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FOREWORD 
 
 
Dear participants, 
 
Just as the 3rd CICMS Conference, we had to organize the fourth of our Cultural 
Informatics, Communication and Media Studies conference online, due to 
pandemic conditions. Our hope is to be able to organize the fifth conference as 
face to face that will be hosted by Erciyes University, in Cappadocia, 2022. 
 
Participation to our conference this year was quite high as in previous years. We 
offer our respects to all our esteemed colleagues for their participations. 
 
In addition, we would like to thank Erciyes University and Ege University, the 
valuable stakeholder universities of our conference this year, and their valuable 
managers and lecturers. Respectfully on behalf of Aydın Adnan Menderes 
University Faculty of Communication, we hope to meet you on healthy days as 
soon as possible. 
 
 
 
 
 
 

Dr. M. Özgür Seçim 
CICMS Coordinator 
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CICMS2021 Conference Televised via ADÜTV Youtube 
Channel. You may watch the full conference by links 

below. 
 
 
 

Day1 https://www.youtube.com/watch?v=ESLEcJNKzDA  
Day2 

Part1: https://www.youtube.com/watch?v=1VWIxK-4eMU  
Part2: https://www.youtube.com/watch?v=abDzhJhPzRs  
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War News in Turkish Press: 
A Study on Sözcü and Posta Newspapers 

 
Research Assistant  Zeki OKYAY 

Kyrgyz-Turkish Manas University Faculty of Communication 
Department of Journalism 

Research Assistant  Aydın YEŞİLYURT 
Akdeniz University 

Faculty of Communication, Department of Radio, Television and Cinema 
 
Abstract 
War has been going on with human beings since primitive times. However, it is possible to say 
that the war has changed with the developent processes that civilizations have gone through. 
War can have both social, economic, politic, environmental causes and effects. Examples of the 
causes and effects of war are the immigration of societies from the geography they live in, the 
sustainability and fair sharing of resources, and the deterioration of the world economy. 
Developments in mass media have made it easy to convey the war to the world public opinion. 
In this context, the domain of the concept of "embedded journalism" has emerged in the 21st 
century. 
The problem of this research is the question of how and by whom the war discourses in the war 
news in the Turkish press are voiced and how the press organization conveys these news to its 
readers. The population of the research is the Turkish press and the sample is the Sözcü and 
Posta newspapers. The limitation of the study consists of the war news published in the Turkish 
press during the period between 31 July 2017 and 31 October 2017, which is one of the most 
important periods of the 2010s. 
 
Keywords 
War, Embeded Journalism, Turkish press, War news 
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Türk Basınında Savaş Haberleri: 
Sözcü ve Posta Gazeteleri Üzerine Bir Araştırma 

 
Arş. Gör.  Zeki OKYAY 

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü 
Arş. Gör. Aydın YEŞİLYURT 

Akdeniz Üniversitesi, İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü 
 

Özet 
Savaş ilkel çağlardan beri insanoğluyla iç içe süregelmiştir. Ancak medeniyetlerin içinden 
geçtiği gelişim süreçleriyle birlikte savaşın da boyut değiştirdiğini söylemek mümkündür. 
Savaşın özellikle hem toplumsal, ekonomik, siyasi, çevresel nedenleri hem de etkileri 
olabilmektedir. Savaşın neden ve etkilerine toplumların yaşadıkları coğrafyadan göç etmeleri, 
kaynakların sürdürülebilirliği ile adil paylaşımı ve dünya ekonomisinin bozulması örnek olarak 
verilebilir. Kitle iletişim araçlarında yaşanan gelişmeler savaşın dünya kamuoyuna aktarılması 
hususunda kolaylıklar sağlamıştır. Bu bağlamda 21. yüzyılda “iliştirilmiş gazetecilik (embedded 
journalism)” kavramının etki alanı da ortaya çıkmıştır.  
Türk basınındaki savaş haberlerinde yer alan savaş söylemlerinin nasıl ve kimler tarafından dile 
getirildiği ile basın kuruluşunun bu haberleri nasıl okuyucularına aktardığı gibi sorular bu 
araştırmanın problemini oluşturmaktadır. Araştırmanın evreni Türk basını, örneklemi ise Sözcü 
ve Posta gazeteleridir. Araştırmanın sınırlılığı özellikle 2010’lu yılların en önemli 
dönemlerinden biri olan 31 Temmuz 2017-31 Ekim 2017 arasındaki süreçte Türk basınında 
çıkan savaş haberlerinden oluşmaktadır.  
 
Anahtar Kelimeler 
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Mahremiyetin Dijital Dönüşümü: 
Bir Hak Olarak Dijital “Unutulma Hakkı” 

 
Öğretim Görevlisi, Cansu ÖKSÜZ KARADEMİR 

Pamukkale Üniversitesi 
 
Özet 
Dijital çağda bilginin her yerde ve her an ulaşılabilir durumda olmasının sağladığı kolaylık hızlı 
bir dönüşüm sürecini beraberinde getirmiştir. Teknolojinin gelişimi ile birlikte istenilen her türlü 
bilgiye tek bir tıkla ulaşmanın mümkün olduğu günümüz dünyasında, dijitalleşmenin 
hayatımızın hemen her alanına girmesi kuşkusuz olumlu yönlerin beraberinde bazı olumsuz 
sonuçlar da doğurmakta, bu durum hem bir özgürleşme hem de bir tehlikeye işaret etmektedir. 
Dijital çağda sosyalleşmeye imkân tanıyan ağlarda paylaşım yaparak diğerleri tarafından 
görünür olmak birey için son derece önemlidir. Zira var olmak, toplumda bir yer edinmek 
isteyen birey, bunu sosyal ağlar aracılığıyla elde etme çabası içine girmektedir. Bu nedenle 
birey, içinde yer almak suretiyle kendini var etmek istediği sosyal ağın ondan istediği kişisel 
bilgileri gönüllü bir şekilde paylaşma eğilimi göstermektedir.  
 
Kullanımın kolay ve ücretsiz olması, verileri çoğaltma ve saklama alternatifleri, sosyalleşme 
imkânları ve görünürlük sosyal ağların bireyler için cazip hale gelmesini açıklayan 
nedenlerdendir. Bu avantajlar sayesinde ağlar her geçen gün eklenen yeni kullanıcı sayısına 
paralel olarak artan bir veri yığınına işaret etmektedir. Günümüzde adeta harici bir hafıza işlevi 
gören internet (Korenhof vd. aktaran Yavuz, 2016: 17), hayatımıza dair tüm verilerin artık dijital 
formatlara dönüştüğü sonsuzluğa uzanan bir hatırlanmaya tekabül etmektedir. Öncesinde yazılı 
bir belgeye ulaşmak için dahi zor ve uzun bir süreç gerekirken, şimdilerde yalnızca yazılı 
materyaller değil, her türlü veri internet ortamında kaydedilerek sonsuza dek muhafaza 
edilebilir hale gelmiştir. Gelişen teknolojik imkânlar neticesinde verilerin sayısız kopyasının 
elde edilebilmesi, farklı ortamlarda çoğaltılıp saklanabiliyor olması herhangi bir bilginin ortadan 
kalkmasını zorlaştırmakta bu nedenle unutma ve unutulma adeta hayale dönüşmektedir.  
 
Ancak kişisel verilerin toplanmasını, çoğaltılıp saklanmasını kolaylaştıran dijital hafızada kişinin 
kendine ait bir veriyi ortadan kaldırması, dijital hafızadan da kaldırdığı anlamına gelmediğinden 
özel hayatın gizliliğini tehdit eden ciddi sorunlarla karşılaşıldığı görülmektedir. Çünkü dijital 
ortama yüklenen herhangi bir verinin önceden çoğaltılıp yayınlanmış olması mümkündür. Bu 
nedenle verilerin tamamen ortadan kaldırılması neredeyse imkânsız hale gelirken, 
dijitalleşmeyle birlikte şeffaflaşan özel hayatın sınırlarının ihlal edildiğini söylemek mümkündür. 
Dolayısıyla bireyin özel hayatının görünürlüğü hak ihlallerini de beraberinde getirmektedir. Zira 
dijital ortamlarda bireye özel paylaşımların onun izni olmaksızın çoğaltılmasının önünde de 
herhangi bir engel yoktur. Buradan hareketle dijitalleşmenin hak ihlallerini hat safhaya 
çıkaracak bir ortam yarattığı görülmektedir. Bu bağlamda sınırsız saklama, çoğaltma ve 
kullanımın mümkün ve kontrolsüz olduğu bu ortamlarda bireyin kendini koruyabilme gerekliliği 
ortaya çıkmaktadır. Ancak sahip olduğu haklar ve bu hakları kullanabilme özgürlüğü noktasında 
bireylerin henüz yeterli bir bilince ve farkındalığa sahip olmadığı düşünülmektedir.  
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Yığınlar halindeki kişisel verinin serbest halde dolaşır olduğu dijital mecralarda kişisel verilerin 
korunması, bireyin maddi ve manevi anlamda zarara uğratılmaması doğrultusunda “unutulma” 
hakkını kullanabilir duruma gelmesi hem kişisel hem de toplumsal hayat için vazgeçilmez bir 
unsur niteliğindedir. Ülkemizde de son yıllarda özellikle kişisel verilerin korunması kapsamında 
ciddi anlamda ilerlemeler kaydedildiği, veri gizliliğine dair koruyucu önlemler alınmaya 
çalışıldığı görülmektedir. Buradan hareketle ele alınan çalışmada bireyin özel hayatını tehdit 
edebilecek unsurlar göz önüne alınırken, özel hayatın gizliliğinin ihlali gibi yaşanılacak 
olumsuz durumlar neticesinde başvurulabilecek hukuki bir dayanak olarak unutulma hakkı 
bağlamında bireylerin farkındalığını artırmak amaçlanmıştır.  
 
Anahtar Kelimeler 
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Kültürel Bellek Aktarıcısı Olarak Kıbrıs Havaları 
 

Doç. Dr. Dilan Çiftçi, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi  
 Filiz Soyer,  

 
Özet: 
Müzik ve oyun havaları kültürel belleğin ve o kültüre ait bireylerin aidiyetlerini ortaya 
koydukları somut öğelerdir. Ait oldukları kültürün sözlü ürünlerinden olan bu ezgili sözlerin 
biçimleri çoğu zaman değişkenlik gösterse de içinde bulundurdukları anlamlar ve 
anımsamaların ortak noktaları çoğunluktadır. Bu nedenle oyun havaları biçim yönünden sözlü 
kültür ürünlerinin en yaratıcı biçimi olarak kabul edilebileceği gibi performans olarak ele 
alındığında anımsama açısından en kalıcı olanıdır. Biçim olarak tekrarlılık arz eden oyun 
havalarında asıl bakılması gereken onların ritüeller aracılığı ile hangi derğerleri vurguladığıdır. 
Oyun havalarının ritüellistik özelliği onların geleneksel birarada oluşlarla örtüşmesiyle de 
yakından ilişkilidir. Oyun havalarını icra edenler kendi duygu ve düşüncelerini söylerken ya da 
gösterirken aynı zamanda mensubu olduğu topluluğun temel özelliklerini ve anımsatılmak 
istenen kültürel belleği de toplanan kalabalığa aktarır ya da anımsatırlar. Bu bağlamda oyun 
havaları ve ezgileri sadece eğlence amaçlı olmayıp, aynı zamanda toplumun değerlerini 
yansıtması sebebiyle gelecek nesillerin kültürel yapısının temel taşıdır ve anımsamaların temsili 
açısından değerlidir. Nesiller arası kültürel devamlılığın sağlanması için gereken kimlik 
oluşturmanın bellek vasıtasıyla oluşması belleğe toplumsal yaklaşımın bir varsayımı olarak 
davranış tekrarları, nesneler üzerinden hatırlama ve diğer insanlarla iletişim içinde olma ve 
temsil anlam aktarımıdır. Kültürel bellek gelenek ve iletişimden beslenerek dolyaısıyla daima 
yeniden inşa edilerek sürekliliği ve devamlılığını sağlar. Böylelikle kültürel belleğin aktarıcısı 
olan oyun havaları kültürel doku analizinde kullanılacak malzemeleri ve anımsamaların kişiler 
arası boyutundan kültürel boyuta katkısını tespit edebilmeyi olanaklı kılar. Bu çalışmada oyun 
havaları türünün kültürel belleği aktarma özelliği, Kıbrıslı Türklerin kültür geleneğindeki oyun 
havaları kullanılan dil, aktarılan değerler ve vurgulanan sembolik öğeler maddi kültür unsurların 
tespit edilmesi suretiyle ele alınacaktır.  
 
Anahtar Kelimeler 
Kültürel Bellek, Sembolik İletişim, Gelenek, Oyun Havaları. 
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Koronavirüs Salgını ve Internet Gazeteciliği: 
Karşılaştırmalı Bir İçerik Analizi 

 
Yüksek Lisans Öğrencisi Gizem UYANIK 

Ege Üniversitesi 
 

Özet 
İlk olarak Çin’in Hubei Eyaletinin Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve Dünya Sağlık Örgütü'nün 
(DSÖ) 11 Mart 2020 tarihinde pandemi ilan ettiği yeni Koronavirüs (COVID-19) salgını, Avrupa 
ve Amerika başta olmak üzere tüm dünyaya yayılmakta ve çeşitli alanlarda köklü değişiklikleri 
beraberinde getirmektedir. Bu bağlamda haberleşme düzeyi tartışmaları koronavirüs salgını ile 
yeni bir boyut kazanmıştır. Koronavirüs salgınının en çok etkilendiği alanların başında gelen 
medya, çevresinde yaşanan ekonomik, kültürel, sağlık gibi çeşitli gelişmeler ile sürekli olarak 
değişim yaşamaktadır. Tüm dünyayı ilgilendiren kriz durumunda alınan kararlar medya 
metinlerindeki söylemin ve sunumun durumunu belirlemektedir. Bu durumda ülke gündemini 
her alanda etkileyen bir sağlık durumunun haber metinlerine sıkça konu olması ve anlık olarak 
paylaşılması olağan bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Günümüzde yeni medya alanında 
haber alma ihtiyacının büyük bir kısmını karşılayan internet siteleri, haberlerin anlık olarak 
paylaşıldığı ve dolaşıma sokulduğu bir alandır. Çalışma, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni 
Koronavirüs pandemisi ile ilgili alınan kararlar etrafında, medya metinlerinin sunumlarında 
herhangi bir değişikliğe gidilip gidilmediğini ortaya koyma amacı taşımaktadır. Buradan 
hareketle bu çalışmada, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) 11 Mart 2020 tarihinde yeni 
Koronavirüsü pandemi ilan etmesinden öncesinde ve sonrasında yayınlanan bir aylık haberlerin 
sayılarında ve sunumlarında bir değişiklik olup olmadığı saptanmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda 
Milliyet ve Birgün gazetelerinin internet sitelerinde 11.02.2020/11.03.2020 ve 
12.03.2020/12.04.2020 tarihleri arasında paylaşılan 3.444 haber, içerik analizi yöntemiyle 
niteliksel ve niceliksel olarak 26 analiz kategorisinde incelenmiştir. Araştırma sonucunda, 
Koronavirüsün pandemi ilan edilmesiyle birlikte haberin niteliklerinde, paylaşım biçimlerinde 
ve sunumlarında değişikliğe gidildiği, iki haber sitesinde de yayınlanan haber sayılarının artış 
gösterdiği bulgusuna ulaşılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler 
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Michael Moore's World Of Documentary Film 
 

Prof. Dr., Yusuf YURDİGUL 
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Faculty of Communication, Department of Radio, Television and Cinema 

Research Assistant  Zeki OKYAY 
Kyrgyz-Turkish Manas University, 

Faculty of Communication, Department of Journalism 
 

Abstract 
The documentary film plays a significant role in studying the history of the development of 
cinema. The invention of television as a mass media has given rise to the opportunity to reach 
out to a wider audience. Along with this, the narrative structure of documentary cinema 
gradually increased its sphere of influence. 
This study will discuss the understanding of documentary film by Irish-born American actor and 
director Michael Moore, who seized the opportunity to influence television. Having starred as 
an actor in many Hollywood films, from the last quarter of the 1900s, Moore took over as 
director and began making various documentaries. The purpose of the study is to identify the 
structure of cinematic storytelling and the themes covered in Moore's documentaries. The 
research includes a biography of the author, films in which he has starred, and brief information 
on documentaries that he has directed. It also provides information on the types of Moore 
documentary films and addresses various social issues, including controversy, racism regarding 
skin color, and problems of socio-economic inequality. 
 
Keywords 
Michael Moore, documentary cinema, Fahrenheit 9/11, Sicko 
 

 
https://youtu.be/yleSSrKr2Os  
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Michael Moore’un Belgeselcilik Dünyası 
 

Prof. Dr., Yusuf YURDİGÜL  
Atatürk Üniversitesi, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, İletişim Fakültesi, 

Radyo-Tv ve Sinema Bölümü 
Arş. Gör., Zeki OKYAY 

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü 
 

Özet 
Sinemanın gelişim tarihi incelendiğinde sinemasal anlatı türleri içinde belgesel sinemanın 
önemli bir yere sahip olduğu görülmektedir. Kitle iletişim araçlarından televizyonun icat 
edilmesiyle birlikte daha geniş kitlelere ulaşabilme fırsatı ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte 
belgesel sinema anlatı yapısı da etki alanını giderek arttırmıştır. 
Bu çalışmada televizyonun etki alanının giderek arttığı son dönemde bu fırsatı güçlü bir şekilde 
değerlendiren İrlanda asıllı ABD’li oyuncu ve yönetmen Micheal Moore’un belgeselcilik 
anlayışı ele alınacaktır. Aktör olarak birçok Hollywood filminde rol alan Moore, 1900’lü yılların 
son çeyreğinden itibaren yönetmenlik koltuğuna oturarak çeşitli belgesel filmler çekmiştir. 
Çalışmada Moore’un yönetmenliğini yaptığı belgesellerdeki sinemasal anlatı yapısının ve 
işlenen konuların ortaya konulması amaçlanmıştır. Bu çalışmada öncelikle Moore’un 
biyografisine yer verilecek ardından sırasıyla oynadığı filmler belirtilerek yönetmenliğini yaptığı 
belgesellere ilişkin kısaca bilgiler aktarılacaktır. Daha sonra yönetmenlik koltuğuna oturduğu 
belgesellerin türleri belirtilerek bu belgesellerde dönem itibariyle yer alan zıtlıklar, siyah-beyaz 
ten rengi üzerine yapılan ırkçılıklar ve sosyoekonomik eşitsizlikler başta olmak üzere çeşitli 
toplumsal sorunlar detaylıca incelenecektir.  
 
Anahtar Kelimeler 
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Uluslararası İletişim Stratejileri 
 

Özge UZUNDUMLU 
Doktora Tez Öğrencisi / Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Temel İletişim Bilimleri ABD 
Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği Genel Sekreterliği 

Basın ve Halkla İlişkiler Uzmanı  
 
Özet 
Günümüz dünyasında kitle iletişim araçlarının gelişen teknolojiye paralel olarak çeşitlenmesi ve 
gelişmesi beraberinde iletişim kavramını da dönüştürmüş ve önemini arttırmıştır. Kamuoyu 
oluşturma ve bilgilendirmede oldukça önemli bir noktada duran iletişimi stratejik bir konuma 
taşımıştır. Bu değişim iletişim kanalları aracılığı ile kamuoyuna taşınan mesajların içeriği ve 
şeklinde de dönüşümlere neden olmuş, iletişimin stratejik bir kavram olarak algılanmasını ve 
stratejik olarak yönetimini zaruri kılmıştır. Modern dünyada önemli bir konumda duran iletişim 
ortamındaki bu yapısal değişimler dikkate alınmış ve geleneksel yaklaşımlar bırakılarak yerine 
stratejik iletişimi odağa alan bir iletişim planlaması tercih edilmiştir. 
Liderliğin stratejik vizyonunun hem içeride hem de dışarıda geniş bir anlayış ve kabulün 
sağlanmasında iletişimin önemi tartışmasız çok büyüktür. Stratejik vizyonu paylaşmak ve 
insanları öncelikler konusunda bilgilendirmek için hem resmi hem de gayrı resmi iletişim 
sistemleri gereklidir. Strateji ve görevlerin süratle yerine getirilmesini sağlamak için ülkeler, 
kuruluşlar, şirketler içindeki strateji oluşturma süreçleri kaçınılmaz şekilde etkili iletişime 
dayanacaktır. Karşılaşılan stratejik sorun ve sorunlara ve bunların çözümüne yönelik uygun 
yöntemler iletişim sayesinde yapılmaktadır. 
Teoride ve pratikte ne kadar başarılı olunursa olunsun, algı inşasında ve uluslararası seviyede 
haklılığı ortaya koyacak iletişim stratejileri günümüz dünyasında ülkelerin, kurumların, 
şirketlerin gücünü belirleyen temel faktörlerden biri halini almıştır. Bu çalışmada da iletişim ve 
stratejik iletişimin kavramsal çerçevesi hususunda Dünya ülkelerinin, Avrupa Birliğinin, 
Türkiye’nin, Konut Reklamlarının, Çok uluslu şirketlerin İletişim stratejileri yeni medya kavramı 
kapsamında incelenecektir 
Bu çalışmada, bir kurumun, kuruluşun, ülkelerin, devletlerin, çok uluslu şirketlerin misyon ve 
vizyonlarını yerine getirmek için uluslararası stratejik iletişimin doğası incelenmektedir. 
Dönüşen ve dönüşmekte olan günümüz dünyasında ülkeler, kurumlar, şirketler kendi imajlarını 
arttırmak ve kendilerini daha iyi göstermek için çeşitli iletişim kanallarına başvurmaktadırlar. 
  
Anahtar Kelimeler 
iletişim, stratejik iletişim, kamu diplomasisi, kurumsal iletişim, siyasal iletişim, küreselleşme 
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Bir Propaganda Aracı Olarak “Sokaklar” 
 

Doç.Dr. Mustafa Özgür Seçim 
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 

 
Özet 
Propaganda faaliyetleri tarihi insanlık tarihi kadar geçmişe uzanmaktadır. Günümüzde bir çok 
siyasi partinin yönetimde halen bu isimde çeşitli faaliyetler gösterdiği ya da bu isimde bir birimi 
olmasına karşın, adını duyduğumuzda genellikle olumsuz çağrışımlar yapan ve çoğu zamanda 
bilerek ya da bilmeyerek toplum arasında olumsuz bir kavram olarak kullanılan propagandanın 
bu kötü şöhreti onu en etkin kullananlardan olan Nazilere, yani 2. Dünya Savaşı dönemine 
dayanmaktadır. dayanır. Kullananın elinde bir barış güvercinine veya bir silaha dönüşebilen 
kavram, Nazilerin yanı sıra, 2. Dünya Savaşına giren diğer devletlerce de önemi fark edilmiş ve 
etkin bir şekilde kullanılmaya çalışılmıştır. Doğaldır ki, propagandayı halk ile buluşturabilecek 
olan kitle iletişim araçlarından bir çoğu henüz keşfedilmediğinden ve savaş ortamında da elde 
var olan araçlara ulaşımın bir hayli güç olduğu göz önüne alınırsa, Devletler için o dönemin en 
etkili araçlarından birisini sokaklar oluşturmuştur. Savaş ortamında yalnızca hayatta kalabilmek 
için yapılan alışverişlerde karşılaşılan propaganda posterleri ile Devletler, vatandaşlarının gerek 
moralini yükseltmek, gerekse de düşman askerlere yıpratıcı mesajlar iletevilmek maksadıyla  
Çalışma kapsamında, İkinci Dünya Savaşı sürecinde sıklıkla kullanılmış olan propaganda 
faaliyetleri arasında, sokak posterleri incelenecektir. 
 
Anahtar Kelimeler 
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Müzelerde Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları ile Doğal 
Etkileşim İçin Bir Model Önerisi 

 
Doç. Dr. Burcu Zeybek 

Doğuş Üniversitesi 
 
Özet 
Müzeler bir ülkenin kültürel mirasının zenginlik göstergesidir. Çünkü müzeler aracılığıyla 
insanlığın tarihsel serüvenine ait başarılar ve bilgi veren eserler sergilenmektedir. Eserlerin 
kırılgan doğası, benzersiz olmaları ve sergilenmeleri için gereken fiziksel alanın yetersiz olması 
dolayısıyla ziyaretçilerin eserlere sınırlı erişimi, müzeler için genel bir sorun oluşturmaktadır. 
Çünkü ziyaretçilerin sergilenen eserlere dokunmalarına genelde izin verilmemektedir. Bu model 
müze eserlerine erişememe ve eserlerle etkileşim içerisine girememe sorunlarının üstesinden 
gelmek üzere Doğal Etkileşim ve Artırılmış Gerçeklik (AR) uygulamalarını kültürel miras 
müzesinde bir araya getirmeyi hedeflemektedir.  
 
Müzecilik, yıllar içinde dünyadaki profesyonel müze ihtiyaçlarına uygun bir şekilde evrim 
geçirmiş, bugünkü küresel müze algısına uygun, çağdaş bir anlayışa dönüştürülmüştür. Bu 
bağlamda, müzelerin kendi bünyelerinde yapılan değişim ve dijital dönüşüm programlarına göz 
atıldığında, geleneksel müzeciliğin teknolojik gelişmelere paralel çağdaş dönüşümünün 
sağlanması halihazırda çeşitli çalışmalar bulunduğu görülmektedir. Ancak bu çalışmaların 
ziyaretçilerle doğal etkileşime olanak verecek şekilde olmadığı görülmektedir. Bu çalışmanın 
amacı bu eksikliği kapatmak ve müzelerde AR uygulamaları ile doğal etkileşime imkân 
sağlayarak müzelerin kapsamlı dijital dönüşüm stratejisi belirlemelerine destek olmaktır. Müze 
eserlerine erişememe ve eserlerle etkileşim içerisine girememe sorunlarının üstesinden gelmek 
üzere Doğal Etkileşim ve Artırılmış Gerçeklik uygulamalarını bir araya getirebilmek için bir 
dijital model önerisi sunmaktadır.  
 
Müzelerdeki eserlerin 3 boyutlu kopyaları ile etkileşim içerisine girmeye yönelik yeni bir 
yaklaşım sunmak üzere hazır dijital öğelerden yararlanmak öngörülmüştür. Böylece kullanıcılar, 
fiziksel ortamla birebir aynı dijital içeriklerle kolaylıkla etkileşim içerisine girebilecektir.  
AR teknolojisi, gerçek dünya ile dijital dünyayı harmanlayarak dijital 3 boyutlu nesneleri tam 
anlamıyla ellerimizin içine getirebilmektedir. Önerilen ve müze ortamında uygulanabilecek 
sistemin sağlayacağı deneyim eğitim, sosyalleşme ve eğlence açısından faydalar 
sağlayabilecektir. Ziyaretçiye 3 boyutlu etkileşim aracı olan elleriyle sanal obje ile etkileşim 
kurmasının bir yolunu sunarak bu deneyimi geliştirmek amaçlanmaktadır.  Müzeye gelen 
ziyaretçiler çözümü ellerin yeteneklerinden tam olarak yararlanmasa da, avuç içinin ve 
parmakların dönüşünü ve konumunu takip ederek bu bilgileri kıstırma, kavrama kuvveti, el 
hareketi ve duruş bilgilerine dönüştürebilecektir. Bu tür bir etkileşim, sanal objelerle etkileşime 
girme açısından kullanıcıya nesnenin yeterliliğine dayalı diğer sistemlerde kullanılan 
hareketlerden daha fazla doğallık hissi verebilecektir. Kurulacak sistemin ne ölçüde kabul 
göreceğine dair raporlama projenin gerçekleşmesiyle ziyaretçi deneyimlerini değerlendirerek 
yapılacaktır. 
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Çatışma Dönemlerinde Online Propaganda Faaliyetleri: 
2020 Ermenistan-Azerbaycan 
Dağlık Karabağ Savaşı Örneği 

 
Elif Nur ÖZDOĞRU 

Marmara Üniversitesi 
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi 

 
Özet 
Propaganda kavramsal olarak 17. Yüzyılda ortaya çıkmış olmasına rağmen tarih boyunca birçok alanda 
uygulanmıştır. Özellikle çatışma dönemlerinde sıklıkla gerçekleştirilen propaganda faaliyetleri yeni 
iletişim ortamları ve sosyal medya ile değişmiştir. Çevrimiçi propaganda olarak literatüre giren bu yeni 
kavram çoğunlukla Twitter platformunda kendine yer bulmaktadır. Çalışma kapsamında 2020 yılında 
Ermenistan ve Azerbaycan arasında yaşanan Dağlık Karabağ savaşı bağlamında iki ülke liderinin 
dünya kamuoyu ile iletişim kurmak amacıyla kullandıkları Twitter hesapları incelenmiştir. 
Çalışma kapsamında Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Pashinyan’ın 
Twitter hesapları analiz edilmiştir. Çatışma süresince iki liderin attıkları İngilizce tweetler içerik 
analizi yöntemi ile incelenmiştir. Atılan tweetler içerik bakımından kategorilere ayrılmış, en çok 
kullanılan hashtag ve kelimeler bakımından karşılaştırılmalı olarak analiz edilmiştir. Son olarak online 
propaganda amacıyla tercih edilen sosyal platformların karşılaştırılması için liderlerin Facebook ve 
Twitter hesaplarındaki takipçi değişimi incelenmiştir. 
Bulgulara göre Azerbaycan Cumhurbaşkanı olan Aliyev’in attığı İngilizce tweet sayısı Ermenistan 
Başbakanı Pashinyan’dan neredeyse üç kat daha fazladır. Aliyev’in aldığı etkileşimin de üç kat fazla 
olduğu görülmektedir. Hashtag ve kullanılan kelimeler açısından büyük farklılıklar olduğu tespit 
edilmiştir. Tweet içerikleri sekiz ayrı kategoriye ayrılmış olup iki liderin de tweetlerinde çoğunlukla 
duyuru ve açıklama yaptığı görülmektedir. Aliyev çoğunlukla kendi halkına yönelik askeri propaganda 
yaparken Pashinyan’ın ise dünya kamuoyuna yönelik soykırım temalı propaganda yaptığı 
görülmektedir. 
Sonuç olarak günümüzde sosyal medyanın çatışma dönemleri gibi olağanüstü durumlarda siyasi 
aktörler ve halk tarafından enformasyon alışverişi amacıyla kullandığı bir gerçektir. Bu durum sosyal 
medyayı propaganda için elverişli bir yer haline getirmektedir. Çalışma kapsamında çatışma 
durumunda olan iki ülkenin liderlerinin beyaz propaganda olarak nitelendirilebilecek tweetleri 
incelenmiş, birçok açıdan Nikol Pashinyan’ın propaganda kampanyasının İlham Aliyev’e göre zayıf 
olduğu görülmüştür. 
 
Anahtar Kelimeler  
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Yeni Medya Sonrası Dijital Topluluk ve Yeni Toplumsal 
Hareketler: Reddit ve Gamestop Örneği 

 
 Dr. Öğr. Üyesi M. Talha ALTINKAYA 

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Film Tasarımı 
 
 

Özet 
Toplumsal hareketler ve bu hareketlerin oluşumunda yeni medya araçlarının etkisi, özellikle 
iletişim çalışmaları açısından her geçen yıl daha önemli hale gelmektedir. Yeni Toplumsal 
Hareket kavramı köken olarak 68 kuşağı ve onların “yeni” toplumsal taleplerine yaslansa da 
teknolojinin gün geçtikçe egemen olduğu günümüzde bu talepler ve eğilimler değişmekte, yeni 
medya araçlarının kitleler üzerindeki etkisi artmaktadır. Bir yanıyla bu araçlar kitleleri 
bilgilendirmek, haberdar etmek için kullanılsa da diğer yanıyla bu araçlar toplumsal 
gruplaşmalara göre kitlelerin haberleştiği, paylaşımda bulunduğu hatta kimi zaman da 
örgütlendiği araçlar haline dönüşmektedir. Bu alan üzerine yapılan çalışmalar genelde bu 
araçların sosyal anlamda yarattığı etkilere odaklanmaktadır. Gelgelelim 2021 yılının ocak 
ayında Amerikan borsalarında gerçekleşen Gamestop firmasının hisselerinin organize bir 
biçimde satın alınması olayı, yeni medya araçlarını değerlendirmek adına yeni bir pencere 
açmıştır. Dijital bir topluluk olarak ifade edilen ve bireylerin haberleri, sosyal olayları tartıştığı 
bir forum olan Reddit platformunda ilk kez insanlar borsa üzerine spekülasyon yapılan bir 
başlıkta örgütlenerek, Gamestop firmasının hisselerine kısa pozisyon açmış olan büyük finans 
şirketlerini zarar ettirmek için, aynı hisse üzerinde uzun pozisyon açarak bu şirketlerin milyar 
dolarlarca zarar etmesini sağlamıştır. Her ne kadar bu örgütlenmenin ve yapılan karşı işlemlerin 
arkasında başka spekülatörlerin olduğu söylense de ilk kez bir dijital topluluk örgütlenerek, 
doğrudan finans şirketlerini hedef alarak (herhangi bir sınıf temeli de olmadan) bir finansal 
harekete sebep olmuş ve Gamestop hissesinin alım-satım hacmi 26 Ocak tarihinde ABD 
borsalarında Apple, Amazon, Tesla gibi ABD’nin en büyük şirketlerinin hisse alım-satım 
hacmini bile geride bırakmıştır. Bu anlamda yaşanan bu olay yeni medya araçlarının basit bir 
biçimde kitlelerin fikirlerini tartıştığı ya da onların bilgilendirildiği ve yönlendirildiği bir araç 
olmasının ötesinde, tarihte ilk kez doğrudan finansal piyasalara müdahale edilen bir ilk örnek 
olması açısından büyük önem teşkil etmekte ve araştırmacılara kaynaklık edecek niteliktedir. 
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The Use Of Reality In Narratives 
From The Truman Show To The Present 

 
Şenay Tanrıvermiş 

Nişantaşı Üniversitesi 
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü  

 
Abstract 
The Truman Show, as a 1998 film, set a touchstone in the world of cinema by telling the 
desperate situation of an individual who was lost in the reality built by the media and his 
realization of this, which led him to try to push the boundaries of fiction. Nowadays, narratives 
are challenging ways and limits of producing alternative reality instead of seeking and 
questioning reality itself. Making the preferred world more real by producing the desired reality 
in new media such as virtual-hyper-simulation-simulacra has become the main goal. Interactive 
video games, digital theater performances, virtual reality generating tools and equipment have 
become integral elements of this new reality. In the Truman Show, the disappointment of the 
hero who realizes that he is a puppet of a fictionalized world has been replaced by heroes who 
demand a new and more perfect reality that is fictional. What is needed is not “reality” but more 
“virtual reality.” Instead of seeing this as a denial of reality, they perceive it as a preference for 
their own story since the world is already fictionalized. In today's TV series like Kiss Me First, 
Westworld and Black Mirror, characters who have no hope of reality and prefer virtual reality 
are becoming widespread.  In this study, the concepts of simulation and simulacra that construct 
virtual reality will be examined in company with theoretical and conceptual literature. 
 
