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“ Dünyadaki 7,5 milyarı 
aşkın insanın her birine 
İslam’ın değil, İslam 
düşmanlığının  
küresel bir tehdit  
olduğunu anlatmalıyız.
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SUNUŞ

HAYIRLI OLSUN

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, yeni bir solukla hazırla-
nan yepyeni dergisiyle de artık izleyici ve dinleyicilerin ya-
nında olacak.

27 yıllık geçmişi olan RTÜK, 1994’te başlayan çalışmala-
rına yeni bir ivme katarak değerlerimizi korumayı sürdü-
rüyor. Deneyimli uzman kadrosuyla 7/24 düzenleme ve 
denetleme faaliyetlerini hayata geçiren Üst Kurulumuz 
tarafsız, güvenilir, iletişim özgürlüklerine saygılı, yenilikçi 
medya hizmetlerinin sunulmasına rehber olma hedefiyle 
yola hızla devam ediyor.

Radyo ve televizyon yayıncılığı alanında düzenleme faali-
yetlerini yürütürken çocuklara, gençlere, kadınlara, yaşlılara 
ve engellilere pozitif  ayrımcılık yapan Radyo ve Televizyon 
Üst Kurulunun amacı; milli ve manevi değerleri gözeten, 
insana ve aile kavramına saygılı, Türkçemizin güzel kulla-
nıldığı yayınların ortaya konulmasıdır.

Aziz vatandaşlarımızın görüş, öneri, beklenti ve taleplerine 
her zaman açık olan RTÜK, bu dergisiyle iletişim kanalları-
na bir yenisini daha ekleyerek tüm paydaşlarıyla bağlantısını 
daha da güçlendiriyor.  

Bu vesileyle; desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Cum-
hurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak 
üzere tüm devlet büyüklerimize, büyük bir özveriyle görev 
yapan kıymetli Üst Kurul Üyelerimize, yazılarıyla RTÜK 
İletişim Dergisine anlam katan yazarlarımıza, editoryal sü-
reci yürüten “Yayın Kurulu” ekibi ile bütün mesai arkadaş-
larıma teşekkür ediyor, sağlıklı günler diliyorum.

Ebubekir ŞAHİN
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu 
Başkanı
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MEDYANIN
ROLÜMEDYANIN

İSLAM KARŞITLIĞI VE
DİN İSTİSMARIYLA MÜCADELEDE

Yüce dinimiz İslam; insanın kendisiyle, Rabbiyle, 
toplumla, çevreyle ve bütün varlık âlemiyle ilişkisini 
en ideal düzeyde belirleyen ilkeleri açıklayarak 
onun dünya ve ahiret huzurunu temin eden ilahi 
bir nizamdır. Bütün insanlar için can, mal, akıl, 
nesil ve din özgürlüğünü temin eden barış ve 
merhamet dinidir. Allah’ın son ve evrensel mesajı 
Kur’an-ı Kerim; dünyada huzur ve barışın en büyük 
teminatı olarak adaleti, temel hak ve hürriyetlerin 
dokunulmazlığını, çevre ve toplumla ilişkilerde 
şefkat ve merhameti emretmektedir. Nitekim “Ey 
iman edenler! Hepiniz topluca barış ve güvenliğe 
(İslam’a) girin. Şeytanın adımlarını izlemeyin. 
Çünkü o, size apaçık bir düşmandır” (Bakara, 
2/208) ayeti, İslam’a tabi olmanın evrensel ve en üst 
ilkesi olarak hep beraber barışı sahiplenip bu bilinçle 
Allah’a teslimiyeti emretmekte, söz konusu huzur 
ve esenlik iklimine zarar veren, birlik ve beraberliği 
zedeleyen tutum ve davranışları şeytanın adımları 
olarak nitelemektedir. Dolayısıyla, yeryüzünün imar 
ve ıslahı için gayret etmeyi hayatın ve varoluşun 
gayesi kabul eden müminler için iyilik ve takvada 
yardımlaşmak, kötülük ve düşmanlık üzere asla 
bir araya gelmemek, düşünce ve davranışın ana 

Prof. Dr. Ali ERBAŞ
Diyanet İşleri Başkanı

Ey iman edenler!  
Hepiniz topluca barış ve güvenliğe (İslam’a) girin.  
Şeytanın adımlarını izlemeyin. Çünkü o, size apaçık bir düşmandır. 
(Bakara, 2/208)“
ROLÜ
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ekseni olarak tebarüz etmektedir. Bu doğrultuda; 
Peygamber Efendimiz (s.a.s.) Müslümanı “insanların 
elinden ve dilinden emin olduğu, can ve mal 
hususunda güvendiği kişi” olarak tanımlamaktadır. 
Bu ideali temel bir ilke kabul eden Müslümanlar, 
dünyadaki herkesin onurlu, özgür ve insanca bir 
hayat yaşama hakkını savunmayı ve bu uğurda 
çalışmayı, inançlarının gereği bir sorumluluk olarak 
görmektedirler.

Tarihî süreç içerisinde, İslam’ın ilkelerinin hayata 
rehberlik ettiği dönemlerde yeryüzü insanî değerlerle 
buluşmuş, huzur ve güven hayata egemen olmuştur. 
Nitekim miladî yedinci asırda bir cahiliye dönemi, 
vahyin aydınlığında asr-ı saadete dönüşmüş, bir 
asırlık bir zamanda Endülüs’ten Orta Asya’ya 
kadar büyük bir coğrafyada Müslümanlar, İslam’ın 
aydınlık yüzüyle insanlığı tanıştırmışlardır. 7. 
asırdan 18. asra kadar müslümanların kurdukları 
medeniyetlerde ve yaşadıkları coğrafyalarda 
adalet, barış ve birlikte yaşamaya dair nice güzel 
örnekler kayda geçmiştir. Ancak 18. yüzyıldan 
itibaren dünya her açıdan köklü değişikliklere 

sahne olmuştur. Son iki asırlık süreçte yeryüzünde 
yaşananların neticesinde  bugün sosyal, kültürel, 
siyasi ve iktisadi açılardan devasa krizlerin kuşatması 
altında dünyamız tarihinin en zor dönemlerinden 
birini yaşamaktadır. Söz konusu kaotik süreçten ise 
en fazla Müslümanlar etkilenmiş, İslam coğrafyası 
savaşlar, işgaller, şiddet ve yoksulluk altında zor ve 
sıkıntılı süreçlere mahkûm edilmiştir.

Açıkça ifade etmek 
gerekir ki, bir İslam 
düşmanlığı projesi olan 
İslamofobi, ardında kirli 
çıkar ilişkileri ve ırkçılık 
barındıran ciddi bir insan 
hakları sorunudur. 

“
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Fiili, iktisadi ve kültürel açıdan müdahalelere 
maruz kalan İslam coğrafyasında özellikle İslam’ın 
ilkelerine yönelik planlı manipülasyonlar yapılmıştır. 
Bu bağlamda son zamanlarda İslam’ı karalamaya 
yönelik çabaların “İslamofobi” kelimesi etrafında 
yoğunlaştığını görmekteyiz. Özellikle son çeyrek asır 
boyunca çeşitli bahanelerle İslam coğrafyasını hedef  
alan çok yönlü baskı ve saldırılarla birlikte, İslam’ı 
ve Müslümanları bir korku ve tehdit unsuru olarak 
gösterme gayesiyle küresel bir algı operasyonu 
başlatılmıştır.

Açıkça ifade etmek gerekir ki, bir İslam düşmanlığı 
projesi olan İslamofobi, ardında kirli çıkar 
ilişkileri ve ırkçılık barındıran ciddi bir insan hakları 
sorunudur. İslam’ı, şiddet ve terörü besleyen bir 
ideolojiden ibaret göstererek bunu suni bir korku 
ile dünya kamuoyunda yaymak için çalışan hain ve 
karanlık bir projedir. Bu kavramı literatüre sokmaya 
çalışanların gerçek amacı, her durum ve şartta 
kültürler, toplumlar, dinler ve medeniyetler arasında 
kavga ve çatışma ortamı oluşturarak bundan çıkar 
sağlamaktır.

Avrupa’da söz ve eylemleri ile sürekli Müslümanları 
hedef  alan birtakım basın ve yayın organları ile 
örgütlenmeler, barış dini İslam’ı, terörle birlikte 
anmak suretiyle yapay bir korku ve endişe ortamı 
oluşturmaya çalışmakta, İslam düşmanlığı üzerinden 
üretilen nefret dili; sosyal medyada, televizyon 
programlarında, yazılı ve görsel basında ve siyasi 
söylemlerde sorumsuz bir şekilde kullanılmaktadır. 
Burada önemli bir husus da derin hesapların, 
küresel güç savaşlarının ve kirli çıkar ilişkilerinin 
neticesinde kurulan ve desteklenen terör örgütlerinin 
varlığıdır. Hepsi birer proje olan söz konusu terör 

örgütleri, yaptıkları insanlık dışı uygulamalarla 
İslamofobi endüstrisine malzeme üretmektedir.

Açıkça ifade etmeliyim ki, güven ve huzur ortamını 
bozan, bir arada yaşama ahlâkını ve hukukunu ihlal 
eden ve şiddete davet eden hiçbir söylem, eylem 
ve tutumun, sevgi, şefkat, merhamet ve adalet dini 
olan İslam’dan referans alması mümkün değildir. 
Bu doğrultuda İslam coğrafyasının bilhassa işgal 
ve iç savaşlara maruz kaldığı bölgelerde ortaya 
çıkmış olan DEAŞ, Boko Haram, eş-Şebab, el-
Kaide ve benzeri şiddet ve terör örgütlerinin, İslam 
ve onun samimi müntesipleriyle ilişkilendirilmesi 
kabul edilemez. Kuşkusuz bu marjinal yapılar, dinî 
hassasiyetlerden değil; sosyal, siyasal, ekonomik 
ve psikolojik dejenerasyonun ortaya çıkardığı 
şartlardan ve farklı manipülasyonlardan doğmuştur. 
Nitekim bu tür yapıların ve terör örgütlerinin, 
diğer dinleri referans alan örnekleri bulunduğu 
gibi; tamamen seküler saiklerle insanlık suçu 
işleyen birçok örneğinin varlığı da malumdur. Bu 
sebeple söz konusu yapıların eylem ve hareketleri 
asla Müslümanlara mâl edilemez. Kaldı ki bu tür 
anlayış, yaklaşım ve oluşumların en büyük zararı 
İslam’a ve Müslümanlara verdiği de açıktır. 

Diğer yandan, farklı amaç ve yöntemlerle dinin 
ilkeleri ve kutsalları üzerinden kitleler manipüle 
edilerek hakikat istismar edilmeye çalışılmaktadır. 
Nitekim küresel derin yapıların İslam coğrafyasında 
fitne, tefrika ve terör aracı olarak kurduğu sinsi ve 
karanlık bir yapı olan FETÖ terör örgütü, Allah ve 
Peygamber tasavvurunu, İslami kavramları, insani 

“ Açıkça ifade etmeliyim ki, 
güven ve huzur ortamını bozan, 
bir arada yaşama ahlâkını ve 
hukukunu ihlal eden ve şiddete 
davet eden hiçbir söylem, 
eylem ve tutumun, sevgi, 
şefkat, merhamet ve adalet dini 
olan İslam’dan referans alması 
mümkün değildir. 
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ve vicdani değerleri tahrif  ve tahrip ederek dini, 
her türlü çıkarına alet etmiştir. Bu itibarla, hem 
bilinçli ve ırkçı bir yaklaşım olan İslamofobi’nin 
hem de her türlü istismarcı yapının önüne 
geçmek için dünyadaki tüm Müslümanların ciddi 
ve kapsamlı çalışmalar yapmaları önemlidir. 
Öncelikle, söz konusu anlayışların ortaya çıkışını 
hazırlayan sebeplerin ve zeminin gerçekçi şekilde 
analiz edilmesi gerekmektedir. Aynı şekilde, İslam 
karşıtlarının ve istismarcı yapıların, inanç ve 
medeniyet değerleri konusunda bilgisiz gençleri 
kandırdığı gerçeğinden hareketle; İslam’ın ilke 
ve değerlerinin nesillerimize ve tüm insanlığa en 

güzel şekilde, doğru bir yöntem ve uygun bir üslup 
ile ulaştırılması hayatî bir sorumluluktur. Tüm bu 
süreçlerde en önemli hususlardan biri ise şüphesiz 
medya araçları ve sosyal medya mecralarında 
İslam’ın ilke ve değerlerinin en güzel şekilde 
tanıtılmasıdır. Zira hakikatle tanışan gönüller, kirli 
propagandalara ve art niyetli algı operasyonlarına 
iltifat etmeyecektir. 

Dolayısıyla bizlere düşen öncelikli görev ve 
sorumluluk, İslam’ın hak ve adalet anlayışını, Hz. 
Peygamber’in (s.a.s.) çağlar üstü örnekliğini ve üstün 
ahlâkî vasıflarını insanlık ailesinin her bir ferdine 
güzel bir dille, hikmetli bir üslupla sunmak için var 
gücümüzle çalışmaktır. Bilişim çağının araçlarını 
doğru şekilde kullanarak hakikate kasteden küresel 
projelerle hep beraber mücadele etmek ve böylece 
yüce dinimiz İslam’ı en iyi şekilde temsil edip 
anlatmak ve bu husustaki yanlış ilgi ve algıları 
sahih bilgiyi kuşanarak bertaraf  etmek, Kur’an 
ve sünnetin rehberliğinde yeryüzünde yeniden 
ma’rufun teminatı olmaktadır.  

“ İslam’ın ilke ve değerlerinin 
nesillerimize ve tüm insanlığa 
en güzel şekilde, doğru bir 
yöntem ve uygun bir üslup 
ile ulaştırılması hayatî bir 
sorumluluktur.
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“İslam korkusu” olarak nitelendirilebilecek 
“İslamofobi” günümüzde Müslümanlara karşı 
dışlamayı, ayrımcılığı ve şiddeti içeren bir kavramdır.“

I. ULUSLARARASI
MEDYAVE

SEMPOZYUMU
İSLAMOFOBİ

Ebubekir ŞAHİN
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı

8-9



“İslam korkusu” olarak nitelendirilebilecek 
“İslamofobi” günümüzde Müslümanlara 
karşı dışlamayı, ayrımcılığı ve şiddeti 
içeren bir kavramdır. Zihni kökenleri çok 
eskilere dayanan İslamofobi, İslam karşıtı grupların 
İslamiyet’e ve Müslümanlara karşı ön yargılı zihin 
dünyaları, olumsuz bakışları ve dışlayıcı tutumları ile 
beslenmektedir. Bu noktada bilhassa medya araçları 
İslamofobinin ana odağını teşkil etmektedir.

İslamofobi medyada; İslam’a ve Müslümanlara 
karşı oluşturulan hatalı kalıp yargıların, yanlış 
temsillerin, genelleştirmelerin ve manipülatif  
söylemlerin sunumu vb. gibi yöntemlerle inşa 
edilmektedir. Özellikle son yıllarda İslam ve 
terör kavramları bilinçli olarak çok sık yan 
yana getirilmektedir. Yıkıcı terör eylemleri, 
kasıtlı şekilde medyada Müslüman kimliği 
ile özdeşleştirilmektedir. Sistemli bir şekilde 
belli çevrelerce yapılan bu çalışmaların İslam 
dünyasına verdiği zararın yanı sıra ülkelerin kendi 

toplumsal dinamiklerine de olumsuz anlamda etki 
ettiği açıktır. Zira yaratılan gerçek dışı tehdit algısı, 
ülkelerin kendi toplumsal barışını ve huzurunu 
da zedelemektedir. Medya, Batı dünyasında 
olduğu kadar tüm dünyada haber alma ve ifade 
özgürlüğünün en temel gücüdür. Ancak her ne 
kadar medya alanında düşünce ve ifade özgürlüğü 
esas olmakta ise de görsel-işitsel medyanın etki gücü 
ve kamusal yarar sağlama sorumluluğu göz önünde 
bulundurulduğunda İslamofobinin önlenmesi 
noktasında medya, üzerinde çalışma 
yapılması gereken bir alan olarak karşımıza 
çıkmaktadır.

İslamofobi konusunda yapılacak uluslararası 
bir medya sempozyumu; İslamofobiye yönelik 
farkındalık yaratılması, Müslümanlara yönelik nefret 
söyleminin ve suçlarının önlenmesi, anlaşmazlıkların 
çözüme kavuşturulması, ortak sorunlara yönelik 
kolektif  bir tutum ortaya konması ve müşterek 
menfaatlerin birlikte gerçekleştirilmesi hedeflerinin 
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25-26 Mayıs 2021 tarihlerinde Ankara’da gerçekleşen sempozyumun içeriği şu 
şekildedir:

Panel Oturumları

I. Oturum:
Medya ve İslamofobi

İslamofobiyle Mücadelede 
Medyanın Rolü

II. Oturum:
İslamofobi ile Mücadelenin 

Kurumsallaşması

III. Oturum:
Algılanan İslamofobi

 IV. Oturum:
Medya ve İslamofobi 

Türk Basınında İslamofobi

Akademi Oturumları

I. Oturum:
 Nefret Söylemi ve İslamofobi

II. Oturum: 
Yalan Haber ve İslamofobi  I

III. Oturum:
 Yalan Haber ve İslamofobi II

 IV. Oturum
Kültürel Irkçılık ve İslamofobi

gerçekleşmesi adına elzem görülmüştür. Medya 
hizmetleri alanında Türk toplumunun millî ve 
manevi değerlerini gözeten Radyo ve Televizyon 
Üst Kurulu, Müslümanlara yönelik nefret suçlarının 
müsebbibi olan İslamofobi ile mücadele etmeyi 
kendisine misyon edinmiştir. Bu misyon kapsamında; 
RTÜK tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı 
ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının 
destekleriyle, Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye 
Radyo-Televizyon Kurumu, Erciyes Üniversitesi ve 
Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı 
ile birlikte İslamofobiyle mücadele çalışmalarının 
kurumsal anlamda ilki olan “I. Uluslararası 
Medya ve İslamofobi Sempozyumu” organize 
edilmiştir. 
Sempozyum sürecinin ilgili aşamalarının 
koordinasyonunu sağlamak, buna ilişkin iş ve 

işlemlere dair karar alınmasını temin etmek 
üzere I. Uluslararası Medya ve İslamofobi 
Sempozyumu Yürütme Kurulu Yetkilileri 
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu adına Üst 
Kurul Başkanı Sayın Ebubekir ŞAHİN ve Başkan 
Yardımcısı Sayın İbrahim USLU; Diyanet İşleri 
Başkanlığı adına Dinî Yayınlar Genel Müdürü 
Sayın Dr. Fatih KURT; Cumhurbaşkanlığı İletişim 
Başkanlığı adına Başkan Yardımcısı Sayın Dr. 
Çağatay ÖZDEMİR; Türkiye Radyo-Televizyon 
Kurumu adına Genel Müdür Yardımcısı Sayın 
Erkan DURDU; Erciyes Üniversitesi adına İletişim 
Fakültesi Dekanı Sayın Prof. Dr. Hakan AYDIN; 
Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı 
adına Toplum ve Medya Araştırmaları Direktörü 
Dr. Öğr. Üyesi Sayın İsmail ÇAĞLAR’dan 
oluşturulmuştur.
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“ Günümüzde karşı karşıya olduğumuz durum, ‘İslam Korkusu’ değil 
düpedüz ‘İslam Düşmanlığı’. Batı başta olmak üzere dünyanın pek 
çok yerinde İslam düşmanlığı hastalığı, tıpkı kanser hücresi gibi hızla 
yayılmaktadır.

Değerli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’ın açılış konuşmasını yaptığı Sempozyuma; 
Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet 
Nuri Ersoy, Diyanet İşleri Başkanımız Sayın Ali 
Erbaş, Adalet Bakanımız Sayın Abdulhamit Gül, 
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Derya 
Yanık, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü 
Büyükelçi Doç. Dr. Hasan Doğan ve daha birçok 
devlet erkânı teşrif  ederek İslam karşıtı medya 
ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundular. 
Cumhurbaşkanımızın açılış konuşmasında belirttiği: 
“Günümüzde karşı karşıya olduğumuz durum, 
‘İslam Korkusu’ değil düpedüz ‘İslam Düşmanlığı’. 
Batı başta olmak üzere dünyanın pek çok yerinde 
İslam düşmanlığı hastalığı, tıpkı kanser hücresi gibi 

hızla yayılmaktadır.” şeklindeki ifadeleri, dünyadaki 
İslam düşmanlığının vahametini özetlemekle 
birlikte İslamofobiye karşı mücadeleye yönelik 
acilen eylem alınması gerekliliğini de gözler önüne 
sermektedir. Cumhurbaşkanımızın konuşmalarında 
altını çizdiği bir diğer husus da Sempozyumun 
düzenlenmesindeki ana motivasyonlarımızdan birisi 
olan ortak aklı inşa etmeye katkı sunmaktır. 

Dünyanın her yerindeki vicdan sahibi siyasetçileri, 
aydınları, medya mensuplarını, din adamlarını İslam 
düşmanlığı hastalığına karşı harekete geçirmek 
gerektiğinin altını çizen Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan: “Bu tehdide maruz kalan 
tüm toplumların ve ülkelerin bir araya gelerek, 
uluslararası alanda güçlü bir iletişim ağı kurmaları 
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şarttır. İnsanlığın tamamının huzuru ve güvenliği 
için hayati öneme sahip İslam düşmanlığının 
önüne geçilmesi çabaları, oluşturulacak ‘ortak akıl’ 
mekanizmaları ile yürütülmelidir. Aksi takdirde çok 
vakit ve enerji harcandığı hâlde oldukça az neticenin 
alındığı verimsiz bir tabloyla karşı karşıya kalmamız 
kaçınılmazdır.” diyerek bizlere uluslararası bir 
vizyon çizmiştir.

Cumhurbaşkanımızın gösterdiği hedefi 
somutlaştırma adına Sempozyumun ikinci gününde 
“Algılanan İslamofobi” başlığı ile düzenlenen 
Oturumda Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem 
Müdürü Büyükelçi Doç. Dr. Hasan Doğan’ın 
önerileri oldukça önemlidir. Doç. Dr. Hasan 
Doğan konuşmasında “İslamofobiyle mücadele 
etmek için elbette Müslümanların kendilerini daha 
iyi ifade edebilecekleri, İslam’ın parlak yüzünü 
ortaya koyabilecekleri sinemalar, animasyonlar, 
hatta konsol ve bilgisayar oyunları geliştirmeleri 
önemli bir mesele. Bununla beraber en kısa sürede 
Müslümanların uluslararası bir İslamofobi veya 
Anti-İslam İzleme Komitesi/Örgütü kurmaları 
gerekmektedir. Bunların kayda geçirilmesi ve ifşa 
edilmesi büyük önem kazanıyor. Çeşitli ülkelerde 
Müslümanlar, İslamofobik saldırıya maruz kaldıktan 
sonra herhangi bir hukuki yardım alamadıkları için 
haklarını savunamıyorlar. Bununla ilgili mutlaka 
uluslararası ücretsiz hukuki yardım sağlayacak bir 
mekanizmanın kurulması gerekiyor. Bir diğer konu, 

İslamofobik medyaya karşı 
farkındalığı artırmak, 
Müslümanların gerçek imajını 
tanıtıp yapay kalıp yargıları 
kırmak ve İslam’ın bir barış 
ve kardeşlik dini olduğunu 
vurgulamak suretiyle İslam 
düşmanlığı ile mücadele 
yöntemlerine dikkat çekilmiştir. 

“
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bu insanların yaşadıkları psikolojik problemler var. 
Bunlara da belki izleme örgütünün veya hukuki 
altyapı sağlayacak yapının böyle bir destek vermesi 
mümkün olabilir.” sözlerine yer vermiştir.

Bu çerçevede her alanda İslam düşmanlığı ile 
mücadele etmek bizlerin asli görevlerinden 
birisidir. 1. Uluslararası Medya ve İslamofobi 
Sempozyumu’nun bu ihtiyaç ve istikamet 
doğrultusunda hareket ettiğini ve ilerleyen senelerde 
çok daha büyük bir platforma dönüşme amacında 
olduğunu belirtmek isterim.

Sempozyumda ülkemiz medyasından ve devlet 
kurumlarından birçok yetkin isim ile birlikte 
Türkiye’den ve yurt dışından gelen alanlarında 
uzman 113 akademisyenin bir araya gelmesi ile 

İslamofobi ve medya çeşitli açılardan ele alınarak 
Müslümanları hedef  alan nefret suçlarını önlemeye 
yönelik birçok çözüm önerisi sunulmuştur. Ayrıca 
kıymetli akademisyenlerimizin Sempozyumda 
sunduğu bildirilerin basılması suretiyle akademik 
camiaya sağlayacağı katkı da düzenlediğimiz 
Sempozyumun önemli çıktılarından olacaktır. 

Sempozyumda İslamofobinin medyada yansımaları, 
İslamofobik medyadaki manipülasyon yöntemleri 
ve medyada İslam karşıtlığı ile mücadele stratejileri 
üzerinde durulmuştur. Ayrıca medyanın; bütün 
dünyada şiddetin, terörün, aşırılığın, nefret 
söyleminin, ırkçılığın, yabancı düşmanlığı ve 
İslam düşmanlığının artan seviyesinin bilinciyle; 
İslamofobik medyaya karşı farkındalığı artırmak, 
Müslümanların gerçek imajını tanıtıp yapay 
kalıp yargıları kırmak ve İslam’ın bir barış ve 
kardeşlik dini olduğunu vurgulamak suretiyle 
İslam düşmanlığı ile mücadele yöntemlerine dikkat 
çekilmiştir.

Nihai olarak; toplumdaki tutumlar üzerinde 
önemli etkilere sahip olan medyanın, sorumlu bir 
tutum izleyerek insanlar arasında barışı ve birliği 
güçlendiren bir araç olmasını; sempozyumun da 
İslamofobi ve her türlü kültürel ırkçılıkla mücadele 
adına atılan adımları artırarak daha huzurlu bir 
toplumun inşası için birlik olma yönünden örnek 
teşkil etmesini temenni ediyorum.

“Sempozyumda ülkemiz 
medyasından ve devlet 
kurumlarından birçok yetkin isim ile 
birlikte Türkiye’den ve yurt dışından 
gelen alanlarında uzman 113 
akademisyenin bir araya gelmesi 
ile İslamofobi ve medya çeşitli 
açılardan ele alınarak Müslümanları 
hedef alan nefret suçlarını önlemeye 
yönelik birçok çözüm önerisi 
sunulmuştur.
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Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 
Sempozyum Konuşmasından Öne Çıkanlar

Esasen Osmanlı bakiyesi coğrafyalarda girişilen 
geniş siyasi ve kültürel değişim hareketleri Batının 
bu bölgedeki farklılıkları kendi formatı içinde 
eriterek yeniden kurgulama gayretinden ibarettir. 
Çevremize baktığımızda yer yer kısmi başarılarına 
rastlayabileceğimiz bu yaklaşım içerdiği dini ve etnik 
ırkçılık sebebiyle geniş bir taban tutmakta muvaffak 
olamamıştır. Bu başarısızlık İslam dünyasında bitip 
tükenmek bilmeyen dış müdahaleler, iç çatışmalar, 
derin ve kanlı hadiseler şeklinde kendini göstermiştir. 
Yakın tarihte İslam düşmanlığının yol açtığı acıların 
Bosna’daki katliamların Arakan’daki kıyımlara, 
halen Türkistan’dan Filistin’e pek çok yerde yaşanan 
trajedilere kadar sayısız örneği vardır. Günümüzdeki 
İslam düşmanlığı dalgası ise çok daha sinsi ve örtülü 
yöntemlerle yürütülmektedir.

Daha düne kadar marjinal kabul edilen kimi ırkçı 
akımların artık siyasetin merkezine yerleşmeleri, 
Batının içine düştüğü bataklıktan kurtulmak yerine 
derine gömülmeyi tercih ettiğinin işaretidir. Uzunca 
bir süre dini özgürlüklerin kalesi olarak kendilerini 
dünyada seçkin bir konuma oturtanlar, bugün 

Müslümanlara ait her türlü sembolü yasaklama 
yarışına girmiştir.

İstatistikler sorunun ulaştığı vahim boyutları açıkça 
göstermektedir. Batıda ırkçı ve İslam düşmanı 
saldırılar son 5 yıl içinde yüzde 250, bu saldırılarda 
hayatını kaybedenlerin oranı ise yüzde 700 artmıştır. 
Yine son 5 yıl içinde en büyük 5 Avrupa Birliği 
ülkesinde sivil toplum kuruluşlarına 15 binin 
üzerinde İslam düşmanlığı hadisesi bildirilmiştir. 
Avrupa’da mukim vatandaşlarımızı hedef  alan bu 
saldırıların oranında da maalesef  geçen yıla göre 
yüzde 54 artış olmuştur. 

Ülkeyi yönetme sorumluluğunu üstlenen siyasi 
partilerle polis teşkilatları başta olmak üzere tüm 
vatandaşlarının güvenliğini sağlamakla sorumlu 
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Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü Büyükelçi Sayın Hasan Doğan’ın 
Sempozyum konuşmasından öne çıkanlar

kamu otoriteleri, adeta bir İslam düşmanlığı yarışına 
girişmiştir. Siyasetin ve kamu kurumlarının bu 
yönelimleri Batı ülkelerinde yaşayan demokrat 
insanlar arasında da İslam’a ve Müslümanlara karşı 
temelsiz bir önyargının gelişmesine yol açmaktadır. 
Halbuki özgürlüklerin ortadan kalktığı bir yerde 
refahın da uzun süre varlığını sürdüremeyeceği 
gerçeğine sırtını dönenler aslında İslam’a değil kendi 
geleceklerine düşmanlık etmektedir.

