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Message from the Editor 

 
 
 
 
 
Greetings Dear readers of TOJDAC, 
 
We are happy to announce to you that our Volume 4, Issue: 4 has been published. There 
are 7 articles from 13 authors published in this current issue.  

Dear readers, you can receive further information and send your recommendations and 
remarks, or submit articles for consideration, please contact TOJDAC Secretariat at the 
below address or e-mail us to info@tojdac.org. 
 
Hope to stay in touch and meeting in our next Issue.  
Cordially, 
 
 
Editor 
Prof.Dr.Rengin Küçükerdoğan 
İstanbul Kültür University Ataköy Campus 34156-İstanbul TURKEY 
Tel: +90 212 4984100 ext. 4106, 
E-mail: r.kucukerdogan@iku.edu.tr 
URL: http://www.tojdac.org 
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ÖZET !
Teknolojinin gelişmesi ile internetin günlük hayatta alışkanlık haline gelmesi, insanlar için sosyal 
medyayı vazgeçilmez hale getirmiştir. Sosyal medya, kullanıcıların interaktif iletişim kurarak diğer 
kullanıcılar ile irtibata geçmelerini sağlamaktadır. Günlük yaşamdaki her anlarını ve deneyimlerini 
paylaşan kullanıcılar, paylaştıkları içerikler ile tüketicilerin davranışlarında ve marka imajı algılarında 
etkili olmaktadır. Markalar ise sosyal medya pazarlamasını kullanarak tüketicilerin isteklerini dikkate 
alıp marka imajlarını ve tüketicilerin kendilerine yönelik tutumlarını şekillendirmektedir. Tüketiciler 
bu aşamada kullanıcıların ve markaların oluşturdukları içerikleri incelerken aynı zamanda yaratılan 
marka imajından etkilenebilip, sonrasında da satın almayı gerçekleştirebilmektedir. Bu araştırmanın 
amacı; sosyal medya pazarlamasında markaların yürüttükleri uygulamaların, bireylerde oluşan marka 
imajında ve markaya yönelik tutumlarda olumlu etki sağlayıp sağlamadığını anlamaya çalışmaktır. 
Araştırmanın teori bölümünde, sosyal medya, sosyal medya pazarlama, marka imajı, marka tutumu, 
tüketici davranışları üzerine literatür taraması yapılmıştır. Araştırma bölümünde ise; markaların sosyal 
medya araçlarının kullanımlarının tüketiciler üzerindeki etkilerini belirlemek adına düzenlenmiş anket, 
465 sosyal medya kullanıcısı tarafından cevaplandırılmıştır. Verilen cevapların analizi sonucunda 
markaların sosyal medya kullanımlarının tüketicilerin davranışlarında etkili olduğu tespit edilmiştir. !
!
Anahtar Kelimeler: Sosyal Medya, Sosyal Medya Pazarlama, Marka İmajı, Marka Tutumu, Tüketici 
Davranışı.!
!

BRANDS' SOCIAL MEDIA USAGE AND ITS EFFECTS ON 
CONSUMER BEHAVIOR 

ABSTRACT!
With the development of the technology, Internet usage became a habit in everyday life which made 
the social media indispensable. Social media lets users to get in touch with other users via interactive 
communication. Users that share every moment and experience of their daily life, are being effective 
on other consumers’ behaviors and manners towards the created brand image with the content that 
they share. As a result, brands are shaping their brand images and consumers’ attitudes towards 
themselves, by using social media marketing and taking care of consumer requests. At this point, 
consumers may purchase products, being affected with the contents and attitude towards the brand 
image formed by the social media users and brands’ themselves. In this study; brands' social media 
usage and its effects on consumer attitudes and behavior have been investigated. At the theoretical 
section of the study; a thorough literature review is conducted on social media, social media 
marketing, brand image, brand attitude, and consumer behavior. Then, during the research process, a 
survey on the effects of brands' social media usage on consumers is prepared and has been responded 
by 465 social media users. With the analysis of the given answers, it has been established that the 
brands’ uses of social media have been identified to influence consumers' behavior.!
!
Keywords: Social Media, Social Media Marketing, Brand Image, Brand Attitude.!
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GİRİŞ 
Gelişen ve yenilenen teknoloji ile artan nüfusun oluşturduğu arz ve talepler birçok yeni nesil 
uygulamaları beraberinde getirmiştir. Aynı görüşü savunan veya ayrı karakterde tutum izleyen 
tüketicilerin birbirlerinden haberdar olmak ve yeniliklerin gerisinde kalmamak üzere buluştukları 
topluluklar sosyal medyayı oluşturmaktadır. Markalar burada devreye girerek, geleneksel medyadan 
sosyal medyaya değişen pazarlama iletişimini gerçekleştirmiştir.  Bu gelişmeler sonucunda, markalar 
sosyal medya pazarlaması üzerinde yoğunlaşarak, tüketicilerin satın alma davranışları üzerinde etki 
bırakıp, marka imajlarında değer artışını sağlamayı hedeflemektedir. !
!
Sosyal medya araçlarını kullanan markalar, oluşturdukları uygulamalar sayesinde mevcut pazarlama 
türlerinde yeniliklere gidilmesinde katkıda bulunmuştur. Mevcut ve potansiyel müşteriler de yaratılan 
marka imajındaki değer artışını ve markaya yönelik tutumları belirleyebilecekleri birçok avantajla 
karşılaşmaktadır. Bu avantajlardan faydalanabilmek için, günümüzde hızla gelişmekte olan sosyal 
medya araçlarından hangilerinin kullanılacağının belirlenerek, markaların paylaşacağı mesajların, ne 
sıklıklarda ve hangi içerikte olması gerektiği incelenmelidir. !
!
LİTERATÜR İNCELEMESİ  !
Pazarlamacılar, geleneksel medyanın sosyal medyaya geçişinden önce, potansiyel pazarlara ürün veya 
hizmetlerini tanıtırken, dergi, radyo, televizyon ve afiş-pano gibi mecraları kullanmıştır. Yapılan bu 
tanıtımlar, hedef alınan kitleden daha fazla insana ulaşsa da (Weber, 2007), kişiselleştirilmiş bu 
mesajlarla spesifik alıcıların hedeflenmesi çok zordur. Oldukça geniş, genel ve etkili olmayan 
geleneksel reklamlar (Scott, 2007), günümüzde sosyal medyayla gelişen pazarlama ile birlikte yeni bir 
yaklaşıma ihtiyaç duymaya başlamıştır. Gazete, dergi, radyo ve televizyon gibi geleneksel ya da şirket 
kontrollü medyada iletişim tek yönlüdür. Son kullanıcı başkasının kontrolündeki şeyi seyreder ya da 
temas kurar (Evans, 2008). Fakat sosyal medya çok yönlüdür. Karşılıklı konuşmalar, çevrimiçi 
paylaşımlar, katılan her yeni kullanıcının içeriği düzeltebilmesi ve paylaşması sosyal itibarın 
biçimlendirilmesine katkı sağlamaktadır.   
!
T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın, 15 – 29 yaş aralığındaki gençlerin, sosyal medya kullanımlarına 
yönelik yaptığı araştırmanın sonucuna göre gençler sıklıkla Facebookta vakit geçirmektedir (Bulut ve 
Eraslan, 2013).  Türkiye’de sosyal medya kullanımına ait veriler aşağıda Şekil 1’de özetlenmiştir. !
!

!
Şekil 1: Sosyal Medya Kullanan Mecralar!

(Kaynak: Bulut, M., Erarslan, L. (2013). Gençlik ve Sosyal Medya Araştırma Raporu)!
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Markaların sosyal medya pazarlamasının etkili olduğunu kabul etmesinin nedeni, Türkiye’deki 
internet ve sosyal medya kullanım oranı nüfusun %45’ini oluştururken en çok kullanılan sosyal medya 
mecralarını %93 oranla Facebook, %72 oranla ise Twitter’ın takip etmesidir (Önerli, 2014).!
!
Sosyal medya araçlarını kullanan markaların, bireylerle interaktif iletişime geçerek onları markalar 
hakkında pozitif düşünceye ittiği bilinmektedir. Sosyal medya kullanıcılarının markayı sosyal 
medyada başkalarına tavsiye etmesi, deneyimlerini paylaşarak satın alma kararlarında etkili olması 
markaların sosyal medya kullanımının markalar için faydalı olduğunu göstermektedir. !
!
Marka imajı belirli kişilik özelliklerini içinde barındırıyorsa ve tüketici bu özelliklerle kendi imajını 
bütünleştirebiliyorsa, tüketicinin bu markayı tercih önceliği tanıma etkisi araştırmacılar tarafından 
ortak sonuç olarak açıklanmıştır (Yılmaz, 2011). Bu açıklamalar doğrultusunda, marka imajının 
tüketicilerde yarattığı bağlılık ve tercih edilme kriterinin etkili olduğu kabul edilmektedir. !
!
Tutum, bireyin nesneyi, kişiyi, konuyu veya eylemi hangi ölçüde tercih ettiğini ifade etmektedir. 
Tutumlar öğrenmeyle edinilip zamanla devamlılık gösterebilmekte ve tüketici sahip olduğu tutumları 
geçmiş deneyimleriyle elde edebilmektedir. Bundan dolayı tutum, kökenlerinde çocukluk deneyimleri 
barındırabilmektedir (Engel, Blackwell ve Miniard, 1990). !
!
Tüketicilerin karar sürecinin oluşması beş aşamada meydana gelmektedir (Yükselen, 2010). İç ve dış 
faktörlerin tüketiciyi uyarmasıyla ihtiyaç ortaya çıkar ve tüketici satın alma karar sürecini başlatmış 
olur. Daha sonra ihtiyacını karşılayacak mamul ve markalar için bilgi toplayarak alternatifleri 
belirlemektedir. Bu aşamada tüketici sosyal medya ile bilgi toplayabilmekte ürünün fiyatını ve 
kalitesini araştırabilmektedir. Üçüncü aşamada tüketici alternatiflerin değerlendirerek kendisine uygun 
olanı seçecektir. Alternatiflerin değerlendirilmesi sonucunda tüketici kararını vererek, satın almayı 
uygulamaya geçirecektir. Satın alınan malların tüketicide olumlu etki yaratamaması durumunda ortaya 
çıkan tatminsizliği gidermek adına gösterilecek çabalar tutum ve inançları değiştirmede işlevsiz 
kalabilmektedir. !
!
METODOLOJİ!
Markaların sosyal medya kullanımının marka imajlarında ve marka tutumlarında etkili olup 
olmadığını araştırmak adına geniş kapsamlı literatür çalışmaları bulunmamakta ve Türkçe literatürde 
de benzer bir çalışmaya rastlanmamaktadır. Araştırmada incelenen başlıklar doğrultusunda sosyal 
medya, sosyal medya pazarlaması, marka imajı, markaya yönelik tutumlar ve sosyal medyada 
markaların takibi gibi konular araştırma ölçeklerini oluşturmaktadır. Araştırma modeli Şekil 2’de 
gösterilmektedir.  
 

Şekil 2. Araştırma Modeli!

!
  

Sosyal Medya 
Pazarlamasına 

Yönelik Tutumlar 

Sosyal Medyada 

İnteraktif İletişim 

Sosyal Medyada 
Marka Takipçiliği 

Marka İmajı 

Marka Tutumu 
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Araştırmanın Hipotezleri !
H1: Sosyal medya mecralarındaki interaktif iletişim arttıkça tüketicilerin marka takipçiliği artar. !
H2: Sosyal medya pazarlamasına yönelik tutumlar, tüketicilerin marka takipçiliğini pozitif yönde 
etkiler. !
H3: Markalara yönelik sosyal medya takipçiliği algılanan marka imajını pozitif yönde etkiler.!
H4: Markalara yönelik sosyal medya takipçiliği markaya yönelik tutumları pozitif yönde etkiler.!
 
Anket Formunun Düzenlenmesi!
Araştırmada veri toplama yöntemi olarak anket çalışması yapılmıştır. Araştırma anket formunda 22 
soru bulunmaktadır. Likert ölçeğine göre hazırlanmış sorular, “Kesinlikle Katılmıyorum”, 
“Katılmıyorum”, “Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum”, “Katılıyorum”, “Kesinlikle Katılıyorum” 
değerlerini ifade etmektedir.  
!
Araştırma modeli kapsamında anketin ilk bölümünde katılımcıların internette geçirdikleri süreyi, 
sosyal medya araçlarını kullanıp kullanmadığını, eğer kullanıyorsa hangilerini kullandığını ve hangi 
amaçla kullandığını belirlemeye yönelik sorular yöneltilmiştir. Sonraki bölümde internet 
kullanıcılarının sosyal medyada takip ettiği markalar olup olmadığı sorulmuştur. Eğer katılımcılar 
marka takip etmiyorlarsa anketleri son bulmuştur. Takip eden katılımcıların anket soruları; takip ettiği 
markalar, markaya olan ilgileri ve sosyal medyada markalarının paylaşımlarını ölçmeye yöneliktir. İlk 
dört soruda katılımcılara internet kullanımları hakkında sorular yöneltilmiştir. Beşinci sorudan onuncu 
soruya kadar sosyal medya araçlarına yönelik bilgiler sorulmuştur. Onuncu soru ile on üçüncü soru 
aralığında sosyal medya takipçiliği üzerine sorular sorulmuştur. On üçüncü soruda firmaların sosyal 
medya pazarlama araçlarını kullanmaları yönündeki fikirleri sorulmuştur. On dördüncü soruda 
tüketicilerin aldıkları ürün ve markalar ile ilgili tutumlarında, sosyal medyada yapacakları 
araştırmanın, okudukları yorumların ve kullandıkları uygulamaların etkili olup olmadığı ölçülmeye 
çalışılmıştır. On beşinci soruda, sosyal medyanın marka imajı üzerinde, tüketiciler nezdinde değer 
artışına katkı sağlayıp sağlamadığı ölçülmüştür. On altı ile yirmi ikinci sorular arasında katılımcıların 
demografik özelliklerini öğrenmeye yönelik sorular yöneltilmiştir. !
 
Araştırma modelinin “Marka İmajı ve Marka Tutumları”, “Sosyal Medyada Marka Takipçiliği” ile 
ilgili soruları Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Arş. Gör. Emre Ş. Aslan’ın “Marka 2.0 
Stratejileri Bağlamında Global Markaların Sosyal Medyada Gündem Belirlemesi: Markaların 2.0 
Gündemi” (2014) başlıklı doktora tezinde ve Hacettepe Üniversitesi İşletme Bölümü Arş. Gör. Şerife 
Kazancı’nın “Algılanan Sosyal Medya Aktivitelerinin Satın Alma Eğilimi, Marka Kredibilitesi ve 
Marka Prestiji Üzerindeki Etkileri” (2014) başlıklı yüksek lisans tezinde kullandıkları ölçeklerden 
uyarlanarak hazırlanmıştır.  
!
Sosyal Medya Pazarlamasına Yönelik Tutumlar ve “Marka İmajı” ile ilgili soruları ise Karamanoğlu 
Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Arş. Gör. Mahmut Sami İşlek’in “Sosyal 
Medyanın Tüketici Davranışlarına Etkisi” (2012) başlıklı yüksek lisans tezinde ve e-Journal of New 
World Sciences Academy dergisinde yayınlanan M. Nejat Özüpek ve Ersin Diker’in “İletişim 
Fakültesi Öğrencilerinin Cep Telefonu Markalarına Yönelik İmaj Algısı: Nokia Samsung Örneği” 
(2013) başlıklı çalışmasında kullanılan ölçeklerden yararlanılarak hazırlanmıştır. !
!
Araştırmanın Evreni ve Örneklemi!
Sosyal medya evreni çeşitli demografik özelliklere sahip olan tüketicileri içinde barındırmaktadır. 
Türkiye’de farklı demografik özelliklere sahip olup, sosyal medya araçlarından en az birini kullanan 
tüketiciler bu araştırmanın evrenini oluşturmaktadır.  
!
Araştırmanın örnekleme yöntemi, anket katılımcılar yönüyle ‘olasılık dışı örnekleme’ türlerinden  
‘kolayda örnekleme’dir. Bu örnekleme yöntemi çalışmaya katılmak isteyen kişi ve gruplardan oluşan, 
evren içerisindeki birimlerde ankete cevap verenlerin oluşturduğu bir örnekleme yöntemidir (Fraenkel 
ve Wallen, 1996; Balcı, 2010). Bu örnekleme yöntemi genellikle düşük maliyetli, fazla zaman ve 
gayret gerektirmeyen bir araştırma yöntemi olarak da bilinir (Fricker, 2006). Araştırma, internet 
tabanlı araştırmalar için ‘uygun örnekleme’ uygulamaları içerisinde ‘Güdümsüz Doküman Dağıtımı 
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(Uncontrolled 87 Instrument Distribution)’ alt başlığında da ele alınabilir (Schonlau vd., 2002). 
Verilerin toplanması aşamasında cevaplayıcıların görülmemesi ve denetim faktörünün bulunmayışı 
dolayısıyla araştırmaya bu örnekleme başlığı uygun düşmektedir. Literatürde, bu örnekleme yöntemi 
için yanlı davranabilme riski içerdiği yönünde eleştirilere rastlanmaktadır. Fakat bu araştırmada 
cevaplayıcılar araştırmacı tarafından seçilmemiş ve evren içerisindeki tüm birimlere örnekleme 
katılma şansı verilmiştir. !
!
Veri Toplama Yöntemi!
Araştırmanın uygulama kısmında veriler surveymonkey web sitesi aracılığıyla düzenlenip anket haline 
getirilmiştir. Anket çalışmasının linki Facebook, Twitter, bloglar, forumlar gibi sosyal medya 
araçlarından paylaşılarak ve e-posta gönderimleri sağlanarak katılımcıların çevrimiçi anket formuna 
ulaşmaları sağlanmıştır. 28.04.2014 – 05.05.2014 tarihleri arasında yayında olan ankete 465 kişi 
katılım göstermiş ve katılımcıların tümü soruların tamamına cevap vermiştir. 
 
Zaman ve maliyet kısıtları nedeniyle, araştırmanın örneklem büyüklüğü n=π(1- π)/(e/Z)2 formülü ile 
%5 hata payı ve %95 güven aralığında alt sınır 384 olarak belirlenmiştir (Kurtuluş, 2010; s. 67). 
Sağlıklı bilgiler elde etmek ve veri kaybını önlemek amacıyla anket formundaki tüm soruların 
cevaplanması zorunlu hale getirilmiş ve anketin aynı bilgisayar üzerinden yalnızca bir kere 
açılabilmesi sağlanmıştır. Anket katılımcılarının cevaplarının verilen süre zarfında tamamlanmasını 
bekledikten sonra verilerin elektronik bir veri havuzunda toplanması sağlanmıştır.  
!
SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) 18.0 programı kullanılarak anket çalışmasında 
toplanan verilerin öncelikle güvenilirlik analizi yapılmış daha sonra ifadeler için tanımlayıcı istatistiki 
analizler yapılmıştır. !
!
BULGULAR!
Araştırmaya katılım sayısı 465 kişidir. Katılımcıların %58,8’i (268 kişi) kadınlardan, %41,2’si (197 
kişi) ise erkeklerden oluşmaktadır.!
!
Katılımcıların eğitim seviyesinin yüksek olduğu gözlenmektedir. En yüksek oran %46,9 ile üniversite 
mezunlarının (210 kişi) oluşturduğu görülmektedir. Üniversite mezunlarını %26,2 oranında yüksek 
lisans mezunları (116 kişi), %21,2 oranında ise lise mezunları (116 kişi) takip etmektedir. %4,9’luk 
oranda doktora mezunları (20 kişi), %0,5’lik oranla ilkokul mezunları (2 kişi), %0,2’lik oranla 
ortaöğretim mezunu (1 kişi) ankete katılmıştır!
!
Anket katılımcılarının meslekleri incelendiğinde, en yüksek oranın özel sektörde ücretli çalışanlara ait 
olduğu tespit edilmiştir. Katılımcıların %52,6’sı özel sektörde ücretli (243 kişi), %26,4’ü öğrenci (107 
kişi), %7,7’si kendi hesabına çalışan (51 kişi), %4,7’si kamuda ücretli (19 kişi), %3’ü işsiz/iş arıyor 
(22 kişi), %2’si ev hanımı (8 kişi), %2’si emekli (8 kişi) ve %1,7’si de diğer (7 kişi) seçeneğini 
işaretleyerek ankete katılım göstermişlerdir.!
 
Araştırmaya katılanların yaş aralıklarıyla ilgili veriler incelendiğinde katılımcıların yaş ortalamasının 
27 olduğu görülmüştür. 25-34 yaş aralığı %47,2’lik oranla (191 kişi) en kalabalık gruptur. 18-24 yaş 
aralığında 154 kişi, 35-44 yaş aralığında 83 kişi, 45-54 yaş aralığında 25 kişi, 55-64 yaş aralığında 6 
kişi, 65 ve üzeri yaş grubunda ise 6 kişi bulunmaktadır. 
 
Katılımcılar medeni durumlarına göre frekans analizine tabi tutulduğunda yüksek oranda bekar 
katılımcılara rastlanmaktadır. Bekar katılımcı oranı %68,9 (299 kişi) olmuştur. Evli katılımcıların 
oranı %31,1 (166 kişi)’dir. Katılımcıların büyük çoğunluğu %77,9 oranla (272 kişi) çocuklu olarak, 
%22,1’i ise (193 kişi) çocuksuz olarak tespit edilmiştir. !
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Cinsiyet! N! %! Medeni Durum! N! %!
Kadın! 268! 58,8! Evli! 166! 31,1!
Erkek! 197! 41,2! Bekar! 299! 68,9!
Yaşınız! n! %! Aylık Hane Geliriniz! N! %!

18-24! 154! 30,6! 2000 TL’den az! 65! 16,0!
25-34! 191! 47,2        ! 2000-4999 TL! 164! 35,6!
35-44! 83! 15,6! 5000-9999 TL! 153! 30,4!
45-54! 25! 3,7! 10000-14999 TL! 53! 10,6!
55-64! 6! 1,5! 15000 TL ve üzeri! 30! 7,4!
65 ve üzeri! 6! 1,5!  !  !  !

En son!
bitirdiğiniz okul!

n! %!  ! N! %!

İlkokul! 2! 0,5! Üniversite! 210! 46,9!
Ortaöğretim   ! 1! 0,2! Yüksek Lisans! 116! 26,2!
Lise! 116! 21,2! Doktora! 20! 4,9!
Çalışma Durumu! n! %!  ! N! %!

Kamuda ücretli! 19! 4,7! Emekli! 8! 2,0!
Özel sektör ücretli! 243! 52,6! Öğrenci! 107! 26,4!

Kendi hesabına 
çalışıyor!

51! 7,7! İşsiz/iş arıyor! 22! 3,0!

Ev kadını! 8! 2,0! Diğer! 7! 1,7!
TOPLAM! 465! 100!  !  !  !

Tablo 1: Katılımcıların Demografik Özellikleri!
 
Gelir dağılımına ilişkin veriler incelendiğinde aylık hane geliri tutarı Türk Lirası cinsinden sorulmuş, 
katılımcıların %35,6’sı 2000-4999 TL’lik (164 kişi) aralığa cevap vermiştir. %30,4’ü 5000-9999 
TL’lik (153 kişi), %16’sı 2000 TL’den az (65 kişi), %10,6’sı 10000-14999 TL’lik (53 kişi), %7,4’ü 
15000 TL ve üzeri (30 kişi) cevap aralığını işaretlemiştir.  
!
Araştırmaya katılanların tamamı internet kullanıcısı olduğunu belirtmiştir. Bu sonuca göre; internetin 
günümüzün vazgeçilmezi olduğunu söyleyebiliriz (Tablo 2). 
 

İnternet kullanıyor musunuz?! %! n!
Evet! 100! 465!
Hayır! 0! 0!

Tablo 2: İnternet Kullanımı!
 
Katılımcıların internetin kullanım amaçlarına bakıldığında yüksek çoğunluğunun interneti sosyal 
ağlara erişim için kullandığı görülmektedir. Araştırmaya katılanlar bu soruda birden fazla seçenek 
işaretleyebildiğinden, sosyal ağlara erişim seçeneğini işaretleyen kullanıcılar aynı zamanda diğer 
amaçlar seçeneğini de yanıtlayabilmişlerdir. İnternetin kullanım amaçları oranlarla ifade edildiğinde 
kullanıcıların %86,2’si (401 kişi) sosyal ağlara erişim için, %84,3’ü (392 kişi) bilgi edinmek için, 
%59,6’sı (277 kişi) banka işlemleri için, %58,3’ü (271 kişi) alışveriş için, %47,5’i (221 kişi) 
eğlence/oyunlara bağlanmak için, %47,1’i resmi hizmetlerde (219 kişi), %3’lük kısmı da (14 kişi) 
diğer amaçlar için seçeneğini işaretledikleri tespit edilmiştir (Tablo 3). !

!
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İnterneti hangi amaçla kullanıyorsunuz? (Birden fazla işaretlenebilir)! %! n!
Resmi hizmetler! 47,1! 219!
Banka işlemleri! 59,6! 277!
Eğlence/oyunlar! 47,5! 221!
Sosyal ağlara erişim! 86,2! 401!
Bilgi edinme! 84,3! 392!
Alışveriş! 58,3! 271!
Diğer !   3,0!   14!

Tablo 3: İnternet Kullanım Amacı 
!

Katılımcıların çok yüksek oranda internete her gün girdikleri %94,4 (439 kişi) oranıyla tespit 
edilmiştir. Her gün internete giren katılımcıları %4,7’lik (22 kişi) oranla haftada 3-4 gün girenler takip 
etmektedir. Ayda 1-2 gün %0,4 (2 kişi), 3-4 ayda bir %0,2 (1 kişi), yılda birkaç defa %0,2 (1 kişi) 
olarak belirlenmiştir (Tablo 4).  
!

Hangi sıklıkla internete giriyorsunuz?! %! n!
Her gün! 94,4! 439!
Haftada 3-4 gün! 4,7! 22!
Ayda 1-2 gün! 0,4! 2!
3-4 ayda bir! 0,2! 1!
Yılda birkaç defa! 0,2! 1!

Tablo 4: Gün Olarak İnternet Kullanım Sıklığı 
!

Katılımcıların hepsinin interneti kullandığını, çok büyük bir çoğunluğunun sosyal ağlara erişim için 
internete her gün girdiğini yukarıdaki tablolarda tespit edilmişti. Bu katılımcıların yine büyük bir 
çoğunluğunun %40,2’lik oran ile (187 kişi) internete girdikleri günlerde ortalama 1-3 saat vakit 
geçirdikleri tespit edilmiştir. Bu oranı 5 saatten fazla seçeneğiyle %24,7’lik oranla 115 kişi, takip 
etmektedir. 3-5 saat aralığında %22,6’lik oranla 105 kişi, %12,5’lik oranla da 58 kişi olduğu 
belirlenmiştir (Tablo 5).  
!
İnternete girdiğiniz günlerde ortalama kaç saatinizi internette geçiriyorsunuz?! %! n!
1 saatten az! 12,5! 58!
1-3 saat! 40,2! 187!
3-5 saat! 22,6! 105!
5 saatten fazla! 24,7! 115!

Tablo 5: Saat Olarak İnternet Kullanım Sıklığı!
 
Araştırmaya katılım gösterenlerin %98,5’i (458 kişi) sosyal medya araçlarını kullandığını belirtmiş, 
çok düşük oranla %1,5’i (7 kişi) sosyal medya araçlarını kullanmadığını ifade etmiştir (Tablo 6). !
!

Sosyal medya araçlarını kullanıyor musunuz?! %! n!
Evet! 98,5! 458!
Hayır! 1,5! 7!

Tablo 6: Sosyal Medya Araçlarını Kullanım Oranı!
 
Katılımcılar “Sosyal medya araçlarını çoğunlukla hangi aygıt üzerinden takip ediyorsunuz?” sorusuna 
%65,6’lık oranla (305 kişi) cep telefonu, %31,6’lık oranla (147 kişi) masaüstü/dizüstü bilgisayar, 
%2,8’lık oranla (13 kişi) tablet cevabını vermiştir. Bu soruya verilen cevaplar doğrultusunda gelişen 
teknolojiyle akıllı telefonların artmış olmasının, sosyal medya araçlarına erişim açısından önemli bir 
etken olduğunu belirtebiliriz (Tablo 7). !
!
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Sosyal medya araçlarını çoğunlukla hangi aygıt üzerinden takip ediyorsunuz?! %! N!

Masaüstü/dizüstü bilgisayar! 31,6! 147!
Tablet! 2,8! 13!
Cep telefonu! 65,6! 305!

Tablo 7: Sosyal Medya Araçlarını Takip Etmekte Kullanılan Aygıt!
 
Araştırmaya katılanlardan sosyal medya araçlarını aylık kullanma sıklığını gün cinsinden belirtmesi 
istendiğinde yine yüksek oranla her gün kullandıkları tespit edilmiştir. Her gün seçeneğini %85,2’lik 
oranla 396 kişinin, haftada 3-4 gün seçeneğini %12,5’lik oranla 58 kişinin, ayda 1-2 gün seçeneğini 
%1,1’lik oranla 5 kişinin, 3-4 ayda bir seçeneğini ise %0,4’lük oranla 2 kişinin seçtiği tespit edilmiştir 
(Tablo 8). !
!

Sosyal medya araçlarını aylık kullanma sıklığınızı gün cinsinden belirtir misiniz?! %! n!
Her gün! 85,2! 396!
Haftada 3-4 gün! 12,5! 58!
Ayda 1-2 gün! 1,1! 5!
3-4 ayda bir! 0,4! 2!
Yılda birkaç kez! 0,9! 4!

Tablo 8: Sosyal Medya Araçlarını Aylık Kullanma Sıklığı!
 
Katılımcıların %41,1’i (191 kişi) sosyal medya araçlarını günlük kullanma sıklığını saat cinsinden 1-3 
saat, %29,5’i (137 kişi) 1 saatten az, %15,3’ü (71 kişi) 3-5 saat, %14,2’si (66 kişi) 5 saatten fazla 
olarak belirtmişlerdir (Tablo 9). !
!

Sosyal medya araçlarını günlük kullanma sıklığınızı saat cinsinden 
belirtir misiniz?!

%! n!

1 saatten az! 29,5! 137!
1-3 saat! 41,1! 191!
3-5 saat! 15,3! 71!
5 saatten fazla! 14,2! 66!

Tablo 9: Sosyal Medya Araçlarını Günlük Kullanma Sıklığı!
 
“Hangi sosyal medya araçlarında hesabınız bulunmaktadır?” sorusunun cevapları birden fazla seçenek 
işaretlenebilecek şekilde oluşturulmuştur. Katılımcıların büyük bir çoğunluğunun sosyal medya aracı 
olan Facebook’ta hesabı olduğu tespit edilmiştir. Bu tespitler oranlarla açıklandığında katılımcıların 
%95,3’ü (443 kişi) Facebook, %69’u (321 kişi) Twitter, %61,3’ü (285 kişi) Instagram, %55,7’si (259 
kişi) Youtube, %53,3’ü (248 kişi) Google+, %44,1’i (205 kişi) Foursquare, %30,3’ü (141 kişi) 
LinkedIn, %12,5’i (58 kişi) blog uygulamaları, %9’u (42 kişi) Pinterest, %6,5’i (30 kişi) Tumblr, 
%1,9’u (9 kişi) diğer uygulamaları kullanmaktadır (Tablo 10). !

!
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Hangi sosyal medya araçlarında hesabınız bulunmaktadır? 
(Birden fazla işaretlenebilir)!

%! n!

Facebook! 95,3! 443!
Twitter! 69,0! 321!
Google+ ! 53,3! 248!
Foursquare! 44,1! 205!
Instagram! 61,3! 285!
LinkedIn ! 30,3! 141!
Youtube! 55,7! 259!
Tumblr! 6,5! 30!
Pinterest! 9,0! 42!
Blog uygulamaları! 12,5! 58!
Diğer ! 1,9! 9!

Tablo 10: Sosyal Medya Araçlarında Kullanılan Hesaplar!
 
Katılımcıların sosyal medya hesaplarında markaları takip etmesine etken olan faktörleri 
sorduğumuzda, katılımcıların markaya olan ilgileri en çok seçilen cevap olmuştur. %73,1’i (158 kişi) 
markaya olan ilgim, %51,9’u (112 kişi) yapmış olduğum satın alma, %38,4’ü (83 kişi) reklamlar, 
%16,2’si (35 kişi) arkadaşlarımın/çevremin takip ediyor olması, %5,1’i (11 kişi) diğer seçeneğini 
işaretlemiştir (Tablo 11). !
!

Aşağıdakilerden hangisi/hangileri yukarıda belirttiğiniz markaların 
sosyal medya hesaplarını takip etmenizde bir etken olmuştur? (Birden 
fazla işaretlenebilir)!

%! n!

Reklamlar ! 38,4! 83!
Markaya olan ilgim! 73,1! 158!
Yapmış olduğum satın alma! 51,9! 112!
Arkadaşlarımın/çevremin takip ediyor olması! 16,2! 35!
Diğer ! 5,1! 11!

Tablo 11: Sosyal Medya Hesaplarında Markaların Takip Edilmesine Etken Olan Faktörler!
 
Ankete katılım gösteren sosyal medya kullanıcılarının en çok takip ettikleri 3 marka sorulduğunda 
verdikleri cevaplara göre en çok takip edilen ilk 12 markanın; Nike (25 kişi), Adidas (19 kişi), Mango 
(16 kişi), Markafoni (16 kişi), Zara  (15 kişi), Trendyol (12 kişi), Samsung (11 kişi), Koton (11 kişi), 
Mavi Jeans (9 kişi), Turkcell (9 kişi), H&M (8 kişi), Lacoste (7 kişi) olduğu tespit edilmiştir (Tablo 
12). !
!

 !
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Sosyal medyada takip ettiğiniz marka(lar) var ise, en çok takip ettiğiniz ilk 3 
markayı belirtir misiniz? !

n!

Nike! 25 kişi!
Adidas! 19 kişi!
Mango! 16 kişi!
Markafoni! 16 kişi!
Zara! 15 kişi!
Trendyol! 12 kişi!
Samsung! 11 kişi!
Koton! 11 kişi!
Mavi Jeans! 9 kişi!
Turkcell! 9 kişi!
H&M! 8 kişi!
Lacoste ! 7 kişi!

Tablo 12: Sosyal Medya Kullanıcıların Takip Ettiği İlk 12 Marka 
 
Ölçeklerin Güvenilirlik ve Geçerlilik Testleri!
Araştırmanın güvenilirliği (reliability) Cronbach Alpha yönetimiyle hesaplanmıştır. Her bir ölçek 
içindeki maddelerin diğer maddelerle olan ilişkisi bir katsayı ile hesaplanmaktadır. Bu yöntem Kuder 
Richardson formüllerinden türetilmiştir. Madde istatistikleri, ölçme arasındaki her maddenin aldığı 
değer ile aracın tümünden alınan toplam değer arasındaki ilişkiyi ifade eder (Balcı, 2010; s.109). Bir 
ölçeğin güvenilirliği hesaplanan alfa (α) katsayısına göre ifade edilmektedir. Alfa katsayısına bağlı 
olarak bir ölçeğin güvenilirliği şu şekilde yorumlanabilir (Kalaycı, 2008; s.405): !

● 0.00≤α<0.40 ise ölçek güvenilir değildir,!
● 0.40≤α<0.60 ise ölçeğin güvenilirliği düşük,!
● 0.60≤α<0.80 ise ölçek oldukça güvenilir ve !
● 0.80≤α<1.00 ise ölçek yüksek derecede güvenilir bir ölçektir. !

 
Bu araştırmanın analizinde kullanılan SPSS 18.0 programında model sorularına ilişkin yapılan 
güvenilirlik analizi sonucuna göre bulunan Cronbach Alpha değerleri aşağıdadır (Tablo 13). Ortaya 
çıkan güvenilirlik değeri ölçeklerin yüksek derecede güvenilir olduklarını göstermektedir. !
!
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! Güvenilirlik Analizleri!
Değişkenler! α!
Sosyal Medya ile Sağlanan İnteraktif İletişim (SMİİ)! .848!
İ1: Sosyal medyayı çeşitli konularda bilgi edinmek için kullanıyorum.! !
İ2: Sosyal medyayı haberlere ulaşmak için kullanıyorum.! !
İ3: Sosyal medyayı eğlenmek için kullanıyorum.! !
İ4: Sosyal medyayı fotoğraf/video/müzik v.b. paylaşmak için kullanıyorum.! !

İ5: Sosyal medyayı insanlarla bağlantı/iletişim kurmak için kullanıyorum.! !

İ6: Sosyal medyayı kurumlarla bağlantı/iletişim kurmak için kullanıyorum.! !

İ7: Sosyal medyayı çeşitli konularda insanlarla işbirliği gerçekleştirmek için 
kullanıyorum. !

!

Sosyal Medya Pazarlamasına Yönelik Tutumlar (SMPT)! .911!
T1: Firmaların pazarlama amaçlarının gerçekleşmesi için sosyal medya 
araçlarının kullanılması gereklidir. !

!

T2: Firmaların sosyal medya araçlarını pazarlama faaliyetleri çerçevesinde 
kullanmalarını faydalı buluyorum.!

!

T3: Firmaların sosyal medya araçlarını pazarlama faaliyetleri çerçevesinde 
kullanmalarından hoşlanıyorum.!

!

T4: Firmaların sosyal medya araçlarını pazarlama çerçevesinde 
kullanmalarının eğlenceli olduğunu düşünüyorum.!

!

Sosyal Medyada Marka Takipçiliği (SMMP) .898 

P1: Markaların sosyal medyada düzenledikleri kampanyalara katılırım.! !

P2: Bir markanın benimle sosyal medya üzerinden iletişime geçmesi beni 
olumlu etkiler.!

!

P3: Satın aldığım üründen memnun kalırsam bunu sosyal medyada 
paylaşırım.!

!

P4: Satın aldığım üründen memnun kalmazsam bunu sosyal medyada 
paylaşırım.!

!

P5: Satın aldığım üründen memnun kalırsam sosyal medyada diğer 
kullanıcılara ürünü almalarını tavsiye ederim.!

!

P6: Satın aldığım üründen memnun kalmazsam sosyal medyada diğer 
kullanıcılara ürünü almamalarını tavsiye ederim.!

!

Sosyal Medyada Marka Takipçiliğinin Marka İmajına Etkisi (SMMPMJ)! .966!

J1: Bu markalar güçlüdür. !  

J2: Bu markalar samimi/dürüsttür. !  

J3: Bu markalar özgündür.!  

J4: Bu markalar güvenilirdir.!  

J5: Bu markalar yaratıcıdır.!  

J6: Bu markalar başarılıdır. !  

J7: Bu markalar çağdaş ve yenilikçidir.!  

J8: Bu markalar sektörlerinde liderdir.!  

J9: Bu markalar cesurdur.!  

Tablo 13: Güvenilirlik Analizi Sonuçları 
!
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! Güvenilirlik Analizleri!
Değişkenler! α!
Sosyal Medyada Marka Takipçiliğinin Marka Tutumuna Etkisi (SMMPTE)! .928!
E1: Kendimi bu markalara yakın hissederim.!  
E2: Bu markaların ürünlerini kullandığımda kendimi mutlu hissederim.!  
E3: Bu markaların ürünlerini kullandığımda kendimi ayrıcalıklı hissederim.!  
E4: Bu markaların ürünlerini kullandığımda kendimi iyi hissederim.!  
E5: Bu markaların söylediklerine her zaman inanırım.!  
E6: Bu markaların fiyatları diğer markalardan yüksek olsa da yine bu 
markaları tercih ederim.!

 

E7: Bu markaları satın almak için her zaman olumlu bir tutum sergilerim.!  
Tablo 13: Güvenilirlik Analizi Sonuçları (Devam) 

!
Hipotez Testleri!
Araştırma kapsamında ele alınan hipotezler Çoklu Regresyon Analizi istatistik tekniği ile test 
edilmiştir. Çoklu Regresyon Analizi, bağımlı değişkenle ilişkili olan iki ya da daha çok bağımsız 
değişkene dayalı olarak, bağımlı değişkenin tahmin edilmesine yönelik bir analiz türüdür. Bu analiz 
bağımsız değişkenlerle bağımlı değişken arasında ilişkinin yönüne ilişkin yorum yapma olanağı verir 
(Büyüköztürk, 2002; s.94). Hipotez testlerinin sonuçları Tablo 14’te verilmiştir. !

 
Hipotezler! P değeri! Sonuç !

Sosyal medya mecralarında interaktif iletişim arttıkça 
tüketicilerin marka takipçiliği artar.!

(P>0,05)! KABUL!

Sosyal medya pazarlamasına yönelik tutumlar, tüketicilerin 
marka takipçiliğini pozitif etkiler.!

(P>0.05)! KABUL!

Markalara yönelik sosyal medya takipçiliği algılanan marka 
imajını pozitif yönde etkiler.!

(P>0,05)! KABUL!

Sosyal medya takipçiliği markaya yönelik tutumları pozitif 
yönde etkiler.!

(P>0,05)! KABUL!

Tablo 14: Hipotez Testlerinin Sonuçları 
!
İlk olarak sosyal medyada interaktif iletişimin ve sosyal medya pazarlamasına yönelik tutumların 
marka takipçiliği üzerindeki etkisine tablo 15’te bakılmıştır.!
!

Bağımlı Değişken: Marka 
Takipçiliği!
!

Β! t! Sig.!

Sabit ! ! 2,703! ,007!
İnteraktif iletişim! ,277! 3,768! ,000!
SMPazar yönelik tutum ! ,348! 4,742! ,000!

R²= 0,309       Düzeltilmiş 
R²= 0,301      F= 42,831      

p= 0,000!

! ! !

Tablo 15: Sosyal Medyada İnteraktif İletişim ve Sosyal Medya Pazarlamasına Yönelik Tutumların 
Sosyal Medyada Marka Takipçiliğine Etkisi - Regresyon Analizi Sonuçları 

!
Marka takipçiliği bağımlı değişken; interaktif iletişim ve sosyal medya pazarlamasına yönelik tutumlar 
bağımsız değişkenlerdir (tahmin değişkenleridir). Tekli regresyon modellerinde olduğu gibi belirlilik 
katsayısı (R²) 1’e ne kadar yakın ise mevcut olan model o kadar uygundur (anlamlıdır). Regresyon 
analizi sonuçlarına göre, sosyal medya pazarlamasına yönelik tutumlar ve sosyal medyada interaktif 
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iletişim birlikte sosyal medyada marka takipçiliği değişkenine ait varyansın %31’ini anlamlı bir 
şekilde açıklamaktadırlar (R²=0,309; F=42,831; p=0,000).!
 
Nitekim, marka takipçiliği ile interaktif iletişim (β=0,277; p=0,000) ve sosyal medya pazarlamasına 
yönelik tutum (β=0,348; p=0,000) arasında anlamlı ilişkiler vardır. Buna göre; sosyal medya 
pazarlamasına yönelik tutumlar, marka takipçiliğini en yüksek derecede etkilerken, sosyal medyadaki 
interaktif iletişim ikinci derecede etkilemektedir.!
!
İkinci olarak sosyal medyada marka takipçiliğinin marka imajı üzerindeki etkisi tablo 16’da 
incelenmiştir. !
!

Bağımlı Değişken: 
Marka İmajı!

Β! T! Sig.!