Key Words 
Reality, Virtual Reality, Simulation, Truman Show. TV Series 
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Fotoğraf Serüveninin Son Durağı Mobil Fotoğrafçılık 
 

Dr. Öğretim Üyesi Alahattin Kanlıoğlu 
Ege Üniversitesi 

Araştırma Görevlisi Dr. Gökhan Demirel 
Muş Alpaslan Üniversitesi 

 
Özet 
Fotoğraf serüveni, insanoğlunun gördüklerini tekrar görülebilir somut bir veriye dönüştürme 
çabasıyla başlamıştır. Görüntünün kayıt altına alınabilmesi, tekrar görülebilir, basılabilir ve 
çoğaltılabilir olması ise ancak eklentik teknolojik gelişmeler sayesinde gerçekleşebilmiştir. Bu 
bağlamla bakıldığında fotoğraf teknolojik bir araç olarak dikkat çekmekte ve bir araç olarak da 
zaman içinde farklı anlamlarda kullanılır hale gelmiştir. 
 
Hatıra biriktirme aracı olarak konumlandırılan fotoğraf, zamanla belge ve kanıt özelliklerini de 
kazanarak, toplumsal belleğin oluşumunda söz sahibi olmuştur. Kullanım alanları zamanla 
genişleyen fotoğraf, propaganda politika hatta ticari ve siyasi faaliyetler için de kullanılır hale 
gelmiştir. Fotoğrafın artan kullanımı aynı zamanda teknoloji olarak gelişmesinin önünü açmıştır. 
Fotoğrafın bu bağlamda gelişimi çoğunlukla fotoğraf üretim pratiklerinde iyileştirme, herkes 
tarafından ulaşılabilir hale gelme, saklama ve paylaşma olanaklarının iyileştirmesi yönünde 
olmuştur. Bu bağlamıyla bakıldığından fotoğraf karanlık odalardan analog makinelere, oradan 
aynalı dijital makinelere geçiş yapmıştır. Dijital makineler bugün yerini daha ileri bir teknoloji 
olan aynasız makinelere bırakırken, bilişim teknolojisi de cep telefonu fotoğrafçılığını 
oluşturmaya başlamıştır. Özellikle de cep telefonlarına entegre kameraların gün geçtikçe 
yükselen popülariteleri, optik teknolojilerinde meydana gelen gelişmeler ile toplumların 
dijitalleşmeye başlaması yeni bir alan olan mobil fotoğrafçılığın oluşumunda doğrudan etkili 
olmuşlardır. Böylece herkes için daha ulaşılabilir, üretilebilir ve kullanılabilir hale gelen fotoğraf 
böylece yeni bir biçimde varlığını devam ettirmektedir. 
 
Bu çalışma anı biriktirme amacı taşıyan fotoğrafın kitle iletişim aracına dönüşümünde geçirdiği 
evrelere değinerek mobil fotoğrafçılığın tanımını, kapsamını, teknolojik bağlamı ve kullanım 
alanlarını açıklamayı amaçlamaktadır. Bir literatür taraması olan bu çalışmada fotoğrafta yeni 
bir alan olan mobil fotoğrafçılığın dünü, bugünkü gelişimi ve teknolojik bağlamıyla geleceği 
kronolojik sıralamayla tartışılmaktadır. 
 
Anahtar Kelimeler: Fotoğraf, Mobil Fotoğrafçılık, Fotoğraf Tarihi 
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Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medyadaki Gelişmeleri 
Kaçırma Korkusu (GKK) ile Sosyal Medya Bağımlılıkları 

Arasındaki İlişki: COVID-19 Pandemi Örneği 
 

Ayşen KOVAN 
Eastern Mediterranean University 

Neşe ORMANCI 
Girne American University  

 
Özet 
Giriş: Hızla gelişen teknolojinin toplumu etkilediği gibi özellikle bireysel hayatları da doğrudan 
etkilemektedir. Ciddi bir salgın olarak günümüzde etkisini yaşadığımız COVID-19 pandemisiyle 
beraber, kişilerin mevcut duruma hâkim olma isteği adına daha fazla bilgi edinme ihtiyacının 
doğduğu yadsınamaz bir gerçek olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu ihtiyaçların karşılanması 
adına ‘Sosyal Medyadaki Gelişmeleri Kaçırma Korkusu’ ve ‘Sosyal Medya Bağımlılığı’ gibi 
birtakım kavramların önemi araştırmanın motivasyonunu oluşturmaktadır. 
 
Amaç: Pandemi süresinde çıkan haberleri sosyal medya aracılığıyla yakından takip etme, diğer 
kişilerin yaşantılarına uzaktan tanık olma adına ‘Gelişmeleri Kaçırma Korkusu’ kavramının 
önemini oluşturmaktadır. Araştırmanın amacına bağlı olarak pandemide üniversite 
öğrencilerinin sosyal medyadaki gelişmeleri kaçırma korkusu ile sosyal medya bağımlılıkları 
arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini farklı 
fakültelerde eğitim alan üniversite öğrencileri (N=589) oluşturmuştur. Araştırmanın verileri 
Kişisel Bilgi Formu, Gelişmeleri Kaçırma Korkusu Ölçeği (GKKK) ve Sosyal Medya Bağımlılık 
Ölçeği-Yetişkin Formu (SMBÖ-YF) aracılığıyla toplanmış olup veriler SPSS 26 ile 
değerlendirilmiştir.  
 
Bulgular: Cinsiyet değişkeni ile GKK-SMB arasında anlamlı ilişki yoktur. Yaş değişkeni arasında 
SMB anlamlı fark vardır (p=0,027). Özellikle 18-19 ile 23+ yaş grubunda anlamlı farklılık 
saptanmıştır (p=0,04). Diğer yandan yaş ile GKK arasında anlamlı farklılık yokken (p=0,059), 
fakülte değişkeni ile GKK-SMB anlamlı farklılık vardır (p=0,00). İletişim fakültesi öğrencilerinin, 
SMB diğer fakültelerle arasında anlamlı bir farkın olduğunu fakat GKKÖ’ne göre İletişim, 
Mühendislik (p=0,15) ve Sağlık Bilimleri (p=0,88) fakülteleri arasında anlamlı farklılığın 
olmadığı; diğer fakültelerle arasında anlamlı farklılığın olduğu elde edilmiştir. Sosyal medya 
kullanım süreleri değişkeni ile GKK-SMB arasında anlamlı farklılık bulunmuştur (p=0,00). 
Katılımcıların sosyal medya kullanım amaçları değişkeni ile arasında anlamlı farklılık vardır 
(p=0,00). Ayrıca sosyal medya kullanım amaçları ile İletişim fakültesinin diğer fakültelerle 
karşılaştırılması sonucu anlamlı fark olduğu saptanmıştır (p=0,00).   
 
Sonuç: Yaşadığımız teknoloji çağının popüler platformlarını oluşturan sosyal medya kullanımı, 
dijital bağımlılık ve benzer bağımlılıklara da neden olabilmektedir. Bunların ortaya çıkmasında 
önemli etkiye sahip kavramlardan olan GKK ve SMB araştırmanın kavramsal çerçevesini 
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oluşturmuştur. Elde edilen bulgular sonucunda, yapılan çalışmaya göre GKK ile SMB arasında 
pozitif yönde bir ilişkinin olduğu bulunmuştur.  
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Sosyal Medya Haberciliği 
 

Dr. Gülsün Bozkurt 
 
Özet 
Gelişen teknolojiyle birlikte internetin çeşitli araçlarla hayatımızın merkezine yerleşmesi, diğer 
kitle iletişim araçlarının yaygınlaşma süreciyle kıyaslandığında büyük bir hızla gerçekleşmiştir. 
Bu süreçte insanlar neyin ne olduğunu henüz tam anlamıyla kavrayamamışken hiçbir teknik 
bilgiye gereksinim duymadan içerik oluşturabilme ve bunları paylaşabilme imkânına 
kavuşmuşlardır. 
En yalın biçimiyle sosyal medya; kişilerin fikir ve görüşlerini, deneyimlerini, perspektiflerini 
paylaşmak ve birbirleriyle iletişim halinde bulunmak için kullandıkları on-line platformlardır. 
Zamanla bu platformlar üzerinden yayılan enformasyonun değişik biçimlerde algılanması, 
yorumlanması bir takım tartışmaları da beraberinde getirmiştir. Giderek daha çok kullanıcının 
etkin hale gelmeye başladığı sosyal medya hayatın birçok alanına nüfuz etmeye başlamıştır. 
Önceleri yalnızca interaktif iletişim olanağıyla görüşlerin paylaşılması, insanların arkadaşlarına, 
yakınlarına ulaşabilmesi gibi sunduğu olanaklar ile olumlu bir algının parçasıyken, zamanla her 
türlü enformasyonun yığıldığı, doğruluk denetlenmesinin acil ve mutlak bir ihtiyaç halini aldığı 
bir alana dönüşmeye başlamıştır.  
Diğer yandan sosyal medya, gündemi belirleyen her olayın yankılandığı, yeniden yorumlandığı 
bir alan olma durumundan gündemi belirlemeye varan bir noktaya ulaşmıştır. Bu durum sosyal 
medya haberciliği gibi bir algının oluşmasını da zemin hazırlamıştır. Çalışma; sosyal medya 
üzerinden paylaşılan, yorumlanan olayların haber değeri açısından sorgulanması ve habercilik 
açısından henüz bir varsayım olsa da sosyal medya haberciliğinin sorunlu etik yanlarının 
tartışılmasını amaçlamaktadır. 
 
Anahtar Kelimler 
 Sosyal Medya, Habercilik, Sosyal Medyada Habercilik  Algısı, On-line Platformlar 
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İstanbul Film Festivali - Geleneksel ve Online Seyir 
Deneyiminin Sinema Akademisyenleri Üzerinden 

Karşılaştırmalı Analizi 
 

Dr.Öğr.Üyesi, Gülçin Çakıcı Öztürk 
Maltepe Üniversitesi  

 
Özet  
Sinema izleme kültürü; izleyicisinin karanlık sinema salonunda beyaz perdedeki hikaye ve 
karakterlerle mutlak özdeşleşmesini mümkün kılan bir seyir deneyimi olarak tanımlanabilir.  
Film festivalleri de söz konusu sinema kültürüne, yarattığı “festival seyircisi” ile bu kültürü dinamik 
kılan vazgeçilmez bir yaşam kaynağı sunan sinema organizasyonlarıdır. Ancak; klasik anlatı yapısına 
dayanan, tür ve star oyuncu formüllleriyle seyirci sayısını hasılat rakamlarına dönüştürme amacında 
olan “gişe filmleri”nin (blockbuster) aksine film festivalleri; seyircisine katharsis yaşatmaktan öte onu 
kendisine ve dünyaya olan bakış açısını sorgulatmaya yönelik düşündüren sinema deneyimi yaşatmayı 
hedefler.  
Pandemi süreciyle birlikte sinema salonlarının zorunlu olarak kapatılmasıyla, film festivalleri de 
gösterim mecralarını beyaz perdeden online ekrana taşımak zorunda kalmıştır. İstanbul Kültür Sanat 
Vakfı’nın 40 yıldır düzenlediği ve pandemi döneminde online festivale dönüşen Uluslararası İstanbul 
Film Festivali, yapılması planlanan bu çalışmanın örnek olayı olarak seçilmiştir. Söz konusu çalışma, 
pandemi sürecinde ortaya çıkan “Online Festival” deneyiminin, sinema izleme kültürünü temelinden 
değiştirdiğini varsaymaktadır. Bu çalışma ile “Festival Seyircisi” olarak, festival filmlerini sinema 
perdesinde izleme kültürünü benimsemiş ve deneyimini öğrencilerine aktaran 10 sinema akademisyeni 
ile yapılacak olan derinlemesine görüşme yöntemi ile elde edilecek “uzman görüşü” temelli veriler 
sonucunda; pandemi sürecinde beyaz perdeden, online ekrana dönmeye mecbur kalan film 
festivallerinin, izleyicisinin seyir deneyiminde ne tür değişim ve dönüşüm yarattığı değerlendirilmeye 
çalışılacaktır. Yapılması planlanan derinlemesine görüşme şu başlıklar üzerine odaklanacaktır: Online 
film festivalleri ve seyirci ilişkisi, seyircinin online konumu, seyircinin online deneyimi ile geleneksel 
deneyimini karşılaştırması.  
 
Anahtar Kelimeler 
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https://youtu.be/EoRpVV5A71o 
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Dijital Bağımsız Medya için Ödeme Yapma İstekliliği:  
Üyelik Modelinin Sürdürülebilirliği Üzerine bir Çalışma 

 
Dr. Deniz Demir 

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi 
 
Özet 
Medya ekonomisi alanında çalışan araştırmacılar günümüz medya piyasasını hiç olmadığı kadar 
istikrarsız olarak nitelendirmekteler. Bunun en önemli sebebi medya sektörünün geleneksel 
olarak gelir elde ettiği, reklam ve satışı kapsayan klasik iş modelinin küresel ekonomik kriz ve 
dijitalleşmenin etkileri sebebiyle giderek işlerliğini yitirmesidir. Bu durum internetin sağladığı 
olanakları kullanarak yayın yapan bağımsız dijital haber medyasını da etkilemektedir. On yılı 
aşkın süredir bağımsız, dijital haber medyasının kamu hizmeti görevini yerine getirmesinin 
önündeki en büyük engellerden biri ekonomik olarak sürdürülebilir bir gelir modeli 
olmamasıdır.  
Haberciliğin nitelikli emek gücü ve finansal kaynağa sahip olmadığında ürün kalitesinin 
bununla orantılı olarak düştüğü bir sektör olduğu düşünüldüğünde nitelikli habercilik 
yapabilmek için iyi hazırlanmış veri tabanlarına, profesyonel bir muhabir ağına ve haber 
kaynaklarına erişim gerektiği sonucuna varılabilir. Bu koşulları sağlamanın da ciddi bir finans 
kaynağına ihtiyaç doğurduğu söylenebilir.  
Bağımsız dijital haber platformları dünya genelinde henüz sürdürülebilir bir gelir modeli 
geliştirememiş olsa da dünyanın birçok yerinde okuyucuların destekledikleri haber medyası için 
ödeme yapma istekliliği eğiliminin giderek artmakta olduğunu gözlemlemekteyiz. Bu bir yandan 
dijital ortamda haberlere herhangi bir ücret ödemeden erişme kültürüne aykırı gibi görünse de 
nitelikli içerik talep eden okuyucular için bir gereklilik ve varlığını sürdürmesini istedikleri 
medyayı desteklemenin en doğrudan yoludur.  
Bu çalışmada Türkiye’deki dijital bağımsız haber medyasının okuyucuları ile bu kişilerin ödeme 
yapma motivasyonunu ve potansiyelini anlamak adına bir anket çalışması gerçekleştirilecektir. 
Okuyucuların profili, gelecekte destekledikleri medya için ödeme yapma potansiyelleri ve bu 
konudaki motivasyonlarının ne olduğu gibi sorular elde edilecek verilerin kantitatif yöntemlerle 
analiz edilmesi yoluyla cevaplandırılacaktır. Çalışmada evren örnek temsiliyeti sağlayan 
yapılandırılmış bir ölçek ile daha nicel ve sistematik verilere ulaşılması planlanmaktadır. 
 
Anahtar Kelimeler 
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Dijital yerliler: Z kuşağı ve Online Politika   
 

Ayşegül Eryılmaz 
Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi 

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Doktora Programı  
 

Gelişen, büyüyen ve yaygın olarak kullanılan dijital iletişim teknolojileri, geleneksel 
yöntemlerden farklı olarak bireyleri politikada da etkin bir hale getirmektedir. Dijital iletişim 
teknolojileri, kamusal alan engellerini ortadan kaldırarak Web 2.0 uygulamalarıyla siyasi 
katılımda demokratik ve diyalog zemini inşa etmeye devam etmektedir. Bu bağlamda,  kamusal 
alan katılımlarına bakılmaksızın ağa bağlı, yatay ve katılımcı dijital politika her geçen gün 
önemini artırmaktadır.  Günümüzde tüm vatandaşlar için “oy ya da sandık” künt bir anlam ifade 
etse de birçok politika faaliyetleri online olarak inşa edilerek, siyasi ve sosyal hareket 
aktivizmini hızlandırmaktadır. Online politika faaliyetleri, bilgi toplumuyla büyüyen dijital 
yerlilerinin iletişim teknolojilerinde diyalog zeminini deneyimlemesine olanak sağlamaktadır. 
Bu bağlamda, özellikle siyasi partilerin Web 2.0 uygulamaları üzerinden ülkemizin makro 
problemlerine yönelik ürettiği içerikler, katılımcıları gruplaştırmakta ve ülkenin gündemini 
yeniden oluşturmaktadır. Araştırmamızda olasılığa dayalı olmayan örnekleme tekniklerinden 
amaçlı örnekleme yöntemiyle AKP, MHP ve CHP’nin 2000-2021 yılları arasındaki toplumsal 
cinsiyet temalı söylemleri Van Dijk’in eleştirel söylem çözümlemesiyle analiz edilerek, 
ülkemizdeki makro problemler ideolojik  olarak değerlendirilecektir.  
 
Anahtar kelime: Dijital yerliler, online politika, toplumsal cinsiyet 
 

 
https://youtu.be/ydbBUh-bL5M 
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Trends In Social Networks: 
A Qualitative Research 

 
Dr. Öğretim Üyesi Dilge KODAK 

İstanbul Arel University 
 
 
With the developments in new communication technologies, traditional media channels 
integrated into digital platforms have taken their place in the digital culture. Historically, the 
forms of interaction that started with e-mails continued with blogs and forums, and in a short 
time found themselves on social sharing platforms that allow instant interaction. Social 
networks, which started to become popular in the 2000s as integrated into daily life, are 
experienced by users from different generations in terms of type and usage. Social networks 
generally include a language of use in the triangle of sound, image and text. However, with the 
increase in podcast broadcasts in recent years, it can be said that the auditory networks have 
been circulating. Especially the Clubhouse application, which was launched in 2020, added the 
auditory element to the sound, image and text triangle of social networks. Clubhouse, which 
does not aim at a uniform target audience, is used by individuals representing different 
generations. However, assuming that the generation Z is the generation that uses social 
networks most actively and intensively, it is important to examine what role auditory elements 
will play in social network usage. The purpose of this study is to examine how the auditory 
experience is met by the generation Z in social networks through the Clubhouse application 
example. The study is qualitatively designed. 7 focus-group interviews will be held with 
Generation Z Clubhouse users selected with the purposeful sampling type. Findings will be 
analyzed by descriptive analysis method.  
 
Keywords: Social Networks, Audio Trends, Gen Z, Clubhouse, Focus-group. 
 

 
https://youtu.be/bkXpxYyRyaM  
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İnteraktif Sinemanın Etkileşimli Anlatı Yapısıyla 
Birlikte İzleyicinin Değişen Konumu: “Black Mirror: 

Bandersnatch” Filmi Üzerine Bir Analiz  
 

Arş. Gör. Gülizar Öztürk 
Düzce Üniversitesi  

 
Özet 
Teknolojik olanakların evrilmesi, birçok endüstri de olduğu gibi sinema endüstrisinde de 
birtakım değişiklikleri beraberinde getirmiştir. Film üretim, dağıtım ve gösterim olanakları sayısal 
teknolojinin gelişimine paralel olarak değişmiş ve dijital kültürün yarattığı katılımcı ortamla 
birlikte, yeni izleyici profiline uygun olarak etkileşimli anlatı yapısının kullanıldığı interaktif 
filmler üretilmiştir. İnteraktif sinema, doğrusal anlatı yapısından ziyade izleyiciyi film yaratım 
sürecine dahil etmeyi amaçlayan çoklu anlatı yapısına sahip bir tür olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Bu çalışmada Black Mirror: Bandersnatch (2018) filmi özelinde interaktif 
sinemanın etkileşimli anlatı yapısı, bu yapıyla birlikte oluşan yeni seyir kültürü ve izleyicinin 
değişen konumu niteliksel içerik analizi yöntemi kullanılarak irdelenmiştir. Bandersnatch, 
hikayenin akışını yönlendirebilmesi için izleyiciye belirli noktalarda seçenekler sunan interaktif 
bir filmdir. Film içerisinde ana kahramanın hangi kararları vereceğine yönelik karar izleyiciye 
bırakılmaktadır. Her seçim sonucunda kahraman başka bir olası geleceğe sürüklenmekte ve 
film, izleyicinin seçimlerine göre şekillenmektedir. Gerçekleştirilen analiz sonucunda, filmde 
oluşturulan anlatı yapısıyla birlikte izleyicinin, pasif seyir sürecinden sıyrılarak filmin gidişatını 
kararlarıyla yönlendirebildiği aktif bir seyir sürecine dahil olduğu gözlenmektedir. Film 
içerisinde bir deneyim olarak sunulan katılımcı izleme pratiği ile birlikte geleneksel seyir 
kültürünün ötesine geçilmiş ve izleyici, karakterin seçimlerine yön vererek filmin gidişatını 
belirleyebildiği bireysel bir seyir kültürü içerisine dahil olmuştur. Bu konumla birlikte izleyici, 
toplu seyir kültürü içerisindeki herhangi biri olmaktan çıkarak, bireysel seyir deneyimi içerisinde 
“özne” konumunda yer aldığına inandırılmaktadır. İnteraktif filmlerde izleyici, yönetmen ve 
senarist tarafından kendisine sunulan sınırlı seçenekler arasından seçim yapmaktadır. Bu 
bağlamda çalışmada, interaktif filmin gidişatını belirleme ve seçim yapma noktasında izleyicinin 
ne ölçüde özgür olduğu ve seyir sürecindeki etkin konumu sorgulanmaktadır.  
 
Anahtar Kelimeler 
Etkileşimli anlatı, İnteraktif sinema, Katılımcı seyir kültürü. 
 

 
https://youtu.be/CnzrZyyfn5w 
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Filtre Balonu Etkisinin Netflix Kullanıcıları Üzerine 
Yansıması: Netflix Sarmalı Kavramı 

 
Oshan Uluşan 

Yakın Doğu Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü 
Doç.Dr. Nuran Öze 

Arucad, Görsel İletişim Tasarımı Bölümü 
 
 
Özet 
Dijitalleşme, hayatımıza yeni yaşam tarzları ve pratikleri olarak nüfuz etmekte ve böylelikle 
gündelik deneyimlerimizin de yeni boyutlar kazanmasına neden olmaktadır. Netflix platformu, 
bugün içerik sağlayıcısı ve üreticisi olarak yeni pratiklerin, ve her kullanıcıya özel yarattığı 
kişisel izleme deneyimleri aracılığıyla, tüketici konumundaki bireylere, yeni alışkanlıklar ve 
izleme deneyimleri kazandırmaktadır. Netflix kullanıcısı, aynı zamanda tüketici olarak, 
platformun kendi içeriklerinin kısıtlılığıyla sınırlı bir akış içerisinde, yine kendi kişisel  ilgi 
alanlarının tüketimine yönelmektedir. Netflix’in sunduğu kişiselleştirilmiş akışın etkisiyle, 
algoritmaların yönlendirdiği kullanıcılar filtre balonu etkisiyle karşılaşmaktadır. Bu noktadan 
hareketle çalışmada, Netflix’in kullanıcılar üzerinde yarattığı filtre balonu etkisinin yansımaları 
ortaya konulmaktadır. Çalışma kapsamında, KKTC’de yaşayan 58 internet kullanıcısına likert 
ölçeğine uygun düzenlenmiş soru formu yanı sıra yarı-yapılandırılmış sorular da içeren 
elektronik anket uygulanmıştır. Çalışma, Netflix’in sunduğu kişiselleştirilmiş içerik akışının, 
kullanıcılar üzerinde yeni edimler ve alışkanlıklar ortaya çıkardığı, izleme pratiklerini 
değiştirdiği göstermektedir. Yine, bulgular, literatüre, filtre balonu etkisi altında kalmış Netflix 
kullanıcılarının izleme alışkanlıkları tanımlamak için kullanılacak yeni bir kavram olan “Netflix 
Sarmalı” tabirini desteklemektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: 
Netflix ,filtre balonu etkisi, algoritma,sosyal medya, izleyiciler 
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Kültürel Diplomasi Aktörü olarak bir Yabancı Kazı: 
Sagalassos Arkeolojik Araştırma Projesi 

 
 Doç. Dr., Aslı Yağmurlu 

Ankara Üniversitesi 
Dr. Ebru Torun 

KU Leuven (Leuven Üniversitesi – Belçika) 
 
Özet 
Kamu diplomasisi, bir ulusun hedeflerini, ideallerini, güncel politikalarını, kurumlarını ve 
kültürünü başka ülkelerin kamuoylarına anlatma ve toplumlar arasında anlayış yaratma ve ilişki 
kurma amacıyla uygulanan politika şeklinde tanımlanmaktadır. Kamu diplomasisinin iki boyutu 
vardır. Birincisi ülkenin ulusal politika ve uygulamalarını anlatan ve devlet örgütleri tarafından 
yabancı kamuoyunun kanı ve görüşlerini etkileme amaçlı ‘siyasal iletişim’; diğeri ise toplumlar 
arasında karşılıklı anlayış ve etkileşimi geliştirmeye odaklanan, devlet, özel sektör ve sivil 
toplum örgütleri tarafından yürütülen ‘kültürel diplomasi’dir. Kültürel diplomasi çerçevesi 
altında incelenebilecek pek çok etkinlik, devlet kurum ve ajansları, üniversiteler, akademiler, 
enstitüler, müzeler, vakıflar, dernekler veya özel girişimler gibi çeşitli kurum ve aktörler 
tarafından değişik platformlar ve yöntemler kullanılarak gerçekleşir. Spor, sanat, bilimsel 
araştırma ve paylaşım, eğitim, dil eğitimi vb. farklı dallarda yabancı kamuoyuyla iletişim 
hedefleyen etkinlikler kültürel diplomasi tanımına uyar. Arkeoloji, kültürel diplomasinin 
günümüzde tanımlanan çerçevesi içinde incelendiğinde, halkla görece kolay ilişki kuran bir 
disiplin olarak etkili bir sahadır. Günümüzde (2019) Türkiye’de yabancı arkeoloji enstitüleri ve 
üniversiteler tarafından 32 adet “Bakanlar Kurulu Kararlı Yabancı Kazı” statüsünde arkeolojik 
kazı projesi yürütülmektedir.  Anadolu arkeolojisi geleneği içinde önemli yer tutan yabancı 
kazıların, kültürel diplomasi kavramsal çerçevesinde incelenmesi, kültürel miras yönetimi 
politikalarının veri ve analizlere dayanılarak oluşturulmasına katkı sağlayacaktır.  
 
Bu çalışmanın konusunu oluşturan Sagalassos Arkeolojik Araştırma Projesi (Sagalassos Projesi), 
Burdur’un Ağlasun ilçesinde Belçika’nın Leuven Üniversitesi tarafından sürdürülen bir yabancı 
kazıdır. Çalışmada, Sagalassos Projesi’nin 30 yıllık geçmişine, siyasal iletişim ve kültürel 
diplomasi açılarından yaklaşılmış; projenin etkinlikleri, ortaklıkları ve bunların sonuçları ortaya 
konarak kamu diplomasisinin işbirliği yaratma işlevinin teorik ve pratik bağlantıları 
incelenmiştir. Araştırma sürecinde projenin kamuoyuna yönelik etkinlikleri, resmi ve özel 
ortaklıkları, elde ettiği kaynak ve destekler belirlenmiştir. Literatür ve haber taraması yapılmış, 
internet sitesi, rehber, broşür gibi yayınlar, kısa filmler incelenmiş; ayrıca Leuven 
Üniversitesi’nde Sagalassos Projesi arşivinde tematik içerik analizi yöntemiyle tarama yapılmış; 
kazı başkanı, ekip üyeleri ve Sagalassos kazı bekçisiyle görüşmeler gerçekleştirilmiştir.  
 
Sagalassos Projesi’nin Belçika’nın devlet eliyle yürütülmesi beklenen siyasal iletişim 
politikalarının bir parçası olarak Türkiye’de etkin şekilde kullanılmadığı sonucuna varılmıştır. 
Kültür diplomasisi açısından bakıldığında ise, Sagalassos Projesi’nin çok aktif bir aktör olduğu 
izlenmektedir. Son 30 yıldır Ağlasun’da her yaz yürütülen, yaklaşık on farklı ülkeden ve 
Türkiye’nin farklı illerinden 60 kadar araştırmacı ve öğrencinin katıldığı araştırma ve arazi 
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programlarının yanı sıra, kazı başkanlığının sayısı 500’lere ulaşan halka açık sunuşu; Türk 
makamları ve yabancı ortaklıklarla gerçekleştirilmiş ve önemli ziyaretçi sayıları yakalamış 
yurtdışı, yurtiçi sergiler; Belçika’da 900’e yakın Flaman üyesi bulunan Sagalassos Dostları ve 
Türkiye’de 2014’te kurulmuş olan Sagalassos Vakfı; 2008’den beri yürütülen Toplum Arkeolojisi 
ve sürdürülebilir yerel kalkınma çalışmaları Sagalassos Projesi’nin kamuoyuna doğrudan ulaştığı 
deneyime dayalı kültürel etkinliklerdir. Sagalassos Projesi’nin devlet kurumları, özel sektör ve 
sivil toplum kuruluşlarıyla kurmuş olduğu interaktif ilişkiler, günümüzde etkinliği 
belirginleşmeye başlayan taban-bağlantılı (bottom-linked) yönetişimin de bir örneğini 
oluşturmaktadır.  
 
Ülkelerin kendilerini tek yönlü bilgi aktarımı şeklinde uluslararası topluma anlatmaya çalıştıkları 
etkinlikler günümüz dünya sisteminde çok sınırlı etki yaratmaktadır. İtibarı arttırıcı asıl etki, 
gerçek ve karşılıklı deneyimlerin yaşandığı ve ortaklıkların yaratıldığı etkileşimlerle mümkün 
olmaktadır. Sagalassos Arkeolojik Araştırma Projesi arkeolojik miras üzerinden iki toplum 
arasında gelişen ve derinleşen işbirliğinin ve kültür diplomasisinin çok katmanlı ve başarılı bir 
örneğidir. 
 