Asırlar boyunca bizzat aydınlarını kullanarak 
kuşaklar boyunca kendi toplumlarını İslam’la 
özdeşleştirdikleri Türk korkusuyla yetiştiren Avrupa, 
böylece siyasi dağınıklığının yol açtığı sorunları 
saklamayı başarmıştır. Modern dönemde bu 
yaklaşımın kısmen devam etmesi, derin hafızadaki iç 
kavga ve dış düşman travmalarının sürdüğüne işaret 
etmektedir.

Batı medyasını yakından takip edenler 
Müslümanları terörist, İslam’ı terör dini olarak 
gösterme gayretlerinin arttığını göreceklerdir.

Her şeyden önce dünyadaki 7,5 milyarı aşkın insanın 
her birine İslam’ın değil İslam düşmanlığının 
küresel bir tehdit olduğunu anlatmalıyız. Batının 
bu tehdidin siyasi, sosyal, psikolojik, ekonomik 
boyutlarını tartışmak yerine ırkçı ve ayrımcı 
akımların etkisine girmesi işin kolayına kaçmaktan 
başka bir şey değildir.

Türkiye’nin terör örgütlerine karşı yürüttüğü bu 
mücadeleyi insan hakları ihlali kapsamına sokmaya 
çalışanlar kendilerine yönelik en küçük bir tehdide 
karşı sergilenen orantısız gücü ise olabildiğince 
yüceltiyorlar.

Bize düşen görev; elimizdeki tüm imkânları 
kullanarak gerçekleri dünyaya anlatmak için 
çalışmaktır.

Dünyadaki mültecilerin çoğunluğunu Müslümanlar 
oluşturuyor. İlk çatışmalarda en çok Müslümanlar 
ölüyor. Sefalet en çok Müslümanlar arasında 
görülüyorsa, ortada öncelikle çözülmesi gereken 
birlik, beraberlik ve dayanışma sorunu var demektir. 

Aşağı yukarı bir asırlık bir kavramla karşı karşıyayız 
ama içerik olarak İslamofobinin çok daha derinlere, 
çok daha eskilere gittiğini hepimiz biliyoruz. Yani 
kavram çok eski değil ama düşünce, davranış tarzı, 
yaklaşım, algı çok eskilere dayanıyor. 

Bir batılı evinde otururken, hiçbir kitabı 
okumadan, hiçbir bilimsel esere bakmadan İslam 
dünyasından bir ülkede bir fotoğrafla bir İslam algısı 
oluşturuyoruz zihninde. Ve bu algıya göre de kendi 
çocuklarını eğitiyor ve birtakım korkular içerisine 
giriyor. 

Bbütün Müslümanlar olarak dezenformasyon 
altındayız. Özellikle bu kitlelere dezenformasyon 
benimsetilirken medyadan istifade ediliyor. Medya 
enstrümanları diyelim, sadece öyle gazeteler, haber 
siteleri algılanmamalı. Bunun içinde sinemalar var, 
bunun içinde PC oyunları, konsol oyunları, bunun 
içinde animasyonlar, her şey var. 

Dezenformasyonun bir parçası olmayın 
yaklaşımının bir başka tezahürü…Hz. Peygamber 
(s.a.s) buyuruyor ki: “Her duyduğunu söylemesi 

kişiye kötülük olarak yeter.” Biz böyle bir ahlakla 
olaya bakıyoruz. 

Müslümanlarla gayrimüslimler arasındaki ilişki 
adalet prensibine dayanır. Adaletin gerektirdiği 
neyse o yapılmak durumundadır.
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OLAYLAR İLETİLER
İSLAMOFOBİK İLETİŞİMİN ARENASI:

Prof. Dr. Hakan AYDIN*
Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı

İslamofobi, ön yargı ve ayrımcılığa dayalı bir 
korku ifadesi olarak tüm dünyada, hemen 
her toplumsal alanda, Müslümanlara yönelik 
antipati, nefret, şiddet ve düşmanlığa yol açan 
ciddi bir problem haline gelmiştir.

“
ANLAMLAR

Sorun, Batılı toplumlardaki görünümleriyle başta 
kültürel ırkçılık ve nefret söylemi olmak üzere çok 
çeşitli şekillerde sıklıkla gündeme gelse de, Batı 
dışı toplumlarda da artan bir görünürlüğe sahiptir. 
Daha özelde, nüfusunun büyük bir çoğunluğunu 
Müslümanların oluşturduğu ülkelere gelindiğinde de 
farklı görünüm ve bağlamlarıyla gözlenmektedir.

Her ne kadar çeşitli eserlerde İslam karşıtlığının 
kökenleri, İslam’ın yayıldığı ilk dönemlere kadar 
götürülse de Batılı varoluş algısının şekillendiği 
modern dönem, oryantalist bir bağlamda Batı’nın 
İslam algısını önemli ölçüde belirlemiştir. Doğu’nun 
İslam’la özdeşleştirildiği ve Batılı varoluşu tehdit 
eden bir karakterde anlaşıldığı oryantalist girişimler, 
küresel ölçekte Müslüman mevcudiyetinin olduğu 
hemen her toplumsal alandaki politik pratiklere 
algı düzeyinde katkılar sağlamıştır. Bununla birlikte 
Müslümanların, İkinci Dünya Savaşı’nın hemen 
ardından sanayinin artan ihtiyaçları ve küresel 
hareketlilikler çerçevesinde Batılı ülkelerde artan 
görünürlüğü, İslam’ı ve Müslümanları iç politikanın 
da önemli gündemlerinden biri haline getirmiştir. 
İslam karşıtlığının ülkelerin iç siyasetinde de 
kullanışlı bir enstrümana dönüşmesi Müslüman 
karşıtı nefreti körükleyecek politikalara alan açmıştır. 
11 Eylül ile zirveye ulaşan ve Batı ülkelerinde 
ciddi bir korku unsuru olan terör saldırıları ise 
tüm bu politikaların meşrulaştırıldığı etmen olarak 
kodlanmıştır. 

Küreselleşme ve yaygınlaşan kitle iletişimi, söz 
konusu algının hemen her toplumsal katmana birey 
düzeyinde de yayılmasına olanak sağlamış, eleştirel 
söylem analizi çerçevesinden bakılacak olursa, 
politik tavırların bireyler ölçeğinde sürekli yeniden 
üretildiği bir tahakküm mekanizması için işlevsel 
bir zemin haline gelmiştir. Yeni medyanın imkânları 
da göz önünde bulundurulduğunda söz konusu 
mekanizmanın etkinliği net bir biçimde ortaya 
çıkacaktır. Nitekim ilgili raporlar, Müslümanlara 
karşı işlenen pek çok nefret suçunun yeni medyadaki 
örgütlenmelerle ilişkisini gözler önüne sermektedir.

Nüfusunun büyük bir çoğunluğunu Müslümanların 
oluşturduğu ülkelere gelindiğinde ise özellikle 
modernleşme süreçleriyle birlikte yaygın tanımıyla, 
kendi değer ve inanışlarını Batılı anlayış temelinde 
yorumlamaya gönderme yapan self-oryantalist 
paradigmanın etkinliği göze çarpmaktadır. Bir 
yandan modernleşme bağlamında yaygın nitel 
dönüşümlerin yaşandığı, diğer yandan ise kitle 
iletişiminin tarih sahnesindeki etkinliğini arttırdığı 
söz konusu süreçteki İslamofobik söylemler, en 
temelde self-oryantlist bir tonda şekillenmiştir. 
Meselenin politik karakteri, modernleşme 
süreçlerinin başından günümüze, söylemin yer yer 
politik amaçlarla kurgulanan bir retorik düzeyinde 
ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. Örneğin 
Cumhuriyet dönemi basını, yeni olanın toplumsal 
kesimlerle buluşturulması ve çeperlerin merkeze 
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yakınlaştırılması çabasının görünür hale geldiği, bu 
süreçte gericilik kavramının Batılı ilerleme tezinin 
karşıtı olarak İslami görünürlükle eşitlendiği bir 
çerçevede self-oryantalist yaklaşımlar üretmiştir. Çok 
partili dönem ise siyasal ve sosyal alandaki etkinliğin 
el değiştirmesiyle birlikte İslamcı tehdit algısının 
üretildiği bir dönemi örneklemektedir. Refahyol 
Hükümeti dönemine gelindiğinde, İslam’ın siyasal 
ve sosyal arenada görünürlüğünün arttığına ve 
bunun gelecekte ortaya çıkarabileceği sonuçlara dair 
endişelerin şekillendirdiği medya söylemleri aşikâr 
hale gelmiştir. 

Self-oryantalist paradigmanın günümüzde 
de kendisine alanlar bulduğunu ve nefret 
söyleminin, basının sınırlarını aşan bir çerçevede 
kurgulanabildiğini görmek mümkündür. Bir 
örnek olması bakımından sosyal mecraların 
örgütlenme kapasitesini arttıran karakteri nefret 
suçlarının organizasyonuna da katkı sağlayarak 
nefretin kapsamını genişletebilmektedir. Yalan 
haber ve dezenformasyon ise bu sürecin en temel 
enstrümanları olarak araçsallaşmaktadır.

Eleştirel söylem çözümlemesi penceresinden 
bakıldığında bu tür içeriklerde; nefretin kendisine 
yöneldiği şeyin yine bu nefreti derinleştirecek 
kişi, kavram ve olaylarla hem metin hem de 
görsel kullanımı yoluyla sürekli desteklendiği, 
hikâye örüntüsünün yapılandırılmış ve çarpıtılmış 
ardalan ve bağlam bilgisiyle yorumlandığı, haber 
retoriğinin çoğunlukla çarpıtılmış, uydurma ya 
da dezenformasyon odaklı fotoğraf, bilgi ve tanık 
ifadeleriyle şekillendirildiği görülmektedir.

Ancak nüfusunun büyük bir çoğunluğunu 
Müslümanların oluşturduğu ülkelerde İslamofobi 
ve nefret suçları kapsamına girebilecek hususların 
medya odaklı analizlerine yönelik akademik 
girişimlerin sınırlı olduğunu ifade etmek gerekir. Bu 
tür araştırmaların çeşitlenmesi; İslamofobi ve nefret 
suçlarının Batı dışı toplumlarda yerel dinamikler 
çerçevesinde nasıl şekillendiğinin ve farklılaştığının 
anlamlandırılması, tarihsel süreçte medya 
söylemlerinin söz konusu problem çerçevesinde nasıl 
bir görünüm arz ettiği ve söylem kurucu unsurların 
kavranması bakımından önemlidir. Bu konudaki 
girişimler; ayrımcılık, dışlama, etiketleme, ön 
yargı, nefret söylemi ve kültürel ırkçılık gibi küresel 
toplumsal düzen arayışlarını tehdit eden eylemler ile 
mücadele çabalarına katkı sunmak bakımından da 
ayrıca önem arz etmektedir.
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RÖPORTAJ

RTÜK İLETİŞİM: Toplumumuz çok zengin bir 
kültüre ve sosyal ilişkiler ağına sahip. Evlerimize 
radyo, televizyon ve sonrasında da internetin 
girmesiyle sosyal temas ve iletişim şeklimizde 
değişiklikler meydana geldi. Siz de dinleyici ve 
okuyucu kitlenizle tasavvufi, edebi ve psikiyatrik 
yönlerden kişiler arası iletişimin önemini sıkça 
vurguluyorsunuz. Bu bağlamda; medya araçlarının 
yaygınlaşmasının kişiler arası iletişim ve ilişkileri 
nasıl etkilediğine ilişkin görüşlerinizi duymak isteriz.

Kemal SAYAR: Kitle iletişim araçlarının 
evlerimize dâhil oluşu, henüz yüzyılı bulmayan 
bir gelişimin hikâyesi. Radyonun Batılı ülkelerde 
dahi yaygınlaşması, İkinci Dünya Savaşı’ndan önce 
gerçekleşmemişti. İktidarların propaganda aracı 
olarak evlerde yer açıldı radyolara. Bizdeki yaygın 
kullanımı ise çok daha sonralara tekabül ediyor. 
İlk etapta ayrıcalıklı hanelerin evinde rastlanırken, 
yirminci yüzyılın ikinci yarısından itibaren Ajans’ın 
haberlerini ilk elden ve herkesten önce almanın 
bir imtiyaz olarak kabul görmesiyle beraber 
köylerdeki görece varlıklı ailelere kadar yaygınlaştı. 
Ben, bu durumda Türkiye’nin çok partili hayata 
geçişinin ve dünyaya açılmanın etkisinin de büyük 
olduğunu düşünüyorum. Köy odalarında veya ortak 
mekânlarda bir radyo etrafında toplanmış köyün 
erkeklerinin ciddiyetini gözünüzde canlandırın. 

Televizyonun, radyonun 
fonksiyonunu sadece 
görüntü katarak icra 
ettiğini düşünmek, 
bir paradigmanın 
dönüşümünü göz ardı 
etmek olur. Görsel 
kültürün, kelimeye-
söze dayalı bir algılama 
biçimini yok etmesidir 
televizyonun işlevi.

“
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Ülke siyasetinde etkinlik kazanmak ve dünya siyaseti 
alanına tekrar aktör olarak dönmek, geniş kitlelerin 
belki de ilk kez kendilerini ülkenin kaderi üzerinde 
söz sahibi olarak görme coşkusuna kapılmasına 
neden olmuştu kanaatimce. Hayatın dingin aktığı, 
iş zamanı dışında okuma yazması olan az sayıdaki 
erkeğin Hz. Ali Cenknameleri, Leyla ile  Mecnun, 
Kerem ile Aslı hikâyeleri anlatarak insanın hikâye 
ihtiyacını doyurduğu statik, kendi hâlinde bir 
yaşamdan; değişimin, olayların dünyasına ilk geçişti 
bu. Artık insanlar amil oldukları bir dünyanın 
sesinin etrafında toplanıyordu, dünya evlere girmişti. 
Bunun ardından, seksenlerle beraber televizyon 
girdi yaşamımıza. Televizyonun, radyonun 
fonksiyonunu sadece görüntü katarak icra ettiğini 
düşünmek, bir paradigmanın dönüşümünü göz ardı 
etmek olur. Görsel kültürün, kelimeye-söze dayalı 
bir algılama biçimini yok etmesidir televizyonun 
işlevi. Görünmenin itibar ve güç anlamına geldiği, 
görüntünün doğrudan ve hızlı etkisinin insanların 
muhakeme süreçlerini felç ettiği, hızın, renkli 
olmanın, canlı yayında olmanın, izleyicinin zihnini 
şekillendirerek homojen bir kitle yaratmanın ama 
en çok da eğlendirmenin yükselen bir değer olarak 
kabul edildiği bir dönüşüm görüyoruz televizyon 
sonrasında. Bu öyle bir üst değer ki, gösterilen ister 
bir varyete, ister komedi, trajedi ya da dram olsun ve 
hatta ister yüksek kültür ürünü bir program olsun, 
televizyonun asli amacı, bu içeriği eğlence formatına 
tahvil etmek oldu. Tüm içerikler, seyirci bunu nasıl 
tüketmeyi tercih eder endişesine göre form kazandı. 

Herbert Marshall McLuhan’ın, “The medium is 
the message” yani ortam mesajı belirler tespitini en 
açık şekilde televizyon içerikleriyle alakalı olarak 
gözlemliyoruz. Ancak, televizyonla beraber bizim 
toplumumuzda Batı’ya göre çok geç başlayan 
McLuhan’ın bir başka tespitine de denk geliyoruz. 
“Mekanik Gelin” kavramı.

Avrupa’da matbaanın icadıyla başlayan zihinsel 
dönüşümün, aile işlerini çekip çevirmekle fazlasıyla 
meşgul kadınlar üzerinde belirgin bir değişim 
yaratmadığını söylüyordu McLuhan. Varsa da bu 
ancak çok ayrıcalıklı aristokrat ailelerin üyesi veya 
birkaç bilim meraklısı istisnai kadınlar arasında 
parmakla sayılacak nitelikteydi. Geniş kitlelerde 
kadınların derin düşünceye vakti olmuyordu.  Bu 
değişim, görselliğin anidenliği ve doğrudanlığı 
sayesinde, resimli magazin-broşür vs. ile 
gerçekleşmişti. Bizim ülkemizde de, televizyonun 
evlere girmesiyle beraber görüntünün çok dikkat 
gerektirmeyen niteliği kadınların da kendilerine 
televizyon başında yer bulmasına imkân tanıdı. 
Radyoda sahip olmadıkları bir demokratik hak 
kazanımı bile sayılabilir kadınlar açısından. 
Kurgu yapımlardaki hikâyeler erkeklerden çok 
daha fazla büyülüyordu kadınları. Televizyonun 
bilhassa kadınlara ulaşımındaki bu farklılığı, tam 
bir kesinlikle ifade edemeseler de muhafazakarların 
en az McLuhan kadar hassasiyetle sezdikleri bir 
durumdur. Böylece, ailenin, çevresinde yapılandığı 
iki unsur, kadın ve erkek birbirlerinin ve çocuklarının 

Tüm içerikler, seyirci bunu nasıl 
tüketmeyi tercih eder endişesine 
göre form kazandı. Herbert 
Marshall McLuhan’ın, “The medium 
is the message” yani ortam 
mesajı belirler tespitini en açık 
şekilde televizyon içerikleriyle 
alakalı olarak gözlemliyoruz. 
Ancak, televizyonla beraber bizim 
toplumumuzda Batı’ya göre çok 
geç başlayan McLuhan’ın bir 
başka tespitine de denk geliyoruz. 
“Mekanik Gelin” kavramı.
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yüzlerini daha az görme pahasına ekranın büyüsüyle 
avunmayı öğrendiler. Aslında, daha öncesinde de 
televizyonların olmadığı dönemlerde, geniş ailelerde 
çocukların anne babalarından ziyade büyükanne ve 
büyükbabalarının hikâyeleri ve yönlendirmeleriyle, 
onların yüzleriyle gelişip serpildiğini kabul etmek 
gerek. Anne bir iş için girmesi gerekmiyorsa odada 
olmayan, mutfakta, çamaşırda, temizlikte veya 
onlardan fırsat bulursa komşuda, yakın akrabada 
sohbette olan kişiydi. Ancak yirminci yüzyılın son 
yarısı giderek hızlanan baş döndürücü değişimler 
çağıydı. Köyden kente göç, geniş ailelerden çekirdek 
aileye geçiş, ebeveyn iş gücünün modernizasyonu 
(fabrikalarda, bürokraside vs.) çocukları handiyse 
ortada bıraktı. Televizyon ekranı akşamları 
ailenin anne, baba, çocuk tüm üyelerine teselli 
sunan, gündüz çocuğa bakıcılık ve mürebbiyelik 
yapan evlerin baş konuğuna dönüştü. Böylece, 
toplumdaki yüz yüze ilişki biçimleri de yavaş yavaş 
zorunluluklarını yitirdiler. İnsanda aranacak hikâye 
ve teselli; soğuk ekranların çabasız, maliyetsiz ve 
karşılıksız hazır nazırlığında elde edildi. 

İnternetin hızlı gelişimine ise, daha başka faktörlerin, 
bilhassa televizyonun gideremediği görünür olma, 
onaylanma ihtiyacının ışığında bakmak gerekir. Zeki 
Müren de bizi göremiyor  televizyonlarda. İnsanlar, 
kendi benzerleriyle irtibata geçerek yalnızlıktan 
kurtulmaya çalışmak ve elbette, dünyayı izlemekle 
kalmayıp artık ona etki edebilme ve dünyanın içeriği 
konusunda söz sahibi olma ihtiyacıyla da sanal 
platformları kullanıyorlar. Ekranların çoğalması ve 
akıllı telefon teknolojileri sebebiyle tüm aile ortak bir 
alanda oturup tek bir ekrana bakmak zorunda da 
hissetmiyor kendisini şimdilerde. Herkes ekranında 
kendi ilgi alanına göre bir meşgaleye dalıp odasının 
kapısını ailenin diğer üyelerinin üzerine kapıyor. Yüz 
yüze bakarak ortak bir anlam paylaşmak bir yana, 

Anlaşmak, Gadamer’in ifadesiyle 
“ufukların kaynaşması”na 
benzer. Muhatabınızın hangi 
ufka gözünü diktiğini anlamanız, 
oraya bakmanız gerekir. Deleuze, 
“yahut” sözcüğünü “ve” ile 
değiştirdiğinden bahsediyordu: 
“ve”, tüm ilişkilerin altında yatan 
akışın tedarikçisidir, ilişkideki 
insanların sınırlarının dışına 
taşıp öteye geçmelerini sağlayan 
şeydir. Muhatabı, rakip de olsa 
dinlemek, insanın insana verdiği 
bir taahhüttür, insanın söze sahip 
olması ve iki kulağının olması bu 
yükümlülüğü yaratır.

“
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aile üyelerimizle fiziksel karşılaşma ihtimalimiz bile 
düşük artık. Beraber geçirilen ortak zamanların 
miktarı yıldan yıla azalıyor, artık yemek masasında 
bile bir sohbeti paylaşmıyoruz ekrandan başımızı 
kaldırıp.

RTÜK İLETİŞİM: “Başka biri konuşurken 
onun ne söylediğini mi dinliyoruz, yoksa onun 
ne söylediğiyle ilgili kendi kanaatimizi mi? Çoğu 
zaman ikincisi: Ona katılıyor muyuz, görüşlerine 
değer veriyor muyuz? Ama mesele tam da burada 
düğümleniyor: ‘Sen’i hakkıyla duymam için, 
‘Ben’i susturmam gerek.” sözleriniz ışığında 
televizyonlardaki tartışma programlarında diyalog 
kültürünü nasıl değerlendirirsiniz? 

Kemal SAYAR: Söylediğim gibi, televizyonun, 
içerik ne olursa olsun, onu eğlencelik-seyirlik bir 
forma sokmak gibi bir misyonu var. Tartışma 
programları da bundan nasibini alıyor. Ekranlarda 
en komplo teorisi soslu olanlardan, en magazinel 
veya en bilimsel unvan sahibi konukları 
ağırlayanlarına kadar, tüm tartışma programları 
bir şovmeni dürtüp uyandırıyor insanların 
içinde. Hakikatin araştırılacağı, gerçeğin tecelli 
edeceği bir muhavere olmaktan öylesine uzak ki 
bu programlar. Azami etkiyi nasıl uyandırırız, 
katılımcıları nasıl kışkırtırız, reytingleri nasıl 
artırırız derdinde yapımcılar. Hâliyle pek çok 
katılımcı muhatabına galebe çalmak için, onun 
ne söylediği, bunu hangi makul argümanlarla 
ifade ettiği, maksadının ne olduğu, niyetinin 
sahih olup olmadığıyla hiç ilgilenmiyor -istisnaları 
saklı tutarım, ama onlar da tekrar çağrılmıyor 
programlara ekseri- programın başında aklındaki 
sav neyse, onu haykırmak, muhatabını bastırmak, 
kendi kimliğinin gerektirdiği klişe kanaati mümkün 
olduğunca çok tekrarlamak için oturuyorlar saatler 
boyunca. Ve herkes de programdan baştaki fikri 
neyse onu hiç değiştirmeden ayrılıyor. İzleyenleri 
kışkırttığıyla kalıyor program. Oysa anlaşmak, 
Gadamer’in ifadesiyle “ufukların kaynaşması”na 
benzer. Muhatabınızın hangi ufka gözünü diktiğini 
anlamanız, oraya bakmanız gerekir. Deleuze, 
“yahut” sözcüğünü “ve” ile değiştirdiğinden 
bahsediyordu: “ve”, tüm ilişkilerin altında yatan 
akışın tedarikçisidir, ilişkideki insanların sınırlarının 
dışına taşıp öteye geçmelerini sağlayan şeydir. 
Muhatabı, rakip de olsa dinlemek, insanın insana 

verdiği bir taahhüttür, insanın söze sahip olması ve 
iki kulağının olması bu yükümlülüğü yaratır. Ama 
aynı zamanda muhatabın bir yüzünün olması ve 
bizim de bir bakışa sahip olmamız da bu taahhüdü 
berkitir. Tartışma programlarında, televizyonun 
bu sorumluluğu askıya alması nedeniyle bunun 
gerçekleşemediğini düşünüyorum.Yoksa aynı 
insanları bir kafede bir masa başında çay eşliğinde 
toplayıp konuşturun, sohbet etsinler, pekâlâ da pek 
çok konuda uzlaşacaklar ve hakikat tecelli edecektir.

RTÜK İLETİŞİM: Pandemi döneminde 
veya genel olarak kriz dönemlerinde yapılan 
haberciliğin toplumsal anksiyete yaratma etkisini 
nasıl görüyorsunuz?  Kriz dönemlerini yalnızca 
olumsuz okumak yerine, böyle süreçlerde toplumsal 
empatiyi güçlendirme anlamında medyaya ne gibi 
sorumluluklar düşer?

Kemal SAYAR: Pandeminin başından beri 
hemen her gece en az iki veya üç kanalda sürekli 
pandemiyle ilgili gündem tartışılıyor. İlk dönemlerde 
bu çok doğaldı ve gerekliydi. Çok yeni bir virüs, 
hakkında bir sürü bilinmeyen şeyler vardı, dünyanın 
pek çok yerinden felaket haberleri, korkutan 
kaygı yaratan videolar geliyordu. İnsanların, 
hastalığın bulaşma vasıtaları, ondan korunma 
yöntemleriyle ilgili bilgi almaları, bu korku ve 
kaygıların giderilmesi için elzemdi. Ancak bazı 
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programlarda da uzmanlığı farklı alanlarda olan 
konuklar, tüm bu bilinmeyenlere rağmen, salgını 
küçümseme kabilinden, çeşitli yiyecek içeceklerle 
korunulabilecek hafif  bir grip salgınıymış gibi ya da 
ırksal genetiğimizin bizi koruyacağına dair mesnedi 
olmayan, seyirci toplayacak türde konuşmalar 
yaptılar. Bunun zararını hâlen daha görüyoruz. Akıl 
almayacak sayıda insan, komplo teorileri peşinde 
virüse inanmıyor, hafife alıyor veya modern tıbbın 
bu zaman zarfında el yordamıyla toparlayabildiği 
tedaviye yönelik ilaçlara ve savunma amaçlı aşılara 
karşı lobi oluşturup gündem yaratabiliyor. 

Bunun yanı sıra çok gereksiz teknik bilgilerin 
saatlerce ekranlarda tartışılıp izleyicilerin tek 
gündeminin salgın hâline getirilmesinin de uygun 
olduğunu düşünmüyorum. Bir yılı aşkın süredir, 
en başından itibaren tavsiye edilen korunma 
yönteminde bir değişiklik olmadı; maske, mesafe, 
hijyen. Bunlara uyduktan sonra kaygı düzeyini 
sürekli yükseltecek, insanları yaşamın normal 
akışından koparacak, gelecek beklentilerini 
karartacak bir yayıncılığın hiçbir faydası olmadığı 
gibi, toplum ruh sağlığı üzerinde yarattığı maliyetle 
de savunulacak bir tarafı yok.

Bu tarz konukları ha bire konuşturmak yerine, 
önemli gelişmeleri haber olarak bültenlerde 
sunmakla yetinmeleri, bunun haricinde salgınla 
ilgili yaptıkları programlarda bu süreçte değişen 
hayatlara dokunan; sağlık çalışanları, yakınlarını 
kaybeden insanlar, salgına rağmen bilfiil dışarıda 

çalışmak zorunda kalan insanlar, işsiz kalanlar, bir 
yılı aşkın süredir evlere kapanan insan yaşamlarına 
dair kesitler sunmaları daha faydalı bir yaklaşım 
olacaktır.

RTÜK İLETİŞİM: Kurumsal olarak yürüttüğümüz 
medya okuryazarlığı çalışmalarının çocuklarda 
“ahlaki zekâ” gelişimine katkı sağlamasını ve 
aynı zamanda ebeveynleri de bilinçlendirmesini 
önemsiyoruz. Bu bağlamda; “Dijital Çocuk” 
kitabınızın, çocukların ekran bağımlılığı hususunda 
ebeveynler için anlamlı bir rehber olduğunu 
görüyoruz, ancak bu konuda çocukları eleştirmeyi 
bir kenara koyarak yetişkinlerin/ebeveynlerin kendi 
medya kullanım eğilimlerine yönelik de görüş ve 
tavsiyeleriniz nelerdir? 

Her durum ve her zaman için 
geçerli olan şeyi söyleyebiliriz 
elbette, sevdiklerinize ilginizi, 
dikkatinizi, şefkatinizi gösterin, 
bunun için zaman ayırın, yüz 
yüze ilişki sevginin ve diğer tüm 
insani yakınlıkların temeli olan 
empatiyi kuran ve geliştiren bir 
insan tarzıdır, onu kullanın ve 
ertelemeyin.

“
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Kemal SAYAR: Ebeveynlerin kendi 
uygulamadıkları kuralları çocuklarına 
dayatmalarının olumlu bir geri dönüşü olmuyor 
zaten. Bu, ailenin tamamının yaşam tarzını 
dönüştürmesi ile başarıya ulaşabilecek bir çaba. 
Ancak pandemi sebebiyle bir yılı aşkın bir zamandır 
çocuklar hem günlük eğitim süreleri boyunca hem 
de sonrasında arkadaşlarıyla sosyalleşebilmek 
için ekranlara bağımlı hâlde.  Onları ekranlardan 
uzak tutmak bu durumda çok mümkün değil. 
Hem zihinsel düşünme biçimleri hem de beden 
sağlıkları kaçınılmaz olarak etkileniyor. Umulur 
ki bu süreç geçtikten sonra arkadaşlık ve serbestçe 
hareket edebilme özlemleri sayesinde hızlı bir 
şekilde yeni duruma da uyum sağlarlar. Her yaş, 
gelir grubundaki ve aile ilişkileri farklı her çocuk 
için aynı ağırlıkta geçmeyen bir süreç bu. Normale 
dönüş de farklı şekillerde gerçekleşebilir bu sebeple. 
Aileler bu süreçte çok fazla bir arada kalmak 
zorundaydı, sürtüşmeden çıkabilenler bunu biraz 
da ekran iletişimlerine borçlu olacaklar.  O yüzden 
ailelere de bu süreç geçene kadar genel geçer bir 
direktif  vermek doğru olmaz, ama her durum ve 
her zaman için geçerli olan şeyi söyleyebiliriz elbette, 
sevdiklerinize ilginizi, dikkatinizi, şefkatinizi gösterin, 
bunun için zaman ayırın, yüz yüze ilişki sevginin ve 
diğer tüm insani yakınlıkların temeli olan empatiyi 
kuran ve geliştiren bir insan tarzıdır, onu kullanın ve 
ertelemeyin.