Sabit ! ! 12,342! ,000!
Marka Takipçiliği! ,461! 7,145! ,000!

R²= 0,213       
Düzeltilmiş R²= 0,209      
F= 51,054      p= 0,000!

! ! !

Tablo 16: Sosyal Medyada Marka Takipçiliğinin Marka İmajına Etkisi –  
Regresyon Analizi Sonuçları 

!
Marka takipçiliği, marka imajına ilişkin varyansın %21’ini açıklamaktadır (R²=0,213; F=51,054; 
p=0,000) ve iki değişken arası pozitif ve anlamlı olarak bulunmuştur (β=0,461; p=0,000). !
 
Son olarak sosyal medyada marka takipçiliğinin marka tutumu üzerindeki etkisine tablo 16.’da 
bakılmıştır.!
!

Bağımlı Değişken: 
Marka Tutumu!

Β! t! Sig.!

Sabit ! ! 11,174! ,000!
Marka Takipçiliği! ,396! 5,928! ,000!

R²= 0,157       
Düzeltilmiş R²= 0,152      
F= 35,144      p= 0,000!

! ! !

Tablo 17: Sosyal Medyada Marka Takipçiliğinin Marka Tutumuna Etkisi - 
Regresyon Analizi Sonuçları 

 
Yapılan regresyon analizine göre, marka takipçiliği tüketicilerin markaya yönelik tutumlarını güçlü ve 
anlamlı derecede etkilemektedir (R²=0,157; F=35,144; p=0,000). İki değişken arası pozitif ve anlamlı 
olarak bulunmuştur (β=0,396; p=0,000).!
!
SONUÇ !
Yapılan ölçümlemeler sonrasında sosyal medyada interaktif iletişim ile sosyal medya pazarlamasına 
yönelik tutumların kullanıcıların sosyal medyada marka takipçiliğini doğrudan etkilediği, sonrasında 
ise marka imajı ve marka tutumunu pozitif yönde etkilediği tespit edilmiştir. Sonuçlar sosyal 
medyanın marka imajı ve marka tutumu üzerinde etkili olduğunu göstermektedir. !
!
Markalar, sosyal medya üzerinde bireylerle interaktif iletişime geçmelidir. Sosyal medya içeriklerinin 
hazırlanmasında verilen bilgilere dikkat edip iyi hazırlanmalı, takipçilerin ilgisini çekecek, beğeni 
kazanacak içerikler paylaşılmalıdır. Sosyal medya takipçilerinde marka farkındalığını arttırıcı 
paylaşımlarda bulunularak marka imajına ve markaya karşı oluşturulacak tutumlara katkı 
sağlanacaktır. !
!
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Markalar, ücretsiz üyeliğe sahip sitelerde ve hızla büyüyen gruplara ulaşmada sosyal medya 
mecralarını önemli bir aracı olarak görmektedir. Markaların sosyal medya aracılığıyla ulaştığı hedef 
kitleden geri bildirim alabilmeleri maliyetsiz, kolay ve hızlıdır. Bu fırsat reklam bütçesi olmayan 
küçük işletmeler için büyük önem taşımaktadır.  
!
Sosyal medya dinamik bir yapıya sahip olduğundan, paylaşılan bir mesaj çok kısa bir sürede binlerce 
kişiye ulaşabildiği gibi, aynı mesaj birkaç gün içerisinde etkisini kaybedebilmektedir. Bu etkeni göz 
önünde bulundurarak markaların, sosyal medya ortamında anlamlı ve beğenilen mesajların 
gönderilmesinde devamlılık gösterip marka imajına ve marka tutumuna katkı sağlamayı hedeflemeleri 
gerekmektedir.  !
!
Sosyal medya araçları çok çeşitli ve zengin içeriğe sahiptir. Araştırmanın sonuçlarında tespit edildiği 
üzere sosyal medya araçları denilince akla %95,3 oranla Facebook gelmektedir. Araştırmaya katılan 
465 kişinin 443’ünün Facebook’ta hesabı bulunmaktadır. Sosyal medya araçlarını aylık kullanma 
sıklığını %85,2 lik oranla 396 kişi her gün olarak yanıtlamıştır. Bu sonuç sosyal medyanın insanların 
hayatında önemli bir yer tuttuğunu göstermektedir. !
!
Sosyal medya ortamında satın aldıkları ürün ile ilgili fikir ve görüşlerini paylaşabilen kullanıcılar 
marka imajı ve markaya yönelik tutumlarda diğer kullanıcıları markaya karşı olumsuz yönde de 
etkileyebilmektedir. Bu faktör marka imajına ve marka tutumuna karşı etkili olacağından markanın 
pazarda beğenilen, takdir edilen, sevilen ve fiyat yönüyle ulaşılabilen mal ve hizmet olduğunu 
kanıtlaması, markada olumsuz imaj yaratılmasına imkan vermeyecektir. !
!
Sosyal medyada markaların takipçi sayısı, takipçilerin yorumları ve paylaşılan mesajların içerikleri 
marka hakkında yaratılan imaj ve markaya karşı oluşan tutumların yansımasıdır. Fakat bazı markaların 
sosyal medyada yer almadığı, bazılarının ise yer aldıkları takdirde başarı sağlayamadığı 
görülebilmektedir. Sonuç olarak, gelişen ve değişen teknoloji ile markalar sosyal medya pazarlaması 
üzerinde yoğunlaşmaktadır. Yeni neslin internet çağı ile büyüdüğü göz önünde bulundurulduğunda, 
geleneksel medya pazarlamasının büyük bir bölümünün sosyal medya pazarlamasıyla gerçekleşeceği 
tahmin edilmektedir. !
!
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ÖZET 
Gelişen teknolojik olanaklar yeni bir medya ortamı ile birlikte yeni medya araçlarını da beraberinde 
getiriyor. Bu yeni medya araçları iletişim konusunda sağladığı kolaylıkla beraber hayatın içine nüfuz 
ederek yaşamdaki birçok öğenin değişimine, gelişimine ve dönüşümüne ortam sağlıyor. Bu bağlamda 
bir edebiyat ürünü olan roman türü de teknolojik gelişmeler çerçevesinde yeniliklere doğru gidiyor. 
Dijitalleşme ile birlikte ortaya elektronik kitap kavramı da çıktı. Bu çalışmada; multimedya öğelerini 
de içinde harmanlayabilen elektronik kitapların geleneksel roman türüne göre olan farkları incelenmiş 
ve post-roman olarak adlandırabileceğimiz yeni bir roman türünün yakın gelecekte ortaya 
çıkabileceğine dair öngörüde bulunulmuştur. 
 
Anahtar Kelimeler: roman, e-kitap, post-roman, dijitalleşme, yeni medya 
 

 
DIGITALIZATION IN NOVEL: E-BOOK 

 
 
ABSTRACT 
Emerging technological possibilities on new media environment are resulted with new media tools. 
The new media tools easily penetrate into life as changing life and many elements of life by 
development and transforming. As a result, novel as a product of literature is being updated due to 
technological development. The concept of electronic book digitalization is being occured with new 
approaches. In this study,  by using the elements of multimedia electronic books and comparing them 
with examined traditional, the differences are analyzed and predictions are made as post-novel style in 
literature will be popular in near future.  
 
Keywords: novel, e-book, post-novel, digitalization, new media 
 
 
 
 
GİRİŞ 
Günümüzde gelişen teknoloji ile anlamı ve içeriği oldukça genişlese de iletişim eski anlamı ile 
haberleşme olarak tanımlanır. Buradan hareketle haberleşme ilk olarak dil ile sağlandı. Dil, insanların 
duygu ve düşüncelerini yansıtan kalıcılığı kesin olmayan soyut bir haberleşme aracıdır. İnsanlar 
öteden beri kahramanlık öykülerini, savaşlarını, yaşamlarını aktarma gereksinimi içinde olmuşlardır. 
Edebiyat yapıtlarının ilk örneklerinden olan destanlar, mitolojik öyküler ve halk öyküleri buradan 
kaynaklanarak dönemlerinin tek haberleşme aracı olan dil ile sağlanmıştır. Ancak sözlü edebiyat adı 
altında nitelendirilen bu anlatıların günümüze olduğu gibi geldikleri kuşkuludur. Diğer yandan 
insanlar en belirgin özellikleri olan düşünce ve duygularını kalıcı hale getirmek ve kendinden 
sonrakilere aktarmak için soyut olan dili somutlaştırarak uzun zaman ve uğraşlar sonucu yazıyı 
keşfetmişlerdir. Dil, salt bir haberleşme aracından çıkarak yazı sayesinde gelişen icatlar ve 
teknolojinin de etkisi ile anlamı ve kullanım alanı oldukça geniş bir iletişim aracına dönüşmüştür. 
İnsan yaşamında önemli rol oynayan iletişim, yol açtığı birçok unsurun yanı sıra edebiyatın 
gelişmesine de olanak sağlamıştır. Yazı, iletişim dünyasında olduğu gibi edebiyatta da gelişmeleri 
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sağlamış ve çeşitli edebi türler oluşmuştur. Bu edebi türlerden en ilgi gören ve gelişim çizgisi sürekli 
ilerleyen tür ise romandır. 
 
Yazının kendisi gibi yazı için gerekli nesneler (iletişim araçları) de gelişimini sürdürdü. Dönemine 
göre kabaca sıralanabilecek kil tablet, papirüs, parşömen ve kağıt kullanılırken bugün internet iletişim 
araçlarının her birini ele geçirmiş durumda.  Teknolojik gelişmelerle birlikte el yazması kitapların 
yerini basılı kitaplar aldı ve basılı kitapların yerini de dijital kitaplar alacak gibi gözüküyor. 
iletişim araçlarının gelişmesi ile toplum değişime uğrar bu değişim yaşamın her alanına yansır. 
İletişim kuramcısı Harold İnnis, bilgi tekelinden söz eder. Burada medyayı zamana bağlı medya ve 
mekana bağlı medya olarak ikiye ayırır. Zamana bağlı medya, kil tabletler, yazıtlar, sözlü iletişim gibi 
belli bir kitleye yönelirken mekana bağlı medya televizyon ve basım teknolojisi ile daha geniş kitleleri 
hedefler.  Böylece her iki kavram da toplumu kendince değişime uğratır. Zaman dünyası, hatırlanan 
nesneler dizisinin; mekan dünyası ise bilinen yerler dizisinin ötesine uzanmıştı. Yazı, sözel gelenekte 
dilin gelişmesinin kanıtı niteliğindeki soyut düşünce için eşi görülmemiş bir kapasiteye erişti. 
İsimlerin kendileri soyut kavramlardı. İnsanın eylemleri ve gücü, yazılı kayıtların mükemmelleşmesi 
ve kullanımının artmasıyla orantılı olarak arttı.1 Ayrıca Marshall Mcluhan, “Araç Mesajdır” der. 
Bununla da iletişim araçlarının kendine özgü mesajlarının olduğunu ve toplumu ona göre 
şekillendirdiğini söyler. İnsan eliyle oluşturulmuş, yeterince gelişmiş her yapı, dönüp kullanıcıyı kendi 
içine alma eğilimi gösterir.2 McLuhan, “Global Köy” kuramında da elektronik medyanın bir anlamda 
eskiye dönüş olduğunu söyler. Nasıl ki eskiden kitaplar toplu olarak okunmaktayken basımla birlikte 
bireyciliğe dönüldüyse, elektronik kitaplarla tekrar aynı anda kitap okunabileceği ve böylelikle küresel 
bir köy oluşabileceği söylenebilir. Bu noktada Manuel Castells’in Ağ Toplumu kuramına da eğilmek 
gerekebilir. Çünkü Castells’e göre; ‘Küresel erişime sahip, bütün iletişim araçlarını birleştiren, 
karşılıklı etkileşim potansiyeline sahip yeni bir elektronik iletişim sisteminin ortaya çıkışı kültürümüzü 
ebediyen değiştiriyor değiştirecek.3’ Günümüzde de ağ toplumu geniş bir alana yayılarak e-kitapların 
yolunu açacak belki de zamanla basılı kitabın yerini alacaktır. 
 
Dijitalleşme, romana da farklı bir boyut getirdi. Belki yeni akımların doğması veya postmodernizmin 
de ötesi bir akımın oluşması ile roman yeni bir boyut kazanacak. Postmodernizmin disiplinlerarası bir 
akımdır ve karnaval havası taşır. Ancak dijitalleşme ile ortaya çıkan e-kitaplar da video, müzik, ses, 
grafik, animasyon gibi görsel ve işitsel unsurların da kitaba eklenmesi olası. Böylece karnaval daha 
geniş bir ivme kazanacak. Bu durumda ya yeni bir akım ya da yeni bir roman türü ortaya çıkacak. 
 
EDEBİ BİR BİÇİM OLARAK ROMAN 
Yazı, dilin tersine kalıcılığı kesin olan değişmeden geleceğe kalan ve geniş kitlelere hizmet eden bir 
iletişim aracıdır. Yazının icadı oldukça uzun bir sürece dayanır. On binlerce yıldan beri resimler, 
göstergeler ve tasvirler aracılığıyla mesaj iletmenin sayısız yolu bulunmuştur. Ama yazının kendisi 
ancak, kullanıcıların düşündükleri ve hissettikleri şeyi somutlaştırıp açıkça belirleyebilecekleri düzenli 
bir gösterge ya da simgeler bütünü oluşturulduktan sonra ortaya çıkmıştır. Böyle bir sistem bir günde 
oluşmamıştır. Yazının tarihi uzun yavaş ve karmaşık bir tarihtir.4 Kabaca; resimler daha küçük 
simgeleri, simgeler sembolleri, sembollerin de her bir işaretin kelimeyi veya heceyi değil de sesi ifade 
etmesi sonucu bugünkü anlamda yazı doğmuştur. 
 
Kil tabletin bir yerden bir yere taşınması zordu, papirüs dayanıksızdı, parşömen de oldukça pahalıydı. 
Kağıt daha kolay üretilen bir nesneydi ama el yazması döneminde yoğun emek gerektirdiği için o da 
pahalı ve diğerleri gibi sınırlı sayıda üretim yapılıyordu.  Bu nedenler kitabın pahalı bir nesne olmasını 
sağladığı için kitap sadece üst kesimin sahip olabileceği bir şeydi. Matbaanın bulunuşu hem zorlukları 
kaldırdı hem seri üretimi sağladı. Böylece kitap, daha ucuz bir nesne oldu. Bu da kitabı üst kesimin 
elinden halka indirdi. Ek olarak kitap üretimi önceleri ruhban sınıfın elindeyken sadece dini içerikli 
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kitaplar üretiliyordu. Fakat halka indikten sonra çok daha farklı içeriklerde kitaplar da basılmaya 
başlandı. 
 
Son dönemde kullanılan bilgisayar teknolojisi ile artık her yerde sayısız kitaba ulaşmak oldukça kolay 
olmuştur. Bunun dışında eskiden yazın sanatı çok başka şekilde ele alınıyordu. Kitap yazabilmek için 
oldukça yetkin ve gerçekten sanatçı olmak gerekirdi. Tüm bu değişimler bu kesin görüşün de 
değişimini sağladı. Sanat yapıtını, olağanüstü yetenekte bir insanın yarattığı uyumlu-düzen olarak ele 
alan on dokuzuncu yüzyıl kökenli görüş ile bu görüşe dayalı eleştiri, günümüzdeki yazınbilimsel 
araştırmanın doğrudan doğruya benimsediği bir ilke olmaktan çıkmıştır. Bu görüşün temelinde, her 
sanat yapıtının tanrısal nitelikli bir yaratma, her sanatçının da bir dahi olduğu inancı yatar. Bin dokuz 
yüz altmışlara değin, sanat eleştirisinde örtük bir biçimde de olsa süregelen bu inanç, günümüzde bir 
sınav geçirmektedir. Çağdaş sanat kuramının, bu arada yazınbilimsel araştırmanın temel savlarından 
biri, sanat ürünlerini bu tür sınırlayıcı kesinlemelerden uzak olarak ele almak, insanın sanat etkinliğini 
bir bakıma gökten yere indirmektir.5 Bu durumun en belirgin özelliği bilgisayar teknolojisi ile birlikte 
isteyen herkesin yazar olabilmesidir. Yazıdaki kesin kurallar büyük ölçüde yıkılmıştır. Böylece yazın 
sanatıyla birlikte roman anlayışı da değişim içindedir. 
 
Roman, kesin bir tanımının yapılması güç, belli bir biçime veya kuralar bütününe bağlı olmayan 
sürekli değişim ve gelişim halinde olan edebi bir türdür. Mikhail Bakhtin’in The Dialogic Imagination 
adlı eserinin İngilizce çevirisini yapan Michael Holquist, kitabın önsözünde romanın son derece 
militanca biçim değiştiren (Protean) bir edebi tür olarak tarihi düzçizgisel (kronolojik) biçimde ele 
almak isteyenlerin yapmak istediği sınırlamalara sürekli direndiğini hatırlatır. Zira roman, doğası 
gereği kategorize edilmeye, sınırlandırılmaya, türlere ayrılmaya direnir.6 Ancak yine de bir tanım 
yapılması gerekiyorsa; uzun anlatıma dayalı, gerçek ya da gerçeğe benzer olayların yanı sıra düş 
gücünden yola çıkarak olağanüstü durumların da eklenebildiği; kişi, yer ve zaman üçleminin olduğu; 
birbirleriyle bağlantılı olaylar zincirini anlatan bir tür olduğu söylenebilir. Günümüzün en yaygın 
yazın türü olan roman, doğuşu kadar varoluşunu da tür mutasyonlarına borçlu olan bir yazın biçimidir. 
Tür ötesi bir tür olan roman hiçbir türe giremez ama hepsinden yararlanır.7 Ahlak, siyaset, sosyal 
meseleler, felsefe, psikoloji gibi oldukça çeşitli konulara yer verilen roman türü kendi içinde deneme, 
mektup, fıkra, makale gibi diğer türleri de barındırabilir. Roman sonradan popülerleşmiş ve ortaya 
çıkarken diğer tüm edebi tarzlardan beslenmiş ve hala beslenmekte olan parazit ve melez bir sanat 
biçimi olarak, kurallar bütünü kavramını kusmaktadır. Bir roman, aynı anda hem psikolojik hem 
postmodern hem epik hem parodik hem dedektif romanı hem romans hem de mektup veya gazetecilik 
diliyle yazılmış olabilir. Ama şiir hem sone hem de dramatik olamaz. Bir esere roman dediğimizde 
onun çoğul ve kural karşıtı yapısını önceden kabul ediyoruz demektir.8 Kısacası roman birçok türden 
sonra oluşmuş bir anlatı türüdür ama hepsini kapsayacak niteliğe sahiptir. Diğer yazın türleri belli 
kalıplara sığdırılabilse de roman için bunu yapmak olası değildir. 
 
Roma imparatorluğu altında olan Yunan edebiyatıyla ortaya çıktığını söyleyebileceğimiz roman, 
Roma imparatorluğu yıkıldıktan sonra uzunca bir süre sadece dini metinlere yönelen kilisenin 
tekelinde kaldı. Ortaçağ dönemi olarak adlandırılan bu dönemde eserlerde dini içerik aranıyordu. 
Sanatçıların aklı ve dini birbirinden ayırmaya çalışması, yeni ticaret yollarının bulunuşu gibi 
sebeplerle yapıtlardaki dini içerik kuralı yıkılmaya başlar. Rönesans döneminde iyiden iyiye kendini 
hissettiren bu durum romanın gelişmesini kaldığı yerden sürdürmesini sağlar. Rönesans, Antik 
felsefenin bıraktığı yerden başlar. Eski düşüncenin yerine yeni düşüncelerin doğduğu bir arayış 
dönemi olan Rönesans’ın toplumda, kültür dünyasında neden olduğu kaynaşma ancak 17. Yüzyılda 
durulacaktır. Antik kültür ile tanıştıktan sonradır ki Rönesans kendine ait olan yeniyi ortaya koymaya 
başlayacaktır.9 
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Rönesans’la birlikte değişim gösteren roman, sanatçıların artık kendi yetkinliğinde daha özgür ve 
kalıplardan biraz daha soyutlanmış şekilde gelişmeye başlar. İnsanlar ruhban sınıfın egemenliğinden 
kurtulup kendi doğrularına ve bireyselciliğe dönmeye başlarlar. Bireselcilikle artık merkezde din değil, 
insan ve onun eylemleri vardır böylece roman geniş bir kapsama kavuşmuştur. Nasıl ki sanatçılar 
romanla halkı etkilemeye çalıştıysa halk da bir şekilde romanın varoluş sürecini etkilemiştir. Daha 
geniş bir ifadeyle; din bir tekel olarak din adamları tarafından korunmaya çalışılmış bu nedenle halkın 
bilinçlenmesini önlemek için bir takım önlemler alınmıştır. Bunlardan biri matbaaya karşı çıkan 
ruhban sınıfıdır. Ama yine de tüm karşı çıkışlara karşı matbaa, gelişimini ve yayılımını sürdürmüş, 
herkesin evine kitap girmiş ve sanatçılar dini baskıdan arınmışlardır. 
 
Aklın önderliğine dayanan Aydınlanma ile herkesin fikirlerini eskisine oranla daha özgür ifade 
edebilmesi ile sanatçılar için geniş bir yaratım alanı oluşmuştur. Böylece eserler hakkında da daha 
detaylı düşünüp inceleme fırsatı bulmuşlardır. Roman sanatının incelenmesi ve sosyal, siyasal 
durumlar, klasizm, romantizm, realizm, modernizm, postmodernizm gibi bir takım akımların 
doğmasına olanak sağlamıştır. Akımlarla birlikte -etki ettiği diğer alanların yanı sıra- edebi türler de 
etkilenmiş, değişime uğramış, gelişmiştir. Teknolojik yeniliklerle birlikte de uzaklar yakın olmuş, 
herkes herkesin edebiyatından etkilenmiştir. 
 
Roman türünün günümüzdeki formunu irdeleyebilmek adına bugüne kadar olan Batı Edebiyatı 
akımlarına kısaca göz atmak gerekir. Bunlar klasizm, romantizm, realizm, modernizm ve 
postmodernizmdir. Ortaçağ döneminde insanlar dini merkezde tutan ruhban sınıfının oluşturduğu 
baskıya bir takım değişiklik ve değişimlerden de etkilenerek karşı çıkmaya başladılar. Aynı zamanda 
Antik dönem tekrar gündeme geldi ve o dönemin eserleri yeniden insanlar ve sanatçılar arasında ön 
plana çıktı. Sanatçılar baskı ortamından koparak daha özgürce eserler vermek istiyorlardı. Böylece 
yeni bir edebiyat ortamı baş gösterecekti. 
 
Kilisenin uzun süren her şeyi dine ve onun üstünlüğüne bağlayan tekelinin sarsılması ve insanın 
kendisine dönüşü Hümanizm olarak ifade edilir. Rönesans, Doğu Roma İmparatorluğunun yıkılması 
ve İstanbul’un Fatih Sultan Mehmet tarafından keşfi ile Batı’ya giden sanatçı ve ilim adamları 
tarafından geliştirilerek İtalya’da başlar ve tüm Avrupa’ya yayılır. Rönesans döneminde sanatçılar, 
Antik Yunan ve Latin sanat ve edebiyatlarını dil, üslup ve konu itibariyle örnek alan, akıl ve dengeye 
önem veren, dil ve üslup endişesi taşıyan ve insanı merkez aldığı için milli olmaktan çok tüm insanlığı 
kucaklamayı hedefleyerek beşeri olmayı tercih eden bir anlayış ortaya koyarlar. Bu anlayış klasik 
akımı müjdelemektedir.10   “Sanat bir fantezi değildir, sanatta mutlaka uyulması gereken kurallar ve 
ahlaki değerler vardır” diyen klasik sanatçılar, üstün zevke önem verirler. Ama bunun için toplumdan 
herhangi biri, herhangi bir olay gibi durumları konu edinmek yerine seçkin kişiler ve olaylara yer verip 
alt tabaka ve kültüre biraz da küçümseyici baktılar. Ayrıca klasik dönem sanatçıları, kahramanlarda 
şahsi özelliklere değil, her zaman diliminde ve her insanda olması muhtemel cimrilik, aşk, kıskançlık, 
öfke, nefret gibi daha psikolojik özelliklere yöneldiler. 
 
Fransız İhtilali’nin etkileri edebiyat alanında da görüldü ve kabul görmüş değişmez denilen birçok 
kavram ve kural yıkıldı. Bunlardan en önemlisi ise saraya verilen önem, sarayın üstünlüğü ve 
klasizmin içerdiği saray edebiyatı idi. Kralın otoritesi de sarsıldı, kilisenin değişmez sorgulanmaz 
yapısı da. Ayrıca klasik edebiyatın seçkin çevreye dayalı edebiyatı da romantizmle çöküşe geçti 
böylece toplumun her tabakasından insana ve olaylara yer verilmesi gerektiği savunuldu. Yaşanan 
toplumsal ve siyasal bir takım olaylar sanatçıları, daha iyi bir toplum düzenini oluşturmak için 
yapılması gereken bazı düşüncelere yöneltmiştir. Seçkinler çevresini yükseltip halkı daha aşağı 
çekerek iyi bir toplum düzeni oluşturmak mümkün değildir. Bu düşünceler sanatta ve edebiyatta da 
yankı buldu. Aydınlanma çağı dediğimiz 18. Yüzyılın en belirleyici özelliği feodal ve monarşik 
düzenin yapısını değiştirmek, toplumda özgürlüğü, eşitlik ve kardeşliği egemen kılmak diye 
özetlenebilir. Nitekim bu yüzyılın sonlarına doğru gerçekleşen Fransız İhtilali bu ana düşünceden 
kaynaklanmıştır temelde. Bu ihtilalle birlikte Dünya Edebiyatında yeni bir evre başlamıştır: 
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Coşumculuk (romantizm).11 Romantizm bir bakıma demokrasiyi, eşitliği, özgür düşünceyi, kardeşliği 
savunur denebilir. Klasiklerin tek ve kesin bakış açısının tersine Romantikler hayatın salt güzel ve 
estetik tarafını değil kaba ve çirkin olan yönleri dahil hayatı her açıdan ele almayı tercih ediyorlardı 
çünkü hayat bu zıtlıklardan oluşuyordu. 
 
Romantik sanatçılar yaptıkları tasvirlerde aşırıya kaçması realizmi müjdeleyen bir durumdur. Fransız 
İhtilali’nin sonuçları yaşamda birçok şeyin değişmesine sebep olmuştur. Değişimler edebiyata da 
yansımış sanatçılar romantizmin duygu ağırlıklı bakış açısından çıkıp realizmin gerçekçi bakış açısına 
yönelmişlerdir. Sanayileşme ile toplumdaki zengin ve fakir ikiliği kalkmış bir de orta sınıf türemiştir. 
Makine uygarlığı, toplumsal ve ekonomik ihtiyaçlar maddi değerleri ön plana çıkarmış, materyalizmi 
körüklemiştir. Bu ortamda romancılar gerçeği tüm çıplaklığı ile öznel bir katkıda bulunmadan 
aksettirme yöntemini benimserler.12 Sanatçılar, bu dönemde manevi dünyadan daha maddesel olana 
geçerler eserlerde de tüm gerçekliği aktarmak önem kazanır. Sanayileşmenin gelişmesi, bu gelişimin 
yarattığı toplumsal çelişkiler insanoğlunun mutsuzluğunu hazırlayan ana etkenlerdir. Sermaye ile 
emek arasında sürekli bir çatışma vardır. Sanatçıya düşen, insanoğlunun mutsuzluğunu hazırlayan bu 
çatışmayı, bu çatışmanın ürünü olan çelişkileri sanatsal olarak saptama, yansıtmadır. Bunun için de 
insan, toplumsal çevresiyle birlikte algılanmalı, toplumsal çevresiyle bir bütün olarak işlenmelidir.13 
 
Evrensel ve tarihsel süreç, Rönesans, Reform, Fransız İhtilali, sanayi devrimi gibi durumlar ve olaylar 
modernizmin doğuşuna ortam sağlamışlardır. Bunun dışında kapitalizm, endüstrileşme, kentlerin 
oluşumu, uzmanlaşma, teknoloji, ulusal devlet, akılcılaşma gibi olgular da modernizmin kaynağı için 
oldukça önemlidir. Aydınlanma ve akılcılıkla birlikte üstün insan önem kazanır. Aklın üstün olduğu 
inancı ile zor olana geçiş başladı ve zor olanın alanı da dolayısıyla üstün insana hizmet eden bir alan 
oldu. Modernizmi açıklarsak; Descarts’la başlayan, aklı ön plana çıkaran kırılmaya çoğunlukla 
modernite deniyor. 19. Yüzyılın ortalarında başlayan ve 20. yüzyılda da süregelen, içinde birçok farklı 
akımı barındıran, eskiyi tümüyle değiştirmeye yönelen, kuşkucu yapıtları kapsayan döneme ise 
modernizm deniyor.14 Modernizmle birlikte romanda yeni bir içe dönüş, kendi kabuğuna çekiliş 
başladı. Artık roman okunması ‘zor’ bir anlatıydı. Amacı her okura değil, bu zorluğu göğüslemeye 
hazır olan eğitimli ve yetenekli okura seslenmekti.15 Eski değerlerin yerine yenilerine yönelen 
modernizm, gerçeğin tek olmadığını bu yüzden de sanatçının gerçekliği olduğu gibi yansıtamayacağını 
düşünür. Akıl ile yola çıkıyorsak eğer herkese göre farklı bir gerçeklik vardır, tek olmayan bir şeyi de 
ayna gibi yansıtmak mümkün değildir. O halde gerçek kişinin zihninden görüldüğü biçimdedir. Bu 
durumda gerçek, herkes için ortak ve tartışılmaz değildir. Her birey kendi bilincinin süzgecinden 
geçirdiği gerçeğe ulaştığına göre ortaya değişik perspektiflerden alınmış gerçek görüntüleri ortaya 
çıkar. (…) Sanatın kurmaca yapısına dikkati çeken ilk akım modernizm olur. Modern sanatçı okuduğu 
metnin gerçek değil, gerçeğin zihninde oluşan biçimi olduğunu ileri sürmektedir.16 
 
Yirminci yüzyılın ikinci yarısı artık modernizmin etkilerinin kırıldığı ve postmodernizm ile yeni bir 
sürece girilen bir dönemdir. Postmodernizm yeni bir dönem, yeni bir edebiyat, yeni bir sanat, yeni bir 
yaşam alanıdır. Postmodernizmin kelime anlamı modern-ötesi, modern-sonrası olarak açıklanabilir ve 
post ön eki, ‘den sonra anlamına gelir, yani modernden sonra da diyebiliriz. Postmodernizm tüm 
kuralları yıkmaya ve kuralsızlığı getirmeye yönelik bir akımdır. Postmodernizm, sanata ve edebiyata 
serbestlik ölçülerini getirir. Tüm zorunluluklara ve gerekliliklere başkaldırarak ‘her şey gider’ algısı 
yaratır. Çünkü hayatın içinde olan her şey ayrım yapılmaksızın sanata dahil edilebilir. Postmodernizm, 
neyin sanat, neyin sanat olmadığını incelemeye başlar. Böylece modernizmin düşüncesi olan sanatı 
yalnızca sanatçı yapar algısı yıkılır. Postmodern süreçte yalnızca sanat vardır ve kimin yaptığının bir 
önemi yoktur. Bu algı da bayağı sanat anlamına gelen “kitch” terimini sanata dahil eder. Nitelikli 
eserlerin yanında sokakta bile satılan ucuz sanayi ürünleri de bir bakıma sanat olarak görülür. Popüler 
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kültür de kendine daha geniş bir yer edinir. Edebiyata baktığımızda da edebi estetik normlarının 
kalktığı yapıtlar sunulmaya başlanır, yazarlık artık sadece yazarın yapacağı bir iş değil, yazmak 
isteyen herkesin işidir. Postmodern romanda yazar dış dünyayı ya da dış gerçekliği birebir 
yansıtmaktan özellikle kaçınır. Romanı, içine okurun da katılacağı bir oyun gibi kurgular. 
 
Postmodern romanda metinlerarasılık da önem kazanır. Metinlerarası, kabaca iki ya da daha çok metin 
arasında bir alışveriş, bir tür konuşma ya da söyleşim biçimi olarak anlaşılmalıdır. Kavram genel 
anlamıyla bir yeniden yazma işlemi olarak da algılanabilir. Bir yazar başka bir yazarın metninden 
parçaları kendi metninin bağlamında kaynaştırarak yeniden-yazar.17 Yani yazara farklı türlerden, 
tekniklerden yararlanmasının yolu açılmışken bir de özgürce daha önceki metinlerden ister örtük ister 
kapalı şekilde, alıntı veya aktarmalarla faydalanmasının özgürlüğü gelmiştir. Postmodern okur, diğer 
türlerdeki gibi salt okuyup geçen pasif okuyucu konumundan çıkar, eleştiren, sorgulayan, yazarla 
birlikte fikir üreten, farklı bakış açılarından bakan, kimi zaman beklenmedik durumla karşılaşarak 
şaşıran, aktif okuyucu haline gelir. Romandaki geleneksel ve belirli tüm normlar yıkılır. Diğer türler, 
akımlar, eserlerin birleşimi, değişik anlatı teknikleri gibi birçok yenilikle başka bir boyut kazanır. 
Türlerin iç içe geçmesi çok sesliliğin habercisi olur ve çokseslilik yeni romanın en önemli 
öğelerindendir. Burada bilgi, belirli bir çizgide vericiden alıcıya gitmez. Çünkü çokseslilik farklı 
görüş, duyuş, algılayış ve yorumları barındırması ile kalıpsal teksesli bilgiye karşı çıkar böylece 
yaratımın alanı sonsuzlaşır. 
 
Türlerin ve kuramların genelinden yararlanmak aslında farklı bir olguyu da sanata dahil eder: 
karnaval. Geçmişten günümüze edebiyata bakıldığında hep bir ayrımcılık görülür halk edebiyatı, saray 
edebiyatı, seçkin edebiyatı, üstün insan edebiyatı gibi uzar gider, oysa karnavalda hiçbir ayrım, 
bölünmecilik, üstten veya alttan bakma olmaksızın her şey sanatta birleşir. Yeni romanda da bu 
birleşim göze çarpar ve kişilerin zümresi ve kültürel yapısının önemi olmadan tek çatı altında toplanır. 
Karnaval bir gösteri olsa da sahnede oynanmaz; tam bir eşitlik içerisinde, karnavala katılanlar aynı 
zamanda hem oyuncu hem de seyircidirler. Orada kural, kanun, yasaklama, toplumsal rütbeler, 
eşitsizlik yoktur. İnsanlar arasındaki uzaklık silinir; herkes serbestçe, birbirine son derece yakın olarak 
karnavala katılır. Yetkeci yaşam biçimine karşı bir biçim olan karnavalda herkes özgürce konuşur, 
düşüncelerini dile getirir ve devinir. İster düşünceler, ister değer dizgeleri, ister olgular söz konusu 
olsun, her konuya el atılır. Dolayısıyla yukarı/aşağı, kutsal/dindışı, yüce/anlamsız vb. karşıtlıklar yok 
olur.18 
 
Romana bu denli çok öğe dahil edilince kaçınılmaz olarak çok seslilik ve disiplinlerarası bir açı ortaya 
çıkar. Dijitalleşme ile birlikte belki postmodernizmin de ötesi bir dönem başlar. Roman nasıl ki el 
yazması ile başlayıp basılı alana geçtiyse günümüzde de dijitale dönüşmüş durumda. Dijitalleşen 
roman, postmodernizmin türlerin iç içe geçmesi durumu ile eskisine oranla çok daha farklı bir form 
kazanır. Bilgisayar ve internet ile başlayan ağ toplumu romanı da içine alır ve dijital kitaplar oluşur. 
Disiplinlerarası anlam dijitalleşme ile genişler ve dijital kitaplara ses, video gibi multimedya alanlar 
eklenir. Mağara duvarlarına resmetmek ile başlayan anlatı, tabletteki çivi yazılarına, elyazması 
kitaplara ardından basılı kitaplara dönmüştür. Her yenilik, gelişme, sosyal ve toplumsal olaylar, 
teknoloji vs. romanı da etkisi altına alır ve roman her dönem yenilenen, gelişim çizgisi de böylece 
devam eden bir tür haline gelir. Bir dönemin bitip yeni bir dönemin başlaması, hayatta ve toplumda 
değişikliklere yol açarken edebiyat anlayışında da değişiklikler, açılımlar görülür. Edebiyat, değişen 
zaman, toplum ve teknolojiye ayak uydurur. 
 
YENİ MEDYA VE DİJİTALLEŞME 
İnsan doğasının ayrılmaz bir parçası olan iletişim, bireylerin duygu, düşünce, birikim gibi durumlarını 
birbirlerine aktarma gereksinimi ile doğmuş ve insanlar bu yolla ilişkilerini devam ettirip 
geliştirirlerken aynı zamanda iletişim olgusunu da geliştirmişlerdir. İletişim, sözlüden yazılıya doğru 
bir akış içinde olmuş son yıllarda ise elektrik sisteminin etkisiyle geliştirilen teknoloji iletişime farklı 
bir ivme kazandırmıştır.  İnsanlık tarihi içerisinde dilin ve sözün gelişmesinden günümüzün karmaşık 
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elektronik ve dijital kitle iletişimi sistemlerinin geliştirilmesine kadar geçen süre evrimci yaklaşımın 
iddia ettiği gibi düz ve çizgisel bir süreç değildir. İnsanlık tarihi nicel gelişmelerin belirli noktalarda 
toplumsal devrimler aracılığıyla nitel dönüşümlere yol açtığı sıçramalardan oluşan karmaşık ve 
diyalektik bir süreçtir. İnsanlar üretimin etkisiyle sözü, resmi, yazıyı bulmuşlardır. Zaman içerisinde 
basım tekniklerini, fotoğrafı, telgrafı, telefonu, radyoyu, sinemayı, televizyonu ve bilgisayar 
sistemlerini geliştirmişlerdir.19 Böylece iletişimdeki değişim ve gelişim paralel bir çizgide ilerlememiş, 
eskiden daha uzun olan süreç günümüze doğru geldikçe kısalmaya başlamıştır. Özellikle bilgisayar 
teknolojisi ile gelişen internet önceki dönemlere göre iletişimi ve değişimini büyük bir hıza 
dönüştürmüştür. İnternet, birçok bilgisayarın birbirine bağlanabildiği uluslararası bir iletişim ağı 
sistemidir. İnternet terimi, “international” (uluslararası) ve “network” (ağ yapısı) sözcüklerinin 
birleşmesinden oluşmuştur. Bu uluslararası ağ, birbirine sabit olarak bağlanmış yüksek hızlı iletişimi 
olan bilgisayarlardan oluşmaktadır. Son yıllarda çok hızlı bir biçimde gelişen teknolojinin son 
devrimidir. 20 
 
Büyük bir hızla ilerleyen teknoloji hem insanlar arasındaki mesafeyi hem de zamanı azaltmış böylece -
özellikle iletişim de dahil- her alanda değişim ve gelişmeler olmuştur. Mesafenin daralmasından 
dolayı gelişmeler daha geniş alana, zamanın daralmasından dolayı da daha hızlı yayılmıştır. İnternette 
multimedya ortamı olarak adlandırılan metin, görüntü, ses ve videoyu birleştirerek sunan çoklu bir 
ortam vardır.  Böylece internet iletişim bakımından salt bir türe indirgenemeyen eklektik bir dille 
yapılan iletişim biçimini barındırır. İnternetle katılımcı rol de ortaya çıkmıştır çünkü birinin yarattığı 
içeriğe anında görüş bildirme ve geri bildirim alma olanağı doğmuştur. Castells’e göre internetin 
yaygınlaşması çokluktan çokluğa mesaj gönderme kapasitesini arttırmış, yeni bir tür interaktif iletişimi 
mümkün kılmıştır.21 İnteraktif iletişim, kullanıcıların katılımına ve müdahalesine imkan veren bir yapı 
sunar. İnternetle birlikte iletişim tek yönlülükten çıkıp çift yönlü hatta çok yönlü bir hal alır. Böylece 
iletişimde bir tekelden sözedilemez, herkes herkesle iletişim ve etkileşim halinde olur. 
 
Bir sorunsal olarak fazla enformasyon karşımıza çıkar. İnsanların oturdukları yerden hızlıca aldıkları 
bu kadar enformasyonu nereye koyacakları belirsiz. Castells de interneti “Enformasyon Çağı’nın 
evrensel, interaktif, bilgisayarlı iletişim ağıdır.”22 diye tanımlıyor.  McLuhan ise “Enformasyon çağı, 
imajımızdaki dünyayı yeniden yapmaktadır.”23 diyor. Çünkü kullanıcı artık belli bir tekel tarafından 
yönlendirilmiyor birçok kişinin şekillendirdiği bir enformasyon denizinde yüzüyor. İyi taraf tekelin 
kalkması kötü taraf ise insanın alabileceğinden de fazla enformasyonda doğruyu bulmak. 
 