Anahtar Kelimeler 
kamu diplomasisi, kültürel diplomasi, arkeoloji, Sagalassos, Belçika 
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Reklamda Bir Sosyolojik Olgu Olarak Hüzün Çekiciliği: 
Pandemi Döneminde Yayınlanan Reklamlara Yönelik 

Sosyal Duygu Analizi 
 

Dr. Öğr. Üyesi, Cihan Becan 
Üsküdar Üniversitesi 

İletişim Fakültesi, Reklam Tasarımı ve İletişim Bölümü 
 
 
Özet 
Toplumlar belirli dönemlerde birtakım ekonomik, politik, kültürel, toplum sağlığı gibi sorunlarla 
karşılaşmışlardır. Karşılaşılan her zorluğun hem birey hem de toplum üzerinde birtakım etkilerin 
olması kaçınılmaz hale gelmektedir. Geçen yıldan bu yana tüm dünyayı etkileyen COVID-19 
salgını da bahsedilen bu zorlukların başında gelmektedir. Özellikle toplumu derinden etkileyen 
bu beklenmedik durum, markaların iletişim ve özellikle reklam stratejilerini de etkilemektedir. 
COVID-19 öncesi tüketici ile duygusal bağ oluşturmak için yapılan reklam kampanyaları, salgın 
süreci ile birlikte çok daha önemli hale gelmiş ve farklı bir boyuta taşınmıştır. 
Markaların/işletmelerin bu pandemi süresince ticari kaygıdan biraz uzaklaşıp toplumun 
değerlerini ve sorunlarını önceleyen sosyal ve duygusal odaklı reklam çalışmalarını daha da 
artırdığı bir gerçektir. Dünya ve Türkiye, aylardır COVID-19 ile mücadele etmekte ve insanların 
evde kalmaları için “evde kal” temalı çeşitli reklam çalışmaları yapılmaktadır. Yapılan reklam 
çalışmalarındaki öğeler, söylenilen söz veya müzikler ile tüketicilerin duygularına erişilerek 
mesajlar verilmektedir. Ülkemiz gibi duyguların davranışlar ve popüler kültür ürünleri üzerinde 
çok belirleyici olduğu toplumlarda hüzün çekiciliği üzerinden tüketicinin kalbine dokunmak 
işlevsel bir mesaj stratejisi olarak karşımıza çıkmaktadır. 
 
Bu tartışmadan yola çıkarak araştırma kapsamında, COVID-19 pandemi içerikli reklamlara, 
sosyal medyadaki tüketicilerin/kullanıcıların nasıl bir bakış açısı ile yaklaştığı, bu reklamlara 
yönelik duygularını nasıl ifade ettikleri, bugüne kadar kullanılmamış bir yöntem olan sentiment 
(duygu) analizi yöntemi ile açıklanmaktadır. Bu çalışmada, Türkiye’de farklı sektörlerde faaliyet 
gösteren markaların COVID-19 pandemisinde duyulan ihtiyaç doğrultusunda, resmi Youtube 
kanallarında yayınladıkları “evde hayat var” temalı reklamları, hüzün çekiciliği bağlamında 
sosyal duygu analizi yöntemiyle incelenmiştir. Araştırma nesnesi için bir video paylaşım ağı 
olarak resmi Youtube hesaplarının alınmasının temel nedeni, kullanıcılardan gelen yorum ve 
izlenme istatistiklerine göre reklam faaliyetlerinin ve stratejilerinin düzenlenebilmesi ve diğer 
mecralarla etkileşim oluşturmasıdır. Bu açıdan bakılınca sentiment (duygu) analizi yöntemi, 
sosyal medyada, belirli bir marka ile ilgili genel bir duygu analizi gerçekleştirmeye ve bunu 
puanlayarak belirli zaman dilimlerinde düzenli olarak takip edilmesini sağlayabilmektedir. 
Böylece markalar, tüketicilerinin/kullanıcılarının düşüncelerini öğrenerek, reklam stratejilerini 
bu yönde geliştirerek planlayabilmektedir. 
 
Araştırma içerisinde kullanılan örneklem için, COVID-19 pandemisi kapsamında, Evde Hayat 
Var temasında işlenen, izlenme sayılarına göre 1 milyon görüntülemenin üzerindeki 5 markanın 
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reklam filmi seçilmiştir. Reklam videoları olarak sırasıyla 13,5 milyon görüntüleme ile Golf 
Dondurmanın #BuYazBambaşkaGeçecek, 3,6 milyon görüntüleme ile Turkcell’in 
#EvdeHayatVar, 2,6 milyon görüntüleme ile Türkiye İş Bankası’nın #ElBirliğiyle, 1,5 milyon 
görüntüleme ile Halkbank’ın #EvdeKalTürkiye ve 1,4 milyon görüntüleme ile Vakıfbank’ın 
#ZorluklarıBirlikteAsariz kampanyaları ele alınmıştır. YouTube ortamında yayınlanan bu 
reklamlar için yapay zekâ, makine öğrenmesi ve doğal dil işleme teknikleri ile çalışan bulut 
tabanlı veri analitiği platformu olan Artiwise Analytics kullanılmıştır. Duygu analizi sonuçlarına 
göre toplam yorumlar içerisinde, ortalama %43 oranında pozitif duygu skoruna sahip çıkmıştır. 
Bu sonuç, sosyal medya kullanıcıların, ilgili markaların pandemi temalı, hüzün içerikli 
reklamlarına karşı olumlu bir tutum sergilediğini ortaya koymaktadır. Negatif yorum oranının 
%20’de kalması ile kullanıcıların bu reklamlara karşı olumsuz bir bakış açısına sahip olmadığı 
anlaşılmaktadır. Artiwise Analytics’in ortalama istatistiklerine göre yapay zekâ doğruluk oranı 
(,962) %96,28, keskinlik oranı (,962) %96,27 ve kapsama oranı (,962) %96,29 ile güçlü ve 
anlamlı bir duygu analizi çıkarılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler 
COVID-19 Pandemisi, Hüzün Çekiciliği, Sosyal Duygu Analizi, Reklam 
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Medyanın “Suskunluk” Sınavı: Kamuoyunun Haber Alma 
Hakkı ve Siyasi Savunuculuk Bağlamında Berat Albayrak 

İstifa Haberinin Türk Yazılı Basınındaki Yansımaları  
 

Dr. Öğr. Üyesi Şükran PAKKAN 
İstinye Üniversitesi 

 
 
Kamuoyunun en temel haklarından biri, habere ve bilgiye erişim hakkıdır. Demokrasilerin temel 
şartı olan bu hakkın hayata geçmesi ancak, çoğulcu ve bağımsız bir medya ortamından geçer ve 
bu ortamın sağlanması iktidarlar açısından bir zorunluluktur. Her ne kadar liberal kuram, 
medyanın rolünü, “devleti gözleyen kamu gözcüsü” olarak tarif etse de mülkiyet yapıları ve 
siyasi çıkarlar nedeniyle günümüzde medyanın hükümet icraatlarını takip ve eleştirme yetisinin 
azaldığı açıktır. 
Bu çalışmanın amacı, liberal kurama dayanan ana akım geleneğinde, medyanın “kamuoyunu 
bilgilendiren ve toplumsal çıkarların takipçisi olan” dördüncü güç olarak konumlanmasından 
hareket ederek, medyanın bilgi verme işlevini yerine getirip getirmediğini sorgulamaktır. Bu 
amaçla dönemin Ekonomi Bakanı Berat Albayrak’ın 8 Kasım 2019 tarihinde sosyal medyadan 
açıkladığı ve dünya çapında yankı bulan istifa kararının ardından Türkiye’deki gazetelerin 
haberi ele alma stratejisine odaklanılmıştır. İnceleme kapsamında Türkiye’nin toplam tirajı 1 
milyon 200 bini bulan ve en çok okunan 10 gazetesinin (Sabah, Hürriyet, Sözcü, Milliyet, Posta, 
Yeni Şafak, Akşam, Takvim, Yeni Akit ve Korkusuz) 9, 10 ve 11 Kasım tarihlerindeki yayınları 
içerik analizine tabi tutulmuştur. Yapılan incelemede istifa haberini yayınlamayan gazetelerin 
mülkiyet ilişkileri ve ideolojileri açısından anlamlı bir sonuca ulaşılmıştır. İktidara yakın 
gazeteler, haberi “görmezden” gelmiş, istifa haberine ancak, resmi doğrulamanın yapıldığı 11 
Kasım ve sonrasında yer vermiştir. Konuyla ilgili haber ve iddialar iktidara muhalif yayın yapan 
gazetelerde ilk andan itibaren ayrıntılarıyla yer almıştır. Bu durum ideolojik kutuplaşma ve 
sermaye ilişkilerinin haber seçme eleme kararı üzerinde etkili olduğunu ve medyanın politik 
pozisyonuna göre kamusal sorumluluk anlayışından uzaklaşarak, haber verme işlevini yerine 
getirmediğini ortaya koymuştur. 
 
Anahtar Kelimeler: Berat Albayrak, Gazetecilik, İstifa, Medya, Siyasi Yanlılık. 
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Sosyal Medyanın Siyasal Gündemi Belirlemedeki 
Yönlendirici Etkisi: Sosyal Medya Okuryazarlığı 

 

Dr. Öğr. Üyesi, Hicabi Arslan 
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi  

Öğr. Gör., Aslıhan Topal 
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 

 

Özet 
İnternet kullanımının yaygınlaşması ve neredeyse internet kullanılmayan evin kalmaması 
insanların bilgi ve habere daha çabuk ulaşmasında, gündemi, gelişen her olayı anında takip 
etmesi anlamında büyük kolaylık sağlamaktadır. İnsanların yeni doğan bebeklerine dahi bir 
sosyal medya hesabı açtığı, hatta ölen kişilerin dahi hesaplarının varis hesap olarak açık 
tutulduğu ve hatta sosyal medya hesaplarındaki uygulamaların evdeki bir birey gibi görüldüğü, 
bu denli içselleştirildiği düşünüldüğünde bu mecranın etkilerinin önemli seviyelerde olduğunu 
söylemek yanlış olmayacaktır. Pek çok bireyin en az bir sosyal medya hesabının bulunması 
yanında hemen her kurum, kuruluşun da sosyal medyada hesabının bulunması günümüz 
koşulları düşünüldüğünde etkileri bağlamında derinlemesine araştırılması gereken bir mecra 
olduğunu her geçen gün farklı bir nokta ile tekrar tekrar gözler önüne sermektedir.  
 
Hedef kitleye kolaylıkla her an ve yerde ulaşma kolaylığı sağlayan sosyal medya, siyasi iletişim 
alanında etkin bir yerdedir. İçerisinde bulunduğumuz bilgi çağında yaşanan teknolojik 
gelişmeler de düşünüldüğünde daha da gözde bir noktaya geleceği ortadadır. Siyasal aktörler 
Facebook, Twitter, İnstagram gibi sosyal paylaşım ağlarının hedef kitleye ulaşma noktasında, 
iletişim sağlayabilmek adına etkili kullanımın önemi kavranmış görünmektedir. Bu çalışma ile 
sosyal medya kullanımın hayatın içerisinde hemen her alanda gösterdiği etkinliğini siyasal 
iletişim alanında da gösterdiğini ve bu kullanımın da öneminin giderek arttığını, siyasi 
aktörlerce etkili bir şekilde kullanıldığını, bu mecranın siyasal gündem oluşturma yönündeki 
etkisini gösterme amacı taşımaktadır. Örnek olarak açılan hashtag (başlıklar) herhangi bir 
siyasinin veya siyasi içerikli bir konunun ve/veya gündem oluşturmak amacıyla herhangi bir 
başlığın kamuoyunca en hızlı bir şekilde konuşulması ve beklentiyi karşılamak adına gerçek 
veya gerçek olmayan hesaplarla gündem belirlenme gayreti içerisinde olduğu gözlenmektedir 
günümüz sosyal medya kullanıcılarının. Bugün birçok sosyal medya yöneticisi olarak 
görevlendirilmiş sosyal medya danışmanları da bulunmaktadır. Çalışmada siyasi aktörlerce ve 
siyasi alanı ilgilendiren konuların sosyal medya aracılığıyla paylaşımı ve sonrasında sosyal 
medyada yaşanan paylaşımlar üzerinde durulmuştur.  
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Anahtar Kelimeler: 
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Kanal İstanbul Projesi Haberlerinde 
Çevresel/Ekolojik Söylemler 

 
Dr. Öğr Üyesi, Uğur Baloğlu 
İstanbul Gelişim Üniversitesi 

 
Özet 
Küresel kapitalizmin doğa üzerinde kurduğu tahakkümün sonuçlarına tanık olacağımız bir 
dönemin içindeyiz. Günümüzün en büyük krizlerinden biri olan iklim değişikliği ve küresel 
ısınma gibi ekolojik sorunların, ana haber bültenleri aracılığıyla halka ulaştırılması büyük önem 
taşımaktadır. Bu araştırma Türkiye'de eksikliği hissedilen çevresel/ekolojik söylemlerin Kanal 
İstanbul projesi haberlerinde televizyon kanallarında nasıl yansıtıldığını göstermeyi amaçlar. 
Küresel krizlerle ilgili habercilik; siyaset, ekonomi, bilim ve toplumun kesişim noktasında yer 
alır. Bu noktadan hareketle çalışma, çevreyi ve ekolojik bütünlüğü ilgilendiren bir projenin 
haber söyleminin nasıl inşa edildiğine odaklanır. 2018-2021 yılları arasında en fazla izlenen 
(izlenme oranına sahip) ana haber bültenlerinde (FOX TV, ATV ve Show TV) Kanal İstanbul 
projesi ile ilgili haberler betimsel analiz yöntemiyle incelenecektir. 
 
Anahtar Kelimeler 
Ekolojik Söylem, Çevresel Söylem, Kitle İletişimi, İletişim Araştırmaları, Popülist İletişim 
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Türk Yapım Şirketlerinin Görsel Kimlik Bağlamında 
İncelenmesi: BKM Örneği  

 
Dr. Öğr. Üyesi, Mesut Aytekin 

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi 
Öğr. Gör. Dr., Özer Silsüpür 

Trabzon Üniversitesi İletişim Fakültesi 
 
 
Özet 
Kurumlar/markalar, kurumsal amaçlarına ulaşmak, rakiplerinden farklılaşmak, hedef kitleleri 
etkilemek ve hedef kitle algılarında olumlu yer edinmek için görsel kimlik çalışmalarında 
bulunmaktadırlar. Görsel kimlik, kurumların tanınması ve farklılaşması için çeşitli tasarım 
öğelerinin bir bütün halinde değerlendirilmesi gerektiği ürünler olup, logo da bu unsurlardan bir 
tanesini oluşturmaktadır.  
Logo, kurumların/markaların, diğerler kurumlardan/markalardan görsel açıdan ayırt edilmesine 
yarayan, kurumu hedef kitlelere görsel olarak tanıtan ve hedef kitlelerle duygusal bağ 
kurulmasına yardımcı olan önemli bir kurumsal kimlik aracıdır. Logolar, kurumların ne yaptığını 
ve kurumların kendilerini nasıl tanımladığını da hedef kitlelere anlatan sembollerdir. Logolar, 
kurumların/markaların güçlü oldukları yönleri vurgulayan ve kurumların/markaların 
tanınmasında etkili olan özel tasarım ürünlerdir. Bu sebeple kurumlar sahip oldukları kurumsal 
birikim, misyon ve vizyonları doğrultusunda logolarını tasarlayıp, hedef grupları etkilemeli ve 
kurumsal imajlarına olumlu yönde katkı sağlamalıdırlar. 
Kurumlar, hedef kitlelerinin zihinlerinde yer edinmek, kurumun bilinirliğini sağlamak ve fark 
edilebilir olmak için logo tasarımlarına önem vermek zorundadırlar. Özellikle bugünün rekabet 
koşullarında dikkat çekmek ve hedef kitlede yer edinmek, kurumları görsel açıdan açıklamakla 
mümkündür. Görselliğin etkileyiciliği ve dikkat çekiciliği düşünüldüğünde, kurumların logo 
tasarımında renk, şekil, yazı karakteri, tipografi gibi unsurları bir bütünlük içinde kullanmaları, 
kurumun yapısına ve kişiliğine uygun kurumsal kimlik bileşenleriyle logolarını tasarlamaları 
gerekmektedir.  
Bu çalışmada, Türkiye’de tiyatro ve sinema alanında birçok projenin gerçekleşmesine ve 
sanatın-kültürel hayatın gelişmesine katkı sağlayan Beşiktaş Kültür Merkezi’nin (BKM) kurumsal 
logosu, görsel kimlik açısından analiz edilecektir. BKM özellikle sinema alanında son yıllarda 
en çok film üreten ve hasılat elde eden yapım şirketidir. Türk Sineması’nın bu büyük yapım 
şirketinin logosunu nasıl kullandığı, şekillendirdiği, logonun çağrışımları ve markaya katkısı 
logonun temel öğeleri bağlamında değerlendirilecektir. 
 
Anahtar Kelimeler 
Türk Sineması, Yapım, Görsel Kimlik, Logo, BKM  
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Dijital Kimliklerin ve The Circle Filminin Goffman’ın Benlik 
Sunumu Kuramı Bağlamında Analizi  

 
Öğr. Gör. Dr. Sevgi Kavut 

İstanbul Gelişim Üniversitesi   
 

Özet 
İletişim, tarih boyunca insan ırkının en derin ihtiyaçlarından biri olmuştur. İyi bir iletişim 
modern toplumların temelidir. Toplumları analogdan dijital modellere dönüştüren, çığır açan 
teknolojilerin gelmesiyle dünya son 20 yıl içinde süregelen bir değişime sahip olmuştur. 
21.yy’ın ortalarında ve gelecekte toplumumuzun kesinlikle daha yapay zekaya dayalı, büyük 
veri odaklı ve birbirine bağlı bir dünyada olacağı, sosyal sistemlerin blockchain tabanlı 
bağlantılar ve dağılmış veri tabanlarının bilgi alt yapısında vurgulanacağı belirtilmiştir. Bu 
makalenin amacı dijital kimlikler ve online iletişim teknolojileriyle yaşanan değişim ve 
dönüşüm süreçlerini, dijital kimliklerin ve online iletişim teknolojilerinin insanların hayatındaki 
konumunu, benlik sunumlarını Goffman’ın benlik sunumu kuramı bağlamında The Circle 
filminden örnekler ile ortaya koymaktır. Bu bağlamda film analizi yöntemi kullanılarak The 
Circle filmi analiz edilmiştir. The Circle filmi sahneleri ile dijital kimlik ve online iletişim 
teknolojilerinin insan hayatındaki değişim süreçleri örneklendirilmiştir. Sonuç olarak, The Circle 
filmi analiz edildiğinde Goffman’ın performans, vitrin, takımlar, bölgeler ve bölgesel 
davranışlar, ayrıksı rollerden muhbir, gözcü ve profesyonel müşteri rolleri, karakter dışı iletişim, 
izlenim denetimi sanatı kavramlarına ilişkin örnekler bulunmuştur. Bu makalenin dijital kimlik 
ve dijital farkındalık, dijital iletişim, online ve sanal ortamlar, izlenim yönetimi, sahne önü ve 
sahne arkası davranışlar, benlik sunumları konuları bağlamında yapılacak çalışmalara katkı 
sunacağına inanılmaktadır. 
 
Anahtar Kelimeler 
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Digital Identities and The Circle Film Analysis in The 
Context of  Goffman’s Self Presentation Theory  

 
Abstract 
Communication has been ones of the important requirements of humanity throughtout history. 
Effective communication is the basis of modern societies. The world had to an undergoing 
change in the last   two decade with the advent of  pioneer technologies which societies 
transforming from analog to digital models. It is indicated that in the middle of 21st century and 
in the future our society will be certainly underlying more  based upon artificial intelligence, big 
data-based and  interconnected a world,  social systems will stress  blockchain-based 
connections and distributed databases of   information infrastructure. In this context,  The Circle 
film has been analyzed by using film analysis method. The purpose of this article is to present 
change and transformation process living  because of digital identities and online 
communication technologies, their self presentations and position in people’s life of digital 
identities and online communication technologies with examples from The Circle in the context 
of Goffman’s self presentation theory.  As a consequence, it is found that examples with respect 
to concepts Goffman’s performances, showcase, teams, region and region behaviour, 
professional customer, observer and informant roles from discrepant roles, communication out 
of character and the art of impression management when The Circle film analyzed. It is believed 
that this article will contribute to next studies as part of issues digital identity and digital 
awareness, digital communication, online and virtual environment, impression management, 
front stage and back stage behaviours, self presentation.  
 
Key Words 
digital identity, online communication technologies, film analysis, The Circle, self presentation 
theory  
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Yeni Nesil Dilencilik mi? Sosyal Medya Dilenciliği: 
Tiktok “Hediye Yağmuru” 

 
Doktora Öğrencisi, Hüseyin YAŞA 

Anadolu Üniversitesi 
YL Öğrencisi, Özlem KARAKOÇ 

Akdeniz Üniversitesi 
 
Özet 
Dilencilik, insanlığın var olmasıyla birlikte ortaya çıkmış ve toplumlarda zaman-mekan 
mefhumu gözetmeksizin sosyal ve ekonomik kültürü etkilemiştir. Bu bağlamda geçmişten 
günümüze varlılığını sürdürerek benzer davranış kalıpları ve sosyal pratikler ile her toplumda 
kültürel bakış açısına göre farklılaşabilen sosyal bir olgu olmuştur. Bu işi belirli bir meslek haline 
getiren, toplumda yaşamını sürdürebilmek için ekonomik imkanları olmadığı veya olduğu halde 
toplumdaki diğer bireylere kendisini muhtaç sahibi gibi göstererek ekonomik durumu iyi olan 
kimselerden yazı, söz veya çeşitli vücut hareketleriyle para veya eşya isteyen birey/ler ise 
dilenci olarak tanımlanabilir. Dilenciler, toplum içerisinde kendilerini görünür kılabilmek için 
bireylerin ve taşıtların yoğun olduğu mekanları tercih etmektedir. Bu mekanları tercih 
etmelerinin nedeni olarak, daha fazla insana ulaşabilmenin yanı sıra hedefledikleri kazancı elde 
edebilmek gösterilebilir. Bu bağlamda dilenciler genellikle camiler, mezarlıklar, alt ve üst 
geçitler, otogar, istasyon, tren garı vb. gibi mekanlarda karşımıza çıkabilmektedir. Yeni iletişim 
teknolojilerinin gelişmesi ile birlikte gündelik hayatımızın parçası haline gelen sosyal medya, 
dilenciliğin en sık görüldüğü bir dijital ortam haline gelerek, dilencilik eylemine yeni açılımlar 
ve pratikler sağlamıştır. Bu noktada, geleneksel iletişim ortamlarından farklı olarak sosyal medya 
ortamlarındaki iletişim biçimi farklı uzamlarda gerçekleştirildiğinden dolayı gelir eşitliğini gözler 
önüne sermiş ve sosyal medya dilenciliğinin ortaya çıkmasındaki nedenlerden birisi olmuştur. 
Geleneksel dilencilikte, eylemi gerçekleştiren ve dilenciliğe maruz kalan birey/ler gerçek 
gündelik hayatta aynı fiziksel ortamı paylaşırlarken, sosyal medya ortamları üzerinde ise anlık 
ve etkileşimli olarak farklı eylem pratikleri ile kendilerini görünür kılmaları araştırmanın 
sorunsalını oluşturmaktadır. Bu kapsamda yoksulluk algısı çerçevesinde geleneksel dilenci ve 
dilencilik, dilencilik tipleri, dilencilik kültürü, sosyal medya dilenciliği kavramsal olarak ele 
alınarak, sosyal medya ortamlarından birisi olan Tiktok uygulaması üzerinden dilencilik 
eylemlerinin tespiti amaçlanmıştır. Araştırmada sosyal medya ortamının incelenebilmesini 
mümkün kılan dijital etnografi yöntemi (netnografi) kullanılmıştır. Dijital etnografi yönteminin 
seçilmesinin nedeni, geleneksel dilencilik eylemlerinin, sosyal medya ortamındaki yansımasını 
gözlemleyerek bu pratikleri toplumsal bağlamları içerisinde değerlendirmektir. Dijital etnografi 
yönteminin uygulandığı araştırmanın örneklemini oluşturan Tiktok uygulaması üzerinden elde 
edilen verilerle platformda gerçekleştirilen gözlemler çerçevesinde saha notları anlamlı bir hale 
getirilerek betimsel analiz yöntemiyle yorumlanmıştır. Yapılan gözlemler sonucunda, sosyal 
medya ortamı olan Tiktok üzerinde dilencilik eylemi gerçekleştiren birey/ler ile maruz kalan 
birey/ler arasında online, anlık çift yönlü bir iletişim gerçekleştiği ve dilencilerin canlı yayın 
yaparak çeşitli hediyelerle para kazandığı görülmüştür. Canlı yayın açan birey/lerin, yaptıklarına 
karşı beğenilmek, yorum almak ve hediye talep etmek emeğinin karşılığı gibi görülse de, sözsel 
olarak ısrarla dile getirilmesi dilencilik eylemini sosyal medya ortamında görünür kılmıştır. Aynı 
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zamanda, sosyal medya dilencilerinin canlı yayın sırasında, izleyicilerden hediye talep 
etmelerinin birtakım etik ihlallere de yol açtığı görülmüştür. Araştırma konusu çerçevesinde 
sosyal medya dilenciliği kavramının sık sık internette (haber siteleri, sosyal medya ortamları, 
sözlükler, bloglar) gündeme geldiği görülse de, sosyal bilimler alanında yapılan literatür 
taraması ışığında, yeni bir konu olduğu için kavrama ilişkin çok fazla çalışma bulunmamaktadır. 
Bu noktada, araştırma hem güncel bir soruna dikkat çekmesi hem de alanda yeni bir platform 
olan TikTok'un ele alınması açısından özgün değere sahiptir.  
 
Anahtar Kelimeler 
Dilencilik, Yeni Nesil Dilencilik, Sosyal Medya Dilenciliği, Sanal Dilencilik, İnternet Dilenciliği, 
Dijital Etnografi, Tiktok. 
 

 
https://youtu.be/UhVx89lxBro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

	 55 

 
 

Sinemada Çocuk Şiddetinin Yansımaları: 
Lord of the Flies ve Who Can Kill a Child? 

Üzerine Bir Alan Araştırması 
 

Dr. Öğr. Üyesi Emre Ahmet Seçmen 
Beykoz Üniversitesi 

 
 
Özet 
İlk anlamıyla şiddet, huzur karşıtıdır. Onu bozar ve tartışmaya yol açar. İkinci anlamda söz 
konusu olan ise ölçüleri aşan ve kuralları çiğneyen kaba ya da çılgın bir güçtür. İnsanlık 
tarihiyle birlikte ortaya çıkmış olan şiddet olgusu, birçok bireysel ve toplumsal öğe ile birlikte 
karmaşık bir yapı ortaya koymaktadır. Bu nedenle, şiddet olgusunu tanımlamak ve ortaya 
çıkarmak da kolay olmamaktadır. Kendini çok farklı biçimlerde gösterebilen şiddet olgusu, 
günümüzde gerek bireysel ve gerekse toplumsal boyutta sık sık karşılaşabileceğimiz bir olgudur. 
Herakleitos’a göre şiddet, doğadır ve insan da doğanın bir parçası olarak onun şiddetinin bir 
ürünüdür. Hümanistlere göre ise, insan doğası şiddete yatkın değildir, şiddet öğrenilen bir 
olgudur. 
 
Savaş sırasında bir adaya düşen çocukların hikâyesinin anlatıldığı Lord Of The Flies (Sineklerin 
Tanrısı), şiddeti bilmez veya uygulamaz denilen çocukların, yalnız kaldıklarında bir adayı nasıl 
cehenneme çevirdiklerini özgün bir dille aktarma; çocuklar geldikleri dünyanın bütün uygar 
kavramlarından uzaklaşmış ve insan yaradılışının temelindeki korkunç gerçekleri 
yansıtmaktadır. Savaşlardan, açlıktan, çeşitli deneylerden fazlasıyla zarar görmüş olan çocuklar 
her ne kadar fazla ütopik de görünse, yetişkinleri öldürerek intikam alabilir mi?, onlar için oyun 
gibi görünen olguları şiddet ve ölüm çerçevesinde birleştirebilir mi? Who Can Kill A Child? (Bir 
Çocuğu Kim Öldürebilir Ki?) isimli 1976 İspanyol yapımı film bu soruları fazlasıyla ikileme 
başvurup cevapsız bırakarak düşündürmektedir. Bu araştırma, çocukların kendi içinde ve 
yetişkinlere yönelik şiddeti olgusunu, sinema ekseninde ve örneklem olarak seçilen Lord Of The 
Flies ve Who Can Kill A Child? üzerinden inceleyerek bir değerlendirme yapmayı 
amaçlamaktadır 
 
Anahtar Kelimeler 
Şiddet, Çocuk, Sinema, Lord Of The Flies, Who Can Kill A Child 
 

 
https://youtu.be/x9ctafl4F8c  
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Sağlık Alanındaki Sivil Toplum Kuruluşları İçin 
Bir İletişim Modeli Önerisi 

 
Öğr. Gör. Dr. Serçin Sun İpekeşen 

Dokuz Eylül Üniversitesi 
 
Özet 
Bu çalışmada ilk olarak sivil toplum kavramı incelenmiş ve kavramın Türkiye’deki tarihsel, 
hukuksal, toplumsal ve düşünsel boyutları irdelenmeye çalışılmıştır. Sivil Toplum Kuruluşları 
(STK) günümüzde etki alanı oldukça geniş ve stratejik yönden öneme sahip kurumlar olarak ön 
plana çıkmaktadır. Çalışmada ulaşılmak istenen hedef, Türkiye’de sağlık alanında faaliyet 
gösteren STK’ların halkla daha etkin ve etkili iletişim kurmaları için yenilikçi ve orijinal bir 
iletişim modeli tasarlamaktır.  
Amaç doğrultusunda ilk olarak sivil toplumun arka planı literatür taraması ile aktarılmıştır. 
STK’ların dünyadaki gelişimine bakıldığında devlet merkezli yaklaşımdan uzaklaşarak, 
toplumsal inisiyatiflere yöneldiği görülmüştür. STK’ların hedef kitleleriyle iletişim kurma 
yöntemlerinin de incelendiği bölümde teknolojik gelişmelerin etkisi kampanyaların tasarımında 
gözlemlenebilmektedir. Toplumsal ve teknolojik gelişmelerle paralel olarak internetin 
yaygınlaşması STK’lar için yeni bir vizyon olarak ortaya çıkmaktadır. En dinamik alan ise sosyal 
medyadır. Örneklem olarak dünyanın en başarılı STK’ları belirlenmiştir. Bu kuruluşlar durum 
analizi ve içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir. Elde edilen bulgular ile bir model geliştirilmiş 
ve uzman görüşüne sunulmuştur. 
Analizler neticesinde geliştirilen modele son hali verilmiştir. Tasarlanan model mobil medyalar 
aracılığı ile çalışmaktadır. Modelin çalışma prensipleri sonuç bölümünde aktarılmıştır. Sonuç 
olarak STK’ların 21. yüzyılın iletişim tekniklerine adapte olması ve orijinal yaklaşımlara sahip 
olması gerektiği görülmüştür. 
 
