan Erçetin’e Erkek Dayanışmalı Cevap (16.01.2015)

•

Yalın – Benimki #AşktaCesurOlan / Cornetto

•

Orkid #KızGibi-Durdurulamaz

2015 yılında Türkiye’de en çok izlenen müzik videoları şunlar;
•

Gülşen – Bangır Bangır

•

Major Lazer & DJ Snake – Lean On (feat. MØ) (Official Music Video)

•

Berkay – Benim Hikayem (Full Albüm)

•

Gülben Ergen & Oğuzhan Koç – Aşkla Aynı Değil

•

David Guetta – Hey Mama (Official Video) ft Nicki Minaj, Bebe Rex- 79 -

ha & Afrojack
•

Volga Tamöz Ft. Hande Yener – Sebastian

•

Koray AVCI – Hoşgeldin ( Akustik)

•

Ferhat Göçer-Yıllarım Gitti

•

Fifth Harmony – Worth It ft. Kid Ink

•

Wiz Khalifa – See You Again ft. Charlie Puth [Official Video] Furious
7 Soundtrack

Tablo 9: Youtube’un tüm dünyadaki en popüler ilk 10 kanalı
(www.socialbakers.com, 1 Nisan 2016)
Sıra

Kanal Adı

Abone Sayısı

Toplam video yükleme sayısı

1

PewDiePie

43 343 085

11 809 758 429

2

FunToyzCollector

6 965 923

10 445 094 099

3

JustinBieberVEVO

20 818 610

10 426 029 008

4

emimusic

5 327 841

9 846 544 203

5

WWE

10 883 028

8 661 397 094

6

RihannaVEVO

20 311 567

8 608 099 387

7

TaylorSwiftVEVO

18 883 047

8 563 174 950

8

Get Movies

6 478 810

8 238 302 087

9

T-Series

10 112 486

7 879 910 844

10

Spinnin’ Records

13 204 260

7 627 833 651

Tablo 10: Youtube’un Türkiye’deki en popüler ilk 10 kanalı
(www.socialbakers.com, 1 Nisan 2016)
Sıra

Kanal Adı

Abone Sayısı

Toplam video yükleme sayısı

1

netd müzik

2 773 814

6 430 905 257

2

Poll Production

492 586

970 917 816

3

KanalD

657 742

924 265 780

4

OHA diyorum!

1 913 762

753 260 363
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5

YAPYAP

1 522 680

570 386 498

6

Turkish Airlines

131 231

527 421 217

7

Show TV

395 628

488 119 059

8

Düşyeri

506 240

476 811 739

9

Niloya

447 144

461 494 776

10

Kiralık Aşk

417 463

455 598 099

2.3.4. Fotoğraf Paylaşım Ağları
Fotoğraf, çevrede görülenleri başkalarına en kolay anlatma yollarından
biridir. Mobil telefonlara giderek daha profesyonel kameraların eklenmesi
ve menülerin giderek daha pratik hale gelmesi fotoğraf çekme ve fotoğraf
paylaşma sayılarını hızla artırmaktadır. Artık birçok kişi için fotoğraf çekmek bir sorun olmaktan çıkmış, çekilen fotoğraflar arasından kötü olanları
silmek, fotoğrafları düzenli olarak arşivlemek ve ihtiyaç duyulduğunda hemen bulabilmek daha büyük bir sorun haline gelmeye başlamıştır.
“Bir konuya çıplak gözle bakmak ve fotoğraf makinesiyle bakmak,
birbirinden çok farklıdır. Fotoğraf makinesiyle bakış optik bakıştır. Fotoğraf
makinesiyle doğada bakılan bütün nesneler üç boyutludur. Ancak bu
nesnelerin fotoğrafı iki boyutludur. Bu yönüyle düşünüldüğünde fotoğraf,
üç boyutlu nesneleri iki boyutlu bir yüzey üstünde görsel olarak düzenlemektir.” (Kılıç, 2007:173)
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Fotoğraf 9: Star Wars Instagram hesabından
paylaştığı ilk fotoğraf olan Darth Vader özçekimi.

Fotoğraf çekmek isteyen kişi, bir seçim yapma zorunluluğu ile karşı
karşıyadır. Çevresindeki üç boyutlu dünyayı iki boyuta, 360 derece içinde
kolayca görebildiklerini fotoğraf makinesinin çerçevesi içine sığdırmak zorundadır. Bu zorunluluk, fotoğrafçıya aynı zamanda bir avantaj da sağlamaktadır. Bu avantaj, fotoğrafçının gözlemlediği dünyanın sadece istediği
bölümünü fotoğrafa aktarabilmesidir. Dijital fotoğrafçılık yaygınlaşıp, fotoğraf üzerinde oynama yapabilme olanakları arttıkça, fotoğrafın güvenilir bir
belge olma özelliği zedelenmeye başlamıştır. Karşılaşılan ilgi çekici fotoğraflara karşı “Orijinal bir fotoğraf mı? Üzerinde oynama yapılmış mı?” soruları
kendiliğinden ortaya çıksa da yine de hala fotoğraf bir mesajı karşı tarafa
iletebilmenin en kolay ve hızlı yolları arasındadır. Üstelik fotoğrafla sadece
bilgileri değil duyguları da iletebilme olanağı bulunabilmektedir. İnternet,
hızlı iletilen, kolay anlaşılan, sadece bilgi değil duygu paylaşımını sağlayan
mesajlara uygun bir ortam olması nedeniyle, fotoğraflı anlatımın en etkin
kullanılabileceği ortamlardan birisidir.
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İnternette mesajları fotoğrafla vermenin diğer bir önemi de, dünyanın
hangi coğrafyasında yaşıyor olurlarsa olsunlar herkesin kolayca anladığı bir
dil olmasıdır. Müzik gibi fotoğrafın da dili evrenseldir. Ülke sınırlarını aşan
bir ortam olan internette, ulaşılabilen tüm kültür ve coğrafyalara mesajı iletebilmenin en kolay yollarından birisi fotoğraftır.
Sosyal medya kullanıcılarının en fazla tercih ettiği araçlardan bir tanesi de fotoğraftır. Twitter’da en fazla retwit edilen twitlere bakıldığında, bir
çoğunun fotoğraflı oldukları görülmektedir. 2010 tarihinde kurulan Instagram’ın aylık 400 milyon aktif kullanıcı sayısına ulaşması da sosyal medyada
fotoğrafın giderek önem kazandığını açıkça ortaya koymaktadır.
Diğer bir konu, fotoğraflar da dahil olmak üzere tüm görsel malzemelerin yanına eklenen yazılar, söz konusu görsel materyallerin anlamlarını da
kuvvetlendirebilmesi veya değiştirebilmesidir. (Berger, 1995: 27) Örneğin
sşağıda Instagram’da paylaşılmış olan bir fotoğraf yer almaktadır. Altındaki
açıklamayı okuyunuz ve fotoğrafın anlamı üzerinde bir süre düşününüz.

Fotoğraf 10: Yeni doğan bebeğin ayakları.

- 83 -

Şimdi de aynı fotoğrafa yanındaki yazılarla birlikte yeniden bakınız ve
fotoğrafın anlamı üzerinde yeniden düşününüz.

Fotoğraf 11: Shakira’nın yeni doğan bebeğinin ayakları.

Muhtemelen az önce aynı resme baktığınızda düşündüklerinizden farklı şeyler düşünmeye başladınız. Bu örnekte olduğu gibi aynı görsele farklı
bilgilerle bakıldığında görselin anlamı değişebilmektedir. Çok etkin bir iletişim aracı olan fotoğrafın anlamı, fotoğraf hakkında edindiğimiz bilgiler ve
fotoğrafa eklenen yazılarla değişebilir veya daha vurgulu hale gelebilir.
Fotoğraf paylaşım sitelerinin en popülerlerinden birisi Instagram’dır.
Son yıllarda hızla çıkış yapan fotoğraf ve video paylaşım platformu Instagram, farklı filitre seçenekleri sunması ve seçtiği kadrajın ölçüleriyle dikkatleri üzerine çekmiştir. Kullanıcı sayısındaki hızlı artış, fotoğraf ve video
paylaşımı konusuna getirdiği farklılığın internet kullanıcıları tarafından beğenildiğinin en önemli göstergesi olmuştur. Kişiler Instagram’da kendileri ile
ilgili bilgileri ve yaptığı çalışmaları hem fotoğraf hem de videolar yoluyla,
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filtreleri de kullanarak ve yeniden düzenleyerek daha etkili hale getirip takipçileriyle paylaşabilmektedir. Instagram, fotoğrafların hızlı, kolay ve ekonomik şekilde çekilmesine ve yayınlanmasına olanak tanımaktadır. Çekilen
fotoğraflara farklı anlamlar yüklemek veya seçilen kadrajla çekilmiş olan
fotoğrafın istenmeyen kısımlarını kolayca kesip atmak mümkün olabilmektedir. Instagram, fotoğrafların hızlı, kolay ve ekonomik şekilde çekilmesine
ve yayınlanmasına olanak tanımaktadır. Zorlukların hafiflediği bu ortamda
yaratıcılık daha fazla ön plana çıkmaktadır. Birçok marka için Instagram’ın,
gelecekte içerik stratejisinin odak noktasında yer alacak platformlardan biri
olduğu öne sürülmektedir. Yeni nesil pazarlamanın geleceği konusunda çalışan Dan Zaralla da içerik dünyasının geleceğinin görsel içeriklerde olduğunu
söylemektedir.(Budak, 2015)
Fotoğraf ve video paylaşımı konusunda en popüler sosyal medya araçlarından birisi olan Instagram, 6 Ekim 2010 tarihinde kurulmuştur. Instagram tarafından açıklanan rakamlara göre; aylık aktif kullanıcı sayısı yaklaşık
400 milyondur. Instagram’ın geleneksel fotoğraf anlayışından farklı en temel özelliği, fotoğrafları yaygın olarak kullanılan 3:2 oranında değil, Kodak
firmasının 1963 yılında ürettiği Instamatic (Polaroid) fotoğraf makinalarının
formatına benzer şekilde kare şeklinde bir kadrajla kaydetmesi ve paylaşmasıdır.” (Türkmenoğlu. 2014: 87-100)
Kişi ve kurumlar Instagram’da haklarında neler konuşulduğunu öğrenmek için üç yolu kullanmaktadır. Bunlar @mention, #hashtag ve konum etiketidir. Herhangi bir kişi başka birisinin kullanıcı adını etiketlemişse bununla
ilgili bildirim otomatik olarak gelmektedir. Bu bildirimlerin düzenli olarak
takip edilmesi gerekmektedir. Yapılan bir kampanya veya kurumla ilgili
hashtag oluşturulmuşsa bunu kullananların oluşturduğu mesajları da yine
düzenli takip etmek gerekmektedir. Konuyla ilgisi olmayan ve çok sayıda
hashtag kullanmaktansa mümkün olduğu kadar az ve ilgili hashtag kullanımı ile kişi/kurum adı, slogan vb. sürekli kullanılabilecek kişi ve kuruma özel
hashtag’ler oluşturmak tavsiye edilmektedir. Takipçilerin kurumun nerede
olduğunu görebilmesi için yapılan paylaşımlara konum etiketi (geo-tagged
location) bilgisini de eklemek gerekmektedir. Bu sayede aynı konumda yapılan tüm paylaşımları görmek mümkün olmaktadır.
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Hedef kitlenin taleplerini belirleyip, buna yönelik paylaşımlar yaparak
ve etkinlikler düzenleyerek takipçi sayısı ve etkileşim oranı artırılabilmektedir. Ayrıca sosyal medyanın müşteri ilişkileri çalışmalarında önemli bir araç
haline geldiğini de göz önünde bulundurarak, hedef kitleden gelen olumlu
veya olumsuz değerlendirmelerin, sunulmakta olan ürün ve hizmetleri geliştirmek amacıyla en doğru şekilde kullanmaya çalışılması gerekmektedir.
Düzenlenen etkinlikleri Instagram aracılığıyla paylaşmak çalışmaların
bilinirliğinin artmasını sağlamaktadır. Takipçilerin oluşturulan hashtagleri
de kullanarak etkinlikle ilgili deneyimlerini paylaşmalarını teşvik etmeye çalışmak önerilmektedir.
Instagram’da paylaşım yapabilmek için topluluk kurallarına uygun hareket etmek gerekmektedir. Instagram, topluluk kurallarını şöyle
açıklamaktadır; (Instagram, 2015)
Yapılabilecekler:
1- Kendi çektiniz fotoğraf ve videoları paylaşın
2- Tüm yaştan kişilerin görebileceği fotoğraf ve videoları paylaşın
3- Diğer kişilere kendinize davranılmasını istediğiniz gibi davranın
4- Anlamlı ve samimi etkileşime girin
5- Eğlenin! Instagram, kendi hayatınızla ilgili başkalarıyla hızla güzel fotoğraflar ve videolar paylaşabileceğiniz ve dünyayı diğerlerinin gözleriyle görebileceğiniz en iyi yoldur.
Yapılamayacaklar:
Aşağıda sıralananlar uyarı yapılmaksızın hesabınızın geçersiz hale getirilmesine sebep olabilir.
1- Kedinize ait olmayan fotoğrafları ve videoları paylaşmayın.
2- Çıplaklık ve sadece yetişkinlerin bakabileceği fotoğrafları ve videoları paylaşmayın. Bir çocuğa, patronunuza, anne-babanıza göstermek
istemeyeceğiniz fotoğrafları ve videoları paylaşmayın.
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3- Yasadışı içeriğe sahip fotoğrafları ve videoları paylaşmayın.
4- Spam yapmayın. Anlamlı ve samimi etkileşime girin
5- Kaba olmayın. Instagram fotoğraf ve videolar aracılığıyla herkesin
kendi hayatını paylaşarak kendini güvende ve konforlu hissedeceği
dostça bir ortamdır. Küfretmek, saldırmak, taciz etmek ve benzer şeyleri yapmaya uygun bir ortam değildir. Bu tür şikayetler aldığımızda
uyarı göndeririz veya hesabınızı geçersiz hale getiririz. Alternatif olarak kişilere bu tür mesajları ve trolleri block’lamayı önermekteyiz.
6- İnsanların kendilerine zarar verebilecekleri şeyleri teşvik etmeyin ve
övmeyin.
Instagram’da en çok takipçisi olan ilk 100 hesaba bakıldığında diğer sosyal ağlarda ilk 100 listesinde olan birçok isim dikkati çekmektedir. Bu isimler
arasında Beyonce, Justin Bieber, Katy Perry, Justin Timberlake, Shakira, Lady
Gaga da yer almaktadır. İlk 100 listesi içinde yer alanların genellikle ünlü
şarkıcılardan oluştuğu göze çarpmaktadır. Ancak genel olarak değerlendirildiğinde Instagram’ın doğası gereği görselliği iyi kullanmayı bilen ve kendini
görsel olarak iyi ifade edebilen kişi ve kurumların ilk 100 içinde yer aldığı görülmektedir. Instagram’da kullanılan fotoğraflar büyük bir çeşitlilik gösterse
de bir kısmında bazı ortak özellikleri gözlemlemek mümkün olmaktadır. Genel olarak değerlendirildiğinde Instagram’da olumlu özelliklerin öne çıkarıldığı, negatif özelliklerin ise yok sayıldığı ya da daha belirsiz hale getirildiği
bir anlatım dilinin hakim olduğu söylenebilir. Ancak bu durum diğer sosyal
medyalarda da benzer şekilde söz konusu olmaktadır. Bu durum zaman zaman eleştirilere sebep olmaktadır.
Diğer taraftan fiziksel hayatta da fotoğraf çeken birçok kişinin kendisini
beğenmediği fotoğrafları sildiği, albümlerine en iyi göründükleri ve güzel
hatıraların görüntülendiği fotoğrafları koyduğu bir gerçektir. Ancak Instagram’la birlikte ortaya çıkan en önemli değişiklikler; fotoğrafları herkesin
kolaylıkla manipüle ederek pozitif özellikleri daha kolay ön plana çıkarabilmesi, negatif özellikleri daha kolay belirsizleştirilebilmesi, fotoğrafların kişiyi tanımayan veya sınırlı ölçüde tanıyan çok sayıda kişiyle paylaşılabilmesi
sebebiyle sanal bir dünya kurgusunun çok daha kolay ve etkili şekilde sağlanabilmesidir.
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2.3.5. Mikro-Bloglar
Mikro-bloglar, metin için sınırlı alan veren (140 karakter) bloglardır. Küçük veri giriş alanı sayesinde bu tür bloglar, bilgisayar ve cep telefonlarından takip edilebilmektedir. (Yağmurlu, 2011: 6) Mikro-blogging türü sosyal
medya araçlarının en popülerlerinden birisi Twitter’dır. Dünyanın en fazla
ziyaret edilen 10. web sitesi olan Twitter, Türkiye’de ise 7. sıradadır. (1 Nisan
2016)
Twitter kullanıcıları kendi profillerini oluşturmakta, takip etmek istedikleri kişileri seçmekte ve en fazla 140 karakterden oluşan ve “Twit” adı
verilen mesajlarını, kendilerini takip eden kullanıcıların görebileceği şekilde
göndermektedir. Mesajlar anında kişinin takipçileri tarafından görülebilmektedir. Grup içinde yer alan kullanıcılar o anda birbirlerinin nerede, ne
yaptığından haberdar olabilmektedir.
Twitter, 2006 yılında kuruldu. Kurucularından Jack Dorsey, ilk tweetini
21 Mart 2006 yılında gönderdi.

Fotoğraf 12: Jack Dorsey tarafından gönderilen ilk tweet.
(https://twitter.com/jack/status/20)
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Fotoğraf 13: Jack Dorsey tarafından yapılan Twitter taslağı.
(https://www.flickr.com/photos/jackdorsey/182613360/in/photostream/ )

Twitter kullanıcıları kendi profillerini oluşturmakta, takip etmek istedikleri kişileri seçmekte ve en fazla 140 karakterden oluşan ve “Twit” adı
verilen mesajlarını, kendilerini takip eden kullanıcıların görebileceği şekilde
göndermektedir. Mesajlar anında kişinin takipçileri tarafından görülebilmektedir. Grup içinde yer alan kullanıcılar o anda birbirlerinin nerede, ne
yaptığından haberdar olabilmektedir.
Twiter misyonunu “Herkese engelsiz şekilde anlık fikir ve bilgi oluşturmak ve paylaşma gücünü vermek” olarak tarif etmektedir. Twitter’ın Tüm
dünyada 35 ofisi ve 3900 çalışanı bulunmaktadır. Uygulama, 35 dili desteklemektedir. Aylık aktif kullanıcı sayısı 320 milyon olan Twitter’da kullanıcılarının %80’i mobil cihazlarla uygulamadan yararlanmaktadır. (Twitter,
“About”, https://about.twitter.com/company, 1 Nisan 2016) Twitter aracılığıyla her gün 500 milyar tweet gönderilmektedir.(http://www.socialbakers.
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com, 1 Nisan 2016) Twitter kullanıcılarının, milyonlarca takipçisi olabilmektedir. Örneğin Katy Perry’nin 86 milyon, Justin Bieber’ın 79 milyon, Taylor
Swift’in 75 milyon, Barack Obama 73 milyon, Youtube 61 milyon, Rihanna
59 milyon, Lady Gaga 58 milyon, Ellen DeGeneres 57 milyon, Twitter 54
milyon ve Justin Timberlake’in 53 milyondan fazla takipçisi bulunmaktadır.
(twittercounter.com, 1 Nisan 2016)
“Farklı amaçlarla kullanılabilen Twitter’a bağlanma sebepleri; intenet
ağının bir parçası olmak, milyonlarca insanın fikirlerini, duyduklarını, hissettiklerini, ilgi alanlarını öğrenmek, hayatta olup bitenleri not etme yöntemi
olarak tweet yazmak, düşündüklerini, okuduklarını, bildiklerini paylaşmak
ve çevreleriyle temas halinde olmak şeklinde sayılabilir (Fitton, Gruen ve
Poston, 2010). Bunlara ek olarak Grosseck ve Holotescu’a (2008) göre, pazarlama, siyaset, medya ve eğitim gibi amaçlarla da Twitter kullanımından
bahsetmek mümkündür.” (Odabaşı, Mısırlı ve arkadaşları, 2012: 95)
Twiter’da kullanılan bazı araçların ne anlama geldiği Twitter tarafından
şöyle açıklanmaktadır. (Twitter, 2015)
Tweet: Bir anın veya bir fikrin anlatımımıdır. Bu, yazı, fotoğraf ve video
içerebilir.
Cevap (Reply): Bir Tweet üzerine yapılan bir yorum ve sohbete katılmaktır.
Retweet: Bir Tweet’i takipçilerle paylaşmaktır. Kullanıcı, paylaşmadan
önce kendi düşüncelerini da ekleyebilir.
Favorilere Ekleme (Favorite): Yazarın, mesajı gören kişinin mesajdan
hoşlandığını öğrenmesine izin vermektir.
Hashtag: Tweet’e bir konu atamaktır. Örneğin #WorldCup etiketini taşıyan tweet’ler, sadece bununla ilgilidir. Bu etiket tıklandığında bu konuyla
ilgili Tweet’ler görülür.
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Mention: Bir tweet’in içinde “@kullanıcıadı” taşıyan herhangi bir Twitter güncellemesi.

Fotoğraf 14: Hashtag (#), 2007 yılında Chris Messina
isimli bir kullanıcı tarafından önerilmiştir.

Çok farklı gruplardan kişi ve kurumlar Twitter’ı kullanmaktadır. Bu kullanıcılar bir araştırmada aşağıdaki gibi sınıflandırılmıştır. Bu gruplar içinde
Twitter’ı en aktif şekilde kullanan grubun, meslekleri gereği sürekli çevrimiçi olan “yazılımcılar, tasarımcılar ve internet geliştiriciler” olduğu belirtilmiştir. (Aktunay, 2010: 39)
1. Sayısal Medya Profesyonelleri
1.1. Markalar
1.2. Say›sal pazarlama uzmanları, ajanslar
1.3. Yazılımcılar, tasarımcılar, internet gelişltiriciler
2. Ünlüler
2.1. Gündelik yaşlamlarını, takip ettikleri ve takipçileri ile paylaşlan ünlüler
2.2. Yaptıkları işle, takip ettikleri ve takipçilerinin görüşleri ile katkı
sağlamayı amaçlayanlar
3. Dijital Aktivistler (İran yeşlil devrimcileri, Çinli muhalifler, Greenpeace vb.)
4. Bireysel Kullanıcılar
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2006 yılında kurulan Twitter, diğer sosyal medya araçlarından farklı bir
yol izleyerek Facebook’u taklit etmek yerine onda olmayan özellikleri taşıyan bir ortam yarattı. Öncelikle mobili internet dünyasına hitap edecek
bir yapı oluşturdu. Mobil dünyaya uygun, sade, kullanıcı dostu bir sosyal
medya aracı oluşturdu. PC başına oturmak yerine mesajların mobil araçlarla kolayca paylaşılabilmesi Twitter’ın yükselişe geçmesine olanak sağladı.
Retweet, Hashtag ve Trending Topic(TT) araçları da kullanıcılar tarafından
hızla benimsendi. Bu sürecin sonunda Facebook da mobil versiyon üretip
daha basit bir yapıyla kullanıcılarının karşısına çıktı. (Özutku, Çopur, Sığın,
İlter, Küçükyılmaz ve Arı, 2014: 88-89)
Fotoğraf paylaşımı Twitter’ın en popüler uygulamalarından birisi. Nielsen ve Genart Medya tarafından Türkiye’deki Twitter kullanıcılarının profil
özellikleri ve kullanım alışkanlıklarını ile ilgili araştırmalara göre; paylaşılan
içeriklerin % 46’sı fotoğraflı tweetlerden oluşuyor. (digitalajanslar.com, 27
Ağustos 2014). Sosyal medyada fotoğraf kullanımı hem mesajın daha etkili
sunulması hem de daha fazla kişiye ulaşması açısından büyük önem taşıyor.
Twitter’da en fazla paylaşılan tweet’lere bakıldığında birçoğunun fotoğraflı
olduğu dikkat çekiyor.