Tüm bu gelişmeler ve değişimler olurken medya araçlarında da ikiye bölünme olmuştur: geleneksel 
medya araçları ve yeni medya araçları. Geleneksel medya araçları radyo, gazete, televizyon gibi 
katılıma izin vermeyen daha az enformasyon yayan belli bir biçim ve formata sahip araçlardır. Yeni 
medya araçları ise katılıma izin veren, çok fazla enformasyon yayan, geleneksel medyanın tüm 
özelliklerini içinde barındıran, belli bir formata indirgenemeyecek dijitalleşen araçlardır. ‘Yeni medya’ 
terimi 1990’ların ortalarından itibaren iş ve sanat çevrelerinde multimedya (çoklu ortamlar) 
kavramının yerine kullanılmaya başlar. Multimedya ‘veri, ses, metin, hareketli ya da hareketsiz grafik 
görüntü, resim ve film gibi farklı iletişim elemanlarını bir iletişim şebekesi içinde bir arada bulunduran 
bir platformdur.’ İşte bu yeni medya büyük oranda bilgisayar teknolojisine dayanmakla beraber sadece 
dijital bir medya değil, aynı zamanda etkileşimli bir enformasyon dağıtım aracıdır. Etkileşim ve 
multimedya özelliğine sahip olması yeni iletişim teknolojilerinin en ayırt edici özelliğidir.24 Yeni 
medya, birçok türü, dalı ve öğeyi içinde barındırması ve her birini birbiriyle etkileşim içine sokması 
ile disiplinlerarası bir yapı meydana getirir. 
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Marshall McLuhan’a göre elektronik çağda bütün hizmetler her yerde alınabildiğinden, merkezleşme 
imkansız hale geliyor.25 Yazı ile birlikte geçmiş, şimdiki ve gelecek zaman çeşitlilikleri oluştu ama 
elektronik dönemde hepsi birbirinin içine geçerek entegre bir hal aldı. Elektrik, medyanın ölçeğini 
değiştirir, daha önce görülmemiş bir süreklilik, bir hız, bir bolluk ve bir kapsam verip derinleştirir. 
Zamanı ve uzamı ortadan kaldıran elektriğin egemenliğinde, bilgi birden bire herkesçe evrensel bir 
biçimde erişilebilir duruma gelir.26 Yani zaman ve mekanın yeniden yapılanması her şeyi tek bir ana 
indirgemiştir. Mcluhan, bunu “küresel köy” olarak niteler. McLuhan’ın ifadesi ile “bizimki, yepyeni 
bir ‘aynı andalık’ dünyası. “Zaman” durdu, “mekan” yok oldu. Artık hepimiz global bir köyde 
yaşıyoruz… Her şey eşzamanlı oluyor. Akustik döneme geri döndük. Okur yazarlığın ardından 
bağlarımızı kopardığımız ilkel algıları ve kabile duygularını tekrar yapılandırmaya başladık.”27 Çünkü 
elektronik çağda olduğumuz yerden tüm dünyayla iletişim ve etkileşim içine girebiliriz, tıpkı kabile 
çağında insanların bulundukları kabile ile kurdukları iletişim gibi. Yani günümüzde bu durum 
genişlemiş ve tüm dünyayı tek bir kabile haline döndürmüştür. Böylece küresel çapta kurulmuş olan 
dünyada yaşıyoruz. Castells, elektronik çağı “ağ toplumu” olarak adlandırıyor. Çünkü internet herkesi 
ağlarla birbirine bağlıyor ve McLuhan’ın “küresel köy” tanımını biraz değiştiriyor: Çok yaygın olan 
“sörf yapma” pratiği (aynı anda birkaç programı birden seyretme), izleyicilerin kendi görsel 
mozaiklerini yaratmalarına imkan tanır. İletişim araçlarının küresel çapta birbirleriyle bağlantılı hale 
geldiği, programlar ve mesajların küresel bir ağ içinde dolandığı şu günlerde, küresel bir köyde değil, 
küresel çapta üretilip yerel olarak dağıtılan kulübelerde oturuyoruz.28 
 
McLuhan’ın “araç mesajdır” düşüncesini kullanarak Castells “ağ mesajdır” fikrini savunmaktadır.”29 
Elektronik çağda her şey ağ üzerinden yürümekte ve internet aslında diğer tüm araçları içinde 
barındırmaktadır. Dolayısıyla araçlar tek bir ortamda varolarak ağ içinde bütünleşirken şekillendirirler. 
Basın teknolojisinden sonra kitaplar, en büyük değişikliği internet çağındaki dijitalleşmede bulurlar. 
Çünkü internet sayesinde uzaklar yakın olmuş ve zaman mekan algısı değişmiştir. Malzeme olarak da 
maliyet gerektiren materyallere gerek kalmamıştır. Dolayısıyla eskiden kitap için gerekli 
malzemelerden dolayı üretim ve tüketim pahalıyken dijital çağda çok ucuzlamış hatta bedava üretim, 
tüketim yolları da doğmuştur. Zaman mekan açısından bakıldığında da bir esere ulaşma konusundaki 
zorluklar hemen hemen ortadan kalkmıştır. Bu yeni sistem bireysel değişimlere ve ardından toplumsal 
değişimlere sebep olmuştur. Çünkü bilgi, hızlı bir yayılımla ağdan ağa, kişiden kişiye, toplumdan 
topluma doğru bir dolaşıma girmiş ve homojenleşmiştir. Medya, çevreyi değiştirerek, üzerimizde eşsiz 
bir algı kapasitesi gücü bırakır. Herhangi bir duyunun uzantısı düşünce ve davranış şeklimizi, bir 
başka deyişle dünyayı algılama şeklimizi değiştirir. Bu algı kapasitesi değiştiğinde insanlar da 
değişir.30 Elektronik çağda da dolaşıma giren bilgi, katılımcılarla gelişip, genişleyip daha karma bir hal 
alır. Böylece kültür ve kişiler tekyönlü bir durumdan çok yönlülüğe geçer. Bir başka deyişle egemen 
bir iletişim aracının temel nitelikleri, bize hem nasıl düşünmemizi hem de bildirişimi nasıl 
düzenlememiz gerektiğini söyleyebilir. (…) Toplumsal sistemin yapısı iletilerin değil, iletişimin 
aktarımını sağlayan medyanın doğasına bağlıdır. Medya iletişimin araçlarının aktardığı ideolojik, 
estetik ya da kültürel içeriğin çok ötesinde, iletişim sistemleri ve güçlerinin efendilerinin 
kullanımından çok daha fazla, teknik doğasıyla etki eder: İnsanın evrenle bağlantısını değiştirir.31 
Harold Adam Innis de insanların kullandığı iletişim teknolojilerini toplumsal ve ekonomik yapının 
temel belirleyicisi olarak kabul eder.32 Aynı şekilde Manuel Castells için de kitle iletişim araçları 
kültürümüzün ifadesidir; kültürümüz de kitle iletişim araçlarının sunduğu malzemeler üzerinden 
işler.33 
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Burada edebiyat açısından bakarsak eğer, kullanılan araçların edebiyatı da değiştirip şekillendirdiğini 
görebiliriz. Eskiden bir metin yazmak, üretmek satmak, satın almak ne denli zor bir işse günümüz ağ 
toplumunda o denli kolay bir iş haline gelmiştir. Ama bu kadar kolaylaşan dönemde enformasyonun 
artışı ile nitelikliye ve doğruya ulaşmak zorlaşmıştır. Burada kimsenin onayından geçmesine gerek 
yok. Onlarca, yüzlerce ve daha fazla kişi istediğini istediği şekilde yayınlayabilir. Ama herkesin yazar 
olabildiği çağımızda üst anlatılar biraz çöküşe de girmiş olabilir. Lyotard’a göre, en azından birincil 
neden; ulaştırma, medya ve enformasyon sistemlerini de içeren küresel iletişim teknolojilerinin bilgiyi 
bir meta olarak üretmesi olmuştur. Bilgi artık o naif modernist sanatsal, edebi, ya da bilimsel bir uğraş 
değil, ulusal ve uluslararası piyasalarda alınıp satılan bir maldır.34 Öylesine hızla yarışıyoruz ki yap-
kullan-at üçlemi hayatımızın bir parçası olmuş durumda. Diğer açıdan bakacak olursak; iyi bir yapıt 
oluşturmuş ama çeşitli sebeplerden ötürü eserini yayınlayamayan, kişilere önemli bir kapı da açıyor 
internet. Küresel Köy de edebiyat çerçevesinden değerlendirilirse; yapıtların yerellikten kurtulduğunu 
söyleyebiliriz. Oluşturulan bir içerik internete aktarıldığında tüm dünyanın bu içeriği izleyebilmesi 
için olanak oluşur. Oysa baskı çağına bakarsak bu ancak çok satan çok dile çevrilmiş kitaplar için daha 
olasıdır ama yine de bir ağ içerisindeki içerikle kıyaslanamaz. Böylece yazarlar yapıtlarını daha geniş 
bir kitle ve kültürle tanıştırabilme olanağına kavuşur. 
 
Her yenilik kendinden öncekini dönüştürüp geliştiriyor. Postmodernizm, modernizmin ötesi anlamına 
geliyordu ve kendisinden önce konulmuş olan tüm kuralları yıkarak, birçok alanı da içinde 
barındırarak düzensizliğinin içinde kendine bir düzen yaratmıştı. Elektronik teknolojinin gelişmesi 
postmodernizme de yeni bir boyut kazandırdı. Çünkü postmodernizm; kendinden önceki tüm akımları 
ve diğer türleri de içinde barındırıp, sanata serbest ve özgür bir nitelik kazandırıp, her statüdeki insana 
hitap edip, sanatçı üstünlüğünü yıkarak herkese üretme kapısını açık tutar. Ayrıca romanı, içine 
okurun da katılabileceği bir oyun havasına sokan, sanatı disiplinlerarası bir konuma getiren akımdır. 
Aslında sınırları hala netlik kazanmamıştır. Çünkü dijitalleşme postmodernizmi daha da 
disiplinlerarası ve metinlerarası bir boyuta getirmiştir ve belki bu da yeni bir akımın habercisidir. 
Edebiyata da multimedya sistemi yansımış ve edebiyatta da çoklu bir ortam oluşmuştur. Önemli bir 
yenilik olarak ise multimedya sistemi nasıl ki görsel ve işitsel ve yazılı medyayı kaynaştırdıysa 
edebiyatta da bir metne görsel ve işitsel unsurların eklenmesi ile multimedya bir edebiyat ortamı 
oluşmuştur. Dolayısıyla yaratım sınırsız olur ama okuyucunun düş gücü etkilenir mi bu ayrı bir konu. 
Ama anlatı salt alfabeden sıyrılıp sonsuz bir evrende yaşar. Böylece gerçekle kurmaca arasındaki fark 
da birbirinin içine geçer. Zaten “Postmodern sanatçı, sanat ile gerçek hayat arasındaki hayat bağlarını 
koparma çabası içindedir”. Böylece sanat gerçek hayattan kopar ama kendisine sanal bir hayat 
yaratmış olur. McLuhan da “bilgiler elektrik hızıyla aktarıldıkça, eğilimler ve söylentiler dünyası 
gerçek dünya olur” demiştir.35  İnternetin bir diğer avantajı da denemelere açık olmasıdır. Normalde 
basılan bir kitapta artık değişikliğe gidilemez ancak ikinci bir baskı yapılması gerekir. Ama dijital 
ortam söz konusu olunca bu durum değişiyor. Sayısal teknolojinin en önemli farklılıklarından biri olan 
“Undo” yani “Geri Alma” seçeneği bile tek başına bir dönüşümün temsilcisi olarak görülebilir. Bu 
seçenekten sonra ekran, bir yaratım sürecinin sayısız versiyonlarını yapabilme olanağına kavuşur ve 
farklılıkları denemeye cesaretlendiren bir araç olarak, yapılan işi oyunsallaştırır.36 Bir metinle adeta 
yapboz yapar gibi sayısız deneme ile en içe sinen tarafa ulaşılabilir. 
 
Yeni medya ortamı, anlatı tekniklerine çeşitlilik getirmiş, roman yaratım çerçevesini genişletmiştir. 
İnternetteki gelişmeler ve yeni teknolojilerle roman, sanatlararası, mecralararası, zamanlararası ve 
mekanlarası bir gezintide yol alır. Ama bunun yanında en önemli durum, kişilerin bağımsız olarak ve 
sınırsız bir alanda yaratım yapabilmeleridir. Multimedya, homojen bir edebiyat doğmasını da sağlamış 
başka bir çok alanı birbirinin içine dahil etmiş ve artık daha eklektik bir dil oluşmuştur. Gelişen her 
teknoloji, iletişim alanlarının büyümesi ve değişimi edebiyatı da şekillendirmeye devam edecektir. 
 
ROMANDA DİJİTALLEŞME: E-KİTAP 
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Elektronik çağ, ayrım gözetmeksizin herkesi kendi istedikleri biçimde –okur, yazar, paylaşımcı, aktif, 
pasif v.s.- kabul eder. Herhangi bir konuda uzman olma zorunluluğu yoktur. İnternet, herkesin içerik 
yaratabilmesi, paylaşabilmesi, katılabilmesi olanağını verir. İletişime önemi yadsınamayacak bir hız 
getirmiş, hatta video veya sesli görüşmelerle sanal da olsa karşılıklı bir görüşme yaratılmıştır. 
Edebiyat açısından bakacak olursak; daha önce de söylediğimiz gibi bireysel içerik yaratılabilmesi ile 
yayınevine bağlılık kalkmış ve herkesin yazar olabilmesi sağlanmıştır. 
 
Bilindiği gibi, 15. yüzyılda Johannes Gutenberg’in matbaayı bulması ile yeni bir çağa geçilmiş, kitap 
yayınlama konusunda devrim yaşanmıştır (Çünkü daha ucuz, daha kolay erişilebilir, daha kolay 
üretilebilir, daha kolay dağıtılabilirdi). O dönemden yıllar sonra yeni elektronik dönemle 1971 yılında 
“Gutenberg Projesi” adı ile kitap alanında yeni bir dönüşüm yaşandı. Michael S. Hart tarafından 
başlatılan projenin amacı dijital bir kütüphane oluşturmaktı. Yani gönüllülerle yürütülen çalışmada 
daha çok telif süresi dolmuş, kamu lisansı olan –yayınlanıp dağıtılması sorun teşkil etmeyecek- 
ücretsiz e-kitaplar yayınlanıyor. Bu dijital kütüphane daha çok dünya klasikleri ve akademik 
yayınlardan oluşuyor. Gutenberg Projesine dayalı olarak e-kitapların ortaya çıkışı ve kullanımı ile 
ilgili ilk gelişmeler 1987 yılında bilgisayar oyunları üreten bir firma olan Eastgate Systems'ın Michael 
Joyce'un "Afternoon" adlı kitabını diskette yayınlaması ve 1990 yılında Serendipity Systems'ın "PC-
Book" isimli e-kitap görüntüleme programını geliştirmesiyle ortaya çıkmıştır. 1992 yılında ise, e-
kitaplar metin tabanlı DOS ortamından, grafik tabanlı Windows ortamındaki edisyonlara 
dönüştürülmüş ve daha kolay okunabilecek bir biçime kavuşturulmuştur. E-kitap teknolojisindeki bu 
gelişmeleri 1993 yılında BiblioBytes'ın internet üzerinden e-kitap satmak üzere ilk web sitesini 
kurması, 1994 yılında e-kitap formatının metinden HTML'e geçişi ve aynı yıl içerisinde The Fiction 
Works adlı ilk e-kitap yayıncı şirketinin kurulması izlemiştir.37 Sonradan bir arama motoru olan 
Google da 2002 yılında Google Kitapları ile lisans bakımından sorun yaratmayan kitapların hepsini ve 
lisanslı olanlardan da yayıncıların izin verdiği kadar içeriği –önizleme gibi- yayınlamıştır. Günümüzde 
binlerce kitaba dijital kütüphaneler aracılığı ile bulunduğumuz yerden anında ulaşmak mümkündür. 
 
Elektronik kitaplar, hipermetin okuması gibi çeşitli bağlantılar arasında gezinmek yerine basılı bir 
kitabı sayfa sırasına göre okumayı gerektirir. Ama dijital kitaplardan da farklıdır. Çünkü dijital 
kitaplar düz metin belgeleri gibiyken elektronik kitaplar basılı kitabın internetteki yansımasıdır. 
1970’lerden 1980’li yıllara kadar bilgisayar teknolojisindeki yenilikler elektronik kitap fikrinin 
doğuşuna zemin hazırlamıştır. Özellikle 1980’lerde piyasaya çıkan elde taşınabilir bilgisayarlar, 
günümüz e-kitap okuyucu donanımların teknolojik altyapısını oluşturmaktadır. Ayrıca yine o yıllarda 
piyasaya çıkan elektronik sözlük, elektronik İncil, disket formatındaki kitaplar elektronik kitabın 
yayıncılık sektörüne girişini sağlamıştır.38 Dijital ortamda bulunan ve dijital cihazlarda –bilgisayar, 
akıllı telefon, ipad vs.- ekrandan okunabilen kitaplara e-kitap adı verilir.  Basılı bir kitabın elektronik 
ortama aktarılabilmesiyle oluşabildiği gibi doğrudan elektronik ortamda da üretilebilir. E-kitaplar 
basılı kitaptaki gibi düz bir metnin yanı sıra multimedya öğeleri ile zenginleştirilebilir. Yani yazar 
metnini müzik, animasyon, ses, video gibi görsel ve işitsel unsurlarla besleyebildiği gibi bahsettiği 
konuya dair hiperlinkler de verebilir. Elektronik kitaplar, basılı kitaplardaki avantajları da sağlar: 
metin içinde işaretleme yapmak, not almak, ayraç eklemek, sayfa çevirmek vs. Ek olarak satın alınan 
bir e-kitap bir cd’ye kaydedilebildiği gibi istenirse basılı olarak çıktısı da alınabilir. İnternetten indirip 
kullanılacak olan cihaza kaydettikten sonra okumak için internete bağlı olmak gerekmez. İnternette 
yayınlanan dijital kitaplardan farklı olarak okuyucunun üzerinde değişiklik yapmasına izin vermez. 
Normalde ekrana uzun süre bakmak göz yorgunluğuna sebep olurken e-kitap okuyucularda e-ink 
sayesinde bu durum minimuma indirilmiş hatta basılı bir kitap okuma şekline oldukça yaklaşmıştır. E-
kitaplar okuyucular, Microsoft Office gibi çeşitli programları da desteklemesi ve çeşitli dosyaları 
bünyesinde depolayabilmesi, internette sörf yapmaya izin vermesi ile kullanıcılara daha kullanışlı bir 
ortam sunar. 
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Marshall McLuhan’ın ‘Global Köy’ kuramına dönecek olursak; elektronik kitabın da küresel bir köy 
yarattığını söyleyebiliriz. Kabile döneminde kitaplar toplu olarak okunurken baskı çağının bireyciliği 
getirdiğini söylemiştik. İkinci sözlü kültürün hedef kitlesi, McLuhan’ın deyimi ile dünya köyünün 
halkıdır. Bu iki farklı dönem arasındaki bir diğer benzerlik de şimdiki zamana odaklanması, gösteri 
niteliğinin olması, yazı ve matbaanın yarattığı özel alan anlayışını yıkarak yeniden kamusal alanı ön 
plana çıkartmasıdır. Ancak bu kamusal alan, birinci sözlü kültürdeki gibi doğal ve katılımcı değil, 
aksine, önceden planlanmış ve kurgulanmış bir alandır.39 İnternetle herkes sanal bir kabile köyünde 
yaşıyorken e-kitaplarda da durum pek değişmiyor. Birçok kişi sanal da olsa aynı kitabı okuyor ve 
sanal bir köy yaratıyor. Her ne kadar e-kitaplarda da önceden kurgulanmış, planlanmış bir alan olsa da 
internet bu durumun kabile dönemindeki gibi doğal bir akışa girmesine de yol açıyor. 
Günümüzde elektronik kitaplar basılı kitapların tüm özelliklerini taşımasının yanı sıra kendine özgü 
yeni özelliklere de sahiptir. Yeni özellikler metni zenginleştirmenin dışında okura da metni kendi 
istediği formda okuma imkanını verir. Okur basılı bir kitapta herhangi bir değişikliğe gidemezken 
elektronik kitaplar kendilerini kişiye özel biçim yaratmalarını sağlayarak okumayı da bir oyun 
havasına sokar. Sayısal kitabın bu konudaki avantajı tasarımın teknolojik açıdan değiştirilebilir olması. 
E-kitaplarda yazı fontu, boyutu ve satır aralığı, sayfanın arka plan rengi ve parlaklığı okurun isteğine 
göre istediği kadar düzenlenebilir. Çünkü sayfa sınırı gibi bir durum yoktur. Basılı kitaptaki gibi metin 
içi işaretleme, not alma yapılabilir ama basılının tersine işaretleri ve notları geri alma seçeneği de 
vardır. Böylece kitaplar karalama defterine dönmekten kurtulmuş olur. Metin içinde basit arama 
seçenekleri ile istenilen bölüme rahatlıkla gidilebilir. Yine de basımevine bağlı kalmadan istenildiği 
gibi bir biçime çevrilen metnin çıktısı alınarak basılı da kullanılabilir. Ayrıca e-kitaplar hiperlinklerle 
destelenir. Dolayısıyla okur bir kaynaktan diğerine rahatlıkla geçiş olanağı elde eder. Ayrıca e-
kitaplarda raf ömrü veya raf sayısına göre depolama sıkıntısı yaşanmaz. Zaten internet uzamında var 
oldukları için sınırsız bir depolama ve raf ömrü vardır. Okur da kendi dijital kütüphanesini okumaya 
uygun küçük cihazı ile istediği her yere götürebilir. 
 
E-kitaplardaki bir diğer özellik multimedyaya açık bir yapıda oluşu. Dolayısıyla ses, video, görüntü 
gibi birçok unsur eklenebilir. Metin yalnızca metin olmaktan daha çok çıkacak; en basitinden, ses 
kaydı olarak satılan ("audio") kitaplar, yazılı metinle kolayca birleşecek, aynı e-kitap dosyası içinde 
hem metin, hem de seslendirmesi (hatta çevirisi) yer alabilecek. Yine dijital oldukları için, diğer dijital 
metinlerle de kesintisiz bir uzam oluşturacaklar ve yepyeni okuma pratiklerine imkân verecekler.40 
Görünen o ki hepimiz e-kitabı yakın bir gelecekte fonda akan görüntüler ve müzikle iç içe, sinema 
teknikleriyle, efektlerle de desteklenmiş olarak okuyabileceğiz.41 Fakat yine de bu okunan, aynı 
zamanda izlenen, istenirse dinlenen şey bir metin midir? Sorunun ucu şimdilik açıktır. Çünkü ağlar, 
sınırsız biçimde genişleyebilen, ağ çerçevesinde iletişim kurabilmeleri, açıkçası aynı iletişim 
kurallarını (örneğin değerler ya da performans hedefleri) paylaşmaları halinde yeni düğümlerle 
bütünleşen açık yapılardır. Ağa dayalı bir toplumsal yapı, dengesini bozmaksızın yeniliklere 
gidebilecek, son derece dinamik, açık bir sistemdir.42 
 
E-kitabın sunduğu dezavantajlardan bahsedersek; herkesin kendi kendine yazar olabilmesi ve kitabını 
yayınlayabilmesi bir tür kitch-edebiyata zemin hazırlayabilir. Hız ile birlikte her şey çok çabuk üretilip 
tüketildiğinden dolayı bir kitap çıktıktan kısa bir süre sonra miladını doldurmadan ortadan kalkabilir. 
Teknolojiyi üretenlerin onun içeriğini ve çevresini de oluşturanlar olduğu için katılım ve yaratım 
konusunda yıkılan tekelin üretimde güçlendiğini söyleyebiliriz. Buna örnek olarak e-kitabı herkes 
oluşturabilirken, e-kitap okuyucu yazılım ve donanımların daha güçlü olan tarafta –büyük çoğunlukla- 
bulunduğunu ve diğerleri tarafından ancak kopyalandığını görebiliriz. Herkesin katılabildiği bu denli 
hızlı ve fazla olan seri üretim McLuhan’ın deyimi ile konserve ve paketlenmiş bir üretim hattına 
dönüşebilir. Evrensel olduğu kadar beşikten mezara gözetleme işini de acımasızca sürdüren elektronik 
haberleşme araçları, mahremiyet isteğimiz ile bilgi alma ihtiyacımız arasında ciddi bir ikilem 
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yaratıyor.43 Sanal kitaplığımızda ne satın alıp okuduğumuz bulunabilir ama bir arkadaşımızdan alıp 
iade ettiğimiz kitabı ve içeriğini kimse bilmez. Bir yayınevinde editör, redaktör, tasarımcı, grafiker 
gibi alanında uzman kişilerin elinden geçmemiş bir kitap ne kadar kaliteli ve nitelikli olabilir? 
Multimedya ile görsel ve işitsel açıdan sınırsızca desteklenmiş bir e-kitap hala kitaptır belki ama 
metnin yeri nerededir? Elbette ki tür kaynaşması besleyici bir durum fakat birbirlerinin içinde 
birbirleri ile eşitlendiklerinde ortaya çıkan hangisi olacak? 
 
Öte yandan dijital teknolojinin maliyetleri düşürmesi kitabın daha çok insana ulaşmasını sağlar. daha 
seri bir üretim vardır. Matbaa kitap basım sayısı konusunda önemli olanaklar ve hız sağlamış olsa da 
dijital teknolojinin hızına yetişmesi mümkün değildir. Çünkü baskı için bir matbaaya ihtiyaç vardır, 
oysa dijital teknolojide internet alanında yetkin olan herkes kendi içinde bir yayınevidir zaten. Matbaa 
grup çalışmasından çıkmış insanların bireysel olarak katılıp üretim yapabilecekleri dijital bir matbaa 
oluşmuştur. Bu durum da matbaanın erişemeyeceği kadar çok yayın yapma ve kopyalayarak çoğaltma 
olanağı demektir. 
 
Bunun yanında bir de e-kitabın sunduğu avantajlar konusunda bir değerlendirme yapılırsa; elektronik 
mürekkep teknolojisi ve arka plan aydınlatma seçenekleri ile basılı kitap okur gibi kitap okunabilir 
böylece uzun süre ekrana bakmaktan kaynaklı göz yorulmaları önlenmiş olur. Basılı kitapta uzun uzun 
aranan kelimeler e-kitapta arama butonuyla kolayca bulunabilir. Yazı karakteri, boyutu isteğe bağlı 
olarak ayarlanabilir. İstenilen yerler işaretlenebilir, not alınabilir, kitap ayracı eklenebilir. Anlamı 
bilinmeyen bir kelime üstüne tıklanarak öğrenilebilir (özellikle yabancı dilde kitap okurken önemli bir 
avantajdır.) ve kitap içerisinde verilen bağlantılara tıklama ile kolayca gidilebilir (özellikle 
kaynakçalara ulaşabilmek açısından önemlidir.). Aynı anda birden fazla kitap okuyanlar kitaplar 
arasında rahatlıkla geçiş yapabilirler. Baskı adedi, depolama ve dağıtım masrafları ve zorlukları 
minimum düzeye iner. Ulaşması zor olan yerlere de ulaşabilir. Ayrıca dünyanın dört bir tarafında 
dolaşımdadır. Dolayısıyla birçok faklı milletten insana ulaşma olanağı vardır. Dijital ortama 
aktarıldığından farklı dillere çevrilmesi kolaydır. Hatta e-kitaplara çeşitli dil seçenekleri eklenebilir ve 
okur tercih ettiği dilde okuyabilir. Bunun için bir kitabın birkaç dildeki basımlarını almak zorunda 
kalmaz. Yayıncılara bağlılık ortadan kalkar. İsteyen herkes hem yazar hem yayıncı olabilir ve kendi 
kitabının reklamını internetten kendisi yapabilir. Çok tanınmamış yazarlara da kendilerini tanıtmaları 
bakımından bir ortam doğar. Yayıncılar için de baskı maliyetleri düşer ve iş gücü konusunda 
rahatlama olur. Bir kitap bir kez dijital ortama aktarıldığında istenildiği kadar kopyalanıp dağıtılabilir 
ve maliyet olmadan değişiklikler yapılabilir. Araştırma yapanlar, öğrenciler vs. kütüphanede 
olduğundan daha hızlı şeklide ve daha çok kitabı tarayabilirler ve aynı kitabı aynı anda birçok kişi 
inceleyebilir. Online satış sistemi ile yayıncılar, yazarlar kitaplarının satış adedini rahatlıkla takip 
edebilirler. Baskısı tükenmiş veya çeşitli sebeplerle baskısı durdurulmuş kitaplara ulaşım vardır. 
Yıpranmış, yırtılmış kitaplara dair yapılan harcama ortadan kalkar. Kişilerin kendi özel sanal 
kütüphaneleri veya internet ortamında bulunan online kütüphaneler her zaman her yerde ulaşılabilirdir. 
Yanında çok kitap taşımaya gerek kalmaz. Ayrıca bir diskette veya CD’de bir sürü kitap saklanarak 
hiç yer kaplamadan taşınabilir. Bu da kütüphanelerden ödünç kitap alırken oldukça kullanışlı bir 
yöntem olarak düşünülebilir. Sanal kitaplıklar rahatlıkla konu, tür, yazar veya kitap adı, okunma sırası, 
tarihe göre gibi çeşitli seçeneklere göre kategorilendirilebilir. Multimedya ile görsel ve işitsel açıdan 
istenildiği şekilde dizayn edilebilir. Sanatsal açıdan yaratıcılığın artmasına katkıda bulunur. Kitapların 
fiziksel olarak kapladıkları alan açılır. Ama yine de istenildiği takdirde yazıcıdan istenilen bölümler 
veya kitabın tümü çıktı olarak alınabilir. 
 
Tüm bunların dışında e-kitap okuyucuları da teknolojik olarak her geçen gün gelişmektedir. İnternete 
bağlanan, müzik dinlenebilen, sesli okuma ve grafik çizme, resim yapma imkanları sunan ve daha bir 
çok niteliğe sahip okuyucular üretilmektedir. Ayrıca online olarak kitap, gazete, dergi okunabilir veya 
satın alınabilir. Böylece okumak, hem keyifli vakit geçirme hem de aynı anda birçok kanalda gezerek 
çeşitli bilgi kaynaklarına aracı bir duruma gelmiştir. McLuhan, “elektronik çağda insanların, yazılı 
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kültürde olduğundan çok daha bilinçli olacağını”44 söylerken bunu kastetmekteydi belki. Çünkü 
insanlar artık tekellerin sunduğu belirli kalıplara bağlı kalmaktan kurtulmuş kendi isteklerine göre 
tercih yapma şansı elde etmişlerdir. Ayrıca elektronik çağda tüm duyularını –biri diğerinden üstün 
olmaksızın- aynı anda kullanabilirler. 
 
SONUÇ 
İletişim insan doğasının en büyük gereksinimlerden biridir ve insanlığın en eski tarihinden günümüze 
değin mesajlar çok çeşitli şekillerde iletilmiş bunun için oldukça çeşitli buluşlar ortaya çıkmıştır. On 
binlerce yıldan beri resimler, göstergeler ve tasvirler aracılığıyla mesaj iletmenin sayısız yolu 
bulunmuştur. Ama yazının kendisi ancak, kullanıcıların düşündükleri ve hissettikleri şeyi somutlaştırıp 
açıkça belirleyebilecekleri düzenli bir gösterge ya da simgeler bütünü oluşturulduktan sonra ortaya 
çıkmıştır.45 Belli bir sıraya koyacak olursak; piktogram denilen resimyazılar nesnelerin olduğu şekliyle 
çizilmesiydi. Sonra düşüncelerin de işin içine girmesi ile ideogram denilen düşünce yazısı ortaya çıktı. 
Yazının doğuşuna zemin hazırlayan en önemli alet kil tabletlerdir. Çünkü kil tabletler yapısı ve 
kullanıldığı sivri uçlu kalem itibarıyla resim tarzından çok köşeli çizimlere el veren bir yapıdaydı. Kil 
tabletlere yapılan çizgisel şekiller yazının doğuşu için bir kaynak oluşturur ve bu yazı da çivi yazısı 
adını alır. Kil tablet, papirüs, parşömen dışında tahta, kurşun, mermer, balmumu gibi nesneler de yazı 
için araç olarak kullanılmıştır. Çivi yazısı zamanla yalınlaştırılarak alfabe bulunmuş ve keşiflerle, 
ticaret yolları ile yayılmıştır. 
 
Sonra da artık günümüze değin önemini ve kullanımını sürdürecek olan kağıt bulunur. Kağıdın 
bulunması aynı zamanda Gutenberg’in matbaayı bulması ile oldukça büyük yer edinecek ve yazı 
konusunda yeni bir dönem başlayacaktır. Çünkü o zamana kadar yazı elle ve ancak ustalarınca 
yazılıyor, belli bir çevrenin tekelinde kalıyordu. Elle yapılan bir işlem olması daha az sayıda olmasına 
ve daha az insana ulaşması anlamına da geliyordu. Ancak matbaa seri üretimi ortaya çıkarmış daha 
geniş kitlelere daha hızlı yayılımı sağlamıştır. 
 
Önemli olan başka bir durum da matbaadan önceki elyazması döneminde genel olarak dini metinler 
ağırlıktaydı ve bu alan dini sınıfın elindeydi. Yani kitap konusunda güçlü bir tek biçimlilik tek 
yönlülük olduğu söylenebilir. Ama matbaa, yeni eserlerin, yeni türlerin doğması, rahatlıkla 
yayılabilmesi, dini sınıf dışında kalanların da yazarlık yapabilmesi gibi durumları da beraberinde 
getirir. 
 
Matbaanın birçok kalıplaşmış kuralı yıkıp bazı kurumları da alt üst ettiğini söyleyebiliriz. 
Bahsettiğimiz gibi el yazması dönemi dini sınıf tek eline almış din içerikli metinlerin üretildiği bir 
üretim hattı kurmuşlardı. Genel olarak da tek dil, tek biçim, tek konu olduğunu söylemek mümkündür. 
Tek tipçi bir toplumun da ne kadar ilerleyeceği, gelişim göstereceği elbette ki kuşkuludur ama bunu 
yöneten kesimin kişisel çıkarlarına denk düştüğü de açıktır.  Ancak matbaa, sivillerin din adamlarına, 
ulusal ve yerel dillerin Latince’ye, bilimin inanca karşı kullandığı bir araç haline gelmekteydi.46 Bu ve 
bunun gibi birçok nedenlerle dini sınıf matbaaya hiç sıcak bakmadı bu konuda oldukça gelenekçi bir 
tavır takındı. Çünkü matbaa artık yazının onların tekelinden çıkacağı, otoritelerinin de sarsılacağı 
anlamına geliyordu. 
 
Matbaa dönemine kadar dini bir sınıfın egemenliğinde olan dönem ortaçağ olarak adlandırılır. Bu 
dönem aslında Antik Yunan dönemi ile Rönesans dönemi arasında kalan dönemdir. Dini sınıfın 
hakimiyeti söz konusu olduğu için edebiyat konusunda da dini içerikler vardı. Skolastik baskı altında 
‘ilk günah fikrinin’ şekillendirdiği bir hayat yaşayan, ruhban sınıfın baskısı hatta sömürüsü altında 
yaşamak zorunda kalan insanlar keşifler, icatlar ve diğer değişimlerden etkilenerek uyanmaya ve 
kendilerine sunulan doğrulara başkaldırmaya başlarlar. Bu başkaldırı Antik kültürün yani Yunan ve 
Latin edebiyatının insanı merkez alan eserlerinin tekrar gündeme gelmesine neden olur. Devlet ve 
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kilise dilinin Latince olması da bu dönüşü kolaylaştırır.47 Antik dönemin insana yönelen bakışı ile 
hümanist bir hayat görüşü devreye girer ve bu her alan gibi edebiyatta da kendini gösterir. Matbaa bu 
düşüncelerin yayılması konusunda önemli bir etken olmuştur. Ek olarak yeni edebiyat türleri de 
doğmuştur. En önemlilerinden biri de günümüzde de çokça tercih edilen roman türüdür. Böylece bir 
dönem sona ererken yeni bir dönem, Rönesans Dönemi başgösterir. 
 
Matbaa ile birlikte daha rahat bir ortamda ve daha çeşitli kişilerce yazıya dökülen fikirler daha geniş 
ortama yayılır. Artık tekbiçimlilik kavramı yerine çokbiçimlilik vardır ama burada da tam bir özgürlük 
olduğu söylenemez. Antik döneme duyulan özlem o dönemin edebiyatına olan ilgiyi de beraberinde 
getirmiş kendi dönemlerine göre yorumlanarak ortaya yeni bir edebiyat dönemi çıkmıştır. Klasik 
edebiyat diye adlandırılan bu dönem en iyiyi, en seçkini, en soyluyu merkezine alır. Bunların zıtlarını 
ise dışlar. 
 
Edebiyat yapıtlarıyla sosyo-ekonomik yaşamın benzeş (homolog) olduğuna göre, edebiyat türleri bu 
koşutluğa bağlı olarak ortaya çıkmış yazma biçimleridir Goldmann’a göre. Onlarla beslenir, büyür, 
değişir ve yok olurlar.48 Akımlar da zaten bir takım olgulardan etkilenilerek meydana gelmiştir. Şimdi 
ise yepyeni bir dönemde Manuel Castells’in söylediği gibi “ağ toplumu”nda yaşıyoruz. Her yanımız 
ağlarla çevrili ve birbirimize de bu görünmeyen ağlarla bağlıyız. Değişen şeyler elbette ki salt türler 
değildir, kullanılan araçlar da bu değişimlerden etkilenir. Yeni buluşlar, teknolojik gelişmeler her şey 
aslında bir bütün halinde kavrulurlar. Geçmişten bugüne baktığımızda; kil tablet, papirüs, parşömen, 
kağıt ve yine tablet ama bu kez teknolojinin son olanakları ile birleşmiş bilgisayarların küçültülmüş 
hali. 
 
Aslında daha genel bir bakışla birçok olgunun iletişim gereksiniminden doğduğunu söylememiz 
mümkündür. Sanat olsun, edebiyat olsun bir şeyler anlatmak için, bilimsel durumlar aktarmak içindir 
vs. daha sayabiliriz. Daha hızlı daha kolay iletişim kurup aktarmanın yolları teknoloji ile kesişir. 
Dolayısıyla bunlar bir bütünün ayrı parçaları gibi olsalar da ortaya konduklarında muazzam bir 
biçimde birleşirler. Yine iletişim gereksiniminden üretilen internet ve bilgisayar ile dünyanın 
tanışması, yirminci yüzyılın başlarında olmuştur. Amaç, askeri alanda rahat iletişim kurulabilmesi iken 
geliştirilerek tüm dünyaya yayılmış internet erişimine sahip herkesin iletişim içine katılabileceği bir 
yapı meydana gelmiştir. Tüm medya olanaklarının birleşebilmesi ve herkesin katılımda olabilmesi 
açısından postmodernizm ile bir ilişki kurulabilir. Hatta postmodernizmin ileri boyutu olarak 
algılanabilir. Nasıl ki postmodernizm tüm klişeleri yıkarak her şeye olur gözü ile bakıyor ve tüm 
türleri ve biçimleri kendisinde barındırabiliyorsa internet de bunu daha çok unsuru ve disiplini 
ekleyerek yapıyor. 
 
Her yeni teknolojik gelişme de yeni bir kültürel dönüşüme işarettir ve internetle birlikte de yeni ve 
eskisine hiç benzemeyen bir döneme girilmiştir. Yeni medya kavramları da internetle birlikte 
oluşmuştur. Geleneksel medya araçlarını radyo, televizyon, gazete gibi izleyici katılımına izin 
vermeyen tek yönlü araçlar olarak tanımlamıştık. Yeni medya araçları ise dijital olan, belli bir formata 
sahip olmayan ve en önemlisi katılıma izin veren yapıda ama bunun yanında da fazla enformasyona 
yol açan araçlardır. Yeni medya araçları, iletişime çok yönlülük, hız getirmiş, mesafe sorununu 
ortadan kaldırmıştır. Bu noktada multimedya kavramından bahsetmek gerekir. Multimedya yeni 
medya ile hayatımıza girmiş bir kavram olup metin, ses, video, görüntü gibi tüm görsel, işitsel alanları 
tek bir çatı altında toplayan çoklu bir ortamdır. Bunu da ister tek başınıza ister bir ister birçok kişi ile 
bir alışveriş olarak yapabilirsiniz. Hemen bu noktada Marshall McLuhan’a dönmek gerekir: “küresel 
köy”. Kabile çağındaki insanlar kendi toplulukları ile kolay ve hızlı iletişim kurabiliyor ve herkes 
herkesten haberdar olabiliyordu. Şimdi ise internet ile birlikte dünya komple bir kabile durumuna 
indirgenmiş herkesin herkesle kolay, hızlı iletişimde bulunup haberdar olması sağlanmıştır ve böylece 
küresel ölçekte bir köy oluşmuştur. Manuel Castells’e göre de bu durum “ağ toplumu” olarak 
açıklanıyor. Her birimiz bu internet ağları ile bağlıyız. Ama ona göre küresel köyde değil, küresel 
olarak üretilip yerel olarak dağıtılan kulübelerde yaşadığımız daha doğru. 
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Klasizm edebiyatın seçkinliğe yönelik olduğunu savunmuştu, romantizm duygu dünyasına yönelmişti, 
realizm gerçekliği üstün tutmuştu, modernizm aklı ön plana çıkarmış ve sanatı sadece sanatçı yapar 
demişti. Postmodernizm ise tüm kuralları yıkmış hepsi olur, ama sanatı da isteyen herkes icra edebilir 
demişti. Böylece sanatçıların kulvarına başka mesleklerden insanlar da katılmış kendilerine yer 
edinmeye çalışmışlardı. Ama tabi bu özgürlükte de bir takım sınırlamalar vardı. Mesela bir romanın 
basılması için –yazarın kendi imkanları ile bastırması dışında- yayınevlerine bağlılık, bir yayınevi 
tekeli vardı. Önce kabul edilmek sonra da diğer yazarlar arasında görünür olmak gerekiyordu. İnternet 
dönemine baktığımızda bu sınırlamaların da kalktığı söylenebilir. Hatta yayınevlerinin sahip oldukları 
tekel sarsılmaya bile başladı. Çünkü internet ortamında yazar kendi romanı yayınlayabilir, reklamını 
ve pazarlamasını rahatça yapabilir. Üstelik tüm bunları bedavaya da getirebilir. Fakat buradaki sorun 
da fazla enformasyon yükü. Çoğunluğun yazar olmaya çalıştığı ve belki herkesin metinler yayınladığı 
bir platformda öne çıkmak zorlaşmayacak mı? Hem okur bunca metin arasından sıyrılarak nitelikli 
olana nasıl ulaşacak? Bu gibi sorunlar hemen akla gelenler. 
 
İnternetteki katılım olanağı izleyiciyi interaktif bir konuma getirmiştir. McLuhan’ın tanımına göre 
‘soğuk medya’ dönemi. Geleneksel olarak adlandırılan televizyon, radyo, gazete gibi iletişim araçları 
katılıma izin vermeyen sıcak araçlardı. Ama internet soğuk bir araç olup katılım düzeyi yüksektir. 
Böylece üzerinde durduğumuz ürünle ilgili sahibine, yayıncısına vs. bir ileti gönderip yanıt alabilir, 
diğer katılımcıların görüşlerine ulaşabilir hatta onlarla da sanal platformda konu hakkında 
konuşabiliriz. Belki geleneksel yöntemlere göre çok daha fazla istihbarat sağlanabilir. Aslında Castells 
de bu durumu “sanal cemaatler” olarak değerlendiriyor. Örnek verecek olursak; bir A kitabı ile ilgili 
sanal bir grup oluşturup bu grupla konu hakkında iletişime geçmek fikir alışverişinde bulunmak, 
tartışmak bir sanal cemaat oluşturmaktır. İnternetin getirisi olan katılıma izin veren soğuk medya, 
katılımla kurulan sanal cemaatler, oluşan global köy, artık sadece yereli değil global olan her şeyi 
anında klavyenin ucuna getiriyor. 
 
Peki burada etkileşimden de söz etmenin gerekliliği yok mu? Sonuç olarak bir kişi ile yapılan küçük 
bir fikir alışverişi bile etkileşimi ve değişimi sağladığına göre bunca yoğun etkileşim küresel çaptaki 
köyümüzü ya da kulübemizi nasıl etkileyecek? McLuhan’ın sloganlaştırılmış olan “araç mesajdır” 
sözü hemen akla geliyor. Bir iletinin içeriğinden çok hangi araçla iletildiği önemlidir. Çünkü ileti 
iletildiği araca göre farklılıklar gösterir. Bir haberin gazeteden okunması ile radyodan dinlenmesi veya 
televizyondan izlenmesi başka başka anlamlar taşır. Artık her birini tek bir mecrada alıyoruz. Fakat 
Castells ağ toplumu kuramından hareketle McLuhan’ın bu sözüne karşılık internet dönemi için “ağ 
mesajdır” der. Sonuç olarak bu çağda her şey ağlar üzerinden yürümekte ve internet ortamında diğer 
tüm medya ve iletişim organları birleşmektedir. Hem de bolca etkileşim içerisinde. 
 