Anahtar Kelimeler 
Sağlık iletişimi, Sivil toplum kuruluşları, İletişim tasarımı, Mobil iletişim, Sosyal medya. 
 

 
https://youtu.be/FvrpBJOqmsM  
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Kriz Durumlarında Sosyal Medya Paylaşımları: 
COVID -19 Salgını Örneği 

 
Doç. Dr. Ali Emre DİNGİN 

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İletişim Fakültesi 
 
 
Özet 
Özellikle kriz zamanlarında insanların bilgi ihtiyacının giderilmesinde sosyal medya kullanımı 
artmaktadır. Sosyal medyanın hayatımız üzerindeki etkisi tartışılmaz bir gerçektir. Ancak son 
olarak tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 ile ilgili doğru veya yanlış her türlü bilginin 
hızlıca yayılmasında rol oynayan sosyal medya, sosyal medya kullanımına bağlı olarak korku ve 
endişeyi de beslemektedir. Bu durum bireysel ya da toplumsal paniğe neden olabilmekte, hatta 
halk sağlığını tehdit etmektedir. Sosyal veri analizi şirketi Adba Analytics 21 Ocak-11 Mart 2020 
tarihleri arasında yapmış oldukları araştırmada sosyal medya kullanıcılarının koronavirüs ile 
ilgili paylaşımlarını ve konuşmalarını analiz etmiştir. Dünya genelinde 270 milyon üzerine 
çıkan paylaşımlarda en çok konuşulan konular arasında hastalıktan korunmak için neler 
yapılabileceği, hastalığın insan hayatını nasıl etkilediği ve hastalıktan kaynaklanan çaresizlikler 
vardır. Türkiye’de ise ilk vakanın görüldüğü 11 Mart 2020 tarihinden itibaren Türkiye Covid-19 
tehdidini ciddi bir şekilde hissetmeye başlamıştır.  Bu çalışmada 11 Mart 2020’den sonraki 
dönemde Covid -19 ile ilgili Türkiye’deki twitter  paylaşımları incelenmiştir. Araştırmanın 
sorunsalı ise Türkiye’de Covid-19 ile ilgili Twitter paylaşımlarının konularının ne olduğudur. 
Araştırma amaç soruları ise; Türkiye’de Covid-19 ile ilgili en çok hangi konu paylaşıldı? 
Türkiye’de Covid-19 ile ilgili paylaşımlarda panik unsuru var mı? Bu bağlamda Twitter’da covid 
-19 ile ilgili en çok kullanılan #coronaturkiye hastaginde yapılan en popüler paylaşımlar 30 gün 
boyunca 300 örneklemle içerik analizi ile incelenmiştir. Öne çıkan konular üzerinde sosyal 
medya okuryazarlığı boyutunda tartışılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler 
Sosyal Medya, COVID-19, Panik, Sosyal Medya Okuryazarlığı 
 

 
https://youtu.be/NTyCIQ5vWus  

 
 
 
 



	

	 58 

 
 

Türkiye’de Video İçerik Yayıncılığının Ana Eksenleri:  
Dijital Video Platformları Üzerine Karşılaştırmalı Bir 

İnceleme 
 

Arş. Gör. Dr., Denizcan Kabaş 
Üsküdar Üniversitesi  

 
Özet 
Dijital video platformları internet tabanlı izleme teknolojilerinin gelişimi ve kullanım 
pratiklerinin gündelik hayata uyumuyla birlikte giderek genişleyen bir alan olmaktadır. Küresel 
boyutlu ‘büyük aktörler’in yanı sıra farklı ülkeler özelinde geliştirilen projeler de hayata 
geçirilmekte, söz konusu evren farklı boyutlarda çeşitlenmektedir. Türkiye’de de faaliyet 
gösteren farklı platformların kurulduğu ve son dönemde giderek arttığı ifade edilebilmektedir. 
Bu çalışma Türkiye merkezli dijital video platformlarının yayıncılık biçimleri arasındaki farklar 
ile benzeşen yanlarını ortaya koymayı amaçlamakta; bu doğrultuda BluTV, puhutv, Exxen ile 
GAİN örneklerini karşılaştırmalı olarak incelemektedir. Çalışmanın ilk kısmında dijital video 
platformlarının teknolojik düzlemdeki karşılıkları üzerinde durulmakta ve küresel yaygınlığı 
bulunan örneklere ilişkin bilgiler verilmektedir. Çalışmanın ikinci kısmında ise Türkiye’de video 
içerik yayıncılığının gelişimi aktarılarak söz konusu örnekler içerik analizi yöntemiyle 
karşılaştırmalı incelenmektedir. Çalışmada, yayıncılık biçimlerinin; yayın telifi alınan içeriklerin 
belirli sürelerle yayınlanması, farklı platformlardan içerik/içerik yayıncısının transfer edilmesi, iç 
yapımların üretilmesi gibi ana eğilimlerden oluştuğu sonucuna ulaşılmaktadır. Çalışmada ayrıca 
platformların benzeşen ve ayrışan yönleri de ortaya konulmaktadır. Bu çerçevede; çeşitli 
konvansiyonel/tematik televizyon kanalları ve kendine ait film kanallarını yayınlayan BluTV, 
sahiplik yapısı uyarınca televizyon kanallarıyla iş birliği yaparak geleneksel ve dijital televizyon 
bağıntısını farklı düzlemlerde kuran puhutv, yine bir konvansiyonel televizyon kanalıyla aynı 
sahiplik yapısına sahip olup iç yapım ve transferlere ağırlık veren Exxen ile kısa süreli içeriklerin 
hızlı akışına olanak sağlayan yapısında programcılık faaliyeti de yürüten GAİN örneklerinde 
olduğu gibi farklılaşmanın boyutları vurgulanmaktadır. Çalışma, dijital video platformu alanının 
giderek genişleyen yapısındaki temel hareket alanlarının somut düzlemde ortaya konulabilmesi 
ve bu alanda yapılabilecek akademik çalışmaların üzerinde durabileceği aksların teşhis 
edilebilmesi adına önem taşımaktadır. 
 
Anahtar Kelimeler 
dijital video platformu, BluTV, puhutv, Exxen, GAİN. 
 

 
https://youtu.be/arcEQobc0zQ  
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Kurumsal İletişim Mecrası Olarak Kurumsal Dergiler: 
Opet Kilometre Dergisine Yönelik Bir İnceleme 

 
Arş. Gör. Dr. Şükrü Güler 

Üsküdar Üniversitesi 
 
Özet 
Kurumsal iletişim belirlenmiş mecraları kullanarak bir kurumun paydaşlarıyla olan tüm iletişim 
sürecinin genel ismi olarak açıklanmaktadır. Örgütsel iletişim, yönetim iletişimi ve pazarlama 
ileitşimi olarak ayrılan kavram kullanılan farklı mecralarla kuruma ilişkin haberleri duyurmak ve 
gelişmeleri duyurmak, çalışanlarla ve diğer paydaşlarla iletişim sağlamak gibi işlevlere sahiptir. 
Kurumlar iletişim faaliyetleriyle hem çalışanlarına hem de müşterilerine ve yatırımcılara 
kurumun tercih edilmesine ilişkin nedenler sunmakta ve imaj oluşturmaktadır. Bu anlamda 
özellikle ürünler arasında farkın görece az olduğu sektörlerde iletişim faaliyetlerinin önemi 
artmaktadır. Bu çalışma temelde iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde kurumsal iletişime 
yönelik literatür detaylı bir biçimde açıklanmaktadır. Çalışmanın ikinci kısmında ise akaryakıt 
sektöründe faliyet gösteren Opet’in kurumsal dergisi olan Kilometre dergisinin 2012-2020 yılları 
arasındaki sayıları içerik analizi yöntemiyle incelenmektedir. Yapılan inceleme sonucunda ilgili 
içerikler; yayın sıklığı, kapak konusu, lider iletişimi, iç iletişim, kurumsal sosyal sorumluluk, 
ödül, sponsorluk, diğer kategorilerinde temalara ayrılmış bu temaların yıllar içerisindeki 
yoğunlukları sunulmuştur. Çalışmada farklı yıllarda değişen iletişim stratejilerinden hareketle 
kurumsal dergi içeriğinin de değiştiği bulgusu ile kurumsal dergilerin iletişim faaliyetlerinin 
aktarılması ve kurumsal yapının sunulması açısından önemli bir mecra olarak kullanılabileceği 
sonucuna ulaşılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler 
kurumsal iletişim, kurumsal dergi, paydaş iletişimi, Opet. 
 

 
https://youtu.be/HEbxaGLyXZs  
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Reklamda Kadın Temsilinin Toplumsal Cinsiyet Bağlamında 
İrdelenmesi: Göstergebilimsel Bir Okuma 

 
Dr. Öğretim Üyesi, Esra Saniye TUNCER 

Dicle Üniversitesi İletişim Fakültesi 
 
Özet 
Bu çalışmada yazılı basında yer alan bazı reklam metinlerinin göstergebilimsel bir çerçevesi 
çizilerek, toplumsal cinsiyet konusunda (toplumsal cinsiyetin reklam metinlerindeki 
görünümlerine dair) bazı veriler elde etmek amaçlanmıştır. Buna göre, göstergebilimsel 
yöntemle incelenen (üç ayrı ürüne/markaya ait) reklamlarda cinsiyete çokça yer verildiği ve 
özellikle eril değerlerin hâkim olduğu saptanmıştır. Reklam metinlerinde genellikle cinsiyetçi 
ideolojinin hâkim olduğu geleneksel mitlere uygun kadın ve erkek imgeleri kullanıldığı 
çalışmadaki bir başka saptama olmuştur. Reklam metinlerinde toplumsal cinsiyet ideolojisine 
bağlı olarak kadın bedeninin farklı konumlandırılmasına şahit olunmaktadır. İncelemeye tabi 
tutulan reklamlarda erkeğin “şiddetin öznesi”,  kadının ise “arzu nesnesi” olarak 
konumlandırılmış olması dikkati çeken önemli bir husus oluştur. Bu da toplumsal ve kültürel 
olarak patriarkal yapının bir yansıması olarak görülebilir. Reklam, söylemini tüketicinin zihnine 
örtülü ya da açık kültürel ve toplumsal göstergeler (Peirce’cü yaklaşımla belirtiler, görüntüler ve 
simgeler) aracılığıyla enjekte etmektedir. Sonuç ve özet olarak; reklam,  üretildiği kültürel ve 
toplumsal yapıyı yansıtırken, aynı zamanda onu yeniden üretmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler 
Reklam, Göstergebilim, erkek-kadın, imge, toplumsal cinsiyet. 
 

 
https://youtu.be/30LjE3dalf4 
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Examining Female Reprepentation In Advertisements In 
The Context Of Gender: A Semiotic Reading 

 
Abstract 
In this study, it was aimed to obtain some data on gender (about the appearance of gender in 
advertising texts) by drawing a semiotic framework of some advertising texts in the print media. 
Accordingly, it was found that the advertisements (belonging to three different products / 
brands), which were examined with the semiotic method, included a lot of gender and 
especially masculine values were dominant. Another observation in the study was that the 
images of men and women in accordance with traditional myths dominated by sexist ideology 
were used in advertisement texts. In advertising texts, different positioning of the female body 
depending on gender ideology is witnessed. The fact that the man is positioned as the "subject" 
and the woman as the "object" in the advertisements subjected to examination is an important 
point that draws attention. This can be seen as a reflection of the patriarchal structure socially 
and culturally. Advertising injects its discourse into the mind of the consumer through implicit 
or explicit cultural and social signs (signs, images and symbols with a Peirian approach). As a 
result and summary; while advertising reflects the cultural and social structure in which it is 
produced, it also reproduces it. 
 
Keywords: 
Advertisement, semiology / semiotic, man-woman, image, social gender. 
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Mezar Taşları Meslekler ve Türk Sineması 
 

Dr. Öğretim Üyesi Menderes Akdağ  
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, İletişim Fakültesi 

Radyo Televizyon Sinema Bölümü 
 

Özet 
Mezar yapıları ve taşları tarihin sessiz tanıkları kabul edilebilir. Onlara bakıldığında toplumun 
geçirmiş olduğu sosyal, ekonomik değişimleri görmek mümkündür. Mezar taşları, mezar yapısı 
ve mezarın mezarlık içindeki konumu ölen kişinin sosyal statüsü, mesleği, gelir durumu 
hakkında bize bilgi verebilir. Türkiye’de görülen salgın hastalıkların, siyasi şiddetin izlerini 
mezarlarda görmek mümkündür. Hatta mezarlar Türk toplumunda kadının yeri hakkında dahi 
bizlere bilgiler sunar. Türk sinemasıyla mezar taşlarının Türk toplumunun geçirdiği aşamaları 
göstermesi açısından paralellik gösterdiği söylenebilir. Türk sinema tarihine bakıldığında da 
yukarıda sözü geçen başlıkların cevaplarını bulmak mümkündür. Sanayileşme, köyden kente 
göç toplum yapısını ciddi değişikliğe uğratır. Kimi meslekler yok olur veya kimi mesleklerin 
toplumdaki etkisi iyice azalır. Bir zamanların güçlü mesleklerini Türk filmlerinde de görmek 
mümkündür. Aynı şekilde bu durumu mezar taşları da yansıtmaktadır. Çalışmamız, Türk 
tarihindeki mesleklerin, bunların sinemaya ve mezar taşlarına yansımasını ortaya çıkarmayı 
amaçlamaktadır. Yöntem olarak, 1990 öncesi çekilmiş pek çok film izlenmiş, bu filmlerdeki 
meslek temsilleri dikkate alınmıştır. Yine harf devrimi sonrası mezar yapıları, mezar taşları 
incelenmiştir. Aydın-İzmir illerinde bulunan yetmiş kadar mezarlıktaki mezarlar bu açıdan tek 
tek incelenmiştir. Mezarlıklar, köy, kent mezarlıkları şeklinde farklı örneklerden seçilmiştir. 
İncelememizin sonucunda elde edilen verilerle filmlerden elde ettiğimiz bulgular 
karşılaştırılmıştır. Özellikle mesleklerin yansıtılması açısından mezar taşları ile Türk sinemasının 
paralellik gösterdiği çalışmamızın sonucu olarak anlaşılmıştır. Şehirleşmenin yaygınlaşmasına 
bağlı olarak Türkiye’de pek çok mezar yeri sökülüp yerine yenisi yapılmaktadır. Böylece 
geçmişi aydınlatacak önemli bulgulardan biri olan mezar taşları ortadan kalkmaktadır. 
Çalışmamız, bu temelde değerlendirildiğinde tarihi bulgular kaybolmadan onların kayda 
geçirilmesi anlamında ciddi bir önem arz etmektedir. Araştırmamız, etnografya, folklor, iletişim, 
sinema, tarih, sosyoloji gibi disiplinler arası bir hüviyet göstermektedir. Yaptığımız alan 
taramasında çalışmamızın benzeri örneğine rastlayamadık. Bu da çalışmamızın önemini daha 
da artırmaktadır. 
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Tombstones Professions and Turkish Cinema 
 

Abstract 
Tomb structures and stones can be regarded as silent witnesses of history. Looking at the grave 
structures and stones, it is possible to see the social and economic change that the society has 
undergone. The tombstones and the grave structure and the location of the grave in the 
cemetery can provide information to people about the social status, profession and income of 
the deceased. When people look carefully, people can see traces of epidemic and political 
violence in Turkey in the graves. In fact, the graves provide us serious information about the 
place of women in Turkish society. It can be said that Turkish cinema and tombstones show 
parallels in terms of pointing the stages Turkish society has gone through. Looking at the history 
of Turkish cinema, it is possible to find the answers to the titles mentioned above. 
Industrialization and rural-urban migration have seriously changed the social structure. Some 
professions disappear or the influence of some professions in society decreases. It is possible to 
see the once powerful professions in Turkish films. Likewise,  gravestones reflects this situation.  
My study aims to reveal the reflection of professions in Turkish history on cinema and 
tombstones. As a method, many films shot before 1980 were watched and the representations of 
professions in these films were taken into consideration. After the alphabet revolution, grave 
structures and gravestones were examined. The graves found in about seventy cemeteries in 
Aydın-İzmir provinces were examined one by one in this respect. It has been chosen from 
different examples such as cemeteries, villages, and city cemeteries. The data obtained as a 
result of examining hundreds of tomb structures were compared with the findings we obtained 
from movies. As a result of our study, it has been understood that Turkish cinema shows 
parallelism with tombstones, especially in terms of reflecting professions. In Turkey, depending 
on the spread of urbanization, graves are destroyed and replaced with new burial place. Thus, 
gravestones, which are one of the important findings that will enlighten the past, disappear. 
When the subject is evaluated on this basis, it is of great importance that we work to record 
historical findings before they are lost. Our research shows an interdisciplinary identity such as 
ethnography, folklore, communication, cinema, history, and sociology. We could not find a 
similar example of our study in our field survey. This further increases the importance of our 
study. 
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Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Bağlamında UN Women 
Organizasyonunun Farklı Toplumlardaki İletişim Sürecinin 

Twitter Üzerinden İncelenmesi  
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Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü 

 
Özet 
Kadın ve erkeğin biyolojik farklılığına ideolojik olarak yüklenen anlam ve değerler ‘toplumsal 
cinsiyet’ kavramını gündeme getirmiştir. Toplumsal cinsiyet, kadın ve erkeklerin birbirinden 
farklı olmalarına sebep olan fiziksel özelliklere değil, kadınlık ve erkeklik hakkında toplum 
tarafından oluşturulmuş kalıpyargılara göndermede bulunmaktadır. Buna göre cinsiyet, egemen 
toplumsal düzenin cinsiyet ilişkileri, söylemleri ve pratikleri doğrultusunda şekillendirilmektedir. 
Kadın ve erkeğe ilişkin rollerin toplumsal olarak üretildiği ve kültürel bir inşa olduğu düşüncesi 
üzerine temellenen toplumsal cinsiyet, cinsiyetli bir bedene zorla kabul ettirilmiş toplumsal bir 
yaptırımdır. Cinsiyete yüklenmiş kültürel anlamlar ve cinsiyetle ilişkili olarak bireylerin yerine 
getirmesi istenilen davranışlar, toplumsal cinsiyet rolleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu 
rollerle erkek üstünlüğü meşru kılınırken, kadın ise birey olarak ikincil konuma itilmektedir. 
Kadına ve erkeğe yüklenen rol ve statüler, kadın aleyhinde birçok eşitsizliğin doğmasına neden 
olmaktadır.  
Geçmişten günümüze kadınlar; politik, ekonomik ve toplumsal alanlardaki cinsiyet eşitsizliğini 
gidermeye yönelik olarak mücadelelerini farklı biçimlerde sürdürmüşlerdir. Temelde eşitlik 
odaklı olan kadın hareketleri, sokaklardaki kitlesel eylemlerden günümüzde dijital platformlara 
taşınmıştır. Kadın hakları konusunda faaliyet gösteren gurup ve örgütler, aktivist hareketlerini 
dijital platformlar üzerinden yürütmeye başlamışlardır. Kadın hareketleri ile bağlantılı olarak bu 
çalışmanın amacı, uluslararası düzeyde faaliyet gösteren Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet 
Eşitliği ve Kadının Güçlendirilmesi (UN Women) organizasyonunun Türkiye, İngiltere, 
Hindistan ve küresel ölçekte Twitter’ı mobilizasyon aracı olarak ne ölçüde kullandığını ve 
toplumsal tepki refleksi oluşturmada bu ülkelerin ne gibi farklı yaklaşımlar benimsediklerini 
ortaya koymaktır. Çalışma kapsamında UN Women, UN Women Türkiye, UN Women İngiltere 
ve UN Women Hindistan Twitter hesapları 1 Ocak-28 Şubat 2021 tarihleri arasında analiz 
edilmiş, paylaşılan içeriklerin ülkelerdeki kadın meselelerine göre farklılaştığı sonucuna 
varılmıştır. 
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Türkiye’deki Akademik Dergilerde Yayınlanan 
Nomofobi Konulu Araştırması 

 
Doktora Öğrencisi, Ansı Güzelköylü 
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Özet 
İletişim ve bilgi teknolojilerinde yaşanan değişimler sayesinde akıllı telefon kullanımı, yaşamın 
vazgeçilmez bir unsuru haline gelmiştir. Yaşanan bu gelişmelerle birlikte bireyler, herhangi bir 
şeye tıklayarak anında erişebilen dokunmatik toplumların birer üyesi haline gelmişlerdir. Akıllı 
cep telefonları bireylerin hayatını kolaylaştırıcı birçok fayda sunduğu gibi aşırı kullanımları bazı 
problemlere neden olabilmektedir. Bu problemlerden birisi de nomofobidir. Nomofobi,  akıllı 
cep telefonlarının aşırı ve kontrolsüz kullanımı sonucunda, mobil çağın yeni fobisi olarak kabul 
edilen mobil telefondan mahrum kalma ya da cep telefonu üzerinden iletişimden kopma 
korkusu olarak ifade edilmektedir. Bu düşünceden hareketle nomofobi konusunun ele alındığı 
bilimsel çalışmalar incelenerek bir sistematik derleme çalışması yapılmıştır. İncelenen makale 
ve dergilerde araştırılan konuların eğilimi ne yönde, hangi konularla ilişkileri var, çalışma 
grupları ve araştırma türleri neler tespit edilmeye çalışılmıştır. 
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Yönelik Göstergebilimsel Analiz 
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Özet  
Bu araştırmanın amacı, popüler kültür temelinde şekillenen alışveriş sitelerindeki zayıflama 
ürünlerinde kadın bedenlerinin hangi çerçevede nasıl yansıtıldığının incelenmesidir. Belirlenen 
amaca uygun olarak dört tane araştırma sorusuna cevap aranmaktadır: Zayıflama ürünü 
reklamlarında kullanılan bedenler daha çok hangi cinsiyete aittir? Zayıf olma ile ilgili kullanılan 
metaforlar nelerdir? Popüler kültür çerçevesinde insanlara aktarılan ideal kadın bedeni nasıl 
yansıtılmaktadır? Görseller anlamsal boyutta değerlendirildiğinde (düzanlam-yananlam) 
tüketicilere neler sunmaktadır? Çalışmada ölçüt örnekleme kullanılmış ve Hürriyet Gazetesi’nin 
resmi web sitesinde yer alan anketteki “karantinadayken alışveriş yapılabilecek en iyi 10 site 
hangisidir” sorusunun karşılığı en çok oy alan ve zayıflama ürünü kelimeleriyle arama 
yapıldığında içerik sunan beş alışveriş sitesi araştırmanın örneklemi olarak belirlenmiştir. 
Barthes’in göstergebilimsel analiz metodundan hareket edilerek elde edilen verilerin 
içeriklerinin anlamsal boyutları değerlendirilmiştir. Sonuç olarak incelenen ürün reklamlarında 
kadın bedenlerinin daha çok kullanıldığı saptanmıştır. Zayıflama ürünlerinde kadın bedenlerinin 
kullanılması, hedef kitle olarak kadınların seçildiğini göstermiştir. Ayrıca aktarılan kadın 
bedenlerinin “ideal ölçü” mitine uygun olarak yansıtıldığı görülmüştür.  
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Imposing Weakness on Women as an Ideal Myth in 
Popular Culture: Semiological Analysis for Slimming 

Product Advertisements 
 
 
Abstract 
The aim of this research is to examine how women's bodies are reflected in slimming products 
in shopping sites shaped on the basis of popular culture. Answers to four research questions are 
sought in accordance with the determined purpose: Which gender do the bodies used in 
weight-loss product advertisements mostly belong to? What are the metaphors used about being 
slim? How is the ideal female body conveyed to people within the scope of popular culture 
presented? What do images offer to consumers when they are evaluated in a semantic 
dimension (denotation-connotation)? In the study, criterion sampling was used. Accordingly, the 
sites with the most votes as the answer to the question “which is the best 10 sites to shop while 
in quarantine?” in the questionnaire on the official website of Hürriyet Newspaper were listed. 
Then, when these sites were searched for the words slimming product, five shopping sites 
having content were determined as the sample of the research. The semantic dimensions of the 
contents of the data obtained from Barthes' semiotic analysis method were evaluated. As a 
result, it was concluded that female bodies are used more in product advertisements. The use of 
women's bodies in slimming products means that they are selected as the target audience. In 
addition, it was observed that the transferred female bodies were reflected in accordance with 
the myth of ideal size. 
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Profesyonel Değer ve Niteliğe Katkısı Bağlamında 
Uygulama Birimlerinin İletişim Eğitimindeki Rolü: 

Gazete ERÜ Örneği 
 

Öğr. Gör. Dr. Deniz Elif Yavalar 
Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi 

 
Felsefe içinde bulunan çeşitli sosyal bilim dalları 19. yüzyıldan itibaren ayrılarak, kendi 
başlarına birer bilim dalı olmuştur. Kapitalist ekonominin oluşumu, kamuoyunun ve basının 
önem kazanması, basının bir sektör olarak ortaya çıkışı ve hızlı büyümesiyle birlikte alana 
yönelik pratik eğitim kaygısı gibi etkenler iletişim biliminin doğması ve gazetecilik okullarına 
zemin hazırlamıştır (Alver, 2007: 12-13). Entelektüel düzeyde bilgi üretiminden iletişim 
sektörünün ihtiyaç duyduğu her türlü elemanı yetiştirme çabasına kadar iletişim eğitimi, sosyal 
bilimlerin bir alt disiplini olarak hem teorik hem de pratik eğitimi kapsayan disiplinler arası bir 
alan olarak değerlendirilmektedir. Bu noktada sözü iletişim fakültelerinin pratik yapmalarına en 
çok olanak sağlayan uygulama birimlerine getirmek gerekmektedir. İletişim fakültesinde okuyan 
öğrencilerin alanlarıyla ilgili teknik/mesleki bilgilerini artırmayı ve sektörde kendilerine yer 
bulabilmelerine destek olmayı amaçlayan uygulama birimlerinin, öğrencilerin mezun olduktan 
sonraki yaptıkları işteki yetkinliklerine ve verimliliklerine de doğrudan etki eden işlevsel 
antrenman sahaları olmaları beklenmektedir. Betimsel nitelik taşıyan bu çalışmada, uygulama 
birimlerinin iletişim eğitimindeki profesyonel değer ve niteliğe katkısı bağlamında rolünün ve 
öneminin ortaya konulması amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda araştırmada veri toplama aracı 
olarak ERÜ (Erciyes Üniversitesi)  İletişim Fakültesi uygulama merkezleri genel koordinatörüne 
ve uygulama birimi Gazete ERÜ bünyesinde görev almış olan gazetecilik bölümünden mezun 
20 kişiye yönlendirilmek üzere yarı yapılandırılmış soru ölçeği hazırlanmış olup derinlemesine 
görüşme tekniği kullanılmıştır.  
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Özet 
Son dönemde hemen tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi süreci ve yansımaları dikkat 
çekmektedir. Bu süreçte özellikle iletişim araçları ve kullanım pratikleri ve ilgili uygulamalar 
ayrı bir önem taşımaktadır. Bu kapsamda sosyal medya araç ve ortamlarının da kullanım 
pratikleri ve etkinliği de ayrıca gündeme gelmektedir denilebilir. Bu araç ve ortamlarda yıldızı 
giderek parlayan ve kurum/marka iletişim süreçlerinde ön plana çıkan influencerlar göze 
çarpmaktadır. Influencerlar, sosyal medya uygulamları aracılığıyla takipçi kitlesinin düşünce ve 
tutumlarına yönelik yönlendirme yapmakta ve takip eden kişilerle etkileşime geçen kişilerden 
oluşmaktadır. Yakın geçmişte ortaya çıkan ve günümüzde de etkisini hala sürdüren covid-19 
pandemi süreci beraberinde getirdiği kısıtlamalar doğrultusunda bireylerin sosyal medyaya ve 
influencer içerik paylaşımlarını takip etme sürecinde daha aktif bir şekilde yer aldığı 
görülmektedir. Bu kapsamda  dijital bir dönüşümün içerisine doğan Z kuşağının diğer kuşaklara 
oranla influencerlar tarafından yürütülen iletişim sürecinin içerisinde daha aktif bir takipçi 
rolünde olduğu düşünülmektedir.  
 
Bu çalışmada, Z kuşağının influencerları takip etme pratiklerine yönelik değerlendirme 
gerçekleştirilecektir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yaşayan ve influencer takip eden Z 
kuşağına ile 1 ve 30 Nisan tarihleri arasında yarı yapılandırılmış sorular ile online (çevrimiçi) 
görüşme yapılacaktır. Söz konusu amaç doğrultusunda özellikle pandemi öncesi ile halen 
devam eden bu süreçte Z kuşağı ve influencer iletişimine yönelik değerlendirmenin ortaya 
konması amaçlanmaktadır. Bu noktada, ilgili alanda ve amaç doğrultusunda görece sınırlı 
sayıda çalışma olması ve ortaya koyacağı verilerin etkinliği çalışmanın önemi olarak kabul 
edilebilir.  
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Özet 
Yeni medya teknolojilerinde baş döndürücü bir hızla meydana gelen gelişmeler sonucunda 
yaşanan dijital devrim 21. yüzyılın ilk kısmında etkisini göstermeye başlamış ve birçok alanda 
olduğu gibi pazarlama ve mağazacılıkta da büyük dönüşümlere yol açmıştır. Bu durum, 
rekabetin her anlamda yoğun ve agresif olduğu, bu sebeple de farklılaşabilmek ve böylece 
tüketicilerin dikkatini çekebilmek adına işletmelerin yeni pazarlama yöntemlerine gereksinim 
duymaya başladığı bir döneme işaret etmektedir. Geleneksel pazarlama uygulamalarının ortaya 
koyduğu fiziksel sınırlamalar, dijital mecraların keşfedilmesi ile daha fazla ve daha etkili 
opsiyonlar sunan yeni nesil pazarlama uygulamalarının geliştirilmesiyle aşılmaya 
çalışılmaktadır. Bu geçiş döneminde şirketler hala geleneksel pazarlama anlayışıyla hareket 
etmeye devam ederken aynı zamanda dijital pazarlama alanına adapte olmayı 
hedeflemektedirler. Bu gelişmeler doğrultusunda, tüketicilerin hem fiziksel hem de dijital 
deneyimlerini harmanlayarak maksimum etkileşim imkanı tanıyan fijital pazarlama olgusu yeni 
bir pazarlama iletişimi stratejisi olarak ortaya çıkmaktadır. Fijital pazarlamanın amacı, gerçek bir 
ortam olan fiziksel mağazada sanal olanakların kullanılması ile artırılmış bir gerçeklik inşa 
ederek sıra dışı bir alışveriş deneyimi sunmak ve böylece tüketicilerin ilgisini çekmek ve marka 
sadakatini güçlendirmektir. 
 
Bu çalışmada, yeni ve farklı bir tüketim deneyimi sağlayan fijital pazarlama iletişimi ekseninde 
ivme kazanmaya başlayan “akıllı mağaza” konsepti incelenecektir. Çalışmanın odak noktası fijital 
akıllı mağaza şekilleri ve kullanım özelliklerini ortaya koymaktır. Bu bağlamda, dünyada en 
bilinen akıllı mağazalardan biri olan Amazon Go ve Türkiye’nin ilk fijital akıllı mağaza ünvanını 
taşıyan DeFacto örnek olay yöntemiyle analiz edilecektir. Bu çalışma, akıllı mağazacılığın 
özellikle COVİD-19 pandemi sürecinde önemli bir ihtiyaç haline geldiğini ve gelecekte de 
hayatlarımızın vazgeçilmez bir parçası olacağını göstermeyi amaçlamaktadır.  
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Özet 
Günümüzde kişisel veya profesyonel alanda yaygın bir şekilde kullanılan internet teknolojisi 
markalara görünürlüğün artırılması, tüketicilere doğrudan erişimin sağlanması gibi birçok 
olanaklar sunmaktadır. Firma ve ürünleri hakkında bilgiler içeren internet sayfaları, bu firma ve 
markalara ait sosyal medya hesaplarıyla da desteklenerek, kurumsal kimliğin oluşturulması, 
tüketicilerle etkileşimli bir iletişim kurulması bakımından pazarlama yöntemlerinin önemli bir 
aracı haline gelmiştir. Reklam ve halkla ilişkiler açısından doğru kullanıldığı zaman markaya 
yönelik imaj geliştirme ve itibar oluşturma çalışmalarında önemli bir fonksiyona sahip sosyal 
medya hesaplarının kullanıcı etkileşimi bakımından değerlendirilmesinin, halkla ilişkiler 
faaliyetlerinin başarısı açısından önemli bir gösterge olduğu söylenebilir. 
Bu bağlamda bu çalışmada Dove, Nivea ve Loreal olmak üzere, üç kozmetik markasının 
kurumsal web sayfaları ve sosyal medya hesapları örneğinden yola çıkılarak, marka 
yönetiminde internetin rolü ele alınacaktır. Çalışmada, söz konusu markaların web sayfaları ve 
sosyal medya hesapları içerik analizi yöntemiyle reklam ve halkla ilişkiler unsurları bağlamında 
analiz edilmektedir. Aynı pazara yönelik rekabet içerisinde olan her üç kozmetik markasının 
güncellik ve etkileşimlilik bağlamında değerlendirilen web sayfaları ve sosyal medya hesapları 
incelendiğinde, özellikle etkileşimlilik fonksiyonları bağlamında farklar gözlemlenmiş, tüketici 
ile olan etkileşimin güçlü ve zayıf yönleri olduğu saptanmıştır.  
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Dijital Ağlarda Suça Övgü: 
Göçmen Kaçakçılığının Toplumsal Farkındalığına Yönelik 

Sosyal Medya Üzerinden Bir Analiz 
 

Dr. Pınar Bayram 
Bağımsız Araştırmacı 

 
Özet 
Türkiye, jeopolitik konumu nedeniyle uluslararası konjonktürde transit ülke olarak 
değerlendirilmektedir. Özellikle Avrupa ülkelerine göç etmek isteyen düzensiz göçmenler, 
Türkiye’yi geçiş yolu olarak kullanmaktadırlar. Yaşanan transit göç hareketliliği, ülkede göçmen 
kaçakçılığını tetiklemektedir. Devlet aleyhine bir suç olarak tanımlanan göçmen kaçakçılığı 
hukuken yaptırıma bağlansa da suça engel olunamamakta ve pek çok göçmen, göç yollarında 
maddi ve manevi kayıplar yaşayarak mağdur edilmektedir. Pek çok göçmenin hayatına mal olan 
bu tehlikeli yolculuklar, göçmen kaçakçılığına yönelik farkındalık oluşturulmasını gerekli 
kılmaktadır.  
 
Çalışmanın amacı, göçmen kaçakçılığına yönelik toplumsal farkındalığı sosyal medya üzerinden 
ölçmektir. Bu nedenle yazılı, görsel ve dijital kanalarda göçmen kaçakçılığı yaptığını itiraf eden 
Ö.K.’nın güvenlik görevlilerince yakalandığı haberine verilen sosyal medya tepkilerine 
odaklanılmıştır. Çalışma, Türkiye’de ulusal ölçekte yayın yapan haber ajanslarının  (DHA, İHA) 
resmi sosyal medya hesaplarından (Facebook ve Twitter) paylaştığı ilgili habere yapılan 
yorumları, tematik içerik analizi yöntemiyle incelemiştir. 150 paylaşımın incelendiği araştırma 
sonuçlarına göre sosyal medya kullanıcıları göçmen kaçakçılığı eylemini, vatana hizmet (%29), 
iş/meslek (%18), suç (%5) ve yardım (%3) temaları altında tarif etmişlerdir. Emoji (%7) ve 
etiketleme (%13) mesajları dışında göçmen kaçakçısına (kendisini deşifre ettiği için) hakaret 
edilmiş (%7), bırakılması için gerekli mercilere çağrıda bulunulmuş (%13) ve güvenlik 
birimlerince yakalanması eleştirilmiştir (%5).  
 