Fotoğraf 15: Ellen DeGeneres’in Oscar Töreni’nde gönderdiği ve
içinde bir özçekim fotoğrafın da yer aldığı tweet.
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Ellen DeGeneres’in Oscar Töreni’ne katılan sanatçılarla birlikte çektirdiği özçekim fotoğraf, tüm zamanların en fazla retweet alan tweet’i olma
özelliğini taşıyor. 3 milyon 300 binden fazla retweet alan ve 2 milyondan
fazla defa favorilere eklenen tweet’te fotoğrafın yanı sıra “If only Bradley’s
arm was longer. Best photo ever. #oscars” yazısı yer alıyor. Diğer taraftan çekilen fotoğrafın ünlü bir telefon firmasının reklam kampanyası olduğu iddia
edildi. (Webrazzi, 2014)

Fotoğraf 16: Ellen DeGeneres’in paylaştığı özçekim fotoğraf çekildiği anı gösteren fotoğraf. (Twitter, 2015)

Fotoğraf 17: Barack Obama’nın seçimi kazandığında gönderdiği
ve içinde eşiyle birlikte çekilmiş bir fotoğrafın da yer aldığı tweet.
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ABD Başkanı Barack Obama’nın 2012 yılındaki seçimleri kazandığında
gönderdiği tweet, 2012 yılının en fazla retweet edilen tweet konumunda.
Aynı zamanda şimdiye kadar en fazla retweet alan ikinci tweet olma özelliğini de taşıyor. Tweet’te fotoğrafın yanı sıra Obama’nın kampanya sırasında
da kullanmış olduğu “Four more years” sloganı yer alıyor. Sadece ABD’de
değil dünyanın farklı bölgelerinde çok sayıda kişinin merakla takip ettiği seçimin zafer tweet’ini fotoğraflı olarak atmak, farklı dilleri konuşan kişilere
mesaj iletmenin de en etkili yollarından birisi. Obama’nın zaferi kutlarken
eşiyle sarıldığı anı gösteren fotoğrafın öncelikle samimi ve doğal olması dikkat çekiyor. Sosyal medyanın yapısına uygun olarak özel bir anın takipçilerle
paylaşılmasını da sağlıyor. Dikkatli bakıldığında ne kadar profesyonel bir fotoğraf olduğu daha iyi anlaşılıyor. Barack Obama’nın arkasındaki gökyüzü;
ferahlık, büyüklük, zafer ve sevinç anlamını desteklerken, fotoğrafın alt açıdan çekilmiş olması Obama ve eşini fotoğrafa bakanlardan daha yukarıda
konumlandırıyor. Ellen DeGeneres’in attığı tweetle ortak özellikleri ise tüm
dünyanın takip ettiği bir konu ile ilgili olması; dikkatin en fazla yoğunlaştığı
anda gönderilmesi; olayın aktörlerinin kitle medyasında verilen olayın arka
planı ile ilgili ve daha kişisel bir anı göstermiş olması; samimi, doğal ve enerjik olması sıralanabilir.

Fotoğraf 18: Lea Michele’in Cory Monteith’in ölümünün ardından gönderdiği
ve içinde eski günlerde çekilmiş olan bir fotoğrafın da yer aldığı tweet.
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2013 yılının en fazla retweet edilen tweet’i oyuncu Lea Michele’e ait.
Michele, aynı dizide rol aldığı erkek arkadaşı Cory Monteith’in ölümünün
ardından, daha önceki dönemde çekilmiş oldukları bir fotoğrafı paylaşmıştı.
380 binden fazla kişinin retweet ettiği, 380 binden fazla kişinin ise favorilerine eklediği tweet’te şu cümleler yer aldı; “Thank you all for helping me
through this time with your enormous love & support. Cory will forever be
in my heart.” (ntvmsnbc.com, 15 Aralık 2013)
İçinde bulunduğumuz ortamda ‘gazeteci’ ve ‘okuyucu/izleyici’ ayrımı
bulanıklaşmakta, tüketici ve üretici kavramları iç içe girmektedir. Bu durumu betimlemek için ‘üretüketici’ kavramı önerilmektedir.(Bruns 2005’ten
aktaran Çevikel, 2011: 58) Üretüketicilerin ortaya çıkmasında en büyük etkenlerden birisi hızla gelişen iletişim teknolojileridir. Yeni iletişim teknolojilerinin kişilere kendi fotoğraf ve video görüntülerini kolaylıkla çekmesini,
internetin ise yazıların ve görüntülerin kolaylıkla yayınlanmasını sağlaması
sonucunda giderek daha fazla sayıda kişi kendi bloglarını oluşturmuştur.
Yurttaşların katılımcı bir gazetecilik hareketi olarak görülen ve 2000 yılında
Güney Kore’de kurulan OhmyNews benzeri siteler kurulmuştur. OhmyNews
sitesinin kullandığı “OhmyNews her yurttaşı bir muhabir yapıyor” sloganı
konuyu özetlemek açısından dikkat çekmektedir. Bu çerçevede oluşturulan
yazı ve görüntüler, büyük medya kuruluşları için de bir kaynak oluşturmaktadır. (Uzun, 2006: 640-645)
Sosyal medyanın ortaya çıkması ve yaygınlaşmasıyla yurttaş gazeteciliği daha da çok tartışılmaya başlanmıştır. Türkiye’de özellikle 23 Ekim 2011
tarihindeki Van Depremi ve 27 Mayıs 2013’te başlayan Taksim Gezi Olayları
sırasında vatandaşlar tarafından internet ortamında verilen bilgilerin önemi
ve bu bilgilerin muhtemel sakıncaları sıkça tartışılmıştır. Bir mikro-blog olan
Twitter’ın “yurttaş gazeteciliği” çerçevesince giderek daha çok kullanılması “Twitter Gazeteciliği” kavramını ortaya çıkarmıştır. “Twitter, gazetecilik
ortamını en çok temsil eden sosyal medya görünümündedir. Dolayısıyla
yurttaş gazeteciliği ile Twitter’ın yolları kesişmiş ve Twitter gazeteciliğinin,
günümüzde yurttaş haberciliğinin en dinamik işlediği alanlardan biri olduğu
iletişim çevrelerinde sıkça dile getirilir olmuştur.” (Arık, 2013: 273-287)
Yurttaş gazeteciliği 1990’larda ABD’de tartışılmaya başlanmıştır. Literatürde kamusal gazetecilik (public journalism), yurttaş gazeteciliği (civic jour- 95 -

nalism), topluluk bağlantılı gazetecilik (community-connected journalism)
olarak geçen yurttaş gazeteciliği pratiğinin ortaya çıkmasında ABD siyasetinin içinde bulunduğu durum, medya sektöründeki yoğunlaşmanın ortaya
çıkardığı ekonomik sorunlar ve teknolojik gelişmeler başlıca etkenler olmuştur.(Uzun, 2006: 634) “Temel felsefesi gazeteci kavramının genişlemesi ve
profesyonel gazeteci olmayan sıradan “yurttaşların” da haberler üreterek,
genel iletişim ortamına dahil olmaları ve vatandaşlık haklarının savunusu
amacıyla gazetecilik yapmalarına dayanır. Burada vatandaşlar sadece haberin nesnesi olmayı reddetmekte, medyanın onları görmesini beklemeden
bizzat kendileri haber üretmektedir.” (Alankuş, 2009’da aktaran Arık, 2013:
274) Hatta Evers, birçok blog yazarının kendisini, geleneksel gazeteciliğe kıyasla toplumu bilgilendirmeye daha muktedir “yurttaş gazeteci”ler olarak
tanımladığını ifade etmektedir. (Evers, 2009)

Fotoğraf 19: Yurttaş gazeteciliği örneği
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Fotoğraf 20: Yurttaş gazeteciliği örneği

Yurttaş gazeteciliği örneklerinden bir tanesi 6 Temmuz 2013 tarihinde
yaşanmıştır. Güney Kore merkezli havayolları şirketi Asiana Airlines’a ait
Boeing 777 model yolcu uçağı ABD’nin San Francisco Uluslararası Havalimanı’na iniş sırasında sert bir şekilde yere çakıldı. Olayda 2 kişi öldü 49’u
ağır 180 kişi yaralandı. Uçaktaki yolcular arasında bulunan David Eun, kaza
anını Twitter sayfasından yaptığı paylaşımlarla anlattı. Eun, “San Francisco
Havalimanı’na çakıldık. Uçağın kuyruğu koptu. Çoğu kişi iyi durumda. Ben
de iyiyim. Gerçek dışı bir olay...” diye yazdı. (Eun, 6 Temmuz 2013) (Milliyet,
7 Temmuz 2013)
“Yurttaş gazeteciliğinin temel nitelikleri şu şekilde sınıflandırılabilmektedir. (Cangöz 2008’den aktaran Kutlu ve Bekiroğlu, 2010: 257) (Kutlu ve
Bekiroğlu, 2010: 254-269)
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- Haber anlatısını 5N+1K’nın ötesine taşımak.
- Akredite haber kaynaklarından bağımsız hareket edebilmek.
- Haber kaynaklarını nicel olarak genişletmek.
- Halkı habere dahil etmek (demokratik açılım anlamında).
- Sadece kent (merkez) odaklı değil çevre kasaba - köy odaklı habercilik.
- Halkın gözü, kulağı ya da sesi olmak yerine, sesini bizzat duyurmasına
olanak sağlamak.
- İnsani değerleri ön planda tutan habercilik anlayışını benimsemek:
bölgesel, etnik, dinsel, cinsel vs. ayrımcılığın önüne geçmek.
- Medya ortamlarını halkın sorunlarının tartışılabildiği kamusal alanlara
dönüştürmek.”
Kitle iletişiminde bireylerin kendilerini pasif değil aktif olarak konumlandırılmasını destekleyen Yurttaş Gazeteciliği ile ilgili önemli soru işaretleri
de bulunmaktadır. Evers, yurttaş gazeteciliği konusundaki en önemli konulardan birinin güvenilirlik olduğunu söylemektedir: “Güvenilirlik ve inanılırlık meselesi yurttaş gazeteciliği söz konusu olduğunda daha da önem
kazanır: bir muhabirin profesyonel damgasının bulunmadığı bir ortamda,
okurlar ya da editörler aktarılan olayların doğruluğundan ya da aktaranının
güvenilirliğinden nasıl emin olabilir.” (Evers, 2009) Evers ayrıca, gazeteciliğin
sınırlarına ilişkin bazı temel soruların ortaya çıktığını belirterek bu soruları
şöyle sıralamaktadır; Yurttaş gazeteciliği gerçek bir gazetecilik midir? Blog
yazarları gazeteci midir? Herkes gazeteci olabilir mi? Meslek ilkelerine ne
olacak? İnternet için geçerli olan ilkeler geleneksel gazeteler için de geçerli
sayılabilir mi? Ya da tersinden, bildiğimiz haliyle basın etiği aynı şekilde gazetelerin ya da televizyon kuruluşlarının web sitelerine uygulanabilir mi?
(Evers, 2009) Geray ve Aydoğan da henüz cevabı netleşmemiş konular olduğunu “Profesyoneller dışında sıradan kullanıcıların da haber üretimi ve
sunumu yapabildikleri, bir anlamda gazeteci olabildikleri, bir ortamda gazetecilik etiğinin nasıl biçimlenebileceği, geleneksel gazetecilik normlarının
ve etik kodlarının bu yeni habercilik pratiği için yeterli olup olmadığı ve/
veya geçerliliğini koruyup korumadığı yeni iletişim teknolojileri ve gazetecilik etiği tartışmalarında üzerinde durulan konular arasındadır.” diyerek ifade
etmektedir. (Geray ve Aydoğan, 2009)
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2.3.6. Wikiler
“Wiki, kullanıcıların herhangi bir web tarayıcısını kullanarak web sayfası
içeriği yaratması ve bu içeriği düzenlemesini sağlayan bir sunucu yazılımıdır.
Wiki hiperlinkleri destekleyen ve iç sayfalar arasında yeni sayfalar ve çapraz
linkler yaratmaya olanak tanıyan basit bir metin sistemidir. Wiki yapısıyla
ansiklopedi hizmeti sunan Wikipedia.org en çok tanınan ve kullanılan wikidir.” (Güçdemir, 2010: 31-32)
Alexa.com’a göre www.wikipedia.org, dünyanın en fazla ziyaret edilen
yedinci, Türkiye’nin ise 15. web sitesidir. (Alexa, 1 Nisan 2016) “Özgür Ansiklopedi” sloganıyla yayın yapan ve bugün dünyanın en büyük ansiklopedisi
olarak kabul edilen Wikipedia’nın içeriği kullanıcıların katkısıyla oluşturuluyor. 2001 yılında Jimmy Wales ve Larry Sanger tarafından kurulan Wikipedia’da 250’den fazla dilde yaklaşık 38 milyondan fazla madde bulunuyor. En
fazla madde sayısı (5 milyon) İngilizce dilinde yer almaktadır. (Wikipedia ve
Vikipedi, 1 Nisan 2016)
Wikipedia’nın başkanı Jimmy Wales, “Wiki” kelimesinin Hawaii dilinde
“wiki wiki” olan ve “çabuk” anlamını taşıyan bir deyimden geldiğini dile getiriyor. “Mesele hızlı işbirliği aslında” diyen Wales, “Wiki”nin en basit tanımı, herkesin katkısıyla ve gerekli düzeltmeleri yaparak, kontrol ederek inşa
edebileceği bir web sitesidir.”diyor. (ntvmsnbc, 26 Eylül 2011)
Reklam almayan Wikipedia, ihtiyacı olan maddi kaynağı ise bağışlar yoluyla toplamayı tercih ediyor. 1 Temmuz 2008 tarihinde Wikipedia’nın kurucusu ve Wikipedia’nın bağlı olduğu Wikimedia Vakfı’nın yöneticisi Jimmy
Wales tarafından başlatılan bağış kampanyası hedefi olan 6 milyon dolarlık
bağış tutarına ulaşmayı başarmıştı. Bağışın 4 milyon dolarlık kısmı 125 binden fazla Wikipedia okuyucusundan, geri kalan 2 milyon dolarlık kısım ise
büyük bağışlar ve vakfa verilen destekle elde edilmişti. Elde edilen gelirin
sunucu barındırma giderleri, Wikimedia’da çalışan ekibin maaşları, vakfın
projelerini destekleyen açık kaynaklı yazılımın geliştirilmesi ve iyileştirilmesi, Wikipedia Academy (Vikipedi Akademi) gibi projelerin finansmanı ve
gönüllü topluluğunun desteklenmesi için kullanılacağını belirtilmişti. (ntvmsnbc, 12 Ocak 2012) Reklam yerine bağış alarak giderlerini karşılamaya de- 99 -

vam edeceklerini dile getiren Wales, “Birkaç büyük bağışçı veya fona bağlı
olmadığımızı gösteriyor, bizi halk destekliyor. Bu da bizi halka karşı sorumlu
tutuyor ve topluluğunun bağımsızlığını koruyor, bizi sıkıştıracak bir büyük
bağışçının olmayacağını biliyorlar. Biz bu modelden memnunuz ve değiştirmeyi düşünmüyoruz.”diyor. (ntvmsnbc, 26 Eylül 2011)
Wikipedia, bilgi kaynağı olarak sık sık kullanılsa da, kişilerin uzmanlığı
olmayan konular hakkında sisteme bilgi eklemesi ve kasıtlı olarak yanlış bilgi eklemeye müsait bir yapıda olması nedeniyle eleştiriliyor.
2.3.7. Podcast ve RSS
“Podcast temel olarak istenildiğinde herhangi bir ses dosyasını RSS
aracılığıyla paylaşılmasını sağlayan sistemdir. 2004 yılında kullanılmaya
başlayan podcast, yeni bir yayın dağıtım sistemidir. Podcast sayesinde takip
etmek istenilen radyo/televizyon programları kaydedilip istenilen zaman,
istenilen araçta izlenebilir. Yeni Oxford Amerikan Sözlüğü, podcast kavramını “Radyo yayını ya da benzer bir programın internetten çekilebilir ve kişisel
ses cihazlarından dinlenebilir hale gelmesini sağlayan sayısal kayıt” olarak
tanımlamaktadır. (Güçdemir, 2010: 32)
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Fotoğraf 21: Podcasting örneği,
http://www.mserdark.com/sanal-alem-podcast-3-bolum/, Erişim: 3 Eylül 2014

Podcast konusu ile birlikte RSS’den bahsetmek de yararlı olacaktır. Genellikle haber sağlayıcıları, bloglar ve podcastler tarafından kullanılan, yeni
eklenen içeriğin kolaylıkla takip edilmesini sağlayan özel bir dosya formatıdır. İnternet kullanıcısı RSS teknolojisi ile düzenli olarak içerik sunan sitelere
abone olabilir ve çeşitli RSS istemcileri sayesinde içeriği takip edebilmektedir. (Güçdemir, 2010: 31)

Fotoğraf 22: RSS örneği, http://www.milliyet.com.tr/D/rss/rss/Rss_36.xml,
Erişim:3 Eylül 2014
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Fotoğraf 23: RSS örneği, http://www.milliyet.com.tr/default.aspx?aType=Rss,
Erişim: 3 Eylül 2014
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2.4. Sosyal Medyada Ortaya Çıkan Etkik Sorunlar
Geleneksel medyada var olan etik sorunların farklı şekillerde yeni medyada da ortaya çıktığı görülmektedir. Yeni medyanın sunduğu yeni olanaklar
sayesinde var olan sorunların yeni medyada daha hızla artması, ihlallerin
daha kolay gerçekleştirilebilmesi söz konusu olmaktadır. Diğer taraftan yeni
medyanın özelliklerinin bir sonucu olarak geleneksel medyada olmayan
bazı yeni sorunların da ortaya çıktığı görülmektedir. Aşağıda yeni medya
ortamında ortaya çıkan sorunlardan bazı örnekler yer almaktadır.

Fotoğraf 24: Sosyal medya ortamında TRT Haber’in yayınlamadığı bir görüntünün TRT Haber yayını görüntüsü gibi sunulması (16 Eylül 2012)

TRT Haber’in yayınlamadığı bir görüntünün sosyal medya ortamında
TRT Haber yayını görüntüsü gibi sunulması üzerine TRT Haber bir anda eleştiri bombardımanına tutulmuştu. Bunun üzerine TRT Haber hemen resmi
açıklamada bulunarak söz konusu görüntünün TRT Haber’e ait olmadığını
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söylemiş, görüntüler üzerinde yapılan manipülasyonla gerçek dışı haber görüntüsünün nasıl oluşturulduğunu açıklamıştı.
Binark ve Bayraktutan, (2013: 57-96) yeni medyada ortaya başlıca çıkan
etik sorunları şöyle sıralamaktadır; özel yaşamın gizliliği, telif/patent hakları,
içeriğin asıl kaynağının gösterilmemesi, üretilen içeriklerin olgunlaşmadan
ve doğruluğunun teyit edilmeden yayılması, kişisel verilerin güvenliğinin
sağlanamaması, veri madenciliği, dijital gözetim, haber ve ticari enformasyonun sınırlarının belirsizleşmesi, yeni medya ortamındaki yoğun reklam
içeriği, yanıltıcı etiketleme ve başlıklandırma, nefret Söylemi, bireyin yeni
medya ortamında sadece tüketici olarak konumlandırılması, görüntüyle
oynama/görüntü manipülasyonu, bilgi yanılsaması, sosyalleşme Sitelerinin
Amacı Dışında Kullanımı, içeriğin izinsiz ve/veya kaynak göstermeden kullanımı, reklam-haber ayrımının kaybolması.
Huub Evers, (2009) internet ve etik konusu gündeme geldiğinde ilk
olarak akla olumsuz örneklerin geldiğini belirterek olumlu bazı noktaların
gözden kaçırılmaması gerektiğini ifade etmektedir. Yeni medyanın etkileşim
özelliği sayesinde kullanıcıların habercilere kolay ve hızlı şekilde ulaşabildiğini ve bazı hataların hızla düzeltilebilmesini sağlayabildiğini ifade etmektedir. Evers, başlıca etik sorunları haber ile ticari enformasyon arasındaki
sınırların belirsizleşmesi, online içeriğin hızlı üretilmesi ve yayınlanması
nedeniyle doğru ve eksiksiz haber üretiminin zorlaşması, zararlı içerik ve
nefret söylemi için istemeden de olsa ortam sağlama ve araç olma, mahremiyet şeklinde sıralamaktadır. Evers, «Online medya, etik ilkeler oluşturmalı
ve bunları duyurmalıdır.” demektedir. “İnternette Etik Sorunların Ekonomi
Politik Bağlamı” adlı makalesinde etik konularının ekonomi politik bir bağlamı olması gerektiğinden hareket eden Ümit Atabek (2006), internet ortamındaki etik konular arasında telif hakları, kişilik haklarının korunması, özel
yaşamın gizliliği, mahremiyet, haber-reklam ayrımının belirsizleşmesi, ticari
sır, veri güvenliği ve benzeri konuların yer aldığını ifade etmektedir. Atabek,
söz konusu makalede mahremiyet konusuyla ilgili örnekler vermektedir.
Haberleşme mahremiyetinin günümüzde vazgeçilmez kişi haklarından biri
olarak kabul edildiğinin altını çizen Atabek, “Dijital iz takibinin” bu alanda
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ortaya çıkan sorunların temeli olduğunu belirtmektedir: “İz, izleyene, izlenen aleyhinde bir güç kullanma potansiyeli demektir. Bu güç ilişkisinin
daima ekonomik bir anlamı da vardır. Bu nedenle dijital iz ve buna bağlı
haberleşme mahremiyeti, ekonomi politik bir bağlama sahiptir.” E-postaların bu konuda örnek verilebileceğini belirten Atabek, “E-posta adresleri ile
iletilen içerik kadar, bizzat bu adreslerin kendileri de bir mahremiyet konusudur.” demektedir. Diğer bir örnek olarak spam uygulamalarını veren Atabek, “Dünya’da ilk spam uygulamasının Laurence Canter and Martha Siegel
Legal Services tarafından 1994 yılında başlatıldığı kabul edilmektedir. Spam
giderek yaygınlaşmış ancak daha sonraları bir sorun olarak algılanmaya başlanmıştır.” demektedir.
Binark ve Bayraktutan’ın, etik sorunların çözümü getirdiği önerilerin
arasında yeni medya okur yazarlığı eğitimi de yer almaktadır. Hem bireysel
kullanıcılara hem de medya profesyonellerine eğitim verilmesinin önemli
olduğunu vurgulayan Binark ve Bayraktutan, “Bireyin güçlendirilmesi, yeni
medya ortamında karşılaştığı etik sorunların çözümünde etkili olabilmesi
için çeşitli bilgi ve becerilerle donatılmış olması gerekir” demekte ve eğitim sayesinde web tracking ve dijital gözetim ile veri madenciliğinin önüne
daha kolay geçilebileceğini belirtmektedir. (Binark ve Bayraktutan, 2013:
150, 154.)
2.5. Sosyal Medyada İçerik Pazarlama Stratejisi Oluşturmanın Önemi
İnternetten yayın yapan tüm kuruluşlar için arama motorları üzerinden
yapılan aramalarda üst sıralarda çıkmak büyük önem taşımaktadır. Çünkü
web sitelerine en büyük trafik akışı arama motorları üzerinden gelmektedir. Bu nedenle Arama Motoru Optimizasyonu, en önemli çalışma konuları
arasında yer almaktadır. Ancak yapılan bazı araştırmalar arama motorları
aracılığıyla gelen trafiğin düşme eğiliminde olduğunu, sosyal medya uygulamaları üzerinden gelen trafiğin (social referral) ise yükselişte olduğunu göstermektedir. Shareaholic’in yaptığı 13 aylık bir süreci kapsayan araştırmaya
göre; arama motorlarından gelen trafik düşüşe geçerken, sosyal yönlendirmelerden gelen trafik artış gösterdi. Kasım 2012’de arama trafiği toplam
trafiğin yüzde 42’sini, sosyal yönlendirmeler ise yüzde 11’ini oluşturuyordu.
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Bu rakamlar Kasım 2013’te sırasıyla yüzde 39 ve yüzde 23 oldu. Yıllık büyüme ele alındığında sosyal yönlendirme yüzde 110 büyürken, arama trafiği
yüzde 5 küçüldü. (eticaretmag, 2013) Kısacası, sosyal medya giderek hayatımızda daha önemli bir yer kaplıyor. Sosyal medyayı kullananlara ulaşabilmek ve onlarla etkileşime girmek konusunda yapılabilecek en önemli çalışmaların başında iyi bir içerik planlaması yapmak gelmektedir. İnsanların
beğeneceği ve arkadaşlarıyla paylaşmak isteyeceği içerikleri oluşturabilen
kurumlar sosyal medyada başarılı oluyor.
Çok uzun zamandır kullanılmakta olan “İçerik Pazarlama”, internetin
yaygınlaşması ile birlikte daha da önem kazandı. İçerik Pazarlama, müşterileri reklama boğmak yerine, onlara ilgilendikleri içerikleri sunmak anlamına
gelmektedir. (Murat Kahraman, 2013: 92) İçerik pazarlama sürecini iyi yönetebilmek için aşama aşama neler yapılması gerektiğini sıralayalım. Tüm
halkla ilişkiler faaliyetlerinde aşağıdaki dört aşamayı profesyonelce yönetmek gerekmektedir. Bu aşamalar şunlardır; (Asna, 1993)
1-