RTÜK İLETİŞİM: Son olarak; medyanın 
toplumsal iyiliği yayma gücüne ilişkin 
düşüncelerinizi öğrenmek isteriz.

Kemal SAYAR: Medyanın reytinge dair “kötü 
haber iş yapar” kabulünün farkındayım elbette, 
ticari işletmelerin reklam gelirlerini artırmak 
için reyting yükseltme arzusunu da anlıyorum 
ancak, insancıl, ümit ve sevinç aşılayan, ortak 
değerleri yücelten iyi yapımlar da aynı derecede 
iyi iş yapabilir. Bunu geçmişteki pek çok diziden 
biliyoruz, diğerleri peş peşe bitip gittiler ama o 
yapımları hepimiz hatırlıyoruz bugün. Yediden 
Yetmişe, Perihan Abla, Ekmek Teknesi, Süper 
Baba... Şimdilerde de var böyle yayınlar, denk 
geldiğinde insan kendini alamıyor izlemekten. 
Yaşlılar, iyilik erleri hakkındaki yapımlar ve gönüle 
ait değerleri bize hatırlatan diziler. Büyük güç 
büyük sorumluluk getirir ilkesi meşhurdur. Medya 
da bir ülkenin dördüncü gücü. Yasama yürütme 
yargının erişemeyeceği pek çok yere erişebilme 
imkânı var, üstelik diğerlerinin dikkatini çekme 
gücü de var. Nasıl ki diğerleri kendi güçlerini hayırlı 
bir şekilde kullanmak zorundaysalar, medyanın da 
bu sorumluluğunu yerine getirmek için, reyting 
kaygısı gütmeden bu tür yapımları hayata geçirmesi 
gerekiyor.
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ANA AKIM MEDYADA

Prof. Dr. Edibe SÖZEN*
Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi

KADININ

KÖTÜCÜL

YAPISALLIĞI
TEMSİLİNİN

Yakın tarihimizde, modern/
leş/tirme adına, “basın” ve 
“üniversite” toplumumuzu “adam 
eden” iki kurum olarak kendilerini 
konumlandırmıştı. Zira, toplum 
modern  ve normal değildi; çünkü 
hala İslamî kalıplarla yaşıyordu, 
kadın ise modernleş/tir/menin ilk 
halkasında idi. 

“

Türkiye güzeli Keriman Halis’in 1932 yılında, 
Dünya kraliçesi seçilmesine dair haber ve fotoğrafı, 
Cumhuriyet Gazetesi’nin birinci sayfasında, 
basın tarihimizde, ilk renkli baskı olarak yerini 
almıştı. Farklı yıllara göre kadın haberleri, 1953 
yılında Milliyet’te “Bir Dansözün Hususi Hayatı”; 
Günaydın’da, 1969 yılında “Bu Güzel Kadını 
Kim Öldürdü? ve 1976 yılında “Unutulmayan 
Cinayetler” gibi üst başlıklarla verilmekte idi. 
Kadına dair haberlerin başlangıcını temsil eden bu 
türden haberler, ana akım medyada giderek artacak 
ve çoğalacaktı; sürecin işaret fişeği, 1983 yılında, 
basın dünyasına şimşek hızıyla giren Tan gazetesiyle 
atıldı; daha ilk nüshasının birinci sayfasında “İşte 

Bana Ormanda Bu Adam Tecavüz Etti” haberi yer 
alırken, sonraki nüshalarda, bu türden haberlerin 
dozu giderek arttı. Gazete, milyonlarca baskısıyla 
adeta tiraj patlaması yaşamıştı. Kadın ve bedeni, 
‘tasarlanmış tiraj patlaması’nın nesnesi idi. Uzun 
yıllar yurtdışında kaldıktan sonra, ülkesine dönmüş, 
medya dünyasını hayretler içinde gözlemlemeye 
çalışan Mümtaz Turhan’ın öğrencisi merhum Sosyal 
Psikolog Namık Ayvalıoğlu, bir mini toplantıda, 
böylesi bir medyatik süreçten son derece endişeli 
olduğunu dile getirip “Toplumda Şiddet Eşiğini 
Artırıyorlar!” demişti. Bu cümle, hepimiz için medya 
alanına düşülen bir ‘dipnot’tu. 

Ana Akım Medya, Medya Elitleri, Kötücül Temsilin Yapısallığı, Şiddet, Kamu SağlığıAnahtar Kelimeler:
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Tan gazetesiyle apolitikleştirilmiş ortama kadın 
bedeni, şiddet, tacizler, tecavüzler boca edilmekle 
kalınmıyor, medyada kadın temsili sistematik 
bir şekilde tahrip ediliyordu. Toplumun bir 
şekilde aynası olamayan ana akım medya, kendi 
elitlerinin kararıyla, kadın üzerinden geliştirilen 
“kötücül temsili” topluma zerk ediyordu. Medya 
dünyasında, farklı kimliklerin görünür olması 
neredeyse imkânsızdı. Zira, medyanın soy 
kütüğünde, farklılıkları inşa etmek şöyle dursun, 
adeta toplumsuz bir toplumun modern/leş/tiril/
mesi vardı. Ancak, süreç içinde, “vatandaşlar 
topluluğu”ndan, “tüketenler topluluğu”na doğru 
dönüşüm, sermayenin çeşitlenmesi, “Anadolu 
Kaplanları”nın atağı ve yeni medya sahiplerinin 
ortaya çıkışıyla medya meydanı boş kalmadı. 
O tarihe kadar, medyaların sadece nesnesi olan 
“dindarlar” kendi yayınevlerini kurmuşlar ve 
sayıca az da olsa kendi medyalarıyla kamusal 
alana çıkma fırsatı bulmuşlardı. Türkiye 
gazetesinin, akabinde Kanal 7’nin ve Yeni Şafak 
gazetesinin yayın hayatına başlaması, dışarıda ve 
içeride ötekileştirilmiş Müslüman dünyaya karşı, 
içeriklerinde İslami unsurları barındıran dergilerin 
çıkışı, yeni bir medya dilini de inşa etmekte idi. 
Bu türden medya alanlarında kadın temsili tam 
anlamıyla yoktu, ama kadın dünyasına ilişkin 
kötücül temsil de yoktu.

Muhafazakâr kadınlar ise siyasetin 
mobilizasyonunda, TV programlarında, yazdıkları 
eserleriyle gündeme geldiklerinde, kendi kendilerini 
temsil imkânı bulmuşlardı. Muhafazakâr camiada 
bir topyekûn atağa geçişin akabinde 

“Postmodern 28 Şubat Darbesi”yle, özellikle ana 
akım medyada dindarlar karşısında kaybedilmiş 
mevzilerin tekrar kazanılması amaçlanmıştı.   

Kadına dair kötücül temsilinin yapısallığı, mizâh 
dergileri de dahil çoğu medya alanına nüfuz 

etmişti; 28 Şubat sürecine doğru, bu yapısallığa 
paradoksal bir biçimde konumlanan süreç ise 
yüksek öğretimdeki ve kurumlardaki “başörtüsü” 
yasaklarına ilişkin haberlerdi. Yasak, binlerce 
öğrenciyi Yüksek Öğretimden mağdur etmiş ve 
dışlamıştı. Başta, Doğan Medya Grubu’nun çıkarmış 
olduğu gazeteler, dergiler ve TV kanalları yasaklı 
söylem başörtüsü meselesini yeniden ve yeniden 
üretmekte idi. 

28 Şubat sürecinde getirilen kısıtlamalara karşın, 
2007 yılında, üniversitede okuyan öğrencilere; 
dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 1 
Ekim 2013’te açıkladığı “Demokratikleşme Paketi” 
ile de “kamu personeline” başörtüsü serbestliği 
getirildi (www.memurlar.net). Sorun sivil ve siyasi 
inisiyatifle çözülmüş, medyalar ise sivil hayatın ve 
siyasetin gerisinde kalmıştı.

Medyalar çeşitlenmiş, hemen hepsi dijital ortamda 
varlık göstermeye başlamıştı. Kadına yönelik 
“güzellik imajları” ve “şiddet” haberlerine ilişkin 
fotoğraflar ve görüntüler bu kez de “tıkla/n/ma” 
sürecine teslim edilmişti. Medya dünyasında bunlar 
olurken, kadına yönelik her tür ayrımcılığı reddeden 

“Postmodern 28 Şubat Darbesi”yle, 
özellikle ana akım medyada 
dindarlar karşısında kaybedilmiş 
mevzilerin tekrar kazanılması 
amaçlanmıştı.
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kadın hakları, kadının insan hakları alanında birçok 
uluslararası sözleşmeye imza atılmış ve kendi iç 
hukukumuza göre yürürlüğe konmuştu. TBMM 
“İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu” 2010 
yılında, medyada insan hakları ihlallerini incelemek 
için birçok medya temsilcisini davet etmişti. Hem 
komisyon üyelerinin hem de toplantılara katılan 
medya elitlerinin ortak kanaati, değil kadının insan 
hakları, insan haklarının bile henüz medyalar 
tarafından “içselleştirilememiş” olduğu yönünde idi 
(Rapor, 2010).

Akademik dünyaya gelince, çalışmaların büyük bir 
kısmında, “toplumsal cinsiyet eşitliği”, “ataerkil 
yapı” ve “eril dil” bağlamında medyada kadın 
temsilinin incelendiği görülür. Yurtdışı fonlu 

birçok araştırmada da yine benzer bağlamsal 
özelliklerin kullanıldığı ve bu türden çalışmaların, 
diğer çalışmalardan daha fazla dolaşıma girdiği ve 
kamusal etki uyandırdığı da birer vakıadır. Burada 
sorulması gereken soru şudur: İyi eğitim almış, 
plazalardan seslenen medya elitleri, nasıl oluyor da 
hâlâ “ataerkillik” ve “eril dil” üzerinden kadınları 
medyada konumlandırıyor ve böylesi bir temsile 
izin veriyor? Bunun bir sebebi, küresel dolaşımda 
olan enformasyon bombardımanına yapışmış re-
oryantalistik ve İslamofobik unsurların çoğu zaman 
kendi medya içeriklerimize rahatlıkla sızabilmesi; 
bir diğer sebebi de medyaların kendi “bilgi ve 
enformasyon sistemleri”ni hâlen kuramamış 
olmasıdır. Son yılların istatistiklerine bakıldığında; 
medya çalışanları açısından, kadın-erkek fırsat 
eşitliğindeki kritik eşik atlatılmış olmasına rağmen 
(*) kadın temsilinde, toplumsallık adına yapıcı bir 
değişim görülmemektedir. Elbette ki karar alıcı 
mekanizmalarda devam edegelen kadın oranının 
azlığı da süreci olumsuz etkilemektedir (Kadın ve 
Medya; 2016). 

Ünlü filozof M. Foucault “Bir 
entelektüelin görevi toplumu 
‘çok net’ görebilmektir.” der. 
Medya elitinin ve entelektüelinin 
görevi de aynıdır.

“
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Medyada iş disiplini, çalışma ahlakı ve liyakat gibi 
unsurları temsil etmek yerine, niçin hâlâ ataerkil 
yapının kodlarının kullanıldığı tartışılmalıdır. Bir 
diğer tartışılması gereken konu ise “eril dil” diye 
yanlış adlandırılanın aksine “cinsiyetçi (sexist) dil”in 
niçin tercih edildiğidir. 

Ünlü filozof  M. Foucault “Bir entelektüelin görevi 
toplumu ‘çok net’ görebilmektir.” der (www.youtube.
com, 2019). Medya elitinin ve entelektüelinin 
görevi de aynıdır. Küresel ölçekte ise kadının 
medyadaki temsili ya da konumu pek parlak değildir. 
Neredeyse, 40 yılı aşkın süredir “medyada kadın 
imajı” hakkında çalışmalar yapan kültür teoristi ve 
aktivist Jean Kilbourne, “Usulca Bizi Öldürüyorlar” 
(Killing us Softly-4, www.youtube.com, 2012) adlı 
belgeseldeki konuşmasında, kadın bedeni üzerine 
kurulan “ideal kadın güzelliği tiranlığının” ve 
“kadına yönelik şiddet”in son kertede bir “kamu 
sağlığı” meselesi olduğunu ifade eder. Bu anlamda, 
medyadaki kadına yönelik şiddet ile mücadele 
sadece ilgili bakanlıkların çalışmalarıyla rehabilite 
edilebilecek bir süreç değildir. Kurulması elzem olan 
yeni bir kamu sağlığı kuruluşu bünyesinde, şiddet ile 
mücadeleye ihtiyaç vardır.

Sonuç Yerine

Medya dünyamız, kendi varsayımlarına dayalı 
modern/leş/tir/me algısıyla, topluma dair yasaklar 
alanını genişletirken, kadına yönelik haberlerinde 
“kötücül temsil” örneklerini çoğaltarak ve hatta 
sistematik hâle getirerek kadının medyadaki 
temsilini ve konumunu tahrip etmiş ve bunu da 
yapısallaştırmıştır. Yakın tarihten, günümüze 

aktarılan bu özellik, çeşitlenmiş medya alanlarına 
rağmen, medya elitlerince hâlâ kabul görmektedir. 
Bu anlamda, “ataerkil yapı” ve “eril dil” 
kullanımının “medyada kadın temsili”ni belirliyor 
olmasından daha gerçekçi olanı, medya elitlerinin, 
toplumsal olandan çok “kötücül temsil”e itaat 
etmeleri, bu tavırlarında ısrarcı olmaları ve bunu da 
marifet saymalarıdır. Medyanın yapısal dönüşümü, 
ancak kadına dair görselliğin ve söz dağarcıklarının 
farklılaşıp zenginleşmesiyle 

mümkün olabilir ki; bunun için de kültürel 
antropolojiden tutun da sosyolojik çalışmalara 
kadar geniş bir düşünce halkasına ihtiyaç vardır. 
En azından şimdilik TRT kanalları ve Tvnet bu 
dönüşümü sağlamış olsa da ana akım medyadaki 
gazeteler, TV’ler ve dergiler bu dönüşüm sürecinin 
oldukça uzağındadır.   
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Medya dünyamız, kendi 
varsayımlarına dayalı 
modern/leş/tir/me algısıyla, 
topluma dair yasaklar alanını 
genişletirken, kadına yönelik 
haberlerinde “kötücül temsil” 
örneklerini çoğaltarak ve 
hatta sistematik hâle getirerek 
kadının medyadaki temsilini ve 
konumunu tahrip etmiş ve bunu 
da yapısallaştırmıştır.
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Hasan Hüseyin ERTOK
TÜRKSAT Uydu Haberleşme  
Kablo TV ve İşletme A.Ş. Genel Müdürü

TÜRKİYE’DE
UYDU

GELECEĞİ
YAYINCILIĞININ

Uydu Yayıncılığının Geleceği, Türksat, Ultra HD, 4K Yayın, 8K YayınAnahtar Kelimeler:

Yeni uydu çalışmaları uydu yayıncılığının geleceğini 
belirleyecek en önemli unsurdur. Küresel uydu yayıncılık 
sektöründeki gelişim trendlerine paralel olarak ülkemizde de 
benzer değişimler yaşanmaktadır. Bu makalede Türkiye’de 
uydu yayıncılığının geleceğine dair beklentiler Türksat A.Ş. 
çalışmaları özelinde ele alınmıştır.
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Uydu Yayıncılığının Gelişimi

12 Temmuz 1962 tarihinde Telstar 1 uydusu 
üzerinden ABD ve Fransa arasında iletilen ilk video 
yayınının üzerinden yaklaşık 59 yıl geçmiş ve geçen 
yıllar boyunca haberleşme uyduları tüm dünyada 
TV yayıncılığı hizmetinin sunulduğu birincil 
platform haline gelmiştir. Günümüzde internete 
erişimin hayatın vazgeçilmez parçası haline gelmesi, 
internet erişim hızlarının artması ile video içeriklerin 
internet tabanlı platformlardan sunumunu 
yaygınlaştırmıştır.  

Özellikle son yıllarda izleyici alışkanlıklarının 
değişmesiyle birlikte teknolojiler de buna bağlı 
olarak değişmektedir. İzleme alışkanlıkları genel 
olarak  üç ana unsur etrafında evrimleşmektedir:

Global olarak pek çok TV kanalı artık, sadece 
YouTube gibi platformlar aracılığıyla ve sadece 
internet üzerinden yayın yapmayı tercih etmektedir. 
Diğer taraftan Netflix gibi lineer olmayan içerik 
sağlayıcılar ise hızla büyüyen bir mecrada  yer 
almaktadır. Tivibu, puhutv, TV+ gibi irili ufaklı pek 
çok platformun da bulunduğu yerel içerik pazarında, 
Türk  televizyon izleyicileri yukarıdaki üç kriter 
doğrultusunda izleme alışkanlıklarını IP tabanlı 
servisler üzerine kaydırmaktadır. Bu IP tabanlı 
servisler, OTT, IPTV ve Web TV olmak üzere, 
genel olarak 3 üç ana başlık altında toplanmaktadır. 

Küresel Uydu Yayıncılığın Geleceği1

Küresel uydu yayıncılığı sektöründeki mevcut durum 
ve gelecek trendi; TV kanal sayısı, yayın formatı 
ve sıkıştırma teknolojileri özelinde incelendiğinde 
sektörün hangi yönde ilerlediği açık şekilde 
görülmektedir.

Günümüzde, dünya genelinde TV yayıncılığı için 
kullanılan toplam uydu kapasitesinin %53’lük kısmı 
ödemeli TV platfomları (Pay TV – DTH), %47’lik 
kısmı ise diğer video aktarım hizmetleri (Uydudan 
kablo altyapısına, ücretsiz yayıncılık, IPTV ) için 
kullanılmaktadır. Uydular üzerinden TV yayıncılığı 
hizmeti tarihsel olarak her yıl artan miktarda uydu 
kapasitesi ihtiyacı oluşturmasına rağmen 2019 
yılında ilk defa azalma göstermiştir. Bu daralmanın 
en önemli sebebi aynı anda gerçekleştirilen SD/HD 
yayınların azalması, yeni sıkıştırma teknolojileri ve 
OTT (Over the top)  platformlarının yaygınlaşması 
olarak gösterilebilir. 

Dünya genelinde 2018 yılında uydular üzerinden 
yayın yapan TV kanalı sayısı 43.520 iken 2019 
yılında bu rakam %1,4 oranında düşüşle 42.926’ya 
gerilemiştir. 2029 yılına kadar her yıl yaklaşık %1 
oranında gerileme ile uydular üzerinden yayın 
yapmakta olan toplam TV sayısının 38.550 olması 
beklenmektedir. Bu daralmada en önemli etken 
aynı anda SD ve HD yayın yapmakta olan TV 
kanallarının SD yayınlarını sonlandırması olacaktır. 

2019 yılı itibari ile tüm TV kanalları içinde en fazla 
kullanılan yayın formatı %70 oranı ile SD (Standard 
Definition) olmaya devam etmektedir. SD yayın 
formatında yayın yapan TV kanalı sayısı her geçen 
yıl azalmakta ve yerini HD yayın formatındaki TV 
kanallarına bırakmaktadır. 2019 yılı itibariyle dünya 
genelinde uydular üzerinden yayınlanan HD TV 
kanalı sayısı 12.617’ye ve tüm kanallar içerisindeki 
oranı ise %29,5’e ulaşmıştır. 2029 yılında HD TV 
kanalı sayısının yaklaşık 24.000 olması ve oranın 
ise %62’ye yükselmesi beklenmektedir. İlk defa 
2013 yılında izleyici ile buluşan  Ultra HD (4K) TV 
yayıncılığı geçtiğimiz yıllarda beklenen oranda artış 
gösterememiştir. 2019 yılı itibariyle dünya genelinde 
sadece 129 adet UHD kanal uydular üzerinden 
yayın yapmaktadır. Son yıllarda UHD-4K televizyon 
maliyetlerinin düşmesi ile son kullanıcıların bu 
teknolojiye erişimi artmış olmakla birlikte içerik 
geliştiriciler aynı hızla ilerlememektedir.2029 yılı 
itibariyle dünya genelinde 1100 adet UHD (4K) 
TV kanalının uydular üzerinden yayın yapması 
beklenmektedir. Günümüzde en gelişmiş yayın 
formatı olan 8K ise uydular üzerinden sadece 
birkaç uydu operatörü tarafından denenmiştir. 
Türksat A.Ş. 2018 yılından bu yana Türksat 8K 

Kaliteli

İzleyici kaliteli içerikler talep etmektedir.

Her yerde

Talep edilen içeriğe mobil olarak ulaşım önem 
arz etmektedir.

Kişiye özel

İzleyiciler kendilerine hitap  eden farklı 
içerikler talep etmektedir.
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kanalı ile uydu üzerinden en uzun süreli 8K TV 
yayınını gerçekleştirmeye devam etmektedir. 2029 
yılına kadar uydular üzerinden yayın yapan 8K TV 
sayısında önemli bir gelişme beklenmemektedir. 

TV yayıncılığının önemli parametrelerinden olan 
sıkıştırma teknolojisinde ise Mpeg-2’den Mpeg-4 
ve HEVC formartlarına geçiş devam etmektedir.  
2019 yılı itibariyle uydu üzerinden yayın yapan 
TV kanallarının %60’ı Mpeg-4 formatını 
kullanmaktadır. HEVC formatı ise tüm kanalların 
%2,4’ü tarafından kullanılmaktadır. 2029 yılı 
itibariyle Mpeg-4 formatında yayın yapan kanalların 
oranının %73 seviyesine ulaşması beklenmektedir. 
Mpeg-2 formatının 2029 yılı itibariyle kullanımdan 
tamamen kalkması öngörülmektedir. HEVC 
formatının ise 2029 yılı itibariyle %27’lik bir orana 
ulaşması beklenmektedir.

Türkiye’de Uydu Yayıncılığının Geleceği

Türkiye’nin ulusal uydu operatörü Türksat A.Ş., 
2004 yılından bugüne uydular üzerinden kendi 
coğrafyasına ve çevre bölgelere  uydu yayıncılığı 
hizmeti vermektedir. 2015 yılında 600’den fazla TV 
kanalı Türksat uyduları üzerinden yayın yapmakta 
iken günümüzde ise bu rakam 400’ün biraz 
üzerindedir. 

Küresel uydu yayıncılık sektörüne paralel şekilde 
Türksat uydularından yayın yapmakta olan SD 
yayın formatındaki TV kanalları sayısı azalmış, 
HD TV kanal sayıları yıllar içerisinde artmıştır. 
Günümüzde Türksat uyduları üzerinden yayın 
yapmakta olan TV kanallarının yayın formatı 
ve kodlamaya göre dağılımı aşağıdaki tabloda 
verilmiştir. 

Kodlama Format TV Sayısı

MPEG 2 SD 128

MPEG 2 HD 0

MPEG 4 SD 66

MPEG 4 HD 214

HEVC 4K 1

HEVC 8K 1

TOPLAM 410

Tablodan da görüleceği gibi uydular üzerinden 
yayın yapmakta olan TV kanallarının yaklaşık 
%68’i Mpeg-4 sıkıştırma formatını kullanmaktadır. 
SD yayın yapmakta olan kanal sayısı oranı ise 
%48 seviyelerindedir. Küresel uydu yayıncılık 
pazarı rakamları ile kıyaslandığında ülkemiz HD 
format ve Mpeg-4 sıkıştırma kullanımında dünya 
ortalamasının üzerinde yer almaktadır.  

Türksat A.Ş., 2014 yılında 
başlatmış olduğu Türksat 
4K TV kanalı ile 4K yayın 
formatındaki ilk içeriği 
izleyicilere sunmuştur. 
2015 yılında ise TRT 4K 
kanalı Türkiye’nin ilk ve 
tek ücretsiz 4K TV kanalı 
olarak hizmet vermeye 
başlamıştır. 

“
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Önümüzdeki yıllarda Türksat uyduları üzerinden 
yayın yapmakta olan HD kanal sayısındaki 
artışın (Özellikle Mpeg-4 HD) devam edeceği 
öngörülmektedir. SD kanal sayılarındaki düşüşün 
devam etmesi beklenmekle birlikte tamamen 
sonlanmasının yıllar süreceği tahmin edilmektedir.

Türksat A.Ş., 2014 yılında başlatmış olduğu Türksat 
4K TV kanalı ile 4K yayın formatındaki ilk içeriği 
izleyicilere sunmuştur. 2015 yılında ise TRT 4K 
kanalı Türkiye’nin ilk ve tek ücretsiz 4K TV kanalı 
olarak hizmet vermeye başlamıştır. 4K formatında 
ücretli platformlar üzerinden yayın yapan kanallar 
bulunmakla birlikte ülkemizde henüz 4K yayıncılık 
istenen seviyeye ulaşmamıştır. Önümüzdeki yıllarda 
az sayıda yeni 4K TV kanalının yayın hayatına 
başlayacağı öngörülmektedir.  

Türksat A.Ş. 2018 yılı sonlarında Türksat 8K 
kanalını oluşturarak bu alanda öncü olmuştur. 
Türksat 8K kanalı iki yıldan uzun bir süredir 
uydular üzerinden yayınlanmakta ve dünyanın 
en uzun süreli yayın yapan 8K TV kanalı olma 
özelliğini korumaktadır.  

Sonuç

Küresel uydu yayıncılık sektöründeki gelişim 
trendleri ile paralel olarak ülkemizde de benzer 
değişimler yaşanmaktadır. Yukarıda özetlenen 
teknolojik değişimler çerçevesinde uydular 
üzerinden yayın yapmakta olan TV kanallarının 
format ve kodlama yapıları değişmekte ve sonuç 

olarak toplam TV sayısında ve uydu kapasitesi 
ihtiyacında daralma yaşanmaktadır. Yüksek kalite 
(HD ve UHD) TV yayınlarının artıyor olması uydu 
yayıncılığına talebi devam ettirmekte ise de kapasite 
ihtiyacındaki daralmanın sürmesi beklenmektedir. 

Bir diğer önemli parametre olan lineer olmayan 
platformların her geçen gün artan etkinliği 
ve izleyici alışkanlıklarının buna bağlı olarak 
değişmesi de uydu yayıncılık sektörünü derinden 
etkilemektedir. Oluşturulan video içeriğinin 
büyük bölümünün internet ortamında dağıtıldığı 
günümüzde uydu yayıncılık sektörünün de bu 
değişime adapte olması gerekmektedir. Özellikle son 
yıllarda gelişen uydu üretim teknolojileri ve yüksek 
frekans bantlarının uydu haberleşmesine açılması ile 
Yüksek Veri İletim Uydularının (High Throughput 
Satellites) sayıları ve kapasiteleri artmaktadır. 

2021 yılı son çeyreğinde uzaya gönderilecek olan 
Türksat 5B uydusu ile Ka-Bant veri haberleşme 
kapasitesi 53 Gbps artacaktır. Bu sayede son 
kullanıcılara uydular üzerinden geniş bant internet 
hizmeti sunularak uydu yayıncılık sektöründeki 
etkinlik bu alanda da gelişme imkânına kavuşacaktır. 
Geçtiğimiz Ocak ayında fırlatılan ve Haziran ayında 
hizmete alınması planlanan Türksat 5A uydusu ile 
de Türkiye dışındaki bölgelerde de TV yayıncılık 
hizmeti etkinliğinin artırılması hedeflenmektedir.
1 Türksat A.Ş. Uydu  Hizmetleri Pazarlama ve Planlama 

Direktörlüğü. (2020). Euroconsult 2020
 Uydu İletişim ve Video Pazarı Raporu
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Ahmet Selami SÖĞÜT
Kule A.Ş. Genel Müdürü

Asırlar öncesine uzanan tarihi, stratejik konumu, doğal güzellikleri ile dünyanın 
en güzel şehirlerinden biri olan kadim İstanbul’un yeni simgesi Küçük Çamlıca 
Radyo & TV Kulesi’dir. Kule, Fransız düşünür Lamartine’in “Dünyaya son bir kere 
bakacaksın deseler, o bakışı Çamlıca tepelerinden atmayı arzulardım.” cümlesinde 
bahsi geçen Çamlıca Tepesi’nde yer almaktadır.

KULESİ

ÇAMLICA
RADYO & TV 
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Yapımı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 
tamamlanan kulenin işletmesini gerçekleştirmek 
üzere Kule A.Ş. Nisan 2017’de PTT grup şirketi 
olarak kurulmuştur. 6112 sayılı Kanunun Geçici 
4’üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamında 
yayın yapan/yayın hakkı bulunan özel medya 
kuruluşlarına karasal iletim hizmeti sunmak üzere 
kurulan %100 kamu iştiraki şirketimiz Kule Verici 
Tesisleri İşletim ve Teknolojileri A.Ş., Radyo ve 
Televizyon Üst Kurulu tarafından “verici tesis 
ve işletim şirketi” lisansı ile yetkilendirilmiştir. 
Ülkemizde RTÜK’ten “verici tesis ve işletim 
şirketi” lisansını alan tek kuruluş olan Kule A.Ş. 
medya hizmet sağlayıcılarının yayınlarını ileten 
tesisleri kurmakta ve işletmektedir.

Kule A.Ş., Çamlıca emisyon noktasındaki tüm 
televizyon ve radyo medya kuruluşlarına ve 
kablosuz iletişim sağlayan telekomünikasyon 
operatörlerine ortak kule altyapı hizmeti 
sağlamaktadır.