Analiz sonuçlarına göre sosyal medyada göçmen kaçakçılığına yönelik farkındalığın gelişmediği 
aksine işlenen suçun normalleştirildiği dahası övülerek teşvik edildiği saptanmıştır. Örneklem 
grupta yer alan ajanslar başta olmak üzere haber sitelerinin takipçi sayıları göz önünde 
bulundurulduğunda bu paylaşımların geniş kitlelerle (takipçiler ve maruz kalanlar) etkileşime 
geçtiği gerçeği göz ardı edilmemelidir. Bu nedenle haber ajansları gibi basın yayın 
kuruluşlarının sosyal medyaya haber yayınlamakla kalmayıp habere yapılan yorumları 
incelemeleri gerektiği düşünülmektedir. Bununla birlikte etik yayıncılık gereği göçmen 
kaçakçılığının suç olduğuna ilişkin bilgilendirici metinler ve sonuçlarına dair haber örnekleri 
paylaşmaları önerilmektedir. Böylece sosyal medya kullanıcıları üzerinden toplumsal farkındalık 
oluşturulabilir ve bu farkındalık yaygınlaştırılarak düzensiz göçmenlerin mağduriyetlerinin 
önüne geçilebilir.  
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Praise for Crime in Digital Networks: An Analysis on Social 

Media for Social Awareness of Immigrant Smuggling 
 
Abstract 
Turkey is considered as a transit country in the international conjuncture. irregular migrants who 
want to immigrate to European countries are using Turkey as a passageway. Transit migration 
mobility triggers migrant smuggling in the country. Smuggling of migrants, defined as a crime 
against the state, is legally sanctioned. Despite this, crime cannot be prevented. Many 
immigrants are victimized by experiencing material and moral losses on their migration routes. 
Moreover, these dangerous journeys endanger the lives of many immigrants. Therefore, it is 
necessary to raise awareness about migrant smuggling. 
The aim of the study is to evaluate the social awareness of migrant smuggling through social 
media. The sample of the research is the reactions to the immigrant smuggling news shared on 
social media. In the news, a person named Ök is caught by the security officers. Working in 
broadcast news agencies in Turkey (DHA, İHA) official social media accounts have been 
examined. The responses given to the news shared on the Facebook and Twitter accounts of the 
news agencies were analyzed using thematic content analysis method. According to the results 
of the research examining 150 posts, social media users described the migrant smuggling act as 
follows: service to the homeland (29%), job / profession (18%), crime (5%) and assistance (3%). 
Apart from emoji (7%) and tagging (13%) messages, the migrant smuggler (7%) was insulted 
(7%), the authorities were called to release him (13%), and his capture by the security units was 
criticized (5%). 
According to the analysis results, awareness of migrant smuggling has not developed in social 
media. on the contrary, the crime of smuggling has been normalized and praised. News sites 
such as agencies in the sample group have a large number of followers and their posts interact 
with large audiences (followers and exposure). For this reason, press organizations such as news 
agencies should examine the comments made on the news they share on social media. It is 
recommended that they share informative texts that indicate that migrant smuggling is a crime in 
accordance with ethical publishing. Thus, social awareness can be created through social media 
users. This awareness can be a step to prevent the victimization of irregular migrants. 
 
Keywords 
Immigrant Smuggling, Crime, Social Media, News Agencies, Thematic Content Analysis 
 

 
 



	

	 75 

 
 

Kim Ki Duk’un İlkbahar, Yaz, Sonbahar, Kış ve İlkbahar 
Filminin Göstergebilimsel Analizi 

 
Ar. Gör. Dr., Eyüp Al 

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi 
 

 
Özet 
Göstergelerin tarihi çok eski zamanlara kadar götürülebilse de esas olarak 19. yüzyılda 
kameranın icadı ile büyük bir kırılma yaşanmış ve dönüşüm 20. yüzyılda sinema ve televizyon 
gibi görüntüye dayalı araçların varlığı ile radikal boyutlara ulaşmıştır. Yaklaşık olarak 200 yıldır 
imajların ya da göstergelerin hükümranlığı altında geçen bu süreç için bir açıklama yöntemi 
olarak göstergebilim ele alınmaktadır. Bu süreçte görsel kültür, imajlar üzerinden tartışmaya 
açılarak bir dil gibi okunmakta ve ne söylenmek istendiği anlaşılmaya çalışılmaktadır. Kısaca 
göstergebilim, görsel malzemelerin değerlendirilmesinde ve açıklanmasında kullanılan bir 
yöntemdir; var olan temel anlamların ardında yatanı, gizli olanı ya da yan anlamı görünür 
kılmak için kullanılmaktadır. Dolayısıyla imajları oldukları halleriyle değil, farklı açılardan 
değerlendirerek üstünü örttükleri belirli anlamları ya da kodları açık etmek, bir başka deyişle 
demistifiye etmek gereklilik arz etmektedir. 20. yüzyılın en büyük görsel kodlarına sahip iletişim 
araçlarından biri de sinema olduğu için film okuma ya da çözümleme yöntemlerinden biri olan 
göstergebilim, bu çalışmada Kim Kim Duk’un İlkbahar, Yaz, Sonbahar, Kış ve İlkbahar (2003) 
filminin analizinde kullanılacaktır. Film incelemesinde doğaya ait unsurların ve 
dönemselleştirmelerin insan hayatı ile uyum arz ettiği, insanın doğumundan ölümüne kadar 
geçen aşamalar ile doğanın dört mevsime dayalı geçişleri arasında paralellikler olduğu, farklı 
dönemlerin insan hayatının farklı aşamalarına denk geldiği ve insanın bu dünyadaki 
yolculuğunun doğanın döngüselliği ile benzer bir yapıya sahip olduğu soncuna varılmıştır. Bu 
sonuçlar bağlamında ilkbahar çocukluğa, yaz gençliğe, sonbahar yetişkinliğe, kış yaşlılığa 
tekabül etmekte ve ilkbahar denildiğinde ise hem doğanın hem de insanın yaşadığı sürecin 
başına dönülmektedir. 
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Public Relations Strategies in Digitalized Communication 
 

Phd. (Dr.). Müge Bekman 
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa TBMYO 

 
Abstract  
It has become a necessity for public relations to reconstruct their usage practices and strategies. 
Because communication tools and channels are rapidly developing, innovating, and 
digitalizing. Public relations, which is a communication and management strategy in 
digitalization, needs to build new concepts and approaches of their own. The modern world is 
rapidly transforming into a village with the process created by digitalization. The digital media's 
perception structures, interactivity, allow for recycling and many alternative phenomena bring 
along with it. In this process, the organic structure of communication has become a situation 
that public relations experts should not ignore when creating their strategies. Public relations 
updating itself with new norms and positioning its strategies through this will form the basis of a 
more robust relationship both for the institution and for the target audience. Digital media and 
digital communication processes are now becoming an indispensable part of life for individuals 
and transform even needs, objects, and identities. Using new strategies and practices will make 
a difference, as each institution strives to exist in this digital platform. Individuals' consumption 
habits, thoughts, and behaviors about products and services evolve with this process. It is also 
seen that every evolution causes new processes. Therefore, in this study, the necessity for public 
relations to create new strategies that are compatible with digitalization and cover the 
requirements was realized by considering new communication channels and new norm 
structures for corporate sustainability. 
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Türkiye’de Veri Gazeteciliği: 
Yerel Haber Siteleri Üzerine Bir İnceleme 

 
Yüksek Lisans Mezun, Nadide Büşra Kaynak 

Erciyes Üniversitesi  
 
Özet 
Gelişen teknoloji ile birlikte ortaya çıkan büyük veri kavramı, pek çok alanı etkilediği gibi 
gazetecilik mesleğinde de değişimlere sebep olmuştur. Veri artışı beraberinde haber oluşturma 
tekniklerini de değiştirerek veri gazeteciliğini ön plana çıkarmıştır. Veri artışı ile beraber 
geleneksel haber üretim şeklinin yanı sıra verilerden analiz edilerek haber üretilmesi 
günümüzde yaygınlaşmaya başlamış bir habercilik anlayışıdır.  Bu nedenle çalışmada haber 
platformlarında yer alan veri haberlerinin incelenmesi yapılarak habercilikte yeni bir kavram 
olarak karşımıza çıkan veri gazeteciliği kavramının açıklanması amaçlanmıştır. Bu çalışma 
kapsamında Adana’da yayıncılık faaliyeti gösteren 2 farklı yerel haber sitesi seçilerek veri 
haberleri, betimsel analiz yöntemiyle incelenmiştir. Çalışma sonucunda sitelerde veri 
haberlerine yer verildiği gözlemlenmiştir. Bunun yanı sıra incelenen veri haberlerinin birbirine 
benzer yapıda hazırlanmış olduğuna ulaşılmıştır. İnceleme sonucunda büyük veriden elde 
edilen verilerin haber değerine dönüştürülmüş olduğu gözlemlenmiştir.  
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İslam Tarihinin Öğretiminde Yenilikçi Yaklaşımlar:  
Khan Academy Türkçe’deki Multimedya Ders İçeriklerine 

İlişkin Bir Değerlendirme 
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Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 

 
 
Özet 
Dünyanın en büyük ücretsiz online öğrenim platformu olarak 200'e yakın ülkede interaktif 
içerik sunan Khan Academy Her gün 4 milyon interaktif alıştırma sorusunun cevaplandığı dijital 
bir eğitim platformudur. Khan Academy Türkçe dersleri Milli Eğitim Bakanlığı'nın kısa adı EBA 
olan Eğitim Bilişim Ağı'nda yayınlanmaktadır. Aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığı'nın Hayat 
Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile yapılan bir işbirliği çerçevesinde eğitim içeriğinden 
geçmişte dilediği eğitimi alma şansı olmamış ya da eksiklerini telafi etmek isteyen bireylerin de 
yararlanması amaçlanmaktadır. Khan Academy Türkçe'nin tüm finansmanı bir STFA Vakfı olan 
Bilimsel ve Teknik Yayınları Çeviri Vakfı tarafından karşılanmaktadır. Khan Academy Türkçe 
tarafından internet sitesinde yayınlanmakta olan video ve eğitim içerikleri, Khan Academy'nin 
Amerika'daki uzman akademik kadrosu tarafından hazırlanmakta olup, İngilizce yayın yapan 
www.khanacademy.org sitesinde bulunan orijinal içeriklerin Türkçe’ye çevrilmesi ile elde 
edilmektedir. Bu içerikler arasında dünya tarihi, ülkeler tarihi ve İslam tarihi oldukça önemli bir 
yere sahiptir. Bu çalışma şu soruların cevabını aramaktadır; İslam tarihi Khan Academy’de hangi 
temalarda işlenmiştir? Bu temalarda kullanılan kişi, değer, söylem, anlatım yöntem nasıl tercih 
edilmiştir? Batı toplumlarına İslam tarihi anlatılırken hangi kavramsal haritalardan yararlanılmış 
ve İslam dininin diğer dinlerle ve manevi değerler ilişkisi, iletişimi nasıl kurulmuştur. İslam tarihi 
ile bugünün toplumsal değerleri arasında ne tip bağlantılar kurulmuştur?  Çalışmada nitel bir 
araştırma yöntemi olarak betimleyici söylem analizi yöntemi kullanılacak; belirtilen küresel 
iletişim platformundaki içeriklerin İslam Tarihinin öğretiminde sunduğu yöntemsel ve söylemsel 
farklılıklar tespit edilmeye çalışılacaktır. 
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Doç. Dr. Behiç Alp Aytekin 

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 
 İletişim Fakültesi, Görsel İletişim Tasarımı Bölümü 

 
Özet 
İzleyici, herhangi bir zaman ve mekânda, görme eylemi dahilinde bilinçli bir seyirde bulunan 
kişidir. İzleyicinin gerçekleştirdiği seyir eylemi tek taraflı bir deneyim gibi görünse de izleyici, 
seyir deneyimi dahilinde karşısında yer alan seyirlik nesne veya kişi/kişiler ile etkileşim 
içerisindedir. Küreselleşen dünya ve gelişen teknoloji ile cihazlar, ortamlar, içerikler ve 
dolayısıyla etkileşim biçimleri de farklı bir boyuta ulaşmaktadır. Özellikle 2019 yılı itibarıyla 
insanoğlunun hayatına giren Covid-19 salgını, tüm bu etkileşim dönüşümlerini etkileyen en 
büyük unsur haline gelmiştir. Halihazırda var olan seyirlik ilgi, böylelikle tamamen geleneksel 
anlamda televizyon izleyiciliği mesleğinden ayrılıp, dijital platform kullanıcısı olma adına yeni 
bir yola çıkan insanların sayısını büyük bir hızla artırmıştır. Bu bağlamda kısıtlı içerik deneyimi 
etkileşim olanakları bulunan televizyon mecrasından dijital platformlara geçişte, izleyici de 
dönüşmüştür. Artık kullanıcı olarak tanımlanan ve etkileşim olanakları üst düzeye çıkan izleyici; 
seyirlik isteklerini, kullandığı cihazların ve dahil olmak istediği dünyanın etkisiyle 
yönetebilmektedir. Böylelikle, izleyicinin bulunduğu ortam da gerçekleştirdiği izleme etkinliği 
de seyirlik deneyiminin bir parçasına dönüşmekte ve izleyicinin her bir hareketini bir bakıma 
eşsiz kılmaktadır.  
 
Artık birer kullanıcı olan izleyici, içerikler hakkında yorum yapan, beğenen, seyirlik deneyimini 
çoklu ekran kullanımına taşıyan, maraton ya da teleparty (birlikte) izleme özelliklerini kullanan, 
istediği zaman içeriği ve hayatı durduran, istediği zaman tekrar başlatabilen aktif ve kuvvetli 
birer dijital üreticidir. Yeni izler kitle, böylelikle kendisi ile dijital platformları da beraberinde 
dönüştürmekte ve sürekli değişime yönelik içerik talebini de dile getirmektedir.  
 
Netflix, Apple TV, Amazon Prime, BluTv ve benzeri dijital platformlar, izleyicinin platformlarda 
daha fazla zaman geçirmesini ve daha fazla içerik tüketmesini sağlamak adına birbirleri ile yarış 
halindedir. Bu noktada, uluslararası alanda kullanıcı sayısıyla diğer platformlara nazaran öncü 
durumda olan Netflix, maraton izleme (binge watching) ve birlikte izleme (Netflix Party) gibi 
seçenekleri aktive etmenin yanı sıra mini dizi, Netflix yapımı (Orijinal Dizi) gibi yeni yapım 
formatları ile de kitlesinin ihtiyaçları ve beklentilerini karşılamak adına süreklilik arz eden bir 
efor sarf etmektedir. Aktif Netflix üyelerinin interaktif bir seyirlik düzlemde, içerik tüketiminin 
yanı sıra sosyal medya ile olan ilişkisini ve zamanını tasarlaması; Netflix’ in, pek çok yönden 
olduğu gibi bu çerçevedeki zaman yaklaşımını da dönüştürmektedir. İzleyici ile platformu 
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kolektif bir uyum dahilinde karşı karşıya getiren bu döngüsel ve zamansal dönüşüm süreci; 
kolektif üretim/tasarım kavramını da hiç olmadığı kadar güçlendirmektedir. 
 
Bu noktada Netflix’ in ana akım dijital içerik platformu olmasına rağmen, özellikle Covid-19 
salgınının izleyicilerin hayatlarına getirdiği yeni düzen ve etkileşim alışkanlıkları değişimleri ile 
nasıl başa çıkmaya çalıştığının ve bu bağlamda içerik ve yapım formatlarını nasıl 
dönüştürdüğünün analizi, çalışmanın odak noktasını oluşturmaktadır. Durumun ortaya konması 
adına, Netflix’ in yeni yapım format tasarımları ile seyirlik deneyimi arttıran ve dönüştüren yeni 
etkileşim önerileri çalışma dahilinde ele alınmakta ve aktarılmaktadır. Tüm bu aktarımlara dair 
incelemelerin, kolektif üretim/yaratım bağlamında şimdiye kadar var olan izleyici deneyiminden 
konunun odağını çok daha farklı etkileşim olanaklarına götürebileceğine dair bulguların ortaya 
çıkacağı öngörülmektedir.  
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Egemen ve Muhalif Medyada Pandemi Haberlerinin 
İçeriği ve Sunumu 
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Öğr. Gör. Dr. Fırat Üniversitesi 
 

Özet 
Medya, bireylerin algılarını etkilemede en önemli araçlardan biridir. Demokratik yaşamın temel 
haklarından biri olarak haber alma, küresel salgın döneminde daha da önemli hale gelmiştir. 
Ülkemizde geniş bir izleyici kitlesi bulunan ana haber bültenleri de bu açıdan kamuoyu 
oluşturmada önemli bir güce sahiptir. Ancak tüm medya araçları dâhil olmak üzere televizyon 
da siyasi ve ideolojik çözümlemeleri göz ardı edilemeyecek bir araçtır. 
Çalışmanın temel amacı, toplumu ilgilendiren önemli bir konu olarak pandemi döneminde 
medyada farklı ideolojilere sahip kanalların haberlerini incelemektir. Çalışmanın kavramsal 
çerçevesinde haber, televizyon haberciliği ve ideoloji kavramları üzerinde durularak egemen ve 
muhalif medya yapısının nasıl şekillendiği aktarılmıştır. Bu çalışmada nicel araştırma deseni 
türlerinden biri olarak içerik analizi yöntemi benimsenmiştir. Bu yönteme uygun biçimde ana 
haber bültenlerinde pandemi ile ilgili kaç haber yer aldığı, süre dağılımları, haber kaynakları ve 
aktörleri, kullanılan dilin niteliği, sayısal verilerin varlığı, haberde kullanılan alt yazılar, haberin 
sunumunda ve içeriğinde kullanılan sözcüklerin sıklığı olarak farklı kategoriler oluşturulmuştur. 
İnceleme kapsamında ele alınan ATV ve Fox Tv kanallarının ana haber bültenleri belirlenen 
tarihler aralığında (kısmi kapanma sürecinin başladığı süreci takip ederek) 5 günlük süreyle ele 
alınmıştır. Çalışmanın sonucunda her iki televizyon kanalının bulguları karşılaştırmalı olarak 
değerlendirilmiş ve haberleri kendi ideolojik yayın politikalarıyla ilişkili bir biçimde 
yapılandırdığı sonucuna ulaşılmıştır. 

 
Anahtar Kelimeler 
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Kötülüğü Yerel Perspektiften Okumak:  
“Benim Varoş Hikâyem” Belgeselinde Bir Direniş İmgesi 

Olarak “Tas Tıraşı” 
 

Arş. Gör. Dr. Alper Erçetingöz 
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 

 
Özet 
Yerel, kendi kötülük imgelerini üretir. Kötülük, hem yerelin isyanı ve melankolisinin kaynağı 
hem de burada kalıcı olabilmek adına içinde yaşayanın sığındığı bir imaj olarak var olur. Kendi 
değer sistemine sahip olan yerel, evrensel değerlerin dışında, içinde yer aldığı toplumun 
gerçeğine aykırı, yalnızca kendine has bir görüntü ortaya koyar. Dolayısıyla, yerelin evrenine 
kendi gerçekliği içinden bakmak, kötülüğü yerelin içinden okumaya çalışmak, evrensel anlamda 
iyilik ve kötülüğe ilişkin değerlerin de karşılaştırmalı bir bakış açısıyla sorgulanması açısından 
önem taşımaktadır. 
Yunus Ozan Korkut'un 2016 tarihli “Benim Varoş Hikâyem” belgeseli, Adana'nın Ceyhan 
ilçesindeki bir kenar mahalleyi konu almaktadır. Merkezle ilişkisi olmayan, kendine özgü 
kuralların geçerli olduğu bu tekinsiz dünyada yaşayan insanların var olma mücadelesi çeşitli 
imgelerde görünür olmaktadır. Bu imgelerden biri de genç erkeklerin saç kesim şeklinden 
meydana gelmektedir. Belgeselde “tas tıraşı”, yerelin içinde kendi anlamını üreten bir metafor 
olarak ortaya çıkmaktadır. Bir gösteriş ya da gücü, cesareti, ölümü, korkuyu ve kötülüğü 
simgeleyen bir benlik imgesi olarak yerel olanın duygusunu, düşüncesini, hayata bakış açısını 
ve isyanını yansıtmaktadır. Bu imge aynı zamanda, isyanın kaynağında yer alan dışlanmış 
olmayı, ötekileştirilmeyi, yabancılığı ve tekinsizliği yeniden üretmektedir. 
Çalışmada, yerel ile kötülük arasındaki ilişkiyi temsil eden imgelerin izini süren “Benim Varoş 
Hikâyem” belgeselinin, kötülüğü yerelin içinden okuma uğraşını görünür kılmak 
amaçlanmaktadır. Sinemada, görülen ve duyulan her şeyin imge olarak kabul edilebileceği 
yaklaşımından hareketle, yerele has olan ve kötülüğü işaret eden biçime ve içeriğe dair unsurlar, 
içerik ve söylem analizi yöntemleriyle tespit edilecektir. 
 
Anahtar Kelimeler 
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Reklamda Futbol Temsilinin Marka Farkındalığı 
Bağlamında İncelenmesi: 

THY Reklam Filminin Göstergebilimsel Analizi 
 

  Arş. Gör. Kadir Macit 
Erciyes Üniversitesi 

 
Özet 
Kurum/kuruluş ve markaların, son dönemlerde reklam filmlerinde hedef kitlelere iletmek 
istedikleri mesajları futbol öğeleri içeren temalar kullanarak verdikleri gözlemlenmektedir. 
Kurum/kuruluş ve markalar, sadece ürünlerini pazarlamak için değil aynı zamanda marka 
farkındalığı ve bilinirliği oluşturmak adına da reklam çalışmalarına önem vermektedir. Bu 
bağlamda, hazır tüketiciyi ve geniş izler kitleyi bir arada gören markaların büyük turnuvalar 
öncesinde, şampiyonalara özel reklam filmleri yaptıkları gözlemlenmektedir. Bu çalışmada 
“Türkiye’yi Uçurma Sırası Artık Sizde” başlığı ile yayınlanan THY reklam filminin 
göstergebilimsel analizi gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın amacı, kurum ve kuruluşların, reklam 
filmlerindeki gösterge ve yan anlamlar ile markalarını nasıl konumlandıklarının ortaya 
konulmasıdır. Çalışma sonucunda toplanan verilerin, televizyon reklamcılığı alanına katkı 
sağlaması ve reklam göstergebilimi alanında araştırma yapacak bilim insanlarına kaynak 
oluşturması bakımından önem arz ettiği düşünülmektedir. Çalışmaya konu edinilen THY reklam 
filmi; çalışmanın amacına uygun olarak, içerisinde futbol temalı metaforik ve simgesel anlamlar 
barındırması, Türkiye’nin katıldığı son büyük turnuva olan 2016 Avrupa Futbol 
Şampiyonası’nda yayınlanması için özel olarak tasarlanması gibi sebeplerden ötürü, tesadüfi 
olmayan örnekleme yöntemlerinden amaçlı örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir. Reklam filmi; 
Roland Barthes’ın reklam göstergebilimine bakışı altında tanımlanmış olan; şifrelenmemiş 
görüntüsel ileti, şifrelenmiş görüntüsel ileti ve dilsel ileti düzeyi olmak üzere üç ana düzlemde 
çözümlenmiştir. Çalışmada elde edilen bulgular doğrultusunda, reklam filminin dilsel ileti ve 
görüntüsel göstergelerinde; ‘vatanseverlik çekiciliği’, ‘ünlü oyuncu kullanımı çekiciliği’ gibi 
reklam çekicilik türlerinin kullanılarak milli takım oyuncuları ile marka arasında anlam aktarımı 
kurulduğu; bu stratejinin, marka farkındalığı ve bilinirliği oluşturmak amacıyla bilinçli bir 
şekilde tasarlandığı tespit edilmiştir.    
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Korona Günlerinde Gazetecilik: 
İzmir’de Haber Takibi 

 
Öğr. Gör. Ahmet Buğra KALENDER 
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu 

Doç. Dr. Mete KAZAZ 
Selçuk Üniversitesi 

 
Özet 
İlk olarak Çin’in Wuhan bölgesinde ortaya çıktığı düşünülen ve kısa süre içerisinde etkisi tüm 
dünyaya yayılarak pandemiye neden olan Koronavirüs (COVID-19), Türkiye’de de ciddi boyutta 
sonuçlara neden olmuştur. Koronavirüs vakasının Türkiye’de ilk görüldüğü tarih olan 11 Mart 
2020 itibariyle büyük bir panik atmosferi oluşmuş ve süreç ulusal ve yerel haber medyası 
tarafından yoğun bir şekilde takip edilmiştir. Bu durum ise kriz zamanlarında kamuoyunun 
enformasyona ulaşımındaki en önemli başvuru noktasının haber medyası olduğunu bir kez daha 
göstermiştir. Bu çalışmanın konusunu, koronavirüs pandemisi ve kriz haberciliği bağlamında 
gazetecilik mesleğindeki pratikleri ele almak oluşturmaktadır. Çalışmanın amacı, koronavirüs 
pandemisi süresince gazetecilerin çalışma koşullarındaki değişimlerin ortaya çıkartılması ve 
gazetecilerin konu hakkındaki görüşlerinin aktarılmasıdır. Nitel araştırma yönteminin tercih 
edildiği çalışma fenomenolojik desene uygun olarak inşa edilmiştir. Çalışmada veri toplama 
aracı olarak birincil veri tekniklerinden görüşme (mülakat) tekniği kullanılmış, bu tekniğin yapısı 
ise yarı-yapılandırılmış derinlemesine görüşme şeklindedir. Araştırmanın çalışma grubu İzmir’de 
pandeminin başladığı tarihten önce çalışmaya başlayan ve halen de çalışmakta olan 7 gazeteci 
ile oluşturulmuştur.  Elde edilen verilerin değerlendirme aşamasında betimsel analiz tekniğinden 
faydalanılmıştır. Çalışma sonucunda, pandemi sürecinde gazetecilik bağlamında ortaya çıkan 
değişimler temalar halinde sunulmuş ve gazetecilerin bu süreçte yaşadığı deneyimlerin haber 
takibini daha zorlu hale getirdiği bulgulanmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler 
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Hoftsede’in Kültürel Boyutlar Kuramı ve 
Türkiye Üzerine Otoetnografik Bir Çalışma  

 
Dr., Kenan Demir 

Milli Eğitim Bakanlığı 
 
Özet 
Kültür bir toplumun içinde yaşadığı dünyayı anlamlandırmasını sağlayan bir çerçeve vazifesi 
görür. Dolayısıyla iletişim sürecinde herhangi bir kültüre ait bireylerin ortak tanımı üzerinde 
uzlaştığı kavramlar olduğu gibi, farklı toplumlardan gelen bireylerin aynı kavrama farklı 
anlamlar yüklemesi de mümkündür. Geert Hoftsede 1975-1980 yılları arasında farklı ülkelerden 
altmış bin IBM çalışanıyla yaptığı çalışmayla ulusal kültürlerin çok uluslu şirketlerin değer ve 
kültürleri üzerindeki etkisini incelemeyi amaçlamıştır. Bu araştırma sonucu Hoftsede, 
toplumların etraflarındaki dünyayı anlamlandırma sürecinde etkisi olan dört farklı kültürel boyut 
olduğunu tespit etmiştir: Güç mesafesi, bireycilik/toplumculuk, belirsizlikten kaçınma ve 
erillik/dişilik. Hoftsede daha sonra Çin’de yaptığı çalışmalarla uzun/kısa dönemli uyum sağlama 
ve isteklilik/kısıtlama adlarıyla iki yeni boyut daha ortaya koymuştur. Bu çalışma sonucunda 
kültürün toplumların yaşantıları ile etraflarındaki dünyayı anlamlandırması üzerindeki etkisini 
gösteren bir endeks oluşturmuş ve bu endekste bahsi geçen kültürel boyutlara göre her ülkeye 
belirli bir puan vermiştir.  
 
Türkiye ile ilgili endekslerin Türk toplumu hakkında bazı temel çıkarımlar ortaya koyduğu 
görülmektedir. Bununla birlikte küreselleşen dünya ile birlikte toplumların ve bireylerin kültürel 
algılarının değişmesi olasıdır. Dahası aynı toplum içinde dahi tam bir kültürel homojenlikten 
bahsetmek oldukça zordur. Bu bağlamda bu çalışmanın amacı da Hoftsede’in ‘Kültürel Boyutlar 
Kuramı’nda Türkiye hakkında verilen endekslerin günümüz Türkiyesi’ni karşılama düzeyini 
incelemektir. Bu konuda yapılmış çeşitli çalışmalar olsa da araştırmanın yöntemi bakımından 
alan yazınındaki önemli bir boşluğu dolduracağı düşünülmektedir. Çalışmada nitel araştırma 
yöntemlerinden biri olan ve araştırmacının bireysel deneyimlerinin çalışmanın merkezini 
oluşturduğu otoetnografi kullanılmıştır. Araştırmacı bir öğretmen olarak hem kamu hem de özel 
sektör tecrübesine sahiptir. Ayrıca Doğu kökenli bir aileden gelen araştırmacı Türkiye’nin 
Batısındaki şehirlerde yetişmiş ve bu bölgelerde eğitim almıştır. Bu dinamikler çerçevesinde bir 
yıllık (2019-2020) bir çalışma süreciyle sınırlı olmakla birlikte araştırmacının bütünsel 
deneyimlerinin de dikkate alınmasıyla, Hoftsede’in Kültürel Boyutlar Kuramının günümüz 
Türkiyesi’ni yansıtma düzeyi ile ilgili bir durum tespiti yapılmıştır. Çalışmada ulaşılan bulgular 
2000 yılı ve sonrasında doğan bireylerin Hoftsede’in bazı tespitlerinden farklılaşma eğiliminde 
olduklarını göstermektedir. Örneğin bu grupta bireycilik ön plana çıkmakta, otorite konusunda 
daha yüksek sesle sorular sorulmakta ayrıca bireysel kısıtlamalar daha az tercih edilmektedir. 
Diğer taraftan araştırmacının da dahil olduğu 2000 yılı öncesi nesilde ise genel olarak 
Hoftsede’in kültürel boyutlar hakkındaki endekslerine paralel bir bakış açısı sergilenmektedir. 
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İçerik Pazarlamada Kullanıcı Deneyimi 
Araştırmalarının İşlevini Tartışmak 

 
Araş. Gör. Dr. Oğuz Kuş 

İstanbul Üniversitesi, İletişim Fakültesi 
 
Özet 
İçerik pazarlama yaklaşımı dijital platformlarda markaların hedef kitleleri ile etkileşime 
geçebilmesi ve bu etkileşimi katma değer yaratan tüketici davranışlarına dönüştürmek için etkili 
fırsatlar yaratmaktadır. Hedef kitledeki bireylere doğrudan satış ve pazarlama mesajları iletmek 
yerine, tüketicilerin bilgiye ihtiyacı olduğunda onları eğiterek, eğlendirerek ve bilgilendirerek 
marka ve tüketici arasında bağ kurma zemini yaratmaktadır. İçeriği stratejik bir şekilde 
oluşturmayı ve farklı dijital kanallarla hedef kitle bağlamında betimlenmiş çeşitli personalara 
dağıtmayı içeren bu yaklaşım teknik yetkinlik, stratejik bakış açısı ve veri yönelimli yaklaşımın 
yaratıcılıkla buluştuğu bir anlayış gerektirmektedir. 
İçerik pazarlama profesyonellerinin hedef kitledeki bireylerin davranışlarını betimleme, içerik 
geliştirme ve bu içeriğin stratejik bir şekilde dağıtılması faaliyetleri çerçevesinde dijital veri 
toplama araçlarına başvurdukları gözlemlenmektedir. Dijital veri toplama ve ölçümleme 
araçları bir markanın üretmiş olduğu içeriği okuyan tüketici ve potansiyel tüketiciler hakkında 
detaylı veriler sağlamaktadır. Bu şekilde toplanan verinin web ve sosyal medya ölçümlemesi 
perspektifini benimsediğini gözlemlemek mümkündür. Bu bağlamda sürece hedef kitle 
hakkındaki iç görülerin niteliğini artıracak yeni veri toplama yaklaşımlarının dahil edilmesinin 
içerik pazarlama sürecini markalar için daha etkili düşünülmektedir. 
Bu çerçevede özellikle tasarım alanında kullanılan kullanıcı deneyimi araştırması perspektifi ve 
enstrümanlarının içerik pazarlama yaklaşımına entegrasyonunu tartışmak, bu entegrasyonun 
içerik pazarlamanın fikir, strateji ve etkililiğine yapacağı etkiyi sorgulamak, içerik pazarlamanın 
marka ve tüketici arasındaki etkileşimi noktasında sahip olduğu potansiyeli geliştirmeye katkı 
sağlayacaktır. 
Bu çalışma kullanıcı deneyimi araştırmaları çerçevesinde kullanılan bağlamsal görüşme, card-
sorting ve kullanım testleri gibi keşifsel yöntemlerin içerik pazarlamanın etkililiğini artırma 
süreçlerine nasıl entegre edilebileceğini ve buradan elde edilecek verinin potansiyel katkısını 
tartışmayı ve dijital iletişim çalışmalarına katkı sunmayı amaçlamaktadır. 
 