Araştırma

2-

Planlama

3-

Uygulama

4-

Değerlendirme

Sosyal medya için içerik hazırlarken de benzer şekilde bu dört aşamayı
takip etmek gerekmektedir.
2.5.1. Araştırma
İçerik stratejisinin tespiti için öncelikle araştırma yapılması gerekmektedir. Daha önce yapılmış olan çalışmaların sonuçları, kurumun yapısı ve hedefleri, hedef kitlenin özellikleri, rakiplerin neler yaptığı, gelecek öngörüsü
sağlayacak bilimsel çalışmalar, internet ve sosyal medya araştırmaları…vb.
ihtiyacımız olan başlıca bilgileri öğrenip analiz ederek çalışmalara başlamak
doğru olacaktır. Bu noktada araştırma süresini önceden belirlemek ve araştırmadan neler beklendiğini ortaya koymak büyük önem taşımaktadır çünkü bu gerçekleştirilmediği takdirde araştırma aşamasının gereğinden fazla
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uzaması; gereksiz zaman, enerji ve para kayıplarının ortaya çıkması söz konusu olabilmektedir. Bu aşamaya başlarken edinilebilecek bilginin sınırsız,
zaman ve insan kaynağının ise sınırlı olduğu akıldan çıkarılmamalıdır. Araştırma aşamasına başlarken aşağıdaki sorulara net yanıtlar almak bir amaç
olarak ortaya konabilir. (Kahraman, 2013: 97)
- Ne iş yapıyorum?
- Sosyal medyayı kullanmaktaki amacım ne?
- Şu anda ne durumdayım?
- Ulaşmak istediğim hedef kitle kim ve dijital mecrayı nasıl kullanıyor?
- Bu kitle için eşsiz satış önerim nedir?
- Markamın karakterini nasıl tanımlarım? (Yaş, cinsiyet, giyim tarzı, ilgi
alanları vb.)
- Rakiplerim kimler ve neler yapıyorlar?
- Başarı kriterlerim neler?
2.5.2. Planlama
Gerekli planlamayı yapabilmek için şu bilgilere ihtiyaç duyulmaktadır;
- Bütçe ne kadar?
- Hedefimiz nedir? Hedef kitlelerimiz kimlerdir?
- Hazırladığımız içerikleri yayınlanmak istediğimiz mecralar hangileridir? (Sosyal medya araçları, web sitesi, blog, e-posta)
- Vermek istediğim mesaj nedir? Sloganım nedir?
- İçerik için belirlenen süre, yayın tarihi ve zamanlaması nedir? Kısa,
orta ve uzun vadede neler yapılacağı ve hangi kampanyaların yürütüleceği ile ilgili takvim planı nasıl?
- Hangi izleme ve ölçümleme araçlarını kullanacağız? Başarı kriterlerimiz nelerdir?
- İçerik hazırlama sürecinde görev alacak personel kimlerdir?
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- İçerik hazırlama süreci için gerekli mekanlar hangileri?
- Kurumsal sosyal medya politikası var mı? Web sitesi ve blog’lar için
olduğu gibi sosyal medya araçlarının doğru ve etkili kullanımı için de
kurumsal bir politika belirlenmelidir.
Gerçekçi bir planlama yapabilmek için öncelikle bütçeyi bilmek gerekir.
Sosyal medyada hesap açmak ve mesaj göndermek ücretsiz olduğu için,
sosyal medya çalışmalarında çok fazla bütçeye ihtiyaç olmadığı gibi bir önyargı oluşabilmektedir. Sosyal medyanın kişisel kullanımları için bu düşünce
doğru olabilir ancak kurumsal çalışmalarda bütçe olmadan veya küçük bütçelerle yapılabilecekler sınırlıdır. Bu nedenle öncelikle bütçeyi öğrenmek ve
bu bütçeyi en etkili şekilde kullanmak için doğru planlamayı yapmak gerekmektedir.
Diğer önemli konu ise gerçekçi hedefler belirlemektir. “Bir ay içinde
100 bin talipçiye ulaşacağız” gibi hedefler yerine “İlk bir ay içinde; keyifli
ve kullanıcıların paylaşmak isteyebileceği içerikler hazırlamaya başlayacağız, günde iki mesaj paylaşacağız, sosyal medya hesabı üzerinden kullanıcılardan gelen soruları ilk 30 dakika içinde cevaplandırmış olacağız, 500
takipçiye ulaşacağız. Bir yıl içinde günde paylaşılan mesaj sayısını dörde,
takipçi sayısını 20 bine çıkarmış olacağız. Kullanıcılara cevap verme süresini
15 dakikaya indireceğiz” gibi takipçi sayısının tek hedef olmadığı; kullanıcılarla etkileşim içinde olmanın (beğenmek, retweet etmek, yorum yapmak
veya soru sormak, reply ve mention sayıları vb. kriterler ölçülebilir) önemsendiği, onların ihtiyaçlarına hızlı cevap vermenin, kurum ile kullanıcıların
keyifli bir paylaşım içinde olmasının öne çıktığı gerçekçi ve aşamalı hedefler
koymak tercih edilebilir. Unutmamak gerekir ki; sosyal medya didaktik bir
üslubu kabul etmez. Üslubumuzun belirlendiği ilk yer ise hedefimizdir. İçeriklerimizin didaktik olmasını istemiyorsak didaktik hedefler koymamalıyız.
İletişim çalışmalarındaki en önemli kavramlarından birisi “hedef kitle”dir. Profesyonel kurumlar sosyal medya çalışmalarının çok öncesinde zaten
hedef kitlelerini belirlemiş, onların özellikleriyle ilgili araştırmalar yapmış,
söz konusu hedef kitlelere yönelik çalışmalar gerçekleştirmiş ve bu çalışmaların sonuçlarını değerlendirerek onların özelliklerini her geçen gün daha
iyi anlamış kurumlardır. Başlıca hedef kitleler; müşteriler, medya, kurumun
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yöneticileri ve ortakları, personel, merkezi ve yerel yönetim, sivil toplum
kuruluşları, yerel toplum, tedarik ve dağıtım ağı içinde yer alanlardır. Elbette
yeni iletişim teknolojilerinin yaygınlaşması ile birlikte tüm hedef kitlelerde
büyük ve hızlı değişimler yaşanmaktadır. Marshall McLuhan’ın dediği gibi
“Teknolojiler yalnızca insanların kullandığı icatlar değildir, insanları yeniden
icat eden araçlardır.” Yeni iletişim teknolojilerini kullanan kişilerin beklentileri hızla değişmektedir. Diğer taraftan aynı kişinin bile yeni medyayı kullanırken davranışları geleneksel medyayı kullanırken sergilediği davranışlarından farklı olabilmektedir. Aynı kişi basılı bir gazeteyi okurken ağır ağır
sayfaları çevirebiliyorken, internetin başına geçtiğinde tıkladığı bir linkin
açılması birkaç saniye geciktiğinde o linke erişimden vazgeçebilmektedir.
Bu nedenle hedef kitlelerimize sosyal medya aracılığıyla da erişmek istiyorsak, bu yeni ortamlardaki davranışlarının farklı olabileceğini de aklımızdan
çıkarmamalıyız. Başta müşteriler olmak üzere tüm hedef kitlelerimizi internet ve sosyal medya ortamında da gözlemleyerek gerekli planlamaları
yapmalıyız.
Planlama aşamasında netleştirilmesi gereken diğer bir konu kullanılacak mecralara karar vermektir. Hangi sosyal medya araçlarının kullanılacağı
tespit edilerek, her bir sosyal medya aracının farklı özellikleri ve olanakları
olduğu göz önünde bulundurularak her biri için ayrı bir çalışma yürütmek
gerekmektedir. Farklı sosyal medya araçlarını takip eden kişilerin farklı beklentileri olduğu akıldan çıkarılmamalıdır. Aynı mesajları farklı araçlara uyarlamak tercih edilebilir yollardan birisi olsa da sadece bununla yetinilmemeli, her bir araç için farklı içerikler de hazırlanmalıdır. Kurumun web sitesi ve
blog’unun yanı sıra farklı sosyal medya hesaplarının, aynı bütünün parçaları
olduğu ve birbirini tekrar etmek yerine birbirini tamamlamaları gerektiği
unutulmamalıdır.
Profesyonel kurumların tüm iletişim çalışmalarında kullandıkları bir sloganı vardır. Bu slogan, sosyal medya için içerik hazırlarken başlangıç noktası
olarak alınabilir. Sosyal medya aracılığıyla verilen mesajların özünde bu slogan olmalıdır. Örneğin Türk Hava Yolları’nın “Dünya Daha Büyük. Keşfet”
sloganı sosyal medya mesajlarında sıkça tekrar edilmekte, bizzat tekrar
edilmediği durumlarda bile mesajların bu sloganı hatırlatacak şekilde oluşturulduğu gözlenmektedir. Kurumların ana sloganları dışında ayrıca her bir
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kampanyanın ayrı sloganı da olabilir. Tüm bu sloganlarda etiket kullanılarak
da daha fazla sayıda kişiye erişim sağlanabilir.
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Fotoğraf 25: Türk Hava Yolları’nın Twitter’dan gönderdiği üç mesajda da
“Dünya Daha Büyük. Keşfet” sloganı kullanılmaktadır.

Tüm içerikler oluşturulurken ve sloganlar hazırlanırken öncelikle hedef
kitleye verilmek istenen mesaja karar verilmekte, sonrasında ise söz konusu
mesajı en iyi şekilde iletebilecek slogan bulunmakta ve buna göre içerikler
tasarlanmaktadır. Sosyal medya aracılığıyla hedef kitlelerimize iletmek istediğimiz konuları tespit etmek gerekmektedir.
Konular tespit edilirken farklı hedef kitleleri görünür hale getirecek bir
planlama yapmak doğru olacaktır. Sadece futbolcular ve kulüp yöneticileri
yerine taraftarlar, taraftar dernekleri, kulüp çalışanları gibi farklı kesimleri
de görünür kılmak hedeflenmelidir. Sosyal medyanın dinamiklerini de dikkate alarak söz konusu konuların hangilerinin hangi yoğunlukta ele alınacağı
tespit edilmelidir. Örneğin “kurumun hizmetleri, uygulamaları, etkinlikleri,
duyuruları”, “Sponsor olunan kültür-sanat ve spor olayları”, “Özel günler ve
kutlama mesajları” gibi ana konular belirlenerek, her birinin haftada ortalama kaç kez ele alınacağı tespit edilmelidir. Ayrıca tüm bu konuların hangi üslupta ele alınacağı ile ilgili yazılı dokümanların oluşturulması, mesajları farklı
kişiler tasarlasa bile bir bütünlük sağlanabilmesi açısından yararlı olacaktır.
Kullanacağımız üslup, oluşturmaya çalışılan marka karakterine uygun olmalı ve onu desteklemelidir. Diğer araçlarda kullanılan üsluptan daha samimi
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bir üslup kullanmak; fotoğraf, ikon veya video kullanmak; etiket, mention
veya link kullanmak; belirlenen konularla ilgili sosyal medya kullanıcılarına
yönelik yarışmalar yapmak veya sorular yöneltmek tercih edilebilmektedir.
Tasarlanan yazı, fotoğraf, video ve diğer görsel araçların ne zaman gönderileceği de önemlidir. İnternet ortamındaki her bir aracın en çok kullanıldığı saat dilimleri birbirinden farklılıklar göstermektedir. Ulaşmak istediğimiz
hedef kitlelerimizin bu araçları en sık hangi gün ve saatlerde kullandıklarını
da göz önünde bulundurarak zamanlamaya karar verilir. Diğer taraftan hedef kitlenin takvimi, tasarlanan mesajlar üzerinde etkilidir. Örneğin eğitim
yılı içinde verilecek mesajlar ile yaz tatilinde verilecek mesajlar birbirinden
farklıdır. Anneler günü, resmi veya dini bayramlarda verilecek mesajlar iş
günlerinde verilecek mesajlardan; hafta içi verilecek mesajlar hafta sonu
verilecek mesajlardan; sabah insanlar işe veya okula giderken verilecek mesajlar; akşam iş veya okuldan eve dönüş saatlerinde verilecek mesajlardan
farklı olacaktır. Tüm bu farklı zaman dilimlerini birer fırsat olarak değerlendirip, o anda hedef kitlelerin en çok okumaya veya paylaşmaya ihtiyaç duyacakları mesajları tasarlamaya çalışmak yararlı olacaktır. Tüm bu çalışmaları
profesyonelce yapabilmek için neler yapılacağı ve hangi kampanyaların yürütüleceğine karar vererek kısa, orta ve uzun vadeli takvimler oluşturmak,
en uygun zamanlamaları hedefleyerek mesajlar tasarlanmalıdır.
Verilen mesajların kaç kişi tarafından paylaşıldığı, mesajlara hangi yorumların yapıldığı sürekli takip edilmeli ve gelen sorulara en kısa sürede
yanıt verilerek tek taraflı bir mesaj iletimi yerine takipçilerle etkileşim içinde
olunmalıdır. Diğer taraftan yeni iletişim teknolojilerinin en önemli özelliği
hızlı ve hedef kitlenin tamamını kapsayan bir ölçümlemeye imkan vermesidir. Bu olanağın en iyi şekilde değerlendirilmesi, ölçümleme sonuçlarının
hızla değerlendirilmesi ve elde edilen sonuçların ışığında yeni mesajların
tasarlanması gerekir. Ölçümleme araçlarından en iyi şekilde faydalanabilmek için başarı kriterleri önceden tespit edilmelidir. Bunu tespit ettiğimizde
mesajları nasıl tasarlayacağımızı belirlemek, çalışmalarımızın performansını
daha iyi anlamak ve sürekli daha iyi sonuçlar alacak şekilde kendimizi motive etmek mümkün olacaktır.
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Sosyal medyada yer alacak içeriği hazırlayabilmek için bir ekibe ihtiyaç
olacaktır. Proje yöneticisi, metin yazarı, yönetmen, kameraman, fotoğrafçı,
grafiker, prodüksiyon elemanı vb. farklı görevleri yerine getirecek kişilerden oluşan bir ekiple çalışılması gerekmektedir. Ekibin çalışması ve içerik
üretmesi için mekanlara da ihtiyaç vardır. Bazı kurumlar içerik oluşturan
bir ekip kurmak yerine, bu işleri profesyonelce yapan ajanslarla çalışmayı
tercih edebilmektedir. Bu iş modelinde araştırma raporlarını değerlendiren
ve gerekli kararları veren çekirdek ekip kurum içinde olmakta, bu ekibin
verdiği bilgiler doğrultusunda içeriği hazırlayan ekip ise ajans bünyesinde
çalışmaktadır. Ajansın ürettiği içerikler kurumun onay vermesi durumunda
yayına verilmektedir.
Tüm bu planlamaları en iyi şekilde yapabilmek için tıpkı web sitesi ve
blog’lar için olduğu gibi sosyal medya araçları için de kurumsal bir politika
belirlenmelidir. Özellikle büyük kurumlarda sosyal medyanın doğru ve etkili kullanımı için bu zorunludur. Kurumun sosyal medyayı nasıl gördüğü,
sosyal medyada kurumun ve kurum çalışanlarının nasıl temsil edilmesini
onayladığı, sosyal medyada onayladığı ve onaylamadığı davranış ve üslupların neler olduğu, kurumla ilgili hangi bilgilerin paylaşılmasına izin verildiği,
kriz durumlarında ne yapılması gerektiğinin yanı sıra sosyal müşteri ilişkileri
yönetimi ilkeleri, takipçilere uygulanacak sınırlar, negatif yorumlar karşısında neler yapılacağı vb. konularının netleştirilmesi ve yazılı bir metin haline
getirilerek tüm personelle paylaşılması önemlidir.
ANADOLU AJANSI SOSYAL MEDYA POLİTİKALARI
Anadolu Ajansı;
Sosyal medyayı geleceğin en etkin haber ve iletişim mecrası olarak
görmektedir. 100. Yıl Vizyonu çerçevesindeki plan ve projelerini, sosyal
medya ağlarının şekillendirdiği “Yeni Medya” konsepti üzerine inşa etmektedir. Çalışanlarının bu hassasiyet ve beklentiyle sosyal medya ağlarını kullanmalarına ve takip etmelerine büyük önem vermektedir. Bu
ağları, etkin bir şekilde kullanan çalışanlarının, dünyadaki tüm gelişmelerden anında haberdar olmalarının yanında, bilgi ve deneyimlerini en
üst düzeye çıkarmalarını beklemektedir. Köklü geçmişi ve geleceğe yönelik büyük hedefleriyle, tüm çalışanlarının ancak bu sayede geleceğin
medya dünyasına “fark” ve “değer” katacağına inanmaktadır. Çalışan-
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larından bunları gerçekleştirebilmeleri adına, “Haber Yayın İlkeleri”nin
tamamlayıcı unsuru olarak kabul ettiği, aşağıdaki kriterlere bağlı kalmalarına önem vermektedir.
Anadolu Ajansı Çalışanları;
Mensubiyetlerinin gereği olarak sosyal medya hesaplarında, Anadolu Ajansı aidiyetlerini açıkça belirtirler.
Anadolu Ajansı’nın ve mesleğin gerektirdiği ciddiyete tüm paylaşımlarında hassasiyetle uyarlar.
Anadolu Ajansı’nın resmi sosyal medya hesaplarında ya da aa.com.
tr adresinde yayınlanan içerikleri, linkini vermek suretiyle Ajansın tanıtımına katkıda bulunurlar.
Ajansın herhangi bir nedenle yayınlamadığı veya yayınlamaya değer görmediği haber içeriklerini, yetkili editörden izin alarak paylaşıma
açabilirler.
Ajans yönetiminin belirlediği isim, adres ve çerçeve dışındaki sosyal medya kullanıcılarının paylaşımlarını haber konusu yapmak için ilgili
editörün iznine başvururlar.
Ajansın tarafsızlık, doğruluk ve güvenilirlik ilkelerini zedeleyecek
veya kurumsal bütünlüğüne gölge düşürecek ya da maddi veya manevi
kayba uğratacak nitelikteki haber, fotoğraf, görüntü, görüş ve yorumlardan uzak dururlar.
Sosyal medya ağlarında yer alan görsel içerikleri, telif hakları sorunu giderilmedikçe haber konusu yapmazlar.
Paylaşımlarında; Anadolu Ajansı’nın yayın ilkelerine aykırı; hiçbir
kimseyi, kurumu, inancı, ırkı, cinsiyeti, kültürü aşağılayıcı, rencide edici,
küçük düşürücü veya hedef gösterici ifade, ses ve görseller ile gizli bilgi
ve belgelere yer vermezler.
Şiddeti özendirici, korkuyu yaygınlaştırıcı, travmalara yol açıcı, eşitlik ve adalet ilkelerini zedeleyici, insan onurunu küçültücü, ayrımcılığı
teşvik edici içerikteki paylaşımlara alet olmazlar.
Siyasi tercihlerini belli etmezler veya bu nitelikteki bir oluşumun ya
da kesimin propagandalarına yer vermezler.
Haber temelli her türlü bilgi veya istihbaratı, kaynağı ne olursa
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olsun, Ajansla paylaşmadan ve yayınlanmadan, kişisel hesaplarından
duyurmazlar.
(Kaynak: Anadolu Ajansı, “Sosyal Medya Politikaları”, http://www.
aa.com.tr/tr/kurumsal/52571--sosyal-medya-politikalari)