Yayıncılık alanında sunduğu altyapı hizmetleri ve 
çevre dostu operasyonlarıyla ülkemizin iletişim ve 
yayıncılık faaliyetlerini dünya standartlarına taşıyıp 
Türkiye’nin her noktasına ulaştırmak misyonuyla 
yola çıkan Kule A.Ş. sayesinde ülkemiz yakın 
zamanda yayıncılık alanında “tek verici tesis” 
modeline geçecek, böylece dağınık hâldeki vericiler 

birleştirilerek ülke genelinde birçok şehrimizde 
çevre ve görüntü kirliliğinin de önüne geçilecektir. 

Yakın gelecekte İstanbul ve Çanakkale’nin yanı sıra; 
Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Konya, Eskişehir, 
Antalya, Malatya, Diyarbakır, Denizli, Kayseri, 
Adana, Osmaneli, Erzurum, Van, Zonguldak, 
Kayseri, Kütahya, Kastamonu ve Muğla illeri 
öncelikli olmak üzere ülke genelinde yayıncılık 
alanında “tek verici tesis” modeline geçilmesi 
planlanmaktadır. Türkiye’nin farklı şehirlerinde 
kurulacak sembol kulelerle şehirlerin siluetleri 
güzelleşirken bir yandan da ekonomik ve sosyal 
yaşamı gelişecektir.

Ülkemizin vizyon 
projelerinden biri olan 
ve yapımına 2017 
yılında başlanan, toplam 
30.150 metrekare alan 
üzerinde kurulu olan 
Küçük Çamlıca Radyo 
& TV Kulesi, deniz 
seviyesinden 587 metre 
yüksekliğiyle İstanbul’un 
en yüksek yapısıdır.

“
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Zemin Kotu 218,00m

Kule Toplam Kat Sayısı 45 + 4 = 49 kat

Betonarme Yapısal Yükseklik 203,50m + 18m = 221,50m

Çelik Anten Yüksekliği 165,50m + 2,50m(gömülü)= 168,00m

Zemin Kotu Üzeri Yükseklik 203,50m-2,50m+168,00m=369,00m

Deniz Seviyesinden Yükseklik 218,00m + 369m = 587,00m

Toplam Yapısal Yükseklik 369,00m + 18m = 387,00m

Seyir Katı 1                           148,50m (+366.5m) (33.Kat)

Seyir Katı 2                           153,00m (+371.0m) (34.Kat)

Restoran 1                        175,50m (+393.5m) (39.Kat)

Restoran 2                         180,00m (+398.0m) (40.Kat)

Çamlıca Radyo & TV Kulesi’nin teknik özelliklerine detaylı bakacak olursak:

Küçük Çamlıca Radyo & TV Kulesi

Ülkemizin vizyon projelerinden biri olan ve 
yapımına 2017 yılında başlanan, toplam 30.150 
metrekare alan üzerinde kurulu olan Küçük Çamlıca 
Radyo & TV Kulesi, deniz seviyesinden 587 metre 
yüksekliğiyle İstanbul’un en yüksek yapısıdır. Kule 
zemin altında 4, zemin üzerinde 45 olmak üzere 
toplam 49 kattan oluşmaktadır. Projesi yarışma ile 
elde edilmiş olup tasarımı 3 boyutlu ortamda özel 
olarak dizayn edilen Kule, ülkemizin hem en yüksek 
yapısı olması hem de deprem riski ve rüzgâr yükü 
en kritik noktalarının kesiştiği riskli alanlardan 
birinde inşa ediliyor olması ile sıradan bir yapıdan 
farklı özellikte simge bir yapı niteliğindedir.

Küçük Çamlıca Radyo ve Televizyon Kulesi, 
Türkiye’de karasal sayısal yayına geçişin teknik 
altyapısını oluşturarak ülkemizin yayıncılık kalitesi 
ve kapasitesini dünya standartlarına ulaştırmayı 
hedeflemektedir.

Çamlıca Radyo & TV Kulesi ile Çamlıca Tepesi’nde 
dağınık hâlde bulunan 33 adet anten tek kulede 
toplanmış; böylece çevre ve insan sağlığı üzerinde 
ciddi olumsuz etkilere sahip olan elektromanyetik 
kirlilik ve görüntü kirliliği ortadan kaldırılarak 
İstanbul siluetine de katkı sağlanmıştır. Ayrıca 
kulede yer alan yüksek verimli anten ve verici 
sistemleri sayesinde sağlanan enerji tasarrufu da 
maksimum seviyededir.

Eylül 2020 itibarı ile asli faaliyeti olan yayıncılık 
hizmetinin verilmeye başlandığı kulede, dünyada ilk 
ve tek olarak 100 radyo yayını birbirlerinin güçlerini 
kesmeden; frekansları birbirine karışmadan yayın 
yapabilmektedir. 

Kule ayrıca hediyelik eşya mağazası, kafeteryası, 
restoranı, eşsiz manzaraya hâkim seyir terasları ve 
interaktif aktivite alanları ile kısa sürede İstanbul’un 
dolayısıyla ülkemizin ekonomisine ve turizmine 
katkı sağlayacak bir cazibe merkezi olacaktır.
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Küçük Çamlıca Radyo & TV Kulesi, fonksiyon 
açısından yeni bir TV kulesi olmaktan öte her iki 
korulukta da dağınık olarak yerleşmiş onlarca kuleyi 
tek yapıda toplayan simge bir yapı niteliğindedir. 
Kule, ihtiyaç programı sıradan bir mimari yapıdan 
farklı olarak küçük fonksiyonlara karşılık büyük 
bir çekirdek içermektedir. Fonksiyonların ana 
şaft ile bağı; manzara odakları, rüzgâr güçleri ve 
teknik hacim ihtiyaçları gibi birçok etmen altında 
farklılaşmasıyla oluşturulmuştur. Kule barındırdığı 
bu fonksiyonların ana çekirdek ile ilişkisini yatay 

dilimler ile bütünleyen bir dil ile kurmaktadır. Yapı 
ikonik karakterini ise biçimin ötesinde kurduğu bu 
özgün dilden almaktadır.

Kulenin giriş kütlesi, Küçük Çamlıca Tepesi’nin 
doğal topoğrafyasının bir parçası olması niyetiyle 
şekillenmiştir. Park üzerindeki mevcut gezinti 
yollarının açtığı izleri takip ederek yırtılan zemin 
katmanının yükselmesi ile oluşturduğu üst örtünün 
altında, sekiz adet 13.5 m yüksekliğinde kule 
destek payandaları gizlenirken aynı zamanda giriş 
fonksiyonları ve teknik servis birimleri için gerekli 
alanları yaratmaktadır. Yerden ayrılan bu yüzey; ön 
cephede Adalar - Kadıköy panoramasını tarayan 
bir pencereye dönüşerek içinde fuaye, biletleme, 
satış, kafe ve mediatek gibi kamuya açık alanları 
barındırmaktadır. 

Kulenin formunun şekillenmesinde ise seyir katı, 
restoran ve panorama  asansörleri  fonksiyonel  
olarak  önemli  rol  oynamışlardır. Zeminden 
+148.50m ile +153.00m yükseklikte seyir platformu 
ve +175.50  m ile +180.00m kotunda restoran yer 
almaktadır. Giriş kotundan başlayıp antenlerin 
başladığı kota kadar yükselen ve kulenin iki yanında 
yer alan panorama asansörleri, ziyaretçilere katları 
çıkarken aynı zamanda eşsiz İstanbul manzarasını 
izleme keyfini sunmaktadır.

Kulenin giriş kütlesi, Küçük 
Çamlıca Tepesi’nin doğal 
topoğrafyasının bir parçası 
olması niyetiyle şekillenmiştir. 
Park üzerindeki mevcut gezinti 
yollarının açtığı izleri takip 
ederek yırtılan zemin katmanının 
yükselmesi ile oluşturduğu üst 
örtünün altında, sekiz adet 13.5 
m yüksekliğinde kule destek 
payandaları gizlenirken aynı 
zamanda giriş fonksiyonları 
ve teknik servis birimleri için 
gerekli alanları yaratmaktadır.

“
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Yapay zekâ, günümüzün en önde gelen konuları 
arasında yer almakta olup  temelleri çok eskiye 
dayanmaktadır. Sibernetik olarak adlandırılan 
kavramın ilk temellerini zamanımızdan 800 yıl 
önce Müslüman bilim insanı El-Cezeri  
(1136 - 1206) atmıştır.

“

YAPAY
ZEKÂ
Taha YÜCEL*
RTÜK Üyesi

Yapay zekâ, günümüzün en önde gelen konuları 
arasında yer almakta olup  temelleri çok eskiye 
dayanmaktadır. Sibernetik olarak adlandırılan 
kavramın ilk temellerini zamanımızdan 800 yıl önce 
Müslüman bilim insanı El-Cezeri (1136 – 1206) 
atmıştır. Sibernetik kavramıyla başlayan yapay zekâ 
tartışmaları günümüzde her alanda kendine yer 
bulmuştur. Sibernetik, canlı ve cansız tüm karmaşık 
sistemlerin denetlenmesi ve yönetilmesini inceleyen 
bir bilim dalıdır. Canlılarda ve makinelerde kontrol, 
iletişim ve işleyişi incelemektedir. 

Yapay zekâ ise, insan zekâsını taklit etmeye çalışan 
yazılımsal ve donanımsal sistemler bütünüdür. 
Yani insan gibi düşünen, insan gibi karar veren, 
kendini geliştirip öğrenen ve kendini düzelten 
sistemler ve makinelerdir. İnsan beynindeki 
nöronların çalışma mekanizması ve çiziminin ortaya 
çıkarılmasıyla birlikte bilgisayar bilimciler tarafından 

benzer çalışma yönteminin dijital bir taklidinin 
oluşturulması fikriyle ortaya çıkan yapay zekâ; 
matematiksel (Hesaplama) zekâ, görsel algılama, 
konuşma ve ses tanıma, hareket, muhakeme gibi 
kabiliyetlerinin yanında kendi kendine öğrenebilen 
sistemler bütünüdür. Makine öğrenmesi, derin 
öğrenme, veri bilimi, bilgisayarlı görü, robotik, doğal 
dil işleme, veri mühendisliği gibi bilimler yapay 
zekânın alanlarını oluşturmaktadır. 

Yapay zekâ, veri analizi yeteneği ve süreci ile ilgilidir. 
Yapay zekâyı, doğal zekâdan farklı kılan unsurlar: 
hassas olması, tutarlı olması ve çoklu iş yapabilme 
yeteneğine sahip olmasıdır. 

Bilindiği gibi ilk bilgisayarlar, “mainframe” 
denilen ana makinelerdi. Bu makineler çok yer 
kaplamaları yanında günümüzdeki makinelerle 
kıyaslandığında çok yavaştılar. Zamanla, 

Yapay Zekâ, Büyük Veri, Sibernetik, Doğal Dil İşleme (NLP), Sanal Asistan (Chatbot)Anahtar Kelimeler:
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bilgisayarların işlem kapasiteleri arttı, hacimleri 
küçüldü, güçlendi ve hızları çok arttı. Daha da 
önemlisi, kayıt kapasiteleri de çok arttı. Eskiden 
USB belleklerde, kilobaytlar konuşulurken, şimdi 
terabayt düzeyinde kapasitelerden söz ediyoruz. 
Diğer bir önemli husus ise büyük veri (Big Data), 
bulut teknolojileri ile yazılım tabanlı ağ teknolojileri 
(SDN) kullanılmaya başlandı. Mimari yapıda 
da açık sisteme (Open Network Architecture) 

geçilmiştir. Telekomünikasyon alanında çok önemli 
bir aşama olan 5G ile birlikte, kullanımı artacak 
olan IoT (Internet of  Things) ile neredeyse tüm 
nesneler, internete bağlanacak ve tabi geniş bant 
(Broadband) kapasiteleri de artacaktır. İnternetin 
yaygınlaşması ile de milyarlarca cihaz, internet 
ağına bağlanmaktadır.

Teknolojideki bu hızlı gelişmelerle birlikte, yapay 
zekânın kullanım alanları da giderek artmaktadır. 
Her gün trilyonlarca bayt veri üretimi gerçekleşen 
elektronik ortamda, verilerin çok hızlı artışı 
sebebiyle bu kadar veriyi analiz etmeye olan ihtiyaç 
da aynı şekilde artış göstermektedir. İnternette 
bulunan bütün web siteleri, sosyal medya, gazeteler, 
dergiler, kısaca yazılı her metin “doğal dil işleme 
metodu”  (Natural Language Processing-NLP)  ile 
anlamlandırılabilmektedir. Ayrıca NLP kavramının 
bir alt araştırma alanı olan “duygu analizi” 

Her gün trilyonlarca bayt veri 
üretimi gerçekleşen elektronik 
ortamda, verilerin çok hızlı 
artışı sebebiyle bu kadar 
veriyi analiz etmeye olan 
ihtiyaç da aynı şekilde artış 
göstermektedir.

“
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(Sentiment Analysis); şirketlerin pazarlama analizi, 
halkla ilişkiler, ürün incelemeleri, ürün geri bildirimi 
ve müşteri hizmetleri gibi her türlü süreçleri 
otomatik hale getirmeleri konusunda ilerlemesini 
sağlamaktadır. Ayrıca doğal dil işleme ile robotlar, 
programlanan dillerde konuşabilmektedir. En 
güzel kitapları verip daha güzel bir kitap yazması, 
en güzel şiirleri verip daha güzel bir şiir yazması, 
en iyi konuşmaları verip daha güzel bir konuşma 
hazırlaması sağlanabiliyor.

Günümüzde yapay zekâ; tarımda, güvenlik ve 
savunmada, uzay çalışmalarında, tıp alanında, 
hizmet sektöründe, oyun ve eğlence alanlarında, 
denizaltı uygulamalarında, sanal asistanlıklar 
(Chatbotlar) gibi pek çok alanda aktif  olarak 
kullanılmaktadır. 

Sanal asistanlar, kullanıcı ile genellikle metin, bazı 
durumlarda ise konuşma yoluyla diyalog kurarak 
bilgi veren veya bir işlemi gerçekleştiren yapay 
zekâ uygulamalarıdır. Siri, Alexa ve Google Home 
gibi kişisel asistanları buna örnek verebiliriz. Sanal 
asistan aslında yapay zekâ, makine öğrenimi, 
bulut bilişim, otomatik ses ve konuşma tanıma, 
doğal dil işleme ve derin öğrenme teknolojilerinin 
ortaklaşa oluşturdukları bir hizmet veya servistir. 

Bu sayede makineler insanlar gibi konuşabilir, espri 
yapabilir, kişiye özel servisler verebilir ve sorulara 
cevap verebilir. Sanal asistanlar tıpkı insanlar gibi 
konuşarak ve yazarak kendilerini ifade edebilirler.  

Tüm dünyada yapay zekâ uygulamalarının 
geliştirilmesinde büyük veri (Big Data) 
kullanılmaktadır. Büyük veri ve yapay zekâ son 
yıllarda yazılım dünyasının en önemli konuları 
arasında yer almaktadır. Büyük veri ve yapay 
zekânın hızlı gelişimi, dünyada yeni teknolojilerin 
gerçekleşmesi veya gelişmesine de büyük katkı 
sunmuştur. Geleneksel yöntemler ile yapılan veri 
depolama ve işleme hızı, günümüz dünyasında 
oluşan veri boyutuna yetişememektedir. Bu ihtiyaca 
yönelik olarak; hacim, hız, kalite ve çeşitlilik 
konseptleri, dağıtık işleme (İletilen isteğin birden 
çok farklı makinede aynı amaca yönelik olarak 
işlenerek mikro sonuçların toplu halde birleştirilerek 
sonuçlandırılması işlemi) ile gelişen büyük verinin 
çekirdeğini oluşturmaktadır. Veriyi birden çok 
farklı makinede işlemenin önemli fonksiyonları 
arasında kaynak paylaşımı, eş zamanlı işleme, yatay 
ölçekleme ve hata toleransı bulunmaktadır.

Yapay zekâ teknolojilerinin, sektörleri ve iş yapma 
biçimlerini hızla dönüştürdüğü bir çağdayız. 2010’lu 
yılların başında küresel çapta bir yılda üretilen 
dijital verinin büyüklüğü 5 zetabayttan daha az 
iken, 2020 yılında bu miktarın 44 zetabayta, 2025 
yılında ise 175 zetabayta ulaşması öngörülüyor. 
İşin ekonomik boyutunda ise önümüzdeki 10 yılda 
yapay zekânın, küresel ekonomiye 16 trilyon dolar 
gibi bir katkı sağlaması bekleniyor. Ülkeler arasında 
bu pazardan pay kapmak adına kıyasıya bir yarış 
var. Son 10 senede küresel eğilimlere bakıldığında, 
yine girişimcilik faaliyetlerinin de yapay zekâ 
gelişmeleriyle hız kazandığını görmekteyiz. Ülkemiz 
girişimcilik alanında, özellikle de teknoloji 
tabanlı işlerde, büyük bir potansiyele sahiptir. Bu 
potansiyelin yapay zekâ kullanımı ile daha da ileriye 
taşınması sağlanabilir.

Günümüzde insanların her attığı adım, yaptığı 
her alışveriş, toplum önünde yaptığı her konuşma 
ve daha sayamadığımız her hareketi dijital veri 
olarak kaydediliyor. Özel sektör ve kamu kurumları 
hızla dijitalleşmeye gidiyor. Dijitalleşemeyen 
kurumlar çağın gerisinde kalıyor ya da kalmaya 

Günümüzde yapay zekâ; tarımda, 
güvenlik ve savunmada, uzay 
çalışmalarında, tıp alanında, hizmet 
sektöründe, oyun ve eğlence 
alanlarında, denizaltı uygulamalarında, 
sanal asistanlıklar (Chatbotlar) 
gibi pek çok alanda aktif olarak 
kullanılmaktadır.

“
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mahkûmlar. Dijitalleşen kurumlar ise verilerini hızlı 
analiz etmek ve zamanında karar verebilmek için 
dijitalleşmelerini yapay zekâ ile kuvvetlendiriyor. 
Dijitalleşme beraberinde çok büyük bir veri getiriyor. 
Bu verilerin güvenliği, üçüncü şahıslara veya kötü 
niyetli kişilerin eline geçmemesi için çok büyük çaba 
ve gayret gerektiriyor.  

Bu çağda ne kadar önlem alırsak alalım, dijital 
verilerimiz hiç de güvende değil. Çünkü ne önlem 
alırsanız alın, evinize veya işletmenize hangi 
güvenlik duvarını kurarsanız kurun, hiçbir şekilde 
%100 güvenlik yoktur ve internet bağlantısı olan her 
yerde verinin çalınma riski vardır. 

Tüm dünyayı önemli oranda etkileyen bu pandemi 
döneminde insanların uzaktan çalışmaya geçişi, 
güvenilir ağ altyapılarına daha fazla ihtiyaç 
duyulduğunu gösteriyor. Çalışanların işlerini 
yapabilmesi için şirket verilerine uzaktan erişim 

sağlaması gerekiyor ve bu da riski artırıyor. Güvenlik 
uzmanı eksikliği ve sürekli gelişen teknolojinin 
gelişimi göz önüne alındığında, hackerler daha 
gelişmiş ve sofistike araçlar kullanarak saldırılarını 
artıyorlar. Burada da çözüm otomasyon ve yapay 
zekâdır. 

Yapay zekâ bu alanda da verilerden öğrenerek 
ve yenilikleri anında uygulamaya koyarak bütün 
açıkları kapatabilir ve verilerin güvenliğini 
sağlayabilir. Yeni raporlara göre, 2030 yılına 
kadar siber güvenlik uzmanlarının yerini yapay 
zekâ alacak. Çünkü hâlihazırda, yapay zekânın 
alt birimleri olan makine öğrenimini ve derin 
öğrenmenin gelişmiş tehdit algılama ve içeriden 
gelen tehditleri durdurma, izleme ve müdahale için 
daha incelikli ve öncelikli bir yaklaşım gerektiren 
uygulamaları var.

Yapay zekânın kullanıldığı alanlardan birisi de 
tarımdır. Yapay zekâ ile donatılmış bir insansız 
hava aracını düşünün. Büyük bir arazinin, akıllı 
sistemlerle analizinin yapıldığını; nerenin daha 
verimli olduğunun tespit edildiğini; insansız 
traktörlerle bu arazinin sürüldüğünü düşünün. 
Yine insansız bir araçla gerekli bölgelerin, yapılan 
analize bağlı olarak gübrelendiğini; gereken yerlerin 
taşlardan arındırıldığını ve toprağın daha verimli 
hâle getirildiğini; nereye hangi ürünün ekileceğine 
karar veren akıllı sistemlerle uygun ekim yapıldığını 

Yapay zekânın kullanıldığı alanlardan 
birisi de tarımdır. Yapay zekâ ile 
donatılmış bir insansız hava aracını 
düşünün. Büyük bir arazinin, akıllı 
sistemlerle analizinin yapıldığını; 
nerenin daha verimli olduğunun tespit 
edildiğini; insansız traktörlerle bu 
arazinin sürüldüğünü düşünün.

“
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hayal edin. Sadece ihtiyaç duyulan yerlerin 
sulandığını ve problemli yerlerin ilaçlandığını 
düşünün. Bu sayede, ekonomik bir gübreleme; insan 
sağlığına uygun bir ilaçlama ve sonuçta da verimli 
bir tarım yapmış oluyorsunuz. Ayrıca bu sistemler, 
ürünün gelişmesini de izleyip gerekli önlemleri 
almanızı sağlayabilir.

Yapay zekânın önemli kullanım alanlarından 
bir başkası ise görüntü işlemedir. Bu genellikle 
güvenlik alanında insanları tanımak için kullanılır. 
Kameralarla kaydedilen ve büyük miktarda veri 
üreten bu görüntüler yapay zekâ ile işlenir ve 
analiz edilir. Halen ülkemizde plaka tanıma sistemi 
başarıyla kullanılmaktadır. Buna ek olarak, tehdit 
oluşturan sahipsiz bir çanta veya paket bu şekilde 
tespit edilebilir. Başka bir örnek, kamera tanıma 
yoluyla, aranan bir kişinin yüz tanıma sistemi 
kullanılarak yüzünün algılanması ve yakalanması 
olabilir.

Yapay zekâ, sağlık alanında da önemli çığırlar 
açmaktadır. Yapay zekâ hastalıklara doktorlardan 
daha isabetli teşhis koyabiliyor ve tedavi 
önerebiliyor. Doktorlar hayatları boyunca ancak 
belirli sayıda hastaya bakıp tecrübe sahibi 
olabiliyorken, yapay zekâ dünyadaki tüm teşhisleri 
analiz edip diğer doktorların tecrübelerinden de 
faydalanarak daha isabetli kararlar alabiliyor. Ayrıca 
“computer vision” yani bilgisayarların görmesi ile 
birlikte resim işleme, sağlık sektörüne müthiş katkılar 

sağlıyor. Bu sayede hastalar cep telefonları üzerinden 
hastalığını öğrenebiliyor ve cep telefonu ile hastalığa 
teşhis konulabiliyor.

Yapay zekâ, yargıda da kullanılabilir. Örneğin, 
yapay zekâ yargısal kararlar verilirken yardımcı 
olarak kullanılabilir. Bu sayede kararların 
alınması aşamasında ön yeterlilik şartlarının 
değerlendirilmesinin hızlanmasına yardımcı 
olabilir. Ülkemizde; Anayasa Mahkemesi, Danıştay, 
Yargıtay ve hatta diğer mahkemeler de yapay 
zekâyı kullanabilir.  Sonuçta esas kararı hâkimler 
verecektir; ancak yapay zekâ, karara yardımcı olacak 
ve adaletin daha hızlı gerçekleştirilmesini ve daha 
şeffaf  olmasını sağlayacaktır.

Ayrıca Üst Kurulumuzda TÜBİTAK tarafından 
geliştirilen ve 2008 yılından itibaren yayın izleme ve 
denetiminde aktif  olarak kullanılan Sayısal Kayıt, 
Arşiv ve Analiz Sistemi’nde (SKAAS) anahtar kare 
yakalama, video metin okuma, video klip yakalama, 
video reklam analizi, radyo reklam analizi, anahtar 
kelime ve ses seviyesi / güvenlik açığı analizi 
gibi içerik analizleri yapılmaktadır. Yapay zekâ 
kullanılarak bu analizlerin daha verimli ve hızlı hale 
getirilmesi yönünde TÜBİTAK ile birlikte yürütülen 
bu çalışmaların daha ileri seviyelere taşınması 
planlanmaktadır.

Tüm dünyada hızla gelişmekte olan yapay 
zekâ uygulamaları, pek çok fırsatları ve bunun 
yanında etik sorunları ve tehditleri de beraberinde 
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getirmektedir. Örneğin, Texas’ta bir kanser 
merkeziyle ortaklık kuran IBM Watson Bilgisayar 
Sistemi, hastalara tamamen yanlış ilaçlar 
önerdiği için başarısız olmuş; başka bir örnek ise 
Microsoft tarafından üretilen yapay zekâ sanal 
asistanının Twitter’da kısa sürede ırkçı hakaretler 
öğrenip bunları yazması ve bunun sonucunda da 
kapatılmasıyla son bulmuştur. Yapay zekânın ileride 
bundan daha ciddi sorunlara yol açan hatalar da 
yapabileceği öngörülmektedir.

Teknoloji, bir araçtır; barışçıl ve iyi amaçlarla 
kullanılırsa insanlığa faydalı olur. Örneğin, bir bıçak, 
doğru kullanılırsa bir doktorun elinde neşter olur, 
hayat kurtarır; ama kötüye kullanılırsa bir katilin 
elinde, ölüme sebep olabilir.

Yapay zekânın barışçıl amaçla kullanılmasını 
diliyoruz; ama savunma ve terörle mücadele için, 
insansız tanklar ve savaş araçları da yapılmalıdır. 

Bunların kontrolden çıkmaması için de gerekli 
önlemler, titizlikle alınmalıdır. Ayrıca insansız 
araçlar kullanılırken olabilecek kazalar için de 
düzenlemeler yapılması önemlidir.

Yapay zekâ kullanımında olumlu durumlar kadar 
olumsuz durumlarla da karşılaşılması olasıdır. Söz 
gelimi yapay zekânın insansız araçlarda kullanılması 
söz konusu olup, bu yönde dünyada ciddi çalışmalar 
yapılmaktadır. İnsansız araçlar kullanılırken 
olabilecek kazalar için düzenlemeler yapılması 
konusu gittikçe önem arz etmektedir. İnsansız 
araç ile insansız araç veya insanlı araç arasındaki 
muhtemel kazalarda kimin sorumlu olacağı, maddi 
ve manevi sorumlulukların ne şekilde düzenleneceği 
çok önemlidir. 18 Mart 2018 tarihinde, Uber’in 
sürücüsüz aracıyla yaşanılan kazada, Uber’in, araç 
üreticisinin ve aracı satın alan kişinin, sorumluluk 
alanlarının belirlenmesi; yapay zekânın doğru 
kullanılması için, gerekli düzenlemelerin yapılması 
şarttır. Uber’in sürücüsüz aracı, ölümle sonuçlanan 
bir kaza yapmış ve bunun üzerine, Uber sürücüsüz 
araç kullanma servisini durdurmuştur. Yapılacak 
düzenlemelerle, buna benzer pek çok konunun 
farklı yönlerinin kapsamlı şekilde değerlendirilerek,  
hukuki düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. 

Konu tek bir boyutu ile değil, bilgi toplumu ve 
medya, internet ve bilgi güvenliği, sağlık, tıp, robotik 
gibi değişik konularda çalışılarak, oluşturulan 
uzmanlık komitelerinde değerlendirilmeli ve 
sorunlara çözümler geliştirilmelidir.

Yapay zekâ konusu ülkemizin de kurucu üyeleri 
arasında yer aldığı Avrupa Konseyi tarafından da 
ele alınmakta; bu konseyde yer alan ve ülkemizden 
uzmanların da katkı sağladığı yapay zekâ ve 
İnsan Hakları Uzmanlar Komitesi’nde doktoralı 
akademisyenlere yer verilerek felsefe, hukuk gibi 
değişik açılardan yapay zekâ farklı gruplar veya 
komiteler tarafından değerlendirilmekte; bu gruplar, 
Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’ne, yapay 
zekâ ve büyük verinin kullanımı, insan haklarına 
etkileri gibi konularda raporlar sunmaktadır.

Bu konuda hazırlanan bir doküman, Avrupa 
Konseyi’nde kabul edildikten sonra, üye 47 ülkeye 
tavsiye kararı olarak gönderilmiştir. Ülkeler, yapay 
zekâ kullanımı konusunda özgür olmakla beraber, 

Teknoloji, bir araçtır; barışçıl ve 
iyi amaçlarla kullanılırsa insanlığa 
faydalı olur. Örneğin, bir bıçak, doğru 
kullanılırsa bir doktorun elinde neşter 
olur, hayat kurtarır; ama kötüye 
kullanılırsa bir katilin elinde, ölüme 
sebep olabilir.
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bu ve benzeri kararlardan da yararlanabilecektir. 
AİHM’de karar alırken bu önerilerden istifade 
edecektir.

Savunma sanayimiz, Savunma Sanayi Başkanlığı 
(SSB) öncülüğünde, birçok milli projeye imza 
atmıştır. Milli askeri araçlarımız, helikopterimiz, 
gemilerimiz, insansız hava araçlarımız, silah 
sistemlerimiz ve muharebe sahasında ihtiyaç 
duyulan birçok ürün, milli imkânlar ile geliştirildi ve 
bunlar, operasyonlarda aktif  olarak kullanılmaktadır. 
Bu ürünlerimizi tek tek incelersek her birinde, 
onlarca yapay zekâ teknolojisinin yer aldığını 
görebiliriz. Haberleşme sistemleri, radar sistemleri, 
kripto teknolojileri, elektronik harp sistemleri, 
görüntü işleme, güdüm sistemleri, dost-düşman 
tanıma sistemleri, görev bilgisayarları, akıllı 
mühimmatlar gibi yapa zekâ teknolojilerini kullanan 
ürünler, savunma sistemlerimizin işlevlerinin yerine 
getirilmesinde aktif  rol üstlenmektedir. Öte yandan, 
savunma ve güvenlik sistemlerinde kullanılan, 
kamera ve radar gibi ürünlerin sayılarının on binler 
seviyesinde olması, bu sistemlerin, operatör bazlı 
kullanımını neredeyse imkânsız hâle getirmektedir. 
Bu aşamada, görüntü işleme, sinyal işleme ve akıllı 
öğrenen algoritmaların kullanımı, hem operatör 
ihtiyacını azaltmakta hem de insan kaynaklı 
hataların önüne geçmeye yardımcı olmaktadır.