Anahtar Kelimeler 
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“Günahın Dokunuşu” Filminin 
Neoliberal Politikalar Çerçevesinden Analizi 

 
Arş. Gör., Bilge İpek 

Gelişim Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü  
 
Bir gündelik hayat kuramcısı olan Henri Lefebvre genel anlamda şehirden kente geçiş sürecini 
“toplumun bir bütün halinde kentleşmesi” hipotezi ile açıklar (2011, s.7).  Kentsel Devrim 
(2011) kitabının çıkış noktası olarak sunduğu hipotezin temelini Şehir Hakkı (2015) kitabında 
oluşturur. Lefebvre, bu kitabında sanayileşme sürecinin kent ve toplum üzerindeki etkisini 
tartışır ve kent olgusunun sanayileşme sonrasında ortaya çıkan yayılmacı halini şehrin “içe ve 
dışa doğru patlaması” olarak kavramsallaştırır. Eski kentsel doku teknik ve toplumsal gelişmeler 
sonucunda bozulmaya yüz tutarken, yeni kent merkezlerinin kuruluşu ile beraber yoğunlaşma 
görülür. Hem nüfusun hem de iş alanlarının çoğalması ile beraber eski kentler bozulmaya başlar 
ve Lefevbre’nin tabiriyle içe ve dışa doğru patlama gerçekleşir (Lefebvre, 2015, s.28). 
Lefebre’nin sanayileşmenin bir dışavurumu olarak gördüğü bu dönüşüm daha çok 
sanayileşmenin de bir uzantısı olarak küreselleşme ve neoliberal politikalar bağlamında 
okunabilmektedir.  
Jia Zhangke’nin Günahın Dokunuşu (A Touch of Sin) filmi neoliberal politikaların Çin’in 
gündelik hayatı üzerindeki etkilerinin tartışılabildiği bir temsil alanı sunar. Çin sinemasının 6. 
kuşak yönetmenlerinden biri olarak değerlendirilen Jia Zhangke, 1990 sonrası Çin bağımsız 
sinemasının önemli temsilcilerinden biridir. Günahın Dokunuşu filmini gerçek hayatta yaşamış 
dört karakterin hikâyelerinden esinlenerek yazan Jia Zhangke, modern Çin yaşamının gerçekçi 
bir temsilini sunar. Filmlerinde post-Mao Dönemi olarak adlandırılan modern Çin toplumunun 
insanlar üzerindeki etkilerine odaklanan Jia Zhangke, Günahın Dokunuşu filminde neoliberal 
politikalarda ortaya çıkan temel kavramların tartışılabildiği bir çerçeve çizer.  Bu bağlamda, bu 
çalışmada Lefebvre’nin modern kent olgusunu açıklamak için kullandığı “içe ve dışa patlama” 
kavramının içinde barındırdığı neoliberal etkiler film üzerinden betimsel analiz yöntemiyle 
incelenmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler 
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Türkiye’de Halkla İlişkilerde Etik Eğitimi: 
İletişim Fakülteleri Üzerine Bir İnceleme 

 
 Dr. Öğretim Üyesi İsmailcan Doğan 

Erciyes Üniversitesi  
 

Özet 
Etik konusu, farklı alanlarda olduğu gibi halkla ilişkiler disiplininde de önemli bir yer 
tutmaktadır. Halkla ilişkiler mesleğinin günümüze gelmesinde önemli bir yeri olan etik kavramı 
halkla ilişkilerde yeri doldurulamaz bir olgudur. Günümüzde etik kodlara uymaya özen 
gösteren işletmeler şüphesiz hedef kitleleri nezdinde bunun karşılığını olumlu yönde almaktadır. 
Bu nedenle halkla ilişkiler uzmanları ve uygulayıcılarının etik kodlara uyma konusunda dikkatli 
olmaları gerekmektedir. Diğer taraftan halkla ilişkiler uzmanı ve uygulayıcısı yetiştiren      
iletişim      fakültelerine de bu anlamda önemli görevler düşmektedir. Halkla ilişkilerde etik 
eğitimi      iletişim      fakülteleri için üzerinde durulması gereken bir konudur. Buradan 
hareketle bu çalışma halkla ilişkilerde etik eğitimini konu edinmektedir. Çalışmanın amacı      
Türkiye’de eğitim/öğretim faaliyeti gösteren      iletişim      fakültelerinin      halkla      ilişkiler 
bölümlerinde etik konusunda verilen eğitimin ne durumda olduğunu saptamaya çalışmaktır. 
Araştırma verileri Türkiye’deki      iletişim      fakültelerinin web sitelerinden doküman analizi 
yöntemiyle toplanmıştır. Bu kapsamda Türkiye’deki 67      iletişim      fakültesinin,      halkla      
ilişkiler bölümleri özelinde, web sitesi, ders bilgi paketi, ders müfredatı ve ders programları 
lisans düzeyinde incelenerek, halkla ilişkilerde etik konusu farklı değişkenlerle ele alınmıştır. 
Toplanan veriler      SPSS analiz programına aktarılarak istatistiki olarak analiz edilmiş ve 
yorumlanmıştır. Ortaya çıkan sonuçlara göre      iletişim      fakültelerinin      halkla      ilişkiler 
bölümlerinde etik eğitiminin farklı dersler adı altında verildiği görülmüştür. Ayrıca 
azımsanmayacak sayıda fakültede halkla ilişkiler disiplininde etik dersi verilmediği saptanmıştır.  
 
Anahtar Kelimeler 
Halkla İlişkiler, İletişim, Etik, Halkla İlişkiler ve Etik.  
 

 
https://youtu.be/3Y8SFfG25HA  
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Sosyal Medyada Trol Hesaplar ve Algı Yönetimi: 
COVID-19 Sürecinde Twitter’da Aşı Karşıtlığı 

 
Doktora Öğrencisi Kumsal Kınay 

T.C. Üsküdar Üniversitesi 
Doç. Dr. Gül Esra Atalay 

T.C. Üsküdar Üniversitesi 
 

Özet 
Yeni medya teknolojileri gelişip yaygınlaşarak toplumsal yaşamın merkezinde kendisine büyük bir yer 
edinmiştir. Tüm günlük pratikleri şekillendiren teknolojik gelişmeler, iletişim anlamında da birçok 
yeniliği beraberinde getirmiştir. Sosyal medya mecralarının kullanımının yaygınlaşması ile iletişim ağı 
da genişlemiş, toplumun birçok farklı kesimi bu mecralarda birbirleriyle temas edip etkileşime girmeye 
başlamıştır. Sosyal medya kullanıcıların hem tüketici hem de üretici olması, herkesin her an her yerde 
içerik üretebilmesine imkan sağlamıştır. Bu durum ifade özgürlüğü ve dolayısıyla demokrasi için bir 
artı olarak değerlendirilse de doğru bilgiye erişimde zorluklara ve bilgi kirliliğinde büyük bir artışa da 
yol açmıştır. Özellikle toplumsal olaylarda gündemle ilgili bilgilerin sosyal medya mecralarında hızla 
yayılması ve kullanıcılar tarafından teyit edilememesi dezenformasyonun artışına neden olmaktadır. 
Sosyal medya kullanımının artışı nedeniyle algı yönetimi teknikleri de değişmiş, sosyal medya 
mecraları bu alanda önemli bir yer edinmiştir. Sosyal medyada algı yönetimi faaliyetlerinden biri de 
internet trolleridir. Algı yönetiminde sıklıkla faaliyet gösteren troller genellikle kışkırtıcı, küfürlü, 
cinsiyetçi, ırkçı ve yıkıcı bir üslubu tercih eden hesaplar olarak karşımıza çıkmaktadır. Troller internet 
ortamında içerik üreterek muhalif ve saldırgan düşünceleri yaygınlaştırmakta, kişi, makam ya da 
kurumlar hakkında çeşitli algılar oluşturmakta, kitlelerin tutumlarını değiştirme gayesi gütmektedirler. 
Bu çalışmanın amacı sosyal medyada algı yönetimini ele almak ve trollük faaliyetlerini 
örneklendirmektir. Bu amaçla, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın ülkede alışama 
faaliyetlerinin başlayacağını, hangi aşıların uygulanacağını ve öncelikli grupları açıkladığı tarih olan 2 
Aralık 2020’dan 30 Ocak 2021’e kadar olan dönemde #aşıyahayır hashtagi ile atılan Twitter popüler 
sekmesinde yer alan 80 tweet ve 2 Aralık 2020 tarihinde atılan #aşıyahayır hashtagli 252 tweet 
incelenmiştir. Yapılan çalışma sonucunda, sosyal medya gündemindeki siyasi ve toplumsal olaylarla 
ilgili bot hesaplar veya gerçek kullanıcı hesaplarıyla tutum değişikliği amaçlı paylaşımlar yapıldığı 
görülmüştür. Gündem değiştirme veya gündemde yer alan konuyla ilgili algı manipülasyonunda sosyal 
medya çok etkin şekilde kullanılmaktadır. COVID-19 sürecinde kaynağı belli olmayan haberlerin 
sosyal medyadan yayılması ve güvenilir olmayan kişilerin yanlış yönlendirmeleri neticesinde bireylerin 
#aşıyahayır ve benzer hashtaglerle yürütülen kampanyalara riayet etme ihtimalleri artmıştır. 
Anahtar Kelimeler 
Twitter, COVID-19, Aşı Karşıtlığı, İnternet trolleri, sosyal medyada algı yönetimi 
 

 
https://youtu.be/BAR2Ul7MQIw 
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Uluslararası Halkla İlişkiler Yönetimi ve Devlet Başkanı 
Eşleri: Mihriban Aliyeva Örneği* 

 
Musa Mammadov 

YL Öğrencisi, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi 
(ORCID:https://orcid.org/0000-0002-5560-961X) 

Miraç Savaş Turhan 
Dr. Öğr. Üyesi, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi 

(ORCID:https://orcid.org/0000-0002-9479-1215) 
 
Özet 
Uluslararası halkla ilişkiler faaliyetlerinin öznelerinden biri de devletlerdir. Nitekim özellikle 
1990’lardan itibaren devletlerin halkla ilişkiler faaliyetleri bilhassa da “kamu diplomasisi” 
kavramı ile ilişkilendirilerek uluslararası halkla ilişkiler faaliyetleri kapsamında çalışma konusu 
yapılmıştır. Diğer yandan, devlet başkanlarının eşleri ve politikadaki varlıkları da geniş 
sayılabilecek bir yazına sahiptir. Ancak başkan eşlerinin devletlerin uluslararası halkla ilişkiler 
faaliyetlerindeki rollerini konu edinen çalışmaların halen katkıya açık bir alanı oluşturduğu 
gözlemlenmektedir. İşte bu çalışmada, devlet başkanı eşlerinin, yaygın uluslararası tabirle "first 
lady”lerin, kendi ülkelerinde ve bilhassa da uluslararası arenada devletlerinin halkla ilişkiler 
faaliyetlerinde oynadıkları rollerin kapsamının anlaşılabilmesi amaçlanmaktadır. Bu bağlamda, 
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in eşi Mihriban Aliyeva’yı inceleme konusu eden bir 
nitel durum (örnek olay) analizi tasarlanmış ve Mihriban Aliyeva’nın, ikincil kaynaklardan elde 
edilen ve uluslararası halkla ilişkiler konusu kapsamında değerlendirilebilecek, faaliyetleri 
yazında yaygın olarak üzerinde durulan halkla ilişkiler uygulamaları çerçevesinde içerik analizi 
ile incelenerek değerlendirilmiştir. Ulaşılan bulgular, Aliyeva’nın farklı halkla ilişkiler 
uygulamaları kapsamında değerlendirilebilecek çeşitli faaliyetlerini göstermektedir. 
 
Anahtar Kelimeler 
Uluslararası halkla ilişkiler yönetimi, devlet başkanı eşleri, Mihriban Aliyeva 
 

 
https://youtu.be/FgLG8JNJH04 

 
 
 
 
 
 
 
 

* Bu çalışma birinci yazarın, ikinci yazar danışmanlığında yürütmekte olduğu, yüksek lisans tezinden üretilmiştir. 
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“Örümcekler ve Denizyıldızları”: Slaktivistlerin Aktivizm 
Faaliyetleri Üzerine Öz Değerlendirmeleri 

 
Doktora Öğrencisi Eda Azap 

T.C. Üsküdar Üniversitesi 
 
Özet 
İletişim teknolojilerinin her geçen gün gelişim göstermesiyle birlikte toplumlar yeni iletişim 
mecraları ile tanışmaktadır. Sanal ağlar sayesinde oluşturulan bu mecralar, zaman ve mekân 
bariyerini ortadan kaldırarak rizomatik şekilde ilerlemektedir.  
 
Özellikle Web 2.0’ın ortaya çıkmasıyla birlikte bilgisayar ve internet âlemi evrim geçirerek 
kullanıcıları, internetin aktörü haline getirmiş ve yaşam sanal ortama kaymıştır. (Turhan, 2017, 
s. 27). Toplumsal faaliyetler, internet destekli sanal mecraların ve yeni medya dinamiklerinin 
varlığıyla, kitlelerin çoğuna ulaşabilme imkânı elde etmekte ve birbirlerini hiç tanımayan 
kişilerin ortak meselelerde sanal bir topluluk kurarak birlikte hareket etmelerini 
sağlayabilmektedir.  Bu araştırmada, dijital platformlar sayesinde kendilerine yeni mesken bulan 
‘dijital aktivistlerin’ bu mecralarda benliklerini nasıl tanımladıkları, eylemlerini nasıl 
gerçekleştirdikleri ve bu eylemlerinde istikrarlı olup olmadıkları araştırılmıştır. Bu perspektifte 
incelemenin temel sorusu; sosyal ağlar üzerinde eylemde bulunan bireylerin kendilerini “aktivist 
/dijital aktivist” olarak tanımlayıp tanımlamadıkları üzerine kurulmuştur.  
 
Araştırmada, anket ve derinlemesine görüşme yöntemlerinden yararlanılmıştır. Anket, 240 kişiye 
çevrimiçi uygulanmıştır. Derinlemesine görüşme ise dijital aktivizm kampanyalarının 
destekçilerinden olan Sivil Toplum Kuruluşları ile soru-cevap tekniğiyle gerçekleştirilmiştir. 
Görüşme gerçekleştirilen STK’lar; HAYTAP, Kuyruklu Dernek, Empati, Pati-ka Doğa ve Yaşama 
Saygı Derneği, Ateş Böceği Derneği ve Büyüdüm Çocuk Oldum Platformu’dur. 
 
Araştırmanın sonucunda; toplumsal meselelerde bir araya gelmek, farkındalık yaratmak veyahut 
kitle toplamak amacıyla yeni medya platformlarını kullanan bireylerin aktivist özellikler 
taşıdıkları tespit edilmiştir. Tüm iletişimsel mecraların neredeyse iç içe geçtiği toplumda, sokak 
hareketlerinin de dijital eylemlerle birleştiği ve hatta ‘slaktivist’ hareketlerin sokak eylemlerinin 
bir tık önüne geçtiği de gözlemlenmiştir.  Araştırmanın ana sorusu olan; Dijital eylemler 
aracılığıyla aktivist eylemlerde bulunan kişilerin kendilerini eylemci olarak değerlendirip 
değerlendirmedikleri sorusu, inceleme kapsamında gözlemlenen veriler ışığında 
“değerlendiklerini” ortaya çıkarmaktadır. Hatta bu kişilerce toplumsal sorunlara dikkat çekmek 
için yapılan slaktivist eylemler bile - bir postu beğenmek/beğenmemek, yorumlamak, yeniden 
paylaşmak - toplumsal meseleleri; düşünmek, irdelemek, eleştirmek, çözüm yolu aramak 
veyahut duyurmak açısından bir fark yarattıklarını ve etki gücünün yadsınamayacak düzeyle 
önemli olduğunu ortaya koymuştur.  
 
Katılımcılar tarafından, sokak hareketleri ile sanal eylem hareketlerinin bir arada yapılması 
gerektiğine dair ortaya çıkan veriler, araştırmanın devamı olarak ayrıca incelenebilir. Böylelikle 
hem sokak dinamikleri hem de sanal eylem aktiviteleri gözlemlenebilir.  
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Anahtar Kelimeler 
Yeni medya, Aktivizm - Dijital Aktivizm, Slaktivizm, Toplumsal Hareketler  
 

 
https://youtu.be/OhgC6v1sMuk  
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Monomit Kuramı Çerçevesinde Bir Kahramanın 
Sonsuz Yolculuğu: Köroğlu Filmi 

 
Dr. Ayşegül Çilingir 

Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi 
 
Joseph Campbell, mitler üzerine yaptığı çalışmalarla monomit kuramını ortaya koyar. Campbell, 
bu kuramı, 1949 yılında yayınladığı Türkçeye Kahramanın Sonsuz Yolculuğu olarak çevrilen 
orijinal adı  The Hero With A Thousand Faces  olan yapıtında ilk defa kullanır. Campell, bu 
yapıtında kuramının içine kollektif bilinç ve Jung’un arketip kavramalarını da  kullanır. 
Campell, yapılandırdığı monomit  kuramında,  mitlerde ana unsur olarak yer alan 
kahramanların yaşadıklarını anlatı içerisinde ayrılma‐ erginlenme‐ dönüş aşamaları ile 
sistematikleştirir.  Bu üçlü yapı içerisinde kahramanın yolculuğu ayrılma aşaması ile başlarken, 
erginleme kısmında kahramanın sınavları aşması ve son olarak dönüş kısmında kahramanın 
yaşadıklarının sonuca erdirmesi şeklinde tamamlanır. Bu çalışmanın örneklemi Anadolu sözlü 
edebiyat ürünlerinde olan ve sonrasında filme alınan Köroğlu destanıdır.  Türk sinemasında yer 
alan kahramanlık destanlarından biri olan yönetmenliğini Atıf Yılmaz’ın yaptığı 1968 yapımı 
Köroğlu filmi, Campbell’in monomit kuramı çerçevesindeki üç aşama açısından  incelenecektir. 
Filmin kahramanı olan   Köroğlu karakterinin yaşadığı karakter değişim aşamaları Campell’in 
kuramı ile ele alınacaktır. Edebiyat alanında birçok çalışmada kullanılan bu kuramın sinema 
anlatısı içerisinde nasıl ele alındığı Köroğlu filmi üzerinden tanımlanmaya çalışılacaktır. 
 
Anahtar Kelimeler 
Joseph Campbell, Monomit kuramı, Köroğlu filmi 
 

 
https://youtu.be/S4CxHFV3Sp8 
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Feminist Çözümleme Bakış Açısıyla “Yeşilçam”: 
Yaşam Kavgası Film İncelemesi  

 
Doç.Dr. Mustafa Özgür Seçim 

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 
 
Özet 
Feminizmin temel mantığı ve odağı, temelde cinsiyet ayrımcılığına karşı tavır alan, kamu ve 
özel bütün alanlarda kadınların maruz kaldığı baskıların ve denetimlerin ortadan kaldırılmasnın 
gerekliliğini savunan ve ataerkil yapılanmaların önüne geçerek kadınların meşru haklarına 
ulaşmada mücadele eden bir yaklaşımdır.  
Yıllardır televizyonlarımızda ve son dönemde de sosyal medya aracılığı ile izlediğimiz Yeşilçam 
filmlerinin bir çoğunda, kadın temsili “sorunlu” olmuştur. Kimi zaman ‘dişi düşman’, sıklıkla ‘iyi 
eş’, ‘fedakâr anne’, ‘sessiz ve boyun eğen’ kişiler olarak temsil  edilmiştir  (Künüçen,  2001,  57). 
Literatürde konu ile yapılmış çeşitli araştırmalar vardır. Bu çalışmanın temelinde de 1978 
yapımı, yönetmenliğini Halit Refiğ’in yaptığı “Yaşam Kavgası” filmi feminist çözümleme 
yöntemi ile incelenecektir. Çalışma kapsamında filmin ana karakteri olan Emine’nin (Fatma 
Girik), aile, iş, toplumsal yaşamda yaşadığı zorluklar ve haksızlıklar incelenecektir.  
 
Anahtar Kelimeler 
Feminizm, Yeşilçam, Yaşam Kavgası 

 

 
https://youtu.be/tlBSLmStL8c  
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Sinemada Kurgusal Denemelerin Temelleri:  
Sovyet Sineması Örneği 

 
Dr. Öğr. Üyesi Semih Salman 

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu  
 
Özet 
Sinemanın ilk dönemlerinde, dramatik bir yapı oluşturmak yerine teknik gelişmelere ağırlık 
verildiği bilinmektedir. İlk olarak görüntülerin birleştirilmesi olarak nitelenen kurgu kavramı, 
sinemanın gelişimiyle birlikte dramatik yapıyı belirleyen temel unsurlardan biri olarak 
görülmeye başlanmıştır. George Méliès’in tesadüfi bir şekilde keşfettiği kurguya yeni anlamlar 
kazandıran yönetmen David W. Griffith’tir. Griffith sadece kurguyu geliştirmekle kalmamış aynı 
zamanda Sovyet yönetmenlerin bakış açılarını da etkilemeyi başarmıştır. Lev Kuleshov, V. 
Pudovkin, S. Eisenstein ve D. Vertov gibi yönetmenler, önce Griffith’in filmlerini yeniden 
kurgulamışlar sonrasında da farklı yöntemler deneyerek bu alanda özgün bir dil geliştirmişlerdir. 
Fenomenoloji (olgubilim) desenine göre yapılandırılan bu çalışmada, Sovyet yönetmenlerin 
(Kuleshov, Pudovkin, Eisenstein, Vertov) kurguya ilişkin denemeleri ele alınarak sinemada 
kurgunun gelişiminin incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu çerçevede, Kuleshov’un denemeleri, 
Pudovkin’in bağlantısal kurgu anlayışı, Eisenstein’ın diyalektik kurgu yöntemi ve Vertov’un sine-
göz kuramı ayrıntılı olarak analiz edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre, Sovyet yönetmenlerin, 
filmlerinde tercih ettikleri biçimsel denemelerle kurguya yeni anlamlar yükledikleri ve bu 
kavramı bir kurama dönüştürdükleri sonucu çıkarılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler 
Kurgu, Sinema, Sovyet Sineması, Sinemanın Gelişimi. 
 

 
https://youtu.be/2POSQUBrnpE  
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Loot Box Ekonomisi ve Dijital Karaborsaların Doğuşu: 
FIFA Örneği 

 
Dr. Serra Sezgin 

Ankara Bilim Üniversitesi 
Dr. Sarphan Uzunoğlu 

İstanbul Bilgi Üniversitesi 
 
Özet 
Ekonominin dijitalleşmesiyle, dijital ekonominin temel görevi olan transferlerin, değiş-tokuşun 
akışının belirlenmesi ve bu eylemlerin koordinasyonu seviyesinde ekonomik katkı açığa 
çıkmaktadır. Dijital oyun endüstrisindeki ekonomik büyüme de bu endüstri içerisindeki farklı 
ekonomik değer oluşumları, transferleri ve akışları gündeme getirmektedir. Ganimet kutusu 
ekonomisi (loot box economy) gibi kavram ve sistemler, ekonominin dijitalleşmesi ile hem oyun 
ekonomisi içerisinde hem de oyun endüstrisindeki aktörlerin oynadığı roller bağlamında çeşitli 
sonuçlar doğurmaktadır. Rastgele ödül mekanizmasına dayanan ve dijital oyun endüstrisine 
özgü olmayan ganimet kutuları/paketleri sistemi bugün pek çok dijital oyunun içerisinde yer 
almaktadır. Oyun içerisinde değerli olan veya tamamen yararsız dijital ödüllerden oluşabilecek 
ganimet kutularının belirleyici özelliği tahmin edilemezlikleridir. Ganimet kutularından alınacak 
ürünler için bir satış sonrası pazarın mevcut olduğu bazı durumlarda, ekonomik kazanç olasılığı 
oldukça mümkündür. Dolayısıyla ganimet kutuları, oyun ekonomisinde oluşan güncel gelir 
modelleri, oyun içi pazarlama stratejileri, karaborsaların doğuşu ve oyuncu deneyimi gibi çeşitli 
bağlamlarda yankı bulmaktadır. 
Çalışmamız Electronic Arts isimli Kaliforniya merkezli video oyun yapım şirketi tarafından 
üretilen futbol simülasyon oyunu FIFA serisinin FIFA Ultimate Team isimli çok sayıda 
kullanıcıya ulaşan ve kârlılığıyla bilinen moduna odaklanmaktadır. Çalışmamızda FIFA Ultimate 
Team örneği üzerinden ganimet kutusu sistemine ve oluşan ganimet kutusu ekonomisine 
yakından bakarak bu doğrultuda ortaya çıkan dijital karaborsalar incelenmiştir. Oyun 
ekonomisinde ganimet kutuları sisteminin rolünü ve dijital karaborsaların doğuşu ile arasındaki 
ilişkiyi ortaya çıkarmak amacıyla ilgili literatür taranmış, farklı yaklaşımlar ve ulusal politikalar 
serimlenmiştir. Araştırma kapsamında, FIFA oyunu ve oyun ile ilişkili Futbin.com adresinden 
erişilebilen web sitesi ile Türkiye’deki FIFA Ultimate Team oyuncularını bir araya getiren San 
Junipero TV isimli Discord sunucusu ve U7buy.com isimli oyun içi ekonomik birimlerin gerçek 
para aracılığıyla alışverişine aracılık eden web sitesi katılımlı gözlem yoluyla incelenerek 
oyuncuların ganimet kutuları ekonomisine katılım biçimleri, yaklaşımları ve karaborsa 
mekanizmalarının işleyişi açığa çıkarılmaktadır. 
 
Anahtar Kelimeler 
Oyun çalışmaları, oyun ekonomisi, ganimet kutuları, loot box ekonomisi, dijital karaborsa, fifa 

 
https://youtu.be/jV-yNeIj7-k  
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Dijitalleşme ve Yeni Sinema Teknolojilerinin 
Sinemanın Üretim Süreçlerine ve Sinemanın Anlatı 

Yapısına ve Estetiğine Etkisi  
 

Salih Ocakoğlu 
Ege Üniversitesi 

  
Lumiere Kardeşler’in 1895 yılında Sinema’yı icadından bu yana sinema teknolojik anlamda 
dinamik olarak sürekli gelişen bir mecra olmuştur. Sinema yapısı içerisinde yaşanan bu 
gelişmeler geniş bir alanı kapsamaktadır. Sinema sadece perdeden oluşan bir mecra olmadığı 
için bahsedilen gelişmeler gerek kamera, gerek sinevizyon, gerek ses teknolojileri, gerekse perde 
alanında gerçekleşmiş ve gerçekleşmeye devam etmektedir.   

 
Özellikle 80’li yıllardan bu yana oluşan dijitalleşme sinemanın kökten bir şekilde değişim ve 
dönüşümüne neden olmuştur. Bahsedilen bu dönüşüm halen devam etmektedir. Çünkü 
teknoloji statik bir şey olmadığı için sürekli gelişmektedir. Yaşanan bu gelişmelerle birlikte 
geleneksel sinemanın üç saç ayağı olan yapım, dağıtım ve gösterim evreleri de bu değişimlerden 
paylarını alarak dönüşüme uğramışlardır. Tüm bunlarla birlikte bu saç ayaklarında yaşanan 
değişim sinemanın anlatı yapısı ve estetiği üzerinde de dönüşüme neden olmuştur.   
 
Makalede de öncelikle konuyu sınırlamak adına dijitalleşme süreci ile ortaya çıkmaya 
başlayan Automultiscopic ekranlar, Imax, ScreenX ve 4DX teknolojileriyle 
ilgili tekniksel anlamda bilgi verilecektir. Bahsi geçen teknolojik yeniliklerin tekniksel boyutları 
kısaca anlatıldıktan sonra konunun kapsamı perspektifinde belirlenen sinema teknolojisindeki 
yeniliklerin nasıl geliştiği, bu gelişim neticesinde tekniksel anlamda eskisine göre neylerin farklı 
olduğu incelenecektir. Ardından dijitalleşmenin yapım, dağıtım ve gösterim süreçlerine etkisi 
değerlendirilip bunların estetik ve anlatı yapısı üzerindeki etkisi irdelenecektir. Son olarak da 
örneklem olarak seçilen Avatar filminin bahsedilen dönüşümler çerçevesinde incelemesi 
yapılacaktır. 
 

 
https://youtu.be/I8RwJGe8FLg 
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Reklamcılığın Altın Çağı (1950-1970) 
 

Yeliz Yapıcıoğlu Ayaz 
Ege Üniversitesi 

 
Özet 
Bir iletişim aracı olarak reklamlar; ürünler ve tüketicileri arasında köprü görevini görerek, 
iletişim biçimlerini yönlendirebilir, tüketicileri ikna edebilir ve tüketim pratiklerine dolaylı 
yoldan etki edebilmektedirler. Reklamcılık alanının tarihçesi incelenmiş olduğu zaman M.Ö 
3000’li yıllara dayandığı görülmektedir. Reklamın geçmişten günümüze kadar geldiği evrelerde 
yazılı ve görsel kitle iletişim araçlarının da rolü önem taşımaktadır.  Çalışmada, televizyon 
reklamcılığının gelişimi ile bağlantılı olarak reklamın altın çağı olarak nitelendirilen 1950 ve 
1970’li yıllardaki reklamcılığın karakteristik yapısı, alanda yaşanan gelişmeler ve değişimlerin 
neler olduğu konularına literatüre dayalı bilgilerle açıklık getirilmeye çalışılmıştır. Reklamın 
Altın Çağı’nda reklam dünyasına stratejileri ile yön veren her bir reklamcının kendi bakış açısı 
kapsamında reklam dünyasında ön plana çıkarmış olduğu kavramlar ile ilgili bilgi verilmektedir. 
Stratejiler doğrultusunda geliştirilen reklam kampanyaları markaların tüketici ile olan iletişimleri, 
markaların satın alınması noktasındaki durumunu da etkilemiş ve reklam içeriklerinin farklı 
bakış açıları ile biçimlenmesini sağlamıştır.  Rooser Reeves’in reklamda uyguladığı temel satış 
vaadi, Raymond Rubicam’ın farklılaşma staretejisi, Leo Burnett’in Chicago ekolü temsilcisi 
olarak ortaya koyduğu doğal cazibe kavramı, William Bernbach’ın yaratıcılık ve David 
Ogivly’nin marka imajı üzerine ortaya koydukları kavramlar ile uygulamış olduğu yöntemler ile 
oluşturulan sekiz reklam kampanyası ile ilgili bilgiler, kampanya içerikleri, reklam mesajlarının 
oluşturulma biçimleri ortaya konularak genel bir değerlendirme yapılmaya çalışılmıştır. Farklı 
stratejilerin uygulanmış olduğu prensipler çerçevesinde her bir reklam kampanyası markaların 
sektörde başarılı olmasında etkili olmuş ve reklam kampanyaları ile tüketiciler üzerinde iz 
bırakmasını sağlamıştır. Reklam dünyasının öncü isimlerinin belirlemiş olduğu stratejilerin 
günümüzdeki reklam dünyasında hem reklam verenler hem de reklamcılar açısından yol 
gösterici nitelikte olduğu ve ne derece önem arz etmiş olduğu görülebilmektedir.  
 
Anahtar kelimeler 
Reklam, Altın Çağ, Televizyon reklamcılığı, Stratejiler 
 

 
https://youtu.be/6IUYoo5lncM 
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Golden Ages of Advertising: (1950-1970) 
 

Abstract 
Advertising, which is one of the communication tool, establishes bridges between products and 
their consumers, changes their communication style, convince consumers or effect their 
consumption pattern in an indirect way. As history of advertising was investigated, it based 
upon B.C 3000. Printed and visual media are vital importance for advertising from past to 
present. In this study, it is given information according to literature review about developments 
of television advertisement which connects with structure of golden ages of advertising in 1950s 
to 1970s, developments and changes of advertisements era .In addition to this, advertisers 
whose strategies  bring their own concepts into the forefront and given information how they 
take importance for advertising world. Advertisement campaings with regard to these strategies 
effect communication between brands and consumers, their position onto their point of 
purchase and provides formulation of advertisement content from different perspectives. These 
are  Basic Sale Promise was executed by Rooser Reeves,  Differentation strategy by Raymond 
Rubicam, Natural charm  was developed by one of the representative of Chicago ecole Leo 
Burnett, Creativity by William Bernbach, and Brand Image by David Ogivly.,  contents, 
informations, and  advertising message formats of eight advertisement campaigns are examined 
and are evaluated according to strategies which come into prominence in 1950s and 1970s.  
Different strategies were applied with principles for every advertisements and they became 
effective and leave a mark in an advertisement world. Strategies which identified by pioneers 
are instructive not only for advertisement world but also advertisers so it is seen that how it 
becomes more of an issue. 
 