2.5.3. Uygulama
Bu aşamada; hazırlanan içerikler, planlanan araçlar kanalıyla ve planlanan zaman dilimleri içinde yayınlanır. Yayından sonra takipçilerden ve diğer hedef kitlelerden gelen tepkiler izlenmelidir. Takipçilerin içerik ile ilgili
olumlu eleştirilerine bire bir veya toplu olarak teşekkür etmek, gönderdikleri sorulara yanıt vermek ya da olumsuz eleştirilerin karşısında açıklama
yapmak gerekebilir. Bazı durumlarda gelen tepkiler yeni içerikler oluşturmayı da gerektirebilir. Bu nedenle uygulama aşaması, sürekli takip yapmayı
ve planlama aşamasında öngörülmeyen bazı çalışmaları gerçekleştirmeyi
de içerebilmektedir.
2.5.4. Değerlendirme
Hazırlanan içerikler yayına verildiği andan itibaren izleme ve ölçümleme aşaması başlamaktadır. Bu aşamada verimli bir çalışmanın yapılabilmesi
için planlama aşamasında; izleme ve ölçümleme araçları ile bu aşamada
kullanılacak kriterlerin belirlenmiş olması gerekmektedir. Belirlemiş olduğumuz kriterlere uygun raporlamaların yapılması ve elde edilen verilerin
değerlendirilmesi bu aşamada yapılır. İçeriklerin optimizasyonunu sağlamak ve başarı kriterlerine ne ölçüde yaklaşıldığını anlayabilmek için elde
edilen verilerin en iyi şekilde değerlendirilmesi büyük önem taşımaktadır.
Diğer taraftan bu aşamada gerekli çalışmaların etkin şekilde yapılması, kurumun gelecekte sosyal medya alanına daha fazla yatırım yapması için yönetimin daha kolay ikna edilmesini sağlayacaktır. Bu aşamada elde edilen
sonuçlar, sonraki çalışmaların ilk aşamasını (araştırma) da oluşturmaktadır.
Bu şekilde bir sonraki çalışmanın ilk adımları da atılmış olmaktadır.
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1. SOSYAL MEDYADA SİNEMA
Sinema sektöründe üretim, dağıtım ve gösterim sürecinden söz edebiliriz. Yeni medya ile birlikte bu süreç ciddi bir değişim içine girmiştir. Günümüzde sinemanın üretim koşullarında, dağıtımında ve sinema filminin
gösterilmesi aşamasında değişiklikler olmuştur. Üretim sürecindeki kameralar, montaj üniteleri gibi birçok temel öge değişime uğramıştır. Dağıtım ve
gösterimdeki süreç dijitalleşmiştir. Kısacası dijital sinemanın varlığı ortaya
çıkmıştır. Bu üç süreçte üzerinde dijitalleşmenin etkilerini kısaca şöyle özetleyebiliriz;
Dijital sinema Manovich’e göre (2012:5/16) canlı aksiyonları bir çok
farklı malzemeden sadece biri olarak kullanan animasyonun özel bir biçimidir. Manovich artık doğrudan 3 boyutlu bilgisayar animasyonları kullanarak
film benzeri sahneler oluşturmanın çok kolay olduğunu söylemektedir. Manovich, animasyon yapılarak elde edilen sayısal görüntü üzerindeki gerçekliği tartışır. Üretim sürecinde film yapımı gerçek çekimler, grafikler, animasyonlar gibi birçok ögenin bir araya gelmesiyle tamamlanmaktadır. Filmin
gerçek çekim aşamasında kullanılan dijital sinema kameralarıyla farklı anlatım tarzları oluşturulmaya başlanmıştır. Dijital kamerada 35’lik film kamerasında olduğu gibi filmin bitmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Yeni
hard diskler çekim için sınırsız zamanlar üretmektedir.
Sinemanın dağıtım sürecinde de dijitalleşmenin büyük etkileri görülmektedir. 35’lik filmlerin üretimden sonra dağıtım aşaması zorlu ve pahalıdır. 35’lik filmlerin her bir kopyası yaklaşık 1000 ile 1500 $ arasındadır (Tomur, Kol, Bilaçlı:36). Sektörde yapımcılar kaç sinemada film gösterilecekse o
kadar film kopyası yapmak durumundadır. 50 sinemada bile bir filmin gösterime girmesinin ne kadar maliyetli bir iş olduğu açıktır. Artık günümüzde
filmin üretildiği stüdyolardan direkt filmin gösterileceği salona filmler gönderilebilmektedir. Dijitalleşen dağıtım sürecinde film stüdyodan sinemaya
doğrudan gönderilmekte ve herhangi bir değişiklik anında yapılabilmektedir. Dijital olanaklar doğrultusunda sinemanın yapım sonrasındaki aşaması
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DI (Digital Intermediate) sürecini içermektedir. Bunu dağıtım için sıkıştırma,
güvenlik amacıyla kodlama ve depolama sürecini içeren DCDM (Digital Cinema Distribution Master/Dijital Sinema Dağıtım Kuşağı) izlemektedir (Erkılıç:2012:95).
Gösterim dağıtım süreciyle beraber uyumlu olmak zorundadır. Dijital
teknoloji ile dağıtımı yapılan sinema filmlerinin dijital olarak gösterimi gerekir. Gösterimde kullanılan Dijital Sinema Paketi (DPC-Digital Cinema Package) bir çeşit dijital film çıktısıdır. Görüntü ve ses için özel bir veri formatı
içerir. DCP’nin nitelikleri 7 büyük Hollywood stüdyosu tarafından belirlenmiş ve Dijital Sinema Sistem Özellikleri başlığı altında standartlaştırılmıştır. Böylece dünya standartları diyebileceğimiz standartlaşmaya gidilmiştir.
Buradaki hedef tek bir standardın sağlanarak bütün sinema salonlarında
aynı sistemin kullanılması ve ortak dağıtım ve gösterim sisteminin oluşturmasıdır.
“Dijital sinema, sinema teknolojik ilerlemesinin yeni bir evresi olarak
yorumlanmalıdır. Teknolojik determinizmin büyüsüne kapılmadan sinema
alanındaki dijital dönüşümü, ekonomi ve standartizasyon açısından sektörel, seyirci açısından sosyal, destek politikaları açısından siyasal olarak
tarihsel bağlam içerisinde yorumlayıp değerlendirmemiz gerekmektedir”
(Erkılıç: 2012:98).
Televizyonun ortaya çıkmasıyla başka bir süreç içine giren sinema, yeni
medya ile bam başka bir süreç ile karşı karşıyadır. Üretim, dağıtım ve gösterimin yanında seyirci çok değişmiştir. Seyircinin beklentileri farklılaşmıştır.
Yeni iletişim teknolojileri film izleyicisine farklı seçenekler sunmaya başlamıştır. Sadece sinema olduğu dönemlerde, sinema salonlarında perdeye
bakan seyirci, televizyon ile ekranlara bakar olmuştur. Sinema salonlarının
alternatifi olarak ekran ortaya çıkmıştır. Filmler artık sadece salonlarda
seyredilmemekte ekranlarda da seyredilmektedir. Yeni medya araçlarında
tek bir ekran değil birçok araç ile filme ulaşmak ve seyretmek söz konusudur. İnternet aracılığı ile cep telefonlarından, Ipadlerden, bilgisayarlardan
vb. birçok araçtan filmler seyredilmeye başlanmıştır. Filmi topluca salonda seyretme yerine daha az guruplarla ya da tek başına seyretme kültürü
oluşmuştur. Teknolojinin gelişimi ve yeni medyanın ortaya çıkışı ile birlikte,
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sinemanın her aşaması az ya da çok değişime uğramıştır. Kısacası dijital sinema, sadece teknik bir değişim değildir, sosyolojik bir değişim sürecini de
başlatmıştır.
Dijitalleşen sinema sektörü sosyal medya ile de kısa bir süre içinde etkileşim içine girmiştir. Sosyal medyanın değişen durumu film endüstrisini
çeşitli şekillerde değiştirmiştir. Günümüzde filmler Twitter ve Instagram gibi
sosyal medya ortamları, web siteleri ve blogları çok etkin kullanmaktadır.
Film endüstrisi yeni medya ile birlikte yeni pazarlama stratejileri geliştirmeye başlamıştır. Film sektörünün önemli bir organizasyonu olan Oscar Ödül
Töreni, sosyal medya için önemli bir örnektir. Sunucu James Franco’nun
2011 yılının Şubat ayında Oscar Ödül Töreni’nde yayın sırasında attığı sayısız
twit sayesinde töreni seyretmeyenler de gelişmelerden canlı olarak haberdar olmuşlardır. (Tryon, 2013:117). Tören ile ilgili yüzbinlerce twit atılmış,
Facebook’ta milyona yakın düzeyde mention’lanmıştır. Sinema filmlerinin
ilk gösterim galalarında bu türdeki çalışmalar sıkça görülmektedir. Filmlerin
başrol oyuncuları, galaya katılanlar, yapımcılar filmin daha çok kişi tarafından seyredilmesi amacıyla binlerce fotoğraf ya da kısa içerikli yazıları sosyal
medya ortamında yaymaktadırlar.
Teknoloji özelde televizyon ya da genelde yayıncılık içinde değişik mecralar sunmakla kalmaz Facebook ve Twitter gibi sosyal medya uygulamaları sayesinde fan kültüründe de önemli değişiklikler ortaya çıkarır (Tryon,
2013:118). Böylece bir oyuncunun, filmin ya da filmdeki karakterlerin fanları oluşmaktadır. Fan kültürü filmler ile ilgili birçok bilginin ve görüntünün
yaygınlaşmasını sağlar. Filmin seyredilme oranını artırır.
Sosyal medya filmlerin başarılı olmalarını sağladığı gibi örgütlenen çıkar
grupları ya da alt kimliklerin boykotları ile filmlerin başarısız olmasına da yol
açabilmektedir. Bu duruma örnek olarak gösterilebilecek Brüno filmi homofobik olmakla itham edilmiş ve gişede beklenen başarıyı elde edememiştir
(Tryon, 2013:119). Sosyal medya ağlarından bilgi çok çabuk yayılmaktadır.
Doğru ya da yanlış bilgi sosyal medya aracılığıyla birçok insana doğrudan
ulaşmaktadır. Filmlerle ilgili kritikler bu alanda yapılmaktadır. Film seyretmek için geleneksel film eleştirmenleri yerine, filmi izleyenlerin eleştirilerini sosyal medyadan okuyarak filmlere gidenlerin sayısında hızlı bir artış
olmuştur.
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Sosyal medya kültürünün yaygınlaşması ile birlikte seyircide değişimler gözlenmeye başlamıştır. Herhangi bir şey seyrederken sosyal medya
ile uğraşmak da yeni nesil seyirciler için yaygın bir durumdur artık (Tryon,
2013:119). Seyirciler seyrettikleri filmleri anında sosyal medyada paylaşabilmektedirler. Beğendiği ya da beğenmediği sahneler ile ilgili yorumları
anında yapabilmektedirler. Özellikle sinema salonlarının dışında film seyrederken sosyal medyada paylaşım yapılması oldukça sık rastlanan bir durumdur.
Sosyal medya belirli bölgelerde erişilebilecek eğlence için önceden bilgi
almak noktasında da işlevselleşmektedir. (Tryon, 2013:124). Chek-in uygulaması sayesinde genel kullanıcıların yanı sıra birebir etkileşim içinde olduğu kullanıcıların da film tercihlerini öğrenebilmek kullanıcılar için mümkün
olmaktadır (Tryon, 2013:126-127). Film ile ilgili sayısal bilgilere web aracılığı
ile ulaşmak mümkündür. Filmler hakkında yapılan yorumlar, verilen yıldızlar, hangi salonlarda gösterimde olduğu vb. birçok bilgiye erişimde sosyal
medya araçları etkindir. Jon Fougner Facebook’un sadece hayran sayfaları
oluşturmak için değil, izleyicilerin demografik özelliklerini ortaya koymak
için de kullanılabileceğini belirtmiştir (Tryon, 2013:131-132). İzleyici profili
yapımcılar için önemli olabilecek bilgiler içermektedir.
Yeni medya, sinema filmlerine erişimi kolaylaştırmıştır. Endüstriye ilişkin veriler de geçmişe kıyasla iletişim teknolojilerinin sağladığı imkân sayesinde daha kolay erişilebilir durumdadır (Çelenk: 2015). Sosyal medyanın
sinema endüstrisini önemli ölçüde etkilediğini söyleyebiliriz. Sinemanın
üretim, dağıtım ve gösterim süreçlerinin her birinde hem yeni iletişim teknolojilerinin varlığını, hem yeni medyayı hem de sosyal medyayı görmekteyiz. Bu etkileşim, giderek artacak ve sinema endüstrisinin pazarlama stratejilerinde yeni yönelimlere olanak sağlayacaktır. Sosyal medya içinde sinema
kültürü önemli bir yer tutmaktadır ve tutmaya devam edecektir.
Sözlü gelenekten alfabeye geçişe benzer tarihsel boyutlarda teknolojik
dönüşümün gerçekleşmesiyle çeşitli iletişim biçimlerinin etkileşimli (interaktif) bir ağ içinde bütün-leştiğini savunan Manuel Castells‚ ‘tarihte ilk kez
insan iletişiminin yazılı, sözlü, görsel-işitsel biçimlerini aynı sistem içinde
bütünleştiren bir hipermetin ve meta-dil oluşuyor’ demektedir. (Castells,
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2005:440). İnternet alt yapısı teknik olarak her geçen gün daha güçlü hale
geldikçe, yüksek çözünürlükteki görüntü ve videolar da daha hızlı ve ekonomik şekilde iletilebilmektedir. Bu durum hem sinema endüstrisi hem de
sinema seyircisi için yeni olanakların ortaya çıkması anlamına gelmektedir.
Sinema endüstrisi için filmlerin çekim ve yapım süreçleri kadar tanıtım
ve pazarlama faaliyetleri de büyük önem taşımaktadır. Bir zamanlar afişlerin şehrin belirli yerlerine asılması, filmle ilgili duyuruların kent sokaklarında anons edilmesi, kitle iletişim araçları vasıtasıyla reklam ve tanıtımlarının
yapılması vb. yollarla potansiyel sinema seyircisine ulaşmaya çalışan film
yapımcıları günümüzde bunların yanı sıra internet ve sosyal medyanın sağladığı olanaklardan da yararlanmaktadırlar.
Henüz daha çekim ve yapım aşamalarındayken internet üzerinden bilgi
vermeye başlayan film yapımcıları, senaryo, makyaj ve kostüm hazırlıkları,
çekim ve kurgu aşamalarında neler yapıldığını hedef kitlelerine aktarabilmektedirler. Filmin hikayesinin ne olduğu; kadrosunda kimlerin yer aldığı;
filmin ne zaman vizyona gireceği; afiş, teaser ve fragmanının nasıl olduğu;
hangi sinema salonlarında seyredilebileceği; elde edilen başarılar gibi detayları kesinleştikçe potansiyel seyircilerle paylaşabilmektedirler. Basın toplantısı, gala, söyleşi gibi filmle ilgili tüm tanıtım çalışmalarını dünyanın farklı
noktalarındaki kişilere an an duyurabilmektedirler. Film vizyona girdiğinde
sanatçıların, sinema yazarlarının, medya mensuplarının ve seyircilerin görüşleri sosyal medya üzerinden paylaşılabilmektedir. Sosyal medya filmin
sadece vizyona girme aşamasında değil, Televizyon gösterimleri, internet
üzerinden yapılan film satışları, DVD satışları gibi farklı aşamalarda da kullanılabilmektedir.
Sosyal medya filmle ilgili yapılan (afiş sergisi, kostüm sergisi, söyleşi…
vb) etkinliklerin duyurulduğu, filmdeki kahramanların yer aldığı bilgisayar
oyunlarının ve oyuncakların tanıtım ve satışının yapıldığı bir ortam haline
de gelebilmektedir. Bunların yanı sıra sosyal medyada filmin hayranları tarafından üretilen mesajlar diğer takipçilerle de paylaşılarak hayranlar arası
iletişim de kurulabilmektedir. Seri şeklinde yapılan filmlerin önceki yıllarda
çekilen bölümleri ya da bu bölümlerin kamera arkası ile ilgili görüntüler de
paylaşılabilmektedir.
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Fotoğraflar 26: Star Wars adlı film serisinin Instagram ve Twitter üzerinden paylaştığı mesajlarda filmin afişi, gala, filimle ilgili günümüzde ve geçmişte
satışa sunulan oyuncaklar, geçmiş yıllarda çekilen bölümlerden sahneler vb.
pek çok konu paylaşılmaktadır.
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Fotoğraflar 27: “Batman v Superman: Dawn of Justice” adlı filmin Instagram ve Twitter üzerinden paylaştığı mesajlar

2. SOSYAL MEDYADA TÜRK SİNEMASI
“Yeni medyanın özellikleri ve yapısı kullanıcılarını daha aktif olmaya
teşvik edecek şekildedir.” (Ateşalp ve Başlar, 2015: 176) Geleneksel medya
karşısında sadece okuyucu, seyirci veya dinleyici olmak durumunda kalan
bireyler, sosyal medyayı kullanmaya başladıktan itibaren sadece mesajı alan
değil aynı zaman kendi takipçilerine mesaj verebilen kişiler haline gelmiştir.
Bilgilerini, deneyimlerini veya yorumlarını, kitle medyasına ihtiyaç duymadan istediği zamanda ve istediği şekilde iletebilen bireyler artık birer “vatandaş gazeteci” veya “vatandaş köşe yazarı” konumuna gelmiştir. Bireyler, mal
veya hizmet satın alırken sosyal medyada takip ettikleri kişilerin önerilerini
dikkate almaya; gündemde neler olduğunu kitle medyasının yanı sıra sosyal
medya aracılığıyla da öğrenmeye başlamışlardır. Bu sürecin sonucunda Viral Pazarlama kavramı sıkça konuşulmaya başlanmıştır. Bireyler, satın alma
deneyimlerini ve başlarından geçen olayları gerçek hayatta zaten birbirine
anlatmaktadırlar. Böylece tek bir kişinin deneyimi ağızda ağza yayılarak çok
fazla kişiye ulaşabilmekte ve onları da etkisine alabilmektedir. Mesajların
bu şekilde birbiriyle iletişim içerisinde olan kişiler arasında yayılmasına
Ağızdan Ağıza Pazarlama (WOM) denilmektedir. Bu yayılmanın elektronik
ortamda gerçekleşen biçimi olan Viral Pazarlama, giderek daha fazla önem
kazanmaktadır. Bu kapsamda genellikle elektronik ortamda tüketicilerin
birbirlerine iletmeleri için eğlendirici ve bilgi verici mesajlar oluşturulmaya
çalışılmaktadır. (Çelik, 2013: 70)
İnternet ve sosyal medyanın pazarlama çalışmalarında giderek daha
fazla önem kazanması reklam anlayışında büyük değişimlere yol açmıştır.
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Geleneksel medyaya reklam vermek çok büyük bütçeler gerektirdiği için
reklam filmlerinin süresi mümkün olduğunca kısadır. Bu reklamlar, program aralarında seyircinin karşısına çıkar ve genellikle seyredilmek istenmez.
Reklam kuşaklarında evde yarım kalan işlerin yapılabildiği veya seyredilen
kanalın değiştirilebildiği sıkça ifade edilmektedir. Ancak bireylerin kendi
program akışını kendisinin yaptığı internet ve sosyal medya ortamlarında
başarılı olan reklamların mantığı bundan çok farklıdır. Reklamlar artık seyircinin kaçmak istemeyeceği, belki de defalarca seyretmek isteyeceği şekilde
tasarlanmaktadır. Youtube’da en çok seyredilen videolar listesine bakıldığında reklam amaçlı hazırlanmış olan videolar da göze çarpmaktadır. 2015
yılında Türkiye’de en çok izlenen YouTube videoları arasında dördüncü sırada “Durex – #Connect II”, dokuzuncu sırada “Yalın – Benimki #AşktaCesurOlan / Cornetto” ve onuncu sırada “Orkid #KızGibi-Durdurulamaz” başlıklı videolar yer almaktadır. (Küstür, 9 Aralık 2015) “Durex – #Connect II” videosu
23 milyondan, “Yalın – Benimki #AşktaCesurOlan / Cornetto” videosu 33
milyondan “Orkid #KızGibi-Durdurulamaz” videosu ise 9 milyondan fazla
kişi tarafından seyredilmiştir. En çok seyredilen altıncı video ise 2015 yılında
en fazla izlenen yedinci Türk filmi olan “Aşk Sana Benzer” filmi için hazırlanan ve Aşk Sana Benzer filminin kanalından yayınlanan “Fahriye Evcen &
Burak Özçivit – Hasretinle Yandı Gönlüm” başlıklı video olmuştur. Söz konusu video 13 milyondan fazla kişi tarafından seyredilmiştir.
Sosyal medya uygulamaları sinema sektöründe giderek daha fazla kullanılmaktadır. Bir filmin vizyonda kaldığı yaklaşık 6 - 8 haftalık süre içinde potansiyel seyircilerin dikkatini çekebilmesi için pazarlama ve reklam çalışmaları çekimden önceki dönemlerde başlamaktadır. Bu çalışmalarda kitle medyasında
yapılan film yorumları, verilen reklamlar, afişler, fragmanlar, ağızdan ağza pazarlama ve yeni iletişim teknolojilerinin kullanılması büyük önem taşımaktadır.
(Akyol ve Kuruca, 2015: 67-68) Yapımcılar, hedef kitlelerle daha etkin iletişim
kurabilmek için filmler için internet sitelerinin yanı sıra sosyal medya hesapları
da açmaktadırlar. İnternet siteleri sinema filmi vizyondan kalktıktan sonra bile
internet ortamında kalarak, film hakkında bilgi vermeye devam edebilirken;
sosyal medya hesapları ise özellikle gelişmelerin anında duyurulması ve hedef
kitlelerle etkileşim içinde olunması açısından önem taşımaktadır. Sosyal medyada paylaşılan mesajlara takipçiler tarafından yorum yapılabilmekte ve beğenilen mesajlar daha fazla kişinin görmesine imkan sağlayacak şekilde takipçiler
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tarafından paylaşılabilmektedir. Bu sayede bir sosyal medya mesajı çok kısa
bir süre içinde binlerce hatta milyonlarca kişiye ulaşabilmektedir. Sosyal medya ortamında sinema filmleri için filmi seyreden kişilerin paylaştığı yorumlar,
potansiyel seyirciler için önemli hale gelmektedir. (Akyol ve Kuruca, 2015: 94)
Sosyal medyanın sunduğu bu olanaklardan yararlanmak isteyen yapımcılar, filmlerin resmi sosyal medya hesaplarında filmler daha vizyona girmeden paylaşımlar yapmaya başlamakta ve potansiyel seyircileri bilgilendirmektedir. Filmin kamera arkası görüntüleri, teaserı, fragmanı, afişi, film
müzikleri ve klibi, galası ve vizyona girdiği günle ilgili ilgi çekici görüntüler,
katıldıkları Televizyon programları ve söyleşilerin önemli bölümleri potansiyel seyircilerle anında paylaşılabilmektedir.
Türk sinema filmleri tarafından web siteleri ve sosyal medya araçlarının
ne kadar kullanıldığını anlamak amacıyla 2006-2015 yılları arasındaki 10 yıl
boyunca, her yılın en çok seyredilen ilk üç yapımına bakılmıştır. Araştırmamızda öncelikle son 10 yılda en fazla izlenen ilk 3 Türk filmi tespit edilerek
Tablo 11 oluşturulmuştur.
Tablo 11: Son 10 yılda en fazla izlenen Türk filmleri
(Kaynak: http://boxofficeturkiye.com/)

2006

2007

2008

2009

2010

Filmin Adı
Kurtlar Vadisi: Irak
Babam ve Oğlum
Hababam Sınıfı 3,5
Beyaz Melek
Kabadayı
Maskeli Beşler: Irak
Recep İvedik
AROG
Muro
Recep İvedik 2
Güneşi Gördüm
Nefes: Vatan Sağolsun
Newyork’ta Beş Minare
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Seyirci Sayısı
4.256.567
2.138.736
2.067.661
1.702.144
1.487.991
1.238.023
4.301.641
3.459.488
2.165.503
4.333.116
2.566.135
2.419.136
3.455.089
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2011

2012

2013

2014

2015

Recep İvedik 3
Eyyvah Eyvah
Eyyvah Eyvah 2
Aşk Tesadüfleri Sever
Allah’ın Sadık Kulu Barla
Fetih 1453
Evim Sensin
Berlin Kaplanı
Düğün Dernek
CM101MMX1 Fundamentals
Celal ile Ceren
Recep İvedik 4
Eyyvah Eyvah 3
Düğün Dernek
Pek Yakında
Düğün Dernek 2: Sünnet
Mucize
Kocan Kadar Konuş

3.325.842
2.459.815
3.947.988
2.418.090
2.186.696
6.565.850
2.602.366
1.982.762
4.072.898
3.744.248
2.853.628
7.369.098
3.414.212
2.907.172
2.184.636
5.231.330
3.582.552
1.930.677

Söz konusu filmlerin resmi sosyal medya adreslerinin hangileri olduğunu doğru tespit edebilmek için ilk olarak filmlerin afişleri incelenmiş ve afişlerin üzerinde yer alan sosyal medya adresleri belirlenerek “Son 10 yılda en
fazla izlenen ilk üç Türk filmine ait resmi web siteleri ve sosyal medya adresleri tablosu” oluşturulmuştur. (Tablo 12) İkinci olarak afişlerin üzerinde yazılı
olan resmi web sitesi adresleri belirlenerek bu sitelerde yer alan filmlere ait
sosyal medya adresleri belirtilmişse onlar da tabloya dahil edilmiştir.
Bu aşamada filmlerin afişlerinde bazılarının resmi web adreslerinin olduğu, bazılarının resmi web adreslerinin olmadığı, bazılarının resmi web adreslerinin ise afişte yer almasına rağmen artık erişime kapalı olduğu görülmüştür. Afişler üzerinde web sitesi adresinin yazılı olmadığı durumda filmin
yapımcılarının resmi web siteleri ziyaret edilerek, bu sitelerde filmlerin web
sitesi veya sosyal medya adresi ile ilgi bir bilgi varsa tabloya dahil edilmiştir.
Bu aşamaya kadar tespit edilen resmi web sitesi adreslerine bakıldığında
www.maskelibeslerirak.com, www.pekyakindafilm.com, www.dugundernekfilmi.com, www.recepibedikmovie.com örneklerinde olduğu gibi; www.
filmadi.com, www.filmadifilm.com, www.filmadifilmi.com ve www.filmadimovie.com eklinde adres aldıkları görülmüştür.
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2010

2009

2008

www.eyyvaheyvah.com

Eyyvah Eyvah

Sayfa açılmıyor

Sayfa açılmıyor
Sayfa açılmıyor
Sayfa açılmıyor
Sayfa açılmıyor
Sayfa açılmıyor
Sayfa açılmıyor
Sayfa açılmıyor
Sayfa açılıyor
Sayfa açılmıyor
Sayfa açılmıyor
Sayfa açılmıyor

Sayfa açılmıyor

www.hababamsinifiucbucuk.com

AROG
Muro
Recep İvedik 2
Güneşi Gördüm
Nefes: Vatan Sağolsun
Newyork’ta Beş Minare
Recep İvedik 3