Buraya kadar genel değişimi ve yenilikleri tartışmaya çalıştık. Biraz da e-kitaplardan söz edecek 
olursak; bildiğimiz gibi e-kitap basılı bir kitabın web ortamında sunulmuş şekli. Tabi bu konu geniş 
olarak çalışmanın üçüncü bölümünde açıklanmaya çalışıldı ama dünyada da henüz yeni olan bu 
kavram Türkiye’de çok çok daha yeni. Tam olarak gelişimi tamamlanmadığı gibi basılı kitaplara 
kıyasla çok fazla benimsenmedi, ama dediğimiz gibi “şimdilik”. Çok az geriye gidersek insanlar 
internet ortamındaki kendilerine özgü oluşturdukları blog adı verilen sayfalarda yazmaya başladılar, 
sosyal medya da bu yazarlık durumunu tetikledi ve aslında internet ortamında herkes okuryazar 
kimliğine büründü. (Sonradan ünlenmiş çeşitli blog ve sosyal medya yazarlarının kitapları da 
yayınevlerince basıldı ve burada internette kendi imkanları ile görünür olabilme durumu açıklanabilir) 
Sonra kitaplar değişik formatlarda dijital olarak yayınlandı. Bunlar arasında yasal olmayan yani korsan 
yayınlar da vardı yasal olarak yayınlanan kitaplar da. Hatta dijital kütüphaneler kuruldu. İnsanlar bu 
sanal kütüphanelerden nerede olurlarsa olsunlar bedavaya veya fiziksel kitaba göre daha uygun bir 
fiyatta sahip olabildiler. Zamanla da elektronik kitap denilen sistem geliştirildi. Bu sistemdeki format 
basılı kitaba oldukça benzer özellikler taşıyor. Sayfaları çevirme, not alma, işaretleme, ayraç ekleme 
gibi fonksiyonların yanı sıra arka plan rengi, yazı boyutu ve fontunu değiştirebilme, ekran ışığını 
ayarlama gibi de birçok kullanım olanaklarına sahip. Ayrıca e-kitaplar için kullanılan reader, tablet 
bilgisayar, akıllı telefon gibi cihazlara yanımızda taşıyamayacağımız kadar çok hatta bir kitaplık 
dolusu kitabı saklayıp her yere taşıyabiliriz, her an her yerde yanımızda gezen bir kütüphane. 
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E-kitapla gelen kitaba özgü oluşan dönüşüme bakarken aslında önemli olan konu “romana ne olacağı.”  
İnternetteki multimedyadan bahsetmiştik ve aynı durum e-kitaplar için de geçerli. E-kitaplar da çoklu 
ortama imkan veren bir yapıda tasarlanmış ve geliştirilmeye devam ediyor. Bu gelişmelere paralel 
olarak zaman içerisinde bir e-kitaba video, müzik, animasyon, efekt gibi uygulamaların da 
eklenebileceği öngörülebilir. “Araç mesajdır”dan yola çıkarsak McLuhan, insan eliyle oluşturulmuş 
her yapının zamanla genişleyerek yok olup gidebileceğine dair bir açıklaması var. Roman da insan 
eliyle oluşturulduğuna göre yakın gelecekte en gelişmiş hali bu farklı türlerin de aynı platform 
üzerinde verilebileceği e-kitaplar olacak. Burada bu kadar görsel ve işitsel unsurun yanında metin 
acaba yok olup gitmeye dönecek mi ya da arada kaynayacak mı? Çünkü geleneksel taraftan 
baktığımızda sadece metnin tekeli var belki araya resimler girebilir ama yine de bu metnin salt 
varlığını değiştirmez. Okurun imgeleminde de bir kösteklenme olma olasılığı oldukça yüksek. Sonuç 
olarak sadece metin varken kendi hayal gücümüzün sınırları içindeyiz. Oysa araya sesler, görüntüler 
girdiğinde bunları oluşturanın imgelemleri ile de bir yerde sınırlanmış olacağız. 
 
Castells “ağlarla bağlanmanın ikinci bir sanal kimlik oluşturduğunu ve ikinci bir alanda yaşattığını” 
söyler. Sonuç olarak geleneksel yöntemler fiziksel katılım ister ama sanalda olduğun yerden bir klavye 
ucundan soyut bir uzamdaki katılım söz konusu. Hal böyle olunca temas azalacak ve bir soyutlanma 
da meydana gelecek. Bu durum için tabi ki iyi mi kötü mü gibi şimdiden kesin bir yargı koymak doğru 
olmaz ama insan ilişkilerinde de bir değişim yaşanacağı açık. Yeni teknolojik insan, bütüncüllüğüne 
ve kapsamlılığına doğru yarışırken, eski zamanlarda olduğu gibi bir doğa deneyimine, bir “vahşi 
doğa” deneyimine sahip olmayacak. Teması kaybedecek ve biz artık farkındayız ki temas, yalnızca bir 
deri basıncı değil ve fakat bütün duyuların aynı anda kavranması, bir tür dokunsallıktır. Doğayı 
doğrudan bir deneyim olarak yitirmemiz halinde denge tekerini, doğal yasanın mihenk taşını yitiririz. 
İster uyuşturucuyla ister uyuşturucusuz, zihin, soyutlamanın tehlikeli sınırlarına doğru özgürce 
seyretme eğilimi gösterir.49 Bulunduğumuz yerden hiç ayrılmadan dünyanın her hangi bir yerinde 
yayınlanmış bir kitabı bir tıkla ekranımıza getirebiliriz. Bu durum bir takım olanaklara uzak olan bir 
yerde yaşayıp da istediği kitaba ulaşamayan için, araştırmaya vakti olmayan için, bekleme süresi kısıtlı 
olan için vs. oldukça önemli. Kitabı hemen okuruz ve onun hakkında daha çok bilgi, yorum almak 
isteriz veya bir araştırma, çalışma için farklı görüşler gereklidir. Kısacık bir zaman içinde sanal bir 
topluluk yaratır (cemaat) tartışmaya ve alışverişe gireriz. Hatta yazar veya yayınevi ile de irtibatı 
rahatça kurabiliriz.  Böyle bakınca eski dönemlere kıyasla oldukça etkileyici ve yaşamı kolaylaştırıcı. 
Peki ya temassızlık? Giderek insan ilişkileri yüz yüze iletişim sıcaklığından uzak soğuk bir ekran ve 
klavye üzerinde gerçekleşecek ve belki de dijital doğanlar için bugünkü geleneksel yöntemler 
azalmaya, yok olmaya doğru gidecek. Olanakların genişlediğine bakılırsa teknoloji iyi veya kötü değil 
teknoloji olanakları geniş ama nasıl kullanıldığı önemli olan buna paralel farklı değişimler yaşanacağı 
belli olan bir sistemdir. 
 
E-kitaplar için de aynı durum geçerli. Belki kütüphanede başkasının aldığı kitabı getirene kadar 
beklememiz gerekir, belki aradığımız kitabın baskısı tükenmiştir, belki kitabın bize ulaşamayacağı bir 
noktadayızdır. Teknolojik gelişmeler doğrultusunda bunların bir önemi kalmıyor, sanal kütüphanede 
aynı kitabı bir sürü kişi inceleyebilir, baskısı tükendi diye bir durum söz konusu değil çünkü bir kez 
dijitalleşen veri tükenmez ve yok olamaz, internet erişimimizin olduğu her yerde de kitaplar ayağımıza 
gelir. Basılı kitabın fiziksel varlığı geleneksel düşünenler için duygusal bir taraf tabii ki kağıt kokusu, 
kağıt hışırtısı ve dokunuşu. Çevreci bir anlayış ile e-kitapların çok daha iyi olduğunu söyleyebiliriz. 
Ama fiziksel bir kitabın bazı geleneksel taraflarını da korumak gerekebilir. 
 
Şimdi gelelim e-kitaplar romanlar için aslında nasıl bir form oluşturabilir. El yazması dönemi de 
matbaa dönemi de aslında sadece kağıt, mürekkep, harflerden ibaret. Burada kağıt yerine ekran, 
mürekkep yerine klavye ama bir de çoklu ortam seçenekleri var. Bir roman düşünelim; metin var, -
metinsiz roman olmaz zaten-  üzerine yazar veya yayıncı tarafından romana uygun bir veya birkaç 
seçenekli açıp kapatabileceğimiz müzik ekleniyor, aralarda belki romanın konusuna uygun animasyon, 
grafik, karikatür, video, resim her birini ekleyebiliyoruz. Bir de hipermetinler, linklerle desteklenmiş. 
Şuanda tüm bunların olduğu bir e-kitap yok tabii ki ama yakında üretilecek. Bu açıdan 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
49!M.!McLuhan,!B.!R.!Powers,!s.!157!



The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication - TOJDAC October 2014 Volume 4 Issue 4!
!

Copyright © The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication! 32!

canlandırıldığında salt roman mı görüyoruz yoksa bir oyun mu? Aslında pek fark etmez çünkü 
postmodern romancı romanı bir oyun gibi düşünür, kurgular. Elektronik devrimin yansıması bu oyun 
oldukça çeşitlenmiş durumda. Her yeni gelişme yeni bir ortamı ve akımı doğurur. Peki bu yeni ortam 
postmodernizmin sonu ve yeni bir akımın doğacağına işaret mi? Aslında değil gibi çünkü 
postmodernizm zaten her türü, biçimi, disiplini kabul edip de her şey gider, hepsi olur demiyor 
muydu? Bu durumda bunları da postmodern olarak algılamakta bir sakınca yok gibi gözüküyor. Ama 
fiziksel romanın oldukça dışına çıkıldığı için yeni bir akım değil de yeni bir roman türü olarak post-
roman tanımlaması yapabiliriz: “Romanın ötesinde bir roman türü.” 
 
Sanalda üretilip, sanalda dağıtılan, multimedya olanaklarına sahip romanla dijital doğan sanalda 
yaşayan yazar ve okurları birleşiyor: Post-romanın post-okuryazarları. Kısaca, “Metin olma, bir şeyleri 
bu şekilde anlatma özelliğini yitirmeyen, okura geleneksel roman okumak gibi verdiği tadı, 
yüzleşmeyi kaybettirmeyen, ama klasik roman tanımlarının da dışına çıkmış, sanat olma durumu 
koruyan, diğer çoklu ortam öğelerini de barındıran bir tarzda olacaksa post-roman diyebiliriz”. Zaten 
metin olma özelliğini yitirdiği an roman yok olmuş demektir. Böylesi öte bir durumu gerçekten 
romanın sonraki aşaması, romanın ötesi olarak post-roman olarak tanımlayabiliriz. 
 
KAYNAKÇA 
Akaş, Cem. Varlık Dergisi, Şubat 2012 
Aktulum, Kubilay. Metinlerarası İlişkiler, İstanbul: Öteki Yayınevi, 1999 
Alankuş, Sevda. Yeni İletişim Teknolojileri ve Medya, Bia yayıncılık, 2005 
Anameriç, Hakan. ve Rukancı, Fatih. E-kitap Teknolojisi ve Kullanımı, Türk Kütüphaneciliği Dergisi 
17, 2(2003) 147-166 
Antakyalıoğlu, Zekiye. Roman Kuramına Giriş, İstanbul: Ayrıntı yayınları, 2013 
Baldini, Massimo. İletişim Tarihi, çev: Gül Batuş, Avcıol Yayıncılık, 2000 
Batuş, Gül., Alver, Füsun., Arık, Bilal., Çoban, Barış., ve Çığ, Ünsal Kadife Karanlık 2, Su Yayınevi, 
2011 
Bourse, Michel. ve Yücel, Halime. İletişim Bilimlerinin Serüveni, Ayrıntı Yayınları, 2012 
Castells, Manuel. Ağ Toplumunun Yükselişi, İstanbul Bilgi Üniversitesi yayınları, 2008 
Edebiyatta Üç Nokta Dergisi, 2012 Bahar, sayı 7 
Erkman, Fatma Edebiyat ve Kuramlar, İstanbul: İthaki Yayınları, 2010 
Göktürk, Akşit. Okuma Uğraşı, İstanbul: YKY: 5. Baskı 
Hepkon, Zeliha. İletişim ve Teknoloji, Kırmızıkedi yayıncılık, 2011 
Innis, Harold A. İmparatorluk ve İletişim Araçları,  Ütopya yayınları,2006 
Jean, Georges. Yazı İnsanlığın Belleği,  İstanbul: YKY 
Kefeli, Emel. Metinlerle Batı Edebiyatı Akımları, İstanbul: Akademik Kitaplar, 2010 
Laughey, Dan. Medya Çalışmaları, çev: Ali Toprak, Kalkedon, 2010 
McLuhan, Marshall. ve Povers, Bruce R. Global Köy, çev: Bahar Öcal Düzgören, Scala yayıncılık, 
2001 
McLuhan, Marshall. ve Fiore, Quentin. Medya Mesajı Medya Masajıdır, (Mediacat Yayınları,2012 
Önder, Işık. Elektronik Kitap, (Orient Yayınları, 2013), s. 43 
Özdemir, Emin. Türk ve Dünya Edebiyatında Dönemler-Yönelimler, Ankara: Bilgi Yayınları, 2013 
Parla, Jale. Don Kişot’tan Bugüne Roman, İstanbul: İletişim Yayınları, 12. Baskı 2013 
Rigel, Nurdoğan., Batuş, Gül., Yücedoğan, Güleda. ve Çoban, Barış Kadife Karanlık I., (Su 
Yayınevi,2005), 
Tekinalp, Şermin. ve Uzun, Ruhdan. İletişim Araştırmaları ve Kuramları, Beta Yayınları, 2009 
Tez, Zeki. Kağıdın ve Matbaanın Kültürel Tarihi, İstanbul: Doruk Yayımcılık, 2008, 
Yaylagül, Levent. Kitle İletişim Kuramları, Dipnot yayınları, 2013 
Yengin, Deniz. Yeni Medya Ve…, Anahtar Kitaplar, 2012 
 
 



The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication - TOJDAC October 2014 Volume 4 Issue 4 
 

Copyright © The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication 33 

MODERN YAŞAMIN GÖSTERGELERİNDEN YÜKSEK BİNALARDA 
RENK - IŞIK FAKTÖRÜ BAĞLAMINDA “HASTA BİNA SENDROMU” 

VE İLETİŞİMSEL BOYUTTA ETKİLERİ 
  

 
 

Işıl ZEYBEK 
İstanbul Kültür Üniversitesi, İletişim Sanatları Bölümü 

i.zeybek@iku.edu.tr 
 
 
ÖZET 
Bireysel, sosyal ve iş amaçlı inşa edilmiş çok katlı binalar, kuleler, rezidanslar, plazalar kentsel 
yaşamın her bir tarafını çevrelemiş bulunmaktadır. Kişilerin gerçekleştirdikleri günlük işlerin, 
hareketlerin dört duvar arasında gerçekleştiği düşünüldüğünde, yaşamsal alanların ve özellikle iç 
mekanların, sosyalleşme sürecinde önemli bir role sahip olduğu rahatlıkla söylenebilir. Bu sürecin 
yüksek temposunu ve hızını kolaylaştırmak için tasarlanan bu alanlar, aynı zamanda üretkenliğimizi 
ve sağlığımızı tehdit eden yapılar olarak karşımıza çıkmaktadırlar. Bir başka deyişle bu yapılar, 
insanlar arasındaki etkin ve etkili iletişimi olumsuz yönde etkilemekte ve bireylerin psikolojik ve 
psikonörolojik seviyeleri üzerindeki olumsuz etkiye bağlı olarak iletişim çatışmalarına neden 
olmaktadır. Bundan dolayı bu heybetli, etkileyici ve gösterişli binalar sağlıksız ve olumsuz yaşam tarzı 
göstergeleri olarak karşımıza çıkmakta ve farklı alanlardaki bilim adamları tarafından tartışılan bir 
nevi “hastalık” olarak gündemdeki yerini almaktadır. Bu hastalık “Hasta Bina Sendromu” ya da “Orta 
Sınıf Hastalığı” olarak adlandırılmaktadır. Bu çalışmada yüksek binalarda yaşayan ve çalışan 
insanların fiziksel ve psikolojik olarak kendilerini daha iyi hissetmelerinde, daha olumlu 
düşünmelerinde, bireylerin içsel huzurlarına kavuşmalarında, kişilerarası ilişkilerini iyileştirmede ve 
bireylerin daha sağlıklı olmalarını sağlamada ışık ve renk kullanımının nasıl değişiklik yaratabildiği 
örnekler üzerinden göstergebilimsel bir bakış açısıyla analiz edilecektir. 
 
Anahtar Sözcükler: Hasta Bina Sendromu, Göstergebilim, Renk, Işıklandırma, Psikolojik Etki, 
Yüksek Katlı Binalar, Gösterge 
 
 

THE HIGH-RISE BUILDING AS AN INDICATOR OF MODERN DAY 
LIFE AND ITS EFFECTS AT THE COMMUNICATIVE LEVEL, IN THE 

CONTEXT OF COLOR AND LIGHTING  
 
ABSTRACT 
The enormous high-rises, plazas, residences and towers that have encapsulated urban living space, are 
smart structures that are constructed for either personal, social or for business purposes.  If we are to 
assume that more than half of one’s daily practices, movements and routines take place within 
enclosed walls, then it is safe to say that these spaces have a significant role in the social process. 
These spaces, which are designed to facilitate the high pace and high speed of one’s daily life, also 
appear before us as structures that threaten our health and productivity. In other words, they affect 
effective and efficient interaction amongst human beings negatively and cause communication 
conflicts due to their unfavorable impact on a psychological and psycho-neurological level. Hence, 
these impressive, grandiose and imposing buildings are, in fact, damaging and unhealthy lifestyle 
indicators; a kind of ‘sickness’ which scientists active in different fields have been discussing. This 
‘sickness’ has been named “Sick Building Syndrome”, or “Middle Class Sickness”. In the study that 
follows, examples will be given and analyzed from a semiolotical perspective to show how the use of 
color and light can make a difference for people living and working in high-rise buildings to 
physically and psychologically feel better, have a more positive way of thinking, restore their inner 
peace and interpersonal relationships and become healthier beings.  
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Key Words: Sick building syndrome, semiotics, colors, lighting, pyschological impact, high rise 
building, signs  
 
 
 

“Televizyondan gazetelere, reklamdan her 
türlü ticari görünüşe kadar, kanserli bir 

görme  çoğalması her şeyi gösterme ve  
gösterilme yeteneğine göre ölçen ve iletişimi  

görsel bir yolculuğa dönüştüren 
toplumumuzu karakterize  etmektedir”.      

      (Pallasma, 2011:30)  
 
 
1. GİRİŞ 
Modern kent yaşamını çevreleyen, sarmalı içine alan devasa büyüklükteki binalar; rezidanslar, 
plazalar, gökdelenler ve kuleler kimi zaman özel  kimi zaman toplumsal kimi zaman da iş yaşantımızı 
sürdürdüğümüz akıllı yapılar olarak  yaşam alanımızı oluşturmaya hızlı bir biçimde devam etmektedir. 
Günlük eylemlerin, günlük hareketlerin, günlük yaşantıların büyük bir bölümünün neredeyse 
tamamının kapalı mekanlarda geçtiği düşünülürse, bu kapalı mekanların toplumsal süreçte ne denli 
önemli bir yer kapladığı da kaçınılmaz bir gerçektir.  

             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Şekil-1  (Kaynak:www.osman.midilli.com) 
 

İnsanların hızlı yaşam temposuna ayak uydurabilmeleri, daha konforlu, daha güvenli ve modern 
teknoloji aracılığıyla daha rahat bir yaşam sürmeleri adına  tasarlanan sözkonusu bu binalar, bu 
yapılar, aynı zamanda  insanların sağlıklarını tehdit eden, nitelikli, verimli, üretken yaşamalarını 
engelleyen bir öğe olarak da karşımıza çıkmaktadır. Bir başka deyişle, insanların birbirleriyle etkin ve 
etkili iletişim kurmalarını etkileyen, iletişim çatışmalarına neden olan etmenlerin arasında yer alan 
psikolojik ve psiko-nörolojik boyutta bazı olumsuz etkileri kimi zaman da hastalıkları beraberinde 
getirmektedir. Söz konusu hastalıklar, bireyler tarafından çoğunlukla farkedilmemekte ve birçok 
sorunlar yaşanmaktadır. Bu çerçevede, güzel, gösterişli, göze hoş gelen yüksek bir binanın (Şekil 2-3 
örneğin) hasarlı, sağlıksız bir yaşamın, bir hastalığın göstergesi olduğu gerçeği, farklı alanlarda 
etkinlik gösteren, hizmet veren bilimadamları tarafından da tartışılır olmuştur: Bu hastalığın adı 
“Çalışan Kesimin Hastalığı” ya da “Hasta Bina Sendromu” olarak dile getirilmektedir.  
 
“Hasta Bina Sendromu”nun insanlarda farklı şikayetlere neden olduğu, bazılarında şikayetlerin çok 
hafif yaşandığı doktorlar tarafından sıkça aktarılmaktadır. Özellikle klima kullanımının artması, global 
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ısınmanın daha çok tercih edilmesi ve filtrelerin düzenli olarak temizlenmemesi, bilgisayar 
ekranlarından yayılan ozon gibi birçok etmenin yanında, gözlerde, ciltlerde, burun ve boğazda 
kuruluk, alerjik reaksiyonlara benzer sulanma ve akıntı ve solunum sıkıntıları yarattığı uzmanlar 
tarafından açıklanmaktadır.(www.hurriyet.com) 
 

                            
      Şekil – 2 (Kaynak:www.osman.midilli.com)        Şekil - 3  (Kaynak:http://www.haberkapisi.com) 

 
 

Yapılan araştırmalar sonucunda, söz konusu binaların, ayrıca uyku problemi, dikkat dağınıklığı, 
yorgunluk, başağrısı, depresyon, uyuşukluk, konsantrasyon eksikliği, tat ve koku alma eksikliği gibi 
birçok şikayetlerin artmasına da neden olduğu saptanmıştır. Bu şikayetlerin oluşmasına neden olarak, 
balkon anlayışının olmaması ve pencerelerin tam olarak açılmamalarından dolayı doğal gün ışığından 
binaların yoksun olması; bireylerin düşünsel ve duygusal düzeyde etkilenmelerini sağlayan, onları 
güdüleyen, pozitif enerjiler yükleyen renklerin doğru kullanılmaması, mekan içi aydınlatmanın 
yerinde ve gerektiği biçimde olmaması da irdelenmesi gereken öğeler olarak gösterilmektedir. Bu 
bağlamda, yüksek binalarda yaşayan bireylerin kendilerini fiziksel ve psikolojik olarak daha iyi 
hissetmelerini, olumlu düşünce yapısına sahip olmalarını, kendi iç iletişimlerini ve başkalarıyla 
iletişimlerini etkili kılmak amacıyla renklerin ve aydınlatmanın doğru kullanımının altını önemle 
çizmek gerekmektedir. 
 
2. RENKLERİN VE IŞIĞIN BİREYLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 
Renkler söz konusu olduğunda, hemen hemen herkesin söyleyecek bir sözü, bir düşüncesi, bir beğenisi 
bulunmaktadır. “İçinde bulunduğumuz doğa renklerle doludur. Gökyüzü, toprak, su, ateş renklidir. Bu 
görüntülerden hoşlanan insan herzaman onları çevresinde yeniden üretmek istemiştir.” 
(Delamare&Guineau,2012:13). Bu yeniden üretim ise, renk göstergeleri aracılığıyla bireylerin 
beğenileri, etkilenmeleri doğrultusunda gerçekleşmiştir.  
 
Peki insanlar üzerinde oldukça güçlü etkilere sahip olan renklerin ve renk algısının mekanlarda, 
binalarda, giyim-kuşamlarda nasıl oluştuğunu hiç düşündünüz mü? Sizce renkler, renkleri ortaya 
çıkaran ışıklar ile ilgili ne tür deneyler, ne tür çalışmalar yapılmaktadır? Görsel tasarımcılar, iç 
mimarlar, renk uzmanları, kurumsal kimlik tasarımcıları gibi konu üzerine çalışan uzmanlar binaları, 
insanların yaşamlarını sürdürdüğü mekanları tasarlarken mekan- ışık- renk üçlüsü ve bu üçlünün 
arasındaki ilişkinin oluşturacağı etki ve durumlar üzerine ne tür bir yol izlemektedirler?  
 
Bireyler renklerin psikolojik ve fiziksel etkilerinden genellikle habersizdirler ya da gücünün farkında 
değildirler. Beğenilen, gözde, moda, popüler ya da beğenilmeyen renklerin olması son derece doğaldır. 
Burada sorulması gereken temel soru “fiziksel, duygusal, zihinsel ve ruhsal dünyamızı etkileyen 
renklerden, yaşamımıza mutluluk ve huzur getirmesi için kullanım alanlarımızda nasıl 
yararlanabiliriz”dir. Bu kullanım alanlarından bir tanesini de, yaşam alanlarımızı oluşturan iç mekanlar 
oluşturmaktadır.  
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Renk, biçim, şekil ve nesneler arasında sıkı bir ilişki, bir bağ olmasının yanı sıra bireyler üzerinde de 
duygusal etkileri olduğu yadsınamaz bir gerçektir.  Düşünsel ve duygusal etkileyici bir etmen olan 
renkler, insanlar üzerinde olumlu ya da olumsuz duygular yaratmaktadır. Söz konusu renkler, kişileri 
kimileyin harekete geçirir, güdüler, enerji verir, mutluluk hissi verir, kimileyin rahatlatır, huzur verir, 
gevşetir, kimileyin de hırçınlaştırır, öfkelendirir, tedirgin eder. “Gerçekten renklerin karşıtlık ya da 
armonik kompozisyonlar içinde düzenlenmesinde, estetik ölçütler çok önemli rol oynamakla beraber, 
çeşitli renk düzenlemelerinin, o mekan ve çevreleri, daha huzurlu, daha sıkıcı, daha heyecan verici, 
daha dinlendirici ya da daha geniş, daha yüksek, daha derin, daha ferah kullanıcı psikolojisi üzerinde 
etkiler” (Küçükdoğu,2010:18) yaratmaktadır. Dolayısıyla bireylerin kendilerini ifade etmelerini 
sağlayan aynı zamanda da çevreyle kurduğu iletişimin niteliği açısından renkler, bir anlamda 
insanların giysileri, kıyafetleri gibidir. Ancak tüm renklerin, genelde benzer etkileri olmasına karşın 
bireylerin performansları üzerinde farklı etkiler gösteren psikolojik özellikleri olduğunu da belirtmek 
gerekmektedir. Bununla birlikte renklerin psikolojik etkileri söz konusu olduğunda cinsiyet ve yaş 
değişkenliğinin de önemli derecede etkisi olduğunun altı önemle çizilmelidir.  
 
İç mekanlarda, tercih edilen renklerin birbirleriyle keskin zıtlıklar içermemesi önemlidir. Renk ve 
dokuda, ışık, devinim, kesilmeler, tekrar, uygunluk-zıtlık, ton-değer gibi kimi değerlerin yakınlık ve 
uzaklık bağlantılarının kurulması, kişi gözünde görsel ve algısal etkiler oluşturmaktadır. Görsel ve 
algısal diyoruz çünkü her rengin yüklendiği farklı anlamlar vardır. Bir başka anlatımla her rengin, 
bireyler üzerinde belirli etkileri de olsa gerçek etkiyi, farklı renklerin birbirleriyle kullanımı sonrasında 
ortaya çıkan renk kompozisyonları sağlamaktadır. Dile getirilen renk kompozisyonlarının bileşenleri 
arasındaki karşıtlıklar ya da komşu düzenine uygun olarak ortaya çıkan renksel görünümler etkileyici 
etmen olarak karşımıza çıkmaktadır. Renkler ve bireylerde yarattığı etkilerle ilgili, değişik demografik 
özelliklere sahip, 18-65 yaş aralığında 50 kişi’ye (30’u kadın-20’si erkek) yapılan bir araştırma da, az 
önce dile getirilen açımlamayı kanıtlar niteliktedir. Araştırmada denek olarak seçilen 50 kişiye 
öncelikli olarak bir renk skalası gösterilmiş ve bu renk skalası üzerinden, kendilerinde olumlu hisler, 
pozitif duygular yaratan ana bir rengi seçmeleri istenmiş ve hangi renge boyanmış bir mekan 
içerisinde kendilerini daha mutlu hissettikleri sorulmuştur. Çıkan sonuçlar arasında; 

-Pembe ve sarı renk, bireyler tarafından eğlence, hareket, enerji duyguları yaratırken, mavi renk 
huzur, dinginlik, rahatlık olarak tanımlanmıştır.  

-Kadınlar daha çok siyah renk konusunda olumlu yönde tercihlerini belirtirken, erkekler siyah 
rengi tercih etme konusunda olumsuz yaklaşımlarda bulunmuşlardır.  

-Kadınlar yeşil rengi rahatlatıcı, heyecan verici olarak değerlendirirken erkekler, yeşil rengi 
depresif bir renk olarak tanımlamışlar ve duygularını olumsuz yönde belirtmişlerdir (Manav, 
2007:144-150).  

 
Açık-koyu, sıcak-soğuk renklerle elde edilen yakınlaştırıcı ve uzaklaştırıcı uygulamalarla 

mekanlarda görsel ve fiziksel olarak iyi bir etki yaratılması söz konusudur (www.trendtasarim.com). 
Mutlu, sıcak ve davet edici bir atmosfer yaratan renklerin kullanımı son derece uygundur. Örneğin, 
asaleti ve kendine güveni simgeleyen gül kurusu, şeftali, leylak, orkide gibi renkler, kişilerin 
kendilerini iyi ve huzurlu hissetmelerini sağlayabilmektedir. Açık ve yumuşak renkler olarak 
tanımlanan lila, fildişi, şampanya, vanilya çiçeği, limon çiçeği, mum ışığı gibi renklerin de kullanımı 
bireylerin psikolojileri üzerinde olumlu etkiler bırakabilmektedir.  

 
 

Renklerin yarattığı etkiler bir başka deyişle renk 
duyarlılığı açısından bir değerlendirme 
yapıldığında, örneğin tüm ışık spektrumunu 
bünyesinde toplayan temel renklerden beyazın, 
bireylerin yaratıcılık duygularını ortaya çıkaran, 
geliştiren bir renk olmakla birlikte kişilerin 
enerji sistemlerini dengeye kavuşturmak 
açısından da son derece yararlı olduğu 
belirtilmektedir. Neşenin ve bilgeliğin rengi 
olarak açıklanan turuncu aracılığıyla, kişilerdeki 
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toplumsallaşma isteğinin eyleme dönüştüğü ve  turuncunun sağlık dolu enerjisinden destek alan 
kişilerin depresyon ve duygusal dengesizlikten  kurtulabileceği, kişilerin kendilerine güven 
duymalarını  ve iyimser duygular hissetmeleri konusunda rol oynayan sarı rengin ise, aynı zamanda 
kişilere yaşam sevinci ve moral kazandırma gibi bir etkisi olduğu aktarılmaktadır. Yeşil rengin, 
dostluk, ümit, inanç ve barış duygularını geliştirirken aynı zamanda sinir sistemini dengeleyici etkisi 
olduğu da dile getirilmektedir. Mavi renge gelince, enerji sistemini dinlendiren bir renk olarak 
tanımlanmakta ve sezgilerin güçlendirilmesi, üzüntü duygusunun giderilmesi açısından çok önemli 
olduğuna dikkat çekilmektedir. Mor rengin ise, kişilerin fiziksel ve ruhsal dünyalarındaki enerjileri 
arasında sağlıklı bir denge kurulması açısından önemli bir işlev üstlendiği aktarılmaktadır. 
Kahverenginin de, bireyleri zihinsel ve duygusal açıdan etkileyen bir renk olduğu ve taşıdığı enerjinin 
özelliklerine bağlı olarak kişilerin toplumsal yönüne bir denge getirmesi açısından etkili olduğuna 
dikkat çekilmektedir.(Ayery, 2004:30-34)  
 
Bu doğrultuda, renkler birbirleriyle ilişkiye girerek öz niteliklerini değiştirdikleri gibi, aynı zamanda iç 
mekanların biçimlerini, boyutlarını ve niteliklerini de algılamamızda etkilidir. Sıcak ve yüksek 
yoğunlukta renklerin görsel olarak etkin ve uyarıcı, soğuk ve düşük yoğunluktaki renklerin daha 
yumuşak ve rahatlatıcı oldukları belirtilmektedir. Açık tonların mutluluk verici, orta tonların  etkileyici 
olmadıkları, koyu tonların ise kasvetli oldukları görüşü egemenken,  parlak renklerin ya da kuvvetli 
karşıt renklerin, bireylerin dikkatlerini çektiği, gri renklerin ve orta tonların daha az güçlü olduğu da 
dile getirilen bir başka özelliğe vurgu yapılmaktadır.(Ching, 2008:114)  
 
Bu doğrultuda, renk seçimi sırasında bireylerin yalnızca kişisel beğenileri ve mobilya renkleri 
doğrultusunda seçim yapmalarının ötesinde, iç mekanın büyüklüğüne/küçüklüğüne, tavanın 
alçaklığına/yüksekliğine, iç mekanın uzunluğuna/darlığına, genişliğine/kısalığına, iç mekanın aldığı 
ışık yoğunluğuna, hacmine göre hareket edilmesi ve bilinçli davranılması gerekliliği söz konusudur. 
 

 
                                                Şekil- 4  (Kaynak:http://www.emlaktasondakika.com.) 
 
İç mekanlarda bilinçli renk kullanımının yanı sıra  ışık olgusu da bir o kadar etkilidir. Hiç kuşkusuz 
konut içi aydınlatma olgusunda en önemli ışık kaynağı güneş ışığıdır. Ancak dev yapılarda bilindiği 
gibi gün ışığından etkin bir biçimde yararlanmak çok da olası değildir. Bu nedenle, yapay ışıktan 
yararlanma, ışığın rengi ve yansıması, ışığın dağılımı, ışığın yönü ve etkisi, aydınlatma şiddeti gibi 
etmenler önem kazanmaktadır. Böylesi bir durumda gözönünde bulundurulması gereken bazı noktalar 
karşımıza çıkmaktadır. Özellikle salonda, oturma odasında daha çok zaman geçirildiği düşünülürse, 
genel aydınlatmanın ve duvara yönlendirilmiş aydınlatma düzeni ön plana çıkmaktadır. Gözü 
yormayan indirek aydınlatma olabildiğince tercih edilmelidir. Tablo, dolap ve aksesuarların 
aydınlatılması da daha rahat ve hoş bir mekan izlenimi yaratmaktadır.(www.mimarlikforumu.com). 
Böylelikle sıcak, samimi, güven veren bir ortamın yaratılması olasıdır. Böylesi bir ortamın 
yaratılmasında etkin rol oynayan bir diğer aydınlatma türü de bölgesel aydınlatma türüdür. Bu 
aydınlatma türü aracılığıyla bireyler, kendilerine özel, kendilerine özgü, kendi sınırlarını belirleyen bir 
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yaşam alanı yaratmaktadırlar. Yapılan araştırmalar sonucunda, insanların gerçekte sarı ışık veren 
araçlardan daha çok güdülendiklerini, kendilerini daha huzurlu hissettiklerini ortaya koymaktadır. 
Ancak ekonomik nedenlerden dolayı yoğun bir biçimde klasik aydınlatma araçları yerine enerji 
tasarruflu aydınlatma araçlarını tercih ettiklerini de ortaya koymaktadır.   
 
3. SONUÇ  

 “Varlıklara biçim veren desendir;  
onlara yaşam veren ise renktir.” 

Diderot 
Göz tarafından algılanan ışığın niteliği ve niceliğine göre yalnızca görme eğilimi gerçekleşmemekte, 
aynı zamanda hormon ve sinir sistemi de etkilenmektedir. Bu doğrultuda, aydınlatmanın görünmeyen 
etkileri ya da kaliteli aydınlatma diye tanımlanan bu koşulda, biyolojik ritm, psikolojik durum ve 
kişisel algı değişmektedir. Bilindiği gibi, kişiler arasındaki fiziksel ve psikolojik farklar, algılamada 
fark yaratmaktadır. Yaş, cinsiyet gibi fiziksel etkenler, sağlıkla ilgili sorunlar, eğitim düzeyi, sosyal 
çevre ile etkileşim ve iletişim, estetik yargılar kişinin psikolojik çevresini belirleyici işlevler 
üstlenmektedir (Manav, 2005:95-99). Renklere gelince, renklerin tek başına hiçbir anlamı ve etkisinin 
olmadığını söylemek yanlış olmaz. Metnin içinde değinildiği gibi, renk kompozisyonlarıyla birlikte 
ışık kullanımının bireyler üzerinde etkili olduğunu vurgulamakta yarar vardır. Çünkü ışığın renksel 
özelliklerine bağlı olarak hacimindeki renkler kendi öz renginden uzaklaşmakta ve farklı etkiler 
yaratmaktadır.   
 
Sonuç olarak, iç mekanların planlanması, tasarlanması ve düzenlenmesi süreciyle oluşan fiziksel 
ortamlar, barınak ve korunma gereksinimimizi karşılar; her türlü mekan içi etkinlik için gerekli dekoru 
kurar; hareketlerin şeklini etkiler; bireylerin amaçlarını besler ve hareketlerle beraber gelişen 
düşüncelerin aktarılmasına yardımcı olurlar. Kişilerin görünüşlerini, ruhsal durumlarını ve kişiliklerini 
etkiler. Bu nedenle iç mekanlarda ışık ve renk kullanımının estetik açıdan zengileştirilme arzusu kadar 
psikolojik açıdan da pekiştirilmesi ve işlevsellik kazandırılması gerekmektedir (Ching, 2008:46). 
Böylelikle çalışmanın başlangıcında sözü edilen, bireyleri olumsuz yönde etkileyen ve bilinçli ya da 
bilinçsiz biçimde psikolojik/fizyolojik durumlarını bozan “Hasta Bina Sendromu” gibi hastalıklara 
neden olan etmenler de ortadan kaldırılmış olur. 
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ÖZET 
Fotoğraf, 19. yüzyıldaki icadından hemen sonra sanat tarihi araştırmalarının hizmetinde kullanılmaya 
başlanmıştır. Resim, seramik, çini gibi sanat eserlerinin fotoğraflanmasının yanı sıra en değerli mimari 
yapıların da günümüze kalan fotoğrafları hayli önem teşkil etmektedir. Türkiye, Türk İslam Mimarisinin 
nadir örnekleri olan Mimar Sinan’ın camilerine sahip olması açısından dünyadaki en önemli ülkelerden 
birisidir. Ancak hala Mimar Sinan eserlerinin fotoğraflarını içeren, sistemli fotoğraf çekimi gerçekleştiren 
ve bunu paylaşan bir kurum bulunmamaktadır. Oysa araştırmacıların büyük bir çoğunluğunun bu tür 
görsel verilere olan ihtiyacı artmaktadır. Camilerin gerek geçmiş, gerekse şimdiki durumlarına ilişkin 
fotoğrafları araştırmacılar için daima bir ihtiyaçtır. Bu konudaki geçmişe yönelik en büyük kaynaklar 
Oktay Aslanapa gibi sanat tarihçilerin kendi imkânları ile çektikleri fotoğraflardır. Bu fotoğraflar hem 
camiler hakkında hem de çevreleri hakkında araştırmacılara büyük imkânlar sunar. Ancak bu 
fotoğrafların temin edilmesi çok zordur. Çünkü kişisel arşivlerdir. Ancak kendi kitaplarına koydukları bir 
iki fotoğraf ile sınırlıdır. Makalede, öncelikle Türkiye’de yayımlanan Mimar Sinan kitaplarından ve bu 
kitaplarda yer alan fotoğraflardan bahsedilecektir. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yıllarından günümüze 
kadar Mimar Sinan’ın gerek tek bir yapısını içeren, gerekse onun monografisi olan birçok kitap 
yayımlanmıştır. Bu kitaplarda yer alan fotoğrafların çoğu anonimdir veya sanat tarihçilerin kendileri 
tarafından çekilmiştir. Ancak 1970’lerden itibaren sanat tarihçileri fotoğraf sanatçıları ile işbirliği yaparak 
Sinan yapılarının daha estetik fotoğraflanmasını sağlamışlardır. Mimar Sinan eserlerinin fotoğraflarının 
yer aldığı bir başka alan ise internet ortamıdır. Günümüz internet fırsatları çok yoğun bir fotoğraf rezervi 
ile karşı karşıya kalmamıza neden olmaktadır. Ancak bu fotoğraflar sanat tarihçiler ve diğer araştırmacılar 
açısından ne kadar doyurucu ve kullanılabilirdir? Makalenin bu bölümünde günümüz internet ortamındaki 
Mimar Sinan eserlerinin fotoğrafları araştırılacaktır. Son bölümde ise, Mimar Sinan eserlerinin sahip 
olduğu hat, çini, ahşap süslemelerin sistemli bir fotoğraf çekimi projesi olan İstanbul’daki Bir Kısım 
Osmanlı Mimari Eserlerinde Dekoratif Unsurların Estetik Analizi (Çini-Kalemişi-Ahşap-Taş-Mermer 
Desenleri-Hat Kompozisyonları) adlı proje anlatılacaktır. Projedeki fotoğraf çekimleri günümüzün en son 
sayısal fotoğraf olanakları kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Çekimler, caminin konumunu gösterecek 
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genel planlar ile başlamış, yapıyı tanıtıcı genel fotoğrafların çekilmesinden sonra da camilerde yer alan 
ahşap, çini, hat gibi süslemelere yoğunlaşılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Fotoğraf, Mimar Sinan, Görsel Araştırma, Arşiv, Osmanlı Mimarisi 
 

 
THE PLACE OF PHOTOGRAPHY IN SYSTEMATIC RESEARCHS:  

EXAMPLE OF MİMAR SİNAN'S ARTIFACTS 
 
 
 
ABSTRACT 
Shortly after invention in 19.century, photography had been used in service art research. As well as 
photographing of paintings, ceramics, chinas, photographs of the  most valuable architectural structures 
are important.Turkey is the most important countries in the world in terms of having Mimar Sinan 
Mosques which are most rare examples of Turkish Islamic Architecture. But there is still not any 
institution that contains photographs of Mimar Sinan’s artefacts, performing systematic photographies or 
sharing of these datas. However, large majority of the  researchers needs these kind of visual datas.  
Relating to the past as well as current status of the mosque photos always required by researchers. Largest 
sources for history on this topic ,photos of taken with their own means art historians like Oktay Aslanapa. 
These photos provide great opportunities to researchers on both mosques and their environments. 
However, the provision of this photographs is very difficult because of personal archives. They put in 
their book is limited by one or two photos. In this article will be mentioned Mimar Sinan books published 
in Turkey and the photos situated in this books. Until the early years of Turkish Republic to present day, 
many boks have been published on Mimar Sinan contains a single structure or his monographs. Most of 
the photographs in this boks are anonymous or taken by art historians. However, since 1970s in 
collaboration with art historians and photographers have photographed to provide a more aesthetic view 
of Sinan’s  structures. Another area where the photographs of the artifacts of Mimar Sinan is Internet. 
Today’s internet opportunities are faced with very intense photographic reserve. However, how can be 
used and satisfying are these photographs in terms of art historians and other researchers? In this section 
of article, photographs of Mimar Sinan artifacts will be explored in today’s Internet environment. In the 
last section, the scientific project name is An Esthetical Analysis of Decorative Elements in Various 
Ottoman Architectural Works in İstanbul (China-Engraving-Wood-Stone-Marble Pattern, Kaligrafi 
Compozition) which is systematic photographic project consist of Mimar Sinan’s artefacts’s decoration 
like engraving, china, wood will be discussed. Photo shoot in the project was carried out today’s latest 
digital photo techniques. Shootings began with general schemes to show the location of the mosque. After  
the genral photographs of general structure, focused on decorations such as wood, china, calligraphy 
located in mosques. 
 