Ülkemizdeki pek çok üniversitede yapay zekâ ile 
ilgili lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde 
çalışmalar yürütülmektedir. Ayrıca, TÜBİTAK 
bünyesinde “Yapay Zekâ Enstitüsü” kurulmasına 
2019 yılında karar verilmiş olup pek çok yerli 
araştırma şirketinde de önemli düzeyde çalışmalara 
başlanmıştır.  Bu bağlamda bilim adamlarımıza 
önemli görevler düşmektedir. Üniversitelerimizde 
de bu alanda ihtisas şubeleri kurulmalıdır. 
Örneğin, üniversitelerimizden biri tarımda yapay 
zekânın kullanımı üzerine bir çalışma başlatmalı, 
bilgisayar mühendisliği ve ziraat mühendisliği 
gibi farklı alanları bir araya getirmeli, tezler 
hazırlamalı, uzmanlar yetiştirmeli ve daha sonra 
bu bilgileri sektöre aktarmalıdır. Aksi takdirde, 
yalnızca hazır ürünleri satın alan ve kullanan bir 
konumda kalacağız ki bu tehlikeli ve geleceğimiz 
açısından sakıncalıdır. Ne yazık ki, bu birçok 
teknolojik yenilikte böyle olmuştur.  Örneğin, 
bugün kullandığımız cep telefonlarında belirli 

markalar var; yerli markalarımız da var ama 
çok az kullanıyoruz. GSM haberleşmesinde 
kullanılan baz istasyonlarımız neredeyse tamamen 
ithal edilmektedir. Teknolojiyi zamanında 
yakalayamazsak, çok geç kalabiliriz. Yapay zekâda 
geç kalmadık; dünyada 5G teknolojisi hızla 
yaygınlaşırken, ülkemiz de bu konuda daha aktif  
olmalıdır. Çünkü yapay zekâ, telekomünikasyon 
altyapısı ile birlikte büyüyecek ve hızlanacaktır. Bu 
nedenle, Türkiye sadece teknolojiyi ithal etmekle ve 
tüketmekle kalmamalı, aynı zamanda geliştirecek ve 
üretebilecek durumda olmalıdır.

Türkiye çok genç bir nüfusa sahiptir ve yapay zekâ 
alanında öncü olabilir. Bu fırsatı kaçırmamalıyız. 
Yapılan öngörülere göre, mevcut mesleklerin 
%47’si 25 yıl içinde varlıklarını kaybedecek ve 

Yapay zekâda geç kalmadık; 
dünyada 5G teknolojisi hızla 
yaygınlaşırken, ülkemiz 
de bu konuda daha aktif 
olmalıdır. Çünkü yapay zekâ, 
telekomünikasyon altyapısı 
ile birlikte büyüyecek ve 
hızlanacaktır.

“
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bildiğimiz alandaki mesleklerin ve işlerin %57’si 
5 yıl içinde robotlar tarafından gerçekleştirilecek. 
Ayrıca geleneksel meslekler yok olurken yapay 
zekâ sayesinde birçok yeni iş alanı ortaya çıkacak. 
Çocuklarımızı daralma alanlarından ziyade bu yeni 
genişleyen alanlara yönlendirmeliyiz. Örneğin, 
yazılım böyle bir alandır. Gençlerimizi; yapay 
zekâ, artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik ve içerik 
üretimi gibi konularda eğitmeli ve bu alanlarda 
uzmanlaşmalarını sağlamalıyız. İyi bir eğitim 
ile çocuklarımızın ilkokuldan başlayarak yazılım 
alanında iyi bir noktaya gelmelerine yardımcı 
olabilir; gerekli eğitimlerin altyapısını oluşturarak 
bu alanlarda yetişmelerini sağlayabiliriz. Böylece, 
çocuklarımızın sadece bilgisayarlarla oyun 
oynamayacakları, aynı zamanda üretebilecekleri bir 
noktaya gelmelerini sağlayabiliriz.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, ülkemizin 
yapay zekâ strateji belgesini hazırlamıştır. Bu strateji 
doğrultusunda ilgili Kamu ve Özel Sektörün gerekli 
çalışmaları yapması büyük önem arz etmektedir. 

Kaynakça
İNALTEKİN, F. (2018), Spot Dosya: Yapay Zekâ, 

CyberSpot, 13(2), 1-16.

TEGMARK, M. (2017), Alfred A. Knopl, Life 3.0 - Being 
Human in the Age of  Artificial Intelligence, New York

YÜCEL, T. (2020), Türkiye, yapay zekâ yazılımları alanında 
öncü olabilir, 7 Nisan 2020 tarihinde www.ictmedia.com.
trsitesinden: www.ictmedia.com.tr/News/Index/7789/
turkiye-yapay-zek-yazilimi-alaninda-oncu-olabilir alındı

YÜCEL, T. (2020), Artificial Intelligence,  29 Mart 2020 
tarihinde www.dijitalyasam.org/tr/anasayfa sitesinden: 
dijital_yasam_s19_mart-2020.pdf  alındı

YÜCEL, T. (2019), RTÜK denetim için yapay zekayı 
kullanıyor, 26 Haziran 2019 tarihinde www.ntv.com.
trsitesinden: www.ntv.com.tr/turkiye/rtuk-denetim-icin-
yapay-zekayi-kullaniyor,D-NCEpUCbk2flRkc-fffyAalındı

YÜCEL, T. (2019), Yücel’den Yapay Zekâ Konferansı, 31 
Aralık 2019 tarihinde www.rtuk.gov.tr/sitesinden: www.
rtuk.gov.tr/haberler/3787/8189/yucelden-yapay-zekâ-
konferansi.htmlalındı

YÜCEL, T. (2019), Yapay Zekâ’nın Geleceğini İnsanlar 
Belirleyecek, 28 Aralık 2019 tarihinde www.
cybermagonline.comsitesinden: www.cybermagonline.
com/yapay-zeknin-gelecegini-insanlar-belirleyecekalındı

YÜCEL, T. (2018), Türkiye, yapay zekâ yazılımları 
alanında öncü olabilir, 31 Mayıs 2018 tarihinde www.
savunmahaber.comsitesinden: www.savunmahaber.
com/soylesi-rtuk-uyesi-taha-yucel-turkiye-yapay-zeka-
yazilimlari-alaninda-oncu-olabilir/alındı

YÜCEL, T. (2018), Yapay Zekâya Türkçe Çerçevesi, 14 
Mayıs 2018 tarihinde www.hurriyet.com.trsitesinden: 
www.hurriyet.com.tr/ekonomi/yapay-zekaya-turk-
cercevesi-40835570alındı

YÜCEL, T. (2018), Yapay Zekâ grubuna Taha Yücel 
seçildi, 2 Şubat 2018 tarihinde www.bilgiguvenligi.org.
trsitesinden: www.bilgiguvenligi.org.tr/yapay-zekâ-
grubuna-taha-yucel-secildi/alındı

* tahayucel@rtuk.gov.tr
 Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Ankara

Gençlerimizi; yapay zekâ, 
artırılmış gerçeklik, sanal 
gerçeklik ve içerik üretimi 
gibi konularda eğitmeli ve bu 
alanlarda uzmanlaşmalarını 
sağlamalıyız. İlkokuldan 
başlayarak yazılım alanında 
iyi bir noktaya gelmelerine 
yardımcı olabilir; gerekli 
eğitimlerin altyapısını 
oluşturarak bu alanlarda 
yetişmelerini sağlayabiliriz.

“
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TEKNOLOJİYE BAĞLI OLARAK 
MESLEKLERDE DÖNÜŞÜM:

YAYINCILIK SEKTÖRÜNDE 
GELECEĞİN MESLEKLERİ

Yapay Zekâ, Büyük Veri, Geleceğin Meslekleri, Yayıncılık, DijitalleşmeAnahtar Kelimeler:

Yapay zekâ, büyük veri, 
geleceğin yetkinlikleri ve 
mesleklerine dair kavramların, 
son zamanlarda her kesimden 
insanın zihninde bir merak 
duygusu oluşturmayı başardığını 
görmekteyiz.

“
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Yapay zekâ ve büyük veri alanındaki gelişmeler, hem 
teknolojik gelişmelerin kendisine etki ediyor hem de 
geleceğin meslekleri ile yetkinliklerini geliştiriyor ve 
değiştiriyor. 

Yapay zekâ ve büyük verinin gelişmesini sağlayan 
bilgisayar mühendisliği, elektronik, felsefe, 
sosyoloji, etik gibi çok disiplinli yapılar olduğunu 
söyleyebiliriz. Ayrıca bu teknolojilerin kendisinden 
beslenen alanları bir liste yapmak istesek sayfalar 
sürecektir.

Zekâ kavramının kendisini tanımlamamız gerekirse, 
bugün sözlüğü açıp zekâ tanımına bakarsanız şöyle 
yazdığını görürsünüz: “İnsanın düşünme, akıl 
yürütme, objektif  gerçekleri algılama, yargılama 
ve sonuç çıkarma yeteneklerinin tamamı.”1 Bu 
tanımdan yola çıkarak yapay zekânın genel hatlarını 
çizmek istersek; odaklanmamız gereken en temel 
nokta “insan” olacaktır. Çünkü “yapay zekâ” en 
temelinde burada ayrışır. Yapay zekâ en basit 
tanımıyla “Bilgisayarların ve makinelerin insan 
zihninin algılama, öğrenme, problem çözme ve 
karar verme yeteneklerini taklit etmesini sağlar.”2   
Yani yapay zekâ, yanlış inanışların aksine insan 
zekâsının yerini almayı hedeflememektedir. 

“Bilgisayarların ve makinelerin insan zihninin 
algılama, öğrenme, problem çözme ve karar verme 
yeteneklerini taklit etmesini sağlar.” Yani yapay 
zekâ, yanlış inanışların aksine insan zekâsının yerini 
almayı hedeflememektedir.

Gelelim ikinci önemli kavram olan büyük veriye 
yani bilgiye. Veri her yerdedir. Dağınık hâldedir ve 
yetenekleriniz, kaynaklarınız ölçüsünde erişilebilir 
olduğunu da söyleyebiliriz. Büyük veri ise, sadece 
miktar olarak verinin fazlalığını tanımlamaz. 
Büyük veriler dediğimiz kavram ancak yapay zekâ 

ile çözümlenebilir, en azından bugün bunun için 
böyle net bir cümle kurabiliriz. Yapay zekâ büyük 
veriye bakarken bizlerin göremediği noktalara 
odaklanabilir, sayısız ilişki kurabilir ve bunları 
oldukça hızlı şekilde yapar.

Tanımlara çok da takılmadan kısaca şunu 
söyleyebiliriz; içinde bulunduğumuz çağın en önemli 
teknolojisi yapay zekâ ve beraberinde büyük veri 
kullanımıdır. Yakın zamanda geliştirilen, hayali 
kurulan pek çok teknolojik gelişmenin temelinde bu 
iki kavram yer alır. 

Son yıllarda insanların zihninde yeşeren bir 
diğer soru ise en basit hâliyle şöyle; “Yapay zekâ, 
robotlar insanların işlerini ellerinden alabilir mi?” 
İşte bu sorunun cevabı hem evet hem de hayır. 
Önce “evet” cevabıyla başlayalım… 

Makineler, yapay zekâ, robotlar, şimdiden, 
süreklilik gösteren ve tekrar eden işlere talip. 
Hatta günümüzde, pek çok fabrikanın dijital 
dönüşüm ve iş verimliliği kapsamında robotlardan 
ve yapay zekâlardan yardım aldığını görüyoruz. 
Basit bir örnekle açıklamak gerekirse, herhangi bir 
nesnenin üretimini yapan bir fabrikanın ambalaj 
bandını düşünün. Bundan belki de 5 - 10 yıl 
önce orada çalışan pek çok ambalajlama görevlisi 
vardı fakat bugün bu işi robotlar tek başına 
yapabiliyor. Peki o ambalaj işçilerine ne oldu? Ya 
yetkin oldukları başka bir alanda iş buldular ya 
da işsiz kaldılar. İşte tam olarak burada “hayır” 
cevabına geçebiliriz. Hayır, makineler insanların 
işlerini ellerinden alamaz çünkü yapay zekâ insan 
zekâsının bir taklididir. O yüzden insan zekâsının 
inceliklerini ve hünerlerini gösterebileceği, 
yaratıcılık gerektiren pek çok iş yine insanlara 

“ Son yıllarda insanların zihninde 
yeşeren bir diğer soru ise en 
basit hâliyle şöyle; “Yapay 
zekâ, robotlar insanların işlerini 
ellerinden alabilir mi?” İşte bu 
sorunun cevabı hem evet hem de 
hayır. 
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kalacaktır. Bu aşamada, yetkinliklerimizi çağın 
gerektirdiği şekilde sürekli, yeniden ve yeniden 
şekillendirmemiz gerekecektir.

Bu yetkinlikler geliştirilirken, teknik gelişim, beşeri 
beceriler, yaratıcılık becerisi, eleştirel düşünebilme 
kabiliyeti, aktif  öğrenme, iletişim becerileri 
ve adaptasyon becerilerinin hayati olduğunu 
söyleyebiliriz. 

Yeni teknolojilerin, yapay zekânın, büyük verinin 
ve dijitalleşmenin hayatımızı dönüştürmesiyle 
oluşan beklentileri karşılayacak insan gücü arayışı 
bazı meslek gruplarına olan talebi artırmakla 
kalmıyor, gelecekte adlarını sıkça duyacağımız 
yeni meslekleri de beraberinde getiriyor. Dünya 
Ekonomik Forumu’nun (WEF) hazırladığı 
“Mesleklerin Geleceği” (Future of  Jobs) raporu 
bu konuda bizlere ışık tutuyor.3 20 Kasım 2020’de 
yayımlanan son raporunda ortaya çıkan ve 
ortadan kaybolan on meslek sıralandı. Liste şu 
şekilde:

Ortaya çıkan meslekler Ortadan kaybolan meslekler

1.  Yapay Zekâ ve Makine Öğrenimi 
Uzmanları

2. Robotik Mühendisleri

3.  Dijital Dönüşüm Uzmanları

4.  Yazılım ve Uygulama Geliştiriciler

5.  Nesnelerin İnterneti Uzmanları

6.  Finans Teknolojisi Mühendisleri

7.  Veri Analistleri ve Bilim Adamları

8.  İşletme Hizmetleri ve Yönetim Uzmanları

9.  Yenilenebilir Enerji Mühendisleri

10. Dijital Pazarlama ve Strateji Uzmanları

1. Veri Giriş Görevlileri
2.  Muhasebe, Defter Tutma ve Bordro 

Memurları
3.  Elektronik ve Telekomünikasyon 

Kurulumcuları
4.  Montaj ve Fabrika İşçileri
5.  İdari ve İcra Sekreterleri
6.  Satış Görevlileri
7.  Geleneksel Satış ve Pazarlama Uzmanları
8.  İlişki Yöneticileri
9.  Malzeme Kayıt ve Stok Tutma Görevlileri
10. Banka Vezneleri ve İlgili Memurlar

“ Dijitalleşme adımlarında ortaya çıkan en önemli mesleklerden biri de 
online yayıncılık. Özellikle oyun sektöründe her geçen gün daha çok 
büyüyor. Streamlabs’ın en son verilerine göre, tüm büyük platformlarda 
izlenen video saati geçen bir önceki yıla oranla, 2020’de %91,8 artarak 
7,46 milyar saate ulaştı. 
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Sanılanın aksine yapay zekâ ve dijitalleşme 2025 
yılına kadar yok ettiğinden daha fazla yeni meslek 
talepleri oluşturacak. 2025 yılına kadar 26 ülkede 
85 milyon meslek kaybolurken 97 milyon yeni iş 
yaratılacak.4  2030’a kadar yapay zekâ, PwC’nin 
Küresel Yapay Zekâ Çalışmasına göre küresel 
GSYH’de tahmini 15,7 trilyon dolar yani %26 
artış sağlayacak.5

Bu dijitalleşme adımlarında ortaya çıkan en 
önemli mesleklerden biri de online yayıncılık. 
Özellikle oyun sektöründe her geçen gün daha 
çok büyüyor. Streamlabs’ın en son verilerine 
göre, tüm büyük platformlarda izlenen video 
saati geçen bir önceki yıla oranla, 2020’de %91,8 
artarak 7,46 milyar saate ulaştı. 

Bu oyun yayıncılığı sektöründe en büyük 3 
platform; Amazon’un sahip olduğu Twitch, 
Google’ın sahip olduğu Youtube Gaming ve 
Facebook Gaming. Açık ara farkla bu sektörde 
lider olan Twitch’te her ay 7 milyon kişi yayın 
yapıyor.  Bu platformlar pek çok insana düzenli 
gelir sağlıyor. Ortalama olarak, uzman yayıncılar 
haftada yaklaşık 40 saat oynayarak her ay, 100 
abonede 250 dolar kazandıran reklam gelirleri 
hariç, 3.000 - 5.000 dolar arasında kazanabilirler. 
Dünyadaki en değerli yayıncılar 15 - 20 milyon 
dolar ile Tyler ‘Ninja’ Blevins, 8 - 12 milyon dolar 
ile Michael ‘Shroud’ Grzesiek ve 6 - 8 milyon 
dolar ile Tim ‘TimTheTatman’ Betar.

Ülkemizde de her geçen (gün) popülerliği artan bu 
alanda sadece Twitch’te 1 milyon takipçiyi geçen 
8 Türk yayıncı bulunmakta. Sadece Youtube’da 2 
milyondan fazla abonesi olan 13 Türk oyun kanalı 
bulunuyor.

2026 yılı itibariyle, yayıncılık sektörünün 
149 milyar dolar değere ulaşması bekleniyor.  
Sosyal medya üzerinde videolar, metinlere 
veya resimlere göre yüzde 1200 daha fazla 
etkileşim yaratıyor. Dijital yayıncılığın geleceği 
büyük ölçüde kullanıcılara bağlı. Kullanıcılar 
video içeriği diğer içeriklere göre yüzde 40 
daha fazla paylaşıyor. Tüketicilerin yüzde 54’ü 
destekledikleri şirketlerden ve işletmelerden 
daha fazla video içeriği görmek istiyor.  2019 
yılı itibariyle işletmelerin yüzde 55’i canlı video 
kullandığını belirtiyor. İşletmeler, en büyük 3 
canlı yayın zorluğunun uzaktaki çalışanlara canlı 
akış (%41), uzak konumlardan veya konferans 
merkezlerinden canlı akış (%39) ve bant 
genişliğini yönetme (%36) olduğunu söylüyor.  
Son üç yıldır, videonun reklam amacıyla kullanımı 
işletmelerde yüzde 24 arttı. Canlı yayın henüz 
işletmeler tarafından yaygın kullanılmamasına 
rağmen yakın zamanda pazarlama stratejilerinin 
içinde yer alması bekleniyor.
1 Türk Dil Kurumu Sözlüğü, https://sozluk.gov.tr, Erişim Tarihi: 

22.04.2021. 
2 What is artificial intelligence?, https://www.ibm.com/cloud/

learn/what-is-artificial-intelligence, Erişim Tarihi: 22.04.2021.
3 World Economic Forum, The Future of  Jobs Report 2020, (20 

Kasım 2020), 67.
4 World Economic Forum, Don’t fear AI. It will lead to long-term 

job growth., (26 Ekim 2020).
5 PwC, What’s the real value of  AI for your business and how can 

you capitalise?, (2017), 5.

“ Ülkemizde de her geçen 
(gün) popülerliği artan bu 
alanda sadece Twitch’te 1 
milyon takipçiyi geçen 8 Türk 
yayıncı bulunmakta. Sadece 
Youtube’da 2 milyondan fazla 
abonesi olan 13 Türk oyun 
kanalı bulunuyor.
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İletişim sürecinde günümüze kadar gelen en 
önemli değişken de medya diyebiliriz. Medya, 
teknolojiye paralel olarak sürekli gelişim ve değişim 
göstermekte. Son yıllarda dijitalleşmenin her alanda 
artmasıyla birlikte dijital medyanın gücü, geleneksel 
medyayı geçmeye başladı. Bunun en önemli 
nedenlerinden biri de dijitalleşmeyle değişen izleme 
alışkanlıkları diyebiliriz. İnsanların öncelikle mobil 
ve webden farklı içeriklere ulaşmaya başlamasıyla 
ciddi bir izlenme oranı, ana akım mecralardan 
dijitale kaydı.

Dijital dönüşümün medyadaki yansımaları oluşmaya 
başladığında, 2016 yılında BluTV’yi kurarak 
Türkiye’nin önde gelen ilk abonelikli yerli çevrim 
içi video izleme platformu olduk. SVOD modelini 
yani reklamsız, kurulumsuz ve taahhütsüz sınırsız 
içerik tüketimi vaat eden hizmetimizi Türk halkı 
ile tanıştırdık. Bu modelin Türk halkında nasıl 
bir karşılığı olacağını bir yandan merak ederken 
diğer yandan bu modelin dünyada her geçen gün 
yaygınlaştığını gözlemliyor, halkımızın da modele 
sıcak bakacağını umuyorduk. Geçiş sürecini 
hızlandırmak için attığımız ilk adım 2017 yılında 
Türkiye ve Ortadoğu’nun ilk premium çevrim içi 

orijinal içeriğini, “Masum”u yayınlamak oldu. 
Masum önce Türkiye’de sonrasında da dünyada ses 
getiren ve milyonlarca defa izlenen bir içerik oldu. 
Böylece kendimizi global pazarda bir aktör olarak 
göstermeye başladık. Sadece Masum’u izlemek 
için daha önce hiçbir dijital platforma üye olmamış 
kişilerin dijital dönüşüme adım attıklarına şahit 
olmak, bize doğru yolda olduğumuzu gösterdi ve 
bizi daha çok içerik üretmek için teşvik etti. 

BluTV’nin ana vizyonunun sadece içerik lisanslayan 
bir platform olmadığını, Türkiye’deki izleyicilere 
orijinal içeriklerimizle ve farklı birçok özgün yapımı 
hayata geçirerek kanıtladık. 

Ürettiğimiz yerli orijinal içeriklerimizle Türk dizi ve 
film endüstrisine katkıda bulunurken bir yandan da 
bu içeriklerin dünya çapında yayılması için adımlar 
attık ve 2018’de Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da 
hizmete girerek tüm dünyada Türkçe ve Arapça 
konuşan izleyicilere ulaşmaya başladık.

Geride bıraktığımız 5 yıl bizim için oldukça heyecan 
vericiydi. SVOD iş modelinin dünyada birçok 
örneği olmasına rağmen o dönemde sektörümüz, 
Türkiye’de bu iş modeline sahip bir girişimin başarılı 

İNTERNET TABANLI 
İSTEĞE BAĞLI YAYINCILIK 
PLATFORMLARININ 
TEKNİK ALTYAPISI VE 
SEKTÖREL GELİŞİMİ
Aydın Doğan YALÇINDAĞ
BluTV CEO’su

“ Dijital teknolojilerin hızlı gelişimiyle beraber geleneksel medya araçları 
ve kitlelerin iletişim kurma alışkanlıkları büyük bir değişim göstermeye 
devam ediyor.
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olacağına dair birtakım şüpheler barındırıyordu. Bu 
risk ile beraber geride bıraktığımız 5 yıl içerisinde 
henüz oluşmamış bir pazarın ortaya çıkmasına 
liderlik yaptık ve bizi takiben piyasaya giren diğer 
platformlarla birlikte pazarı daha da büyüttük. 

Bu sene 5. yılımızı kutlarken, Türk içeriğinin önde 
gelen temsilcilerinden biri olarak dünya çapında 
milyonlarca insana ulaşan 30’dan fazla orijinal içerik 
ürettik. Üyelerimize 10.000 saatten fazla premium 
içerik ve canlı TV izleme seçeneği sunduk ve dijital 
dizi sektörüne 100 milyon TL’lik bir katkı sağladık. 

Süreçteki tüm özverili çalışmalarımızın ve 
yatırımlarımızın bir meyvesi de dünya medya 
devlerinden biri Discovery ile Ocak ayında 
yaptığımız stratejik ortaklık oldu. 2016’da yola 
çıktığımızda hedefimiz global bir marka olmak, 
Türkiye’den bir dünya markası çıkarmaktı. İlk adım 
Türkiye’de kendimizi ispat etmek sonrasında dünya 
arenasına çıkmaktı. Bu hızlı büyümemizin karşılığı 
olarak da dünyanın önde gelen medya ve eğlence 
şirketlerinden biri olan Discovery ile yollarımız 
kesiştiği için büyük mutluluk duyuyoruz. 

Ülkemiz genç nüfusu ve gelişen ekonomisi ile hem 
SVOD sektörü açısından çok değerli bir pazar 
hem de özgün içeriklerin üretilerek tüm dünyaya 
pazarlandığı bir bölgesel güç merkezi. Biz de BluTV 
olarak arkamıza aldığımız bu güç ile pazarın öncü 
platformlarından biri olarak geleceğe kalacak işlere 
imza atmaya devam edeceğiz. Sadece BluTV’yi 
büyütme hedefiyle değil, Türk içeriğinin dünyada 
daha fazla duyulmasına katkı sağlamak, yerli dizi ve 
film sektörümüze yatırım yapmak ve kalkındırmak 
hedefiyle hareket etmekteyiz.

Türk içeriğine 2021 yılında 9 büyük bütçeli özel 
yapım, 15 adet de program ve daha küçük çapta 
özel yapımı kazandırmayı planlıyoruz. Seneye 
de 12 büyük bütçeli özel yapımla üyelerimizi ve 
dünya çapında Türk içeriği sevenleri buluşturmak 
hedeflerimiz arasında. 

BluTV olarak kurulduğumuz günden bu yana 
bu coğrafyanın özgün hikayelerini anlatmaya 
çalışıyoruz. Olaylara ve hikayelere daha önce 
bakılmayan yönlerden bakıyoruz. Anlatılmayan 
konuları anlatmaya çalışıyoruz. Aynı iç görüyle, ilk 
dönem dizimiz Yeşilçam’ı hayata geçirdik. Yeşilçam 

dizisi, BluTV’nin tüm Yeşilçam emektarlarına 
bir saygı duruşu niteliğinde. Beklentimizin çok 
büyük olduğu bir iş, 22 Nisan’da yayın hayatına 
başladı ve şimdiden en çok izlenenler listesine girdi. 
İzleyicimizin olumlu yorumları ve beğenileri bizi 
çok mutlu ediyor. Farklı tarzlarda, her zevke hitap 
eden içeriklerimiz önümüzdeki dönemlerde de 
üyelerimizle buluşmaya devam edecek.

Türk içeriğinin dünyada tanıtılmasında üzerimize 
düşen kıymetli görevin farkındalığıyla bu görevi 
layıkıyla yerine getirmek azminde olduğumuzu 
paylaşmak isterim. Hem ürettiğimiz içeriğimizle 
hem de tamamen yerli iş gücü ile geliştirdiğimiz 
teknolojimizle ülkemizi uluslararası arenada en 
iyi şekilde temsil etmek en büyük arzumuz. Aynı 
hedefe koşan tüm paydaşlarımızla birlikte hareket 
ettiğimizde kısa zamanda büyük yol kat edeceğimizi 
düşünüyorum.

“ BluTV olarak kurulduğumuz 
günden bu yana bu coğrafyanın 
özgün hikayelerini anlatmaya 
çalışıyoruz. Olaylara ve 
hikayelere daha önce 
bakılmayan yönlerden bakıyoruz. 
Anlatılmayan konuları anlatmaya 
çalışıyoruz.
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15 TEMMUZ 
DARBE GİRİŞİMİNİN 
ENGELLENMESİNDE 
HABERCİLİĞİN
ROLÜ
Ali ÖZKAYA
Afyonkarahisar 25., 26. ve  
27. Dönem Milletvekili

“ Yakın siyasi tarihimiz maalesef askerî darbeler ve darbe teşebbüsleri 
açısından çokça kötü örnekle doludur. Osmanlı döneminde yeniçerilerin 
kazan kaldırmasıyla başlayan ve birçok olayda vezir ve veziriazam ile 
hatta padişahların bile canına mâl olan bu darbe girişimleri geleneği, 
yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nde Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde 
nüvelenmiş darbeci zihniyet ile tekrar filizlenmeye başlamıştır.

50-51



Bu süreçte bir kısım hareketlenmeler sonuçlanamasa 
da bazıları siyasi ve idari tarihimizde büyük yaralar 
açmış, zihinlerimizde ağır acı ve ızdırap dolu 
hatıralar bırakmıştır. 

Cumhuriyetin ilk yıllarında tek partili dönemi 
sona erdiren 14 Mayıs 1950 tarihinde yapılan 
ilk demokratik seçimlerde görev başına gelen 
rahmetli Menderes, devletin kaynaklarını halkın 
hizmetine sunmuş, ezanın Türkçe okutulması 
gibi halkın rahatsız olduğu birtakım politikalarda 
bazı güç odaklarına rağmen halkın isteği ve talebi 
doğrultusunda hareket etme cesaretini göstermiştir. 
Bu gelişmelerden rahatsız olan ve kendilerine 
sözde asker diyen bu hainler, seçime girmeleri 
hâlinde Türk milletinin feraseti ile hiçbir başarı 
gösteremeyeceklerini bildikleri için hukuk dışı 
bir yöntemle darbe yaparak rahmetli Menderes’i 
ve Demokrat Partilileri önce tutuklamışlar sonra 
da sözde yargılamalarla çeşitli işkencelere maruz 
bırakmışlar, en sonunda da iki arkadaşıyla birlikte 
idam etmişlerdir. 