Beyaz Melek
Kabadayı
Maskeli Beşler: Irak
Recep İvedik

2007

Sayfa açılmıyor

Durumu

www.babamveoglum.com

Resmi Web Sitesi

www.beyazmelek.com
www.maskelibeslerirak.com
www.recepibedikmovie.com
www.recepivedikfilm.com
www.arogfilm.com
www.murofilm.com
www.recepivedik2.com
www.gunesigordum.com
www.nefesfilm.com
www.newyorkdabesminare.com
www.recepivedik3.com

Kurtlar Vadisi: Irak
Babam ve Oğlum
Hababam Sınıfı 3,5

Filmin Adı

2006

Yıl

--https://twitter.com/
EyyvahEyvah

-

-

Resmi Sosyal
Medya Hesapları

Sayfa açılıyor

-

-

-

Durumu

Tablo 12: Son 10 yılda en fazla izlenen ilk üç Türk filmine ait resmi web sitesi ve sosyal medya adresleri
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2013

2012

2011

http://www.berlinkaplani.com/

Berlin Kaplanı

www.dugundernekfilmi.com

www.evimsensin.com

Evim Sensin

Düğün Dernek

www.fetih1453movie.com

Sayfa açılıyor

Sayfa açılıyor

Sayfa açılmıyor

Sayfa açılmıyor

Sayfa açılıyor

http://www.allahinsadikkulu.
com/

Allah’ın Sadık Kulu Barla

Fetih 1453

Sayfa açılıyor

Sayfa açılmıyor

http://www.asktesaduflerisever.
com/tr/index.html

www.eyvaheyvah.com

Aşk Tesadüfleri Sever

Eyyvah Eyvah 2

https://twitter.com/
EyyvahEyvah
www.facebook.
com/AskTesadufleriSever/
twitter.com/
ATS_film
https://twitter.com/
account/suspended
www.facebook.
com/allahinsadikkulu
https://twitter.com/
fetih1453movie
www.facebook.
com/BerlinKaplani
twitter.com/BerlinKaplani
www.youtube.com/
user/berlinkaplanifilm
www.facebook.
com/dugundernekfilmi
https://twitter.com/
DugunDernekBKM
Sayfa açılıyor

Sayfa açılıyor

Sayfa açılıyor

Sayfa açılıyor

Sayfa açılıyor

-

Sayfa açılıyor

Sayfa açılıyor

Sayfa açılmıyor

Sayfa açılıyor

Sayfa açılıyor

Sayfa açılıyor
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2014
www.eyvaheyvah.com

www.dugundernekfilmi.com

Eyyvah Eyvah 3

Düğün Dernek

Sayfa açılıyor

http://www.kelebeginruyasifilm.
com/

Sayfa açılıyor

Sayfa açılmıyor

Sayfa açılıyor

Sayfa açılmıyor

www.celalceren.com

www.recepivedik.com

Sayfa açılıyor

www.cmylmz.com

Recep İvedik 4

Kelebeğin Rüyası

CM101MMX1 Fundamentals
Celal ile Ceren

www.facebook.
com/recepivedik4film
www.facebook.
com/eyyvaheyvahfilm
twitter.com/EyyvahEyvah
www.facebook.
com/dugundernekfilmi
https://twitter.com/
DugunDernekBKM

https://www.
facebook.com/thebutterflysdream
https://twitter.com/
MovieTBDream
https://www.
youtube.com/user/
butterflysdreamofcl

-

Sayfa açılıyor

Sayfa açılıyor

Sayfa açılıyor

Sayfa açılıyor

Sayfa açılıyor

Sayfa açılıyor

Sayfa açılıyor

Sayfa açılıyor

-

-

2015

dugundernekfilmi.com

www.mucizefilm.com

Mucize

www.pekyakindafilm.com

Düğün Dernek 2: Sünnet

Pek Yakında

- 133 Sayfa açılıyor

Sayfa açılıyor

Sayfa açılıyor

www.facebook.
com/PekYakindaFilm
https://twitter.com/
pekyakindafilm
www.youtube.com/
user/PekYakindaFilm
www.instagram.
com/pekyakindafilm
plus.google.com/+Pekyakindafilm/
posts
www.facebook.
com/dugundernekfilmi
twitter.com/DugunDernekBKM
www.facebook.
com/mucizefilm
www.twitter.com/
mucizefilm
www.instagram.
com/mucizefilm/
www.youtube.com/
user/mucizefilm
Sayfa açılıyor

Sayfa açılıyor

Sayfa açılıyor

Sayfa açılıyor

Sayfa açılıyor

Sayfa açılıyor

Sayfa açılıyor

Sayfa açılıyor

Sayfa açılıyor

Sayfa açılıyor

Sayfa açılıyor
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Kocan Kadar Konuş

www.kocankadarkonusfilm.com

Ya p ı m c ı n ı n
web sitesine
bağlanıyor

www.facebook.
com/kocankadarkonusfilm
twitter.com/kkkfilm
www.instagram.
com/kocankadarkonusfilm
Sayfa açılıyor

Sayfa açılıyor

Sayfa açılıyor
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Yapılan incelemeler sonucunda 2006-2015 yılları arasında incelenen
30 filmden 2 tanesinin web sitesinin olmadığı görülürken, 18’inin ise resmi
web sitesine, afişlerinde adreslerine yer verilmiş olmasına rağmen erişim
sağlanamamıştır. Web sitesi olmayan veya web sitesine erişim sağlanamayan filmlerin çoğunun 2006-2010 yılları arasında vizyona girmiş filmler olduğu görülürken, daha yakın tarihlerde vizyona girmiş olan 2014 yılı yapımı “Eyyvah Eyvah 3” filminin web sitesi www.eyyvaheyvah.com; 2013 yılı
yapımı “Celal ile Ceren” filminin web sitesi www.celalceren.com; 2012 yılı
yapımı “Fetih 1453” filminin resmi web sitesi www.fetih1453movie.com ile
“Evim Sensin” filminin resmi web sitesi www.evimsensin.com’un da erişime kapalı olduğu görülmüştür. 2015 yılı yapımı “Kocan Kadar Konuş” filminin afişinde verilen web sitesi ise filmin yapımcısı olan BKM’nin resmi web
sitesindeki filmle ilgili sayfaya bağlantı yapmaktadır.
Seri şeklinde devam eden Eyvah Eyvah (2010), Eyvah Eyvah 2 (2011) ve
Eyvah Eyvah 3 (2014) filmlerinin her biri için yeni web sayfası hazırlanmadığı, www.eyyvaheyvah.com adresli web sayfasının üç film için de kullanıldığı
görülmüştür. Benzer şekilde Düğün Dernek (2013) için hazırlanan dugundernekfilmi.com adresli web sitesi Düğün Dernek 2: Sünnet (2015) filmi için
de kullanılmıştır.
Seri şeklinde devam eden “Recep İvedik” filmleri için ise ayrı ayrı web
sitesi adresleri duyurulmuştur. Recep İvedik (2008) için www.recepibedikmovie.com, www.recepivedikfilm.com; Recep İvedik 2 (2009) için www.recepivedik2.com; Recep İvedik 3 (2010) için www.recepivedik3.com; Recep
İvedik 4 (2014) için www.recepivedik.com adresleri afişlerde yer almaktadır. Ancak bu web sitelerinden bugün sadece serinin son filmi olan Recep
İvedik 4 için hazırlanan www.recepivedik.com’a erişim sağlanabilmektedir.
Bazı filmlerin afişlerde filmlerin yapım şirketlerine ait adreslere de yer
verildiği görülmüştür. Bu web sitelerinde filmlerle ilgili bilgiler de yer almaktadır. Örneğin Eyyvah Eyvah ve Eyyvah Eyvah 2 filmlerinin afişinde www.
bkmonline.net, Evim Sensin filminin afişinde www.avsarfilm.com.tr de yazmaktadır.
Web sitelerinin ardından son 10 yılda en fazla seyredilen ilk 3 filmin
sosyal medya adresleri incelenmiştir. Bazı yapımların afişlerinde veya resmi
web sitelerinde, yapımın kendisine özel değil de başrol oyuncusuna, yapımcısı veya yapım şirketine ait sosyal medya adreslerine yer verildiği görülmüştür. Bu sosyal medya adresleri araştırma dışında tutulmuştur.
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Araştırmamıza dahil edilen filmlerin tespit edilebilen en eski sosyal
medya hesabı 2010 yılında Twitter’da açılmıştır. 2011 yılında Facebook,
2012 yılında Youtube, 2014 yılında Instagram ve Gogle+ tabloya dahil edilmiştir.
Filmlerin açılmış olan sosyal medya adreslerinin genellikle halen aktif
olduğu görülmüştür. Sadece Allah’ın Sadık Kulu Barla (2011) filminin web
sitesine ve Facebook sayfasına erişim mümkünken Twitter sayfasına erişim
sağlanamamıştır. Bazı filmlerin resmi web sitelerine artık erişim sağlanamasa bile sosyal medya hesaplarının halen aktif olduğu görülmektedir. Eyyvah
Eyvah (2010), Eyyvah Eyvah 2 (2011), Fetih 1453 (2012), Eyyvah Eyvah 3
(2014), Kocan Kadar Konuş (2015) filmlerinin resmi web sitelerine erişim
sağlanamıyor olsa da sosyal medya hesaplarının halen açık olduğu görülmüştür.
Araştırmamıza dahil edilen 30 Türk filminden 12 tanesinin resmi sosyal medya hesabı tespit edilebilmiştir. Söz konusu 12 filmin toplam sosyal
medya hesabı sayısı 29’dur. Ancak bu hesaplardan üç tanesi seri olarak çekilen filmlerin birlikte kullandıkları resmi sosyal medya hesaplarıdır. “Eyyvah Eyvah” filmi için 2010 yılının Şubat ayında açılan https://twitter.com/
EyyvahEyvah adresindeki Twitter hesabı, daha sonra “Eyyvah Eyvah 2” ve
“Eyyvah Eyvah 3” filmleri için de kullanılmıştır. “Düğün Dernek” filmi için
2013 yılının Temmuz ayında açılan www.facebook.com/dugundernekfilmi
ve https://twitter.com/DugunDernekBKM hesapları 2015 yılı itibariyle “Düğün Dernek 2: Sünnet” filmi için kullanılmaya başlanmıştır. Benzer şekilde
“Kocan Kadar Konuş” filmi için açılan www.facebook.com/kocankadarkonusfilm, twitter.com/kkkfilm ve www.instagram.com/kocankadarkonusfilm
adreslerindeki hesaplar daha sonra 2016 yılında gösterime giren “Kocan
Kadar Konuş 2” için de kullanılmıştır.
Sosyal medya hesabı açan 12 filmin en fazla tercih ettiği platformun
Twitter olduğu görülmüştür. 12 filmin 12 tanesi Twitter, 10 tanesi Facebook,
3 tanesi Youtube, 3 tanesi Instagram, 1 tanesi de Google + hesabı açmıştır.
Tablo 2, son 10 yılda Türk filmlerinin web sitesi ve sosyal medya kullanımında ne kadar yol aldığı ile ilgili önemli ipuçları vermektedir. Web siteleri
ve sosyal medya adresleri giderek daha fazla sayıda kullanılmış, kullanılan
sosyal medya adresleri giderek daha fazla çeşitlenmiştir.
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3. TÜRK FİLMLERİNİN SOSYAL MEDYA
KULLANIMI ARAŞTIRMASI
3.1. Türk Sinema Filmlerinin Twitter Kullanımı Araştırması
Son 10 yılda en fazla izlenen ilk üç Türk filmi tarafından açılan resmi
sosyal medya hesaplarına bakıldığında en fazla kullanılan platformun Twitter olduğu görülmektedir. Bu nedenle araştırmamızda Twitter paylaşımları
ele alınmıştır. Her yılın en fazla seyredilen ve Twitter hesabı olan filmleri
seçilmiştir.
Tablo 13: Son 10 yılda en fazla seyredilen ilk üç Türk filmi tarafından
açılan resmi sosyal medya hesaplarının yer aldığı sosyal medya platformları

Instagram

Google +

-

-

-

-

-

-

Hababam Sınıfı 3,5

-

Beyaz Melek

-

Maskeli Beşler: Irak
Recep İvedik

-

AROG
Muro
2009

-

Babam ve Oğlum

Kabadayı
2008

Youtube

2007

Kurtlar Vadisi: Irak

Facebook

2006

Filmin Adı

Twitter

Yıl

Filmlerin Hesap Açtığı
Sosyal Medya
Platformları

Recep İvedik 2
Güneşi Gördüm
Nefes: Vatan Sağolsun
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-

-

-

-

-

-

-

-

2010

Newyork’ta Beş Minare
Recep İvedik 3
Eyyvah Eyvah

+

-

-

-

-

2011

Eyyvah Eyvah 2
Aşk Tesadüfleri Sever
Allah’ın Sadık Kulu Barla

+
+

+

-

-

-

+

+

-

2012

Fetih 1453

+

-

-

Evim Sensin

+
+
-

+
+
-

+

-

-

-

-

-

Berlin Kaplanı
2013

Düğün Dernek
CM101MMX1 Fundamentals
Celal ile Ceren

2014

2015

Recep İvedik 4
Eyyvah Eyvah 3

-

+

-

-

-

Pek Yakında

+
+

+
+

+

Düğün Dernek 2: Sünnet

+

+

-

Mucize
Kocan Kadar Konuş

+
+

+
+

+
-

+
+
+

+
-

TOPLAM

12

10

3

3

1

Araştırmanın yapıldığı tarihte tespit edilebilen en eski sosyal medya hesabı Twitter’da olduğu ve incelenen filmlerin tespit edilebilen resmi sosyal
medya hesaplarının çoğunluğu Twitter’da olduğu için araştırmamızın üçüncü aşamasında filmlerin Twitter hesaplarındaki paylaşımlar incelenmiştir.
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Eyyvah Eyvah
https://twitter.com/EyyvahEyvah adresli Twitter hesabı, 2010 yılının
Şubat ayında Eyyvah Eyvah filmi için açılmıştır. 26 Şubat 2010 tarihinde vizyona giren Eyyvah Eyvah filmi için 9 Şubat 2010-11 Kasım 2015 tarihi arasında 17 paylaşım yapılmıştır. Söz konusu hesap, daha son-raki tarihlerde
Eyyvah Eyvah 2 ve Eyyvah Eyvah 3 için de kullanılmıştır. 17 adet paylaşım
incele-nip, twit ve retwitlerin aylara göre dağılımı belirlenerek Grafik 3 hazırlanmıştır.

Fotoğraf 27: Eyyvah Eyvah ile ilgili ilk ilk twit 9 Şubat 2010 tarihinde paylaşılmıştır.
Grafik 3: “Eyyvah Eyvah” filminin resmi Twitter hesabından paylaşılan twitlerin aylara göre dağılımı
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Paylaşımların büyük bir çoğunluğu filmin vizyona girdiği ay gerçekleştirilmiştir. 9 Şubat 2010 tarihli ilk twitte filmin vizyona gireceği tarih belirtilmiştir. Daha sonraki twitlerde filmin blog sitesinin adresi paylaşılmış,
blog sayfasında yapılan filmle ilgili bir ankete katılım çağrısı yapılmış, filmin
fragmanı ile ilgili bilgi paylaşılmıştır. 2010 yılının Mart ayında gönderilen 1
twitin ardından Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında hiç paylaşım yapılmamıştır. Eylül ayından itibaren ise Eyyvah Eyvah 2 filmi ile ilgili
paylaşımlar yapılmaya başlanmıştır. Daha sonraki tarih-lerde 19 Kasım 2014
tarihinde bir film festivali kapsamında filmin gösterilmesi ile ilgili bir retwit
yapılmıştır; 26 Haziran 2015 ve 11 Kasım 2015 tarihlerinde ise filmin internetten satın alınabile-ceği ile ilgili iki twitler paylaşılmıştır.
Eyyvah Eyvah filmi ile ilgili paylaşımlarda ilk dikkati çekenler; paylaşım
sayısının azlığı, paylaşımların filmin vizyona gireceği ay başlamış olması ve
tamamına yakınının yine aynı ay için-de yer almış olmasıdır. Ayrıca paylaşım süresinin uzunluğu da önemli bir konudur. Aynı hesap aracılığıyla film
vizyondan indikten yaklaşık 5 yıl sonra bile paylaşım yapılabilmesi de dikkat
çe-kicidir.
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Eyyvah Eyvah 2
Eyyvah Eyvah 2 filminin kullandığı https://twitter.com/EyyvahEyvah adresli Twitter hesabında bu filmle ilgili ilk ilk twit 14 Eylül 2010 tarihinde, son
twit ise 20 Kasım 2014 tarihinde paylaşılmıştır. Bu nedenle Eyyvah Eyvah 2
filmi adına bu tarihler arasındaki bölüm inceleme kap-samına alınmıştır. Bu
tarihler arasında Twitter adresinden gönderilen 57 adet paylaşım incelenmiş, twit ve retwitlerin aylara göre dağılımı belirlenerek Tablo 14 ve Grafik
4 hazırlanmıştır.

Fotoğraf 28: Eyyvah Eyvah 2 filmi ile ilgili ilk ilk twit 14 Eylül 2010 tarihinde
paylaşılmıştır.

Fotoğraf 29: Eyyvah Eyvah 2 filminin galasının yapıldığı ile ilgili twit
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Fotoğraf 30:Eyyvah Eyvah filminin gösterimi ile ilgili 2014 yılında yapılan paylaşım

Ağu.10

Eyl.10

Eki.10

Kas.10

Ara.10

Oca.11

Şub.11

Mar.11

Nis.11

Ocak 2014

Mart 2014

Kasım 2014

Tablo 14: “Eyyvah Eyvah 2” filminin resmi Twitter hesabından paylaşılan twitlerin aylara göre dağılımı

Twit Sayısı

0

1

0

0

5

20

4

2

0

1

3

0

Retwit Sayısı

0

0

0

0

3

5

2

0

0

6

4

1

Toplam

0

1

0

0

8

25

6

2

0

7

7

1
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Grafik 4: “Eyyvah Eyvah 2” filminin resmi Twitter hesabından paylaşılan
twitlerin aylara göre dağılımı

Eyvah Eyvah 2 ile ilgili ilk paylaşım olan ve filmin çekimlerinin başladığını haber veren 14 Eylül 2010 tarihli twitten sonra Ekim ve Kasım aylarında
hiç paylaşım yapılmamıştır. Aralık ayında paylaşımlar yeniden başlamış ve
filmin vizyon tarihinin açıklandığı, Kamera arkası fotoğrafları ve şarkılarının
paylaşıldığı twitler gönderilmiştir. En fazla sayıda twit, filmin vizyona girdiği
Ocak ayında gönderilmiştir. Toplam 57 paylaşımın 25 tanesinin filmin vizyona girdiği 2011 yılının Ocak ayına ait olduğu görülmektedir. Ocak ayında
filmin galası ile ilgili bir twit gönderilmiş, filmin vizyona girdiği ile ilgili bilgi
verilmiş ve seyirci yorumları retwit edilmiştir. Ayrıca filmin şarkıları ile ilgili
paylaşımlar yapılmaya devam edilmiş, kamera arkası ile ilgili paylaşımlar yapılmış, ekibin katıldığı Televizyon programları hakkında bilgi verilmiş, sosyal
medya ortamında yapılan kampayalardan bahsedilmiştir.
Şubat ayında paylaşım sayısı 25’ten 6’ya düşmüştür. Şubat ayındaki
paylaşımlarda filmin gişe başarısı, seyirci yorumları, filmin web sitesi ve sosyal medya ortamında yapılan kampayalar ele alınmıştır. Mart ayında gönderilen iki twitte ise filmin gişe başarısı ve başrol oyuncusu Demet Akbağ’ın
filmdeki rolüyle aldığı ödül konu edilmiştir. 29 Mart 2011 tarihindeki twitten sonra filmle ilgili uzun süre paylaşım yapılmamıştır.

- 143 -

Hesap aracılığıyla Nisan 2011-Ocak 2012 arasında hiç paylaşım yapılmamış, Şubat ayında ise Berlin Kaplanı filmiyle ile ilgili 6 paylaşım yapılmıştır.
Daha sonra Mart 2012-Haziran 2012 arasında hiç paylaşım yapılmamıştır.
29 Temmuz 2013 tarihinde ise Eyyvah Eyyvah 3 ile ilgili ilk Twit gönderilmiştir. Söz konusu Twitter hesabında farklı zamanlarda aynı yapım şirketi
tarafından gerçekleştirilen Bir Demet Tiyatro, Düğün Dernek 2, Kocan Kadar
Konuş: Diriliş gibi başka yapımlarla ilgili paylaşımlar da yapılmıştır.
Süreç içinde Eyyvah Eyvah 2 ile ilgili olarak Show TV’de gösterimlerinin
yapılması hakkında 30 Ocak 2014 tarihinde 7, 17 Mart 2014 tarihinde 2,
18 Mart 2014 tarihinde 4, 19 Mart 2010 tarihinde 1; Boğaziçi Film Festivali
kapsamındaki sinema gösteriminin yapılması hakkında da 20 Kasım 2014
tarihinde 1 olmak üzere toplam 15 paylaşım daha yapılmıştır. Bu da Eyyvah
Eyvah 2 filmiyle ilgili potansiyel seyircilerle iletişim ihtiyacı ortaya çıktıkça
aynı hesabın kullanılmaya devam ettiğini göstermektedir.
Eyyvah Eyvah 2 filmi ile ilgili resmi Twitter hesapları üzerinden yapılan
paylaşımlara genel olarak bakıldığında ilk dikkati çeken, paylaşım sayısının
azlığı ve paylaşım süresinin uzunluğu olmaktadır. Bu süre içinde 36 twit,
21 retwit olmak üzere toplam 57 paylaşım yapılmıştır. İlk gönderilen twitte
filmin çekimlerinin başlaması haber verilmesi rağmen, çekim süreci boyunca hiç paylaşım yapılmamıştır. Filmle ilgili diğer paylaşımlar 15 Aralık 2010
tarihinde, filmin vizyon tarihinin de belirtildiği twit ile başlamıştır.
En fazla paylaşımın yapıldığı Ocak ayı boyunca gönderilen paylaşımlar
gün gün incelenmiş ve Grafik 5 hazırlanmıştır. Daha sonra ayrıca 7 Ocak
2011 tarihinin iki hafta öncesi ve sonrasında yapılan paylaşımlar da gün gün
incelenerek Grafik 6 hazırlanmıştır. İki grafiğe de bakıldığında paylaşımların
tek bir günde yapılmadığı, farklı günlere dağıldığı ve film vizyona girdikten
sora arttığı görülmüştür.
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Grafik 5: “Eyyvah Eyvah 2” filminin vizyona girdiği 2011 yılı Ocak ayında
resmi Twitter hesabından paylaşılan twitlerin günlere göre dağılımı

Grafik 6: “Eyyvah Eyvah 2” filminin vizyona girdiği 7 Ocak 2011 tarihinin
2 hafta öncesi ve 2 hafta sonrasında resmi Twitter hesabından paylaşılan
twitlerin günlere göre dağılımı
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Fetih 1453
16 Şubat 2012 tarihinde vizyona giren Fetih 1453 filminin Twitter adresinden yapılan paylaşımlar incelenmiş, twit ve retwitlerin aylara göre dağılımı belirlenerek Tablo 5a, Tablo 5b ve Grafik 4 hazırlanmıştır.
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Fotoğraflar 31: Fetih 1453 filminin resmi Twitter adresinden paylaşılan
mesaj örnekleri

16 Şubat 2012 tarihinde vizyona giren Fetih 1453 filminin Twitter adresinden yapılan paylaşımlar incelenmiş, twit ve retwitlerin aylara göre dağılımı belirlenerek Tablo 15a, Tablo 15b ve Grafik 7 hazırlanmıştır.
- 149 -

Ara.11

Oca.12

Şub.12

Mar.12

Nis.12

May.12

Haz.12

Tem.12

Ağu.12

Eyl.12

Tablo 15a: “Fetih 1453” filminin resmi Twitter hesabından paylaşılan
twitlerin aylara göre dağılımı