Keywords: Photography, Mimar Sinan, Visual Research, Archive, Ottoman Architecture 
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1. İlk Mimar Sinan Kitapları ve Fotoğrafları  
 

Mimar Sinan (1490-1588),  Kanuni Sultan Süleyman’ın ve Osmanlı İmparatorluğu’nun en parlak devrinin 
mimarıdır. 1490 tarihinde Kayseri Ağırnas’ta doğmuştur. 1512 tarihinde ise devşirme olarak alınmış ve 
acemi oğlanlar mektebine verilmiştir. 1521 Belgrad Seferi’nden önce yeniçeri olmuştur.1  
 
Mimar Sinan2 ile ilgili ilk ciddi araştırmalar Ömer Lütfi Barkan tarafından yapılmıştır. Bu; Süleymaniye 
Camii ve İnşaatı adlı eseri önemli bir çalışmadır. İkinci araştırma ise Saim Ülgen’in 1989’ta Türk Tarih 
Kurumu tarafından yayımlanan Mimar Sinan eserlerinin rölöveleridir. Mimar Sinan ile ilgili araştırmalar 
ve çalışmalar, Süleymaniye Camii’nin inşasının tamamlamasının 400. Yılı olan 1956,  Mimar Sinan’ın 
ölümünün 400. Yılı olan 1988 tarihine kadar sınırlıdır.3 Ancak 1988 yılında bu çalışmalar hız kazanmıştır. 
 
Mimar Sinan ile ilgili olarak yayımlanan kitaplara bakıldığında 1930’lu yıllarda neşredilen kitaplarda 
fotoğraf sayısının çok az olduğu, fotoğrafların tarihlerinin belirtilmediği ve kimin tarafından çekildiğinin 
açıklanmadığı görülmektedir. Muhtemelen bu fotoğraflar araştırmacıların kendileri tarafından çekilmiş 
fotoğraflardır. Sanat tarihi bilimindeki fotoğraf kullanımı, internet ortamının olmadığı, sadece var olan 
kitaplardan yararlanılan dönemler düşünüldüğünde bir hayli önem kazanmaktadır. Kitaplardaki fotoğraf 
kullanımı Türkiye’deki baskı teknolojilerinin gelişmesine paralel olarak gelişmiştir. Günümüzde hem 
fotoğraf teknolojisindeki gelişmeler, hem de baskı tekniklerindeki ilerleme ve kitaplardaki fotoğraf 
kullanımının artmasına sebep olmuştur. 
 
Mimar Sinan’ın ele alındığı en eski yayınlar 19. yüzyıla tarihlenen Osmanlı Mimarisine ait kitaplardır. Bu 
kitaplardan birisi İbrahim Edhem Paşa editörlüğündeki Osmanlıca, Fransızca ve Almanca basılan 
L’Architecture Ottomane =Usul-i Mimari-i Osmani adlı 1873 tarihli kitap4, diğeri ise Nişli Hacı İsmail 
Beyzade Osman tarafından Osmanlıca basılan Mecmu’a-i Cevâmi (İstanbul Camileri)5 1886-1887 tarihli 
kitaptır. Her iki kitapta da görsel bulunmamaktadır. Ancak bu iki kitap da Mimar Sinan monografisi 
değildir. Mimar Sinan ile ilgili monografik çalışmalar 1924 yılında başlamıştır. Bu kitaplardan ilki 
Ahmed Refik Altınay’ın 1924 tarihli Âlimler ve Sanatkârlar: Mimar Sinan, Selanikî Mustafa, Mi’mar 
Davud… adlı kitabıdır. Kitapta görsel yer almamaktadır.  Altınay’ın 1929 ve 1931 yıllarında Mimar Sinan 
adlı kitapları yayımlanmıştır. Ahmet Refik Altınay’ın Mimar Sinan adlı çalışmasının 1929 tarihli 
baskısında herhangi bir görsel yokken 1931 tarihli baskısında kırk dört resim bulunmaktadır. Kitapta 37 
fotoğraf, 7 gravür kullanılmıştır. Kitap, Sultan Selim Camii’nin genel görünümü ile başlamakta, Şehzade 
Camii’nin gravürü ile devam etmektedir. Fotoğraflar ile herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Ayrıca 
fotoğrafların tarihi de yoktur. Kitapta camilerin bir ya da ikişer adet fotoğrafına veya gravürüne yahut da 
hem bir adet fotoğrafına hem de bir adet gravürüne yer verilmişken Rüstem Paşa Camii’ne ayrı bir önem 
verilerek altı adet fotoğraf konulmuştur. Bu fotoğraflardan dört tanesi çinilerine aittir. 

                                                
1 Oktay Aslanapa, Türk Büyükleri, Kültür Bakanlığı Yayınları, 1992. 
2 Mimar Sinan ile ilgili 1930lu yıllarda yapılan çalışmalar için bkz, Rıfkı Melül Meriç, Mimar Sinan Hayatı, Eseri, 
Mimar Sinan’ın Hayatına Eserlerine Dair Metinler, Ankara Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1965, s. 8-10. 
3 Oktay Aslanapa, Mimar Sinan’ın Hayatı ve Eserleri, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara 1988, 
Önsöz. 
4 Mimar Sinan ve Yapıları ile İlgili Eserler Bibliyografyası, Editör, Prof Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu, Hazırlayanlar: 
Abdullah Topaloğlu, Kasım Çelik, M.Zeki Ören, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, 1988, s.10. 
5 a.g.e., s. 17. 
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Fotoğraf 1: Ahmet Refik, Mimar Sinan adlı kitabından görünüm, 1931 tarihli baskı. 

 

 
Fotoğraf 2: Ahmet Refik Altınay kitabında camilerin görünümlerini içeren gravürden bir 

örnek, solda gravür, sağda fotoğraf. 
 
1930’larda karşımıza çıkan diğer Mimar Sinan araştırmacıları ise Ayşe Afet İnan ve Reşat Ekrem 
Koçu’dur. Reşat Ekrem Koçu,  Mimar Sinan (1936) ve İnan ise Sinan Hayatı ve Eserleri (1937) adlı 
kitaplarını yayımlamışlardır. Ayşe Afet İnan’ın Mimar Sinan ile ilgili yayınları 1950’li ve 1960’lı yıllarda 
da devam ederek Mimar Koca Sinan (1956), Mimar Koca Sinan (1968) adlı kitapları yayımlamıştır. 1931 
yılında Edirne Muallimler Birliği’nin yayımladığı Koca Sinan (1931) ve Ziya Kocainan’ın Mimar Sinan 
ve XX’inci asır mimarisi: Kısa Bir Tetkik (1939) kitapları da 1930lu yıllarda yayımlanan kitaplar 
arasındadır. 
 
İbrahim Hakkı Konyalı’nın 1950 tarihli Mimar Koca Sinan’ın Eserleri adlı kitabında projemiz 
kapsamında yer alan Ahmet Paşa Camii’nin de fotoğrafları yer almaktadır. Caminin genel görünümü ile 
başlayan fotoğraflar harimin mihrap ve minberi de içine alacak şekildeki genel görünümle devam 
etmektedir. Müezzin kapısı; son cemaat yeri orta kubbesi ve kemeri; son cemaat yerinin genel görünümü;  
yakın plan görünümü; caminin genel görünümü kitapta yer alan diğer fotoğraflardır. Bu kitap, sanat 
tarihçileri kitaplarının genelinde izlenen fotoğraf programını tekrarlamaktadır. Genel görünüm ile 
başlayan fotoğraf caminin harimine girerek izleyiciye içeriden bir görünüm sunmaktadır. 
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Fotoğraf 3: İbrahim Hakkı Konyalı, Mimar Koca Sinan’ın Eserleri, 1950. 

  

 
Fotoğraf 4: İbrahim Hakkı Konyalı, Mimar Koca Sinan’ın Eserleri kitabından görünüm. 

 
Fotoğraf 5: Topkapı Ahmet Paşa Camii’ne ait fotoğraflar 

 
1956 yılında, “Süleymaniye Camii’nin inşasının bitmesinin 400. Yılı şerefine” Afet İnan’ın 1956 tarihli 
Mimar Koca Sinan kitabı yayımlanmıştır. İnan, kitapta yer alan bazı fotoğrafların altına nereye ait 
olduğunu ya da kime ait olduğunu belirtmiştir. Onun kitabında yer alan fotoğraflardan bazıları Basım 
Yayım Umum Müdürlüğü Fotoğraf Arşivi’ne, diğeri ise Prof. Dr. Fazıl Noyan’ın kişisel arşivine aittir. 



The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication - TOJDAC October 2014 Volume 4 Issue 4 
 

Copyright © The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication 44 

 
Fotoğraf 6: Afet İnan, 1956 tarihli Mimar Koca Sinan kitap kapağı, 1956. 

  
1970li yıllara kadar Mimar Sinan kitaplarında yayınlanan fotoğrafların hem sayısı sınırlıdır hem de 
fotoğraflar hakkında tarih ve kimin tarafından çekildiği hakkında bilgiler yer almamaktadır. 
 
1975 yılında ise Metin Sözen Türk Mimarisinin Gelişimi ve Mimar Sinan adlı kitabını yayımlamıştır. Bu 
kitabın fotoğrafları fotoğraf sanatçısı Sami Güner tarafından çekilmiştir. Fotoğraflara hava fotoğrafları da 
eşlik etmektedir. Kitap; sanat tarihi alanında ilk kez bir fotoğraf sanatçısı ile yapılan işbirliğini 
göstermektedir. Prestij kitapları olarak anılan kitapların da başlangıcıdır. 
 
Bu kitabı 1987 yılında Abtullah Kuran’ın Mimar Sinan adlı kitabı izlemiştir. Bu kitabın fotoğrafları ise 
Mustafa Niksarlı ve Ara Güler tarafından çekilmiştir.6 Kitapta hava fotoğrafları da mevcuttur. 
 
1988 yılında ise “Mimar Sinan’ın ölümünün 400. Yılı” anma çerçevesinde birçok kitap basılmıştır. 
Bunlardan bir tanesi Oktay Aslanapa’nın Mimar Sinan Hayatı ve Eserleri adlı kitabıdır. Oktay Aslanapa 
bu kitabının önsözünde Sami Güner fotoğraflarına değinmiştir.7 Kendisi de bu kitapta Sami Güner’in 
Metin Sözen’in kitabı için çektiği fotoğraflardan, özellikle hava fotoğraflarından yararlanılmıştır. 

 

                                                
6 Aptullah Kuran, Mimar Sinan, Fotoğraflar:  Ara Güler, Mustafa Niksarlı, Hürriyet Vakfı Yayınları, İstanbul 1986. 
7 Oktay Aslanapa, Türk Büyükleri, Kültür Bakanlığı Yayınları, 1992, Önsöz. 
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Fotoğraf 7: Oktay Aslanapa,  Mimar Sinan Hayatı ve Eserleri, Kapak, 1988. 
 

 
Fotoğraf 8: Kara Ahmet Paşa Camii’ni Gösteren Fotoğraflar. 

 

 
Fotoğraf 9: Kara Ahmet Paşa Camii’nden başka fotoğraflar 

  

 
Fotoğraf 10: Oktay Aslanapa, Türk Büyükleri Serisinden, Mimar Sinan, 1988. 
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Fotoğraf 11: Süleymaniye, Hürrem Sultan Çiniler. 

  
Kuşkusuz Mimar Sinan hakkında, gerek monografi olarak yazılan, gerekse onun köprü, han, cami gibi tek 
bir yapısını ele alan birçok yayın bulunmaktadır. Ancak burada birkaç önemli monografi ele alınarak 
fotoğraflar incelenmiştir.8 
 
2000’li yıllarda ise Mimar Sinan hakkında büyük boyutlu olarak ve sınırlı sayıda basılan, “prestij kitabı” 
adı verilen kitaplar yayımlanmaya başlanmıştır.  Bu kitaplardan bir tanesi Süleymaniye Camii 
monografisidir. 2002 yılında yayımlanan bu kitabın fotoğraflarını Ara Güler ve Samih Rıfat çekmiştir. 9 
Reha Günay’ın 2006 yılında yayımlanan Mimar Sinan adlı kitabının fotoğrafları kendisine aittir. Kitapta 
280 adet fotoğraf yer almaktadır.10 2013 yılında ise Gülru Necipoğlu’nun Sinan Çağı (Osmanlı 
İmparatorluğu’nda Mimari Kültür) adlı kitabı yayımlanmıştır. Kitapta 512 fotoğraf ve illüstrasyon yer 
almaktadır.11 
 
Sami Güner’den başlayarak, Ara Güler, Mustafa Niksarlı ve Samih Rıfat kuşkusuz kendi üsluplarını da 
ekleyerek Sinan yapılarını yorumlamışlardır. Sanat tarihçilerinden farklı olarak fotoğrafçılar Mimar Sinan 
yapılarını ve çevrelerini en iyi yansıtmalarının yanı sıra uygun ışıkta ve farklı kompozisyon öğelerinin 
öne çıkardıkları fotoğrafları ile Sinan eserlerine adeta bir saygı duruşunda bulunmaktadırlar. Hava 
fotoğrafları ise cami, türbe ve külliyelerin çevreleri ile olan ilişkisini de göz önüne sermekte, geleceğe 
aktarılan en önemli miras olmaktadır. Ancak günümüzde Mimar Sinan eserlerinin fotoğraflarının yer 
aldığı tek platform kitaplar değildir. 
 

2. İnternet ve Online Fotoğraf Erişimi 
 

                                                
8 Mimar Sinan ile ilgili ayrıntılı bibliyografya için bkz. İhsanoğlu, a.g.e. 
9 Stéphane Yérasimos,  Süleymaniye = Istanbul : la mosquée de Soliman ; Fotoğraflar, Ara Güler, Samih Rifat ; 
çev., Alp Tümertekin, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2002. 
10 Reha Günay, Mimar Sinan, Yapı Endüstri Merkezi Yayınları, İstanbul 2006. 
11 Gülru Necipoğlu, Sinan Çağı (Osmanlı İmparatorluğu’nda Mimari Kültür), İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 
Tarih Dizisi, İstanbul 2013. 
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Günümüzde kullanılan en yaygın bilgi/veri paylaşım platformu internettir. İçeriğindeki bilgilerin 
çeşitliliği, her türlü erişime açık ve herkesin paylaşımda bulunabildiği bir ortam olarak tercih edilmekte, 
bilgi yığınlarını içeriğinde barındırmaktadır.12 
 
İnternet kullanımının yaygınlaşması, internetin mekândan bağımsız olarak kullanılabilme durumu, birçok 
alanda olduğu gibi bilgiye ulaşma alışkanlıklarımızı da değiştirmeye başlamıştır.  Örneğin çalışma 
grupları bir araya gelmek zorunda kalmaksızın farklı ortamlarda interneti kullanarak birlikte çalışmalar 
üretebilmektedirler. Böylece, bir araştırmacı nerede olursa olsun bulunduğu yerden bir arşive girerek 
ihtiyacı olan kaynağa erişebilmektedir. Aynı durum görsellere ulaşmak için de geçerlidir. Dünyada The 
J.Getty Museum gibi müzeler fotoğraf, resim, gravür gibi görselleri araştırmacıların hizmetine sokmuştur. 
Araştırmacılar müzelerin sitesine tıklayarak istedikleri görseli ücretsiz olarak elde edebilmektedir.   
 
Ülkemizde de birçok eğitim kurumu ve kütüphane, arşivini internet üzerinden erişime açmıştır. Ancak, 
dünyadaki diğer fotoğraf arşivlerine bakıldığında, Türkiye’deki bu arşivlerin bu yetersiz olduğu 
görülmektedir. Bu durum Mimar Sinan eserleri için de geçerlidir. Türkiye mimari tarihinde ve kültürel 
mirasında önemli bir yeri bulunan Mimar Sinan’a ait eserlerin fotoğrafları internet üzerinde aratıldığında 
belli bir standart ve kalitede fotoğrafa erişim neredeyse imkânsızdır. Kuşkusuz kendi içinde iyi çekilmiş 
ve fotoğrafçılar tarafından çeşitli sitelere eklenmiş fotoğraflar mevcuttur ancak sistematik bir araştırma 
yapılmak istendiğinde bu fotoğraflar yetersiz kalmaktadır. Araştırmacının ihtiyaç duyduğu bir fotoğrafı 
nasıl aratacağı, hangi özellikleri kodlayacağı ve bu yolla hangi fotoğraflara ulaşacağı durumu karşısında 
net bir dönüş, internet üzerinde Mimar Sinan eserlerine ait fotoğraflarda mümkün değildir. Eserler, 
herhangi bir özellik belirtilmeden sadece Mimar Sinan eserleri olarak veya yapının isimleri ile 
ilişkilendirerek aratıldığında ortaya internet arama motorlarının erişebildiği ve ekleyen kişilerin 
ekledikleri isimler üzerinden kaydettikleri çalışmalar çıkmaktadır. Burada kullanıcı, örneğin: Google 
arama motorunda sadece fotoğrafın teknik anlamda boyutlarının büyük olup olmamasını tercih 
edebilmektedir. Fotoğrafın içeriği ile ilgili talepler ancak özel bir platformun oluşturulması ile mümkün 
hale gelebilir. Türkiye’de bu tür bilgilere ait bu türde fotoğraf arşivi ve fotoğrafa erişim imkânı sunan 
platformlar mevcut değildir.  
 
Mimar Sinan Eserleri internet üzerinde aratıldığında pek çok bilgi çeşidine ulaşmak mümkündür. Gerek 
yazılı kaynak olarak, gerek görsel olarak internet ortamında birçok bilgi mevcuttur. Örneğin yaygın 
olarak kullanılan arama motoru Google üzerinde ‘Mimar Sinan Eserleri’ aratıldığında karşılaşılan ilk 
sonuçlar temel alındığında; wikipedia.org’da oluşturulan eser listesi, fotoğraflara yönlendirmek üzere 
görseller erişimi, bazı haber metinlerine yönlendiren linkler, Mimar Sinan eserleri için oluşturulmuş 
gönüllü bir web sitesi, tarih araştırmaları başlığında bir web sitesi, Youtube üzerinden bir videoya 
yönlendirilen bir erişim gibi çeşitli erişimlere ulaşılmaktadır.  

                                                
12http://m.bild.de/digital/internet/website/die-erste-website-der-welt30233448,variante=S.bildMobile.html 
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Fotoğraf 12: Arama motorunda aratılan Mimar Sinan Eserleri için çıkan sonuçlar 

 

 
Fotoğraf 13 : Mimar Sinan Eserleri Aramasında Listenin Başında Olan Bir Sitede Bulunan Bilgiler 
 
Mevcut sitelere erişim sağlandığında ise bilgilerin tasnif edilişleri, fotoğrafların çözünürlük ve içerik 
açısından yetersizliği göze çarpmaktadır. Mimar Sinan’a ait eserlerin tamamının bulunduğu bir listeye 
ulaşmak büyük oranda mümkün iken, ilgili siteler yapılar tek tek incelendiğinde ayrıntılı bir veri 
verememektedir. Mimar Sinan eserleri ile ilgili araştırma yapan araştırmacıların yapıların çevreleri ile 
birlikte alınan genel görünümlerinden, yapının, avlusu, cepheleri, cephe ayrıntıları, harim, harimdeki 
süsleme ayrıntılarına kadar çok sayıda fotoğrafa ihtiyacı olabilmektedir. Kuşkusuz farklı meslek 
gruplarının fotoğraf ihtiyacı değişkenlik göstermektedir. Yapının çevresi ile birlikte elen alan 
fotoğraflardan yapının içindeki çini ayrıntılarına kadar yer alan sistemli yapılmış fotoğraf çekimlerine bu 
sitelerde rastlamak mümkün değildir.  
 
Bu konu ile ilgili günümüze kadar resmi ve kurumsal bir çalışmanın yürütülememiş olması bilim dünyası 
için büyük bir eksikliktir. İstenen nitelik ve özelliklere ait fotoğraflara erişimin mümkün olmadığı 
görülmüştür. İnternette mevcut ‘Mimar Sinan Eserleri’ne ait fotoğrafların kısa bir analizi yapıldığında ise 
ortaya; düşük çözünürlükte küçük ebatlı fotoğrafların olduğu görülür.13 
 
Mimar Sinan’a ait eserler, isim halinde aratıldığında, eserlerin mevcut fotoğrafları arasında da değişkenlik 
olduğu görülmektedir.  Örneğin ‘Hadım İbrahim Paşa Camii’ şeklinde arama yapıldığında, yapı ile ilgili 
fotoğraflara Fatih Müftülüğü’nün web sitesinden ulaşılabilmektedir.14 Fatih Müftülüğü ‘nün bu yapı ile 
ilgili araştırma yapmış olması sebebiyle, , bu camiye ait daha zengin bilgi ve görsellere erişim de 

                                                
13 http://www.mimarsinaneserleri.com 
14 http://www.fatihmuftulugu.gov.tr/mekan.aspx?mekid=305 
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mümkün hale gelmektedir. Bu örnek üzerinden, ilgili sitenin sunmuş olduğu fotoğraflara bakıldığında, 
fotoğrafların çözünürlük ve perspektif açısından yeterli olmadığı görülmektedir.  
 

 
Fotoğraf 14 : Hadım İbrahim Paşa Camii Olarak Yapılan Görsel Arama Sonucu Ulaşılan Görseller 
 

 
Fotoğraf 15 : Fatih Müftülüğüne Ait Bir Sitede Bulunan Cami Bilgileri 

 
Temelde, konuya internet üzerinde yapılan araştırmaların sonucundaki yeterlilik/ yetersizlik açısından 
bakılacak olursa, Mimar Sinan gibi önemli bir mimara ait olan, ülkemiz kültürel mirasında çok büyük 
önemi olan camilere ait doyurucu, sistematik bir veri tabanı bulunmadığı anlaşılmakta, fotoğraf 
içeriklerinin de bu çalışmalara paralel olarak eksikliklerinin aynı oranda yetersiz olduğu görülmektedir.  
 

3. Mimari Fotoğraf ve Temel Yaklaşımlar  
 
Fotoğraf ile mimarinin buluşması, fotoğrafın diğer disiplinler ile buluşmasından daha hızlı olmuştur. 
Fotoğrafın ilk icadı ile birlikte gelen bu zorunlu buluşma aslında fotoğrafın teknik anlamda 
yetersizliğinden kaynaklansa da, mimari yapıların hareketsiz oluşu ilk fotoğrafın bile etkileyici olmasını 
sağlamıştır. Mimari fotoğraf, Niepce’nin evinin penceresinden çekmiş olduğu ve aynı zamanda dünyanın 
ilk fotoğrafı olarak da kabul edilen Le Gras’ın Penceresinden Görünüm (1826) (View from the Window at 
Le Gras) ile başlar.15 

                                                
15 Tılımanns Urs, “Architectural Photography”, Sinar Edition, Feuerthalen, 1993, s. 8; Aktaran, KANBUROĞLU 
Özer, “Mimari Fotoğraf”, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü, Fotoğraf Anasanat 
Dalı, 1998, s.3-4 
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Fotoğraf 16 : Joseph Nicéphore Niépce, View from the Window at Le Gras, 1826 
 
Her ne kadar çekilen ilk fotoğraf günümüz standartlarının çok ötesinde de olsa, mimari fotoğrafın en 
önemli özelliklerinden biri olan “perspektif” unsurunu bize gösterir. Fotoğrafın gerçekçi yaklaşımı 
sayesinde fotoğrafın mimari yapılarda görsel doküman olarak belgelenmesi süreci hızlanmış ve devlet 
kurumları tarafından desteklenmiştir. Devlet binaları, antik yapılar, köprüler, şehir yerleşimleri, 
endüstriyel yapılar gibi mimari yapılar ülkelerin gelişimlerini belgelemek, propaganda amaçlı ve keşif 
gezilerinde fotoğraflanmışlarıdır. 
 
Erken dönemlerde (1. Dünya Savaşı’na kadar), genellikle merkezi perspektifin kullanıldığı ve yorumsuz, 
katı fotoğrafların çekildiği, buradaki amacın ise sadece mimari yapının varlığı hakkında belgesel nitelikte 
bilgi elde etmek olduğunu söylemek mümkündür. Dolayısıyla 1. Dünya Savaşı’nın sonrasına kadar 
mimari yapının işlevselliğine ya da detaylarına yönelik farklı bakış açılarının yer almadığı fotoğraflar 
görülmektedir. Bu konudaki sistematik olarak bir rapor halinde sunulan ilk çalışma Fransız fotoğrafçı 
Philip Henry Delamote’nin, Crystal Palace’ın yerinden sökülerek başka bir yere taşınması sırasında 
çektiği fotoğraflardan oluşur. Bu raporda yer alan fotoğraflar da yine klasik bir bakış açısıyla 
çekilmişlerdir.16 
 
Mimarinin ve fotoğrafın zaman içerisindeki gelişimi 1. Dünya Savaşı sonrası klasik yaklaşımların yerini 
amaca yönelik farklı bakış açılarına bırakarak mimari fotoğrafın teknik ve üslup yönünden değişmesine 
yol açmıştır.17  
 
Günümüzde ise bir mimari yapının fotoğraflanması süreci daha çok mimari fotoğrafın hangi amaç 
doğrultusunda kullanılacağı ile ilgilidir. Bu amaçları başlıklar halinde sıraladığımızda: 
               “1-Yapının sadece kendisini anlatmak için, 
               2-Yapının çevresi ile olan ilişkisini anlatmak için, 
               3-Yapı aşamalarını belirlemek için, 
               4-Proje öncesi veri toplamak için, 
               5-Rölöve için yapılan çekimler, 
                                                                                                                                                       
 
16 Özer Kanburoğlu, “Mimari Fotoğraf”, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü, 
Fotoğraf Anasanat Dalı, 1998, s.6 
17 Ayrıntılı bilgi için bkz. Özer Kanburoğlu “Mimari Fotoğraf”, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Güzel 
Sanatlar Enstitüsü, Fotoğraf Anasanat Dalı, 1998, s.7 
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               6-Şehirciliği belgelemek için, 
               7-Arkeolojik yapıları ve kazıları belgelemek için, 
               8-Doğal afetlerden sonra şehri belgelemek için, 
               9-Tanıtım amacıyla ve yapımcı firma için yapılan çekimler, 
               10-Mimari amaçla çıkan kitap, dergi için, 
               11-Mimari ile ilgili görsel etkinlikler için, 
               12-Yapının işlevini anlatmak için, 
               13-Resmi evrakta kullanmak için.”18 
 
Sıralanan bu amaçlar çoğaltılabilmekle birlikte, birkaç amaç tek bir fotoğrafta var olabileceği gibi 
seçenekler yalın bir şekilde de fotoğrafa yansıtılabilir. Tüm bu amaçlar doğrultusunda ise amaca yaklaşım 
fotoğrafa iki şekilde yansıtılabilir; Yorumlu ve Yorumsuz Yaklaşım. Yorumlu yaklaşım genellikle yapının 
var olan anlaşılır bütünlüğünün dışında, fotoğrafçının kendi dışavurumcu ifadesinin de olduğu 
fotoğraflardan oluşur. 

 
Fotoğraf 17: Yorumlu yaklaşıma bir örnek, Yeni Camii, Minber Altından Çin Süslemeye Bir Bakış, 

2014 
 
Yorumsuz yaklaşım ise yapının tüm cephelerinin anlaşılır bir şekilde, yatay ve düşeylerinin film 
düzlemine paralel bir şekilde aktararak sadece yapıyı tanımlamak ve ne olduğunu anlayabilmek amacı ile 
yapılan çekimlerden oluşur. 

 
Fotoğraf 18: Yorumsuz yaklaşıma bir örnek, Piyale Paşa Camii Güney Batı Cephesi, 2014 

                                                
18 Kanburoğlu, “İçindekiler” s. vii 
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 Mimari bir yapıyı fotoğraflama sürecinde her iki yaklaşım da tercih edilebileceği gibi tek bir yaklaşım da 
benimsenebilir. 
 

4. İstanbul’daki Bir Kısım Osmanlı Mimari Eserlerinde Dekoratif Unsurların Estetik Analizi 
(Çini-Kalemişi-Ahşap-Taş-Mermer Desenleri-Hat Kompozisyonları) Projesinde Kullanılan 
Teknikler ve Yaklaşımlar 

 
BAP Projesi çerçevesinde mimari yapıların fotoğraflanması öncelikle sistematik bir yaklaşım ile 
yapılmaya çalışılmıştır. Projenin ana konusu olan dekoratif unsurlar öncelikli olarak fotoğraflanmıştır. Bu 
aşamada daha çok Canon EF 100mm f/2.8 makro ve Nikon AF 24-85mm f/2.8-4D IF objektif 
kullanılmıştır. Objektiflerin optimum kalitesini yakalayabilmek için ise en kısık diyaframdan 2-3 stop 
daha açık diyafram değerleri kullanılmıştır.19  Üç ayak yardımı ile makro fotoğrafları çekilen dekoratif 
unsurlar için daha çok merkezden yaklaşım tercih edilmiştir. Her çekilen fotoğraf için poz ölçüm20 
yöntemi olarak konunun durumuna göre farklı ölçüm yöntemleri kullanılmıştır. Genel alan ölçümü ve 
noktasal (spot) ölçüm yöntemleri daha çok tercih edilmiştir. Raw formatta çekilen fotoğraflarda oluşan 
Kelvin değerleri ve pozlama hataları, sonrasında Exposure Compansating, Recovery, Levels, Temperature 
gibi Photoshop programında bulunan çeşitli uygulamalar ile giderilmiştir. Çekim aşamasında ise, çini 
fotoğraflarında öncelikle çini panonun tamamı, daha sonra tek bir karodaki ayrıntısı ve son olarak da çini 
içerisindeki önemli ayrıntılar fotoğraflanmıştır. Bu aşamada pano ve çiniye bakışta herhangi bir perspektif 
verilmeyerek 90 derecelik merkezden yaklaşılmıştır. Bu sayede daha düzlemsel bir görüntü elde 
edilmiştir. Fotoğrafın bu şekilde çekilmesi sonraki estetik analizlerde kolaylık sağlaması amacıyla tercih 
edilmiştir. Çekimler sırasında tarihi yapılara zarar vermemek amacıyla yapay ışık kullanılmamıştır. Işık 
kontrolünü yapabilmek için sadece reflektör kullanılmıştır. 
 
Dekoratif unsurların haricinde ise mimari bir yapı olarak camii ve türbe gibi yapıların fotoğraflanması, 
yapıların konumu, çevre yapılar ile olan ilişkisi, kendisine özel mimarisi gibi unsurlardan dolayı farklı 
yaklaşımlar izlenerek fotoğraflanmıştır. Ancak yine de öncelikli olarak her mimari yapının tüm cepheleri 
yorumsuz bir yaklaşım ile fotoğraflanmaya çalışılmıştır. Perspektif Kontrollü (PC) objektif veya teknik 
kamera olmadığından kamera açısı olabildiğince yapının ortasına ve yataylarda ve düşeylerde film 
düzlemine paralel tutularak perspektif kontrolü yapılmıştır. Canon 5d Mark II ve Nikon D300 fotoğraf 
makineleri ile genellikle tek ve çift kaçışlı perspektifin kullanıldığı çekimlerde, elde edilen fotoğraflar 
sonrasında “Photoshop” fotoğraf işleme programında “Lens Correction” ayarları ile daha ayrıntılı 
düzeltmeler yapılarak amaca uygun hale getirilmişlerdir. Yorumsuz yaklaşımlar ayrıca, kubbe içi, kalem 
işi, mermer ayrıntıları, hat kompozisyonları gibi diğer dekoratif unsurlar için de kullanılmıştır. Yorumlu 
yaklaşımlar az kullanılmakla birlikte, distorsiyon ve panoramik teknikler kullanılarak daha çok kubbe içi 
ve iç mekânlarda farklı kadraj denemeleri yapılmıştır. Bu tür fotoğraflar bilimsel araştırma projelerinde 
bilimsel veriler elde etme amacının yanında görsel estetik ve farklı bakış açılarını da katarak, fotoğraf 
veya diğer plastik sanatların etkilerini göstermek amacı ile tercih edilmişlerdir. Çünkü fotoğrafın temsil 
ve dönüştürme gücü arasındaki ince çizgi mimari yapının yanlış algılanmasına neden olabilir. Bu konuda 
Shulman, J.’nin belirttiği gibi: “Fotoğraf mevcut olan bir mimarlığı belgelerken onun güçlü taraflarını 
öne çıkarabilir, sunduğu hayata ve içeriğine dair bize bir hikâye anlatabilir. Fakat fotoğrafın aynı 
zamanda temsil ettiği şeyi dönüştürme gücü de vardır. 1950'li yıllarda Almanya'da büyük bir endüstriyel 
organizasyonu temsil eden bir komite, Architectural Forum yayınında bulunan bir projeden etkilenip 
mimarı ile tanışmak için New York'a gelirler. Buluşmadan sonra mimar komiteyi beğenilen proje 
sahasına götürür ve komite gördüklerinin fotoğraflar tarafından temsil edildikleri gibi olmadığına karar 
verirler. Fotoğrafçı burada geniş açılı lensler kullanarak strüktürün fiziksel oranlarını o kadar çok 
'dönüştürmüş' ki komitenin mimar için duydukları heyecan bir anda yok olur ve planlarını iptal ederek 

                                                
19 Bu değerler genel olarak f/20, f/18 veya f/16 diyafram değerlerine karşılık gelmektedir. 
20 Diyafram ve enstantane değerleri. 
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Almanya'ya geri dönerler”21 Dolayısıyla bilimsel bir projede çekilecek fotoğraflar öncelikli olarak amaca 
uygun ve yorumsuz olmak zorundadırlar. Proje amacına uygun fotoğraflar elde edildikten sonra projeye 
zenginlik katabilecek çeşitli sanatsal ve yaratıcı çalışmalar yapılabilir. 
 
SONUÇ 
İstanbul’daki Bir Kısım Osmanlı Mimari Eserlerinde Dekoratif Unsurların Estetik Analizi (Çini-
Kalemişi-Ahşap-Taş-Mermer Desenleri-Hat Kompozisyonları) adını taşıyan Bap Projesi, günümüz 
fotoğraf teknolojileri ile Türkiye kültürel mirasının çok önemli bir bölümünü teşkil eden Mimar Sinan 
yapılarını belgelemiştir. Yapılan çekimler, araştırmacıların yararlanabileceği niteliktedir. Yapıların 
konumu, çevreleri günümüz değişen İstanbul’unda büyük önem taşımaktadır. Fotoğraflar, dış cephelerden 
başlayarak caminin içinde devam etmiş, ortaya eşsiz bir arşiv çıkmıştır. İstanbul’un hızla değiştiği, tarihi 
eserlerin birçok sebepten ötürü zarar gördüğü günümüzde bu proje her şeyden önce Mimar Sinan 
yapılarının ve çevrelerinin 2011-2014 yılları arasında yapılmış bir belgelemesidir ve gelecek kuşaklar için 
eşsiz bir arşivdir. Proje disiplinler arası çalışmanın ortak bir ürünü olarak olarak sanat tarihi, arşivcilik, 
fotoğraf tekniği ve yaklaşımı, online görsel veri erişimi, web içeriğinde görsel tarama, görsel ve yazınsal 
verilerin sunumu gibi konuları içermekle beraber çeşitli sorun ve yaklaşımlara da değinilmesine yardımcı 
olmuştur. Görselin bilimsel bir araştırma sürecinde tarihsel ve güncel olarak nasıl kullanıldığı, var olan 
görsel verilerin yetersizliklerinin nasıl aşılabileceği, güncel pratiklerde (web kullanımı) karşılaşılan 
sorunlar gibi başlıklara değinilen makale ileriki çalışmalar için bir rol model olma hedefindedir. BAP 
projesi süresince saha çalışmalarında ve kuramsal araştırmalarda hangi yolların izlendiği ve bunların nasıl 
bir araya getirildiğine ilişkin sürecin yanında, ortaya çıkan görsel arşivin niteliksel araştırma yöntemi 
olarak tarihsel anlamda nerede durduğuna işaret edilmeye çalışılmıştır. Günümüzde nicel araştırma 
yöntemlerinin yanında, niteliksel araştırma yöntemlerinin de öneminin artması, “görsel” kullanımının ön 
plana çıkmasını sağlamıştır. Dolayısıyla Mimar Sinan Eserleri’nin niteliksel bir araştırma ile tekrar ele 
alınması ve karşılaşılan sorunlara yönelik bir bakışın ortaya konulmasındaki nihai amaç bundan sonraki 
diğer araştırmacıların da bu arşive ulaşabilecekleri doğru platformları yaratmaktır. 
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ÖZET 
Etkinlikler halkla ilişkiler disiplinin en önemli ve tercih edilen uygulamalarından biri olarak 
bilinmektedir. Etkinlik uygulamaları, her geçen gün değişen ve gelişen teknolojinin sunduğu 
olanaklarla önemini artırmakta ve daha fazla tercih edilir konuma ulaşmaktadır. Etkinliklerin önemli 
bir araç haline gelmesi etkinlik ajanslarının çoğalmasını sağlamış ve bu da etkinliğe özel büyük bir 
sektörün oluşmasına zemin hazırlamıştır. Büyüyen sektör içindeki ajanslar arasında yaşanan rekabet 
de oldukça yüksek seviyelere ulaşmıştır. Büyümenin ve teknolojinin getirdiği çeşitlilik, etkinlik 
uygulamalarına sıradışı ve yaratıcı bir boyut getirmiştir. Özellikle son yıllarda büyüyen ve güçlenen 
sosyal medya ağları etkinlik uygulamaları için oldukça önemli ve eğlenceli bir mecra haline gelmiş, 
sosyal medya ve dijital altyapılı çalışmalar daha fazla kullanılır olmuştur. Çalışmada etkinlik 
yönetiminde yaşanan kapsamlı değişim, bu değişimin kanıtı niteliğindeki dijital altyapılı uygulamalar 
ve bu uygulamalara sosyal medyanın entegresyonu sektörden örneklerle ele alınarak incelenmeye 
çalışılacaktır. 
 
Anahtar Sözcükler: Etkinlik Yönetimi, Sosyal Medya, Dijital Uygulamalar 
 
 
CREATIVE COMPETITION IN EVENT MANAGEMENT PRACTICES 

AND SOCIAL MEDIA INTEGRATION 
 
 
 
ABSTRACT 
Events are one of the most important and preferred practices of public relations discipline. The 
importance of event practices rises everyday with the opportunities of improving technology, and 
becomes much more preferable. Events becoming an important tool leads a growth in the number of 
event agencies, which results in a big sector special to events. There is also a challenging competition 
between the event agencies in the growing event sector. Diversity, which comes as a result of the 
growth in event sector and improvements in technology, brings extraordinary and creative dimensions 
to event practices. Social media networks, which are improving very fast especially on the last few 
years, become a very important and entertaining base for event practices, and social media and digital 
platforms also become much more usable. The comprehensive change in event management, digital-
based practices which can be considered as the proof of this change, and the integration of these 
practices to the social media with examples from the event sector, are going to be analyzed within this 
study. 
 
Keywords: Event Management, Social Media, Digital Practices 
 
 
GİRİŞ 
Etkinlik yönetimi, halkla ilişkiler disiplini araçlarından biri olarak oldukça eskiye dayanan 
uygulamalardır. Etkinlik, bireyin ve toplumun olduğu her yerde gerçekleşebilecek planlı ya da plansız 
organizasyonlar olarak karşımıza çıkabilir. Dolayısıyla bireyin kendine özgü bir takım anlamlar 
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yükleyerek topluma mal ettiği bir davranış da etkinlik, bir kişi ya da kurumun planlı olarak bir amaç 
doğrultusunda gerçekleştirdiği organizasyonlar da bir etkinlik olarak düşünülebilir.   
 
Etkinlik olgusun temelinde iletişim yer almaktadır. Çünkü içeriğinde belirli hedef kitlelerle doğrudan 
ya da dolaylı temas kurmayı amaçlayan eylemler barındırmaktadır. Geçmişte etkinlik özelliği taşıyan 
herhangi bir organizasyonu gerçekleştirmek için belirli bir program yapmak ve o programa uygun 
akışı başarılı bir şekilde uygulamaya koymak etkinlik yönetimi için yeterli bir çalışmaydı. Ancak 
günümüzde hedef kitleleri ile daha sıcak ve güçlü bağlar kurmak isteyen markalar, sundukları ürün ya 
da hizmetin tanıtımını yapmak, çalışanlarını motive etmek, müşterilerini satın almaya özendirmek vb. 
nedenlerle etkinlikler düzenlemektedirler. İhtiyaç duyulan etkinlikler, geçmişte sıradan içeriklerden 
oluşurken, günümüzde profesyonellerce yönetilen, yüksek bütçeli, stratejileri ve planlamaları 
içerğinde barındıran ayrıntılı uygulamalar haline gelmiştir. Günümüzde hedef kitle ile iletişime 
geçmek adına halkla ilişkilerin sunduğu tüm olanaklardan yararlanmak isteyen markalar, firmalar ve 
kurumlar için etkinlik yönetimi oldukça önemli bir iletişim aracı olarak görülmektedir.  

 
Kurumların ya da markaların iletişim faaliyetlerinin bir parçası olan etkinlikler iletişimsel anlamda bir 
takım avantajları beraberinde getirmektedir. Bu avanatjları şu şekilde sıralamak mümkündür:   

- Mesajı hedefe doğrudan iletmeyi sağlamaktadır. 
- Hedef kitle ile duygusal bağ kurma fırsatı sunmaktadır. 
- Hedef kitleyi yakında gözlemlemeyi, tanımayı ve dokunmayı sağlamaktadır. 
- Hedef kitle hakkında bilgi elde etmek daha kolay hale gelmektedir. 
- Geleneksel medyada ve sosyal medyada yer almayı kolaylaştırmaktadır.  

 
Etkinlikler markaların genel halkla ilişkiler ve reklam politikalarına uygun bir şekilde 
gerçekleştirilmesi gereken uygulamalardır. Dolayısıyla etkinlikler, konusunda uzman olan 
profesyonellerce uygulanması gerekmektedir. Etkinliğin yeri, zamanı, detaylı uygulama listesi, 
iletişim metodları, hedef kitlelerin doğru analizi stratejik bir etkinlik planlaması açısından büyük 
önem taşır.  
 
Etkinlik yönetimi, günümüzde bir çok marka ya da kurum tarafından tercih edilen verimli iletişim 
uygulamalarıdır. Dolayısıyla hem etkinlik yapan markalar hem de etkinliği uygulayan profesyoneller 
açısından her anlamda güçlü bir rekabet sözkonusudur. Çünkü yıllardan beri süregelen sıradan 
etkinlik içerikleri değişen teknoloji ve bundan fazlasıyla etkilenen toplumunun beklentilerini 
karşılamamaktadır. Özellikle bireyin hayatına giren sosyal medya olgusuyla birlikte iletişim ve halkla 
ilişkiler disiplinlerine dair birçok uygulama dijitalleşmeye doğru yönelmektedir. Sıradanlığın çok 
fazla kabul görmediği, farklılaşma stratejilerinin, yaratıcılığın ve yüksek bütçeli uygulamaların daha 
fazla ön plana çıktığı bir iletişim dünyasında etkinlik yönetimine dair de değişimler sözkonusudur.  
 