Darbecilik anlayışı elbette son bulmamış, 1962 
ve 1963’te Talat Aydemir olayı, 12 Mart 1971 
Muhtırası, 12 Eylül 1980 darbesi, 28 Şubat’ta kılık 
değiştirmiş post-modern adıyla ortaya çıkmış, 27 
Nisan’da e-muhtıra olarak tekrar baş göstermiş, 
17/25 Aralık 2003’te emniyet ve yargı darbe girişimi 
olmuştur. Son olarak da 15 Temmuz gecesi yaşanan 
hain kalkışma ile darbecilik geleneği yeni bir şekil 
almış ve darbeci hainler darbeler tarihimizde ilk 
defa milletin silahları ile doğrudan millete kurşun 
sıkmış ve bomba atmış, 251 insanımız şehit olmuş ve 
2732 kişiye ise gazilik beratı verilmiştir.  

Bu kalkışmanın bastırılmasındaki en büyük pay o 
gece meydanları dolduran, milletin parasıyla 
alınan silahları milletine karşı kullanan bu 
gözü dönmüş canavarlara karşı göğsünü 
siper eden, insanların sesinden bile 
korkabileceği devasa tankların 
önünde gözünü kırpmadan 
durabilen kahraman 
milletimizin gücünü 
arkasına alan Sayın 
Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip 
Erdoğan’ın ve 

aziz milletimizindir. Gazilik ve kahramanlık 
sıfatlarını gerçek manada hak eden, bu darbe 
girişiminin bastırılması için gözünü kırpmadan 
tehlikeye atılan aziz milletimizdir. Ancak halkımızın 
yönlendirilmesinde “O Gece” açısından en büyük 
etkenlerden biri olan medya ve haberciliğin de rolü 
elbette takdire şayandır. 

Günümüzde medya gücü birçok kişi tarafından 
yasama, yürütme ve yargı erklerinin yanında 
dördüncü erk olarak ifade edilen önemli bir 
faktördür. Günlük yaşamda dahi medyanın halk 
üzerindeki etkisi tartışılmazken kaotik zamanlar 
olan darbe zamanlarında halkın gözü ve kulağı 
hâline gelen medya ve habercilik organları halkın 
yönlendirilmesinde büyük önem taşımaktadır. 

15 Temmuz gecesi darbe girişiminin önlenmesinde 
bizzat hissettiğim haberciliğin ve medyanın 
önemine, o geceye dair acı hatıralarımı naklederken 
değinmek isterim.

Cumhuriyet tarihimizde yaşanan darbelerde 
de görüldüğü üzere medya gücü, darbenin 

olgunlaştırılmasında ve akabinde darbeye 
meşruiyet kazandırılması konularında 

halk üzerinde etkileyici en büyük 
faktör olmuştur. Halk üzerinde 

yapılan bu algı çalışmaları ile 
darbeye karşı oluşabilecek 

halk ayaklanmalarının 
önüne geçilmeye 
çalışılmış ve bu 
amaçlarında başarılı da 
olunmuştur. İlerleyen 

“ Günümüzde medya gücü birçok 
kişi tarafından yasama, yürütme 
ve yargı erklerinin yanında 
dördüncü erk olarak ifade edilen 
önemli bir faktördür.
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dönemlerde de radyo ve televizyon kanallarının 
artması ile yine darbe öncesi dönemlerde birtakım 
medya patronları ile darbecilerin aynı amaç 
doğrultusunda hareket ettiği, akabinde de meşru 
hükümete kimi zaman müdahale edildiği kimi 
zaman da kendi tabirleri ile “balans ayarı” verildiği 
beyan edilmiştir. 

Darbecilik zihniyetini gayet iyi bilen FETÖ’cü 
hainlerin de 15 Temmuz kalkışmasında ilk 
operasyon yaptıkları merkezlerden birisi yine 
stratejik bir nokta olarak gördükleri TRT olmuş, 
TRT’ye ciddi sayıda asker gönderilmiş, orada 
gayri meşru gözaltılar yapılmış, insanlar haksız 
yere gözaltına alınmıştır. Kendi uyduruk sözde 
darbe bildirilerini TRT spikerine okutarak, basının 
gücünü kullanarak amaçlarını gerçekleştirmeye 
çalışmışlardır. TRT gibi önemli bir kamu yayın 
kuruluşu aracılığıyla darbe olduğunu ve Hükümetin 
düştüğünü, Meclisin feshedildiğini ve sokağa 
çıkma yasağı getirildiğini söyleyerek halkın darbeye 
direnmesine engel olmak istemişlerdir. 

AK Parti hükümeti zamanında oluşan özgür 
düşünce ortamı ile farklı kesimlere ait medya 
kanalları faaliyete geçmiş, medyada tek seslilik sona 
ermiş ve günümüzde gelişen teknoloji ile sosyal 
medya olarak tabir edilen haberleşme ve iletişim 
platformları doğmuştur. Tabi bu gelişmelerin 
yanında haberleşme araçlarının doğru amaçlarla 
kullanılmasını sağlayabilecek, böylesine kaotik 
bir ortamda bu kanallara çıkacak veya ilgili 
kişileri buralardan halk ile buluşturacak cesareti 
gösterebilecek vatanperver habercilerin varlığı asıl 
önemli olan meseledir. Haince yapılan kalkışmanın 
yaşandığı gece de cesur medya mensuplarının 
önemini hep birlikte yaşayarak tasdik ettik. Esasen 
birçoğunu isim isim saymayı arzu ederdim fakat 
bir kısmını unutup haksızlık yaparım diye isim isim 
saymıyorum.

Ben geçmişte Sayın Cumhurbaşkanımızın 
avukatlığını yaptığım için Gezi Parkı olayları, FETÖ 
ile ilgili “Böcek” davası, 17/25 Aralık “FETÖ’nün 
Yargısal Darbe Girişimi” ihaneti, “MİT Tırları” 
kumpası, kriptolu telefonların dinlemesi, “Fuat 
Avni” fitnesi, sosyal medya aracılığıyla sahte ve 
montaj ses kayıtları, “Selam Tevhit Kumpası” 
davaları gibi süreçlerin içinde bulunmuştum. Bu 
vesilelerle de güvenlik birimleri içindeki bir kısım 
vatansever insanlarla görüşmelerimiz olmuş ve bu 
gözü dönmüş hainlerin bir çılgınlık yapabileceklerini 
de ihtimaller dahilinde konuşmuştuk.

İşte O Gün

15 Temmuz akşamı eşim ve çocuklarımla beraber 
İncek civarından Çukurambar’a doğru Konya yolu 
üzerinden giderken sosyal medyadaki hareketliliği 
ve tuhaflığı, Boğaz Köprüsü’nün askerler tarafından 
tek taraflı kapatıldığı haberlerini gördüm. Fuat Avni 
fitne koalisyonundan Said Sefa isimli kaçak FETÖ’ 
cü tarafından yazılıp sonradan silinen “Tanklar 
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Çankaya köşküne doğru gidiyor”  tweet’i ile 
kafamda şimşekler çakmaya başladı. Çukurambar’da 
Çankaya İlçe Teşkilatında beraber görev yaptığım 
arkadaşlarımla bir araya gelip çay içelim dedik. 
Ancak bir bardak çayı içemeden uçakların çok 
alçaktan ve helikopterlerin de dönerek yakından 
uçtuğunu fark ettim. Biraz önce belirttiğim, 
zihinlerdeki bu son ihtimali aklıma getirmemeye 
çalışsam da sosyal medyada birtakım tankların ve 
zırhlı araçların yollara çıkarıldığı görüntülerini 
fark ettim.  Emniyet ve TSK’daki tanıdığım 
dostları aramaya ve konuyu anlamaya çalıştım. 
Saat 22.12’de TSK’da görevli bir pilot yarbay 
arkadaşım; “Ali Bey FETÖ’cüler Hava Kuvvetleri 
ve Jandarma öncülüğünde darbe yapmaya çalışıyor,  
milletimizi bilgilendirmemiz lazım”  dedi. Bir 
taraftan da  AK Parti TBMM Whatsapp grubunda 
arkadaşlar tespitlerini yazıyordu.  Ben artık bunun 
kesin bir FETÖ’cü darbe girişimi olduğu kanaatine 
varıp 10.38’de milletvekili Whatsapp grubumuzda 
“arkadaşlar bana göre darbe girişimi”  dedim. Biz 
de bu esnada Ak Parti Genel Merkezi’ne doğru 
harekete geçmiştik. Diğer yandan telefonla da 
milletvekili olduğum ilimizdeki valimiz ve emniyet 
müdürümüze durum hakkında bilgi vermiş, 
onlardan da görevlerinin başına geçerek duruma 
hâkim olmalarını istemiştim.

Tabi milletimizin meşru hükümete sahip çıkabilmesi 
için konunun bir şekilde halkımıza 
ulaştırılması gerekiyor düşüncesi 
kafamda oluşmuş ve burada 
medya organlarına ulaşma 
fikrine sahip olmuştum. 
Bu amaçla hemen KON 
TV’nin Genel Yayın 
Yönetmeni Sinan 
Burhan Bey’i 
aradım. Onlar 
da yerel TV 
yöneticileriyle 
toplantı 

hâlindelermiş. Ben de kendilerine dedim ki: 
“FETÖ’cüler darbe yapmaya çalışıyorlar. Lütfen 
KON TV’ye hemen geçin ve canlı yayına 
başlayarak halkı sokağa çağırın.” Aynı şekilde 
ilimizdeki yerel TV kanalını da arayarak bilgi 
verdim. Tanıdığım olan bir kısım ulusal kanalları 
da aradım. Hemen yayına başlayanlar olduğu gibi 
darbenin seyrini bekleyip ona göre yayına geçenler 
de oldu. 

Bu sırada Genel Merkeze varmış ve orada 
arkadaşlarımız ile polisleri uyarmaktaydık. 
Halkımıza yönelik darbeye ilişkin sosyal medya 
üzerinden atılan ilk bildirim tweeti’ni 22.46 
gibi “FETÖ Jandarma ve Havacılara darbe 
yaptırmaya çalışıyor. Uyanın ey Millet”  
diyerek attım. 

Bizler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin önünde 
beklerken helikopterlerden halkın üzerine ara ara 
ateş açılıyor, uçaklar alçak uçuş yaparak sonik 
patlamalar yapıp kulakları sağır edercesine fiillerde 
bulunuyordu. Bu esnada yukarıda bahsettiğim 
asker arkadaşlardan birisi ile aramızda 1. Ordu 
Komutanının darbeye karşı olduğunu ve gazeteci 
Abdülkadir Selvi Bey’in komutanı canlı yayına 

çıkarmasının önemli olabileceği şeklinde 
bir konuşma geçmişti. Darbenin 

ilk dakikalarında darbe lideri 
olarak 1.Ordu Komutanının 
ismini yayınlayanlar 
olmuştu. Bir an tereddüt 
ettim, Komutanımızı hiç 
tanımıyorum, birisi TV’ye 
canlı yayına çıkarın 
diyor diğeri ise darbe 
lideri diyor. Düşündüm 
ve hızla karar verdim, 
asker olan dostum beni 

“ Bizler Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesi’nin önünde beklerken 
helikopterlerden halkın üzerine 
ara ara ateş açılıyor, uçaklar 
alçak uçuş yaparak sonik 
patlamalar yapıp kulakları sağır 
edercesine fiillerde bulunuyordu.
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hiç yanıltmadı dolayısıyla onun söylediğinin doğru 
olduğuna kanaat getirdim. Abdülkadir Selvi Bey’i 
arayarak bu durumu kendilerine izah ettim. Daha 
sonra Kanal 7 Yöneticisi Zahit Akman Bey’e de 
ulaşarak aynı şekilde 1. Ordu Komutanının canlı 
yayına alınarak FETÖ’cü darbeye karşı olduğunu 
söylemesinin çok önemli olduğunu ifade ettim. 
Çünkü böyle bir durumda harekete geçirilen 
birtakım askerlerin emir komuta zinciri içinde 
hareket etmedikleri, bunun terörist bir kalkışma 
olduğu açık hâle gelecekti. Abdulkadir Selvi Bey 
diğer bağlantılarla uğraşırken bir başka ulusal 
kanalımız önemli bir yayıncılık başarısı göstererek 
1.Ordu Komutanımızı canlı yayına bağlamış ve 
açıklamasını almıştı. 

22.46’daki tweet’imiz üzerine Türkiye’nin birçok 
yerinden insanlar bizi aramaya başladı ve “Olay 
doğru mu? Ne yapmalıyız?” demeye başladılar. Ben 
de herkese sokağa çıkıp darbeye karşı olduğumu 
beyan ederek darbecilerle mücadele etmemiz 
gerektiğini söyledim. Yanımdaki arkadaşlarımız 
o saat itibariyle henüz Sn. Cumhurbaşkanımız 
ve Sn. Başbakanımız “Sokağa çıkın çağrısı 
yapmadı, sizin yaptığınız doğru mu?” dediler. Ben 
de arkadaşlarımıza, kimin hangi şartlar altında 
olduğunu bilmiyoruz, bize düşen “Sağımıza ve 
solumuza bakmadan ben varım diyerek darbeye 
karşı koymaktır.” dedim. Konuyu duymayan veya 
tam anlamlandıramayan kişiler için durum hakkında 
tekrar 23.46’da “herkes sokaklara çıksın 
bugün darbe karşı koymalıyız” diyerek çağrıda 
bulunmuş, halkımızı bilgilendirmeye çalışmıştım.

Sayın Cumhurbaşkanımızın CNN TÜRK’te 
Hande Fırat’a canlı yayına bağlanarak, halkımızı 
FETÖ’cü hainlere karşı koymak üzere 
milletimizi şehrin meydanlarına ve 
havaalanlarına çağırması, “Halkın gücü 
üzerinde hiçbir güç tanınıyorum!” demesi 
ve akabinde “Ölümüne, ölümüne!” mesajları 
tam anlamıyla karşılık bulmuş ve kahraman 

“ Türkiye’nin birçok yerinden 
insanlar bizi aramaya başladı 
ve “Olay doğru mu? Ne 
yapmalıyız?” demeye başladılar. 
Ben de herkese sokağa çıkıp 
darbeye karşı olduğumu beyan 
ederek darbecilerle mücadele 
etmemiz gerektiğini söyledim.
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milletimiz sokaklara çıkmıştır. Bu açık ve net duruş 
sonrasında da aziz milletimiz daha kalabalık bir 
şekilde organize olmuş ve darbecilere karşı hareket 
noktalarında toplanarak hainlere karşı koymuştur. 
Cumhurbaşkanımızın canlı yayına bağlanarak sağ 
salim olarak yapılması gerekenleri belirtmesi ve bu 
durumun canlı yayınlardan halkımıza aksettirilmesi 
bana göre kalkışmanın bastırılmasında en kritik 
dönüm noktalarından birisidir. Bu tutum o an 
için Cumhurbaşkanımıza karşı yapılan suikast 
haberlerinin ve diğer yalan haberlerin   hepsinin 
önüne geçerek, milletimizin önünde gerçek bir lider 
olarak dimdik durduğunu göstermiştir.  

Seçilmiş anayasal meşru iktidar, ancak meşru 
yollarla değişir. Milletimiz de dünyadaki geleceğine 

kendisi karar verecek, kimsenin boyunduruğu 
ve dayatması altına girmeyecektir. Demokratik 
bir yönetimi benimseyememiş, kendilerini millet 
iradesinden daha üstün gören, milletin geleceğine 
şerh düşmek isteyen bu hainlerin akıbeti, 
ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları olmuştur. 
Hapishanelerden de ömür boyu çıkamayacaklar.

15 Temmuz gecesi şehitler ve gaziler verilerek ağır 
bir bedel ödenmiş, milletimiz kendi iradesine sahip 
çıkmış ve artık Türkiye’de darbeler döneminin 
kapandığını tüm dünyaya ilan etmiştir. Bu ilanın 
dünyaya bildirilmesinde emeği geçen tüm medya 
mensuplarımıza da canıgönülden teşekkür 
ediyorum. Dünyanın başka ülkelerinde yapılan 
darbe girişimleri, Sn. Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan ve milletimiz örnek gösterilerek 
bastırılmıştır. 

Vatanı ve milleti uğrunda canını veren aziz ve 
mübarek şehitlerimizi, gazilerimizi ve geçmiş 
günlerde bu sapkın darbecilik anlayışına karşı 
çıkma cesaretini göstererek meşru iradeyi savunan, 
bugünlerde hayatta olmayan tüm büyüklerimizi 
rahmet ve minnetle anıyorum.

“ 15 Temmuz gecesi şehitler ve 
gaziler verilerek ağır bir bedel 
ödenmiş, milletimiz kendi 
iradesine sahip çıkmış ve artık 
Türkiye’de darbeler döneminin 
kapandığını tüm dünyaya ilan 
etmiştir.

SAYI 01TEMMUZ 2021



r t u k . g o v . t riletişimdergisi

ENGELLİ 
BİREYLERİN 

MEDYADA
TEMSİLİ
Uzm. Dr. Orhan KOÇ*
T.C Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı  
Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü

“ Engellilik insanlığın bir parçasıdır. İnsanların çoğu hayatının bir 
döneminde geçici veya kalıcı bir yetersizlik yaşayabilir ve yaşadıkları 
süre içerisinde fonksiyonlarında giderek artan zorluklarla karşılaşabilir. 
Demokratik bir toplumun en önemli göstergesi, o toplumu oluşturan tüm 
bireylerin eşit haklara sahip olması ve bu haklardan etkin bir biçimde 
yararlanmasıdır. 

Engelli Hakları, Engelliler Mevzuatı, Erişilebilirlik, Engelliler İstatistiği, Engelliler ve MedyaAnahtar Kelimeler:
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Dünyada engelli bireylere yönelik yaklaşım ve 
uygulamalar 19. yüzyılda değişim göstermeye 
başlamıştır. Dünya nüfusunun yaklaşık %15’i 
engellidir. Türkiye’de ise nüfus ve konut araştırması 
sonuçlarına göre, en az bir engeli olan nüfusun 
oranı %6,9’dur. Engelli birey sayısı; nüfus artışı, 
tıbbi gelişmeler ve yaşlanma süreci ile artmaktadır. 
Engelli kişilerin %80’i gelişmekte olan ülkelerde 
yaşamaktadır. Engellilik mevzuatı üzerine yapılan 
karşılaştırmalı araştırmalar, yalnızca 45 ülkenin 
ayrımcılıkla mücadele ve engelliliğe özgü diğer 
yasalara sahip olduğunu göstermektedir (EYHGM, 
2021).

Türkiye’de 5378 Sayılı Kanun engelli bireyi, 
“fiziksel, zihinsel, ruhsal ve duyusal yetilerinde çeşitli 
düzeyde kayıplarından dolayı topluma diğer bireyler 
ile birlikte eşit koşullarda tam ve etkin katılımını 
kısıtlayan tutum ve çevre koşullarından etkilenen 
birey” olarak tanımlamaktadır (Resmi Gazete, 
2005).

Son 20 yılda ülkemizde engelli bireylerin haklarına 
erişmede; sağlıktan eğitime, erişilebilirlikten toplu 
taşımaya,  sosyal güvenlikten sosyal yardıma, sosyal 
hizmetlerden istihdama ve kitle iletişim araçlarına 
uzanan geniş yelpazede gerçekleştirilen çalışmalar, 
sadece mevzuat düzeyinde değil hizmet düzeyinde 
sağlanan gelişmeler ile desteklenmiştir. 

2005 yılında, ilk defa engellilik alanında çerçeve 
niteliği taşıyan Engelliler Hakkında Kanun 
yayımlanmıştır. Bu sayede; özel eğitim, istihdam, 
sosyal yardımlar, evde bakım, özel bakım hizmeti, 
erişilebilirlik gibi engellilik konusundaki temel 
hak alanlarında yaklaşık 1.500 maddelik bir 

Engelliler Hukuku oluşmuştur. Böylece hayatın her 
alanında engelli bireylerin vatandaşlık haklarından 
yararlanmaları sağlanmıştır. 

Engelli bireylerin haklarından biri de haber alma 
hakkıdır. Haberler kitle iletişim araçları yani medya 
yolu ile iletilmektedir. Medya; iletişim ortamı, 
iletişim araçları anlamına gelmektedir (Türk Dil 
Kurumu, 2021). Yaygın kullanımda medya kavramı 
yerine kitle iletişim araçları (Gazete, dergi, radyo, 
televizyon ve internet) kavramı da kullanılmaktadır. 
Son yıllarda artan internet kullanımı ile birlikte bu 
araçlara internet sosyal ağları, sosyal medya ve web 
portalları olarak da eklenmiştir.

Türkiye’de engelliler ile ilgili yapılan yayınları 
inceleyen araştırmalara göre; ulusal televizyon 
kanallarında yapılan yayınlar türlerine göre 
incelendiğinde %92,6’sının haber türünde ve 
sadece %7,4’ünün haber dışındaki yayınlar olduğu 
görülmektedir.  Engelli bireyler ile ilgili haberlerin 
de daha çok sırasıyla şubat, mayıs, temmuz, aralık 
aylarında yapıldığı görülmektedir.

EHİS’in “risk durumları ve insani bakımdan acil 
durumlar hakkı” ile ilgili hususlar şubat ayındaki; 
“kültürel yaşama, dinlenme, boş zaman aktiviteleri 
ve spor faaliyetlerine katılım hakkı” ile ilgili hususlar 
Engelliler Haftası nedeni ile mayıs ayındaki; “Engelli 
Kamu Personeli Seçme Sınavı” sonuçlarına göre 
tercihlerin ve atamaların yapılması ile ilgili hususlar 
temmuz ayındaki; “erişilebilirlik, kişisel hareketlilik, 
bağımsız yaşayabilme ve topluma dâhil olma hakkı”, 
“düşünce ve ifade özgürlüğü ile bilgiye erişim 
hakkı” ve “kültürel yaşama, dinlenme, boş zaman 

“ Türkiye’de engelliler ile ilgili 
yapılan yayınları inceleyen 
araştırmalara göre; ulusal 
televizyon kanallarında 
yapılan yayınlar türlerine 
göre incelendiğinde 
%92,6’sının haber türünde 
ve sadece %7,4’ünün haber 
dışındaki yayınlar olduğu 
görülmektedir. 
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aktiviteleri ve spor faaliyetlerine katılım hakkı” ile 
ilgili hususlar aralık ayındaki yayınların sayısını 
arttırmaktadır (Çobaner ve Yıldırım, 2017).

2019 yılında Radyo ve Televizyon Üst Kurulu 
(RTÜK) tarafından; Sağırların, İşitme ve Görme 
Engellilerin Yayın Hizmetlerine Erişiminin 
İyileştirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmelik ile medya hizmet sağlayıcıların, engelli 
dostu programların yayın sürelerini aylık yayın 
sürelerinin en az %10’una ulaştırması, haftada 
en az 2 akşam kuşağı   programını ve ana haber 
bültenlerinden birini işaret diliyle yayınlanması, 
hava ve yol durumu, güncel piyasa, döviz ve skor 
durum ekranları seslendirilmesine ilişkin esaslar 
şekillendirilmiştir (Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, 
2019).

Yeni mevzuat çerçevesinde engelli bireylerin hem 
yayınlara erişimleri artmış hem de medyadaki 
temsillerinde değişiklikler olmaya başladığı 
gözlemlenmiştir. Dizi ve filmlerde geçmiş yıllara 
oranla daha görünür olan engelli bireylerin temsili 
de insan haklarına yaraşır şekilde şekillenmiştir. 
Bu farklılığı ortaya koyacak araştırmalar da yakın 
zamanda hayata geçecektir.

Dünya genelinde insanların günde ortalama 3,5 
saat televizyon izlediği, 2,5 saat sosyal medyada 
vakit geçirdiği, 2 saat kitap okuduğu, 1,3 saat müzik 
dinlediği, 1 saat radyo / podcast dinlediği, 1 
saat oyun oynadığı ve kullanıcıların %63’ünün 
interneti bilgi edinmek için kullandığı belirtilmiştir. 
Sosyal medyada harcanan zaman son 5 yılda 1,5 
kat arttığı ve reklam erişimine göre Türkiye’nin, 
Facebook’u aktif  kullanan 12. ülke olduğu tespit 
edilmiştir. Türkiye’de bir önceki yıla göre 6 milyon 
artan sosyal medya kullanıcı sayısı, 60 milyona 
erişmiştir. Günlük sosyal medya kullanım süresi 2 

“ Birleşmiş Milletler Engelli 
Hakları Sözleşmesi’nin  
8. maddesi “bilinçlendirme” 
başlığı altında; sözleşmeye 
taraf devletleri, tüm kitle 
iletişim araçlarında engelli 
bireylerin sözleşmenin 
amacına uygun bir 
yaklaşımla temsil edilmesini 
cesaretlendirmekle  
yükümlü kılar. 
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saat 57 dakika, yaş ortalaması ise 31,7’dir. Aylık 
video kullanım süresinde YouTube 23,2 saat ile 
ilk sırada yer almaktadır. Kullanıcılar YouTube’da 
sosyal medya platformlarına göre daha çok vakit 
geçirmektedir.  (We Are Social ve Hootsuite, 2021). 
Rapor çerçevesinde değerlendirme yapılacak olursa, 
medya ve kitle iletişim  araçlarını sadece televizyon, 
radyo yayıncılığı olarak değil sosyal medya, web 
tabanlı bilgi içerikleri üreten platformlar olarak da 
ele alınmasının gerekliliği ortaya çıkmaktadır. 

Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi’nin 8. 
maddesi “bilinçlendirme” başlığı altında; sözleşmeye 
taraf  devletleri, tüm kitle iletişim araçlarında 
engelli bireylerin sözleşmenin amacına uygun bir 
yaklaşımla temsil edilmesini cesaretlendirmekle 
yükümlü kılar. 

Devletler bu yükümlülüğü yerine getirirken kitle 
iletişim araçlarında yer alan ifadelere de azami 
özen göstermelidirler. Dikkat edilmesi gereken bazı 
başlıklar aşağıdaki gibidir:

Günümüze kadar yapılmış olan çalışmaları birlikte 
değerlendirdiğimizde; engelli bireylerin haklarına 
ilişkin demokratik bir toplum olabilmenin yolu, tüm 
kamu kurum ve kuruluşlarının, yerel yönetimlerin, 
sivil toplum kuruluşlarının ve üniversitelerin 
birlikte ortak hedefle hareket etmekle ve medya / 
kitle iletişim araçlarının da desteği ile engelliliğe 
yönelik farkındalık yaratmak ve olumlu tutumlar 
geliştirmekle gerçekleşecektir. 
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Hizmetleri Genel Müdürülüğü,Ankara

Kullanılan dile dikkat edilmeli,

Engelliliğe dayalı önyargıları ve yanlış 
inanışları besleyen ve sürdüren ifadeler 
kullanmaktan  kaçınılmalı,

Engelliliğe yaklaşımda tıbbi model yerine 
insan hakları yaklaşımı öne çıkarılmalı,

Engelli bireylerin deneyimlerine yer verilmeli,

Engelli bireyleri tek ve homojen bir grup gibi 
göstermekten kaçınılmalı,

Medya engelli bireyler için erişilebilir hale 
getirilmelidir (Tasa, 2018).
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RADYO VE TELEVİZYON 
ÜST KURULUNUN 
MÜCADELESİ

TAKVİYE EDİCİ GIDALARIN SAĞLIK 
BEYANI İLE TANITIMINA İLİŞKİN

Bitkisel ürünlerden elde edildiği iddia edilerek 
toplumun kullanımına sunulan ürünlerin “takviye 
edici gıdalar” olarak izleyiciye ve dinleyiciye 
tanıtılması, söz konusu ürünlere daha titiz 
yaklaşmayı gerekli kılmaktadır. Hangi ürünlerin 
gıda takviyesi olarak kullanılabileceği ne zaman 
ve ne kadar süre ile kullanıldığında insan sağlığına 
yararlı olabileceği noktasında oldukça iyi araştırma 
yapmak ve titiz olmak gerekmektedir. Zira bu 
ürünlerin sadece bitki, sebze ve meyvelerden 
üretilmediği bilinen bir gerçek olarak karşımızda 
durmaktadır. Görüldüğü üzere takviye edici gıdalar 
karşımıza “sağlık beyanı ile satış ve pazarlama” 
kavramını da çıkarmaktadır. Radyo ve 
Televizyon Üst Kurulunun titizlikle 
üzerinde durduğu konulardan biri olan 
sağlık beyanı ile gerçekleştirilen 
yayınlar hakkındaki uygulamadan 
bahsetmeden önce sağlık beyanı ile 
satışa sunulan ürünler hakkında 
bilgi vermenin faydalı olacağını 
düşünmekteyim. Bu noktada 
Sağlık Beyanı ile Satışa 
Sunulan Ürünlerin Sağlık 

Beyanları Hakkında Yönetmelikte, “sağlık beyanı” 
ve “sağlık beyanı ile satışa sunulan ürün” tanımına 
ulaşmak mümkündür. Söz konusu Yönetmelikte 
sağlık beyanı için “İnsan sağlığına doğrudan 
veya dolaylı olarak faydalı olduğunu yahut 
hastalıklara veya belirtilerine karşı etkili olduğunu, 
koruduğunu, tedavi-ettiğini belirten, ileri süren 
veya ima eden tüm ifadelerdir.”  (m. 4-c) denilirken 
sağlık beyanı ile satışa sunulan ürünler için ise 

Son dönemde takviye edici gıdaların sağlık beyanı ile sosyal 
medya başta olmak üzere televizyon ve radyoda tanıtımları, 
pazarlanmaları ve satışları noktasında gerçekleştirilen ticari 
iletişim yayınları oldukça gündemdedir.“

İbrahim USLU
RTÜK Başkan Yardımcısı
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“Tanıtımında sağlık beyanı kullanılan ürünleri ifade 
eder.” (m. 4-ç) şeklinde tanımlama yapılmaktadır. 
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu sağlık beyanı ile 
satışa sunulan takviye edici gıdaların tanıtım ve 
reklamları hususunda 6112 sayılı Kanun ve Yayın 
Hizmeti Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 
ve diğer ilgili mevzuat hükümlerini titizlikle 
uygulamaktadır.  Kabul edilmelidir ki sağlık beyanı 
ile bir ürünün reklam ve tanıtımının yapılması 
gerek toplum sağlığının korunması gerekse 
kamuoyunun sağlık sistemine duyduğu güvenin 
zedelenmemesi adına oldukça önemli bir meseledir. 
Dolayısı ile söz konusu ürünlerin ticari iletişiminin 
belli usul ve esaslara tabi olarak yürütülmesi 
gerekmektedir. Medya hizmet sağlayıcılarının 
gerçekleştirdikleri bu türden yayınlar hakkında 
hangi usul ve esaslara göre hareket edeceklerini 
tespit eden birden fazla mevzuat hükmü ortaya 
konulabilecekse de burada Yayın Hizmeti Usul ve 
Esasları Hakkında Yönetmeliğin “Tele-alışveriş 
yayın hizmeti ilkeleri” başlıklı hükmünün 9/A 
maddesi örnek olarak gösterilebilir. İlgili madde şu 
şekildedir: “Herhangi bir ürünün sağlık beyanı ile 
ilaç gibi algılanmasına sebebiyet verecek ifadeler 
kullanılamaz. Gıda takviyesi niteliğindeki ürünlere 
ilişkin her çeşit memnuniyet ve teşekkür yazısı 

ya da kişilerin başından geçen ürün tecrübesini 
anlatan ifade ve görsel sunumlar kullanılamaz. 
Ürünün kullanılmaması hâlinde sağlığın olumsuz 
etkileneceği beyanlarına yer verilemez.” 
(Yayın Hizmeti Usul ve Esasları 
Hakkında Yönetmelik m. 9/A-d- RG 
Sayısı: 28103) 

Bu yazımızda amacımız, 
takviye edici gıdalar başta 
olmak üzere sağlık 
beyanı ile satışa 
sunulan ürünler 
ve bu ürünlerin 
reklam ve 

Takviye edici gıda adı altında 
satışa sunulan ürünlere daha 
dikkatli yaklaşılmasının 
nedenlerinden biri bu ürünlere, 
reçeteye tabi tutulmadan bir 
eczaneden veya belirtilen bir 
satış merkezinden ulaşılabiliyor 
olmasıdır. 