Key words 
Advertising, Golden Age, Television advertising, Strategies 
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Belgesel Filmde Dramatik Öğe Kullanımının 
Gerçeklik Unsuruna Etkisi 

 
 Dr. Öğretim Üyesi Yelda Yanat Bağcı 

Hasan Kalyoncu Üniversitesi İletişim Fakültesi 
Radyo Televizyon Sinema Bölümü  

 
Özet 
Belgesel filmin gerçeğin kendisini ne kadar yansıttığı ya da yansıtması gerektiği en az sinemanın 
kendi kadar eski bir tartışmadır. İster Grierson’un “Gerçeğin yaratıcı bir şekilde işlenmesi” 
tanımından yola çıkalım ister Nijat Özön’un “Dünyayı gerçeğe en yakın nesnel biçimde 
yansıtılmaya çalışması” tanımından; belgeselin gerçekle ilişkisi tartışılmazdır. Ancak gerçeği 
nasıl ve ne biçimde işlediği elbette belgesel filmin gerçekle olan ilişkisini de belirler. Bu ilişki 
için en mühim öğelerden biri ise belgesel filmin gerçeği işlerken dramatik unsurları ne biçimde, 
hangi amaçla ve nasıl bir dozda kullandığının cevabında gizlidir. Bu çalışma yüz yılı aşkın var 
oluş serüveni boyunca belgesel filmin gerçekle olan ilişkisini, bu konudaki farklı yaklaşım ve 
tartışmalar ile dramatik unsurların belgesel filmde kullanımının belgeseldeki gerçeklik öğesine 
etkisini belirlemek amacıyla literatür tarama yöntemi ile gerçekleştirilecektir. Bunun için 
öncelikle tarihsel süreci boyunca belgeselin tanımı, bu tanım içinde gerçekliğin yeri ve farklı 
yaklaşımlar ele alınacak, daha sonra belgesel filmde kullanılan dramatik unsurlar ve bunların 
kullanım amaçları sıralanacak ve en sonuç olarak elde edilen veriler doğrultusunda, dramatik 
unsurların belgesel filmin gerçeklik ile ilişkisini nasıl etkilediği sorusunun yanıtı verilecektir.  
 
Anahtar Kelimeler 
Belgesel Film, Belgeselde Gerçeklik, Dramatik Öğeler  
 

 
https://youtu.be/4SfqPV7wEQA 
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Dijitalleşme ve Aktivist Halkla İlişkiler: 
Akademik Makaleler Üzerine Tematik Bir Analiz1 

 
Arş. Gör. Emine Gülal Şahin 

Ankara Üniversitesi 
 
Özet 
Günümüz dijitalleşme çağında halkla ilişkilere olan ihtiyaç artmıştır. İnternetle birlikte 
küreselleşen dünyada her bilgi dünyanın diğer kalanına dakikalar içinde ulaşmaktadır. Bu 
durum kurumlar için bazı durumlarda bir dezavantaj olabilirken; aktivist gruplar için bir 
avantajdır. Aktivist gruplar ve STK’ların dijitalleşmeden önce medyada yer almaları zordu; 
çünkü medya genellikle maddi destek aldığı kurumların tarafını tutma eğilimindedir. Fakat 
günümüzde aktivist gruplar internet sayesinde dakikalar içinde kolayca organize olabilmekte, 
düşük maliyetle daha çok kişiye ulaşabilmekte ve dünya çapında bir farkındalık 
oluşturabilmektedirler. İnternet aracılığıyla aktivist grupların da halkla ilişkiler uygulamalarını 
kullandıkları görülmektedir. Her ne kadar halkla ilişkiler faaliyetlerinin aktivist gruplara karşı 
yürütülen çalışmalar olduğu önyargısı olsa da, aktivist grupların da halkla ilişkilere 
başvurdukları ve dışarıdan halkla ilişkiler uzmanlarıyla çalıştıkları görülmektedir.  
 
Çalışmanın amacı, halkla ilişkiler alanında önemli olan üç uluslararası dergi üzerinden aktivist 
halkla ilişkiler konusundaki uluslararası literatürü, Türkiye’de bu konuda yapılacak olan 
çalışmalara örnek teşkil etmesi açısından incelemektir. Bu amaç doğrultusunda nitel yöntem 
kullanılarak tematik bir analiz ile Public Relations Rewiew, Public Relations Inquiry, Journal of 
Public Relations History dergilerinde “Activist Public Relations” anahtar kelimesi taratılarak var 
olan makaleler arasından özellikle internet, yeni medya, dijitalleşme konularını barındıran 
makaleler üzerinden var olan literatür ve vaka analizleri ortaya konulmuştur. Çalışma bu 
anlamda yeni medyanın aktivist halkla ilişkilere etkileri ve bu bağlamdaki örnek olaylar 
üzerinden yürütülmüştür. Taranan makalelerden hareketle alt başlıklar; halkla ilişkiler ve 
aktivizm, aktivizm ve mükemmel halkla ilişkiler, aktivist grupların halkla ilişkileri ve interneti 
kullanımı, kurumların aktivist gruplara cevabı, STK’ların yeni medya aracılığıyla 
gerçekleştirdikleri halkla ilişkiler faaliyetleri, kar amacı güden kurumların yeni medya 
aracılığıyla gerçekleştirdikleri aktivist halkla ilişkilerdir.  
 
Anahtar Kelimeler 
Dijitalleşme, Aktivist Halkla İlişkiler, İnternet, Dijital Halkla İlişkiler. 
 

 
https://youtu.be/OI0raDYcVBg 

																																																								
1 Bu çalışma TUBİTAK 2211-A Genel Yurt İçi Doktora Programı kapsamında desteklenmektedir. 
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Kamusal Alan Olarak Clubhouse’un Değerlendirilmesi: 
Nitel Bir  Araştırma 

 
Sena Özşirin 

Üsküdar Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim Doktora Öğrencisi 
 
Özet 
İletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı değişimler geleneksel medya üzerine yapılan kamusal 
alan tartışmalarını yeni medya platformlarına taşımıştır. Bu çalışma, Jürgen Habermas’ın 
karşılıklı etkileşime dayalı ‘kamusal alan’ kavramı temelinde son dönemde kullanıcı nüfusunu 
ve popülerliğini artıran Clubhouse’u ele almaktadır.  
 
Davetiye aracılığıyla üye olunan bir platform olması, uygulamanın yarı kapalı bir yapısı 
olduğunu betimler. Clubhouse, görsel içerik formatının hakim olduğu diğer sosyal medya 
platformları ile karşılaştırıldığında gerçek zamanlı ses akışı sağlayan bir platform olarak ön 
plandadır. Bu yönüyle kullanıcıları görüntünün külfetinden muaf tutmaktadır. Eşzamanlı olarak 
dijital grup etkileşimine imkan sağlayan Clubhouse, kullanıcıların göz-ekran kontağını asgari 
sınırda tutarak birçok işi aynı anda yapabilmeyi de (multitasking) mümkün kılmaktadır.  
 
Habermas’ın ifade ettiği biçimiyle kamusal alan kavramı, ‘kamuoyuna benzer bir şeyin’ 
oluşturulabildiği bir alanı işaret eder. Habermas’a göre bir grubun iletişim süreçleri, kanaat 
önderlerinin nüfuzu altındadır. Clubhouse, popülerleştiği kısa süre içerisinde kendi kanaat 
önderlerini oluşturmaya başlamıştır. Bu çalışmada, Clubhouse’un yapısal özelliklerine, 
dinamiklere ve uygulamanın kendi içerisinde geliştirdiği pratiklere değinilerek bir analiz 
yapılacaktır. 
 
Çalışma kapsamında Clubhouse’u kullanan 6 kişi ile derinlemesine görüşme yapılarak deşifreler 
analiz edilmiştir. Kartopu örneklem yöntemiyle ulaşılan katılımcıların uygulama içindeki 
odalarda moderatörlük yapmış olmaları, dinleyici olarak aktif yer almaları gibi unsurlar 
gözetilmiştir. Elde edilen bulgular günümüzde yeni bir sosyal medya platformu olan 
Clubhouse’un Türkiye’de gelişen pratiklerini ortaya koymuştur. 
 
Anahtar Kelimeler 
Sosyal Medya, Clubhouse, Kamusal Alan 
 

 
https://youtu.be/-A9LIYnOA9g 
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The Concept of Lifestyle and Organization Studies 
 

Miraç Savaş Turhan 
Assist. Prof. Dr, Alanya Alaaddin Keykubat University 

(ORCID:https://orcid.org/0000-0002-9479-1215) 
 
Abstract 
The concept of "lifestyle" has become widely used in close connection with the new political 
and socio-economic conjuncture that has emerged since the 1980s. The concept is substantially 
related to the answers given to questions such as "who consumes what, where, with whom, and 
how". Because, unlike the period before the 1980s, in this historical time, the phenomenon of 
"consumption" which constitutes an important and dominant element of people's everyday lives 
has taken on an appearance that shapes “people's belonging” rather than just a kind of 
necessity. Featherstone emphasizes that, contrary to the classic definition that refers to the 
distinctive features of certain status groups, the new definition of the lifestyle considerably 
includes the notions of “individuality, self-expression and self-awareness” embodied on a 
person's consumption-based choices. In this respect, when it comes to studying the everyday 
lives of people, the concept of lifestyle has become prominent in recent years. Despite its 
prominence in various fields of social sciences, it is understood that the concept of lifestyle has 
not received enough attention in organizational studies. Therefore, the present study is aimed to 
present methodological suggestions that can be convenient for the field researches of 
organizational sociology within the theoretical framework that the concept can provide. To do 
so, a discussion on ontological and epistemological fundamentals and the potential contribution 
of the concept to the studies of organizational sociology will be conducted.  
 
Keywords 
Lifestyle, organization studies, everyday life sociology 
 

 
https://youtu.be/xD-S7bKBaQM 
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Çalışanlarının İşkoliklik Durumlarının İş-Aile Çatışması ve 
İşten Ayrılma Niyeti Üzerine Etkisi: 

Türk Turizm Sektörü Üzerine Bir Çalışma 
 

Dr. Öğr. Üyesi Ali Osman UYMAZ 
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi 

 
Özet 
Bu çalışmada çalışanların işkoliklik, aşırı çalışma ve kompulsif çalışma durumlarının iş-aile 
çatışması durumu ve işten ayrılma niyeti üzerindeki; aşırı çalışma ve kompulsif çalışma ile işten 
ayrılma niyeti arasındaki ilişkilerde iş-aile çatışma durumunun aracılık etkisi incelenmiştir. 
Çalışma genel tarama modellerinden nedensel karşılaştırma modeline göre tasarlanmıştır. 
Çalışma verisi, 2021 nisan ayında, Alanya’da bulunan üç, dört ve beş yıldızlı otellerin 230 
çalışanından toplanmıştır. Katılımcıları 89’u kadın, 141’i erkektir.  
 
Analizler SmartPLS 3.3. paket programı ile yapılmıştır. Geçerlilik ve güvenirlik analizlerinden 
sonra bootstrap yöntemi ile 5000 örnek oluşturularak araştırma modeli yol analizi ile hipotez 
testleri yapılmıştır.  
 
Analiz sonucunda aşırı çalışma ve kompulsif çalışmanın iş aile çatışması üzerinde etkisi tespit 
edilmiştir. H1a (β: 0.232, t -testi: 3.566, p değeri: 0.000) ve H2a (β: 0.236, t -testi: 3.523, p değeri: 
0.000) hipotezleri desteklenmiştir. Aşırı çalışma ve kompulsif çalışma durumu arttığı zaman iş-
aile çatışması güçlenmektedir. Fakat aşırı çalışma ve kompulsif çalışma durumunun işten 
ayrılma niyeti üzerinde anlamlı bir etki tespit edilememiştir. H1b (β: -0.007, t-testi: 0.078, p 
değeri: 0.938)  ve H2b (β: -0.140, t -testi: 1.618, p değeri: 0.106)  hipotezleri desteklenmemiştir. 
 
Aşırı çalışma ile işten ayarılma niyeti arasındaki ilişki üzerinde iş-aile çatışmasının negatif etkisi 
tespit edilmiş, H3a (β: -0.068, t -testi: 2.728, p değeri: 0.006) hipotezi desteklenmiştir. Kompulsif 
çalışma ile işten ayarılma niyeti arasındaki ilişki üzerinde de iş-aile çatışmasının negatif etkisi 
tespit edilmiş, H3b (β: -0.069, t -testi: 2.814, p değeri: 0.005) hipotezi desteklenmiştir.  
 
Anahtar Kelimeler 
İşkoliklik, Aşırı Çalışma, Kompulsif Çalışma, İş-Aile Çatışması, İşten Ayrılma Niyeti 
 

 
https://youtu.be/vVolo7Ppuu8  
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Özne-Deneyim-Anı İlişkisinin Dijital İnşası: 
Seni Buldum Ya!  

 
Prof. Dr. Lale Kabadayı 

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi 
 
Özet 
Zaman, bellek ve özne kavramları üzerine gerçekleştirdiği çalışmasında Arjantinli edebiyat ve 
kültür eleştirmeni Beatriz Sarlo, anıların, yaşayabilmek için bugüne ihtiyaç duyduğunu 
belirtmektedir. Buna göre, hatırlamak için tek uygun zaman, anılara özgü zaman olan şimdiki 
zamandır. Anılar, kendilerini tetikleyen bir uyaran yardımıyla zihne düşer, burada anlara 
bağlanır ve -nasıl olduğu çok açıklanamasa da- ısrarla tutundukları düşünceden uzaklaşmadan 
varlığını sürdürür. Sarlo, tanık olmaya yönelik eleştirel düşüncelerini özne ve deneyim 
üzerinden açıklarken, deneyimin aktarımı için ‘bireyin bedenle ve sesle geçmişin sahnesinde 
yer almış olmasının’ başatlığına vurgu yapar. Özne, ancak, bedenen o an’a tanık olarak anı 
oluşturabilir ve sese sahip olduğu sürece anı aktarıcılığını devam ettirebilir. Esasen sözlü 
paylaşıma dayalı bu deneyim aktarımı, sinema söz konusu olduğunda yeni kurulumlara olanak 
vermektedir. Yönetmen Reha Erdem’in, bir yılı aşkın süredir devam eden pandeminin ilk 
karantina döneminde Zoom platformu üzerinden kaydederek kurguladığı uzun metrajlı filmi 
Seni Buldum Ya! anının aktarımı ve bellek oluşturma konusunda dikkat çekici bir örnektir. 
Seyirci, yakın geçmişte karakterlere benzer şeyleri deneyimlemiş olmasına rağmen filmin 
aktardığı anların şimdiki zamandaki izdüşümleri, özne ve deneyim ilişkisinin yeniden inşasını 
gündeme getirmektedir. Film, diegetic evrendekine benzer anılara sahip izleyiciyi dijital 
platformda görmekte olduğu karakterlerin anlatıcılığına tanık eder, ‘o anda var olma’ya dair 
belleği geri çağırır, ancak o an’ı dönüştürüp tekrar yapılandırarak seyirciyi yeni bir anı 
oluşumuna yönlendirir. Çalışmada, Seni Buldum Ya! filminin, anın yakalanmasından hareketle 
önce anının, ardından belleğin oluşturulmasında yeni şekillendirmelere aracı olduğuna yönelik 
düşünce, filmin kültürel incelemeler bağlamında değerlendirilerek niteliksel açıdan irdelenmesi 
aracılığıyla tartışmaya açılmaktadır.    
 
Anahtar Kelimeler 
Sinema, anlatı, özne, deneyim, anı, bellek. 
 

 
https://youtu.be/RCuUuptoMic 
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 Sosyal Medya Platformlarında Sembolik Etkileşim Sürecini 
Yeniden Düşünmek: Dijital Mekânlar, Yeni İmkân ve 

Sınırlamalar Üzerine Bir Tartışma 
 

Dr. Öğretim Üyesi, Cem Tutar 
Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi 

 
Özet 
Mekân ve zaman boyutunda bir yere bağlı olan geleneksel toplumlarda insani iletişim, birincil 
gruplarda yüz yüze iletişim kalıpları içerisinde şekillenirken modern dönemle birlikte birey ve 
toplum arasındaki etkileşim sürecinde bu ilişki kalıpları yönlendirici olma özelliklerini 
yitirmişlerdir. Yeni iletişim formları olarak sembolik etkileşim süreci, eylemin yorumlanmasını 
içererek toplumsal yaşamda daha kompleks iletişim olanaklarının doğmasına olanak sağlamıştır. 
Bireyin varlığından bağımsız olan sembollere göre, anlama ve yorumlama süreçleri aynı 
zamanda en az iki kişinin olmasıyla benliği geliştiren sosyal bir deneyim olarak öne 
çıkmaktadır. Günümüzde toplumsal alan dijital teknolojiler üzerinden yapılandırılırken internet 
kullanıcıları fiziki mekânın dışındaki çevrimiçi sosyal medya platformlarında enformasyon, 
düşünce ve kişisel ilgileri kapsamında paylaşımlarda bulunabilmektedir. Sosyal medya, 
geleneksel kitle iletişim araçlarından farklı olarak iki yönlü etkileşim sürecinde sembolik anlamı 
diyalojik olarak inşa etmektedir. Gerçek zamanlı ya da eş zamansız etkileşim olanakları 
içerisinde öznelere kendilerini sunma şansı veren sosyal medya platformları daha önceki 
iletişim formlarından farklı olarak kitlesel kişisel iletişimi olanaklı hale getirmiştir. Bu dijital 
araçlar bir yandan insanlar arası sembolik iletişimi zaman ve mekân boyutunda genişleterek 
yeni etkileşim olanaklarını küresel düzeyde sunarken diğer yandan geçici taahhütler etrafında 
gerçek yaşamın yerine konulan sembolik bir evren oluşturmaktadır. Ayrıca sosyal medya 
üzerinden kurgulanan elektronik yakınlık hissi sembolik etkileşim sürecinde gerçek toplumsal 
yaşamdaki anlamlı ötekileri bir ekranın arkasına sürüklerken onların yerini otomatik ve 
algoritmik programlar almıştır. Bu çalışmada sembolik etkileşim sürecinde sosyal medya 
platformlarının günümüz toplumlarındaki yeri ve işlevi eleştirel bir paradigma içerisinden teorik 
olarak değerlendirilmektedir.  
 
Anahtar Kelimeler 
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 Rethinking Symbolic Interaction on Social Media 
Platforms: A Discussion on Digital Spaces, 

New Facilities and Limitations 
 

Lecturer/PhD, Cem Tutar 
Üsküdar University Faculty of Communication 

 
Abstract 
Human communication in traditional societies that are dependent on a place in terms of space 
and time dimensions was shaped within face to face communication patterns in primary groups, 
however, in the modern era, these communication patterns have lost their guiding nature in the 
process of interaction between the individual and the society. Symbolic interaction process as a 
new form of communication has enabled emergence of more complex communication facilities 
in the social life by involving interpretation of the action. According to the symbols that are 
independent of existence of the individual, processes of understanding and interpretation come 
to the fore as a social experience that develops the sense of self based on the presence of at least 
two individuals at the same time. While today the social sphere is shaped through digital 
technologies, internet users are able to post information, ideas and personal interests on online 
social media platforms outside the physical space. Social media, unlike traditional mass media, 
builds the symbolic meaning in the process of bilateral interaction dialogically. Social media 
platforms that give subjects a chance to present themselves within real time or asynchronous 
interaction facilities have made masspersonal communication possible unlike former forms of 
communication. These digital tools provide, on one hand, new interaction opportunities at the 
global level by extending symbolic communication among people in terms of time and space 
dimensions while on the other they create a symbolic universe that replaces the real life around 
temporary commitments. Furthermore, the feeling of electronic intimacy set over social media 
pushes the significant others in real social life behind the screen during symbolic interaction and 
they are replaced by automatic and algorithmic programs. This study provides a theoretical 
evaluation of the role and function of social media platforms in symbolic interaction process in 
today's societies from a critical paradigm.  
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Güncel İllüstrasyon Üretiminde 
Alternatif Malzeme Kullanımları 

 
Araş. Gör. Kübra Canlı 

Başkent Üniversitesi 
 
Özet 
Bugün güncel illüstrasyon üretimi, alanın farklı disiplinlerle kurduğu bağlar ve deneysel 
yöntemler aracılığıyla ifade dilini her geçen gün genişleten bir sanat formu olarak gelişim 
göstermektedir. Sanat anlatıları içerisine, alternatif malzeme kullanımlarının dahil edilmesinden 
bugüne anlatılara ek yeni metinler üreten ve farklı okumaları mümkün kılan anlatım biçimleri 
oluşmuştur. Deneysel illüstrasyonlarda kullanılan fiziksel malzemeler, illüstratif anlatıya dahil 
oldukları andan itibaren kendi anlamlarını aşan yeni bir anlatıya dönüşürler. Bu aşamada tüm 
bu nesnelerin sembolik anlatıları illüstrasyonlar üzerinden dinamik formlara dönüşür. Heterojen 
malzemelerin, hareket halindeki anlam ilişkileri ile kavramsal bir alana doğru yolculuk 
gerçekleşir. Gündelik ve sıradan malzemeler pek çok alternatif yöntemler ile plastik anlatıya 
eşlik eder hale getirilirler. Tasarımcıların bireysel çabalarıyla topladıkları ve yaratıcı bir ortamda 
yeniden ele aldıkları bu nesneler güncel illüstrasyonların izleyicilerine bütünün mikro yapılarına 
bakma fırsatı sunar. Nesnelerin bilinçli manipülasyonları üzerinden tasarım fikri ile bağlantı 
kuran tasarımcılar, vizyonlarını malzemeler üzerinden yansıtırlar. Bu noktada tasarımcıların 
fiziksel malzemeler ile kurdukları ilişkilerin güncel illüstrasyonlar çevresinde aldıkları konumlar 
merak konusudur. 
 
Anahtar Kelimeler 
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Nitelikli Televizyon Kavramı Çerçevesinde Fantastik Dizi 
Anlatısının İrdelenmesi: ‘Game Of Thrones’ Örneği 

 
Damla Pirli 

Doktora Öğrencisi, Ege Üniversitesi 
 
Özet 
Bu çalışmada, nitelikli televizyon kavramı ve türe dayalı anlatı yapısının ilişkisine 
odaklanılmaktadır. Niteliğin bir söylem yapısı gibi çalıştığı kabul edilmiş olup bu yapının anlatı 
çerçevesinde nasıl kurulduğu sorgulanmakta, anlatıdaki niteliksel göstergeler dikkate 
alınmaktadır. İlk olarak 1996 yılında Robert J. Thompson tarafından kullanılan Nitelikli 
Televizyon (Quality Television) kavramıyla, geleneksel televizyon yayıncılığındaki değişimlere 
işaret edilmiştir. Bu kavram, alışılagelmiş olandan farklı, kaliteli ve ayrıcalıklı anlamını karşılar. 
Kavramın genişletilmesiyle birlikte nitelik göstergeleri aracılığıyla; yüksek prodüksiyon değeri, 
kalabalık karakter kadrosu, metinlerarası bağlantılar, anlatı karmaşıklığı ve yenilikçi anlatım 
tekniklerinin kullanımına vurgu yapılmaktadır. Bu üretimler arasında yer alan televizyon dizileri, 
izleyicilerin yoğun ilgisini toplamaktadır.  
 
Nitelikle etiketlenen bu dizilerin, geleneksel televizyon yapımlarından farklı özellikler 
sergilediği görülmektedir. 2011-2019 yılları arasında, merkezi ABD’de bulunan HBO (Home 
Box Office) şirketi tarafından yayınlanan, 8 sezon, 73 bölümden oluşan ‘Game Of Thrones’ 
dizisi, nitelikli televizyonun güncel örneklerinden biri olarak dikkat çekmektedir. Çalışmada, 
uluslararası izleyici kitlesine ulaşma başarısını elde etmiş olan dizinin anlatısına yönelik 
niteliksel göstergelerin tespit edilebilmesi ve bu kapsamda araştırma sorularının anlamlı bir 
şekilde yanıtlanabilmesi amacıyla dizinin anlatısal özellikleri, türe dayalı tematik analiz yöntemi 
kullanılarak irdelenmiştir. Bunun sonucunda Game Of Thrones dizisinin, Orta Çağ’ı temel alan 
anlatı prototipiyle yapılandırıldığı, fantastik tür ve grimdark alt tür özellikleri taşıdığı 
görülmüştür. Bu özellikler, anlatıdaki her iki semantik düzlemi (içerik ve stil) niteliksel olarak 
güçlendirecek varyasyonlar barındırmaktadır. Nitelikli televizyon kavramı çerçevesinde 
karmaşık anlatı yapısıyla işaretlenen dizinin, geleneksel yapıyla inşa edilmiş diğer dizilerden söz 
konusu yönleriyle ayrılması, irdelemenin ana konusu olarak ortaya çıkmaktadır. 
 
Anahtar Kelimeler 
Nitelikli Televizyon, Tür, Fantastik Anlatı, Game Of Thrones 

 

 
https://youtu.be/1L27js6weqY  

 
 



	

	 111 

 
 

Sağlık İletişimi Bağlamında Instagram Kullanımı: 
Eskişehir’de Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunan Özel 

Kurumlar Üzerine Bir İnceleme 
 

Arş. Gör. Alper Hakan Yavaşçalı 
Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi 

 
Özet 
İnternet’in ve İnternet teknolojilerinin gelişmesi ve kullanımının yaygınlaşması, pek çok alanda 
olduğu gibi sağlık alanındaki içeriklerin de bu kanalla tüketimini artırmıştır. Bireyler, sağlıkla 
ilgili bilgi veya karar alırken İnternet’i kullanır hatta önceler hâle gelmiştir. Bu bağlamda, sağlık 
kuruluşları da sağlık iletişimi faaliyetlerinde sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanarak hedef 
kitleleri ile doğrudan etkileşim sağlayabilmektedir. Gündelik yaşamın hemen her alanını 
etkileyen Covid-19 küresel salgını, şüphesiz sağlık alanında da önemli değişiklikler yaşanmasına 
sebep olmuştur. Bu durumdan etkilenen başat alanlardan biri de ağız ve diş sağlığı alanıdır. 
Bireyler, salgın sürecinde ağız ve diş sağlığı hizmeti almaktan çekinmişler veya özel sağlık 
kurumlarına yönelmek durumunda kalmışlardır. Özel ağız ve diş sağlığı merkezlerine yönelik 
artan talep ve ilgi, bu kuruluşların sosyal medyada daha aktif olması ve sağlık iletişimi 
faaliyetlerini bu platformlar üzerinde daha yoğun gerçekleştirmesi için uygun ortamı 
oluşturmuştur. Bu amaçla kullanılan platformlardan biri de ülkemizde ve dünyada hem bireysel 
hem de kurumsal düzeyde en çok tercih edilen platformlardan biri olan Instagram platformudur. 
Bu çalışma, Instagram platformunun özel ağız ve diş sağlığı merkezleri tarafından sağlık iletişimi 
bağlamında nasıl kullanıldığını ortaya koymayı amaçlamaktadır. İçerik analizi yöntemiyle 
gerçekleştirilecek çalışma kapsamında, çevresindeki diğer illerle sağlık turizmi hareketliliği 
bulunan ve tüm sosyo-ekonomik grupları barındıran Eskişehir ili özelinde belirlenecek özel ağız 
ve diş sağlığı merkezlerinin kurumsal Instagram hesaplarından gerçekleştirdikleri paylaşımlar, 
01.05.2021 – 01.05.2020 tarih aralığındaki bir yıllık dönemde incelenecektir. 
 
Anahtar Kelimeler 
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Parasosyal İlişki Açısından Markaya Yönelik Tutumun 
İncelenmesi: TikTok Özelinde Bir Araştırma 

 
Öğr. Gör. Dr. Yusuf Zafer Can Uğurhan 

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 
Öğr. Gör. Dr. Hasan Altincik 

Dicle Üniversitesi İletişim Fakültesi 
 
Özet 
Kullanıcılarının belli bir saniye aralığında ve sürekli değişen konular çerçevesinde videolar 
çekip paylaşımlar yaptığı bir platform olan TikTok, ülkemizde popüler bir sosyal medya 
uygulaması olarak her geçen gün kullanıcı sayısını artırmaktadır. Platformda yer alan 
kullanıcılardan biri olarak fenomenler, ürettikleri sponsorlu içerikleri takipçileriyle 
paylaşabilmektedir. Sponsorlu içerikler, markaya ilişkin ürün ve hizmetlerle ilgili reklamları 
içermektedir. Bu paylaşımlar aracılığıyla fenomenler, takipçileriyle etkileşime geçerken aynı 
zamanda onları markalarla da buluşturmaktadır. Öte yandan fenomen-takipçi etkileşimi, 
parasosyal ilişki teorisini ön plana çıkarmaktadır. Nitekim takipçiler bu etkileşimler aracılığıyla 
fenomenle duygusal bir bağ kurabilmekte ve fenomenin tavsiyelerine uygun hareket 
edebilmektedir. Bu bağlamda takipçiler, parasosyal ilişkinin düzeyine bağlı olarak fenomenin 
sponsorlu içeriklerde tavsiye ettiği markalara yönelik daha olumlu bir tutuma sahip 
olabilmektedir. Olumlu tutuma sahip kullanıcılar, ilgili markalara ilişkin ürünleri/hizmetleri 
daha çok satın alma niyetinde olabilirken, söz konusu markaları çevrelerindeki diğer 
kullanıcılara daha fazla tavsiye edebilmektedir. Bu bildiri çalışmasının amacı parasosyal ilişki 
teorisi çerçevesinde, kullanıcıların TikTok platformunda karşılaştıkları sponsorlu içeriklerde yer 
alan markalara yönelik tutumlarını incelemektedir. Çalışmada nicel araştırma yöntemi 
kullanılacak olup kesitsel tarama modelinden faydalanılacaktır. İstatistiksel kümeleme analizi 
uygulanarak TikTok kullanıcılarının parasosyal ilişki düzeyleri belirlenecektir. Daha sonra ilgili 
düzeyler açısından kullanıcıların markalara yönelik tutumlarının nasıl farklılaştığı, fark testleri 
kullanılarak incelenecektir. Tespit edilen sonuçlar çerçevesinde uygulayıcılara ve 
araştırmacılara öneriler sunulacaktır. 
 
Anahtar Kelimeler 
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Takım Sponsorluklarının Tüketicilerin Marka Kullanımına 
Yönelik Etkisi: Vodafone Beşiktaş Örneği 

 
Ceren Berivan İşvarlar 

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 
 
Özet 
Günümüzde markalar sponsorluk faaliyetlerini marka ve tüketici arasındaki bağı pekiştirme yolu 
olarak kullanmakta ve çeşitli promosyonlarla bunları desteklemektedir. Ayrıca sponsorluğun; 
marka farkındalığı, marka imajı, marka sadakati, marka çağrışımlarının oluşturulması ile 
kalitenin geliştirilmesi açısından iletişim bütçelerinde önemli bir paya sahip olduğu 
görülmektedir. Bu bağlamda, bu çalışmanın amacı, markaların sponsorluk faaliyetlerinin ve 
promosyonlarının taraftarların satın almaya yönelik tutumlarındaki etkisinin incelenmesidir. Bu 
çalışma için Beşiktaş Jimnastik Kulübü (J.K.) ile sponsoru olan Vodafone ele alınmıştır. Beşiktaş 
J.K. taraftarlarının bir GSM operatörü olan Vodafone’u kullanmaya yönelik tutumlarının, 
Vodafone’un Beşiktaş J.K.’nin sponsoru olması ve taraftara uygulanan promosyonların etkisi 
Beşiktaş taraftarlarına anket uygulanarak ele alınacaktır. Sonrasında, elde edilen veriler 
değerlendirilerek sponsorluk anlaşmalarının ve bu anlaşmaların getirdiği promosyonların, 
tüketicilerin satın alma tutumlarını doğrudan etkileyip etkilemediğine ulaşılacaktır. 
 