Halkla ilişkiler ve reklam uygulamalarında yer alan yaratıcı içerik artık günümüz etkinliklerine de 
fazlasıyla yansımaktadır. Etkinliklerden elde edilen verimliliğin yanı sıra etkinlik yönetimi yapan 
profesyonel ajansların sayıca çoğalmış olması da etkinliklerin çok çeşitli ve yaratıcı olmalarını 
sağlamaktadır. Yüksek bütçeli etkinlik uygulmalarının gerçekleştiği günümüz iletişim dünyasında, 
etkinlik yönetimi büyük bir sektör haline gelmiş ve teknolojiyi, interneti ve beraberindeki sosyal 
medyayı etkinlik yönetiminin en önemli yaratıcı rekabet unsuru olarak kullanmaya başlamıştır. 

 
 
ETKİNLİK YÖNETİMİ 
Etkinlik dendiği zaman açılış töreni, kongre, gösteri, konser, karşılama töreni, yemek, festival-şölen-
fuar organizasyonları, yarışma, roadshow, bayi toplantıları, lansman, sanat-kültür-spor 
organizasyonları vb. akla gelmektedir. Söz konusu etkinlikler kendiliğinden oluşup gelişen olaylar 
değildir. Tüm bu organizasyonlar belirli stratejiler doğrultusunda planlanan faaliyetlerdir. Günümüzde 
ayrı bir öneme sahip olan etkinliği stratejik olarak yönetmek, etkinliğin hedeflenen amaca 
ulaşmasında en önemli etkendir. 
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Türkçe sözlükte etkinlik “etkin olma durumu, çalışma, iş yapma gücü, faaliyet” olarak 
tanımlanmaktadır. Dolayısıyla halkla ilişkiler açısından söz konusu faaliyetin stratejik olarak 
yönetilmesi gereklidir. Ve yapılacak olan faaliyetin kuruluşun felsefesine uygun olması aynı zamanda 
imajını güçlendirmesi kısaca tüm bunlara olumlu katkısının olması gereklidir. (Özgen, 2011:237) 

 
Etkinlik yönetimi, sosyal, kültürel ya da kurumsal amaçlara hizmet etmek için tüm ayrıntıları önceden 
planlanarak gerçekleştirilen ritüelleri, sunum, performans veya kutlamaları tanımlamaktadır 
(Peltekoğlu, 2014:321). Etkinlik yönetimi, yabancı literatürdeki ismiyle “event management”, halkla 
ilişkiler disiplini altında gerçekleştirilen çalışmalarda gelişim göstermiş ve hızla büyüyen bir sektör 
haline gelmiştir. İç ve dış sosyal paydaşlarla iletişim kurma hedefine destek olan etkinlik yönetimi, 
önceleri halkla ilişkiler ajansları tarafından uygulanırken, son yıllarda etkinliklere özel kurulan 
ajanslarca yönetilir hale gelmiştir. 
 
Etkinlik yönetimi, halkla ilişkiler disiplininin 4 adım süreciyle örtüşen araştırma - tasarım - planlama, 
düzenleme, değerlendirme aşamalarından oluşturularak gerçekleştirilmektedir. Üç ana bacaktan 
oluşan beş aşamalı süreci şu şekilde özetleyebiliriz: (Kılanç, 2014: 56-68)  

 
Araştırma-Tasarım-Planlama (Etkinlik Öncesi) aşamasında, müşterinin beklentileri doğrultusunda 
etkinliğin amaçları belirlenir. 5W kuralı (Why? Who? When? Where? What?) çerçevesinde etkinliğin 
nasıl üretileceğine dair Niçin? Kim? Ne Zaman? Nerede? Ne? sorularının cevaplarına bağlı tespitler 
yapılır. SWOT analizi gerçekleştirilerek etkinliğe dair tüm riskler ve avantajların ölçümü yapılır. Elde 
edilen tüm veriler doğrultusunda etkinliğin planı ortaya konulur, etkinliğin konseptine uygun 
tasarımlar hazırlanır ve etkinlik için gereken bütçe belirlenir. Dolayısıyla bir sonraki aşamaya 
geçmeden önce şu sorulara cevap aramak gerekecektir: (Pira, 2004: 105) Etkinlik nedir? 

- Kim tarafından düzenlenmektedir, neyi hedeflemektedir? 
- Kim yönetmektedir? 
- Ne zaman gerçekleşecektir? 
- Hangi kaynakları kullanacaktır? 
- Nerede gerçekleşecektir? 
- Hedef kitleleri kimlerdir? 
- Etkinlik içindeki aktivitelerin sıralanışı ve zamanlaması nedir? 
- Tanıtım desteği organize edilmiş midir? 
- Etkinlik nasıl –tüm detayları ile- gerçekleşecektir? 

 
Düzenleme (Etkinlik Sırası) aşamasında, etkinlik öncesi hazırlıkların hedef kitlenin karşısına 
çıkarıldığı yani etkinliğin gerçekleştirildiği süreçtir. Uygulama aşaması etkinliğin türüne bağlı olarak 
24 saatten kısa sürebileceği gibi birkaç gün ve daha fazla da sürebilmektedir. Bu aşamadaki hedef, 
etkinliğin planlandığı şekilde kusursuzca yerine getirilmesidir.  

 
Değerlendirme (Etkinlik Sonrası) aşamasında ise uygulama sonuçları ile planlanan hedefler 
karşılaştırılarak hedeflere ne kadar ulaşıldığı çeşitli araştırmalarla tespit edilerek etkinliğin 
değerlendirmesi yapılır. 

 
Etkinlikleri içeriğine bağlı olarak türlere ayrımak mümkündür. Bu türleri şu şekilde sıralayabiliriz: 
(Getz, 2012:41) 

- Kültürel etkinler ve kutlama etkinlikleri 
- İş dünyasına bağlı ticari etkinliler 
- Spor etkinlikleri 
- Sanat ve eğlence dünyası etkinlikleri 
- Resmi ve siyasi etkinlikler 
- Özel statüdeki etkinlikler 

 
Başarılı bir etkinlik düzenlemenin yolu iyi bir teklif hazırlamaktan geçer. Etkinlik teklifi, yapılması 
düşünülen bir etkinliğin temel kısmını oluşturur ve sağlam temele dayanması gerekir. Teklif, 
etkinliğin sahibi olan müşteriyi etkinlikte doğru hedefe götürme amacını taşıyan farklılık yaratacak 
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stratejileri anlatmak için hazırlanmalıdır. Düzgün bir şekilde hazırlanmış bir teklif, yoğun bir 
araştırma gerektirir. Etkinliği düzenleyecek olan kişi ya da kurum, etkinliği düzenleyeceği müşterisi 
hakkında ayrıntılı bilgilere sahip olmalıdır. Müşterisi olan kurumun imajı, kimliği, geçmişi, sektör 
içindeki yeri, rakipleri, daha önceki etkinlikleri, halkla ilişkiler stratejisi gibi bir çok konuda bilgi 
sahibi olmalıdır. Etkinlik teklifi genel anlamda belirli bir şablondan oluşur ve etkinliğin türüne göre 
genel şablon doğrultusunda hazırlanır. Bir etkinlik teklifinde yer alması gereken kısımları genel 
olarak şu şekilde sıralayabiliriz: (Pira, 2004: 61-100)  

- Etkinlik Teklifi Ön Yazısı 
- Etkinliğin Çerçevesi 
- Etkinliğin Yeri 
- Ulaşım  
- Konaklama 
- Etkinliğin Günlük Programı  
- Etkinlik Takvimi 
- Etkinlik Bütçesi   

 
Yapılan etkinliğin sağlam temeller üzerinde yapılandırılması açısından titizlikle hazırlanmış 
sözleşmelere de ihtiyaç duyulacaktır. Sözleşme tarafları, etkinliği hazırlayan ajans/firma, tedarikçiler 
ve etkinliğin sahibi olan müşteridir. Taraflar arasında hazırlanan sözleşme, hukuksal içerikleri ile 
detaylandırılmış, etkinliğe yönelik şartlar/koşullar açıkça ifade edilmiş bir şekilde olmalıdır.  
Sözleşme tarafların imzasıyla yürürlüğe girecektir. Etkinlik yönetiminde neyin, ne zaman 
gerçekleşeceği, tarafların yasal sorumluluklarının belirtilmesi, yapılan işin içeriğinin bilinmesi, ödeme 
konusundaki netliğin oluşturulması, kimin hangi işle sorumlu olduğunun bilinmesi hazırlanacak 
sözleşme ile belirginleşecektir.  
 
Etkinlikler lansman, açılış töreni, kuruluş yıldönümü, basın toplantısı, gala, özel davet gibi bir günden 
kısa süren yada kamp, turnuva, yarış, bayi toplantısı, fuar, festival, roadshow gibi birkaç gün süren 
organizasyonlar olabilir. Burada önemli olan etkinliğin ilk saatinden itibaren gerçekleşecek adımlarda 
zamanı iyi yönetmek, atılması gereken bu adımlara dair detaylı bir kontrol listesi (check-list) 
oluşturmak gerekecektir. Kontrol listesi, etkinliğin detayına, türüne, uzunluğuna bağlı olarak 
değişkenlik göstermektedir. Buradaki hassas nokta ise kontrol listesini konusunda uzman kişinin 
oluşturması ve buna bağlı olarak etkinliği yönetmesidir.  

 
Etkinlikler, içerden (inhouse) yani firmaların kendi kurumsal iletişim ve pazarlama ekipleri ile 
yönetilebileceği gibi dışardan (outsource) konusunda uzmanlaşmış kişi ya da ajansların ekipleri ile de 
yönetilebilmektedir. Etkinliği yöneten hangi taraf olursa olsun organizasyona yönelik oluşturulan 
farklılıklar, gösterilen hüner, tecrübe ve uzmanlık etkinlik yönetiminde ekibin ne kadar önemli olduğu 
gerçeğini değiştirmeyecektir. Etkinlik ekibini oluşturmak ve ekip içerisinde görev paylaşımını doğru 
kurgulamak etkinliğin başarılı bir şekilde gerçekleşmesini sağlayacaktır. Dolayısıyla etkinlik ekibi 
oluşturulurken şu sorulara cevap aramak gerekmektedir: (Pira, 2004:104)  

- Proje lideri kim olacaktır? 
- Destek elemanlar kimlerden oluşacak, nasıl görevlendirilecektir? 
- İlgili görev tanımları ve iş çizelgeleri hazırlanmış mıdır? 
- Son onaylar kimin tarafından verilecektir? 
- Ortak bir çalışma gerektirmekte midir? 
- Gerektiriyorsa iş bölümü yapılmış mıdır; net midir; bağlantı kişiler belirlenmiş midir? 
- Tedarikçiler kimler olacaktır? 
- İlave bir danışmanlık faaliyeti gerektirecek midir? 
- İlgili sözleşmeler hazırlanmış mıdır? 
- Ne tip diğer kaynaklara ihtiyaç olacaktır; maddi, teknik, entelektüel vb? 
- Kullanım zamanları, miktarları, tedarikleri, kullanım yerleri nasıl ayarlanacaktır? 
- Etkinlik, destek tanıtım faaliyetleri gerektirmekte midir? 
- Gerektiriyorsa ilgili hazırlıklar yapılmış mıdır? 
- Etkinlik ile hedeflenen faydalar ve maliyetleri analiz edilmiş midir? 
- Etkinlik ile harekete geçirilebilecek başka hedef kitleler var mıdır? 
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Başarılı bir etkinlik yönetimi, uygulamaya dönük yapılan hazırlıkların detaylı ve titizlikle 
hazırlanmasına bağlıdır. Uygulama aşaması, etkinliğin hedef kitle karşına çıktığı noktadır ve tüm 
planlamalar burada gerçekleşecek adımların temelleridir. İyi hazırlanmış bir planlama sonucunda 
taraflar arasında memnuniyeti sağlayan bir etkinlik uygulaması gerçekleştirilmiş olur. Etkinlik, içeriği 
ve konsepti ne olursa olsun, potansiyel riskler ve krizler barındıran bir uygulamadır. Dolayısıyla 
etkinlik hazırlığı sırasında kriz iletişim planı da göz ardı edilmemesi gereken önemli bir ayrıntıdır. 
Uygulamacının potansiyel krizlere dönük yaptığı her plan, uygulama aşamasında etkinliğin en az 
hasarla zarar görmesini veya olası zararlardan korunmasını sağlamaktadır.   
 
Etkinliğin uygulanması sonucunda mutlak surette genel bir değerlendirme yapmak gerekir. 
Değerlendirme etkinliğin başarılı ve amacına uygun gerçekleşip gerçekleşmediğine dair veriler 
sunması açısından önemlidir. Değerlendirme, etkinliği hazırlayan kişi ya da kurum açısından, elde 
edilen data ve tecrübenin raporlanması noktasında önemli bir veri sunmaktadır. Etkinlik sahibi firma 
açısından ise verimlilik, performans analizlerine dayalı verilere ek olarak etkinliğin tekrarı hakkında 
fikir sunmaktadır.   
 
ETKİNLİK YÖNETİMİNDE YARATICI REKABET 
Etkinlik yönetimnde yaratıcılığın ulaşmış olduğu noktaları incelemeden önce yaratıcılığa dair bir 
takım tanımlamalara değinecek olursak; İngilizce ‘create’ sözcüğü Latince “creare” kökenlidir ve 
‘üretmek, yapmak ya da yaratmak’ anlamına gelir (Andreasen, 2009: 8). Bir diğer tanıma göre 
yaratıcılık, sonuçları özgün ve değerli olan imgelem süreçleridir; özgünlük ise, yeni ilişkiler, bakış 
açıları ve betimleme yolları sezmeyi içerir (Robinson, 2008:12). Ayrıca, yaratıcılığın sadece zihinsel 
bir işlem olmadığını, eylemi de içerdiğini ifade eden Robinson (2008), bir insanın yaratıcı olarak 
tanımlanması için, istemli bir biçimde ve etkin olarak birşey üretmesi gerektiğine dikkat çekmektedir. 
Yani öz anlam olarak yaratıcılık dendiği zaman bir işe yenilik getirilmesi söz konusudur. 
 
Etkinlik yönetimi çok uzun yıllardan beri organizasyonların belirli bir düzen ve disiplin içinde 
gerçekleşmesi amacıyla yapılmaktadır. Dolayısıyla önceki yıllarda yapılan etkinlikerde yaratıcılık 
yerine düzenli ve estetik içeren programların gerçekleşmesi yeterliydi. Ancak günümüz etkinlikleri 
halkla ilişkiler ve reklam sektörlerinin önemli araçları haline gelmiştir. Etkinlikler salt sunum 
amacından çıkıp farklılaşma stratejilerini de barındıran yaratıcı aktiviteler haline dönüşmüştür. Hedef 
kitlenin dikkatini çekebilecek birçok enstrüman devreye sokulmakta ve bu sıcak iletişimin 
gerçekleşmesi adına da teknolojiden fazlasıyla yararlanılmaktadır. Etkinlik, kapsamı ve yaratıcılık 
değeri yükseldikçe daha fazla ses getirme ve çok daha fazla kitlelere ulaşma özelliği de taşımaktadır. 
Her tanıtım mecrasında olduğu gibi kapsam ve yaratıcılık boyutu büyüyen etkinlikler için ayrılan 
bütçeler de artık daha yüksek bütçeli uygulamalara dönüşmektedir.  
 
Dünyada ve Türkiye’de tanıtım, lansman içerikli organziasyonlara en fazla önem veren, bu konuda 
büyük yatırım yapan sektörler otomotiv ve teknoloji şirketleri olmaktadır. Bir otomobil markasının 
yeni modeli piyasaya sürülürken ya da bir mobil telefon şirketinin yeni modeli kullanıcıların 
beğenisine sunulurken bir ya da birkaç ülkede lansman gösterileri düzenleyebilmektedir.  
 
Önceleri bu tür tanıtım günleri özel olarak belirlenmiş bir otel ya da kongre merkezi gibi mekanlarda 
kokteyl ikramlı tanıtım toplantıları olarak düzenlenirken günümüzde teknolojinin ve yeni yaratıcı 
fikirlerin de devreye girmesiyle oldukça ilgi çekici hale getirilmiştir. Günümüz etkinlik yönetimi 
anlayışında yaratıcılığın belirgin düzeyde arttığı ve dolayısıyla sektörde etkinlik yönetimi 
gerçekleştiren firmalar açısından da rekabetin üst düzeye eriştiğini söylememiz mümkün.  
 
Etkinlik yönetimi sektöründe geçmişte karşımıza çok fazla çıkmayan ancak günümüzde oldukça 
rağbet gören yaratıcı, ilgi çekici, farklndalık sağlayan uygulamalar yapılmaktadır. Bu uygulamalardan 
en fazla öne çıkanları şu şekilde sıralayabilirz:  
 
Video Projection Mapping Uygulaması: 3D veya 4D mapping video show olarak adlandırılan 
uygulama günümüzde bir çok büyük firmanın etkinliklerinde kullanılan oldukça etkili ve yüksek 
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bütçeli diyebileceğimiz bir uygulama türüdür. Yani binaların ki bunlar tarihi bir bina ya da kentin 
sembolü olan bir yapı da olabilir ya da büyük duvar tipi yüzeylerin 3 veya 4 boyutlu görüntülerle 
kullanıldığı, orada bulunan tüm izleyicilerin dikkatini çekebilen çalışmalardır.  
 
Türkiye’de 2012 yılında Rumeli Hisarı surları üzerinde Samsung isimli teknolji şirketinin yeni bir 
modelinin tanıtımı için yapmış olduğu 4D video mapping uygulamasının başarısı ve yarattığı 
farkındalık ülke sınırlarının dışına çıkmıştır. Global bir marka olarak Samsung bu uygulamayı eş 
zamanlı ya da farklı zamanlarda birçok ülkede gerçekleştirmektedir.  
 
 

            
Resim 1: Rumeli Hisarı Video Projeciton Mapping Uygulaması 

Kaynak: http://www.visio-vox.com/video-mapping.aspx  
 
 
 

 
Resim 2: Galata Kulesi Video Projection Mapping Uygulaması (Sosyal Sorumluluk) 

http://www.campaigntr.com/2013/10/31/57419/meme-kanserine-karsi-yaratici-kampanyalar/ 
 
Ayrıca Galata Kulesi, Kız Kulesi gibi kentin sembolü haline gelen önemli binalar da dikkat çekiciliği 
artırmak amacıyla farklı markalarca da kullanılmaktadır. Marka ya da model tanıtımı gerçekleştirme 
odaklı mapping uygulamaları aynı zamanda sosyal sorumluluk çalışmaları için de gerçekleştirilerek 
dikkat çekilmeye çalışılmaktadır. Örneğin Meme Sağlığı Derneği (MEMEDER) isimli kuruluşun 
General Electric ortaklığında Ekim 2013’te Galata Kulesi’nde gerçekleştirdiği mapping show da sıkça 
konuşulan sosyal sorumluluk içerikli etkinliklerden biri olmuştur. 

  
Günümüzde birçok gıda, giyim, kozmetik sektöründen markalar da bu konuda çeşitli  çalışmalar 
yapmış ve yapmaya da devam etmektedirler. Başta İstanbul’un özel sayılabilecek yapıları olmak 
üzere etkinliğin gerçekleştiği sokak, konferans ya da otel salonunda video mapping uygulamalarının 
sayısı her geçen gün artmaktadır. 
 
Motto Odaklı Etkinlik Kurgulama: Geçmiş yıllarda yapılan etkinlikler daha önce de belirttiğimiz gibi 
ses, ışık sistemlerinin disiplinini sağlamak, hedef kitleyi etkinliğin merkezinde toplamak ve etkinliği 
planlanan şekline uygun gerçekleştirmek üzerine kuruluydu. Ancak günümüz etkinlikleri, halkla 
ilişkiler ve reklam çalışmaları ile entegre bir biçimde belirli bir konsept dahilinde gerçekleştirilmeye 
özen gösterilmektedir. Hatta bazı etkinlikler tanıtımı yapılan hizmet ya da ürünün genel tanıtım 
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konseptinden farklı olarak bambaşka ama ana konsepte uygun bir biçimde yeniden 
tasarlanabilmektedir. 
 
Motto odaklı etkinlik oluşturmak için bir çeşit konsept yaratmak ve bu konsepti tanımlayan uygun bir 
slogan gerekmektedir. Etkinlik ayrıntıları da, ortaya çıkarılan motto odağında belirlenmektedir. Yazılı 
ve görsel tüm materyallerde motto odaklı tasarım çalışmaları yapılmakta hatta etkinliğin 
gerçekleştirildiği sahne, cadde gibi alanlarda da mottoya uygun bir atmosfer yaratılmaktadır.  
 
Motto odaklı etkinlik çalışmalarında yaratıcı rekabet oldukça fazladır. Çünkü etkinliği yapmak isteyen 
ürün ya da hizmet sahibi bu çalışmaları farklı etkinllik firmalarından aldığı tekliflerle ihale usulü 
gerçekleştirmektedir. Genelde ihaleyi kazanan etkinlik firması en uygun bütçe ile en yaratıcı etkinliği 
hazırlayan firma olmaktadır. Dolayısıyla etkinlik firmalarının etkinliğe dair detayları hazırlarken bir 
halkla ilişkiler profseyoneli kadar planlı, bir reklam profesyoneli kadar da yaratıcı olması 
gerekmektedir.  
 
Örenğin Ford Cargo’nun piyasaya süreceği yeni bir modeli satış bayilerine tanıtması amacıyla 
düzenlediği lansmanda aracın en öne çıkan yönünün rakiplerinden her anlamda daha güçlü olduğu 
vurgusunu yapmak amacıyla “güç” mottosuyla yola çıkılmıştır.  
 
 

                       
Resim 3: “Güç” mottosuyla hazırlanan etkinlik uygulaması. 

http://www.eventio.com.tr/neler-yaptik.php 
 
Sloganı da “güç emrinizde” şeklinde belirlenerek ortaya çıkarılan motto doğrultusunda etkinlik 
tamamen bu konsepte uygun dizayn edilmiş ve hedef kitlenin karşısıına çıkarılmıştır. Etkinliğe ait 
motto ve diğer yaratıcı ayrıntıların tamamen etkinlik firmasınca yerine getiriliyor olması sektördeki 
yaratıcı rekabeti gözler önüne sermektedir.  
 
Gerilla Tipi Açık Hava Uygulaması: Tanıtım odaklı etkinlikler yapılırken tercih edilen öncelik, salon 
tipi kapalı mekanlarda basın lansmanı gerçekleştirerek hedef kitleye basın aracılığıyla ulaşmaktır. 
Ancak bu tip çalışmaların yanı sıra açık havaya çıkarılan etkinlikler de son yıllarda fazlasıyla tercih 
edilmektedir. Pazarlama dünyasında “gerilla” olarak adlandırılan yaratıcı, ilgi çekici, çarpıcı ve daha 
ucuz diyebileceğimiz açık hava  tanıtımları, etkinlik yönetiminin önemli bir parçası haline gelmiştir. 
Gerilla tipi açık hava uygulamaları tanıtım ihtiyacı duyulan tüm alanlarda yani ürün, hizmet 
tanıtımlarının yanı sıra sosyal sorumluluk ve siyaset içerikli bir çok alanda tercih edilen bir 
uygulamadır.   
 
Gerilla tipi açık hava etkinliklerinin tercih edilmesinin en önemli nedeni uygulamanın yapıldığı 
bölgede çarpıcı bir ilgi uyandırmasıdır. Yaratıcı, ilgi çekici bir açık hava uygulaması olan bu etkinlik 
türü de ürün veya hizmet sahibi tarafından oldukça fazla tercih edilmektedir. Son yıllarda otmobil, 
gıda, giyim, teknoloji alanında hizmet veren birçok markayı sokaklarda bu tip etkinliklerle karşımızda 
görmek neredeyse sıradan bir durum halini almıştır. Dolayısıyla hali hazırda yaratıcı bir içeriğe sahip 



The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication - TOJDAC October 2014 Volume 4 Issue 4!

Copyright © The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication! 62!

olan gerilla tipi açık hava uygulmalarının da yaratıcı rekabet noktasında oldukça iddialı olmaları ve 
bunun yanı sıra olabildiğince düşük bir bütçeyle uygulamayı gerçekleştirmeleri gerekmektedir.  
  
Açıkhava uygulamalarının bir diğer önemli hedefi de etkinliği yapan ürün ya da hizmetin hedef 
kitleyle doğrudan buluşmasıdır. Bu buluşma sırasında çeşitli aktivitelerle hedef kitlenin dikkati 
çekilerek uygulamaya yakınlaştırılır ve hedef kitle kabul ederse çeşitli sürpriz hediyeler dahilinde 
onların genel kişilik bilgileri alınarak markaya belirgin bir müşteri datası oluşturulur.  
 
Örneğin Türkiye’de FIAT markasının yeni bir modeli ve bu modelin ön plana çıkan tavan yapısının 
hedef kitleye gösterilmesi gerilla tipi bir çalışmayla gerçekleştirilmiştir. Kent merkezlerinde kurulan 
özel platformlara tanıtımı yapılan araç herkesin ilgi çekebileceği bir konumda dikey olarak 
yerleştirilmiş ve bu konumla aracın ön plana çıkarılmaya çalışıldığı tavan yapısının da caddeden 
geçen herkes tarafından görülmesi sağlanmıştır. “Gökyüzünü keşfet” sloganlıyla özel olarak 
tasarlanan bu gerilla tipi etkinlik günlerce Türkiye’nin bir çok kentinde gerçekleştirilmiştir.  
 
 

   
Resim 4: FIAT’ın gerilla tipi açık hava uygulaması. 

http://www.eventio.com.tr/fiat-500c-istanbul-bagdat.php 
 
Yaratıcı rekabetin sınırlarını zorlayan gerilla tipi etkinlikler, dünyada ve Türkiye’de bir çok marka 
tarafından tercih edilen uygulamalar olarak etkinlik yönetimi sektörünün farklı, eğlenceli ve sınırsız 
yönlerini ortaya çıkarmaya devam etmektedir.  
 
Hedef Kitleyi İçeriğe Çekme: Ürün veya hizmet odaklı tanıtım etkinliklerinde ulaşılmak istenen hedef 
kitlenin karşısına çıkılan uygulamalar açıkhava etkinlikleri olabileceği gibi alışveriş merkezi türünde 
kapalı alan etkinlikleri de olabilmektedir. Bu tip etkinliklerde ürün veya hizmeti sunan markanın 
konseptine uygun hedef kitleyi etkinliğin içine çekebilecek türden uygulamalar yapılmaktadır. Bu tip 
uygulamalar kişiler arasında rekabeti pekiştiren, eğlenmelerini sağlayan oyunlar olabileceği gibi 
kişinin yeteneklerini göstermesini sağlayacak uygulamalar da olabilmektir. Tanıtımı yapılan markanın 
yakından tanınmasını, görülmesini, hissedilmesini sağlayan bu tip uygulamalarda önemli olan 
olabildiğince yüksek sayıda kişiyle temas kurmaktır. 
  
İnsanların içeriğe dahil olmasını gerektiren bu uygulamaların yaratıcı, ilgi çekici, eğlendirici ve hedef 
kitleye hitap eden uygulamalar olması gerekmektedir. İçeriğe dahil olan kişilere sunulan 
uygulamalarla yaratılan heyecan, hissettirilen duygular ve sonunda verilen küçük ödlüller markaya 
dair hedef kitle üzerinde olumlu izlenimler ve hatıralar bırakabilmeli hatta markanın sunduğu ürün ya 
da hizmetle ilgili satın alma eylemine teşvik edebilmelidir. 
 
Örneğin Türkiye’de Vodafone’un” İş Ortağım” modelli uygulamasına dönük yaptığı etkinlikte çeşitli 
aktiviteler düzenleyerek etkinliğe katılanları tanıtımın içeriğine çekmiş ve eğlencenin yanı sıra 
markayla ilgili beğeni yaratmaya çalışmıştır. 
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Resim 5: Vodafone’un katılımcıları içeriğe çekme amaçlı etkinlik uygulamaları. 

http://www.allsports.com.tr/referans_detay.php?id=46  
 
 
Ford firmasının bir roadshow etkinliğinde “1 Ford Dene 1 Okul Yenile” sloganıyla gerçekleştirdiği 
etkinliğinde, hedef kitleyi yeni model aracı tes ettirmeye dönük davetiyle içeriğe çekmesi söz 
konusudur. Bu deneyimi gerçekleştiren her katılımcı adına yardım havuzuna belirli bir miktar bağış 
yapan Ford, bu çalışmasıyla birçok okulu engellilerin okumasına elverişli hale getirmiştir.  
 
Bu uygulamalardaki bir diğer önemli amaç da markanın hedeflediği kişi sayısına birebir dokunarak 
ulaşmış olmayı gerçekleştirmek ve aynı zamanda ulaşılan kişilerden ilerleyen zamanlarda iletişime 
geçilmesini sağlayacak verileri toplamaktır. 
 
ETKİNLİK YÖNETİMİNDE SOSYAL MEDYA ENTEGRASYONU 
Etkinlik yönetimi çalışmalarının temelinde yatan önemli noktalardan biri de medya ile doğru ilişkiler 
kurularak temasa geçmek ve onların aracılığıyla hedef kitleye temsil edilen markaya ait olumlu 
enformasyon akışını sağlamaktır. Bu çalışma geleneksel medyaya dönük çalışmalar olarak 
nitelendirilmektedir. Ancak geleneksel medyadan farklı olarak son yıllarda kullanıcı sayısı itibariyle 
gücünün sınırları henüz tam anlamıyla belirlenemeyen ve her geçen gün insanların rağbet ettiği bir 
ortam haline gelmiş olan sosyal medya gerçeği karşımıza çıkmaktadır.  
 
Sosyal medya nitelikleri açısından oldukça geniş bir kavram olduğundan dolayı net bir tanımı 
yapılamasa da Bruns ve Bahnisch, “Web 2.0 teknolojileri üzerine kurulan, daha derin sosyal 
etkileşime, topluluk oluşumuna ve işbiriliği projelerini başarmaya imkan sağlayan web siteleri” 
şeklinde tanımlamışlardır. (Akar, 2010:17) Tanımda web siteleri olarak ifade edilen Twitter, 
Facebook, Instagram, YouTube, Google+, Myspace, Foursquare gibi kullanıcı sayısı dünyada 
milyarlarla ifade edilen sosyal medya ağları, kullanıcıların birçoğu için hayatın merkezinde yer 
almakta ve neredeyse kullanıcılar için oluşturulmuş yepyeni bir dünyayı ifade etmektedir.  
 
Sosyal medya, yeni medya ve internet teknolojisi ile beslenen ve bireyselliği ön plana çıkaran yeni bir 
olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Geri beslemenin hızlı bir şekilde yaşandığı ve alıcı-verici 
arasındaki ayırımı ortadan kaldıran sosyal medyanın üç temel özelliği bulunmaktadır: (Geray, 
2003:18-19) 

- Etkileşim: Sosyal medyanın kullanıcılara sunduğu en temel özelliktir. Etkileşim aracılığıyla 
kaynakla alıcı arasındaki ayırım giderek ortadan kalkmaktadır. Bu imkan sosyal medyayı 
geleneksel kitle iletişim araçlarından farklılaştıran en önemli noktalardan biridir.  

 
- Asenkronizasyon (Eşzamansızlık): Sosyal medya zaman sorununu ortadan kaldırmaktadır. 

Kullanıcılar paylaşılan bir içeriğe ya da yapılan bir yoruma istedikleri zaman karşılık 
verebilmektedirler. 
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- Kitlesizleştirme: Sosyal paylaşım ağları bünyesinde yer alan kullanıcılar gerek kitle halinde 
iletişim kurabilmekte, gerekse de birbirlerine bire bir mesaj gönderebilmektedirler. Bu açıdan 
sosyal medya aynı zamanda kitlesizleştiricidir. 
 

Dolayısıyla sosyal medya, en fazla bilgi ve görüntü paylaşımının gerçekleştiği bu dünyada 
kullanıcıların birbirleriyle mesafe engeli olmadan buluşabilmeleri açısından  ulaşılabilirliğin ne kadar 
kolay ve hızlı olduğunun kanıtıdır. Bir kullanıcının bir anda binlerce belki de milyonlarca kullanıcıyla 
bilgi ya da görüntü paylaşımı yapabiliyor olması ve bunun  da sadece internet altyapısı gerektirecek 
kadar ucuz ve kolay olması kontrol edilebilirlik noktasında endişeleri de kendi için de 
barındırmaktadır.  
 
Sosyal medya, sahip olduğu güç ile geleneksel medyadan farklı özellikleri içinde barındırmasına 
rağmen geleneksel medya karşısında güçlü bir rakip olarak yer almaktadır. Yerine getirdiği işlev 
açısından her geçen gün daha fazla tercih edilebilir konuma ulaşan ve her geçen gün birey hayatına 
getirdiği yenilik ile kullanıcılarını kendine biraz daha fazla bağlayan sosyal medya, birçok alanda 
olduğu gibi etkinlik yönetiminde de oldukça aktifk kullanılmaya başlanan bir mecra haline gelmiştir.  
 
Her etkinliğin amacında dolaylı ya da doğrudan yöntemlerle bireye ulaşma amacı vardır. Sosyal 
medya, sahip olduğu işlev açısından bireye doğrudan ulaşma imkanı vermesi ve bunun birçok noktada 
geri dönüşünün elde edilebilmesi açısından etkinliklerin en kritik mecrası olarak görülmeye 
başlanmıştır. Sosyal medyanın etkinlikler için kritik bir mecra haline gelmesinin yani etkinliklere 
sosyal medya desteği sağlanmasının nedenlerini şu şekilde sıralayabiliriz: 
(http://www.pazarlamaturkiye.com/sosyal-medya-odakli-etkinlik-yonetimi/) 

- Yapılacak etkinlik için farkındalık yaratır.  
- Sosyal medya tabanlı uygulamaları sunar.  
- Mobil uygulamalar sunar.  
- Hızlı ve etkili karar vermeye yardımcı olur.  
- Zaman tasarrufu sağlar.  
- Önemli ve olumlu gelişmeler “Sosyal Medya” üzerinden paylaşılır.  
- Daha eğlencelidir.  
- Organizasyonel esneklik kazandırır.  
- Hedeflediğiniz kitleye ulaşmanın en kısa ve hızlı yoludur.  
- Maliyeti düşüktür.  
- Geri dönüşleri ölçümlenebilir ve değerlendirilebilir.  

 
Dünyada en fazla kullanıcı sayısına sahip olan sosyal medya ağları aynı zamanda etkinlik yönetimi 
planı içerisine dahil edilen ağlar konumundadır. Sosyal medya ile entegre biçimde yürütülmek istenen 
etkinlikler aynı zamanda teknolojinin sunduğu olanaklardan fazlasıyla yararlanan organizasyonlardır. 
Etkinliklerdeki sosyal medya ve teknoloji entegrasyonu önceleri sadece teknolji sektörünü ilgilendiren 
etkinliklerde kullanılmaktayken günümüzde tüm sektörlerin etkinliklerine hitap eder konuma 
gelmiştir.  
 
Dünyada en fazla kullanıcı sayısına sahip olup görüntü, bilgi ve yer bildirimi paylaşımının oldukça 
yaygın bir şekilde gerçekleştiği Facebook ve Twitter ağları günümüz etkinliklerinin de en fazla proje 
üretmeye çalıştığı ortamlardır. Etkinliğe özel olarak açılan bir Facebook sayfasını beğenerek 
yaygınlaşmasının sağlanması ve buna bağlı olarak ulaşılabilinen en yüksek sayıdaki kullanıcıya 
erişerek etkinlikten, etkinliğin tanıttığı yenilikten haberdar edilmesinin sağlanması en temel kulanım 
amaçlarından biridir. Twitter’da da Facebook sayfası oluşturmaktan farklı olarak hashtag (etiket) 
oluşturmak ve kullanıcıların bu hashtag hakkında twit atmalarının sağlanarak kullanıcıların etkinlikten 
ve yenilikten haberdar olmaları sağlamak en temel hedeflerden biridir. Dünyanın en kapsamlı 
görüntülü paylaşım ağlarından biri Instagram’da etkinliğe dair fotoğrafların paylaşılarak 
yaygınlaşmasını sağlamak, yine dünyanın en büyük video paylaşım ağı olan YouTube’da etkinliğe ve 
etkinlikte sunulan yeniliğe dair videonun yaygın bir şekilde izlenmesinin sağlanması ve bunun da 
belirli bir hashtag altında paylaşılması etkinliğin en temel hedefleri arasındadır.  
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Etkinlik içerisinde katılımcılara sosyal medya entegrasyonunu ve akabinde yaygınlaşmayı sağlayacak 
yönlendirmelerde bulunmak ise etkinlik planlayıcılarının göz ardı etmemesi gereken önemli 
unsurlarından biridir. Motto ya da sloganın hashtag haline getirilmesi ve bunun yaygınlaştırılması 
için: (http://boomerangistanbul.com/ etkinliklerde-sosyal-medya-kullanimi/ ) 

- Hashtag etkinliğe özel hazırlanan web sitesinde kolayca görünebilmelidir. 
 

- Etkinliği potansiyel katılımcılara tanıtırken, etkinlik hakkında tweet atan birçok insanın 
birbirlerini bulabilmesi için hashtag paylaşılmalıdır. 
 

- Katılımcıların etkinlik hakkında kolaylıkla tweet atabilmeleri, diğer paylaşımları 
gerçekleştirebilmeleri ve diğer katılımcılarla sosyal medya üzerinden kolaylıkla iletişim 
kurabilmeleri için poster, slayt, broşür gibi materyallerin üzerinde hashtag bulunmalıdır.  

Hashtag’in etkinlikle ilgili tüm materyaller üzerinde yer alması, katılımcılara konunun ne olduğunu 
hatırlatır ve sosyal medya iletişiminde bu hashtagi kullanmaları için onları yönlendirir. 
Konuşmacıları, sunumlarının başında hashtagi ilan etmeleri ve sunumlarından sonra tweetlere cevap 
vermeleri için teşvik etmek de önemli bir ayrıntıdır. Katılımcılar sosyal medyanın etkinlikteki etkisini 
gördükçe, onu daha fazla kullanmak isteyeceklerdir. 
 
Tüm bu çalışmaların yanı sıra etkinliğin sosyal medyada aktif bir şekilde yayılması için etkinliğe özel 
mobil uygulamalar geliştirmek de gerekebilir. Çok kapsamlı olmayan, kollay kullanıma sahip, 
içerisinde etkinliğe dair bilinmesi gereken bilgiler ve bunu yanı sıra sosyal medyaya 
yönlendirebilecek ek uygulamalar ile katılımcıların etkinlik tecrübesini pratik hale getirmek ve sosyal 
medya katılımını sağlamak kolaylaştırılabilecektir. Etkinliklerde sosyal medyanın aktif kılınması ve 
yaygınlaşmanın gerçekleştirilmesi için sosyal medyanın ayrı bir önemde tutulması gerekir. 
Günümüzde yapılan bir çok etkinlikte sosyal medyaya dönük özel ekipler kurulmakta ve bu ekip 
belirli bir komuta merkezinden yönetilmektedir. Dolayısıyla sosyal medya ağlarındaki trafiğin 
düzenlenmesi, kullanıcılara kurumsal ağızdan cevap verilmesi ve daha fazla aktif bir yaygınlaşmanın 
gerçekleştirilmesi için böyle bir yapılanma istenilen sonuca ulaşmada etkili olacaktır.   
 
Etkinlik yönetiminde sosyal medya tabanlı dijital uygulamalar: Etkinliklerde sosyal medya 
entegrasyonuna dair uygulamalar oldukça fazla çeşitlilik göstermektedir. Etkinliklere özel olarak 
tasaralanan ve sosyal medya ile uyumlu hale getirilen dijital tabanlı uygulamaların kolay, anlaşılır ve 
hızlı olması daha fazla katılımıcının uygulamaya dahil olması ve hedeflenen kullanıcı sayısına 
ulaşmayı kolaylaştırması açısından önemlidir. Etkinliklerde sosyal medya entegrasyonunu sağlamak 
açısından en fazla tercih edilen dijital ugulamaların bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz: 
 
QR Kod: Kare kod olarak bilinen ve önceleri sadece kendi okuyucu cihazıyla kullanılabilen 
uygulama, günümüzde mobil telefonların dahi okuyabildiği kolaylığa erişmiş dijital bir uygulamadır. 
QR kodlar çözünürlüğe bağlı olarak otalama 1-3 saniye hızda okutulabilmektedir. QR kodlar, 
etkinliker içerisinde katılımcıya sunulmak istenen herhangi bir bilgi, görüntü vb. paylaşımların 
kodlanmış içeriğini taşımaktadır. QR kodların etkinliklerde büyük boyutlarda, yaygın bir biçimde ve 
yönlendirmelere yer verilerek sunulması katılımcıların uygulamaya rağbet göstermesi açısından 
önemlidir. QR kodlar, sosyal medya ile entegre edilmiş biçimde katılımcılara sunulduğunda sosyal 
ağlarda paylaşımın sağlanmasını da kolaylaştıracaktır. Dolayısıyla sosyal ağların desteğiyle etkinlik 
duyurulması, yaygınlaştırılması mümkün olabilmektedir. 
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Resim 6: Etkinliklerde QR kod uygulmasına yaratıcı bir örnek. 

http://guerillamarketinginturkey.com/category/portfolio/guerilla-marketing/qr-code/  
 
RFID (Radio Frequency Identification – Radyo Frekanslı Tanımlama):RFID radio frekanslı 
tanımlama teknolojisi olarak bilinmektedir. RFID teknolojisinin etkinliklerde temel kullanım amacı 
akreditasyonu kolaylaştırmaktır. Katılımcıya verilen çip içerikli bir materyal (bileklik, etiket, kart vb.) 
ile etkinlik içerisinde katılımcının takibini ve uygulamalara katılımını kolaylaştırmak mümkündür. 
Burada önemli olan çipin katılımcının izni doğrultusunda tanımlanmasını sağlayacak işlemin yerine 
getirilmesi ve katılımıcının da bunu kabul etmesidir.  Katılımcı çip özelliği taşıyan materyal ile 
etkinlik alanı içerisinde birbirinden farklı aktivitelere katılabilmekte, belirli noktalarda sürpriz 
hediyeler karşılığında yer bildirimleri, twit paylaşımları yapabilmekte, çipsiz girilemeyecek alanlara 
girebilme imkanına kavuşabilmektedir. Sosyal ağlarla entegre edilerek tanıtıma ve yaygınlaşmaya 
destek olan bu uygulama biribirinden farklı amaca hizmet eden etkinliklerde tercih edilen 
uygulamalardan biridir.  