Twit Sayısı

6

11

92

62

6

1

5

2

20

21

Retwit Sayısı

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

Toplam

6

12

92

62

6

1

5

2

20

21

Eki.12

Kas.12

Ara.12

Oca.13

Şub.13

Mar.13

Nis.13

May.13

Haz.13

Tem.13

Tablo 15b: “Fetih 1453” filminin resmi Twitter hesabından paylaşılan
twitlerin aylara göre dağılımı

Twit Sayısı

6

4

6

0

0

2

5

2

0

2

Retwit Sayısı

0

0

19

0

1

0

0

0

0

0

Toplam

6

4

25

0

1

2

5

2

0

2

Grafik 7: “Fetih 1453” filminin resmi Twitter hesabından paylaşılan
twitlerin aylara göre dağılımı
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2011 yılının Aralık ayında açılan Twitter hesabından ilk twit 5 Aralık
2011 tarihinde gönderilmiştir. Fetih 1453 filminin Twitter adresinden 5 Aralık 2011 tarihinden 17 Temmuz 2013 tarihine kadar 253 twit 21 retwit olmak
üzere toplam 274 twit paylaşılmıştır. 20 aylık bir süreye yayılan paylaşımlar,
5 Aralık 2011 tarihinde teaserın yayınlanmasıyla başlamıştır. Ocak ayında
filmin fragmanı ve afişi yayınlanmıştır. Twit ve retwitlerin büyük bölümünün
filmin gösterime girdiği 2012 yılının Şubat ayında paylaşıldığı görülmektedir. Şubat ayında filmin vizyona gireceği tarih açıklanmış ve 16 Şubat 2012
tarihinde de vizyona girmiştir. Şubat ayında gönderilen 92 twitin 59 tanesi,
filmle ilgili Twitter üzerinden gelen olumlu mesajlara yine twitter üzerinden
yapılan teşekkürleri içermektedir.
Şubat ayında 92 olan twit sayısı Mart ayında 62’e düşmüştür. Mart ayı
aynı zamanda film müzikleri CD’sinin internet üzerinden satışa çıktığı aydır. Şubat ayındaki teşekkür twitleri Mart ayında da devam etmiştir. Mart
ayında gönderilen 62 twitin 25 tanesi filmle ilgili Twitter üzerinden gelen
olumlu mesajlara yine twitter üzerinden yapılan teşekkürlerden oluşmaktadır. Gönderilen twitlerin sayısı Nisan ayında daha da azalarak 6’ya düşmüştür. Filmin İngilizce ve Arapça fragmanın yayınlandığı, DVD’sinin çıktığı ve
kamera arkası fotoğrafların paylaşıldığı Ağustos ayında; Film oyuncularının
imza günlerine katıldığı ve filmin Kahire ve Dubai galalarının yapıldığı Eylül
ayında; Filmin TV gösteriminin yapıldığı, blu-ray ile senaryo ve story-boardlarının satışa sunulduğu Aralık ayında yapılan gönderimlerin sayılarında
artışlar gözlenmiştir. 17 Temmuz 2013 tarihinde filmle ilgili son paylaşım
yapılmıştır. 2013 yılının Ağustos ayından itibaren söz konusu Twitter hesabında Fetih 1453 filminin yapımcısı ve yönetmeni olan Fatih Aksoy’un yeni
filmi “Erkekler” ile ilgili paylaşımlar yapılmaya başlanmıştır. 1 Şubat 2015 tarihinden itibaren aynı yapım şirketi tarafından gerçekleştirilen “Ali Kundilli”
isimli filmle ilgili twitler gönderilmiştir.
Fetih 1453 filmi ile ilgili yapılan paylaşımlarda retwit sayılarının azlığı
dikkat çekmektedir. En fazla retwit 2012 yılının Aralık ayında yapılmıştır.
Aralık ayında yapılan 25 paylaşımın 19’u retwitlerden oluşmaktadır. Bu
retwitlerin tamamı filmin TV gösterimini yapan Fox TV’nin filmle ilgili paylaşımlarıdır. Ayrıca kamera arkası görüntülerin Twitter üzerinden film vizyona
girdikten 6 ay sonra olsa da paylaşıldığı görülmektedir.
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En fazla paylaşımın yapıldığı Şubat ayı boyunca gönderilen paylaşımlar
gün gün incelenmiş ve Grafik 8 hazırlanmıştır. Grafiğe bakıldığında paylaşımların filmin vizyona girmeden önce değil, vizyona girdiği 16 Şubat 2012
tarihinden 6 gün sonra artmaya başladığı dikkat çekmektedir.
Grafik 8: Fetih 1453 filminin vizyona girdiği 16 Şubat 2012 tarihinin
2 hafta öncesi ve 2 hafta sonrasında resmi Twitter hesabından paylaşılan
twitlerin günlere göre dağılımı
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Kelebeğin Rüyası
2013 yılında en fazla seyredilen Türk filmi “Düğün Dernek” olmuştur.
“Düğün Dernek” filmi için açılan resmi Twitter hesabı olan https://twitter.
com/DugunDernekBKM, daha sonra “Düğün Dernek 2: Sünnet” filmi için
kullanılmaya başlamıştır. Bu nedenle araştırmanın yapıldığı zaman diliminde bu paylaşımların sadece bir kısmına erişilebilmiştir. Paylaşımların önemli
bir bölümüne artık erişim sağlanamamaktadır. 2013 yılında sinemalarda en
çok seyredilen ikinci yapım “CM101MMX1 Fundamentals”, üçüncü yapım
ise “Celal ile Ceren” olmuştur. Söz konusu yapımlara ait resmi sosyal medya
adresleri tespit edilememiştir. Bu nedenle 2013 yılının en çok seyredilen
dördüncü yapımı olan “Kelebeğin Rüyası” incelemeye dahil edilmiştir. Filmin https://twitter.com/MovieTBDream adresli resmi Twitter sayfasındaki
paylaşımlar incelenmiştir.
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Fotoğraflar 32: Kelebeğin Rüyası filminin resmi Twitter adresinden paylaşılan
mesaj örnekleri

İlk kez 22 Şubat 2013 tarihinde vizyona giren filmin, 2013 yılının Eylül
ayında Oscar Ödül Törenleri için Türkiye’nin adayı olduğunun açıklanmasının ardından 11 Ekim 2013 tarihinde ikinci kez vizyona girmiştir. Filmi 2013
yılında seyreden kişi sayısı 2.158.749 olmuştur. (boxofficeturkiye.com)
Ancak film, Amerikan Sinema Sanatları Akademisi’nin 21 Aralık 2013 tarihinde yayınladığı 9 filmlik listede yer almamıştır. (hurriyet.com.tr, 22 Aralık
2015) Çoğunlukla İngilizce paylaşımların yapıldığı resmi Twitter hesabının
bu süreçte açıldığı görülmüştür. 2013 yılının Eylül ayında açılan hesapta ilk
paylaşım 7 Ekim 2013 tarihinde yapılmıştır. Adres adı İngilizce olan Twitter
hesabındaki paylaşımların çoğu İngilizce olarak yapılmıştır.
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Eki.13

Kas.13

Ara.13

Oca.14

Şub.14

Mar.14

Nis.14

May.14

Mart 2015

Tablo 16: “Kelebeğin Rüyası” filminin resmi Twitter hesabından paylaşılan twitlerin aylara göre dağılımı

Twit Sayısı

46

18

8

0

0

0

0

0

4

Retwit Sayısı

4

54

12

0

0

0

0

0

0

Toplam

50

72

20

0

0

0

0

0

4

Grafik 9: “Kelebeğin Rüyası” filminin resmi Twitter hesabından paylaşılan twitlerin aylara göre dağılımı

Grafik 10: Kelebeğin Rüyası filminin ikinci kez vizyona girdiği 2013 yılının Ekim ayında resmi Twitter hesabından paylaşılan twitlerin günlere göre
dağılımı

- 156 -

Sosyal Medya ve Sinema: Türk Filmlerinin Sosyal Medya Kullanımı
Grafik 11: Kelebeğin Rüyası filminin resmi Twitter hesabından 2013
yılının Ekim, Kasım ve Aralık aylarında paylaşılan twitlerin günlere göre dağılımı

“Kelebeğin Rüyası” filminin Twitter adresinden yapılan paylaşımlarda
twit ve retwitlerin aylara göre dağılımı belirlenerek Tablo 16 ve Grafik 9 hazırlanmıştır. Yapılan paylaşımların aylara göre dağılımı incelendiğinde, paylaşımların tamamına yakınının 2013 yılının Ekim, Kasım ve Aralık aylarında
yapıldığı görülmüştür. 2014 yılının Ocak ayından itibaren paylaşım sayısı sıfıra düşmüştür. 2014 yılının Kasım ayında 1, 2015 yılının Mart ayında 4 paylaşım yapılmasının dışında hiç paylaşım yapılmamıştır. Paylaşımın en fazla
olduğu ay, ikinci kez gösterime girildiği Ekim ayı değil Kasım ayı olmuştur.
Kelebeğin Rüyası filminin ikinci kez vizyona girdiği 2013 yılının Ekim
ayında Resmi Twitter hesabından paylaşılan twitlerin günlere göre dağılımını gösteren Grafik 10 ile 2013 yılının Ekim, Kasım ve Aralık aylarında paylaşılan twitlerin günlere göre dağılımını gösteren Grafik 11 de hazırlanmıştır.
Kasım ayında yapılan 72 paylaşımın 18’i twit, 54’ü retwit şeklindedir. 20
Aralık 2013 tarihinden sonra hiçbir paylaşımın yapılmaması ve paylaşımların İngilizce olarak yapılması, Twitter hesabının daha çok Oscar Ödülleri
sürecine destek olmak amacıyla açıldığını düşündürmektedir.

- 157 -

Eyyvah Eyvah 3
2014 yılının en fazla seyredilen filmi olan Recep İvedik 4 filminin resmi
Twitter hesabı tespit edilemediği için ikinci sırada yer alan Eyyvah Eyvah
3 filmi inceleme kapsamına alınmıştır. “Eyyvah Eyvah 3” filminin Twitter
adresinden paylaşılan gönderimler incelenmiş ve twit ve retwitlerin aylara
göre dağılımı belirlenerek Tablo 17a, Tablo 17b ve Grafik 12 hazırlanmıştır.
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Fotoğraflar 33: Eyyvah Eyvah 3 filminin resmi Twitter adresinden paylaşılan
mesaj örnekleri
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Tem.13
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Eyl.13

Eki.13

Kas.13

Ara.13

Oca.14

Şub.14

Mar.14

Nis.14
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Haz.14

Tem.14

Ağu.14

Tablo 17a: “Eyyvah Eyvah 3” filminin resmi Twitter hesabından paylaşılan twitlerin aylara göre dağılımı

Twit Sayısı

2
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0

0

2
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8

3
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0

Retwit Sayısı

0

2

1

0

0

5
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0

1

0

0

0
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2

4

4

0

0

7
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Tablo 17b: “Eyyvah Eyvah 3” filminin resmi Twitter hesabından paylaşılan twitlerin aylara göre dağılımı

Twit Sayısı

1
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0

0

3

0

2

0

0

1

5

3
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0

2

Retwit Sayısı

0

0

3

0

0

0

13

0

0

0
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0

0

0

0
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1

2

3

0

3

0
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0

0

1

5

3

0

0
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Grafik 12: “Eyyvah Eyvah 3” filminin resmi Twitter hesabından paylaşılan twitlerin aylara göre dağılımı
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Eyyvah Eyvah 3 filmi için ilk paylaşım filmin çekimleri başlamadan önce
yapılmıştır. 29 Temmuz 2013 tarihindeki ilk twitin ardından filmin vizyona
girdiği 2014 yılının Ocak ayına kadar az sayıda paylaşım yapılmıştır. Filmin
fragmanın ve film müziğinin yayınlandığı, galasının yapıldığı ve vizyona girdiği 2013 yılının Ocak ayında twit sayılarında büyük bir sıçrama yaşanmıştır. Aralık ayında 7 olan toplam twit sayısı Ocak ayında 226’ya yükselmiştir.
Ocak ayı boyunca yapılan toplam 226 paylaşımın 83’ü Tweet, 143 tanesi
retwit şeklindedir. Filmin oyuncularının yanı sıra filmi seyredip beğenen vatandaşların twitleri, bunların arasında yer almaktadır.
Ocak ayında başlayan hareketlilik Şubat ayında da devam etmiş ancak
twit sayılarında düşüş meydana gelmiştir. Şubat ayında film ekibinde yer
alan kişilerin röportajları ve konuk olduğu Televizyon programları, katıldığı
yurt içi ve yurt dışı turneler ve söyleşiler, film müzikleri CD’sinin satışa çıkması Şubat ayında paylaşılan twitlerde yer almıştır. Şubat ayı boyunca yapılan toplam 189 paylaşımın 78’i twit, 111 tanesi retwit şeklindedir. Paylaşım
sayılarında belirgin bir düşüşün yaşandığı Mart ayında toplam 53 paylaşım
yapılmıştır. Bunların 33’ü twit, 20’si retwittir. Nisan ayı itibariyle filmle ilgili
paylaşımların sayısı çok azalmıştır. Nisan ayında filmin DVD’si satışa çıkmış,
Ekim ayında ise filmin ilk Televizyon gösterimi yapılmıştır. Ancak bu faaliyetlerle ilgili yapılan paylaşımların sayısı fazla değildir.
2014 yılının Mayıs ayından itibaren “Eyyvah Eyvah 3” filminin resmi
Twitter adresinde, başka yapımlarla ilgili yapılan paylaşımların sayısında artış
meydana gelmiştir. Filmin oyuncularının başarılarının ve faaliyetlerinin yanı
sıra aynı yapım şirketi tarafından hazırlanan farklı yapımlar ile ilgili bilgiler
sıkça kullanılmıştır. “Eyyvah Eyvah” serisinin birinci ve ikinci filmi ile ilgili Televizyon gösterimi ve özel halk gösterimleri ile ilgili bilgiler de paylaşılmıştır.
24 Mayıs 2014’te “Eyyvah Eyvah 3” filminin başrol oyuncusu Demet
Akbağ’ın da rol aldığı, yönetmenliğini Nuri Bilge Ceylan’ın yaptığı Kış Uykusu
filminin Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye alması ile ilgili tebrik mesajı
paylaşılmış, Demet Akbağ’ın kendi hesabından gönderdiği tebrik mesajı da
retwit edilmiştir. 2014 yılının Ekim ayında “Deliha”; 2015 yılının Ocak ayında “Bana Masal Anlatma” filmi ve “Bir Demet Tiyatro” yapımı, Şubat ayın- 163 -

da “Kocan Kadar Konuş”, Nisan ayında “Niyazi Gül Dört Nala”, Ekim ayında
“Düğün Dernek 2: Sünnet”, Kasım ayında “Kocan Kadar Konuş: Diriliş”, Aralık ayında “Dedemin Fişi”; 2016 yılının Ocak ayında “Annemin Yarası”, Şubat
ayında “Küçük Esnaf” filmlerinin afişleri, fragmanları ve bu yapımlarla ilgili
bilgiler paylaşılmıştır.
Grafik 13: Eyyvah Eyvah 3 filminin galasının vizyona girdiği 2015 yılının
Aralık ayında resmi Twitter hesabından paylaşılan twitlerin günlere göre
dağılımı

Grafik 14: Eyyvah Eyvah 3 filminin vizyona girdiği 31 Ocak 2014 tarihinin 2 hafta öncesi ve 2 hafta sonrasında resmi Twitter hesabından paylaşılan twitlerin günlere göre dağılımı

En fazla paylaşımın yapıldığı Ocak ayı boyunca gönderilen paylaşımlar
gün gün incelenmiş ve Grafik 13 hazırlanmıştır. Ayrıca Eyyvah Eyvah 3 filmi- 164 -
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nin vizyona girdiği 31 Ocak 2014 tarihinin 2 hafta öncesi ve 2 hafta sonrasında Resmi Twitter hesabından paylaşılan twitlerin günlere göre dağılımı
incelenerek Grafik 14 hazırlanmıştır. Grafiklere bakıldığında paylaşımların
filmin vizyona girdiği 31 Ocak 2014 tarihinden iki gün önce artmaya başladığı ve yaklaşık 1 hafta boyunca yüksek seviyelerde kaldığı, sonrasında
sayılarda azalma meydana geldiği görülmüştür.
Düğün Dernek 2: Sünnet
2015 yılının en fazla seyredilen Türk filmi Düğün Dernek 2: Sünnet filmidir. Düğün Dernek 2: Sünnet filminin vizyona girme tarihi 4 Aralık 2015,
resmi Twitter hesabından filmle ilgili paylaşımın ilk yapıldığı tarih 2 Temmuz
2015’tir. Filminin Twitter adresinden paylaşılan gönderimler incelenmiş,
twit ve retwitlerin aylara göre dağılımı belirlenerek Tablo 18 ve Grafik 15
hazırlanmıştır.
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Fotoğraflar 34: Düğün Dernek 2: Sünnet filminin resmi Twitter adresinden
paylaşılan mesaj örnekleri

Ağu.15

Eyl.15

Eki.15

Kas.15

Ara.15

Oca.16

Şub.16

Mar.16

Twit Sayısı

Tem.15

Tablo 18: Düğün Dernek 2: Sünnet filminin resmi Twitter hesabından
paylaşılan twitlerin aylara göre dağılımı

9

63

30

21

82

160

59

5

3

Retwit Sayısı

1

0

0

6

23

94

0

2

0

Toplam

10

63

30

27

105

254

59

7

3
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Grafik 15: “Düğün Dernek 2: Sünnet” filminin resmi Twitter hesabından paylaşılan twitlerin aylara göre dağılımı

Twitter hesabındaki ilk paylaşım, filmin çekim aşamasında olduğu 2
Temmuz 2015 tarihinde yapılmıştır. Ağustos ayında çekimler tamamlanmış
ve basın toplantısı gerçekleştirilmiştir. Basın toplantısının etkisiyle twitlerde
sıçrama olmuş ve toplam 63 twit atılmıştır. Eylül ayında twit sayıları düşüşe geçmiştir. Ekim ayında afiş ve teaser yayınlanmış ancak twit sayılarında bir artış olmamıştır. Filmin vizyona girmesinden önceki ay olan Kasım
ayında twitlerde belirgin bir artış meydana gelmiştir. Kasım ayı ikinci teaserın yayınlandığı, sinema biletlerinin ön satışının başladığı ve fragmanın
yayınlandığı aydır ve bunların hepsiyle ilgili Twitter üzerinden de paylaşımlar yapılmıştır. Kasım ayında dikkat çeken diğer bir konu, başka kullanıcıların hesaplarından yapılan paylaşımların “Düğün Dernek 2 Sünnet” filminin
Twitter adresinden retwit edilme sayısında da büyük bir artış olmasıdır. En
fazla sayıda twit, filmin galasının yapıldığı ve vizyona girdiği 2015 yılının Aralık ayında paylaşılmıştır. Aralık ayı boyunca yapılan toplam 254 paylaşımın
160’ı twit, 94 tanesi retwit şeklindedir. Filmin oyuncularının yanı sıra filmi
seyredip beğenen vatandaşların twitleri, bunların arasında yer almaktadır.
Aralık ayında filmin vizyona girmesi ile birlikte film ekibinde yer alan kişiler
kitle medyasına röportajlar vermiş, Televizyon programlarına konuk olmuş,
yurt içi ve yurt dışındaki turnelere katılmış ve söyleşiler gerçekleştirmiştir.
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Tüm bu faaliyetler Aralık ayında gönderilen twitlerde yer almıştır. Ocak
ayında twit sayısında büyük bir düşüş meydana gelmiştir. Aralık ayında 254
olan paylaşım sayısı Ocak ayında 59 olmuştur. İkinci büyük düşüş ise Şubat
ayında gerçekleşmiş ve bir önceki ay 59 olan paylaşım sayısı 7’ye inmiştir.
Mart ayında ise bu sayı 3 olmuştur. Şubat ayı filmin internet üzerinden de
satın alınabileceğinin duyurulduğu, Mart ayı ise filmin DVD’nin satışa çıktığının duyurulduğu aylar olmuştur.
Grafik 16: Düğün Dernek 2: Sünnet filminin vizyona girdiği 2015 yılının
Aralık ayında resmi Twitter hesabından paylaşılan twitlerin günlere göre
dağılımı

Grafik 17: Düğün Dernek 2: Sünnet filminin vizyona girdiği 4 Aralık
2015 tarihinin 2 hafta öncesi ve 2 hafta sonrasında resmi Twitter hesabından paylaşılan twitlerin günlere göre dağılımı