“
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pazarlamalarında yasak olan faaliyet ve tanıtım 
şekillerini, mevzuat çerçevesinde açıklamaya 
çalışmak, konu hakkında Radyo ve Televizyon Üst 
Kurulunun çalışmalarını somut verilerle ortaya 
koyarak uygulama hakkında bilgi vermektir. 
Türkiye, bitki örtüsü sayesinde ürün çeşitliliğinin 
fazla olduğu bir coğrafi konuma sahiptir. Bu 
nedenle ülkemizde birbirinden farklı bitkiler, şifalı 
otlar yetiştirilmekte ve tarih boyunca insanların 
bu bitkilerden çeşitli nedenlerle faydalandıkları 
bilinmektedir. Toplumlar, sağlık alanında 
bilinçlendikçe, bu yönde yapılan bilimsel çalışmalar 
arttıkça ve besinlerin insan sağlığına olan faydaları 
ortaya çıktıkça bazı gıdaların tüketiminde de 
artışlar meydana gelmektedir. Bu noktada hangi 
ürünlerin insan sağlığına zararlı, hangi ürünlerin 
ise faydalı olduğu konusunda daha titiz davranmak 
ve konunun uzmanlarına danışılmadan bitkilerden 
ve bitkilerden üretilen ürünlerin tüketilmesinden 
kaçınmak gerektiği söylenmelidir.  Takviye 
edici gıda kavramı, Türk Gıda Kodeksi Takviye 
Edici Gıdalar Tebliğinde: “Normal beslenmeyi 
takviye etmek amacıyla; vitamin, mineral, protein, 
karbonhidrat, lif, yağ asidi, amino asit gibi besin 
ögelerinin veya bunların dışında besleyici yahut 
fizyolojik etkileri bulunan bitki, bitkisel ve hayvansal 

kaynaklı maddeler, biyoaktif maddeler ve benzeri 
maddelerin konsantre veya ekstraktlarının tek 
başına veya karışımlarının, kapsül, tablet, pastil, tek 
kullanımlık toz paket, sıvı ampul, damlalıklı şişe ve 
diğer benzeri sıvı veya toz formlarda hazırlanarak 
günlük alım dozu belirlenmiş ürünler” şeklinde 
tanımlanmaktadır (Türk Gıda Kodeksi Takviye 
Edici Gıdalar Tebliği Madde- 4/d).

Takviye edici gıda adı altında satışa sunulan 
ürünlere daha dikkatli yaklaşılmasının 

Gıda takviyeleri veya çeşitli 
bitkisel ürünler, kolesterol, 
hipertansiyon, cilt hastaları, 
zayıflama, kilo alma, kalp 
hastalıkları, cinsel sorunlar 
ve kısırlık gibi örneklerle 
sıralayabileceğimiz birçok 
rahatsızlığa iyi geldiği ifade 
edilerek sağlık beyanı ile 
adeta bir ilaç gibi tüketiciyi 
yanıltmayı amaçlayarak satışa 
sunulmaktadır.

“
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nedenlerinden biri bu ürünlere, reçeteye tabi 
tutulmadan bir eczaneden veya belirtilen bir 
satış merkezinden ulaşılabiliyor olmasıdır. 
Oysa kullanılması hâlinde, insan sağlığına zarar 
verebilecek ürünlerin reçete ile bir uzman doktor 
tarafından önerilerek kullanılması gerekmektedir. 
Bunun aksine reçeteye tabi olmayan ürünler yani 
diğer tabirle takviye edici gıdalar, kişilerin sağlıkları 
üzerinde büyük bir etkinin doğması muhtemel 
olmayan  basit rahatsızlıkların iyileştirilmesinde 
kullanımı önerilen ürünlerdir. Fakat takviye 
edici gıdalara ulaşmanın oldukça kolay olması 
bu ürünlerin üretiminde bir “takviye edici gıda” 
piyasasının ortaya çıkmasına neden olmuş ve 
devamında bu ürünler konusunda tüketiciyi 
yanıltıcı ve aldatıcı ürünlerin üretilmeye başlandığı 
görülmüştür. Bu noktada gerekli denetim ve 
düzenlemelerin yapılmaması hâlinde toplum 
sağlığını etkileyen sonuçların doğabileceği bir 
gerçektir.  

Toplum Sağlığı İçin RTÜK Medya hizmet 
sağlayıcılar, genel beslenme kurallarına uygun 
olmayan ve aşırı tüketimi tavsiye edilmeyen gıda 
ve maddeler başta olmak üzere, kişileri yanıltıcı 
olacak şekilde toplum sağlığını etkilemeye 
müsait takviye edici gıda ve benzeri ürünlerin 
reklam ve pazarlanmasına ilişkin yayınlara 
karşı gereken tedbirleri alarak, yayıncılık etik 
ilkelerine uygun hareket etmelidirler.  Gıda 
takviyeleri veya çeşitli bitkisel ürünler, kolesterol, 

hipertansiyon, cilt hastaları, zayıflama, kilo alma, 
kalp hastalıkları, cinsel sorunlar ve kısırlık gibi 
örneklerle sıralayabileceğimiz birçok rahatsızlığa 
iyi geldiği ifade edilerek sağlık beyanı ile adeta 
bir ilaç gibi tüketiciyi yanıltmayı amaçlayarak 
satışa sunulmaktadır. Pek çok hastalığa karşı 
tedavi edici etkisinden bahsedilerek tüketiciyi 
aldatabilen, yanıltabilen veya onun tecrübe ve bilgi 
noksanlıklarını istismar edebilecek şekilde tanıtım 
ve satışı yapılabilen bu ürünlerin %100 bitkisel ve 
doğal olduğu belirtilerek izleyici ve dinleyiciler yanlış 
yönlendirilebilmektedir.

Ürün tanıtımlarında toplumda belirli bir 
popülariteye sahip, alanında uzman kişilerin 
açıklamalarını izinsiz ve rızaları bulunmaksızın 
kullanmak oldukça yaygın bir aldatma 
ve yanıltma tekniği olarak 
karşımıza çıkmaktadır. 
Bunun yanında 
kendisini ünlü bir 
aktar, alanında 
uzman bir doktor 

Ürün tanıtımlarında toplumda 
belirli bir popülariteye sahip, 
alanında uzman kişilerin 
açıklamalarını izinsiz ve 
rızaları bulunmaksızın 
kullanmak oldukça yaygın bir 
aldatma ve yanıltma tekniği 
olarak karşımıza çıkmaktadır.

“

6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların 
Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında 
Kanun

“Radyo ve televizyon yayın hizmetlerinde... takviye edici 
gıdalar ve benzeri destekleyici ürünler de dâhil olmak 
üzere herhangi bir ürünün ilgili mevzuatına aykırı olarak 
sağlık beyanıyla satışına, pazarlanmasına ve/veya 
reklamına yer verilemez.” (Madde 8/4)

“Ticarî iletişim, 8 inci maddede belirlenen esas 
ve ilkeler saklı kalmak kaydıyla ticari iletişimi, 
yanıltıcıolmamak ve tüketicinin çıkarlarına zarar 
vermemek zorundadır.” (Madde 9/1-c)
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olarak tanıtan kişilerin beyanları da takviye edici 
gıdaların reklam ve pazarlanmasında izleyiciyi ve 
dinleyici kandırmak noktasında etkili olabilmektedir. 
Aynı şekilde ürünlerin Sağlık Bakanlığı onayından 
geçtiğine veya uluslararası mecralarda birçok 
ödül aldığına ilişkin açıklamalar da yine tüketiciyi, 
izleyiciyi ve dinleyiciyi yanıltmaya ve tanıtılan 
ürünün pazarlanmasına ilişkin aldatmaya yönelik 
ifadeler olarak karşımıza çıkabilmektedir.6112 
sayılı Kanunun 11. maddesi reçeteye tabi olan 
ilaçların ticari iletişimini yasaklarken ilgili madde 
hükmünde, reçeteye tabi olmayan ilaçların ise 
dürüstlük ilkesine göre gerçek ve doğru bir şekilde 
tanıtılması gerektiğini ifade etmektedir. Aynı 
Kanunun yayın ilkeleri ve genel esaslar başlıklı 
hükümleriyle Radyo ve Televizyon Üst Kurulu 
kamu sağlığını önceleyerek tüketiciyi yanıltacak 
ve tüketicinin çıkarlarına zarar verecek türden 
yayınlara müsaade edilmemesi gerektiğini karara 
bağlamaktadır. Toplumun sağlığını korumak, 
kişileri bu konuda yanıltmadan toplumun sağlıklı 
yaşama dair bilincini artırmak için gerçekleştirilen 
yayınlar, Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun kamu 
yararını ön plana aldığı, titizlikle üzerinde durduğu 
ve desteklediği konular arasında bulunmaktadır. 
Ancak yasaya aykırı olacak şekilde, gıda takviyesi 
ürünlerinin ilaç gibi sunulması bu konunun başka 
bir boyutta değerlendirilmesini zorunlu kılmaktadır. 
Diğer yandan Üst Kurul, alanında uzman kişilerce 
yapılacak sağlık programlarını teşvik etmekte, 
sağlık ve benzeri kamuya yararlı yayınların 

gerçekleştirilmesi noktasında medya hizmet 
sağlayıcıları ile iş birliği içinde çalışmaktadır. Türk 
Gıda Kodeksinin ortaya koymuş olduğu tanımdan 
yola çıkarak takviye edici gıdaların “ilaç” niteliğinde 
olmadıklarını belirtmek yanlış olmayacaktır. Zira 
bu ürünlerin henüz insan sağlığı üzerinde olumlu 
veya olumsuz bir etki meydana getirdiğine dair 
bilimsel açıdan kanıtlanmış herhangi bir bilgi 
bulunmamaktadır. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu 
da tam bu noktada yanıltacak tarzda olmakta ve bu 
yayınlar da 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların 
Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’un 
Yayın Hizmet İlkeleri başlıklı 8. maddesi 4. 
fıkrası başta olmak üzere, Genel Esaslar başlıklı 
9. maddesinin 6. fıkrasının (c) bendinde açıkça 
yasaklanmaktadır. Bu anlamda Üst Kurul, mevzuata 
aykırı olacak şekilde takviye edici gıdaların sağlık 
beyanıyla satılması ve pazarlanmasına yönelik 
reklamlara karşı gereken denetimleri özenle ve 
ciddiyetle gerçekleştirmekte, söz konusu aykırılıkları 
ivedilikle raporlayarak gerektiğinde idari yaptırım 

Takviye edici gıdaların 
etiketinde, sunumunda ve 
reklâmında bir hastalığı 
önleme, tedavi etme veya 
iyileştirme özelliğine sahip 
olduğunu bildiren veya böyle 
özelliklere atıfta bulunan 
ifadeler yer alamaz.”

“
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başta olmak üzere her türlü tedbirin alınmasını 
sağlamaktadır. Bir ürünün sağlık beyanı ile satışa 
sunulabilmesi için öncelikle Türkiye İlaç ve Tıbbi 
Cihaz Kurumu’ndan gereken izinlerin alınması 
gerekmektedir. İzinleri alınmamış olan ürünlerin 
televizyon veya radyoda, insan sağlığına faydalı, 
hastalıklara veya hastalık belirtilerine karşı etkili 
olduğu ileri sürülerek hastalıklardan koruduğu 
ya da  tedavi ettiği noktasında yapılan bu tür 
bilimsellikten uzak açıklamalar, mevzuata aykırı 
nitelik taşımaktadır. Türk Gıda Kodeksi Takviye 
Edici Gıdalar Tebliğinde gıda takviyelerinin tanıtım 
ve reklamı ile ilgili açık bir düzenlemeye ulaşmak 
da mümkündür. Tebliğde ortaya konulmak istenen 
amaç, kamunun genel sağlığını korumanın yanında 
izleyicileri, dinleyicileri yani tüketiciyi istismar edici 
yayınlardan korumak ve kişilerin bilgi ve tecrübe 
eksikliklerinden haksız yere faydalanılmasının önüne 
geçmektir. 

“Takviye edici gıdaların etiketinde, sunumunda ve 
reklâmında bir hastalığı önleme, tedavi etme veya 
iyileştirme özelliğine sahip olduğunu bildiren veya 
böyle özelliklere atıfta bulunan ifadeler yer alamaz.” 
(Türk Gıda Kodeksi Takviye Edici Gıdalar Tebliği 
Madde 13/2-c) Eğer bir ürün gerçekten bir hastalığı 
önleyebiliyor, tedavi edebiliyor veya iyileştirebiliyorsa 
bu ürün, takviye edici gıda kategorisinde değil 
ilaç kategorisinde değerlendirilmeli ve 1262 sayılı 
İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanununa 
göre ruhsatlandırılmalıdır.  Aksi takdirde bu ticari 
iletişim, aldatıcı ve yanıltıcı özellik taşımakta ve ilgili 
ürünün radyo ve televizyonda tanıtımının yapılması 
ile Üst Kurulun ilgili tüm mevzuat çerçevesinde 
konuyu ele almasına neden olmaktadır. Üst Kurul, 
medya hizmet sağlayıcıların gerçekleştirdikleri 
yayınlarda bir hastalığı tedavi ettiğine, iyileştirdiğine, 
onardığına ilişkin sağlık beyanıyla tanıtılan ürünleri 
mevzuata aykırı olarak değerlendirmektedir. 
Televizyon ve radyoda bu ürünleri kullanıp sağlığına 
kavuştuğunu iddia eden kişilerin açıklamalarının da 
bulunduğu uzman raporlarını titizlikle ele alarak 
medya hizmet sağlayıcılar hakkında gereken idari 
süreci başlatmaktadır. Nihai olarak, Üst Kurulun 
sağlık beyanı ile reklam ve ticari iletişim yayınlarına 
karşı son bir sene içerisindeki uygulamaları, 2020 
yılına ilişkin istatistiki veriler çerçevesinde ortaya 
konulacaktır.

702
1520

Bitkisel İçerikli 
Yayınlara İlişkin 
Uzman Raporu 
Sayısı

%32
%68

Bitkisel İçerikli 
Yayınlara İlişkin 
Uzman Raporları 
Oranı

Uygulanan Müeyyideler

710

529

2035

222

5 Gün Program Durdurma
10 Gün Yayın Durdurma
Lisans İptali

5 Gün Yayın Durdurma
İdari Para Cezası

SAYI 01TEMMUZ 2021



r t u k . g o v . t riletişimdergisi

Dr. Selahattin GÜVEN
RTÜK Başkan Danışmanı

Çocuk ve medya konusu temelde çocukların medya içeriğinden etkilenmesi 
çerçevesinde tartışılmaktadır. Medya, birbirinden mekânsal olarak yakın veya 
uzak olan çocukları bir mecrada bir araya getirmesi bakımından çocukların 
sosyalleşmesinde önemli bir rol almaktadır.

ÇOCUK VE
MEDYA

Çocuk Gelişimi, Medya, Medya Okur-Yazarlığı, Medyada Temsil, Kültür.Anahtar Kelimeler:
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Geleneksel medyanın tek yönlü mesaj iletme 
fonksiyonu giderek değişim geçirirken, etkileşimi 
ve doğrudan çocukların içerik ürettiği mecraların 
gelişmesiyle birlikte “çocuk - medya” kavramlarını 
yalnızca çocukların medya içeriğinden etkilenmesi 
bağlamında tartışmak eksik bir tartışma olacaktır. 

Geleneksel medyanın geniş kitlelere “ortalama” 
izleyici veya dinleyiciyi hedefe alarak ürettiği 
içerikten, ortalama izleyiciden farklı algılama 
düzeyine veya deneyimine sahip olan çocuklar; 
yetişkinlere kıyasla daha fazla etkilenirler. Korku 
eşiği bir yetişkin ve çocuk için aynı değildir. 
Yetişkinlerin izlediğinde komik gördüğü bir 
replik, bir çocuğun hayatı boyunca mücadele 
etmesi gereken bir fobisinin oluşmasına neden 
olabilmektedir. Bu bakımdan, çocukların zaman 
tükettiği medya içeriğinin çocukların gündelik 
yaşamlarında karşılaştığında korkmayacağı bir 
nitelikte olması gerekir. Bu şekilde, medyanın 

çocuklar üzerindeki olumsuz etkileri asgari düzeye 
çekilebilir.

Toplumsal yaşam, çeşitlilik arz etmektedir. Farklı 
renkleriyle var olan toplumun 
medya içeriğindeki 
temsili, 

Çocuğun kimlik inşasında, 
medya içeriğinde öne çıkarılan 
rol modeller; dışarıda bırakılan, 
genel kabul görmeyen tipolojiler; 
aslında medya içeriğini 
üreten kişilerin farkında olup 
olmadığından bağımsız olarak 
hiyerarşik bir toplumsal temsili 
ortaya koymaktadır.

“
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çocukların kimliklerinin inşa edilmesinde önemli 
bir rol oynamaktadır. Çocuğun kimlik inşasında, 
medya içeriğinde öne çıkarılan rol modeller; 
dışarıda bırakılan, genel kabul görmeyen tipolojiler; 
aslında medya içeriğini üreten kişilerin farkında 
olup olmadığından bağımsız olarak hiyerarşik bir 
toplumsal temsili ortaya koymaktadır. Bu denklemde 
dışarıda kalan çocukların içe kapanması, kendini 
ifade etmekte problem yaşamaları gibi belirtiler 
ortaya çıkmaktadır.

Ülkemizde üretilen içeriklerin önemli bir kısmının 
İstanbul kaynaklı olduğu görülmektedir. Bu içerik 
aslında temelde eksik bir temsili de beraberinde 
getirmektedir. Çocukların kendi yaşadığı mekânları 
da medyada görmesinin, yaşadığı yere dair olumlu 
bir duygunun gelişmesine katkıda bulunması 
mümkündür. Aslında belirli mekânlarda yaşamanın 
veya o mekânları tüketmenin bir mutluluk tablosu 
olarak yansıtılmasının, toplumun geri kalanının 
kendilerini eksik görmelerine sebep olması 
muhtemeldir. Bu bağlamda, toplumun geneli 

medyanın tüketicisi iken; toplumun yalnızca bir 
grubu medya içeriklerinde temsil edilmektedir. 

Toplumun geneli ise medya temsilinde bir sorun 
veya karikatür bir tipoloji olarak var olabilmektedir. 
Medya içeriğinin kendi varoluşu ile de ilişkili 
olan medyanın tektipleştiren mesajları, editoryal 
müdahalelerle daha eşitlikçi bir çerçeveye 
oturtulabilir.

Toplumda şiddet ve ona bağlı olarak gelişen diğer 
toplumsal sorunların medyada çözüm odaklı olarak 
değil de izlenme oranlarını artırma hedefiyle 
ekrana taşınması, bu meselelerin daha fazla 
normalleşmesine, toplumsal tepkilerin her olayda 
biraz daha sönmesine neden olmaktadır. Medya 
organlarının aynı zamanda birer ticari işletme 
olduğu göz ardı edilemeyecek bir vakıadır. Ancak bu 
medya organlarının toplumsal meseleleri, yalnızca 
ekonomik kazançlarının bir konusu değildir. Medya 
ürünleri, ekonomik bir araç olmakla birlikte, 
kültürel bir niteliğe sahiptir. Dolayısıyla bu ürünlerin 

tüketicisi olanların, özellikle kimlik gelişimini 
tamamlamamış olan çocukların 

ihtiyaçları göz 

Toplumda şiddet ve ona bağlı 
olarak gelişen diğer toplumsal 
sorunların medyada çözüm odaklı 
olarak değil de izlenme oranlarını 
artırma hedefiyle ekrana 
taşınması, bu meselelerin daha 
fazla normalleşmesine, toplumsal 
tepkilerin her olayda biraz daha 
sönmesine neden olmaktadır.

“
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önünde bulundurulmalıdır. Sağlıklı bir çocukluk 
yaşayabilmeleri, yalnızca anne babalara yüklenilecek 
bir sorumluluk değildir. Bundan dolayı, ailelerin 
çocuklarını zararlı içeriklerden koruması gerektiği, 
medyanın geniş kitleler için yayın yaptığı ve bu 
nedenle sorumlu olmadığı gerçekçi olmayan bir 
iddaadır. Ekonomik fayda ile çocukların sağlıklı 
gelişimi arasında denge kurmak da mümkündür.

Sosyal medya mecraları ile birlikte anne babaların, 
çocuklarını benlik sunumlarının bir parçası olarak 
kullandığı görülmektedir. Çocukların sosyal 
medyada ve geleneksel medya mecralarında, 
ailelerinin ekonomik çıkar elde etme, şöhret 
vb. sebeplerle yetişkinler için eğlence aracına 
dönüştürülmesi bir vakıa olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Çocuk haklarının korunması 
noktasında, medyanın öz denetim mekanizmalarını 
güçlendirmenin yanı sıra ailelere yönelik destek 
mekanizmasın da geliştirilmesi gerekir. 81 ilimizde 
de üniversiteler bulunmasını bir avantaj olarak 
değerlendirerek, üniversitelerin bulundukları illerde 
ailelere yönelik medya okuryazarlığı ve medyanın 
çocuk gelişimine etkisi konusunda ailelere eğitim 
verilmesi; önemli bir destek mekanizması işlevi 
görecektir.  

Çocukların sanatsal içeriklerin üretim sürecine dahil 
olmalarına ilişkin çocukların çalışma koşullarının 
hukuki çerçevede yeterince tanımlanmadığı 
görülmektedir. 

Çocuklara yalnızca geleceğimiz olarak bakmak, 
onları birer insan olarak sahip oldukları haklarıyla 
birlikte kabul etmemeyi beraberinde getirmektedir. 
Çocukların kentleşmenin olumsuz sonuçları 
nedeniyle sokakta oyun oynama haklarından önemli 
oranda mahrum kalmaları bir yana, medyanın 
çocukları önemli oranda görmezden gelerek yayın 
yapmasıyla da çocuklar çifte mağduriyetle karşı 
karşıya kalmaktadır. Bu nedenle, çocuklarımızın 
mutlu bir çocukluk yaşayabilmeleri için hepimiz 
sorumluluğumuzun farkında olarak hareket 
etmeliyiz. 

Çocukların kentleşmenin olumsuz 
sonuçları nedeniyle sokakta 
oyun oynama haklarından önemli 
oranda mahrum kalmaları bir 
yana, medyanın çocukları önemli 
oranda görmezden gelerek 
yayın yapmasıyla da çocuklar 
çifte mağduriyetle karşı karşıya 
kalmaktadır.

“
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İşte bu dijitalleşen yaşamsal değişimin uyumu ve 
yönetilmesinde de insan kalitesi en önemli unsur 
olarak ortaya çıkmaktadır (Topçu ve Türk 2016). 
Küresel ölçekte rekabet edebilirliğin en önemli 
sermayesi insan unsurudur.  Zamanın ruhu 
olarak ifade ettiğimiz küresel dünyanın yaşanılan 
anını yönetebilmek, gerekli değişimlere ayak 
uydurabilmek ve başat aktör olabilmek için insana 
yatırım yapılması kaçınılmazdır. 

İnsanlar, sahip oldukları bilgi-beceri ve bunları 
kullanabilme yetisi ile katma değer üreteceklerdir. 
Küresel dünyada ayakta kalabilmek için toplumların 
ve bireylerin değişimi ve dönüşümü anlayıp, 
onu kontrol altına alabilme ve yönlendirebilme 
kapasiteleri ülkeler arasındaki gelişmişlik düzeylerini 
belirleyen unsurlardandır (Topçu ve Türk 2016). 
Ülkeler arasındaki rekabette bu farkı kapatacak veya 
farkın aşılmasına zemin hazırlayacak en önemli 
unsur bilinçli, yetişmiş ve dönüşümü idrak etmiş 
okuryazar insan gücüdür. Okuryazarlık, gelişen 
iletişim teknolojilerine paralel olarak medyayı 
kullanma becerisinin temel alındığı bir tutum 
oluşturma sürecidir.

Dijital vatandaşlığa vurgu yapılan günümüzde 
dijital okuryazarlık, 21. yüzyıl becerileri arasında 
önemli yer tutar. Dijitalleşen dünyada verilerin 

Yeni iletişim teknolojileriyle 
birlikte günlük yaşam 
pratiklerimizin dijital 
veriye dönüştüğü, biyolojik 
varlıklarımızın istatistiksel 
verilere indirgendiği 
günümüzde, değişime 
duyarsız kalmak artık 
mümkün görülmediği gibi, 
değişimin yönetilmesi bir 
ihtiyaçtan daha ziyade 
zorunluluk olarak karşımızda 
anlamlı hale gelmektedir.

“

OKURYAZARLIĞI

YENİ
MEDYA

Prof. Dr. Mehmet Sezai TÜRK*
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi
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yorumlanması, dijital teknoloji kullanımı için 
teknoloji okuryazarlığı, iletişim araçları ve network, 
yeni medya teknolojilerine uyumun değerini daha 
da arttırmaktadır. 

Yeni medya teknolojileri alanındaki gelişmelerin 
sonucu olarak yaşantımızın her anının kayıt 
altına alınabilmesi, gözetlenebilmesi ve mahrem 
alanların bile alenileşmesi bu konunun hassasiyetini 
çok önemli hale getirmektedir. Bu çerçevede ele 
alınması gerekli konu, hayatımızın her noktasına 
çeşitli araçlarıyla sirayet etmiş olan bu yeni 
medyayı ve iletişim teknolojilerini doğru kullanmak 
için ne yapılmalı sorusudur. Kavramları doğru 
anlayabilmek için önce medya okuryazarlığı konusu 
üzerinde durmamızda fayda vardır.

Yeni medya; internet, web siteleri, çoklu ortam 
uygulamaları, etkileşimli yayıncılık gibi içeriklerin, 
sayısal veriye dönüştürülüp ağ üzerinden herhangi 
bir noktadan her an erişilebildiği ve iletilebildiği; 
değişkenlik ve modülerlik ilkelerine dayanarak çok 
sayıda doküman, imge, ses ve metni lineer olmayan 
çeşitli yollarla bağlama yetisine sahip ikincil medya 
alanı olarak tanımlanmaktadır (Topçu ve Türk 
2016). Fakat iletişim literatüründe “yeni” sözcüğü 
birçok araştırmacı tarafından eleştirilmektedir. 

Dijital vatandaşlığa vurgu yapılan günümüzde 
dijital okuryazarlık, 21. yüzyıl becerileri arasında 
önemli yer tutar. Dijitalleşen dünyada verilerin 
yorumlanması, dijital teknoloji kullanımı için 
teknoloji okuryazarlığı, iletişim araçları ve network, 
yeni medya teknolojilerine uyumun değerini daha 
da arttırmaktadır.  

Yeni medya teknolojileri alanındaki gelişmelerin 
sonucu olarak yaşantımızın her anının kayıt 
altına alınabilmesi, gözetlenebilmesi ve mahrem 
alanların bile alenileşmesi bu konunun hassasiyetini 
çok önemli hale getirmektedir. Bu çerçevede ele 
alınması gerekli konu, hayatımızın her noktasına 
çeşitli araçlarıyla sirayet etmiş olan bu yeni 
medyayı ve iletişim teknolojilerini doğru kullanmak 
için ne yapılmalı sorusudur. Kavramları doğru 
anlayabilmek için önce medya okuryazarlığı konusu 
üzerinde durmamızda fayda vardır.