 
Resim 7: Renault’un etkinliklerde RFID uygulamasına bir örnek. 

http://www.rfidjournal.com/articles/view?9347/3  
 
 
TweetWall (Twitter Paylaşım Duvarı) : Etkinliklerde en fazla kullanılan uygulamalardan biridir. 
Özellikle bilgi paylaşımının yoğun olduğu kongre, konferans trüründen toplantılarda daha fazla tercih 
edilmektedir. TweetWall, etkinliğin yapıldığı alanda tüm katılımcıların görebileceği noktalarda bir ya 
da birden fazla yer alan ekranlardır. . Bu sistem sayesinde; etkinlik süresince belli #hashtagler, 
anahtar kelimeler kullanılarak atılan tweetler, canlı moderasyon ve etkinliğe özel tasarlanmış bir 
görselleme ile bu ekranlara yansıtılmaktadır. TweetWall, etkinliğin mottosuna uygun geliştirilen bir 
hashtag çatısı altında, katılımcıların elelştirel bir düşünceyi, ileriye dönük temenniyi, teşekkür, soru ya 
da espri niteliğindeki herhangi bir paylaşımlarını, oyun ya da oylama niteliğindeki bir içeriği herkese 
açık bir biçimde tweet atarak sunmalarını sağlayan ve bunu da tüm katılımcıların görmesini sağlayan 
dijital bir uygulamadır. Bu uygulama, etkinliğin Twitter ortamında yaygınlaşmasını sağlamakta, 
paylaşım ve mentionlama sayısını belirgin ölçülerde artırmaktadır. Ayrıca moderasyonun katkısıyla 
etkinliğin içeriğine bağlı olarak eğlendirme ya da belirli bir düzeni sağalama açısından da önemli 
katkılar sunabilmektedir.   
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Resim 8: Türkiye’de Pazarlama Zirvesi’nde kullanılan tweetwall örneği. 

http://blog.monitera.com/2013_01_01_archive.html 
 
 
360 Selfie: Etkinlik mottosunun ya da sloganının özellikle Instagram aracılığıyla yaygınlaşmasını ve 
katılımcıların eğlenerek paylaşım yapmasını sağlayan dijital bir uygulamadır. Sistem, katılımcının 
etkinlik alanına yerleştirilen video alanına girerek 360 derece videosunun çekilmesini ve bunun da 
Instagram kanalıyla paylaşılmasını sağlamaktadır. Katılımcının bu paylaşımı etkinliğin sahip olduğu 
hashtag ile yayılmakta ve oldukça yüksek sayıda Instagram kullanıcısına ulaşmayı sağlamaktadır. 
Sosyal medya ile entegre olmuş, eğlendiren ve aynı zamanda etkinlik sahibinin amacına kolayca 
ulaşmasını sağlayan güçlü bir dijital uygulamadır.  

 
Resim 9: Türkiye’de Kristal Elma törenlerinde kullanılan 360 Selfie uygulaması. 

http://vimeo.com/fikirbazzenger  
 
 
Prestagram (Instagram Hatırası): Presstagram, etkinliklerde katılımcıların Instagram’da belirlenen 
hashtag ile paylaştıkları fotoğraflarının, markanın reklamını da içeren özel tasarımlı bir çerçeve ile 
çıktısını veren bir dijital bir uygulamadır. Uygulama bir yönüyle sosyal medyada hashtagin 
yaygınlaşmasına aracı olurken diğer yandan fotoğrafın somut bir şekilde katılımcıya hatıra olarak 
sunulmasına hizmet etmektedir.  
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Resim 10: LG’nin İstanbul tanıtım standında Prestagram uygulaması. 

http://blog.sirketortagim.com/visionteractive-haziran-ayi-haberleri/ 
 
 
SocialBreak (Tweetle Çalışan Sıcak İçecek Otomatı): Etkinlik katılımcılarının etkinlik alanına 
konuşlandırılan otomatlardan tweet atarak sıcak içecek elde etmeleri manıtğına dayanan dijital bir 
uygulamadır. Etkinlik mottosuna uygun belirlenen hashtag altında atılan bir tweetle elde edilen sıcak 
içecek katılımcının eğlenerek mutlu olmasını sağlarken, etkinlik sahibinin de sosyal medyada daha 
fazla yaygınlaşmasına olanak tanımaktadır. 
 
Social Goal (Tweetle çalışan langırt masası): Etkinlik alanlarının en popüler eğlence araçlarından 
biri langırt oyunudur. Kadın, erkek tüm katılımcılara keyifli ve eğlenceli anlar yaşatan ve oldukça eski 
bir oyun olan langırtın buradaki yeniliği tweet atılıdığında kullanıcılara oyunu başlatma şansı 
vermesidir. Ekinliğe ait hashtag altında atılan tweet, etkinliğin tanıtımının yaygınlaşmasına aracı 
olurken, etkinliğe katılanlara da eğlenceli anlar yaşama fırsatı sunmaktadır.  
 
Bahsetmiş olduğumuz uygulamalara geçmişte yapılan etkinliklerde karşılaşmak pek mümkün değildi. 
Ancak langırt ya da otomatik yiyecek içecek makinası türünden uygulamalar geçmişte olsa dahi 
katılımcılara açık bir biçimde sunulmaktaydı. Ancak günümüzde sosyal medya ile entegre edilen bu 
uygulamalar karşılıklı yararın sağlanması ilkesine dönük olarak  

                              
Resim 11: SocialBreak (Sıcak İçecek Otomatı) ve SocialGoal (Langırt Masası) örnekleri. 

http://visionteractive.com/ 
 

kurgulanmış uygulamalar haline gelmiştir. “Tweet”ler, “hashtag”ler ve “like”lar yukarıda bahsedilen 
uygulamalarda ve daha birçok farklı türünde adeta etkinliklerin para birimi haline gelmiş ve yaygın 
bir şekilde kullanılır olmuştur. Sosyal medyanın sunduğu olanaklar geliştikçe etkinliklerde kullanılan 
bu tip uygulamalar da gelişecek ve sayıca artış gösterecektir.  
  
SONUÇ 
Günümüz etkinlik yönetimi uygulamaları geçmişte olduğu gibi artık sıradan organiazsyonlar 
olmaktan çıkmış çok daha renkli, yaratıcı, ilgi çekici çalışmalar haline gelmiştir. Hatta etkinlik 
dünyasındaki bu değişim halkla ilişkiler ve reklam uygulamalarından rol çalabilecek düzeyde de 
kapsamlı bir boyuta erişmiştir. Birbirinden farklı markalar ve kurumlar için aynı amaca dönük ancak 
çok çeşitli fikirler ve uygulamalar geliştirilmeye başlanmış, talebin ve çok çeşitliliğin mümkün olduğu 
etkinlik yönetimi dünyasında rekabet de oldukça sıradışı çalışmaların ortaya çıkmasını sağlamıştır.  
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Tanıtımın, tüketiciyle ve çalışanlarla sıcak iletişim kurmanın oldukça önemli olduğu çağımızda, bir 
faaliyet yaratarak etkisinin ulus ötesine geçmesini sağlamak ve bunun sonucunda bireyler üzerinde 
davranış değişiklikleri yaratmak mümkün hale gelmiştir. Özellikle çok uluslu markaların ülkemizde 
yaptığı etkinlik çalışmalarının başarısı yerel markalar için doğru örnek teşkil etmiş ve etkinlik 
yönetiminde sıradışı, yaratıcılık gerektiren çalışmalarda başarılar elde edilmiştir. Sonuçların başarılı 
olması etkinlik yönetimine olan ihtiyacı her geçen gün artırmış ve etkinliklerdeki farklılaşmalar 
yaratıcı zihinlerin sınırlarını zorlamaya başlamıştır. Teknolojinin sürekli gelişimi etkinlik 
yönetimindeki uygulamaların boyutunu çok daha üst düzeylere ulaştırmış ve geçmişte sıradan olan 
etkinlikler günümüzde oldukça farklılaşmış bir şekilde karşımıza çaıkmaya başlamıştır.  
 
Sosyal medyanın hayatımızda her geçen gün daha önemli bir misyon yüklenmesi, takipçi sayısını 
artırarak güçlenmesi, teknolojinin sunduğu imkanların sosyal medyanın sunduklarını 
sınırsızlaştırmaya başlaması gibi nedenler sosyal medyayı birçok alanda olduğu gibi etkinliklerin de 
önemli bir mecrası haline getirmiştir. Günümüz etkinliklerinde birbirinden farklı uygulamaların 
gerçekleştirilmesine zemin hazırlayan sosyal medya, eğlendirici, bilgilendirici, paylaşımcı yönleriyle 
etkinlik katılımcılarını motive ederken etkinlik sahibi marka ya da firma için de önemli bir tanıtım 
aracı niteliği taşımaktadır. 
 
Etkinlik yönetiminin böylesine farklılaşan boyutu sektördeki iş hacmini de artırmış, bu konuda çalışan 
profesyonel sayısı gün geçtikçe artmıştır. Tüm bu gelişmelerin sonucu olarak sektör önemli derecede 
büyüme göstermiş ve geçmişte hiç olmadığı kadar yüksek bütçeli çalışmalar haline egelmiştir. 
Yaratıcılığın, ilgi çekiciliğin, profesyonellerin ve yüksek bütçelerin yer aldığı bir sektör haline gelen 
etkinlik yönetimi, her yönüyle dinamik, yaratıcı, ilgi çekici bir mecra olmasını teknolojinin hızlı 
gelişimine ve sosyal medyanın gücüne borçludur. Dolayısıyla bu eksende devam eden uygulamalar 
gelişimini ve değişimi sürdürecek, gelecekte etkinlikler çok farklı boyutlarda uygulanmaya devam 
edecektir.   
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ÖZET  
Dekoratif amaçlı üretilen seramik panolar, mimari tasarımın ayrılmaz bir parçasını oluşturmaktadır. 
Türkiye’de mimari yapılarda seramik kullanımı Selçuklu dönemine kadar uzanır, modernist 
yaklaşımlarla, özellikle 1950 sonrası hız kazanmış seramik uygulamalar günümüzde de devam 
etmektedir. Seramik pano uygulamaları çoğunlukla, dini ve sosyal yapılarda, kültür merkezlerinde, 
otel ve şirket binalarının iç ve dış yüzeylerinde yer almaktadır. Bu makalede, çağdaş mimari yapılarda 
gerçekleştirilen seramik pano uygulamalarından örnekler incelenmiş olup, sözkonusu seramik 
panoların kompozisyon düzenlemelerine ve bezemelerine yer verilmektedir. Mimari yapılar üzerinde 
yer alan modern seramik çalışmalar kapsamında; Jale Yılmabaşar, Füreya Koral, Sadi Diren, Beril 
Anılanmert, Mustafa Tunçalp ve Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun eserleri estetik açıdan ele alınmıştır. 
Makalede incelenen modernist bir üslupta yapılmış seramik pano uygulamalarından yola çıkılarak 
Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Kongre ve Kültür Merkezi için tasarlanan, özgün seramik pano 
uygulamasının estetik özellikleri ve tasarım süreci değerlendirilmiştir.  
 
Anahtar Sözcükler: Çağdaş Mimaride Seramik, Mimari ve Seramik İlişkisi, Seramik Duvar Panoları, 
YTÜ Kongre ve Kültür Merkezi.     
 
 

CERAMIC PANELS IN MODERN ARCHITECTURE 
AND  IMPLEMENTATION OF CONGRESS AND CULTURAL CENTER 

IN YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY 
 
 
ABSTRACT 
Ceramic panels which are produced for decorative purposes, constitute an integral part of architectural 
design. The use of ceramic in architectural buildings which can be dated back to the Seljuks period in 
Turkey, especially  the productions of ceramics after 1950 go on until today with modernist 
approaches. Ceramic panel practices mostly take place in the inner and outer surfaces of cultural 
centres, hotels, company, religious and social buildings and structures. In this article, samples in 
contemporary architecture of ceramic panel practices are examined in detail including composition 
designs and surface patterns of ceramic panels. As in the category of modern ceramic practices, 
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artworks of Jale Yilmabasar, Fureya Koral, Sadi Diren, Beril Anilanmert, Mustafa Tuncalp and Bedri 
Rahmi Eyuboglu are analyzed in terms of aesthetics. In this study, by analyzing the examined ceramic 
panels practices, ceramic panel practices in YTU Congress and Culture Centre is produced in a 
modernist style, reflecting the original methods including the aesthetic and design process of the 
practices is evaluated.  
 
Keywords: Ceramic in Contemporary Architecture, The Relationship Betwwen Architecture and 
Ceramic, Ceramic Panels, YTU Congress and Culture Centre. 
 
 
GİRİŞ 
İşlevsel ve estetik yönüyle gündelik hayattamızda yer alan seramik, insanlık tarihinin ilk yıllarında 
maddi kültürün önemli bir parçası olmuştur. Seramik “yüksek ısıda pişirilmiş topraktan yapılan vazo, 
çanak, çömlek vb. nesne” olarak tanımlanmaktadır (TDK, 2013). Mimari bir terim olarak panonun 
tanımı ise, hazır bölme ya da cephe elemanı anlamındadır (TÜBA, 2013). Seramik pano, hammaddesi 
kil olup, çeşitli üretim teknikleri kullanılarak üretilen işlevsel, dekoratif ya da sanatsal amaçlara hizmet 
eden mimariye bağlı pişmiş toprak ürünler olarak tanımlanmaktadır (Hoşnut, 2006, 7). Malzemesinde, 
hamuru ve yapılışı bakımından bir fark bulunmayan bu ürünlerin genel olarak çanak, çömlek, vazo 
gibi kullanım amaçlı yapılanları seramik, mimariye bağlı olarak üretilenleri ise çini olarak 
adlandırılmaktadır (ÖNEY, 1992, 93).  
 
Seramik pano tanımından sonra seramiğin tarihine baktığımız vakit, seramiğin köklü bir geçmişe sahip 
olduğunu görmekte ve mimari alanda sıklıkla kullanımına, Anadolu’da Selçuklu, Beylikler ve 
Osmanlı dönemlerinde rastlamaktayız (Kılıç, 1998, 4). Selçuklu döneminin mimarisinde üretilen 
seramikler, mimari planların çok çeşitli kısımlarında zemin ve duvar kaplamalarında iç ve dış tüm 
mekân ve birimlerde süsleme amacıyla yer almaktadır. Seramik uygulamalar coğrafi, kültürel ve 
yöresel farklılıklara göre çeşitlenmektedir. Mimari yapılara ve bu yapıların süreç içinde geçirdiği 
değişimlere bağlı olarak; malzemeler ve bezemelerde bu çeşitlilikleri somut bir şekilde görmek 
mümkündür. Yerel malzemedeki değişiklikler mimari yapıların görüntülerinde de farklılıklar meydana 
getirmiştir. Örnek vermek gerekirse, Selçuklu döneminde, Anadolu mimarisinde taş kullanılırken 
İran’da tuğla kullanılmıştır.  
 
Diğer taraftan mimaride çiniyi ilk kullanan Anadolu Selçukluları, camileri, mescitleri, medreseleri, 
türbeleri ve sarayları büyük ölçüde çinilerle, çini mozaikle ve sırlı tuğlalar ile bezemişlerdir (Öney, 
1987, 87). Bu bezemelerde çoğunlukla, geometrik, bitkisel motifler, insan ve hayvan figürleri 
betimlenmiştir. Anadolu Selçuklu dönemi koşullarına kendine özgü bir anlayışla mükemmel seramik 
eserler üretilmiştir. Osmanlı döneminde de seramik sanatı özellikle İznik’te çok önemli gelişmeler 
göstererek tüm mimari eserlerde kullanılmıştır. Bu sürecten batılılaşmaya kadar geçen zamanda, 
seramiğin ne ölçüde kamusal alanda yer aldığını ve üslup bakımından ne şekilde ifade edildiğini 
görmekteyiz.  
 
Batılılaşma sürecine kadar seramiğin işlevsel ve estetik yönü ön plana çıkarılmaktadır. Ancak 
batılılaşma öncesi işlevselliğin ve estetiğin ön planda olduğu seramik anlayışı, Cumhuriyet sonrasında 
yaşam tarzının değişmesiyle beraber farklılaşmıştır. İkinci Dünya Savaşı sonrası, seramiğe olan 
merakın artması, teknolojinin gelişmesi ve seramiğin uluslararası fuarlarda görülmeye başlanması ile 
resim ve heykelle uğraşan sanatçılar da seramikten üretimlere başlamış, 20.yy’ın önde gelen 
sanatçıları da seramiğe yönelmiştir. Bu yönelim seramiği farklı bir boyuta taşımaktadır. Picasso, Miro, 
Matisse, Brague ve Chagall resimsel etkilerle seramik işler üretmişlerdir (Çevik, 2010, 41). Bu 
yönelimden, Cumhuriyet dönemi Türk sanatçıları da etkilenmiştir. Klasik çini ve seramik motiflerinin 
de kullanıldığı Cumhuriyet döneminde, seramik alanında gelişmeler yaşanmıştır. Bu dönemde çok 
sayıda sanatçı seramik alanında eğitim almak üzere yurtdışına gönderilmiştir. Vedat Ar, Hakkı İzet, 
İsmail Hakkı Oygar bunlardan bir kaçıdır. Bu sanatçılar aldıkları eğitimler, seramik alanının 
gelişimine katkı sağlamışlardır.  
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1950’lerden sonra ise sanatçılar uluslararası alanda çalışmalar yaparak seramik alanını 
geliştirmişlerdir. Bunlardan bazıları; Füreya Koral, Jale Yılmabaşar, Beril Anılanmert, Sadi Diren, 
Mustafa Tunçalp ve Bedri Rahmi Eyüpoğlu’dur. Bu çalışmada, 1950 sonrası seramiğin mimaride 
kullanımı yukarıda ismi geçen sanatçılardan örnekler incelenmiş ve bir uygulama alanı olarak YTÜ 
Kongre ve Kültür Merkezine yapılacak seramik panonun estetik ve tasarım süreci incelemesi 
yapılmıştır. Bu çalışmada ele alınan birer özgün tasarım olan ürünler “seramik pano” olarak 
zikredilmiştir. Seramik pano uygulamasının hazırlık süreci aşamalarla ele alınmış, ortaya çıkacak 
uygulamanın gelişim süreci ve amacı ortaya konulmuştur. Devamında mimaride seramik kullanımına 
açıklık getirilmiş ve YTÜ Kongre ve Kültür Merkezi seramik uygulama sürecinden bahsedilmiştir. 
MİMARİDE SERAMİK KULLANIMI 
 
Selçuklu ve Osmanlı mimarisinde seramiğin sıklıkla duvar kaplaması olarak kullanıldığı 
görülmektedir. Anadolu mimarisinde, özellikle çininin duvar panolarında yer aldığı 
gözlemlenmektedir. Mimari yapılarda seramik kullanımının gelişimine en çok Osmanlı döneminde 
rastlanmaktadır (Kılıç, 1998, 4).  
 
Seramiğin mimaride kullanımı, çevresel koşullara ve kullanılan malzemeye göre değişkenlik 
göstermektedir. Selçuklu döneminde, genellikle geometrik, yıldız, çokgen, natüralist bitkisel, stilize 
bitkisel, yazılı, figürlü, nesneli, sembolik bezemelere yer verilmiştir. Osmanlı döneminde de Anadolu 
Selçuklu döneminde olduğu gibi dini ve sivil mimaride seramik panolara sıklıkla rastlanmaktadır. Bu 
panolarda bezeme unsuru olarak klasik motifler kullanılmıştır. Yine bu dönemde bitkisel ve stilize 
bezemelerinin seramik çalışmalara uygulandığı gözlemlenmektedir.  
 
Bu sıralarda Dünya’da seramik alanında modernist hareketler söz konusu olmaya başlamıştır. 
1921’lerden itibaren sanat tarihinin önemli isimleri; Dan Flavin, Georges Braque, Joan Miro, Chagall 
ve Picasso gibi pek çok ressam seramik çalışmalar üretmişlerdir. Avrupa’da önemli isimler tarafından 
yapılan seramikler, Türkiye’deki sanatçılar tarafından da ilgi görmeye başlamıştır. Sanatçılar bir araya 
gelerek seramik işler üremişlerdir. Joan Miro, Joan Gardy Artigas’la beraber çalışmıştır. Sadi Diren ve 
Bedri Rahmi Eyüpoğlu gibi Türk sanatçılar da, birlikte çalışarak seramik işler üretmişlerdir. 
 
Seramiği kullanmak, kültürel yapıyla doğrudan ilişkili olduğundan, kullanıldığı coğrafyanın yerel 
betimlemelerini seramik yüzeylerde görmek mümkündür. Daha önce de belirtildiği üzere, Türk 
kültüründe seramik genellikle dini yapılarda, camilerde, medreselerde, türbelerde ve saraylarda 
kullanılmakla beraber özellikle 1950 sonrasında modern mimari yapılarda kamu binalarında, otellerde 
ve fabrikalarda kullanılmaya başlanmıştır. Bununla beraber, günümüzde duvar panolarında artistik 
seramiğin kullanımı oldukça yaygın olduğu görülmektedir (Ağatekin, 1993, 4). 
 
Özellikle 1970 sonrası seramik ürünler yükselişe geçerek; kamu kurum ve kuruluşlarında, alışveriş 
merkezlerinde ve özel mekânlarda sıklıkla kullanılmıştır. Seramik çalışmalar sayesinde, mekânlar 
özgünlük kazanmıştır. Endüstrinin kullanımıyla, sanatçı kendi gelişimine teknik olanaklar sağlamış 
aynı zamanda endüstrinin gelişimine de katkısı olmuştur (Kılıç, 1998, 6).  
 
TÜRKİYE’DE 1950 SONRASI MİMARİ YAPILARDA SERAMİK DUVAR PANOLARI 
Cumhuriyet sonrasında, seramik ve çini üretimine yönelik pek çok denemeler (çok parçalı kalıp, 
döküm çamuru, mekanik pres kullanımı) yapılmıştır (Deveci, 2012, 20). Bu süreçte seramiğin 
yükselişte olduğu dönem 1960-70 yıllar olarak görülmektedir. Pek çok sanatçı seramik alanında eğitim 
almak üzere yurtdışına gönderilmiştir (Duymaz, 1998, 48). Vedat Ar, Hakkı İzet gibi sanatçılar yurda 
döndüklerinde, çalışmalarında seramiği çağdaş yaklaşımlarla ele alarak yorumlamışlardır.  
 
1950’lerden itibaren Sadi Diren, Füreya Koral, Jale Yılmabaşar, Bedri Rahmi Eyüpoğlu ve Beril 
Anılanmert gibi çeşitli sanatçılar mimari yapılara seramik duvar panoları kazandırmıştır. Aynı 
zamanda yine aynı dönemde sanatçılar uluslararası düzeyde seramik çalışmalar hazırlamaya 
başlamışlardır (Deveci, 2012, 20). Bu seramik duvar panoları, mimarinin hem iç hem de dış 
yüzeylerinde uygulanmıştır. Sanatçılar tarafından yapılmış; otellerde, genel müdürlük ve bakanlık 
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binalarında, fabrikalarda, iş hanlarında ve bürolarda yer alan çok sayıda seramik duvar panosu 
mevcuttur.  
 
MİMARİ YAPILARIN İÇ YÜZEYLERİNDE SERAMİK PANO UYGULAMALARI  
1960’larda seramik pano çalışmalar artış göstermiş, mimari yapıların iç duvarlarına seramik pano 
çalışması gerçekleştirmiştir. Bunlar arasında Jale Yılmabaşar Türkiye’nin ilk kadın seramik profesörü 
olarak ün yapmıştır. Onun, 1969 yılında, Özel İdare Binası İl Genel Meclisi holüne yapmış olduğu 
“İstanbul” isimli (Şekil 1) seramik duvar panosu, bu dönemde yapılan örneklerden biri olarak dikkati 
çekmektedir. Çalışmalarında figürlere de ağırlık veren sanatçının bu panoda mimari unsurları ve 
tabiattan alınan bitkisel formları bir arada kullandığı görülmektedir.  
 

 
Şekil 1. Jale Yılmabaşar, “İstanbul”, 28m, Özel İdare binası İl genel meclisi holü, 1969. 
[http://www.ioi.gov.tr/s_icerik.php?cP=Ayrinti&hID=2339] Erişim Tarihi (25.06.2013) 

 
Büyük yapılan seramik panolarda, Sadi Diren ve Bedri Rahmi Eyüpoğlu’nun çalışmaarında olduğu 
gibi çoğunlukla figüratif ve geometrik şekiller görülmektedir. Bina ve kaplanacak seramiğin uyumlu 
olması da göz önünde bulundurulan ve tasarımı etkileyen bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Seramik tasarımın binanın şekline, binanın ışık almasına ve boşluk-doluluk oranlarına göre yapıldığı 
gözlemlenmektedir. Kısaca seramiğin binaya giydirilebilmesi önemli bir husustur ve sanatçıların 
tasarımlarına bakıldığı vakit buna dikkat edildiği fark edilir. Bu dönemde, sanatçı ve mimarlar hep bir 
arada çalışmışlar,  seramik panolar genellikle kamu binalarında yer almış ve bunun için ciddi fonlar 
ayrılmıştır. Seramik özellikle 1970’lerde devlet desteğiyle popüler hale gelmiş ve yarışmalar 
yaygınlaşmıştır.  
 
İlk özel seramik atölyesi sahibi kadın sanatçı da olan Füreya Koral, yaptığı çağdaş seramik 
uygulamalarıyla seramik alanına katkı sağlamıştır. Divan pastanesindeki çalışması yaptığı seramik 
duvar panolarından bir örnek olarak verilebilir. Bu pano, stilize formda ve farklı ebatlarda kuş figürleri 
ile bezenmiştir (Şekil 2). İddiasız renkler ile formlar ön plana çıkan çalışmada boşluk-doluluk 
oranlarının renklerle vurgulanmış, hareket halindeki kuşlar mekâna yansıtılmıştır. 
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Şekil 2. Füreya Koral, Divan Pastahanesi Duvar Panosu, Taksim/ İstanbul, 1969. 

(Bir Usta Bir Dünya: Füreya Koral. İstanbul: Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, 1997). 
 

Dönemin sanatçılarından Sadi Diren, Büyük Tarabya Oteli Barı için bir tasarım yapmıştır. Diren, 
ortaya çıkardığı çalışmalarındaki Anadolu etkisini şu sözlerle ifade eder: “Anadolu medeniyetlerindeki 
bir motif alınıyor ve o motif çeşitli güncel olaylara uygulanıyor. Motif bir araç olarak kullanılıyor” 
(Panel: AKM’nin Seramikleri ve Türkiye’de Mimari Yapılarda Seramik, [24.06.2013]).  
 

 
Şekil 3. Sadi Diren,  Tarabya Oteli Duvarı  Seramik Pano, Tarabya/ İstanbul, 1972. 
[http://www.kuman-art.com/seramik/sadi-diren.html] Erişim Tarihi (20.01.2014).  

 
 
MİMARİ YAPILARIN DIŞ YÜZEYLERİNDE SERAMİK PANO UYGULAMALARI  
Bir diğer yönden bakıldığında mimari mekânların dış yüzeylerine de seramik pano çalışmaları 
yapıldığı görülür. Bunlar caddelerde yer alan alt geçitlerde, çeşitli mekanlarda binaların dış 
yüzeylerine uygulanmıştır.  
 
Ressam ve şair Bedri Rahmi Eyüpoğlu, çok farklı tekniklerde çalışmalar üretmiştir. Sadi Diren’in de 
ifade ettiği gibi geleneksel motifleri çağdaş tekniklerle yorumlamıştır. 1963-69 yılları arasında Vakko 
fabrikası, Karaköy Tatlıcılar ve İstanbul Manifaturacılar Çarşısı için çeşitli malzemelerle panolar 
hazırlayan sanatçı, Eyüpoğlu’dur.   
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Şekil 4. Bedri Rahmi Eyüpoğlu, İMÇ, 1965.  

[http://www.imc.org.tr/galeri.php?m=2] Erişim Tarihi (13.12.2013).  
 
Sanatçılar yaptıkları bu çalışmalarda mimari yapıların iç yüzeylerine olduğu gibi dış yüzeylerine de 
geleneksel figürlerden ve Anadolu motiflerinden beslenmişlerdir. Bu tasarımlarda da figüratif ve 
geometrik unsurlar sıklıkla kullanıldığı görülmektedir.  
 
YTÜ KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZİ UYGULAMASI 
Mimaride seramik uygulamalar incelenmiş ve çeşitli etütler sonucu değerlendirilen bazı projeler 
gündeme alınmıştır. Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü’nde mevcut yapıların ve halen 
yapılmakta olan yeni binaların estetik çizgiler taşıması, YTÜ Bilimsel Araştırmalar Projeleri 
Koordinatörlüğünce desteklenen “Kongre ve Kültür Merkezi Seramik Uygulama Projesi”nde göz 
önünde bulundurulmuştur.   
 
Üretilecek olan tasarımların, seramik gibi kalıcı ve etkileyici görünüme sahip bir malzeme ile 
yapılması önemlidir. Birer tablo, birer sanat eseri olmanın ötesinde bir teknik üniversitenin estetik 
seyrine yön verebilecek bir potansiyel oluşturma çabası ile hazırlanmış olan “seramik tasarımı 
uygulama projesi” hayata geçirilmiştir. Bize daha farklı alternatifler sunacak olan ve yeni bir anlayışla 
planlanan bu tasarımlar; klasik Türk sanat eserlerinin temel felsefesini esas alan bir düşünceyle 
meydana getirilmiş özgün üretimlerdir.  Bu tasarımlarda Türk sanatının tarihten intikal eden estetik 
değerleri ışığında, günümüz dünyasının duygularını da içeren yorumlar yansıtılmaya çalışılmıştır. 
 
Farklı kompozisyonlarla üretilmeye başlanan seramik panoların ilkinin Davutpaşa Kampüsü’ndeki 
Yıldız Teknik Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nin giriş holüne uygulanması hedeflenmiştir. 
Kongre ve Kültür Merkezi, 2012 yılında Davutpaşa Kampüsü’nde hizmete açılmıştır. Oldukça geniş 
kapsamlı kültürel bir alan olarak inşa edilmiş olan bu merkez; bin kişilik bir toplantı salonu, küçük 
salonlar, fuaye (giriş) gibi farklı bölümlerden meydana gelmiştir.  Bu yeni mekân bir kültür merkezi 
olarak işlevlendirilmesine rağmen mimari olarak herhangi bir estetik özelliği bulunmamaktadır. Bu 
nedenle Kongre ve Kültür Merkezi’nin iç mekanındaki aydınlık fuaye kısmı projeye en elverişli alan 
olarak belirlenerek üretime başlanmıştır. 
 
Bu çerçevede merkezin iç mekânında, ana giriş holünün cephe duvarına bir seramik pano tasarımı 
uygun görülmüştür. Çalışmaya başlanmadan önce mekân üzerinde incelemeler yapılmıştır. Mekânla 
seramik pano arasındaki ilişkinin uyumuna bakılarak; yapının konumu, işlevi, içinde yer aldığı kurum 
da göz önüne alınarak tasarım gerçekleştirilmiştir. Uygulanan eserin mekân içindeki boşluk-doluluk 
ilişkisi, yapı ve seramik pano arasındaki uyumu da göz önünde bulundurulmuştur.  
 
SERAMİK PANO TASARIMI 
Bu bağlamda, YTÜ Kongre ve Kültür Merkezi Seramik Uygulamasına başlamadan önce mekân 
incelenmiş ve dolayısıyla tasarım ve çizimler buna göre şekillenmiştir. Seramik pano tasarımı; 
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uygulamanın kâğıt üzerinde artistik-teknik çizimi ve maketi yapılarak sanal ortamda bitmiş halinin 
ayrıntıları ile gösterilme aşamalarını içermektedir. Çalışmanın boyutları mekânın büyüklüğünden 
dolayı standart kesimli panolarla mekâna uygulanmıştır.  
 
Hazırlık aşamaları eskiz ve tasarımlarla başlamıştır. İlk eskiz çalışmalarından itibaren örneklere 
aşağıda yer verilmektedir. 

 
Şekil 5. İlhan ÖZKEÇECİ, Eskiz Çalışması 1, 2013.  

 
Şekil 6. İlhan ÖZKEÇECİ, Eskiz Çalışması 2, 2013. 

 
Kâğıt üzerine çizimlerle başlayan eskiz süreci, devamında bilgisayar ortamında tasarım sürecine 
geçmektedir.  
 
Genellikle klasik Türk sanatı motiflerinin yeniden yorumları ile geometrik, sembolik, bitkisel ve 
benzeri bezemelerle tasarım geliştirilmiştir. Aynı zamanda kentin içinde yer alan cami, konutlar ve 
köşkler de tasarıma konu edilmiştir. YTÜ Kongre ve Kültür Merkezi iç mekânına uygulanan seramik 
panoda eskizinde de görüldüğü üzere stilize edilmiş bir kent silueti tablolaştırılmıştır.  
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Şekil 7. İlhan ÖZKEÇECİ, Seramik Pano Tasarımı, 2013.  

 
Tarihi yarımadayı tasvir eden, İstanbul’u merkeze alan bir çalışma olarak farklı renk uygulamaları da 
tasarım sürecinde etüt edilmiş ve eskizle başlayan seramik pano tasarım süreci renkli olarak bilgisayar 
ortamında tasarlanmasıyla sonuçlanmıştır.  
 

 
Şekil 8. İlhan ÖZKEÇECİ. Renkli Seramik Pano Tasarımları, 2013.  

!
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Şekil 9. İlhan ÖZKEÇECİ. Renkli Seramik Pano Tasarımları, 2013.  
 
Kompozisyon, kare, dörtgen, daire gibi herhangi bir geometrik çerçeve içine girmeden serbest ve 
asimetrik olarak tasarlanmıştır.  Bilhassa alt kısımdaki geometrik geçmeler ile belli oranda simetri de 
taşıyan pano, mekânın büyüklüyle orantılı olarak boyutlandırılmıştır.  
 
YTÜ Kongre ve Kültür Merkezi için Prof. İlhan Özkeçeci tarafından hazırlanan bu özgün çalışmanın 
tasarımı aşama aşama gelişmiş ve seramik sanatçısı Hülya Çeltikçi tarafından uygulanmıştır (Şekil 
10).  
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Şekil 10.İlhan ÖZKEÇECİ. Renkli Seramik Pano Tasarımları, 2013. 

 
 
SONUÇ 
Bu çalışmada, YTÜ Kongre ve Kültür Merkezine uygulanacak seramik pano uygulamasının estetik ve 
tasarım süreci, çağdaş mimaride seramik pano örnekleri üzerinden incelenerek ortaya koyulmuştur. 
Öncelikli olarak, mimaride seramik kullanımına değinilmiş, Türkiye’de 1950 sonrası mimari yapılarda 
seramik duvar panoları, iç ve dış mekân uygulamalarından örneklerle incelenmiştir. Mimari yapılara 
konu edinilen bezemelerin çeşitliliğinden ve konulardan bahsedilmiştir. Çağdaş seramik pano 
uygulamalarına konu olan bezemelerden bahsederken, klasik Türk sanatı motiflerinin yeniden 
yorumları ile tasarım geliştirilmiştir.  
 
Kısaca, Selçuklu döneminde görülen, geometrik, bitkisel, stilize bitkisel, figürlü, nesneli, sembolik 
bezemeler, Osmanlı döneminde yerini geleneksel motiflere bırakmıştır. Aynı zamanda bezemelerde 
cami, şadırvan, saray, Kâbe ve köşk gibi mimari örnekler konu olmuştur. Cumhuriyet döneminde, 
modernize olma yolunda gelenekselin çağdaşla buluştuğu yorumlamalar seramiklerde söz konusu 
olmaktadır. Günümüz seramik uygulamalarında gelenekten moderne hepsini girift bir yapıda görmek 
mümkündür.  
 
Yaşam tarzının değişmesi, seramik sanatı alanındaki çalışmaları da etkilemekte ve dönüştürmektedir. 
Yeni uygulama ve yaklaşımlar çağa göre değişmekte ve bir sonraki çağa eklemlenmektedir. Seramik 
çalışmalarda biçim ve süsleme bir aradadır, bazen süsleme biçimin önüne geçer ya da tam tersi söz 
konusu olmaktadır ve YTÜ Kongre ve Kültür Merkezi seramik pano uygulamasında bu bir arada olma 
hali görülmektedir.  
Sonuç olarak, tarihi yarımadayı betimleyen, İstanbul’u merkez alan biçim ve süslemenin bir arada 
olduğu bir çalışma ortaya konulmuştur. Seramik pano tasarımında kent silueti görülmektedir ve bu 
siluetin içinde tarihi mekânlar, stilize figürler ve sembolik bezemeler görülmektedir.  
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ÖZET 
Sosyalizasyon sürecinde çocukların ilk karşılaştıkları kişiler, aile fertleri ve okul arkadaşlarıdır. Bu 
yüz yüze iletişimin kurulduğu gerçek dünyanın dışında, kitle iletişim araçları özellikle de internet 
çocukların sıkça vakit geçirdiği hatta bazen bağımlı olduğu mecradır.  Çocuklar interneti çoğunlukla 
ödev ve araştırma yapma, diğer arkadaşlarla sohbet etme, müzik dinleme, eğlence, eğitsel videolar 
izleme ve oyun oynama, sosyal paylaşım sitelerinde vakit geçirme amaçlı kullanmaktadır. İnternet 
sitelerinin ilkesiz yayıncılığı, internetin kontrol edilebilmesi ve denetlenebilmesi zor bir iletişim aracı 
olması sebebiyle özellikle ilköğretim seviyesindeki çocuklar tehdit altındadır. Bilinçsiz kullanım ve 
ebeveynlerin ilgisizliği nedeniyle çocuklar internette şiddet unsuru barındıran sitelere ya da cinsellik 
unsuru taşıyan fotoğraflara kolaylıkla erişebilmektedir. Bu çalışmanın amacı ilköğretim 8. Sınıf 
öğrencilerinin interneti kullanma gayeleri ve bunun yarattığı riskleri ortaya koymak, ailelerinin 
çocuklarını risklere karşı korumaktaki ilgisini ortaya çıkarmak ve internet okuryazarlığının önemini 
anket yöntemi ile ortaya koymaktır. 
 
Anahtar Kelimeler: Medya Okuryazarlığı, Eleştirel Medya Okuryazarlığı, İnternet Okuryazarlığı. 

 
 

RISKS FOR CHILDREN ON THE INTERNET AND MEDIA LITERACY 
 
ABSTRACT 
Family members and school friends are the people first encountered by children in the socialization 
process. Outside of the real world, where this face to face communication is established, the mass 
media, especially the Internet are where children spend most of their time, even in the form of 
dependence, the so-called Internet addiction sometimes. Children use the Internet mostly for 
homeworks and research, chatting with friends, listening music, fun, watching educational videos, 
gaming, and recreation in social media websites. Unscrupulous publishing of the websites and 
difficulty in controlling the Internet pose a risk, particularly for primary-school children. Children are 
able to access websites with the elements of violence or sexually explicit photos easily because of 
unconscious use and the indifference of parents. The aim of this study is to reveal why eighth graders 
use the Internet and the risks of this usage, to uncover the awareness of families in protecting their 
children against risks, and to find out the importance of Internet literacy through survey method. 
 
Keywords: Media Literacy, Critical Media Literacy, Internet Literacy. 
 
 
Giriş 
İnternet, yetişkinler için olduğu kadar çocuklar ve gençler için de bilgiye ulaşmanın en hızlı yoludur. 
Kuşaklar arası farklardan kaynaklanan nedenlerle günümüz çocukları, yazılı basın ve yazılı eğitim 
materyalleri yerine görsel ve görsel-işitsel kaynakları tercih etmektedir. Medya mesajları çocuklara, 
yazılı ve görsel basına göre internetle daha hızlı ulaşmaktadır. Çocuklar internette karşılaştıkları 
yüzlerce haber sitesi ve gazeteyi anlamak, eleştirmek, fikir üretebilmek için iyi birer medya okuryazarı 
olmak zorundadır. İnternet, çocuklar arasında eğitimde kullanıldığı kadar vakit geçirme, eğlence 
amaçlı da kullanılarak popülerliğini hiç kaybetmemektedir. Oyunlar, sosyal paylaşım siteleri, sohbet 
programları çocukların en çok vakit geçirdiği ortamlardır. İnternet okuryazarı olmayan çocuklar; 
pedofiller, şiddet içeren paylaşımlar ve tacizle karşı karşıya kalabilmektedir. İnternette gezinirken 
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aniden ortaya çıkan cinsellik, şiddet içeren reklamlar ya da yayınlar çocuklar için kötü örnek teşkil 
etmektedir. Bu durumla karşılaşan çocuklar çoğu zaman ebeveynini bilgilendirmemektedir. 
Bilinçsizce aile bireylerinin kişisel verilerini tanımadıkları kişilerle paylaşıp istismara 
uğrayabilmektedirler. Savaş ve macera oyunlarında ölmek, öldürmek, saldırganlık, kavga sıradan bir 
davranışmış gibi sunulmakta, çocuklar tarafından kanıksanmakta, yanlış tutum ve davranışların 
benimsenmesine neden olmakta ve şiddete eğilimi arttırmaktadır. Bu bağlamda internet okuryazarlığı 
çocukların başkaları tarafından korunmasından ziyade kendi kendilerini koruma ve bilinçlendirme 
yönünde önemli bir aşamadır. Araştırma, medya okuryazarlığı kapsamında ailelerin ve öğrencilerin 
internet okuryazarlığı konusunda bilinçli olup olmadıklarını sorgulayacaktır. 
 
Çalışmada, ilköğretim 8. Sınıf öğrencilerinin interneti neden kullandıkları, ne gibi tehlikelerle yüz 
yüze geldikleri, ebeveynlerin çocuklarını bu tehlikelere karşı korumada ne derece ilgili oldukları 
araştırılmıştır. Araştırmanın varsayımları şunlardır: 
•  İlköğretim 8. Sınıf öğrencileri, internette kendilerini bekleyen tehlikelere karşı bilinçsizdir. 
•  İlköğretim 8. Sınıf öğrencileri, internette karşılarına çıkabilecek tehlikeler karşısında 
korumasızdır.  
•  İlköğretim 8. Sınıf öğrencilerinin ebeveynleri, çocuklarının internet kullanımlarını kontrol 
etmede ilgisizdir. 
 
Literatür 
“Medya okuryazarlığı, çok fazla ve çeşitteki medya mesajlarına ulaşma, bunları analiz etme, 
değerlendirme ve iletme yeteneği olarak tanımlanmıştır” (İnal, 2012: 16). 1930’lu ve 1940’lı yıllardaki 
araştırmalar, kitle iletişim araçlarının etkileri üzerinde yoğunlaşmıştır. Harold Laswell’in teorisine 
göre medya, kitlelere sürekli enformasyon enjekte etmekte ve bireyler bu etkiye maruz kalmakta idi. 
Laswell’den sonraki araştırmacılar ise kitle iletişim araçlarının olumsuz etkilerini kabul etmekle 
birlikte medya okuryazarlığı ile bu olumsuz etkinin bertaraf edilebileceğini öne sürmüşlerdir 
(İnceoğlu, 2011: 20). Eleştirel medya okuryazarlığına göre amaç sadece bireyi korumak değil onların 
daha etkin izleyici, okuyucu olmasının sağlanmasıdır. Bu sebeple Kellner, geleneksel medya 
okuryazarlığından eleştirel medya okuryazarlığına geçilmesi gerektiğine inanır (Hasdemir, 2012: 26). 
Yetişkinlerin yanı sıra çocuklar da medyadan gelen sayısız enformasyon karşısında seçici olabilmek 
için medya okuryazarlığı eğitimi almalıdır. Bir medya mesajının ardındaki dinamikler şunlardır: 
 
 “*Bu mesajı kim üretti? 
*Bu mesajda ilgimi çekebilmek için ne tür teknikler kullanıldı? 
*Bu mesajı diğer insanlar, benim anladığımdan farklı olarak nasıl anlamış olabilirler? 
*Bu mesajda hangi yaşam biçimlerine, değerlere ve görüşlere yer verilirken hangileri göz ardı 
edilmiştir?” (İnal, 2011: 421).  
Bu soruların cevabını vermek yetişkinler için bile zordur. Dolayısıyla erken yaşlardaki medya 
okuryazarlığı eğitiminin faydası yadsınamaz. Diğer bir deyişle medya okuryazarı olan bir birey: 
*Medya endüstrilerinin siyasi görüşü, ekonomik tabanı, idari yapısı hakkında fikir sahibidir. 
*Değişik kaynaklardan gelen bilginin doğruluğunu değerlendirir. 
*Kitle iletişim araçlarının bireylerin ve toplumun inanç, tavır, davranışlar ve değerler üzerindeki 
etkisinin bilincindedir (Özad, 2011: 89). 
 