Filmle ilgili en fazla paylaşımın yapıldığı Aralık ayında twitlerin günlere
göre dağılımı da incelenmiş ve Grafik 16 oluşturulmuştur. Ayrıca filminin
vizyona girdiği 4 Aralık 2015 tarihinin 2 hafta öncesi ve 2 hafta sonrasında
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Resmi Twitter hesabından paylaşılan twitlerin günlere göre dağılımı incelenerek Grafik 17 hazırlanmıştır. Grafiklerde de açıkça görüldüğü gibi filmin
galasının yapıldığı ve vizyona girdiği Aralık ayının ilk haftasında twit sayısında büyük bir sıçrama vardır. Söz konusu hareketliliği daha iyi görebilmek için
filmin galasının yapıldığı 4 Aralık 2015 tarihinin öncesi ve sonrasındaki 2’şer
haftalık zaman dilimleri de analiz edilerek grafik haline getirilmiştir. Bu grafikte daha net görüldüğü gibi twit sayısındaki sıçramaların olduğu tarihler 2
Aralık, 5 Aralık ve 9 Aralık’tır. 2 Aralık 2015 filmin galasının yapıldığı gündür.
5 Aralık 2015, filmin vizyona girmesinin 1 gün sonrasıdır. Söz konusu günde
7 twit atılırken, başka kullanıcıların filmle ilgili yaptığı 20 olumlu yorum da
retwit edilmiştir. 20 retwitten 1 tanesi filmin oyuncularından Rasim Öztekin’e aittir, diğeri ise sinema ile ilgili bilgiler veren bir internet sitesidir. Diğer
18 retwit filmi seyreden vatandaşların filmle ilgili yapmış olduğu olumlu yorumlardan oluşmaktadır. 9 Aralık 2015 tarihinde ise filmin başrol oyuncuları
“3 Adam” adlı Televizyon programına katılmışlardır.
“Düğün Dernek 2 Sünnet” filminin Twitter adresinden yapılan paylaşımlardan bazılarının, paylaşımın yapıldığı günün özelliği dikkate alınarak
hazırlanması dikkat çekmektedir;
- 25 Aralık 2015 tarihinde paylaşılan “#DüğünDernek2 Sünnet’in yeni
yıl hediyesi de tabii ki türküyle olur! :) @AHMTKURAL ve @muratcemcir’den ‘’Şamama’’…” yazılı twit;
- 6 Şubat 2016 tarihinde paylaşılan “Soğuk bir tatil gününün en iyi etkinliği sinema! Bir de #DüğünDernek2 Sünnet sinemalarda ise tadından yenmez. ;)” yazılı twit,
- 6 Ocak 2016 tarihinde paylaşılan Soğuk havalardan korunmanın formülü: bir adet halay mendili + davul zurna. ;) #DüğünDernek2” yazılı
twit
bunlara örnek olarak verilebilir.
“Düğün Dernek 2 Sünnet” filminin Twitter adresinden yapılan paylaşımlarda dikkat çeken diğer bir nokta, filmle ilgili paylaşımların sadece filmin vizyona girdiği günlerde yoğunlaşmamasıdır. Çekimler süresince sette
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yaşananlar ile ilgili çok sayıda paylaşım yapılmış, çekimler bittikten hemen
sonra basın toplantısı yapılarak sosyal medyadan paylaşılmış, teaser ve afiş
Ekim ayından itibaren paylaşılmış, Kasım ayında ise İkinci teaser ve fragman
yayınlanmış ve filmin biletleri ön satışa sunulmuştur. Filmin gösterime gireceği Aralık ayına kadar film, farklı çalışmalar ön plana çıkarılarak sosyal
medyada gündemde tutulmuştur. Filmin galasının yapıldığı ve vizyona girdiği Aralık ayında ise bu aşamalarla ilgili paylaşımlar yapılmıştır. Böylece filmle ilgili yoğun paylaşımlar özellikle 2015 yılının Ağustos ayı ile 2016 yılının
Ocak ayını da kapsayan 6 aylık sürece yayılmış ve film daha uzun süre sosyal
medyada gündeme getirilmiştir.
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Türk Sinema Filmlerinin Twitter Kullanımı Araştırması Sonucu
Yapılan incelemeler sonucunda 2006-2015 yılları arasında incelenen
30 filmden 2 tanesinin web sitesinin olmadığı görülürken, 18’inin ise resmi
web sitesine, afişlerinde adreslerine yer verilmiş olmasına rağmen erişim
sağlanamamıştır. Web sitesi olmayan veya web sitesine erişim sağlanamayan filmlerin çoğunun 2006-2010 yılları arasında vizyona girmiş filmler olduğu görülürken, daha yakın tarihlerde vizyona girmiş olan “Eyyvah Eyvah
3 (2014)”, “Celal ile Ceren (2013)”, “Fetih 1453(2012)” filmlerinin web sitelerinin erişime kapalı olduğu görülmüştür. 2015 yılı yapımı “Kocan Kadar
Konuş” filminin afişinde verilen web sitesi ise filmin yapımcısı olan BKM’nin
resmi web sitesindeki filmle ilgili sayfaya bağlantı yapmaktadır.
Seri şeklinde devam eden Eyvah Eyvah (2010), Eyvah Eyvah 2 (2011) ve
Eyvah Eyvah 3 (2014) filmlerinin her biri için yeni web sayfası hazırlanmadığı, www.eyyvaheyvah.com adresli web sayfasının üç film için de kullanıldığı
görülmüştür. Benzer şekilde Düğün Dernek (2013) için hazırlanan dugundernekfilmi.com adresli web sitesi Düğün Dernek 2: Sünnet (2015) filmi için
de kullanılmıştır.
İnternet siteleri potansiyel seyircilerin filmlerle ilgili bilgi aradıklarında
başvurabilecekleri en güvenilir, hızlı, pratik ve ekonomik bilgi kaynağıdır. Bu
olanağın daha etkin ve uzun dönemli olarak kullanılması sağlanabilir.
Araştırmamıza dahil edilen filmlerin tespit edilebilen en eski sosyal
medya hesabı 2010 yı-lında Twitter’da açılmıştır. 2011 yılında Facebook,
2012 yılında Youtube, 2014 yılında Instagram ve Gogle+ tabloya dahil edilmiştir.
Filmlerin açılmış olan sosyal medya adreslerinin genellikle halen aktif
olduğu görülmüştür. Sadece Allah’ın Sadık Kulu Barla (2011) filminin web
sitesine ve Facebook sayfasına erişim mümkünken Twitter sayfasına erişim
sağlanamamıştır. Bazı filmlerin resmi web sitelerine artık erişim sağlanamasa bile sosyal medya hesaplarının halen aktif olduğu görülmektedir. Eyyvah Eyvah 2 (2011), Fetih 1453 (2012), Eyyvah Eyvah 3 (2014), Kocan Kadar
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Konuş (2015) filmlerinin resmi web sitelerine erişim sağlanamıyor olsa da
sosyal medya hesaplarının halen açık olduğu görülmüştür.
Araştırmamıza dahil edilen 30 Türk filminden 12 tanesinin resmi sosyal
medya hesapları bulunmaktadır. Söz konusu 12 filmin toplam sosyal medya
hesabı sayısı 29’dir. Ancak bu hesaplardan üç tanesi seri olarak çekilen filmlerin birlikte kullandıkları resmi sosyal medya hesaplarıdır.
Sosyal medya hesabı açan 12 filmin en fazla tercih ettiği platformun
Twitter olduğu görülmüştür. 12 filmin 11 tanesi Twitter, 10 tanesi Facebook,
3 tanesi Youtube, 3 tanesi Instagram, 1 tanesi de Google + hesabı açmıştır.
Araştırmanın yapıldığı tarihte tespit edilebilen en eski sosyal medya hesabı Twitter’da ol-duğu ve incelenen filmlerin tespit edilebilen resmi sosyal
medya hesaplarının çoğunluğu Twit-ter’da olduğu için araştırmamızın üçüncü aşamasında filmlerin Twitter hesaplarındaki paylaşımlar incelenmiştir.
Araştırmamızın üçüncü aşamasında en fazla izlenen ve Twitter hesabı olan filmlerin Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlar incelenmiştir. Genel
olarak bakıldığında Türk filmlerinin Twitter hesaplarını giderek daha profesyonelce kullandıkları ve giderek daha fazla sayıda paylaşımda bulunma
eğilimi içinde olduğu görülmektedir. En çok seyredilen ilk üç film arasından
tespit edilebilen en eski sosyal medya paylaşımları 2010 yılının Şubat ayında vizyona giren Eyyvah Eyvah’a aittir. Filmin resmi Twitter adresindeki paylaşımlar filmin vizyona girdiği ay başlamış ve büyük oranda tamamlanmıştır.
Eyyvah Eyvah 2, Fetih 1453, Kelebeğin Rüyası ve Eyyvah Eyvah3 filmlerinde
kamera arkasıyla ilgili bilgi ve görüntüler sınırlı sayıda paylaşılmıştır. 2015
yılının en fazla seyredilen Türk filmi Düğün Dernek 2: Sünnet filmi için ise
Twitter adresinden yapılan filmle ilgili paylaşımlar sadece filmin vizyona girdiği günlerde ve sonrasında yoğunlaşmamaktadır. Çekimler süresince sette
yaşananlar ile ilgili çok sayıda paylaşım yapılmış, çekimler bittikten hemen
sonra basın toplantısı yapılarak sosyal medyadan paylaşılmış, teaser ve afiş
Ekim ayından itibaren paylaşılmış, Kasım ayında ise İkinci teaser ve frag- 175 -

man yayınlanmış ve filmin biletleri ön satışa sunularak Twitter üzerinden
de duyurulmuştur. Filmin gösterime gireceği Aralık ayına kadar film, farklı
çalışmalar ön plana çıkarılarak sosyal medyada gündemde tutulmuştur. Filmin galasının yapıldığı ve vizyona girdiği Aralık ayında ise bu aşamalarla ilgili
paylaşımlar yapılmıştır. Böylece filmle ilgili yoğun paylaşımlar özellikle 2015
yılının Ağustos ayı ile 2016 yılının Ocak ayını da kapsayan 6 aylık sürece yayılmış ve film daha uzun süre sosyal medyada gündeme getirilmiştir.

Filmle ilgili toplam twit sayısı

Filmle ilgili toplam retwit sayısı

26 Şubat 2010

17

15

2

9 Şubat
2010

Eyyvah Eyvah 2

7 Ocak 2011

57

36

21

14 Eylül
2010

Fetih 1453

16 Şubat 2012

274

253

21

5 Aralık
2011
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Filmle ilgili son twitin tarihi

Filmle ilgili toplam paylaşım sayısı

Eyyvah Eyvah

Filmin Adı

Filmle ilgili ilk twitin tarihi

Filmin vizyona girdiği tarih

Tablo 19: İncelenen filmlerin Twitter üzerinden yaptıkları paylaşım
sayıları ve tarihleri

11
Kasım
2015
20
Kasım
2014
17
Temmuz
2013
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Kelebeğin
Rüyası

İlk vizyon tarihi: 22 Şubat
2013
İkinci vizyon
tarihi: 11 Ekim
2013

146

76

70

Eyyvah Eyvah 3

31 Ocak 2014

544

245

299

Düğün Dernek
2: Sünnet

4 Aralık 2015

558

432

126

7 Ekim
2013

29
Temmuz
2013
2
Temmuz
2015

20
Aralık
2013
11
Kasım
2015
4 Mart
2016

“Düğün Dernek 2 Sünnet” filminin Twitter adresinden yapılan paylaşımlardan bazılarının, paylaşımın yapıldığı günün özelliği dikkate alınarak
hazırlanması da dikkat çekmektedir. Sosyal medyayı takip eden kişilerin o
güne özel duygu ve ihtiyaçlarına seslenen ve filmi ön plana çıkaracak şekilde
tasarlanmış mesajlar paylaşılması dikkat çekmektedir.
Kelebeğin Rüyası dışındaki filmler göz önünde bulundurulduğunda yapılan paylaşımların filmlerin galasının yapıldığı ve sinemalarda vizyona girdiği ay en yüksek seviyeye çıktığı, daha sonra azaldığı ve minimum seviyeye
indiği görülmektedir. Bu da Twitter kullanımıyla öncelikli olarak, vizyona
girdiğinde filmi daha çok gündeme getirerek bu sayede seyirci sayısını artırabilmenin hedeflediğini ve Twitter’ın öncelikle pazarlama çalışmalarında
kullanılan araçlardan biri olarak görüldüğünü düşündürmektedir. Filmin sinemalarda gösterimi bittiğinde filmle ilgili paylaşımlar da azalmaktadır. Kelebeğin Rüyası filminin Twitter adresinin ve yapılan paylaşımların çoğunun
İngilizce olması ve Oscar Adaylarının açıklandığı günden itibaren paylaşımların uzun süre yapılmaması, Twitter hesabının Oscar Ödül Törenlerine yönelik olarak açıldığını düşündürmektedir. Bu nedenle yapılan paylaşımların
en yüksek seviyede olduğu ay, vizyona girdiği ay değildir.
Filmler için açılan sosyal medya hesaplarında film vizyondan kalktıktan
sonra filmle ilgili yapılan paylaşımların minimum seviyeye indiği ancak aynı
- 177 -

yapım şirketi tarafından hazırlanan diğer yapımlarla ilgili bilgi verilmeye
devam edildiği gözlenmektedir. Bu hem hesabın sahibi olan filme, hem de
hesap aracılığıyla tanıtımı yapılan diğer filme fayda sağlayan bir durumdur.
Böylece benzer hedef kitlelere seslenen yeni yapımlar, çok sayıda takipçi
sayısına ulaşmış sosyal medya hesabı aracılığıyla sesini çok daha kolay duyurma şansı bulmaktadır. Bu sayede hesap aktif olarak kalmakta; hesabın
asıl sahibi olan filmin gelecekte kendi potansiyel seyircileriyle iletişimini
Twitter aracılığıyla da sürdürmesini kolaylaştırmaktadır. Örneğin 26 Şubat
2010 tarihinde vizyona giren Eyyvah Eyvah filmi için aynı Twitter hesabından 11 Kasım 2015 tarihinde bile paylaşım yapılmıştır. Benzer şekilde 7
Ocak 2011 tarihinde vizyona giren Eyyvah Eyvah 2 filmi ile ilgili paylaşımlar,
2014 yılında bile aynı Twitter hesabı üzerinden devam etmiş; filmin TV gösterimleri ve bir festival kapsamındaki özel gösterimi hakkında takipçilere
kolaylıkla bilgi verilebilmiştir. Tüm bunlar, Türk sinema endüstrisinin sosyal
medyayı giderek daha fazla ve daha profesyonelce kullanacağının işaretleri
olarak yorumlanabilir. Bu sayede film yapımcıları potansiyel seyircilere film
vizyondan kalktıktan uzun süre sonra bile, doğrudan ve daha ekonomik
şekilde seslenebilecek sosyal medya kanallarını daha etkin kullanabilme
şansına sahip olacaktır.
3.2. Türk Sinema Filmlerinin Instagram Kullanımı Araştırması
Kitabımızın bu bölümünde 2015 yılında en çok seyredilen ve Instagram’da hesabı olan 5 Türk sinema filmi, Instagram kullanımı açısından değerlendirilecektir. Resmi hesaplar aracılığıyla paylaşılan mesajların aylara
göre dağılımı incelenecek; aralarındaki farklılıklar ve benzerlikler içerik
analizi yöntemi kullanılarak tespit edilmeye çalışılacaktır. Araştırmayla en
fazla seyredilen Türk sinema filmleri için açılan Instagram hesaplarının nasıl
kullandığı tespit edilmeye çalışılacaktır.
Araştırmamızda öncelikle 2015 yılında en fazla seyredilen Türk filmleri
tespit edilerek Tablo 20 oluşturulmuştur.
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Tablo 20: 2015 yılında en fazla
(Kaynak: http://boxofficeturkiye.com/)
Sıra

Filmin Adı

seyredilen

Vizyona Giriş
Tarihi

Türk

filmleri

Seyirci Sayısı

1

Düğün Dernek 2: Sünnet

04.12.15

5.231.330

2

Mucize

01.01.15

3.582.552

3

Kocan Kadar Konuş

20.03.15

1.930.677

4

Ali Baba ve Yedi Cüceler

13.11.15

1.930.677

5

Selam: Bahara Yolculuk

13.03.15

1.827.011

6

Bana Masal Anlatma

09.01.15

1.576.979

7

Aşk Sana Benzer

23.01.15

1.406.620

8

Yapışık Kardeşler

30.01.15

1.014.630

9

Niyazi Gül Dört Nala

08.05.15

994.016

10

Sevimli Tehlikeli

06.02.15

911.833

Söz konusu filmlerin resmi sosyal medya adreslerinin hangileri olduğunu doğru tespit edebilmek için ilk olarak filmlerin afişleri incelenmiş ve
afişlerin üzerinde yer alan Instagram adresleri belirlenerek Tablo 21 oluşturulmuştur. Instagram adresinin afişin üzerinde olmaması durumunda afiş
üzerinde yazılı olan resmi web sitesi adresleri ile resmi sosyal medya adreslerine bakılmış; bu sayfalarda filme ait resmi bir Instagram adresi belirtilmişse onlar da tabloya dahil edilmiştir.
Bazı filmlerin Instagram adresleri olmadığı görülmüştür. 2015 yılında
en çok seyredilen film, Düğün Dernek 2: Sünnet olmuştur. Ancak filme ait
bir Instagram hesabı yoktur. Benzer şekilde en çok seyredilen filmler arasında yer alan Selam: Bahara Yolculuk, Bana Masal Anlatma ve Niyazi Gül
Dört Nala filimlerinin de Instagram hesapları bulunmamakadır. Aşk Sana
Benzer filminin Instagram hesabı bulunmasına rağmen, bu hesapta hiç post
yer almamaktadır. Bu nedenle Mucize, Kocan Kadar Konuş, Ali Baba ve Yedi
Cüceler, Yapışık Kardeşler ve Sevimli Tehlikeli adlı filmler inceleme kapsamına alınmıştır. Bu filmlerin resmi Instagram adresleri, bu adreste yaptıkları
postların sayısı ve takipçi sayıları kullanılarak tabloya eklenmiştir.
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Kocan Kadar Konuş filminin başarı kazanmasının ardından serinin ikinci
filmi olan “Kocan Kadar Konuş: Diriliş” çekilmiştir. Serinin iki filmi de aynı
Instagram hesabını kullanmıştır. Bu nedenle bu hesapta serinin birinci filmi
ile ilgili yapılan ilk paylaşımın tarihi olan 27 Kasım 2014 tarinden 5 Kasım
2015 tarihine kadar geçen zaman aralığında yapılan, sadece serinin birinci
filmi ile ilgili paylaşımlar incelenmiştir.
Bulgular
Instagram hesabı olan Türk filmlerinden 2015 yılında en fazla seyredilen ilk 5 film tespit edilerek Tablo 2 oluşturulmuştur. Tablo 21 incelendiğinde Instagram hesabındaki takipçi sayısıyla filmin gişe başarısının doğru
orantılı olmadığı görülmektedir. Sevimli Tehlikeli filmi yaklaşık 900 bin kişi
tarafından seyredilmesine rağmen yaklaşık 3 buçuk milyon kişi tarafından
seyredilen Mucize filminden yaklaşık 7 kat fazla takipçiye sahiptir. Benzer
durum gönderim sayıları için de söylenebilir. Mucize filmi için 189 post gönderilmişken, Sevimli Tehlikeli filmi için 346 post gönderilmiştir.

Tablo 21: Instagram hesabı olan Türk filmlerinden 2015 yılında en
fazla seyredilen ilk 5 film
Vizyona
Filmin Adı

Giriş
Tarihi

Mucize
Kocan Kadar
Konuş
Ali Baba ve Yedi
Cüceler

Seyirci

Resmi Sosyal Medya

Sayısı

Hesapları

01.01.15 3.582.552
20.03.15 1.930.677
13.11.15 1.930.677

Yapışık Kardeşler

30.01.15 1.014.630

Sevimli Tehlikeli

06.02.15

911.833

www.instagram.com/mucizefilm/
www.instagram.com/kocankadarkonusfilm
https://www.instagram.
com/alibabave7cuceler/
https://www.instagram.
com/yapisikkardesler/
https://www.instagram.
com/sevimlitehlikelifilm/
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Gönderim
Sayısı
189
344

Takipçi
Sayısı
1.367
28.343
(*)

198

9.113

121

3.738

346

10.656

Sosyal Medya ve Sinema: Türk Filmlerinin Sosyal Medya Kullanımı
(*)www.instagram.com/kocankadarkonusfilm adresli Instagram hesabı, “Kocan Kadar Konuş” filmi için kullanıldıktan sonra, aynı serinin devam
filmi olan “Kocan Kadar Konuş 2: Diriliş” filmi için de kullanıldığından takipçi
sayısı her iki filmin birlikte kazandığı takipçi sayısını göstermektedir.
Araştırmamızın ikinci kısmında Mucize, Kocan Kadar Konuş, Ali Baba ve
Yedi Cüceler, Yapışık Kardeşler ve Sevimli Tehlikeli adlı filmler ile ilgili Instagram paylaşımları incelenmiştir.
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Mucize
1 Ocak 2015 tarihinde vizyona giren Mucize filmi ile ilgili resmi Instagram hesabından yapılan paylaşımlara bakılmış ve paylaşımların aylara göre
dağılımı incelenerek Tablo 22 ve Grafik 18 hazırlanmıştır.

Tablo 22: Mucize filmi ile ilgili Instagram paylaşımlarının aylara göre
dağılımı

Ağu.14

Post

Repost

Toplam

16

0

16

Eyl.14

14

0

14

Eki.14

13

6

19

Kas.14

1

2

3

Ara.14

43

8

51

Oca.15

34

1

35

Şub.15

21

0

21

Mar.15

15

2

17

Nis.15

9

0

9

May.15

0

0

0

Haz.15

1

0

1

Tem.15

0

0

0

Ağu.15

0

0

0

Eyl.15

0

0

0

Eki.15

1

1

2

Kas.15

0

1

1

Ara.15

0

0

0

Toplam

168

21

189
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Grafik 18: Mucize filmi ile ilgili Instagram paylaşımlarının aylara göre
dağılımı

Paylaşımların aylara göre dağılımına baktığımızda ilk paylaşımların filmin vizyona girmesinden 5 ay önce başladığı görülmektedir. Filmin içeriği,
vizyon tarihi ve yönetmeninin Mahsun Kırmızıgül olduğu ilk vurgulanan konular arasındadır. Ağustos, Eylül ve Ekim ayında paylaşımlar birbirine yakın
sayılarda yapılırken Kasım ayında düşüş göstermiştir. Sonrasında galanın
yapıldığı Aralık ayında paylaşım sayıları en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Filmin vizyona girdiği Ocak ayında paylaşım sayısı 51’den 35’e düşmüş. Şubat,
Mart ve Nisan aylarında da paylaşım sayılarındaki düşüş devam etmiştir.
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Fotoğraflar 35: Mucize filminin resmi Instagram adresinden paylaşılan mesaj
örnekleri

En fazla sayıda paylaşımın yapıldığı 2014 yılının Aralık ayındaki Instagram paylaşımlarının günlere göre dağılımını gösteren Grafik 19 ve filmin vizyona girdiği 1 Ocak 2015’in 2 hafta öncesi ve sonrasında yapılan Instagram
paylaşımlarının günlere göre dağılımını gösteren Grafik 20 hazırlanmıştır.
Grafik 19’ye bakıldığında Aralık ayındaki paylaşımların büyük bölümünün
filmin gala gecesinde yapıldığı görülmektedir. Grafik 20’e bakıldığında film
gösterime girdikten sonra bile gala gecesi yapılan paylaşım sayısına çıkılmadığı görülmektedir.
Paylaşım sayısının galanın yapıldığı gün, filmin vizyona girdiği günden
daha fazla olmasının Instagram’ın özellikleriyle ilgili olduğu söylenebilir. Fotoğraf ve video paylaşımının ön planda olduğu Instagram için, çok sayıda
popüler ismin katıldığı gala gecesi, filmin vizyona girdiği günden çok daha
fazla paylaşılabilir mesaj içermektedir. Galaya katılan birçok popüler kişinin
fotoğrafı Instagram hesabından paylaşılmış ve gecenin sanat dünyası açısından da önemsenen bir gece olduğu mesajı, hem fotoğraf hem de videolarla
Instagram’daki takipçilere iletilmiştir.
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Grafik 19: Mucize filmi ile ilgili en fazla paylaşımın yapıldığı 2014 yılının
Aralık ayında yapılan Instagram paylaşımlarının günlere göre dağılımı

Grafik 20: Mucize filminin galasının yapıldığı 1 Ocak 2015’in 2 hafta öncesi ve sonrasında yapılan Instagram paylaşımlarının günlere göre dağılımı
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Kocan Kadar Konuş
20 Mart 2015 tarihinde vizyona giren Kocan Kadar Konuş filmi ile ilgili
resmi Instagram hesabından yapılan paylaşımlara bakılmış ve paylaşımların
aylara göre dağılımı incelenerek Tablo 23 ve Grafik 21 hazırlanmıştır.