Yeni medya; internet, web siteleri, çoklu ortam 
uygulamaları, etkileşimli yayıncılık gibi içeriklerin, 

sayısal veriye dönüştürülüp ağ üzerinden herhangi 
bir noktadan her an erişilebildiği ve iletilebildiği; 
değişkenlik ve modülerlik ilkelerine dayanarak çok 
sayıda doküman, imge, ses ve metni lineer olmayan 
çeşitli yollarla bağlama yetisine sahip ikincil medya 
alanı olarak tanımlanmaktadır (Topçu ve Türk 
2016). Fakat iletişim literatüründe “yeni” sözcüğü 
birçok araştırmacı tarafından eleştirilmektedir. 

Çünkü yeni sözcüğü, hiçbir şekilde geri dönüş 
umuduna yer vermeyecek tarzda bir şeyin yerini 
almayı tanımlar. 1990’lardan itibaren yeni iletişim 
teknolojilerinin “yeniliği” birçok yorumcunun ondan 
önceki tüm bilgi biçimlerinin iflas ettiğini, teorik 
çalışmanın yeniden başlayarak bu teknolojinin 
harikalarına dikkat etmek gerektiğini söylemesine 

Geleneksel medyanın odağı 
kitledir fakat yeni medyanın 
odağı bireydir. Yeni medya, 
bireysel odaklı olması 
sebebiyle bilindik tüketim 
kalıplarını farklılaştıran, 
kamusal olanla özel olanın 
ilişkisini değiştiren bir etkiye 
sahiptir.

“
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yol açar (Hepkon, 2011). Aslında yeni medyayı yeni 
yapan şey gelişen iletişim teknolojilerinin sağladığı 
imkanlarla ortaya çıkan Everett M. Rogers’ın üç 
başlığından biri olan kitlesizleştirme ve bireysel 
odaklılıktır. Geleneksel medyanın odağı kitledir 
fakat yeni medyanın odağı bireydir. Yeni medya, 
bireysel odaklı olması sebebiyle bilindik tüketim 
kalıplarını farklılaştıran, kamusal olanla özel olanın 
ilişkisini değiştiren bir etkiye sahiptir. Bu yüzden yeni 
medya okuryazarlığı geçmişte bilinenden medya 
okuryazarlığından farklı yöntemleri içerir.

Medya okuryazarlığı kavramı, yeni medya 
teknolojilerinin hayatımıza girmesiyle birlikte yeni 
medya okuryazarlığı kavramına evrilmiştir. Medya 
okuryazarlığı beceri temelli kültürel bir süreci 
kapsar. Bu becerilerin başında erişim, anlama, 
analiz, değerlendirme ve üretim gelmektedir. 
Bireyin karşılaştığı (eriştiği) medya mesajlarının 
(grafik, imgeler, ses, video, yazılı metin vb.) içeriğini 
anlama, bu içerikleri doğru analiz edebilme ve 
içeriği değerlendirebilme yaşam boyu devam eden 
kültürel bir süreçtir ( Karaduman, 2019). Yeni 
medya ile birlikte bu becerilerin yanında, içeriğe 
erişebilmek için teknolojiyi kullanabilme becerisi, 
bu yeni ortamda içerik oluşturma beceresi, etik, 
ahlak, kültür ve hukuk kurallarına uygun paylaşım 
yapabilme becerisi ve yeni teknolojilerin sunduğu 

imkânlarla içeriği değerlendirebilme becerisi 
eklenmiştir.

Yeni medya kullanım pratiklerinin en geniş haliyle 
gündelik yaşamın bir parçası haline gelmesi 
sonucunda, artık yeni medya okuryazarlığı içinde; 
dijital okuryazarlık, bilgisayar okuryazarlığı, 
internet okuryazarlığı, elektronik okuryazarlık, 
çoklu okuryazarlıklar dâhil olmuştur. Yeni medya 
okuryazarlığı; yeni medya kullanımına ilişkin bilgi ve 
beceriye sahibi olmayı, yeni medyanın potansiyelleri 
ile olası tehditlerine karşı farkındalık kazanmayı, 
yeni medyayı etik ve hak temelli kullanmak üzere 
tutum ve davranış geliştirmeyi içermektedir 
(Karaduman, 2019).

Yeni Medya okuryazarlığının amacı yalnızca 
internetin olumsuz etkilerinin bilişsel olarak 
giderilmesi için beceri ve yeteneklerin kazandırılması 
değildir, giderek daha güçlü bir şekilde yeni 
medya tarafından belirlenen yaşam alanlarının 
korunmasıdır. Yeni medya okuryazarı; en temel 
insan haklarından olan özel yaşamda mahremiyet 
ve gizlilik ilkelerine riayet eden, ifşa, gözetleme 
/ gözetlenme, dikizlenme, merak gibi konularda 
etik kurallara uygun bilinçli kullanan, kendisine 
sunulan kodlar ve uzlaşımların ötesini / arkasını 
sorgulayabilme becerisine sahip, yeni mecraya 
uygun kendi dilini, söylemini üretebilen ve dolaşıma 

Yeni medya kullanım 
pratiklerinin en geniş 
haliyle gündelik yaşamın 
bir parçası haline gelmesi 
sonucunda, artık yeni 
medya okuryazarlığı 
içinde; dijital okuryazarlık, 
bilgisayar okuryazarlığı, 
internet okuryazarlığı, 
elektronik okuryazarlık, 
çoklu okuryazarlıklar dâhil 
olmuştur.

“
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sokabilen, bağımlılık ve verimlilik arasındaki 
çizgileri oturtan ve ayırt edebilen, gördüklerinin 
ve duyduklarının kontrolünde kalan değil, bunları 
kontrol edebilen ve dijital ortamlardan kendisine 
ulaşan mesajları eleştirel bir bakış açısıyla irdeleyen, 
gerçeklilik, kurgusallık ayrımının bilincinde, aktif  ve 
üretken bir medya okurudur. 

Bu bağlamda yeni medya okuryazarlığı; yeni medya 
mesajlarının nasıl oluşturulduğu hakkında bilgiye 
ulaşma ve bilgi sahibi olma, dijital teknolojiye 
erişebilmek için yeni medya teknolojilerini 
kullanabilme, medya metinlerini kabul etmeden 
önce analiz ve teyit etme, mesajların elde edilen 
bilgiler ışığında değerlendirebilme, sadece tüketen 
değil aynı zamanda içerik ve mesaj üretebilme, 
etik, hak ve hukuk uygunluğunda sorumlu paylaşım 
yapabilme, daha iyi medya ortamları için her türlü 
ayrımcılığa ve hukuksuzluğa karşı tepki gösterebilme 
eylem ve aktivizim becerilerini kazandırmayı 
amaçlar.

Sonuç olarak;

Ülke sınırlarının silikleştiği, evrensel değerlerin sınır 
olarak anlam kazandığı bu “yenidünyanın” dijital 
vatandaşlığında, yaşam boyu ve yaşamın her anında 
çağın ruhuna uygun medya okuryazarlığı gün 
geçtikçe önemini arttırmaktadır. Evrensel ilkelerde 
gelişmişlik göstergesi olarak vasıflı insan kalitesini 
çok sayıda değişken etkiliyor olsa da temel belirleyici 
ve şekillendirici ana unsuru eğitim oluşturmaktadır. 
Bireyin sahip olduğu değerler, beceriler, zamanın 
ruhunu yakalama yarışında her geçen gün 
anlamlı ve önemli hale gelirken, bulunduğu çağa, 
ortama, teknolojiye ve ortamın anlamına uygun 
değerlendirmesi ve geliştirilmesi artık zorunluluk 
haline gelmiştir.

Medya, bizim yaşam alanımızın dışındaki dünyadan 
bilgi almamızı sağlayan en önemli araçtır. Biz dış 
dünyayı onun bize verdikleriyle görmekte, tanımakta 
ve öğrenmekteyiz.  Bize ulaşan bilginin kaynağı 
bizim dünyaya bakışımızı şekillendirmekte, onun 
oluşturduğu gerçeklik gözlüğünden dış çevreyi 
anlamlandırmakta ve yaşamsal deneyimlerimize 
eklentiler yaparak kanaatler geliştirmekteyiz (Türk, 
2014). Geleneksel medyada kitlesel gösterim söz 
konusu olduğu için genel anlamda gelen bilgiyi 

kabul etme tutumumuzda dikkate aldığımız 
referanslarımız çok önemli yer tutar. Fakat yeni 
medya bireysel olarak kullanıcısını yakalar bu 
yüzden medya okuryazarlığı geçmiş dönemden 
daha fazla önem arz etmektedir.  Eğer medya 
okuryazarlığı eğitimi alınmaz ise, bireysel kanaatler 
bize bilgiyi aktaranın isteğine göre şekillenir. Yeni 
medya okuryazarlığı bir tercih değil mecburiyet 
olarak eğitim politikası haline dönüştürülmelidir. 
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Uzaktan çalışma ifadesinin sadece fiziksel mesafeyi içermesi, 
çalışanların kendilerini duygusal, sosyal ve ruhsal olarak uzakta 
hissedeceği bir çalışma şeklini anlatmaması, çalışanların duygusal 
dayanıklılığı açısından çok önemlidir. Bu dönemde uzaktan çalışan ofis 
çalışanlarının şu soruyu sormaları ve cevaplamaları kendileri için işlevli 
ve etkili olabilir.

“

1  Kendi duygularınızla, ihtiyaçlarınızla bağ kurun. Ve 
özellikle duygusal ihtiyaçlarınızı karşılamanın farklı 
yollarını arayın.

2  Zamanınızı ve enerjinizi doğru yönetmek adına, gün 
içerisinde aralıklarla şu iki soruyu sorun. 

 1 Niyetim ne? 

 2 Odağım nerede? 

 Cevaplarınız, kaynaklarınızı etkin kullanmanız için 
size rehber olacaktır.

3  Karşılanmamış duygusal ihtiyaçlarınız olduğunda 
kendinizi yalnız, sıkışmış, çaresiz, öfkeli 
hissedebilirsiniz. Bu tür hisleri etiketlemeden, 
bastırmadan, yok saymadan, tüm hislerinizin insani 
olduğunu kabul ederek, onların gelişine ve geçişine 
izin verin.

4 İş arkadaşlarınızla ve yöneticilerinizle temasta olun 
ve sohbet edin.

5 İşe dair sorumluluk alın, önerilerinizle ve katkılarınızla 
sahipliğinizi artırın.

“Kendimi, kendime, şirketime ve diğerlerine nasıl yakın hissederim?”
Birkaç pratik tavsiyem olabilir:
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DİJİTAL ÇAĞDA  
KÜLTÜREL  
DEĞERLERİMİZİ KORUMAK

YENİ MEDYA KULLANIM 
ALIŞKANLIKLARI BAĞLAMINDA

Manuel Castels’in ifade ettiği Ağ Toplumu çağında sosyal medya, 
disiplinleri derinden etkilemeye, daha önce hiç olmadığı kadar 
hızlı bir şekilde kişileri ve olayları birbirine bağlamaya devam 
ediyor. Özellikle gençlerin çok yoğun olarak kullandığı sosyal 
medya mecraları dünyaya yön veriyor.

“
Said ERCAN
Kurumsal İletişim Uzmanı, Siyaset Bilimci, Yazar

Dijitalizm, Kültür, Ağ Toplumu, Sosyal Medya, Yeni MedyaAnahtar Kelimeler:
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Dünya tarihi açısından bir devrim niteliğinde 
olan sosyal medya kullanımı, gençlik ve kültürel 
çalışmaları çeşitlendirirken aynı zamanda içerikleri 
renklendiriyor. Böylesine büyük avantajları ve 
dezavantajları içerisinde barındıran kültürel değerler 
ve sosyal medya ilişkisi dijital çağda büyük bir 
çalışma alanı olarak karşımıza çıkıyor. Facebook eğer 
bir ülke olsaydı, Çin’in önünde dünyanın en büyük 
ülkesi olacaktı. Bugün dünyanın yarıdan fazlasının 
internet abonesi olması ve akıllı telefon kullanımının 
artışı geleceğin dünyasının sosyal medya üzerinde 
şekilleneceğini gösteriyor. We Are Social Ocak 2021 
verilerine göre; Türkiye’de 60 milyon sosyal medya 
kullanıcısı bulunuyor. Türkiye, Instagram kullanan 
ülkeler sıralamasında 2. sırada yer alıyor. Facebook, 
Twitter gibi diğer popüler sosyal ağları kullanan 
ülkeler sıralamasında ise Türkiye kullanıcı sayısı 
itibariyle ilk 10’da yer almaya devam ediyor. Güncel 
verilere göre, günlük internet ve sosyal medya 
kulanım süresi ortalama 16 saati buluyor. Bütün 
bunlar göz önünde bulundurulduğunda, kültürel 

değerlerin dijitalde temsili ve korunması konusunda 
daha çok düşünmek gerekiyor.   

Dijital etik değerlerin yeniden tanımlandığı bir 
çağda, dijital değer eğitimi almayan gençler 
deneme yanılma yoluyla ve beğeni (like) üzerinden 
konumlandırılıyor. Sosyal medyada moda olan 
bir değer, gelenek ve örf  gözetmeksizin gençler 
tarafından modelleniyor ve akım adı altında 
anında ülke ve dünya sathına yayılıyor. İndirilme 
sıralamasında Türkiye’nin dünyada 3. olduğu “Tik 
Tok” sosyal ağı, değersizleşmenin ve çürümenin 
bayraktarlığını yapıyor. Dünyanın küresel canlı 
yayın aracı Periscope’da ise en çok izlenen videolar, 
maalesef  bedensel teşhir odaklı ve müstehcen içerikli 
paylaşımlardan oluşuyor. Kültürel ve toplumsal 
bilince sahip olmayan kullanıcılar, sosyal medyada 
önüne düşen her bilgiden çabuk etkileniyor. 
Maalesef, ilgili platformlarda yalan ve manipülatif  
haber hızla yayılıyor ve hemen müdahale etmek 
mümkün olmuyor. İçerik yayından kaldırılsa bile, 

Dijital etik değerlerin 
yeniden tanımlandığı 
bir çağda, dijital değer 
eğitimi almayan gençler 
deneme yanılma yoluyla 
ve beğeni (like) üzerinden 
konumlandırılıyor. Sosyal 
medyada moda olan bir 
değer, gelenek ve örf 
gözetmeksizin gençler 
tarafından modelleniyor ve 
akım adı altında anında ülke 
ve dünya sathına yayılıyor.

“
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kitleler üzerinde bir algı oluşuyor. Yapılan akademik 
araştırmalar, yalan haberin doğru haberden 10 kat 
daha hızlı yayıldığını gösteriyor. Sosyal medyada 
paylaşım yaparken iki kez düşünülmesi gerekiyor. 
Tanımadığı insanları takip eden kullanıcılar, 
onların algısına teslim oluyor. Doğruluğundan 
emin olunmadan takip edilen hesaplar sebebiyle, 
hatalı bilgilerle muhatap olunuyor. Doğru ve 
faydalı içerikler paylaşan, vatan millet sevdalısı, 
insanlığın ortak kültürel değerleri için güzel işler 
yapan kullanıcıların bu alanda daha çok yer alması 
gerekiyor. Toplumun dijitaldeki kültürel açlığının 
giderilmesi için, işini güzel yapan, haber etiği 
olan insanların, gerçek sanatçıların desteklenmesi 
gerekiyor.Manchester Üniversitesi’nin 55 bin 
genç ile yaptığı kapsamlı araştırma, gençlerin 
artık öz bakımlarını dahi önemsemediklerinin, 
kültürel ve dini değerlerinden uzaklaştıklarının 
ve yalnızlaştıklarının altını çiziyor. Bu kapsamda 
İngiltere ve Japonya’da “Yalnızlık Bakanlığı” 
kurulduğu biliniyor. Tekilsellik (singularity) felsefesi 
en çok dijital yerlileri (dijitalin içine doğanlar) hedef  

alıyor ve onları belirli bir kalıba sokuyor. Kendini 
teknoloji peygamberi ilan eden Ray Kurzweil 
“İnsanlık 2.0” adlı kitabında açık açık gençlerle nasıl 
bir dünya kuracaklarını, ulusal kültürel değerleri 
nasıl bitireceklerini ve yapay zekâ ile dünyayı nasıl 
değiştireceklerini itiraf  ediyor. 

Dijital oyunlar bağımlılık 
yapıyor. Uykusuzluk, 
derslerden geri kalma, 
bedensel bozukluklar, 
teknoloji ve sosyal medya 
bağımlılığı, narsisizm, 
kişilik bozukluğu, dikkat 
dağınıklığı, eğitim hayatında 
başarısızlık, ruhsal 
bunalım, psikolojik bitkinlik 
bağımlılığın en çok göze 
çarpan sonuçlarıolarak 
dikkat çekiyor.

“
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Dijital Tehditler

Dijital oyunlar bağımlılık yapıyor. Uykusuzluk, 
derslerden geri kalma, bedensel bozukluklar, 
teknoloji ve sosyal medya bağımlılığı, narsisizm, 
kişilik bozukluğu, dikkat dağınıklığı, eğitim 
hayatında başarısızlık, ruhsal bunalım, psikolojik 
bitkinlik bağımlılığın en çok göze çarpan sonuçları 
olarak dikkat çekiyor. Dijital oyunlar ile gençleri 
intihara kadar sürükleyen ‘Mavi Balina’ oyununu 
ayrı değerlendirmek gerekiyor. Mavi Balina’nın 
telefona indirilerek veya bilgisayara kurularak 
oynanmaya başlanan dijital bir oyun olmaması, 
onu daha tehlikeli hâle getiriyor. Zira bu durumda 
indirilebilen oyunlara ilişkin alınan önlemler 
devre dışı kalıyor. Mavi Balina oyununu yazan 21 
yaşındaki genç Rusya’daki sorgusunda,  ölümlerine 
sebep olduğu çocukları “biyolojik atık” olarak 
tanımlıyor. Bu ifade insanı dehşete düşürüyor. “Like” 
için her şeyi yapabilecek duruma gelmiş gençler 
sosyal medyada çoğalıyor. Beyinler hackleniyor, 
düşünce sistemleri dahi kontrol altına alınıyor. 
Gençler hem oynadıkları oyunlarda, hem de 

televizyon ekranlarında kan ve savaş görüntüleriyle 
karşılaşıyor. Siber taciz vakaları artıyor. Yaşanan 
vakalar genelde aileyle paylaşılmıyor ve üstesinden 
gelinmeye çalışılıyor. Akran zorbalığı örnekleri 
yaşanıyor. Aileler çocuklarının komik hallerini 
görüntüledikleri videolar çekip sosyal medyaya 
yüklüyor. Bu videolar hiç silinmiyor. O çocuklar 

Sosyal ağların gizlilik 
ilkeleri yeterince dikkatli 
okunmuyor. Gizlilik 
ayarları sürekli değişiyor 
ve maalesef kullanıcılar 
tarafından kontrol edilmiyor. 
Yazıp unuttuğumuz şeyler 
ya da eklediğimiz video 
ve resimler uzun vadede 
başımıza iş açabiliyor. 
Mümkün olduğunca dikkat 
etmek gerekiyor. 

“
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büyüdüklerinde ve bu videolarla dalga geçildiğinde 
depresyon yaşıyor.

Sosyal ağların gizlilik ilkeleri yeterince dikkatli 
okunmuyor. Gizlilik ayarları sürekli değişiyor ve 
maalesef  kullanıcılar tarafından kontrol edilmiyor. 
Yazıp unuttuğumuz şeyler ya da eklediğimiz video 
ve resimler uzun vadede başımıza iş açabiliyor. 
Mümkün olduğunca dikkat etmek gerekiyor. 
Özel bilgilerin, WhatsApp, mail gibi ortamlardan 
gönderilmemesi gerekiyor. İnternette hiçbir şey 
saklı kalmıyor. Algıyı yönetemeyen devletler, 
kurumlar, örgütler başka bir algıya teslim oluyor. 
Dijital itibarın korunması, kötü niyetli paylaşımların 
kaynağında engellemesi, siber güvenlik alanında 
yetkililerin daha fazla çalışma yapması, sosyal 
medya ve dijital medya okuryazarlığı eğitimlerinin 
tüm öğrencilere ve ailelere verilmesi gerekiyor. 
İçeriğe sahip olan, sosyal medyaya hakim oluyor. 
Özellikle kültürel değerler bağlamında üretilen 
video içerikleri çok seviliyor. Bu tür içerik üretiminin 
artırılması, bu kültürel değerleri anlatan içeriklerin, 
sanatçılar, fenomen isimler ve “influencer” 
kullanıcılar tarafından popüler hâle getirilmesi 
gerekiyor. Kadim kültürel değerlerin insanlık ailesine 

kattığı değerleri ön plana çıkaran özel içerikleri 
dijitalin imkanlarını kullanılarak kolay ulaşılır, kolay 
paylaşılır hâle getirmek gerekiyor. Telif  sorunlarını 
ortadan kaldıracak telifsiz kültürel içerikleri, tüm 
kullanıcıların erişimine açmak gerekiyor. Kültürel 
değerleri aşağılan, sosyal medyada like (beğeni) 
uğruna saygısızca paylaşımlar yapan hesaplara 
anayasal ve hukuksal haklar bağlamında müdahale 
edilmesi ve gerekirse erişim engeli konulması, 
çocukların pedagojik olarak gelişimini olumsuz 
etkileyen içeriklerin kaldırılması, Türkiye’de faaliyet 
gösteren sosyal ağların, kültürel değerlerimize uygun 
kullanıcı sözleşmeleri ve kurallar koyması gerekiyor.
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KEMAL SAYAR
SEZİN BENLİ

DİJİTAL ÇOCUK

Dijital değil gerçek çocuklar istiyorsak önce 
biz anne babalar ‘gerçek’ olmayı seçmeliyiz. 

Elimizdeki akıllı telefonları, tablet ve diz üstü 
bilgisayarları yavaş yavaş yere bırakma zamanı. 
İnsan olmak için, gerçek manada ebeveyn olmak 

için kendimize bir fırsat verelim. Ve nihayet 
çocuklarımıza ‘hayatın kızları ve oğulları’ 

olmaları için fırsat verelim.
Prof. Dr. Kemal Sayar

Elinden telefonu, tableti bırakmayan çocuklar… 
Kemal Sayar bu çocukları dijital yerli; ailelerini 
ise dijital göçmen olarak ifade ediyor. Çünkü bu 
çocuklar teknolojisiz bir hayata hiç şahit olmadılar. 
Bu yüzden ailelerinin onları anlamadıklarını 
düşünüyorlar. Bu durumda ne yapmalı da yeni 
nesille sağlıklı bir iletişim kurmalı ve onları iyi analiz 
etmeli? 

Sanal âlemden tümüyle uzak kalmamızın mümkün 
olmadığını belirten yazar “Dijital Çocuk” kitabında 
çocuklarımızı bu âlemde nasıl yönlendireceğimize 
yönelik birçok çözüm önerisi de sunuyor. Göz 
bebeklerimiz, geleceğimiz olan çocuklarımıza sahip 
çıkmak istiyorsak bu kitap bizim için altın bir kılavuz 
niteliğinde.

Teknolojinin yerinde ve doğru zamanda 
kullanıldığında birçok fayda sağlayacağı 
aşikâr. Peki teknolojik dünyanın 
faydalarının yanı sıra, ebeveynler 
çocuklarını tehlikelerden nasıl 
koruyacaklar?

Sade, anlaşılır ve akıcı bir üslubu 
olan; aynı zamanda birçok bilimsel 
araştırmadan veriler içeren bu 
kitapta tüm bu soruların cevapları 
mevcut.

Kapsamlı şekilde dijital sahayı ele alan kitap altı 
bölümden oluşuyor: Dijital Nesille Tanışalım, Dijital 
Bağımlılık,  Ekran Başı Oyuncuları,  İnternette 
Çocuk, Dijital Çağ ve Aile, Teknoloji Kullanım 
Kılavuzu.

Bu kitap, dijital çocuklarımızla aramızdaki 
mesafeleri kapatmamızı sağlıyor ve köprü vazifesi 
görüyor. Kemal Sayar ve Sezin Benli tarafından 
kaleme alınan bu kitap, mutluluğun ekranlarda 
değil, birbirimizle olan ilişkilerimizde 
saklı olduğuna dair güçlü bir 
anımsatma…

Sevde Nur ÖZKAN
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Bu proje “Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler 
ve Yayımlar Genel Müdürlüğü (KYGM) uhdesinde 
olan, mekânsal ve işlevsel olarak yeniden 
yapılandırılan kütüphaneleri, vatandaşlarımızın 
hayatına dokunan her türlü edebi, kültürel, 
sanatsal ve sosyal etkinliğin gerçekleştirildiği 
merkezler hâline getirmeyi hedefleyen bir 
yönetim yaklaşımıdır. Etkin Kütüphane aynı 
zamanda bir standardizasyon ve 
markalaştırma 

Etkin Kütüphane, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü projesidir.“

Bahar KARACA, Rümeysa ALUÇ
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çalışmasıdır.” şeklinde tanımlanmaktadır. (https://
kutuphanedeyim.org/hakkinda/)  Pandemi dönemi 
kısıtlamaları kapsamında toplu organizasyonların 
yapılamaması sebebiyle etkinlikler projenin 
sosyal medya hesapları üzerinden yapılmaktadır. 
“Etkin Kütüphane” adıyla YouTube, Instagram, 
Facebook ve Twitter hesapları bulunan projenin 
etkinlikleri haftalık olarak sosyal medya 
hesaplarından yayınlanmaktadır. Bu canlı yayınlar 
daha sonra Youtube hesaplarına video şeklinde 
yüklenmektedir. Kukla gösterisi, şiir ve türkü 
dinletisi, seramik yapımı, orta oyunu örnekleri, 
çocuk psikolojisi seminerleri, sahaf  kültürünün 
tanıtımı, masal anlatımı gibi konularda yapılan 
yayınlar halkın edebiyat dahil birçok alanda 
bilgilendirilmesini ve mevcut kaynaklara ulaşmasını 
kolaylaştırmaktadır. Yapılan yayınlarla halk 

kütüphanelerinin önemi konusunda da farkındalık 
yaratılmaya çalışılmaktadır. Bu konudaki “Sıradışı 
Okurlar” isimli çalışma, hangi eğitim düzeyinde 
olduğu fark etmeksizin her yaştan insanın halk 
kütüphanelerinden kitap ödünç alıp okuma 
alışkanlığı kazanmasını ve mevcut alışkanlıklarını 
devam ettirmesini hedeflemektedir. Bu yıl 
57’ncisi düzenlenen “Çağlar’ı Aşan Söz” temalı 
Kütüphane Haftası etkinliklerinin de sosyal medya 
platformlarından canlı izlenme imkânı sağlanmıştır. 
“Müsaitseniz, Etkin Kütüphane Evinizde!” 
sloganıyla bilgiye ulaşmayı daha kolay hale 
getirmek hedeflenmiştir. https://kutuphanedeyim.
org/kutuphanemcepte/ “Kütüphanem Cepte 
Uygulaması ile T.C. Kültür  ve Turizm Bakanlığı’na 
bağlı halk kütüphanelerinin bilgilerine ulaşabilir, 
kitap taraması yapabilirsiniz.”
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TÜRKÇE
TELAFFUZ
SÖZLÜĞÜ

Günümüzde ise Türk Dilini etkileme gücü açısından 
en belirgin kaynak şüphesiz kitle iletişim araçlarıdır.
Kitle iletişim araçlarında yapılan yayınların 
toplum üzerindeki etkisi göz önüne alındığında, 
yayınlarda kullanılan dilin insanlara çok hızlı bir 
şekilde nüfuz ettiği aşikârdır. Özellikle gençlerin 
ve çocukların bu yayınlarda kullanılan ifade ve 
dil kalıplarını tamamıyla kopyalayarak kullandığı 
görülmektedir. 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların 
Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunun 
8’inci maddesinin birinci fıkrasının (m) bendindeki 
“Türkçe’nin, özellikleri ve kuralları bozulmadan 
doğru, güzel ve anlaşılır şekilde kullanılmasını 
sağlamak zorundadır…” ifadesinden de anlaşıldığı 
üzere Radyo ve Televizyon Üst Kurulu olarak 
radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetlerinde 
Türkçenin doğru ve güzel kullanımıyla ilgili 

çalışmalar yapmak sorumluluklarımız arasındadır. 
Bu sorumluluk çerçevesinde başta yayıncılarımız 
olmak üzere herkesin faydalanması amacıyla 
“Türkçe Telaffuz Sözlüğü” hazırlanmıştır. 
Sakarya Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Serhat 
Demirel’in hazırladığı 667 sayfalık bu eser, 2019 
yılında basılmıştır. Aynı zamanda isteyen herkesin 
erişebilmesi amacıyla eser, Üst Kurulun internet 
sitesine de yüklenmiştir. Sözlük, on üç binden fazla 
kelime ve kelime grubu içermekte ve sadece Türkçe 
kelimelerin telaffuzuna değil bu kelimelerin anlam 
karşılıklarına da yer vermektedir.Bu eserle, sözlükte 
yer alan “Dilimiz Kimliğimizdir” başlıklı yazısıyla 
eseri takdim eden Üst Kurul Başkanımız Sayın 
Ebubekir Şahin’in de belirttiği gibi, Türkçenin güzel 
konuşulduğu yayınların hayata geçirilerek izleyici ve 
dinleyicilere örnek olunması amaçlanmıştır.

Köklü tarihiyle Türkçe, kültür ve medeniyetlerimizi korumak adına büyük önem 
arz etmekte olup toplumumuzun temel yapı taşlarındandır. Geçmişten günümüze 
toplumumuzda bilgi aktarımı işlevini de üstlenen dilimiz, hem yazı hem de 
konuşma kuralları bakımından birçok etkiye maruz kalarak değişime uğramıştır. “

Burak KAYA
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