Günümüz çocukları için internet bağlantısının olup olmaması neredeyse Maslow’un ihtiyaçlar 
piramidindeki ilk aşamaya denk düşmektedir. Çocuklar, uyku saatleri dışında her an internetle temas 
halindedirler. Bu sebeple medya okuryazarlığı hem bir ihtiyaç hem de zorunluluktur. Ayrıca medyanın 
olumsuz etkileri, medyada çocukların çoğunlukla mağdur olarak temsil edilmesi, tamamıyla yetişkin 
ürünü olan medyaya, çocuk bakış açısının yerleşebilmesi için öncelikle yetişkinler tarafından medya 
okuryazarlığının ne denli önemli olduğunun farkına varılması gerekmektedir (İnal, 2012: 18, 19). 
Çocukları zararlı yayınlardan korumak, yasaklamalardan ziyade interneti bilinçli kullanmayı öğretmek 
üzerine olmalıdır.  
 
İnternet okuryazarlığı kavramının yerine ağ okuryazarlığı, web okuryazarlığı kavramları da 
kullanılmaktadır. Ağ okuryazarlığı terimini McClure ortaya atmıştır. Ona göre internet okuryazarı olan 
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birey, değişik türdeki küresel internet kaynaklarının ve hizmetlerinin bilincindedir. İnternetteki bir 
bilginin nasıl oluşturulduğunun, yönetildiğinin ve kullanıma sunulduğunun farkındadır (Kurbanoğlu, 
2010: 741). Yeni medya okuryazarlığı, geleneksel medya okuryazarlığını reddetmez tam tersine onu 
temel alır (Salı, 2012: 295).  
 
Türkiye’de ve Dünyada Medya Okuryazarlığı 
Medya okuryazarlığı, 2000’li yıllarda öncelikle beş pilot okulda daha sonra da ülkenin tamamında 
seçmeli ders olarak 6, 7 ve 8. Sınıflarda okutulmaya başlanmıştır. Radyo Televizyon Üst Kurulu 
(RTÜK) 2004 yılında, medya okuryazarlığının ders olarak müfredata dahil edilmesi gerektiği fikrini 
ortaya atmıştır. 2006 yılında RTÜK ile Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu arasında 
imzalanan protokol sonucunda medya okuryazarlığı müfredata eklenmiştir. Ancak dersi veren 
öğretmenlerin iletişim fakültelerinden mezun olmamaları, derse yönelik hizmet içi eğitimin yetersiz 
kalması, dersle ilgili uygulamalar yapmak noktasında okulların yeterli donanımının bulunmaması gibi 
olumsuzlar nedeniyle sorunlar yaşanmıştır (Hasdemir, 2012: 30, 31).  
 
Pek çok ülkede farklı adlarla (medya eğitimi, medya pedagojisi, medya öğrenimi, bilgisayar 
okuryazarlığı, elektronik okuryazarlık) medya okuryazarlığı eğitimi verilmektedir. Özellikle ABD’de 
yapılan etkinliklerle konuya dikkat çekilmeye çalışılmaktadır, Kanada’da 7. Sınıftan 12. Sınıfa kadar 
medya okuryazarlığı dersi zorunlu tutulmuştur. Avrupa Birliği ülkeleri ise daha çok internet 
okuryazarlığına odaklanmıştır (İnal, 2012: 15). Hırvatistan’da medya kültürü adında bir ders 
okutulmakla birlikte içeriği medya okuryazarlığı gibi düşünülmemektedir. Ders; filmleri, radyo-
televizyon yapımlarını, tiyatro oyunlarını anlama ve değerlendirme üzerine kurgulanmıştır. Medya 
kültürü dersi Bosna Hersek’te yalnızca Pedagoji Akademisi’nde seçmeli olarak okutulmakta, Bakanlık 
konu ile ilgilenmemektedir. Karadağ’da ise liselerde seçmeli olarak müfredatta yer alan medya 
okuryazarlığı dersi yakında zorunlu olacaktır. Singapur internet güvenliği konusunda gençleri 
bilinçlendirmeye çalışırken Japonya’da medya okuryazarlığı gerek eğitim sektöründe gerekse medya 
sektörü ve halk arasında çok ciddi biçimde ilgi çekmektedir (www.ec.eu/culture/media/media-
literacy/media-literacy-worldwide_en.htm ).  
 
Çocukları Medyanın Zararlı Etkilerinden Koruma 
Türkiye’nin 1994 yılında onayladığı Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 36. Maddesine göre “Taraf 
devletler, çocuğun esenliğine herhangi bir biçimde zarar verebilecek her türlü sömürüye karşı çocuğu 
korurlar” (www.tbmm.gov.tr/komisyon/insanhaklari/pdf01/137-160.pdf). Kitle iletişim araçlarından 
gelebilecek zararlı etkilere karşı çocukların bilinçlendirilmesi de bu madde içinde değerlendirilebilir.  
 
Staksrud, Livingstone, Haddon ve Ólafsson’ın 21 Avrupa ülkesinde yaptığı Avrupa Çevrimiçi 
Çocuklar Projesinin sonuçlarına göre medyada çocukları bekleyen riskler üçe ayrılmaktadır: İçerik, 
iletişim ve davranış riskleri. “İçerik riskleri; şiddet, cinsellik ya da nefret söylemi içeren potansiyel 
olarak saldırgan ve zararlı içeriklerdir. İletişim riskleri; taciz, siber zorbalık, siber gözetleme, 
yabancılarla konuşma ya da gizliliğin ihlâl edilmesi gibi uygulamaları içermektedir. Davranış riskleri 
ise; insanları kasıtlı olarak yanlış bilgilendirme, yalan söyleme, kişisel bilgileri dağıtma, yasa dışı veri 
indirme, kumar oynama ya da bilgisayar korsanlığı gibi uygulamaları içermektedir (Salı, 2012: 303).  
 
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması’na göre 
2010 yılında hanelerde internet erişimi oranı %41,6 iken 2014 yılında %60,2’ye çıkmıştır 
(www.tuik.gov.tr). Bu rakamlara akıllı telefonlardan internete erişim dahil edilmemiştir. Akıllı telefon 
kullanan kullanıcı sayısının toplam nüfusa oranı henüz %20’ye ulaşmamıştır (Pala, 2014). Türkiye 
genelinde hanelerde internete erişim oranı ve akıllı telefon sahipliği oranı yüksek gibi gözükmese de 
çocuklar çoğu zaman ebeveynlerinin akıllı telefonlarından internete girebilmekte ve denetim imkânsız 
olmaktadır.  
 
Çocukların internet aracılığı ile kredi kartı numaralarını karşı tarafa vermeleri mali açıdan aileyi 
tehlikeye sokabilmektedir. Ayrıca ödül verileceği düşüncesiyle ailelerinin kişisel bilgilerini vermeye 
kolaylıkla ikna edilebilmektedirler (Odabaşı, 2007). “Bugün siteye giren 1000. Kişisin, hediye 
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kazandın”, “Ev adresini ilet sana hediye ulaştıralım!”, “Dosya indirmek için reklama 2 kez tıkla!” gibi 
ifadeler çocukların kolaylıkla kanacağı türdendir (www.cocuk.egm.gov.tr ). 
 
Oyunların boş vakitleri değerlendirmek, yeni arkadaşlar edinmek, yaşıtlarıyla paylaşımlarda bulunmak 
gibi faydaları olduğu kadar çatışma ve şiddeti de ortaya çıkardığı pek çok çalışmada ifade 
edilmektedir. Özellikle çok sayıda oyuncu ile oynanan oyunlarda amaç level (aşama) atlamaktır. Level 
atlamak ise çatışma ortamında gerçekleşir. Oyunun ana mantığı çatışma üzerine kuruludur. Bu tarz 
oyunlarda oyuncular savaşarak kendilerini geliştirirler.  
 
“Oyunda bir veya daha fazla karakter diğerlerine fiziksel zarar vermeye çalışıyorsa, bu durumun sık 
tekrar ediyorsa, başkasına verilen fiziksel zararın ödüllendiriliyor ve zarar eğlenceli ve komik olarak 
yansıtılıyorsa” şiddet içeren oyun kapsamında değerlendirilmektedir (Dolu vd., 2010: 56). Bireysel 
çalışmalar, bilgisayar oyunu oynamanın kişide daha az sosyal davranış geliştirmeye neden olduğunu 
ifade eder. Daha yakın zamandaki çalışmalar ise oyuncuların aileleri ve arkadaşları ile daha samimi 
ilişkiler kurmasına vesile olduğunu açıklar. Dolayısıyla da bilgisayar oyunları olumlu duygular ve 
sosyal etkileşime bir anlamda yardımcı olmaktadır (Nielsen ve Smith, 2003: 20). “Oyun, bir 
laboratuvardır. Oyun çocuk için üzüntülerini, kaygılarını, sevinçlerini aktarma aracıdır; hayal 
dünyasıyla gerçek dünya arasındaki bağlantıları daha anlamlı hale getiren oyunlarda çocuk 
bilinmezlerle dolu çevresini; yaşamı ve kendisini oyun süzgecinden geçirerek daha iyi 
tanıyabilmektedir” (Yengin, 2012: 192). Çocukların sürekli oyun oynaması, yalnızca şiddet gibi 
olumsuz bir kavrama bağlanmamalıdır. Aslında bir gruba dahil olmak, oyunda kendine bir kimlik 
yaratmak yetişkinlerin dünyasından bakıldığında anlaması daha zor olan bir durumdur (Orhon, 2011: 
388). Şiddet içeren oyunlar her zaman çatışmacı davranışlara yol açar mı? Bu soruya, direkt evet 
cevabı vermek kolaycılığa kaçmaktır. Çünkü oyuncunun günlük yaşantısı, iş yaşantısı gibi durumlar 
devre dışı kalmaktadır (Nielsen ve Smith, 2003: 27). Çocuklar için de aynı durum söz konusudur. 
Çocuğun evdeki yaşantısı, okuldaki başarısı veya başarısızlığı, arkadaşlarıyla ilişkilerinden bağımsız 
bir şekilde, şiddet içeren oyunlar oynadığı için çatışmacı davranışlar sergiliyor denmesi yanlış 
olmaktadır.  
 
Çocuk istismarı ve çocuk pornografisi çocuklara yönelik suiistimalin vardığı en son noktadır. Diğer 
suiistimallerden farkı ise mağdur çocuklar tarafından dile getirilmemesi nedeniyle ortaya 
çıkarılmasında yaşanan güçlüktür (Yıldız, 2009:181). “Türkiye’nin de onayladığı Birleşmiş Milletler 
Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin çeşitli maddeleri (19, 32, 34, 35, 36, 39) cinsel sömürüyü de 
kapsayacak biçimde çocuklara yönelik her türlü istismar, saldırı, şiddet, kötü muamele ve ihmalin 
önlenmesi için taraf devletlerin tedbir alması gerektiğini öngörmektedir” (Çam, 2003: 70).  
 
Pedofiller, çocuklarla internette sohbet ederek ve erotik fotoğraflar göndererek gerçek yaşamda 
buluşma teklif etmektedir. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne “çocuk satışı, çocuk 
fahişeliği ve çocuk pornografisi” ile ilgili ek protokol eklenmiş, 2002 yılında Türkiye’de yürürlüğe 
girmiştir. Buna göre ek protokolü imzalayan ülkelerde çocuk pornografisi tümüyle yasaklanmıştır. 
Fakat internetin takip edilemez ve denetlenemez yapısı, ülkeler arasında konuya yaklaşım farkı ve bir 
iş birliğine gidilememesi nedeniyle tam olarak önlenememektedir (Çağlar ve Savaşer, 2010: 1003, 
1004). Avrupa Çevrimiçi Çalışma Grubu’nun 25 ülkede 23 bin 440 çocukla gerçekleştirdiği 
araştırmanın sonuçlarına göre her dört çocuktan biri internette cinsel içerikli mesajlarla karşılaşmıştır. 
Her 12 çocuktan biri internette görüştüğü kişi ile gerçek hayatta da görüştüğünü belirtmiştir. En az risk 
grubu Türkiye, Portekiz ve İtalya olarak tespit edilmiştir (www.bianet.org/bianet/cocuk/126024-
cocuklar-internetin-zararinin-farkina-varamiyor). Türkiye’de çocuk pornografisinin yaygınlaşmasının 
sebepleri arasında internet kafelerdeki kontrollerin yetersiz oluşu, ebeveynlerin interneti kullanmayı 
bilmemeleri, çocuklarını denetleyememeleri gösterilmektedir (Çağlar ve Savaşer, 2010: 1006).  
 
Araştırmanın Metodolojisi 
Araştırma, anket yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiş ve öğrencilere toplam 20 soru yöneltilmiştir. 
Sorular; bilgisayar ve interneti kullanma amacı, nasıl öğrendikleri, ailelerin tutumu, şiddet ve cinsellik 
içeren unsurlarla karşılaşıp karşılaşmadıkları, hangi tür oyunları tercih ettikleri, sosyal paylaşım 
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sitelerini güvenli kullanmayı bilip bilmediklerini ölçmek, iyi bir internet okuryazarı olup olmadıklarını 
anlamak amaçlıdır. 
Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı İstanbul ili Güngören ilçesinde bulunan Şiir Mektebi Ortaokulu 
Müdür Yardımcısı Yücel Dülger ile görüşülmüş, gerekli izinin alınmasından sonra bir ders saati 
boyunca anket uygulanmıştır. Öğrencilerle konuşularak anketin yapılma amacı hakkında bilgi 
verilmiş, ankete isim yazılmaması istenmiştir. 
Araştırmanın örneklemini, İstanbul iline bağlı Güngören İlçesindeki Şiir Mektebi Ortaokulu 8. Sınıf 
öğrencileri içinden rastlantısal olarak seçilmiş olan 150 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma,  20 
soruluk anket formundan elde edilen veriler ile sınırlıdır. Uygulama, 2013-2014 eğitim öğretim yılının 
Mayıs ayını kapsamaktadır. Araştırma amacıyla toplanan veriler, SPSS 20,0 paket programı ile analiz 
edilmiş, frekans ve kikare analizleri bulunmuştur. 
 
Araştırmanın Bulguları 
Araştırmaya katılanların % 47,3’ü kız, % 52,7’si erkektir.  

Tablo 1: Cinsiyete Göre Dağılım 
  Frekans % (Yüzde) 
KIZ 71 47,3 
ERKEK 79 52,7 
Total 150 100,0 

 
Araştırmaya katılanların % 90,7’sinin evinde internet bağlantısı bulunmaktadır. Araştırmanın yapıldığı 
Güngören ilçesinde, orta gelir grubuna mensup insanların yaşadığı varsayılırsa %90,7 oranında 
evlerde internet bağlantısının olması TUİK’in 2014 yılı Hanelerde İnternet Erişimi oranından (%60,2) 
oldukça yüksek çıkmıştır 

 
Tablo 2: Evinizde İnternet Bağlantısı Var mı? 

İnternet Bağlantısı Frekans % (Yüzde) 
EVET 136 90,7 
HAYIR 14 9,3 
Total 150 100,0 

 
Araştırmaya katılanların % 50’sinde taşınabilir bilgisayar vardır. % 35,3’ünün bilgisayarı kendi 
odasında, % 7,3’erlik dilimin bilgisayarları ise oturma odası ve salonda bulunmaktadır. Taşınabilir 
bilgisayarlar, ebeveyn denetimi için sıkıntı yaratabilmektedir. Bilgisayarın aile fertlerinin de 
bulunduğu bir odada olması, çocuğun internette hangi sayfalara girdiğini kontrol etme açısından 
ebeveynlere kolaylık sağlayacaktır. Ancak akıllı telefonların, akıllı telefonlardaki uygulamaların 
çocuklar arasında popüler olduğu düşünülürse çocuk, anne ya da babasının cep telefonundan, varsa 
kendi telefonundan da internete girebilir. Bu durumda kontrol imkânsıza yakındır. 

Tablo 3: Bilgisayarın Bulunduğu Mekân 
Bilgisayarın Bulunduğu Mekân Frekans % (Yüzde) 
KENDİ ODAMDA 53 35,3 
OTURMA ODASINDA 11 7,3 
SALON 11 7,3 
TAŞINABİLİR BİLGİSAYAR 75 50,0 
Total 150 100,0 

 
Araştırmaya katılanların % 57,3’ü bilgisayar ve internet kullanmayı kendi kendine araştırarak 
öğrenmiştir. % 36,7’lik kesim ise ebeveyn-arkadaş yardımıyla bilgisayar ve internet kullanımını 
öğrenmiştir.   
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Tablo 4: Bilgisayar ve İnternet Kullanımını Öğrenme Yolu 
 Bilgisayar ve İnternet Kullanımını Öğrenme 
Yolu Frekans % 

(Yüzde) 
KENDİ KENDİME ARAŞTIRARAK 86 57,3 

OKULDA ALDIĞIM DERSLERDEN 4 2,7 

ÖZEL BİR KURSA GİDEREK 5 3,3 

EBEVEYN-ARKADAŞ YARDIMIYLA 55 36,7 

Total 150 100,0 
 
Araştırmaya katılanların % 56’sı 5 yıldan fazla süredir internet kullanmaktadır. 8. Sınıf öğrencilerinin 
14 yaşında olduğu varsayılırsa, öğrencilerin yarısından fazlası 9 yaşından bu yana bilgisayar ve 
internet kullanmaktadır.  

 
Tablo 5: Bilgisayar ve İnternet Kullanım Süresi 

Bilgisayar ve İnternet Kullanım Süresi Frekans % (Yüzde) 
0-2 YIL 31 20,7 
3-5 YIL 35 23,3 
5 YILDAN FAZLA 84 56,0 
Total 150 100,0 

 
Araştırmaya katılanlara interneti kullanım amaçları sorulmuş ve birden fazla yanıt verebilme serbestisi 
sağlanmıştır. Bu nedenle katılımcıların toplam yanıtlarının sayısı, toplam katılımcı sayısından fazladır. 
Buna göre katılımcıların % 28,8’i interneti ödev ve araştırma yapmak, % 27,7’si ise müzik dinlemek, 
video seyretmek ve oyun oynamak için kullanmaktadır. Öğrenciler interneti çoklu amaçları için 
kullanmaktadır. Sadece sohbet etmek, sadece ödev yapmak, sadece müzik dinlemek ya da sadece 
sosyal paylaşım sitelerinde vakit geçirmeyi tercih etmemektedir.  
 

Tablo 6: İnterneti Kullanma Amaçları 
 İnterneti Kullanma Amaçları Frekans % (Yüzde) 
SOHBET ETMEK 89 20,4 
ÖDEV VE ARAŞTIRMA YAPMAK 126 28,8 
MÜZİK DİNLEMEK, VİDEO SEYRETMEK, OYUN 
OYNAMAK 121 27,7 

SOSYAL PAYLAŞIM SİTELERİNDE VAKİT GEÇİRMEK 101 23,1 
Total 437 100,0 

 
Araştırmaya katılanların % 40’ının Facebook’ta ortalama 100’den az arkadaşı vardır. % 22,7’sinin 
ortalama 300’den fazla, % 21,3’ünün ortalama 100 ile 200 ve % 16’sının ortalama 200 ila 300 
arkadaşı bulunmaktadır. Öğrenim gören bir çocukla bir yetişkinin arkadaş sayısı farklılık 
gösterecektir. Bir yetişkinin çevresi bir çocuğa göre geniştir. 14 yaşındaki bir öğrencinin arkadaş 
çevresi okul, aile ve kurs arkadaşlarından ibarettir. Dolayısıyla 300’ün üstünde arkadaşın olması 
şaşırtıcıdır. Bu durum bazı öğrencilerin, tanımadıkları kişileri arkadaş listelerine ekledikleri 
düşüncesini akla getirmektedir.  
 

Tablo 7: Facebook’taki Ortalama Arkadaş Sayısı 
Facebook’taki Ortalama Arkadaş Sayısı Frekans % (Yüzde) 
<= 100 60 40,0 
101 - 200 32 21,3 
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201 - 300 24 16,0 
301+ 34 22,7 
Total 150 100,0 

 
Araştırmaya katılanların % 22,7’si Facebook’ta tanımadığı kişileri arkadaş listelerine eklediklerini 
belirtmiştir. %22,7 oldukça yüksek bir orandır. Bu yaştaki çocuklar bazen de arkadaş sayılarının 
fazlalığı ile övünmek için hiç tanımadıkları kişilerden gelen arkadaşlık isteklerini kabul 
edebilmektedirler.  

 
Tablo 8: Facebook’ta Tanımadığı Kişileri Arkadaş Listesine Ekleme 

Tanımadığı Kişileri Arkadaş Olarak 
Ekleme Frekans % (Yüzde) 

EVET 34 22,7 
HAYIR 116 77,3 
Total 150 100,0 

 
Araştırmaya katılanların % 56,7’sinin ebeveynleri internet kullanımını kısıtlamaktadır. Fakat 
%43,3’ünün de internet kısıtlamasıyla hiç ilgilenmemektedir. Oysa oyun oynama, ödev yapma, müzik 
dinleme vs. faaliyetlerin bir sınırlaması olmalıdır. Aksi takdirde çocuk, aşırı kullanımdan doğan 
bağımlılık geliştirebilir. 

Tablo 9: Ebeveynlerin İnternet Kullanımını Kısıtlaması 
 Ebeveyniniz İnternet Kullanımını Kısıtlar mı? Frekans % (Yüzde) 
EVET 85 56,7 
HAYIR 65 43,3 
Total 150 100,0 

 
Araştırmaya katılanların % 54,7’sinin ebeveynleri internette baktıkları sayfaları bazen kontrol ettiğini 
belirtmiştir. % 11,3’lük kesimin ebeveynleri sürekli kontrol etmektedir. % 34’lük kesimin ebeveynleri 
ise hiç kontrol etmemektedir. Bu durumda  %34’lük kesim tanımadıkları kişilerden gelecek 
suiistimallere açıktır. 
 

Tablo 10: Ebeveynlerin İnternette Bakılan Sayfaları Denetlemesi 
Ebeveynlerin İnternette Bakılan Sayfaları Denetlemesi Frekans % (Yüzde) 
HİÇ KONTROL ETMEZ 51 34,0 
BAZEN KONTROL EDER 82 54,7 
SÜREKLİ KONTROL EDER 17 11,3 
Total 150 100,0 

 
Araştırmaya katılanların % 64,7’sinin evindeki bilgisayarda aile koruma filtresi bulunmamaktadır. 

 
Tablo 11: Aile Koruma Şifresi Bulunma Oranı 

 Aile Koruma Şifresi Bulunuyor mu? Frekans % (Yüzde) 
EVET 53 35,3 
HAYIR 97 64,7 
Total 150 100,0 

 
Araştırmaya katılanların % 53,3’ü internet kullanırken şiddet unsuru içeren yazı-görsel ve videolarla 
karşılaşmadığını belirtmiştir.  
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Tablo 12: İnterneti Kullanırken Şiddet İçeren Yazı-Görsel ve Videolarla Karşılaşma 

 İnterneti Kullanırken Şiddet İçeren  
Yazı-Görsel ve Videolarla Karşılaşma Frekans % (Yüzde) 

EVET 70 46,7 
HAYIR 80 53,3 
Total 150 100,0 

 
Araştırmaya katılanların % 46,7’si internet kullanırken cinsellik unsuru taşıyan görsel ve videolarla 
karşılaştığını belirtmiştir.  
 

Tablo 13: İnternet Kullanırken Cinsellik Unsuru Taşıyan Görsel ve Videolarla Karşılaşma 
İnternet Kullanırken Cinsellik Unsuru Taşıyan  
Görsel ve Videolarla Karşılaşma Frekans % (Yüzde) 

EVET 70 46,7 
HAYIR 80 53,3 
Total 150 100,0 

 
Araştırmaya katılanların % 46’sı internette oyun oynamadığını belirtmiş, % 37,3’lük kesim ise savaş 
ve macera türü oyunların ilgisini çektiğini belirtmiştir.  
 

Tablo 14: İnternette İlgi Çeken Oyun Türleri 
İnternette İlgi Çeken Oyun Türleri Frekans % (Yüzde) 
SAVAŞ-MACERA 56 37,3 
SALDIRGANLIK -  KAVGA 11 7,3 
EĞİTSEL OYUNLAR 14 9,3 
İNTERNETTE OYUN OYNAMIYORUM 69 46,0 
Total 150 100,0 

 
Araştırmaya katılanların % 18,7’si internette hiç tanımadıkları ile sohbet ettiklerini belirtmiştir. 
%34’lük kesimin ebeveynlerinin internette girilen sayfaları denetlemediği hesaba katılırsa %18,7 
oranındaki öğrenci grubu pedofillerin istismarına açık hale gelmektedir.  
 

Tablo 15: İnternette Tanımadığı Kişilerle Sohbet Etme 
İnternette Tanımadıklarıyla Sohbet Etme Frekans % (Yüzde) 
EVET 28 18,7 
HAYIR 122 81,3 
Total 150 100,0 

 
Araştırmaya katılanların % 83,3’ü sosyal paylaşım sitelerini nasıl güvenle kullanacaklarını bildiklerini 
belirtmiştir. 

 
Tablo 16: Sosyal Paylaşım Sitelerini Güvenle Kullanmayı Bilme 

Sosyal Paylaşım Sitelerini Güvenle Kullanmayı Bilme Frekans % 
(Yüzde) 

EVET 125 83,3 
HAYIR 25 16,7 
Total 150 100,0 
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Araştırmaya katılanların % 28’inin sosyal paylaşım sitelerindeki bilgileri herkese açıktır. Öğrenciler 
%83,3 oranında sosyal paylaşım sitelerini güvenli kullanmayı bildiklerini ifade etseler de %28’inin 
kişisel bilgilerinin herkese açık olması düşündürücü bir durumdur. 

 
Tablo 17: Sosyal Paylaşım Sitelerindeki Bilgilerin Herkese Açık Olup Olmaması 

 Sosyal Paylaşım Sitelerindeki Bilgilerin  
Herkese Açık Olup Olmaması Frekans % (Yüzde) 

EVET 42 28,0 
HAYIR 108 72,0 
Total 150 100,0 

 
Araştırmaya katılanların % 59,3’ü ödevlerini yaparken internetten aldığı bilgilerin doğru olup 
olmadığını kontrol etmektedir. %40,7’lik kesim internetten aldıkları bilgilerin tamamen doğru 
olduğuna inanmaktadır. 
 

Tablo 18: Ödevlerini Yaparken İnternetten Aldığı Bilgileri Kontrol Edip Etmeme 
 Ödevleri Yaparken İnternetten Aldığı Bilgileri  
Kontrol Edip Etmeme Frekans % (Yüzde) 

EVET 89 59,3 
HAYIR 61 40,7 
Total 150 100,0 

 
Türkiye’de yıllık cirosu 1 milyar doları aşan sanal kumarhaneler e-kumar, sanal kumar, online casino 
gibi adlarla internette yer almaktadır. Ankara Ticaret Odası’nın İnternet Kumarhaneleri Raporu’na 
(20.11.2014) göre çocukların bahis oynamaya devam etmeleri için sanal kumarhaneler ilk zamanlarda 
bedava oynatıyorlar fakat çocuklar bağımlılık sergilemeye başladıklarında ise ücret almaya başlıyorlar 
(www.atonet.org.tr/yeni/index.php?p=243&l=1). Araştırmaya katılanların % 96’sı internetten bahis 
oynamamıştır. Fakat %4’lük bir kesim bile böylesi yüksek rakamların telaffuz edildiği bir mecra için 
çoktur. 
 

Tablo 19: İnternetten Bahis Oynama 
 İnternetten Bahis Oynama Frekans % (Yüzde) 
EVET 6 4,0 
HAYIR 144 96,0 
Total 150 100,0 

 
Araştırmaya katılanların %60’ı internette karşılaştığı olumsuz durumları ailesiyle paylaşmaktadır. 
Çocuklarla ilgili en çok karşılaşılan problem; çekinmeleri ya da korkmaları sebebiyle yaşadıkları 
olumsuzlukları ifade etmekten imtina etmeleridir. 

Tablo 20: İnternette Karşılaştığı Olumsuz Durumları Aile ile Paylaşma 
İnternette Karşılaşılan Olumsuz  
Durumları Aile ile Paylaşma Frekans 

% 
(Yüzde) 

EVET 90 60,0 
HAYIR 60 40,0 
Total 150 100,0 
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Kikare Analizleri 

• Araştırmaya katılanların tanımadığı kişileri ekleme davranışları ile cinsiyetleri arasında 
anlamlı ilişki bulunmamaktadır. (p=0,971 > 0,05) 

• Araştırmaya katılanların ebeveynlerinin bilgisayar kullanımını kısıtlaması ile cinsiyet arasında 
anlamlı ilişki bulunmamaktadır. (p=0,560 > 0,05) 

• Araştırmaya katılanların internette şiddet içerikli görsel ya da video ile karşılaşmaları ile 
cinsiyet arasında anlamlı ilişki bulunmamaktadır. (p=0,710 > 0,05) 

• Araştırmaya katılanların internette cinsel içerikli görsel ya da video ile karşılaşmaları ile 
cinsiyet arasında anlamlı ilişki bulunmamaktadır. (p=0,436 > 0,05) 

• Araştırmaya katılanların internette tanımadıklarıyla sohbet etme ile cinsiyetleri arasında 
anlamlı ilişki bulunmamaktadır. (p=0,635 > 0,05) 

• Araştırmaya katılanların sosyal paylaşım sitelerini nasıl güvenli kullanacaklarını bilmeleri ile 
cinsiyetleri arasında anlamlı ilişki söz konusudur. Buna göre kızlar erkeklere göre sosyal 
paylaşım siteleri konusunda daha bilinçli ve nasıl kullanacaklarını daha çok bilmektedirler. 
(p=0,034 < 0,05) 

• Araştırmaya katılanların sosyal paylaşım sitelerindeki bilgilerinin herkese açık olması ile 
cinsiyetleri arasında anlamlı ilişki bulunmamaktadır. (p=0,965 > 0,05) 

 
 

Tablo 21: Kikare Analizleri 

    EVE
T 

HAYI
R 

Tota
l 

Pearso
n Chi-
Square 

p 

Tanımadığı Kişileri Ekleme 
CİNSİYE
T 

KIZ 16 55 71 ,001a 0,97
1 

ERKE
K 18 61 79 

  
Total 34 116 150 

Ebeveynlerin Bilgisayar 
Kullanımını Kısıtlaması 

CİNSİYE
T 

KIZ 42 29 71 ,340a 0,56
0 

ERKE
K 43 36 79 

  
Total 85 65 150 

Şiddet İçerikli Görselle 
Karşılaşma 

CİNSİYE
T 

KIZ 32 39 71 ,138a 0,71
0 

ERKE
K 38 41 79 

  
Total 70 80 150 

Cinsel İçerikli Görselle 
Karşılaşma 

CİNSİYE
T 

KIZ 36 35 71 1,661a 0,43
6 

ERKE
K 34 45 79 

  
Total 70 80 150 

Tanımadığı Kişilerle Sohbet Etme 
CİNSİYE
T 

KIZ 13 58 71 ,908a 0,63
5 

ERKE
K 15 64 79 

  
Total 27 122 150 

Sosyal Paylaşım Sitelerini Güvenle 
Kullanmayı Bilme 

CİNSİYE
T KIZ 64 7 71 4,498a 0,03

4 



The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication - TOJDAC October 2014 Volume 4 Issue 4!
!

Copyright © The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication! 92!

ERKE
K 61 18 79 

  
Total 125 25 150 

Sosyal Paylaşım Sitelerindeki 
Bilgilerin Herkese Açık Olması 

CİNSİYE
T 

KIZ 20 51 71 ,002a 0,96
5 

ERKE
K 22 57 79 

  
Total 42 108 150 

Ödev Yaparken İnternetteki 
Bilgilerin Doğruluğunu Kontrol 
Etme 

CİNSİYE
T 

KIZ 41 30 71 ,141a 0,70
8 

ERKE
K 

48 31 79 

  Total 89 61 150 

İnternetten Bahis Oynama 

CİNSİYE
T 

KIZ 2 69 71 ,491a 0,48
3 

ERKE
K 

4 75 79 

  Total 6 144 150 

İnternetteki Olumsuz Durumları 
Aile ile Paylaşma 

CİNSİYE
T 

KIZ 47 24 71 2,157a 0,14
2 

ERKE
K 

43 36 79 

  Total 90 60 150 
 
Araştırmaya katılanların ebeveynlerinin internette baktığı sayfaları denetlemesi ile cinsiyet arasında 
anlamlı ilişki bulunmamaktadır. (p=0,573>0,05) 
 
 

Tablo 22: İnternette Çocukların Baktıkları Sayfaları Denetleme / Cinsiyet Kikare Analizi 

  

Ebeveynlerin İnternette Çocukların Baktıkları 
Sayfaları Denetlemesi 

Total 

  

HİÇ 
KONTROL 

ETMEZ 

BAZEN 
KONTROL 

EDER 

SÜREKLİ 
KONTROL 

EDER 

Pearson 
Chi-

Square 
p 

CİNSİYET 
KIZ 22 42 7 71 1,115a 0,573 

ERKEK 29 40 10 79 
  

Total 51 82 17 150 
 
Araştırmaya katılanların internette ilgilerini çeken oyun türü ile cinsiyetleri arasında ilişki 
bulunmaktadır. Buna göre erkekler daha çok savaş-macera ve saldırganlık-kavga türü oyunlar 
oynarken, kızlar eğitsel oyunları tercih etmektedir. Ayrıca kızlar, erkeklere göre daha çok internette 
oyun oynamadıklarını belirtmiştir. (p=0,000 < 0,05) 
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Tablo 23: İnternette İlgi Çeken Oyun Türü / Cinsiyet Kikare Analizi 

  

İlgi Çeken Oyun Türü 

T
ot

al
 

  

SA
V

A
Ş-

M
A

C
E

R
A

 

SA
L

D
IR

G
A

N
L

IK
 

K
A

V
G

A
 

E
Ğ
İT

SE
L

 O
Y

U
N

L
A

R
 

İN
T

E
R

N
E

T
T

E
 O

Y
U

N
 

O
Y

N
A

M
IY

O
R

U
M

 

Pe
ar

so
n 

C
hi

-S
qu

ar
e 

p 

CİNSİYET KIZ 16 0 11 44 71 30,750a ,000 

ERKEK 40 11 3 25 79 

  Total 56 11 14 69 150 
 
Sonuç ve Öneriler 
İnternet her ne kadar sanal bir mecra olarak görülse de aslında gerçek yaşamda olduğu gibi hem 
fırsatları hem de riskleri barındırmaktadır. Medya okuryazarlığı; çeşitli mecralardan gelen medya 
mesajlarına ulaşma, analiz etme, iletme olarak tanımlanmaktadır. Çocuklar internetten, gazeteden, 
televizyondan, radyodan gelen yüzlerce enformasyonu analiz edebilmeli, kendisi yeni mesajlar 
oluşturabilmeli, tehditleri ve riskleri medya okuryazarlığı eğitimi ile algılayabilmelidir. Devletin 
eğitim ve medya (internet dâhil) ile ilgili politikaları, medya işletmelerinin çocukları düşünmeden 
umarsızca yaptıkları yayınlar, ailelerin konu ile ilgili olarak bilgilendirilmemesi, okulların dersin 
işlenmesi için gerekli donanımı sağlayamaması, medya okuryazarlığı dersini sekteye uğramasına, 
amacına ulaşmamasına neden olacaktır. Kurumlar arası işbirliği yapılarak dersin, günün şartlarına 
uygun olarak güncellenmesi ve zorunlu hale getirilmesi faydalı olacaktır. Medya okuryazarlığı ile 
bilinçlenen çocuklar, internette nelerin fırsat, nelerin kendileri için risk ve tehdit içerdiğini tahmin 
ederek hareket edecektir. 
 
Araştırma sonuçlarına göre; çocukların (8. Sınıf öğrencilerinin) %50’sinde taşınabilir bilgisayarlar 
vardır. Dolayısıyla bilgisayarın aile bireylerinin bulunduğu yere konularak çocuğun internette girdiği 
sayfaların denetlenmesi gittikçe zorlaşmaktadır. Akıllı telefonlar da denetlemeye sekte vurmaktadır. 
%57 oranında bir kesim bilgisayar ve interneti kullanmayı kendi kendine öğrendiğini ifade etmiştir. 
Çocuklar, ebeveynlerinden konu ile ilgili olarak daha donanımlı olabilmektedir. Oysa ebeveynler eğer 
çocuklarını koruma amaçlı denetleyeceklerse çocuklarından daha bilgili olmalılardır.  
 
Çocukların %56’sı, 3.sınıftan bu yana bilgisayar ve interneti kullandıklarını ifade etmişlerdir. 
Araştırma sonuçlarına göre internet, çocuklar için vazgeçilmez bir mecra olarak görülmektedir. Çünkü 
interneti çok amaçlı kullanmaktadırlar. Sohbet etmek, ödev ve araştırma yapmak, müzik dinlemek, 
video seyretmek, oyun oynamak, sosyal paylaşım sitelerinde vakit geçirmek günlük yaşantılarının bir 
parçasıdır. Facebook sosyal paylaşım sitesinde 201-300 arası arkadaşı olanların oranı %16, 301’den 
fazla arkadaşı olanların oranı %22,7’dir. Bu durum bazı öğrencilerin tanımadıkları kişileri arkadaş 
listelerine ekledikleri düşüncesini akla getirmektedir. Zaten çocukların %22,7’si tanımadıkları kişileri 
arkadaş olarak kabul ettiklerini belirtmişlerdir. Ebeveynlerin %43,3’ü, çocuklarının internet 
kullanımına herhangi bir kısıtlama getirmemektedir. Çocukların aşırı kullanım sonucu internet 
bağımlısı olmamaları için bilgisayar ve internet kullanım saatlerinin ailelerin takibinde olmasında 
fayda vardır. Araştırmaya katılanların % 54,7’sinin ebeveynleri internette baktıkları sayfaları bazen 
kontrol ettiğini belirtmiştir. % 11,3’lük kesimin ebeveynleri sürekli kontrol etmektedir. % 34’lük 
kesimin ebeveynleri ise hiç kontrol etmemektedir. Çocuklar medyada içerik, iletişim ve davranış 
riskleri ile karşı karşıyadır. Hiç kontrol etmemek, çocukların tanımadıkları kişilerle iletişim 
kurmalarına sebep olacaktır. 
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 Araştırmaya katılan çocukların %46,7’si internet kullanırken cinsellik unsuru taşıyan görsel ve 
videolarla karşılaştıklarını belirtmişlerdir. %46,7’lik kesim ise internet kullanırken şiddet içeren yazı, 
görsel ve videolarla karşılaştıklarını belirtmişlerdir. Oranların oldukça yüksek çıkması ve %34 
oranında ailelerin ilgisizliği sorunun ciddiyetini ortaya koymaktadır. Araştırmaya katılanların % 46’sı 
internette oyun oynamadığını belirtmiş, % 37,3’lük kesim ise savaş ve macera türü oyunların ilgisini 
çektiğini belirtmiştir. Oyunlarla ilgili iki farklı görüş bulunmaktadır: Bir görüşe göre oyunlar, 
çocukların bir gruba dâhil olma ihtiyacını gidermekte ve daha sosyal yapmaktadır. Diğer görüşe göre 
ise özellikle savaş, saldırganlık ve kavga içeren oyunlar çocukların şiddete meyilli olmasına sebep 
olmaktadır. Oyunlarda savaşarak level atlandığı bilinmektedir. Bu durumda çocuk, gerçek hayatta da 
çatışmacı ve şiddet yanlısı olursa başarılı olacağı gibi bir yanılgıya kapılabilir. 
 
 Araştırmaya katılanların % 18,7’si internette hiç tanımadıkları ile sohbet ettiklerini belirtmiştir. 
%34’lük kesimin ebeveynlerinin internette girilen sayfaları denetlemediği hesaba katılırsa %18,7 
oranındaki öğrenci grubu pedofillerin istismarına açık hale gelmektedir. Çocukların% 28’inin sosyal 
paylaşım sitelerindeki bilgileri herkese açıktır. Öğrenciler %83,3 oranında sosyal paylaşım sitelerini 
güvenli kullanmayı bildiklerini ifade etseler de %28’inin kişisel bilgilerinin herkese açık olması 
düşündürücü bir durumdur. Araştırmaya katılanların % 59,3’ü ödevlerini yaparken internetten aldığı 
bilgilerin doğru olup olmadığını kontrol etmektedir. Çocukların %60’ı internette karşılaştığı olumsuz 
durumları ailesiyle paylaşmaktadır. Çocuklarla ilgili en çok karşılaşılan problem; çekinmeleri ya da 
korkmaları sebebiyle yaşadıkları olumsuzlukları ifade etmekten kaçınmalarıdır. Araştırmaya 
katılanların sosyal paylaşım sitelerini nasıl güvenli kullanacaklarını bilmeleri ile cinsiyetleri arasında 
anlamlı ilişki söz konusudur. Buna göre kız öğrenciler sosyal paylaşım sitelerini kullanma konusunda 
erkek öğrencilere göre daha bilinçlidir. Araştırmaya katılanların internette ilgilerini çeken oyun türü ile 
cinsiyetleri arasında ilişki bulunmaktadır. Erkek öğrenciler daha çok savaş-macera ve saldırganlık-
kavga türü oyunlar oynarken, kız öğrencilerin tercihi eğitsel oyunlar yönündedir. Ayrıca erkek 
öğrenciler kız öğrencilere göre internette daha çok oyun oynamaktadır.  
 
Araştırma sonuçlarına göre; sosyal paylaşım sitesindeki arkadaş sayısının oldukça fazla çıkması, 
tanımadıkları kişileri arkadaş listelerine eklemeleri, internet kullanımının önemli oranda 
kısıtlanmaması, internette bakılan sayfaların ebeveynlerce sürekli denetlenmemesi, çocukların şiddet 
ve cinsellik unsuru taşıyan yazı, video ve görsellerle karşılaşma oranlarının çok çok çıkması ve 
internette karşılaşılan olumsuz durumları aile ile paylaşmama oranındaki yükseklik sebebiyle 
ilköğretim 8. Sınıf öğrencilerinin internette kendilerini bekleyen risklere karşı bilinçsizdir, 
korumasızdır ve ebeveynlerinin çocuklarını kontrol etmede ilgisiz oldukları yönündeki varsayımlar 
doğrulanmaktadır.  
 
Araştırma İstanbul’un diğer ilçelerinde ve farklı illerde, ailelerin gelir durumu ve sosyal statüsü de göz 
önünde bulundurularak eş zamanlı olarak yapılabilirse medya okuryazarlığı eğitiminin geri bildirimi 
alınıp eksik kalınan noktalarda yenileme yapılabilir. 
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