Tablo 23: Kocan Kadar Konuş filmi ile ilgili Instagram paylaşımlarının
aylara göre dağılımı

Post

Repost

Toplam

Kas.14

4

1

5

Ara.14

36

8

44

Oca.15

47

2

49

Şub.15

18

1

19

Mar.15

127

16

143

Nis.15

48

3

51

May.15

21

2

23

Haz.15

6

0

6

Tem.15

1

0

1

Ağu.15

0

0

0

Eyl.15

0

0

0

Eki.15

0

0

0

Kas.15

3

0

3

Ara.15

0

0

0

Toplam

311

33

344
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Grafik 21: Kocan Kadar Konuş filmi ile ilgili Instagram paylaşımlarının
aylara göre dağılımı

Kocan Kadar Konuş filmi ile ilgili ilk Instagram mesajı 27 Kasım 2014
tarihinde paylaşılmıştır. Instagram hesabı üzerinden toplam 344 post paylaşılmıştır. Bunların 33 tanesi başka kullanıcılar tarafından oluşturulan ve
Mucize filminin Instagram hesabı tarafından repost edilen paylaşımlardır.
İlk paylaşımlar filmin içeriği ile ilgili ipucu verir niteliktedir. Paylaşım sayıları Aralık ve Ocak aylarında yükselmeye devam etmiştir. Aralık ve Ocak
aylarında filmin içeriği, ekibi, vizyon tarihi ve basın toplantısı ile ilgili paylaşımlar yapılmıştır. Şubat ayında düşmüştür. Şubat ayında filmin afişi de Instagram aracılığıyla paylaşılmıştır. Paylaşım sayısı filmin galasının yapıldığı
ve vizyona girdiği Mart ayında en yüksek seviyeye çıkmıştır. Mart ayında
143 post gönderilmiştir. Mart ayında ayrıca film ekibi çok sayıda turneye
gitmiş, söyleşiye katılmış ve Televizyon programlarına konuk olmuştur. Nisan ayında post sayısı 143’ten 51’e düşmüş, sonraki aylarda da düşmeye
devam etmiştir.
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Fotoğraflar 36: Kocan Kadar Konuş filminin resmi Instagram adresinden paylaşılan mesaj örnekleri

Vizyonda başarılı bir sonuç elde eden filmin ikincisi de çekilmiş, aynı
Instagram hesabı serinini ikinci filmi için de kullanılmıştır. 2 Nisan 2015 tarihinde serinin ikinci filmi ile ilgili senaryo hazırlıklarının başladığı haber verilmiştir. Sonraki dönemlerde serinin birinci filmi ile ilgili paylaşımlar giderek
azalırkeni ikinci filmle ilgili paylaşımlar aratmıştır. Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında Kocan Kadar Konuş filmi ile ilgili hiç paylaşım yapılmamıştır. Hesap,
serinin ikinci filmi ile ilgili paylaşımlar yapmak için kullanılmıştır. Kasım ayında filmin Televizyonda gösterimi ile ilgili 3 post paylaşılmıştır. 5 Kasım 2015
tarihinde filmle ilgili son paylaşım yapılmıştır.
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Grafik 22: Kocan Kadar Konuş filmi ile ilgili en fazla paylaşımın yapıldığı 2015 yılının Mart ayında yapılan Instagram paylaşımlarının günlere göre
dağılımı

Kocan Kadar Konuş filmi ile ilgili en fazla paylaşımın yapıldığı 2015 yılının Mart ayında yapılan Instagram paylaşımlarının günlere göre dağılımını
göstermek için Grafik 22 hazırlanmıştır. Grafik, vizyon tarihinin 2 hafta öncesini ve 2 hafta sonrasını da göstermektedir. Grafikte Mart ayı boyunca en
fazla paylaşımın galanın gerçekleştirildiği ve filmin vizyona girdiği 18 Mart
2015 tarihinde yapıldığı görülmektedir.
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Ali Baba ve Yedi Cüceler
13 Kasım 2015 tarihinde vizyona giren Ali Baba ve Yedi Cüceler filmi ile
ilgili olarak resmi Instagram hesabından ilk 12 Mayıs 2015 tarihinde paylaşım yapılmıştır. Sekiz ay boyunca toplam 198 gönderim yapılmıştır. Filmle
ilgili yapılan paylaşımların aylara göre dağılımını göstermek için Tablo 24
ve Grafik 23 hazırlanmıştır. İlk paylaşımlarda filmin içeriği ile yönetmeni ve
başrol oyuncusu olan Cem Yılmaz konu alınmıştır. Mayıs, Haziran, Temmuz,
Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında az sayıda paylaşım yapılmış filmin sosyal
medya adresleri, ekibi, içeriği, çekim ve kurgu aşamalarından görüntüler
paylaşılmıştır. Ekim ayında filmin afişi de paylaşılmıştır. Filmle ilgili en fazla
paylaşım galanın yapıldığı ve filmin vizyona girdiği Kasım ayında yapılmıştır.
Kasım ayı boyunca filmden sahnelerin, ekibin katıldığı Televizyon programlarının, gala gecesinin, filmin biletlerinin alınabileceği internet adreslerinin,
web sitesinin konu alındığı toplam 123 paylaşım yapılmıştır. Aralık ayında
post sayısı 123’ten 45’e düşmüştür. Aralık ayından sonra Instagram adresinde hiç paylaşım yapılmamıştır.
Tablo 24: Ali Baba ve Yedi Cüceler filmi ile ilgili Instagram paylaşımlarının aylara göre dağılımı

Post

Repost

Toplam

May.15

7

1

8

Haz.15

3

0

3

Tem.15

6

0

6

Ağu.15

5

0

5

Eyl.15

2

0

2

Eki.15

6

0

6

Kas.15

123

0

123

Ara.15

45

0

45

Oca.16

0

0

0

Toplam

197

1

198
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Grafik 23: Ali Baba ve Yedi Cüceler filmi ile ilgili Instagram paylaşımlarının aylara göre dağılımı

Grafik 24: Ali Baba ve Yedi Cüceler filmi ile ilgili en fazla paylaşımın yapıldığı 2015
yılının Kasım ayında yapılan Instagram paylaşımlarının günlere göre dağılımı
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Fotoğraflar 37: Ali Baba ve Yedi Cüceler filminin resmi Instagram adresinden
paylaşılan mesaj örnekleri

Ali Baba ve Yedi Cüceler filmi ile ilgili en fazla paylaşımın yapıldığı 2015
yılının Kasım ayında yapılan Instagram paylaşımlarının günlere göre dağılımını göstermek için Grafik 24 hazırlanmıştır. Grafik, vizyon tarihinin 2 hafta
öncesini ve 2 hafta sonrasını da göstermektedir. Grafikte Kasım ayı boyunca
en fazla paylaşımın galadan bir gün once gerçekleştirilen, filmin oyuncularının katılımıyla basın toplantısının yapıldığı ve canlı yayınlanan 3 Adam adlı
Televizyon programına konuk olunduğu 11 Kasım 2015 tarihinde yapıldığı
görülmektedir.
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Yapışık Kardeşler
30 Ocak 2015 tarihinde gösterime giren Yapışık Kardeşler filmi ile ilgili
resmi Instagram hesabı üzerinden ilk kez 12 Eylül 2014 tarihinde paylaşım
yapılmıştır. 6 ay boyunca filmle ilgili 121 paylaşım yapılmıştır. Paylaşımların aylara göre dağılımını göstermek amacıyla Tablo 25 ve Grafik 25 hazırlanmıştır. Eylül ayındaki ilk paylaşımlarda filmin ekibi ve kamera arkası
görüntüler konu alınmıştır. Eylül ayı boyunca 17 paylaşım yapılmıştır. Ekim
ayındaki paylaşım sayısı 15 olmuştur. Basın toplantısının yapıldığı ve vizyon
tarihinin paylaşıldığı Kasım ayında paylaşım sayısı 28’e yükselmiştir. Aralık
ayında filmin afişi paylaşılmıştır. Aralık ayında 16’ya düşen paylaşım sayısı
Ocak ayında en yüksek seviyeye çıkmıştır. Ocak ayında fragmanın yayınlanması, galanın yapılması, filmin vizyona girmesi, film ekibinin canlı Televizyon programlarına konuk olması ile ilgili postlar gönderilmiştir. Şubat ayında post sayısı yeniden 15’e düşmüştür. Şubat ayında yapılan paylaşımların
çoğu ekipte yer alan kişileri katıldığı söyleşilerle ilgilidir. Şubat ayından sonra resmi Instagram hesabından hiç paylaşım yapılmamıştır.
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Fotoğraflar 38: Yapışık Kardeşler filminin resmi Instagram adresinden paylaşılan mesaj örnekleri
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Tablo 25: Yapışık Kardeşler filmi ile ilgili Instagram paylaşımlarının aylara göre dağılımı

Post

Repost

Toplam

Eyl.14

17

0

17

Eki.14

15

0

15

Kas.14

26

2

28

Ara.14

15

1

16

Oca.15

20

10

30

Şub.15

15

0

15

Mart.15

0

0

0

Toplam

108

13

121

Grafik 25: Yapışık Kardeşler filmi ile ilgili Instagram paylaşımlarının
aylara göre dağılımı
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Grafik 26: Yapışık Kardeşler filmi ile ilgili en fazla paylaşımın yapıldığı
2015 yılının Ocak ayında yapılan Instagram paylaşımlarının günlere göre dağılımı. Filmin vizyona girdiği 30 Ocak 2015 tarihinin 2 hafta öncesi ve 2 hafta
sonrasında yapılan Instagram paylaşımlarının günlere göre dağılımı.

Yapışık Kardeşler filmi ile ilgili en fazla paylaşımın yapıldığı 2015 yılının
Ocak ayında yapılan Instagram paylaşımlarının günlere göre dağılımı ile filmin vizyona girdiği 30 Ocak 2015 tarihinin 2 hafta öncesi ve 2 hafta sonrasını gösteren Grafik 26 hazırlanmıştır. Grafiğe bakıldığında en fazla paylaşımın
galanın yapıldığı 28 Ocak 2015 ve hesaptan gönderim yapılan son gün olan
13 Şubat 2015 tarihlerinde yapıldığı görülmektedir.
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Sevimli Tehlikeli
6 Şubat 2015 tarihinde vizyona giren Sevimli Tehlikeli filmi için resmi
Instagram hesabından ilk kez 17 Ekim 2014 tarihinde paylaşım yapılmıştır.
Filmle ilgili olarak 14 ay boyunca toplam 346 paylaşım yapılmıştır. Filmle
ilgili paylaşımların aylara göre dağılımını göstermek için Tablo 26 ve Grafik
27 hazırlanmıştır. İlk paylaşımlarda filmin içeriği, web sitesi, sosyal medya
adresleri, ekibi, afişi, teaserları hakkında bilgi verilmiştir. Ekim ayında 1 olan
paylaşım sayısı düzenli olarak artarak Kasım ayında 14’e, Aralık ayında 49’a,
Ocak ayında 50’ye, filmin gösterime girdiği Şubat ayında ise 163’e çıkarak
en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Kasım ayında vizyon tarihi verilirken; Aralık ayında filmle ilgili gazetelerde çıkan haberler, kamera arkası görüntüleri,
fragman, fragman galası paylaşılmış; Ocak ayında filmin ekibinde yer alan
kişilerin konuk oldupu Televizyon programları ile ilgili bilgiler aktarılmış; Şubat ayında filmin galası, filmin gösterildiği sinema salonlarıyla ilgili bilgiler,
film ekibinde yer alanların katıldığı turneler, söyleşiler ve canlı yayınlanan
Televizyon programları, film müziklerinin satın alınabileceği internet kanallarını konu alan paylaşımlar yapılmıştır.
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Fotoğraflar 39: Sevimli Tehlikeli filminin resmi Instagram adresinden
paylaşılan mesaj örnekleri
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Tablo 26: Sevimli Tehlikeli filmi ile ilgili Instagram paylaşımlarının aylara
göre dağılımı
Post

Repost

Toplam

Eki.14

1

0

1

Kas.14

14

0

14

Ara.14

49

0

49

Oca.15

50

0

50

Şub.15

162

1

163

Mar.15

49

0

49

Nis.15

5

0

5

May.15

6

0

6

Haz.15

2

0

2

Tem.15

2

0

2

Ağu.15

1

0

1

Eyl.15

3

0

3

Eki.15

0

0

0

Kas.15

1

0

1

Toplam

345

1

346

Grafik 27: Sevimli Tehlikeli filmi ile ilgili Instagram paylaşımlarının aylara göre dağılımı
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Mart ayından 49’a inen paylaşım sayısı sonraki aylarda hızla azalmıştır.
Paylaşım sayıları Nisan ayında 5, Mayıs ayında 6, Haziran ayında 2, Temmuz
ayında 2, Ağustos ayında 1, Eylül ayında 3, Ekim ayında sıfır, Kasım ayında
ise 1 olmuştur. Mayıs ayında filmin DVD’sinin çıktığı ile ilgili bilgiler aktarılmıştır. Instagram hesabından son paylaşım 10 Kasım 2015 tarihinde Atatürk’ün ölüm yıldönümü nedeniyle gönderilmiş olan anma mesajı olmuştur.
Grafik 28: Sevimli Tehlikeli filmi ile ilgili en fazla paylaşımın yapıldığı
2015 yılının Şubat ayında yapılan Instagram paylaşımlarının günlere göre
dağılımı. Filmin vizyona girdiği 6 Şubat 2015 tarihinin 2 hafta öncesi ve 2
hafta sonrasında yapılan Instagram paylaşımlarının günlere göre dağılımı.

Sevimli Tehlikeli filmi ile ilgili en fazla paylaşımın yapıldığı 2015 yılının
Şubat ayında yapılan Instagram paylaşımlarının günlere göre dağılımı ile filmin vizyona girdiği 6 Şubat 2015 tarihinin 2 hafta öncesi ve 2 hafta sonrasını
gösteren Grafik 28 hazırlanmıştır. Grafiğe bakıldığında en fazla sayıda post
gönderilen günün, filmin galasının yapıldığı gün değil film ekibinin Televizyonda canlı olarak yayınlanan Beyaz Show’a çıkmaları ve Berlin Galasına
katılmaları ile ilgili paylaşımların yapıldığı 13 Şubat 2015 tarihinde en üst
seviyeye çıktığı görülmektedir. Filmin galası ile ilgili paylaşımların yapıldığı 4
Şubat 2015, Gaziantep Galası ile ilgili paylaşımların yapıldığı 9 Şubat 2015,
Eskişehir Galası ile ilgili paylaşımların yapıldığı 14 Şubat 2015 ve filmin farklı şehirlerde ve ülkelerde gösterildiği sinema salonlarıyla ilgili bilgilerin de
paylaşıldığı 20 Şubat 2015 günlerinde de sayıların diğer günlere oranlara
yüksek olduğu görülmektedir.
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Türk Sinema Filmlerinin Instagram Kullanımı Araştırması Sonucu
Giderek daha fazla çeşitlenen ve daha fazla kişi tarafından kullanılan
sosyal medya uygulamaları arasında Instagram, kullanıcı sayısındaki hızlı
yükselişle dikkatleri üzerine çekmektedir. Fotoğraf ve video paylaşımının ön
plana çıktığı Instagram, kullanıcılarına kendi çektikleri görüntüleri kolayca
manüpile ederek farklı anlamlar yaratabilecekleri ve bunları takipçileriyle
paylaşabilecekleri bir platform sunmaktadır.
Görsellik, internet ve sosyal medya uygulamalarında giderek daha fazla ön plana çıkmaktadır. Kendilerini görüntülü olarak daha iyi anlatabilen
kişi ve kurumların internet ve sosyal medya ortamlarında daha fazla takipçi
sayısına ulaştıkları görülmektedir. En çok takipçisi olan sosyal medya hesaplarının sahiplerine bakıldığı zaman, birçoğunun kendini görsel olarak çok iyi
ifade edebilen sanat dünyasından kişiler oldukları görülmektedir.
Kişi ve kurumların kendilerini görüntülü olarak anlatabilecekleri en popülar uygulamalardan birisi olan Instagram, birçok kişi ve kuruluşun yanı
sıra sinema endüstrisi tarafından da kullanılmaktadır. Araştırma kapsamında 2015 yılında en çok seyredilen 5 Türk sinema filmi, Instagram kullanımı
açısından değerlendirilmiştir. Resmi hesaplar aracılığıyla paylaşılan mesajların aylara göre dağılımı incelenmiş; aralarındaki farklılıklar ve benzerlikler
içerik analizi yöntemi kullanılarak tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırmayla
en fazla seyredilen Türk sinema filmleri için açılan Instagram hesaplarının
nasıl kullandığı tespit edilmeye çalışılmıştır.
2015 yılında en fazla seyredilen ilk 10 filmden 5 tanesinin aktif Instagram hesabı bulunmaktadır.
Tablo 27: Instagram hesabı olan Türk filmlerinden 2015 yılında en fazla
seyredilen ilk 5 filmin toplam post ve repost sayıları
Film Adı

Post Sayısı

Repost Sayısı

Toplam

Mucize

168

21

189

Kocan Kadar Konuş

311

33

344

- 214 -

Sosyal Medya ve Sinema: Türk Filmlerinin Sosyal Medya Kullanımı
Ali Baba ve Yedi Cüceler

197

1

Yapışık Kardeşler

108

13

121

Sevimli Tehlikeli

345

1

346

1.129

69

1.198

Toplam

198

İncelenen beş filmede de en fazla paylaşımın yapıldığı ay, filmin vizyona
girmesinin hemen öncesinde gerçekleştirilen galanın yapıldığı ay olmuştur.
Bunun öncelikli sebebinin; söz konusu ayın, film yapımcılarının pazarlama
faliyetlerine en fazla ihtiyaç duydukları zaman dilimi olduğu söylenebilir. Filmin vizyona gireceğinden potansiyel seyircileri haberdar etmek için gerçekleştirilen faaliyetlerden bir tanesi de filmin galasının yapılmasıdır. Çok sayıda sanatçının ve diğer meslek gruplarından popüler ismin katıldığı galalar,
görsel olarak zengin bir malzeme sunmaktadır. Fotoğraf ve video paylaşımıyla öne çıkan Instagram, galanın yapıldığı gecenin fotoğraf ve videolarını
paylaşmak için çok uygun bir platformdur.
Paylaşım sayılarının filmlerin galalarının yapıldığı ayda en yüksek seviyeye çıkması, Instagramın film yapımcıları tarafından öncelikle filmlerin
pazarlama faaliyetleri çerçevesinde kullandıkları bir araç olduğunu ortaya
koymaktadır.
Instagram hesabı olan ve 2015 yılında en çok seyredilen Türk filmlerinin
resmi Instagram hesaplarındaki paylaşımlara bakıldığında diğer dikkati çeken
repost sayısının azlığıdır. Repost, diğer Instagram kullanıcılarının filmle ilgili
paylaşımlarının iletilmesi anlamına gelmektedir. Seyircilerin, ekip üyelerinin
veya medya mensuplarının filmle ilgili paylaşımları çok fazla repost edilmemiştir. İncelenen 5 film tarafından yapılan toplam 1198 paylaşımın sadece 69’u
repostlardan oluşmaktadır. Seyircilerin yanı sıra sanatçıların, sinema eleştirmelerinin ve medya mensuplarının filmlerle ilgili bilgi ve deneyimlerinin daha
fazla duyulması ve filmin daha fazla gündeme gelmesi açısından, repostların
daha fazla kullanılmasının yararlı olabileceği söylenebilir.
Instagram hesabındaki takipçi sayısıyla filmin gişe başarısının doğru
orantılı olmadığı görülmektedir. Sevimli Tehlikeli filmi yaklaşık 900 bin kişi
tarafından seyredilmesine rağmen yaklaşık 3 buçuk milyon kişi tarafından
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seyredilen Mucize filminden yaklaşık 7 kat fazla takipçiye sahiptir. Benzer
durum gönderim sayıları için de söylenebilir. Mucize filmi için 189 post
gönderilmişken, Sevimli Tehlikeli filmi için 346 post gönderilmiştir. Filmlerin
gişede ne kadar başarılı olacağı filmin kendisi, pazarlama çalışmaları, dönemin özellikleri vb. Birçok nedene bağlı olabilir. Instagram, bir sosyal medya
uygulaması olarak pazarlama çalışmaları çerçevesinde kullanılan araçlardan
bir tanesi olsa da filmin gişe sonuçlarını tek başına etkilemesi söz konusu
değildir.
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SONUÇ
Türk sinema endüstrisi sosyal medyayı en fazla yeni yapımların vizyona
girme aşamasında reklam ve tanıtımlarının yapılması amacıyla kullanmaktadır. Yeni bir yapım için hazırlıklar devam ederken sosyal medya aracılığıyla
tüm süreç seyircilere yansıtılabilmektedir. Sadece film bittikten sonra değil
senaryo aşamasından başlayarak tüm çekim ve yapım süreçleri seyircilerle
paylaşılabilmekte-dir.
Filmlerin sosyal medya paylaşımlarının büyük kısmının galanın yapıldığı ay gerçekleştirdiği göz önüne alındığında, sosyal medyanın Türk sinema
endüstrisi tarafınfan öncelikle pazarlama amacıyla kullanıldığını göstermektedir. Bu süreçte sosyal medya için içerik üretenlerin en çok ele aldığı konular, filmin içeriği (filmin hikayesi, filmin bir sahnesi veya replikleri, filmin
sloganı, filmdeki karakterlerin tanıtımı); filmin galası ve basın toplantıları;
filmin vizyona gireceği tarih; filmin kamera arkasından görüntüler ve filmin
ekibi; film ekibinin yurt içi ve yurt dışında katıldığı turneler, söyleşiler; filmin
tanıtım materyalleri (afiş, teaser, fragman); filmin seyredilebileceği sinema
salonlarının hangileri olduğu ve biletlerin nasıl alınabileceği; film ekibinin
verdiği röportaj-lar, katıldığı televizyon programları, filmle ilgili çıkan haberler; filmin vizyon başarısı, TV gösterimindeki rating başarısı, seyircilere teşekkür; özel gün ve kutlama mesajları; filmin TV gösterimi; filmin DVD’sinin
veya müzük CD’sinin çıkması; web sitesi ve diğer sosyal medya adresleri gibi
iletişim bilgileri; filmi izleyen kişilerin yorumları vb. olmaktadır. Bu bilgiler,
sosyal medya yönetiminin en önemli araçları haline gelmektedirler.
Eyyvah Eyvah serisinin Twitter paylaşımları, Türk sinema endüstrisinin
sosyal medya kul-lanımında dünden bugüne nasıl bir gelişim gösterdiğinin
en güzel örnekleri arasındadır. Eyyvah Eyvah (2010) filmi için Twitter üzerinden sadece 17 twit paylaşılmışken Eyyvah Eyvah 2 (2011) filmi için bu
sayı 57, Eyyvah Eyvah 3 (2014) filmi için ise 544 olmuştur. Eyyvah Eyvah
filminde filmin galasıyla ilgili hiç paylaşım yapılmamışken, Eyyvah Eyvah 2
filminin galası ile ilgili 1, Eyyvah Eyvah 3 filmi için ise gala ile ilgili 32 mesaj
paylaşılmıştır. Dört yıl gibi kısa bir süre içinde alınan mesafe, Türk sinema
endüstrisinin sosyal medyayı kullanmayı ne kadar büyük bir hızla öğ-rendikleri göstermektedir.
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En fazla paylaşım galanın yapıldığı ayda olsa da diğer aylarda da sosyal
medyanın gün-deminde yer alabilmek için daha uzun süreli bir paylaşım
planı yapmakta fayda vardır. Düğün Dernek 2: Sünnet filminde çekim, basın
toplantısı, fragman ve afişin paylaşılması gibi birçok aşa-mada çok sayıda
sosyal medya mesajı hazırlanmış ve paylaşılmıştır. Bu sayede film, sadece
vizyo-na girme aşamasında değil çok daha uzun süre sosyal medyanın gündeminde kalabilmiştir.
Kocan Kadar Konuş filminin paylaşımlarında sıkça görüldüğü gibi, aslında filmle ilgisi ol-mayan görüntülerin, filmin hikayesi bağlamında ele
alınarak ve yazılarla desteklenerek yeniden yorumlanması, takipçilerin sosyal medya ortamlarında bu paylaşımları kendi duygu ve düşüncele-rini anlatmalarının bir aracı haline getirmelerini kolaylaştırabilmektedir. Kısacası
filmle ilgili payla-şımlar, kullanıcıların daha kolay etkileşim kurabilecekleri
ve kendi takipçileriyle paylaşabilecekleri bir şekle getirilerek sunulmuştur.
Filmden sahneleri gösteren fotoğrafları sadece fotoğraf olarak vermekle yetinmeyip, diya-logları da fotoğrafın üzerine yazmak, mesajın görselleştirilmesi, daha kolay anlaşılabilir ve paylaşı-labilir hale getirilmesi açısından
etkili bir yoldur. Eyyvah Eyvah 3, Kocan Kadar Konuş, Mucize, Ali Baba ve
Yedi Cüceler filmlerinde bu şekilde çok sayıda örnek görmek mümkündür.
Düğün Dernek 2: Sünnet filminin bazı paylaşımlarında, paylaşım zamanının da göz önünde bulundurulmuş olması altı çizilmesi gereken konulardan birisidir. Sosyal medya ortamında zaman-lama en önemli konular arasındadır. Pazar günü paylaşılan bir mesajla pazartesi günü paylaşılan mesaj
ya da yaz tatilinde paylaşılan mesajlarla eğitim yılı içerisinde paylaşılan mesaj birbirinden çok farklıdır. Filmin sinemalarda seyredilmesini amaçlayan
film yapımcılarının Pazar günü veya kar tatilinin yapılmış olduğu bir günde,
söz konusu günlerin özelliklerine vurgu yaparak, takipçile-rine Düğün Dernek 2: Sünnet filmine gidebilecekleri alternatifini hatırlatmaları pazarlama
çalışma-ları çerçevesinde doğru ve etkili bir yaklaşımdır.
Kısacası Türk filmleri her geçen gün sosyal medya araçlarından daha
fazla yararlanmakta-dır denilebilir. Giderek daha fazla sosyal medya platformunda daha fazla sayıda mesaj paylaşıldı-ğı, paylaşılan mesajların içeriğinin
ve zamanlamasının daha iyi planlandığı görülmektedir.
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