Anahtar Kelimeler 
Beşiktaş, Vodafone, Sponsorluk, Promosyon, Marka Bağlılığı 
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Markaların Toplumsal Fayda Odaklı Reklam Stratejileri 
Üzerine Bir Değerlendirme 

 
Dr.Öğr. Üyesi Duygu Kotan Türkden 

İstanbul Arel Üniversitesi 
Prof Dr.Safiye Kırlar Aksu 
İstanbul Arel Üniversitesi 

 
Özet 
Sosyal sorumluluk kavramının bireysel düzeyde önem kazanmasıyla birlikte tüketici tercihleri 
de değişim göstermektedir. Günümüz tüketicileri satın alma tercihlerinde ürün/fayda/fiyat 
performansı kadar markaların toplumsal sorunlara olan duyarlılığı veya bu sorunların çözümüne 
ilişkin çabalarını da göz önünde bulundurabilmektedir. Üstelik bu hassasiyete sahip tüketiciler 
toplumsal sorunlara duyarlı markaları sosyal medya kanalları aracılığıyla överken, sessiz kalan 
markaları da eleştirmekte; hatta kimi zaman yok saymaktadır. Markalar tüketiciyle olan 
ilişkilerinde önemli bir katkı düzeyi olan toplumsal fayda odaklı iletişimi her geçen gün daha 
çok iletişim stratejilerine dahil etmekte ve özellikle “özel günlerde” bu duruşlarını tüm 
kamuoyuyla paylaşmayı uygun bulmaktadır. Bir halkla ilişkiler yaklaşımı olarak kabul 
edilebilecek toplumsal fayda odaklı iletişim çalışmaları son yıllarda özellikle reklamlarda da 
kendini göstermektedir. Ancak markaların bu çabaları çoğu zaman hedef kitlenin takdirini 
kazanmak için tasarlanmış örtülü pazarlama iletişimi mesajlarından öteye gidememektedir. Bu 
çalışmada markaların toplumsal fayda odaklı iletişim çabaları kapsamında “8 Mart Dünya 
Emekçi Kadınlar Günü” temalı televizyon reklamları incelenerek olasılıklı olmayan örneklem 
içinden monografik örneklem yöntemiyle seçilen ‘Dardanel” reklamı göstergebilim 
çözümlemesiyle analiz edilerek toplumsal sorunu tanımlama ve çözümüne ilişkin öneri sunma 
kriterleri açısından değerlendirilmiştir. Değerlendirme yapılırken reklam; dilsel, sembolik, 
kültürel ve resimsel biçim olarak ayrıntılarıyla incelenmiş sosyal sorunlara eğilip eğilmediği, 
sorunlara çözüm üretip üretmediği şifrelenmiş ve şifrelenmemiş görüntüsel gösterge bağlamında 
incelenerek ortaya konmuştur. Çalışma sonucunda 8 Mart içerikli reklamın “toplumsal cinsiyet, 
ayrımcılık, kadın erkek eşitliği/eşitsizliği, itibar kazandırma/itibarsızlaştırma” gibi toplumsal 
sorunlara değinmekle birlikte pazarlama iletişimi kaygısı taşıdığı sonucuna varılmıştır.  

 
Anahtar Kelimeler 
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#12 Nisan Paylaşımlarının 
İnternet Haber Sitelerinde Temsili 

 
 Dr. Ahmet Biçer 

Erciyes Üniversitesi  
 

Özet 
Bu çalışmanın konusunu, Twitter’da #12 Nisan etiketi altında kadınlara yönelik istismar ve 
şiddeti teşvik eden paylaşımlar oluşturmaktadır. 12 Nisan’da yayılmaya başlayan içerikler, 
Twitter’da yoğun tepkilere neden olmuş ve takip eden üç günde konuyla ilgili yaklaşık 20 bin 
tweet atıldığı anlaşılmıştır. İstismar ve şiddete yönlendiren paylaşımların -daha sonra mizah, 
eleştiri amacıyla ortaya çıktığı yönünde iddiaların bulunduğu tweet ve haberler dolaşıma girse 
de- büyük infial uyandırması, haber kuruluşlarının konuya yer vermelerine yol açmıştır. 
Çalışmanın amacı, Twitter’da #12 Nisan etiketiyle yapılan paylaşımlarla ilgili internet haber 
sitelerinde yer alan haberlerde, konunun nasıl temsil edildiğinin tespit edilmesidir. Çalışma 
kapsamında, 12-15 Nisan 2021 tarihleri arasında 53 internet sitesinde belirlenen 70 haber metni 
ve bir köşe yazısı niceliksel içerik analizi yoluyla incelenmiştir. Dilsel çerçeveleme yönünden 
yapılan incelemede, haberlerde teknik anlatım (yoğun olarak Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 
açıklamalarının aktarılması) ile birlikte ahlaki panik unsurlara rastlanmıştır. Bunun yanında, 
haberlerin çok büyük ölçüde epizodik olarak kurgulandığı ve tekil olayla ilgili toplumsal ve adli 
gelişmelere yer verildiği belirlenmiştir. Metin incelemesinde, konuyu tematik çerçeveden ele 
alan içeriklerin sınırlı kaldığı anlaşılmıştır. Kullanılan görseller ile (kadına yönelik şiddet karşıtı 
toplumsal hareket fotoğrafları) metaforik olarak eleştirel bir anlam oluşturan az sayıda haber 
tespit edilmiş olmakla birlikte, genellikle bu haberlerde de metinlerin epizodik olarak 
yapılandırıldığı belirlenmiştir. Haberlerde, suça konu tweetlerin ekran görüntüleri ve emniyete 
ait logo ya da açıklamalar çok daha yoğun şekilde kullanılmıştır. Görsellerde, önemli oranda 
konuyla ilgili doğrudan ya da metaforik olarak korku, endişe, panik unsurlar tespit edilmiştir. 
Çalışmanın bulgularının Twitter’da #12 Nisan etiketiyle gerçekleştirilen paylaşımlar üzerine 
yapılacak incelemelerle desteklenmesi, siber uzamda gerçekleşen ‘dijital sapma’ davranışlarının 
toplumsal yaşama yansımalarının anlaşılması bakımından önem taşımaktadır.        
 
Anahtar Kelimeler 
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Twitter’da Retweet Alınabilirliği Etkileyen Dinamiklerin 
Covid-19 Pandemisi Çerçevesinde Analizi 

 
Dr. Öğretim Üyesi, Esra Vona Kurt 

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 
 
Özet 
Twitter, kullanıcıların oluşturdukları içeriklerin sesli, görüntülü ve yazılı olarak diğer 
kullanıcılarla paylaşılabilmesine olanak tanıyan bir sosyal medya ortamıdır. Bir mikroblog olan 
Twitter, özellikle kriz ve risk dönemlerinde içeriklerin yayılma hızı ve sağlanan etkileşim 
açısından bilgi edinmenin etkili bir yolu olarak değerlendirilmekte ve genel kullanım açısından 
bakıldığında dünya çapında haber kaynağı olarak  kullanılmaktadır. Twitter’da oluşturulan 
içeriklerin yayılmasında, diğer kullanıcıların paylaştıkları içeriği onaylama, diğer kullanıcılarla 
etkileşim kurmanın bir yolu olarak değerlendirilen retweetlemeyi (yeniden iletim), anahtar bir 
mekanizma olarak değerlendiren  çalışma, Twitter’da bilgi yaymanın basit ve güçlü bir yolu 
olarak görülen retweetleme mekanizmasını harekete geçiren, tweetlerin retweet alınabilirliğini 
etkileyen dinamikleri incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışma, erişimi, görünürlüğü yüksek, haber 
içerikli tweetler üzerinden bir analiz yapmayı hedeflemekte ve betimleyici bir araştırma 
yaklaşımını benimsemektedir. Bu çerçevede çalışmada, son bir yıla damgasını vuran Covid-19 
pandemisi örnek olay olarak ele alınmakta, #coronavirus, #covid19, #koronavirüs etiketiyle 
(hashtag), 24-29 Ağustos 2020 tarihleri arasında paylaşılan tweetler üzerinden bir içerik analizi 
gerçekleştirilmektedir. Çalışma, Covid-19 pandemi sürecinde Twitter üzerinden yayılan bilgi 
türlerine değil, retweet edilme dinamiklerine odaklanmaktadır. Bu çerçevede gerçekleştirilen 
içerik analizi, retweet davranışını etkileyen mekanizmalar olarak, mesajın kaynağı ve içerik 
özellikleri bağlamında bir incelemeyi içermektedir. Çalışma sonucunda elde edilen bulgulara 
göre, görünürlüğü yüksek tweetlerin büyük oranda geleneksel medya kuruluşları tarafından 
paylaşılan içeriklerden oluştuğu görülmektedir. Güvenilir ve uzman kaynakların oluşturdukları 
içeriklerin Twitter’da daha fazla yaygınlaştığı yönünde literatürde bulunan çalışmalar ışığında 
düşünüldüğünde, kullanıcıların geleneksel medya araçlarını güvenilir ve uzman kaynak olarak 
değerlendirdiklerini göstermektedir. Kaynak özellikleri bakımından retweet edilmeyi etkileyen 
bir diğer faktör de takipçi sayılarıdır. Takipçi sayılarının yüksek olduğu Twitter hesapları seçkin 
kullanıcı olarak adlandırılmakta ve diğer kullanıcılar için bu durum kaynak çekiciliği 
yaratmaktadır. Dolayısıyla geleneksel medya kuruluşlarının yüksek takipçi sayıları, yapılan 
paylaşımların diğer kullanıcılar tarafından yaygınlaştırılmasını kolaylaştıran bir etken olarak 
değerlendirilmektedir. Çalışmada elde edilen diğer bir sonuç ise mesaj içeriğine ilişkindir. 
Haber içerikli tweetlerin mesaj içeriklerinin büyük oranda çoklu ortam (multimedia) kullanılarak 
hazırlandığı görülmektedir. Bütün tweetlerde kullanıcıları başka bir web sitesine yönlendiren 
link yer alırken, tweet içeriğinde görsel öğelerin (fotoğraf ve video) yüksek oranda kullanılması,  
Twitter’ın kullanıcılarına sağladığı iletişim biçimlerinin görünürlüğü etkileyen bir faktör olarak 
işlev gördüğünü göstermektedir. Mesaj özellikleri bağlamında bir başka sonuç ise Twitter’da 
paylaşılan haberlerin yüksek oranda olumsuz içeriğe sahip olmasıdır. Bu sonuç, Twitter 
kullanıcılarının olumsuz içeriğe sahip tweetleri daha fazla yaygınlaştırdığını ortaya koymaktadır. 
Özetle Twitter’da retweetlemeyi etkileyen dinamikleri görünürlüğü yüksek haber tweetleri 
üzerinden belirlemeye çalışan araştırmada, kaynak özelliklerinin (uzmanlık, güvenilirlik ve 
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çekicilik) ve mesaj özelliklerinin, bu süreci harekete geçirici dinamikler olarak işlev gördüğü 
sonucuna ulaşılmıştır.   
 
Anahtar Kelimeler 
Sosyal Medya, Twitter, Retweet,  

	

	
https://youtu.be/RjdkGtkXtkE  
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Medyada Ramazan Yemekleri, İftar ve Sahur Ritüellerinin 

Gastronomi Açısından Değerlendirilmesi 
 

Dr., Samet Can Curkan 
Ege Üniversitesi 

Yüksek Lisans Öğrencisi, Kaan Kasaroğ lu 

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi 
Doç. Dr., Nilgün Avcı 

Ege Üniversitesi 
 

Özet 

Gastronomi kavramı son yıllarda bilimsel araştırmalarda yaygın bir şekilde ele alınmaktadır. 
Çalışmalar incelendiğinde gastronomi kavramının; destinasyonlara etkisi, kırsal turizm, 
festivaller, yemek turizmi, sürdürülebilirlik, kültürel miras, örgüt kültürü, turist memnuniyeti, 
tedarik zinciri, sosyal medya gibi birçok farklı konuyla birlikte değerlendirildiği görülmektedir.  
Bu çalışma Türkiye’nin ramazan ayına özgü iftar ve sahur adetlerini (ritüellerini) ortaya koymayı 
amaçlamaktadır. Bu amaçtan hareketle Türkiye’nin 7 farklı bölgesinden seçilen şehirler nitel 
araştırma yöntemleriyle incelenmiştir. Araştırmanın veri toplama aşamasında birebir 
görüşmelerin yanında internetten toplanan ikincil verilerden de faydalanılmıştır. Bu araştırmanın 
en temel motivasyonu, literatür incelendiğinde gastronomi ve oruç kavramını birlikte araştıran 
çalışma sayısının az olmasıdır. Çalışmanın temel problemi Türkiye’deki farklı bölgelerin 
ramazan ayı boyunca iftar ve sahur yemeklerinde uyguladığı ritüellerin neler olduğunu ortaya 
çıkarmaktır.  
Çalışmanın sonuçları doğrultusunda Türkiye’deki farklı bölgelerde uygulanan ritüeller 
karşılaştırılarak raporlanmıştır. Aynı zamanda bölgelerin oruç ritüellerini yılın farklı 
dönemlerinde uygulama sıklığı araştırılmıştır. Çalışmanın bulguları doğrultusunda geçmişte 
uygulanan fakat günümüzde kullanılmayan ritüellere vurgu yapılarak, unutulan kültürel 
miraslarımızın ortaya çıkarılması hedeflenmektedir. 
   
Anahtar Kelimeler 
Gastronomi ve oruç, oruç ritüelleri, iftar ve sahur ritüelleri  
 

 
https://youtu.be/9JUrhGEvwEc 



	

	 119 

 
 

Kültürel İletişimde Empati Aracı Olarak Kara Turizm 
(Dark Tourism) 

 
Öğretim Görevlisi, Onur ÇATALER 

Ege Üniversitesi Çeşme Turizm Fakültesi 
 

Özet 
Kişinin kendisini başkasının yerine koyması diye açıklanan empati, yalnızca bireysel değil, 
kültürel bağlamda da kendisini göstermektedir. Farklı bir toplumun yaşadığı acıyı 
anlamlandırabilmek ve içselleştirebilmek, bir başka toplum için zor olsa da belirli araçlar 
kullanıldığında gerçekleşebilecek bir durumdur. Son zamanlarda gittikçe sayısı artan alternatif 
turizm türlerinden biri olan kara turizm (dark tourism), bu amaca hizmet edebilecek bir araçtır. 
Kara turizm, ölümü ve yıkımı çağrıştıran unsurların bir turizm materyali olarak kullanılmasıdır 
ve doğal olarak üzüntü ve kederi içerisinde barındırmaktadır. Üzüntü ve keder çoğunlukla 
insanların hissetmekten kaçtıkları duygular olsa da empati gibi bazı başka duyguların 
oluşumlarında ana etkendirler. Kara turizmde seyahat güzergahı olarak seçilen savaş alanı, 
kabirler, doğal afet yerleri, yıkıntılar, işkence, soykırım gibi ölüm olaylarının yaşandığı yerler; 
bunları yaşamamış olan kültürlere mensup kişilerde acıma, hüzün, nefret, sempati ve en çok da 
empati duygusunun oluşmasını sağlamaktadır. 
Bu çalışmanın amacı, kara turizm (dark tourism) kavramının empati oluşturma potansiyeli 
açısından irdelenerek, kültürlerin birbirini anlamalarına ne ölçüde yardımcı olabileceği 
konusunda kavramsal bir çerçeve oluşturmak ve kültürel empatinin arttırılabilmesi için 
önerilerde bulunmaktır. 
 
Anahtar Kelimeler 
Kara Turizm, Empati, Kültürel İletişim 
 

 
https://youtu.be/-OgCQ0KOiAE 
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Akdeniz Kültürel Sinemasının Oluşum Sürecinde Yönetmen 
Michael Cacoyannis ve Stella Filminin Rolü 

 
Doç. Dr. Ragıp TARANÇ 

Dokuz Eylül Üniversitesi GSF Film Tasarımı Bölümü 
Öğr. Gör. Melih TOMAK 

Dokuz Eylül Üniversitesi GSF Temel Eğitim Bölümü 
 

Yunan Sineması’nın önemli temsilcilerinden biri olan Michael Cacoyannis, filmlerinde Akdeniz 
kültürel kodlarını kullanarak, 1990 sonrası Avrupa Birliği’nin bir söylemi olan Akdeniz 
Sineması’nın temellerini atan yönetmenlerden biri olmuştur. Akdeniz Sineması’nın en belirgin 
görsel kodları arasında yer alan üçlemeler, kültüre bağlı olarak şekillenme birlikte ve kişinin 
kendi iç yolculuğunda yaşamış olduğu çatışmalar ve kaygılar yönetmen Cacoyannis’in Stella 
(1955) filminde özellikle Yunan müziği üzerinden melodramatik üçlü bir aşk öyküsünü 
anlatmaktadır. Gerçeklik bağlamında yaşanılan bu çatışmalar şarkıcı Stella’nın çalıştığı mekan 
Cennet Tavernası’nı egemenlik altına almak isteyen erkek karakterler üzerinden anlatım 
yapılmaktadır. Diktatör Metaksas döneminde mevcut otoriteye karşı duruş sergileyen Rebetiko 
müzik tarzı, buzuki ve bağlama gibi Doğu tipi müzik aletlerinin yasaklamasından sonra Yunan 
müziği bir arayışa girmiştir. Çalışmamıza örneklem olarak seçilen Stella filminde Batı’dan 
etkileşimli müzik aletlerini, şarkılarını ve danslarını görmekteyiz. Bu geçişi de filmin Stella 
karakterini oynayan Melina Mercouri tarafından gösterilmektedir. Filmde, ilk Yunan sarışın 
kadın oyuncu olması ve femme libre (özgür kadın) imajı sunumu Stella filmini sosyal-politik bir 
film olarak değerlendirilmesine yol açmaktadır. Filmin biçimsel olarak görüntü yönetiminde üst 
açıları kullanım tarzı minyatür ya da ikonalar formunda oryantalist bir tavırla kullanılmıştır. 
Filmde üst açılarla hem Rebetiko müzik sahneleri hem de erkeklerin Yunan halk danslarını 
sergilediği sahneler yönetmenin biçimsel ve içeriksel anlayışını göstermektedir. Çekilen bu 
sahneler Yunan mitolojisinde önemli bir yere sahip olan antik heykellere gönderme yapacak 
biçimde sunulumu, Akdenizli bir üslupla anlatım söz konusudur. Bu bağlamda bu çalışmada 
Stella filmi örneklem olarak seçilmiş olup Akdeniz Sineması’nın görsel kodlarının yönetmen 
Michael Cacoyannis tarafından nasıl sunulduğu tartışma konusudur.  
 
Anahtar kelimeler 
Akdeniz sineması, rebetiko, michael cacoyannis, stella. 
 

 
https://youtu.be/AdoPlHHejF0  
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COVİD-19 Sonrası İşin Geleceğine Uyum Stratejileri: 
Yeni Becerilerin Geliştirilmesi ve 
Mevcut Becerilerin Tazelenmesi 

 
Prof. Dr. Ali Soylu 

Pamukkale University 
 
Özet 
COVİD-19 Pandemisi iş dünyası için birçok konuda bir milat görünümündedir. İş yapma usul 
ve metotları bu dönemde farklılaşmaya doğru gitmekte, işletmeler sürece ayak uydurmak 
konusunda ciddi sorunlar yaşamaktadır. Tedarikten satışa işin tüm aşamalarında yaşanan büyük 
değişimler işletme yönetimleri için büyük meydan okumalarda bulunmaktadır. Bu süreçte üst 
yönetimlerin bir taraftan çevik organizasyon anlayışıyla gelişmelere hızla uyum sağlaması diğer 
taraftan da işletmenin rekabet gücünü koruyacak daha geniş zamana yayılan stratejiler 
geliştirmesi gerekmektedir. Bu stratejilerden biri yetenek ve beceri yönetimiyle ilgili. 
Pandemiden önce şirketlerin insan kaynakları (İK) alanında en önemli önceliği, özellikle 
otomasyonun yol açtığı iş kayıplarını yönetmek ve buna karşın ortaya çıkan yeni işlerin 
gerektirdiği doğru yetenekleri bulmaktı. Ancak son 1 yılda şirketlerin İK planlarında ilk sırayı 
yeni becerilerin geliştirilmesi (reskilling) ve mevcut becerilerin tazelenmesi (upskilling) aldı. 
Yapılan araştırmalarda elde edilen verilere göre özellikle uzaktan çalışmanın yaygınlaşmasıyla 
birlikte işletmelerin büyük çoğunluğu kritik yetenek havuzlarının oluşumu için iş gücünün yeni 
beceriler kazanmasını ve mevcut becerilerin geliştirilmesini en önemli öncelik olarak görüyor. 
Bu çalışmanın amacı günümüzde iş süreçlerinde özellikle otomasyon ve dijital dönüşüm 
etkisiyle ortaya çıkan büyük değişimin COVİD- 19 Pandemisi ile birlikte büyük hız kazanması 
bağlamında işin geleceğine uyum stratejilerinden olan yeni becerilerin geliştirilmesi ve mevcut 
becerilerin tazelenmesi yaklaşımlarını kavramsal boyutta incelemektir. Bu yaklaşımlar 
çerçevesinde ihtiyaç duyulan yeni beceri ve yetkinliklerin ne olduğu, çalışanlara nasıl 
kazandırılacağı konuları uygulama örnekleri verilerek ele alınmaktadır.  
 
Anahtar Kelimeler 
COVİD-19, Yeni Becerilerin Geliştirilmesi (Reskilling), Mevcut Becerilerin Tazelenmesi 
(Upskilling) 

 
https://youtu.be/zdO9XKM9YAE 
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Yeni Medya Çağında Gazetecilik Eğitimi: Ortaöğretim 
Müfredat Programlarının Analizi 

 
Şahnaz CİVELEK 

Kocaeli Üniversitesi 
Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi 

 
Özet 
Dijital teknolojilerdeki hızlı dönüşüm birçok sektörde olduğu gibi medya sektöründe de köklü 
değişimleri meydana getirmiş; gazetecilik mesleği bu dönüşüm sürecinden fazlasıyla 
etkilenmiştir. Yeni medya teknolojilerinin kullanılmasıyla farklılaşan haber algısı ve gazetecilik 
pratikleri, gazetecilik eğitimine yönelik yeni gereksinimler ve beceriler ortaya çıkarmıştır. Yeni 
teknolojilerin kullanımı, içerik üretimi, eleştirel yeni medya okuryazarlığı gibi yeterlikler 
bunlardan birkaçıdır. Eğitim programları da bu gelişmelere paralel olarak çağın gereklilikleri 
ışığında belirli aralıklarla güncellenmektedir. Mesleki eğitime yönelik hizmet veren liseler ise 
eğitimin önemli bir parçasını oluşturmakta ve birçok mesleki alanda öğretim vermektedir. Bu 
mesleki alanlardan biri de gazetecilik alanıdır. Çalışmanın amacı, gazetecilik eğitiminin 
ortaöğretim basamağında bu gereksinimlerin ne düzeyde karşılandığını ve müfredat 
güncellemelerinde medyadaki  dijitalleşmenin ne denli göz önüne alındığını belirlemektir. 
Çalışmanın sınırlandırılması açısından 3 program (1992, 2006, 2020) çalışmaya dahil edilmiştir. 
Meslek derslerine yönelik ünite kazanımları belge tarama yöntemiyle “teorik” ve “pratik” olarak 
sınıflandırılmış, yeni medyaya yönelik kazanımların tüm mesleki kazanımlara oranları tespit 
edilmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler 
Gazetecilik, gazetecilik eğitimi, ortaöğretim, meslek lisesi, yeni medya, dijitalleşme.  
 

 
https://youtu.be/viTw823WJXQ 
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Reklamcılık Alanındaki SSCI İndeksli Dergilerin 
Bibliyometrik Değerleri Üzerine Bir İnceleme 

 
Dr. Nilay Akgün Akan 

Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi 
 

Özet 
Bilimsel ilerleme ve gelişme için uluslararası indeksli dergiler önemli bir belirleyici olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Özellikle niceliksel gelişimin yanında, niteliksel gelişimin belirleyicisi 
olarak SSCI indeksli dergiler önemli rol oynamaktadır. Bu bağlamda çalışmada, SSCI indeksinde 
yer alan ve reklamcılık alanında öne çıkan Journal of Advertising Research, International Journal 
of Advertising ve Journal of Advertising isimli 3 dergi incelenmiştir. Dergilerin 2015-2020 yılları 
arasındaki yayınlanan tüm sayıları çalışmaya dahil edilerek, ilişkisel ve değerlendirici genel 
bibliyometrik parametrelerle analiz edilmiştir.  Dergilerin bibliyometrik değerleri ve özellikle 
konu dağılımları ilgili alanda çalışan araştırmacılar için yön gösterici olacaktır ki, bu nedenle 
büyük önem arz etmektedir. Araştırmanın genel olarak sonuçlarına bakıldığında ise, özellikle 
dijital reklamcılık alanında konu dağılımının yoğunlaştığı görülmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler 
SSCI, Dergi, Reklam Araştırmaları  
 

 
https://youtu.be/ib-1lj1pr00  
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Televizyon Dizilerinde Toplumsal Cinsiyet Açısından 
Kadının Temsili: Yasak Elma Dizisinde Kadın Karakterler.  

 
Doç.Dr. Funda Erzurum 

Anadolu Üniversitesi 
 
Özet 
Televizyon yayınları arasında en çok ilgi gören ve izlenen, ayrıca en çok kar getiren program 
türünü son yılarda televizyon dizileri oluştumaktadır. İnsanları kolayca etkisi altına aldığı 
yapılan akademik çalışmalar sonucu tespit edilen, kültürü biçimlendirip toplumun değer 
yargılarını yeniden üreterek, toplumda var olan ataerkil ideolojinin korunmasına hizmet eder. 
Toplumsal cinsiyet rollerinin yansıtıldığı, temsil edildiği, ayrıca pekiştirildiği bir program türü 
olan yerli diziler, egemen ideolojileri desteklemekte ve ataerkil değerleri oluşturulan kodlar 
aracılığıyla yaymaya devam etmektedir. Böylece dizide yer alan kadın ve erkek karakterlerin 
edimleri aracılığıyla ve dolayımıyla toplumdaki kadın ve erkeklerin toplumsal cinsiyet rollerini 
algılayışları egemen ideolojiye göre oluşmakta ve pekişerek kalıplaşmaktadır. Bu çalışmada 
betimleyici analiz yoluyla kadınların temsillerinin, 2018 yılından bu yana prime-time’da 
yayınlanan ve zaman zaman dalgalanmalar olsa da yüksek rating oranlarına sahip, Yasak Elma 
dizisinde nasıl sunulduğunun ortaya çıkarılması amaçlanmştır. Yapılan çözümleme sonucunda 
kadının ve erkeğin televizyonlarda yayınlanan görsel- işitsel metinlerdeki temsilinin geleneksel/ 
ataerkil düzeyden öteye gitmediği, kadın ve erkeğin aile içerisinde toplumsal cinsiyet rollerine 
uygun portrelerle temsil edildikleri tespitinde bulunmak yanlış olmayacaktır. Günümüz 
Türkiye’sinde yaşanan değişimlerin içsel bir süreç olarak üretilememesi, yasalar önündeki eşitlik 
durumunun günlük yaşam pratiğine yansıtılmaması durumu bu medya metinlerinde 
kırılmamaktadır. Bu çalışmanın sonucu olarak, sürmekte olan değişim ve gelişime karşın 
geleneksel toplumsal cinsiyet rollerinin devam ettiği ve yeniden üretildiği, bunun da kitle 
iletişim araçları içerisinde en etkili olarak nitelendirilen televizyon ve televizyonda yer alan 
genelde tüm görsel-işitsel metinler, özelde diziler  aracılığıyla desteklenmeye devam ettiği 
ortaya çıkmıştır.  
 
Anahtar Kelimeler 
Televizyon, Dizi, Toplumsal Cinsiyet ve Kadının Temsili, Yasak Elma  

 

 
https://youtu.be/T9Svt9t1xLM 
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Moda Fotoğrafçılığında Queer Estetiğin Yansımaları: 
Steven Klein Örneği 

 
Sedef Ege Karataş, Araştırma Görevlisi 

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi 
Radyo-Televizyon ve Sinema Ana Bilim Dalı 

 
 

Özet 
Üçüncü Dalga Feminizm ve postyapısalcılık aracılığıyla oluşmaya başlayan queer çalışmaları, 
ne olup ne olmadığıyla ilgili günümüzde hâlâ soru işaretleri barındırmaktadır. 1990’larda 
başlayan ve Türkçe’de “garip, yamuk, tuhaf” anlamlarını taşıyan queer, yalnızca bir LGBTI 
aktivizmi değil, kimlik, politika alanlarında da önem taşıyan bir alandır. Moda fotoğrafçılığının 
pazarlama stratejileri doğrultusunda, sabit cinsiyetler ön plana çıkarılmış ve tüketicilerin 
röntgenci bakışlarına hitap edilmiştir. Bu anlayışla cinsiyetler arası hiyerarşi olumlanarak 
yeniden üretilmiştir. Postmodern ve postyapısalcı anlayış, modernist estetiğin sınırlarını bozmuş 
ve tarzını değiştirmiştir. Ünlü moda fotoğrafçısı ve video klip yönetmeni Steven Klein’ın, 2019 
yılında CR Fashion Book dergisi için çektiği fotoğraf serisi “Deviating from Gender” (Cinsiyetten 
Sapma), queer düşünce kapsamında betimsel analizle irdelenecektir. Queer düşüncenin kendi 
içinde dinamik ve değişken bir yapısı olması nedeniyle queer bir estetiğin mümkün olup 
olmadığı, Klein’ın bu fotoğraf serisi aracılığıyla tartışılacaktır. 

 
Anahtar Kelimeler 
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Internet Televizyonlarında Toplumsal Cinsiyet Temsilleri: 
Netflix’in İlk Türk Dizisi “Hakan: Muhafız” 

Üzerinde Bir Araştırma 
 

Saliha Genç Erdem 
Anadolu Üniversitesi 

Funda Erzurum 
Anadolu Üniversitesi 

 
Özet 
Toplumsal cinsiyet, toplumsal ilişkiler içinde inşa edilir ve cinsiyetlere yüklenen anlamları 
belirtir. Kitle iletişim araçları toplumsal cinsiyet kalıplarının üretilmesi, yaygınlaştırılması, 
sürdürülmesi ve meşrulaştırılmasında etkili olmaktadır. Geleneksel televizyonlarda yayınlanan 
dizilerde var olan ataerkil toplumsal cinsiyet kalıpları sürdürülmektedir. Teknolojinin gelişmesi 
ile geleneksel televizyon yayıncılığının yerini internet televizyonları almaya başlamıştır. Bu 
çalışmada internet televizyonlarında toplumsal cinsiyet temsillerinin nasıl inşa edildiği ortaya 
koyulmaya çalışılmıştır. Bu amaçla uluslararası bir internet televizyonu olan Netflix’te 
yayınlanan ilk Türk dizisi “Hakan: Muhafız” toplumsal cinsiyet temsilleri açısından eleştirel 
söylem çözümlemesi yöntemiyle analiz edilmiştir. Yapılan analizde karakterlerin iletişimleri, 
kişilik özellikleri ve sergiledikleri davranışları dikkate alındığında geleneksel televizyon 
dizilerinde temsil edilen toplumsal cinsiyet kalıplarının dışına çıkıldığı tespit edilmiştir. 
Cinsiyetler arasında daha eşitlikçi ilişkilerin inşa edildiği sonucuna varılmıştır. Öte yandan 
dizide lgbti bireylere hiç yer verilmeyerek sembolik imhaya uğratıldıkları tespit edilmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler 
Toplumsal Cinsiyet, İnternet Televizyonları, Netflix, Eleştirel Söylem Çözümlemesi, Hakan: 
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Z Kuşağının Video Oyun Beğenileri: Twitch İzleyicileri 
Üzerine Netnografik Bir İnceleme 

 
Araştırma Görevlisi, Kağan Depboylu 

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 
 

1970’li yıllardan bu yana pek çok türden video oyunu geliştirilmiş ve farklı türdeki oyunlar 
döneminin oyuncuları tarafından benimsenip, popülerleşmiştir. Zaman içerisinde farklılaşan 
tüketici algısıyla birlikte oyuncuların demografik yapısı değişime uğramış ve artan taleple video 
oyun endüstrisi milyarlarca dolar değerinde bir sektöre dönüşmüştür. Genç yaştaki oyuncuların 
beğenileri ise dünden bugüne bu sektör içerisindeki yeni trendleri belirleyen esas etken 
olmuştur. Z kuşağı, video oyunlarıyla olan ilişkisi itibariyle diğer kuşaklardan ayrılmaktadır. 
Video oyunlarını gündelik hayatın merkezinde konumlandıran Z kuşağı, oyunları hem bizzat 
hem de dolaylı yoldan tüketebilir hale gelmiştir. Twitch ve Youtube gibi yayın platformlarının 
ortaya çıkışı ve video oyunlarının deneyimlenebileceği platformların sayısında yaşanan artış 
vasıtasıyla kullanıcılar her türden oyuna erişebilme imkânı yakalamıştır. Bu süreçte video oyun 
türlerini birbirinden ayıran belirgin sınırların ortadan kalkması ise, oyuncuların beğenilerinin net 
olarak saptanabilmesini zorlaştırmıştır. Z kuşağının beğenileri, dijital oyun ortamının engin 
çeşitliliğe sahip yapısı içerisinde şekillenirken bu beğenileri saptayabilmek, video oyun 
geliştiricileri ve akademisyenler adına oldukça önemlidir. Netnografi yöntemi kullanılarak 
gerçekleştirilmesi planlanan bu çalışmayla Z kuşağından oyuncular ile Twitch platformu 
üzerinden etkileşime geçilmesi ve oyuncuların beğenilerinin ortaya çıkarılması 
amaçlanmaktadır. 
 
Anahtar Kelimeler 
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University Students' Practices of 
Watching Turkish TV Series 

 
Assoc. Dr. Aysun Akan  

Izmir University of Economics, Faculty of Communication 
Assoc. Dr. Pantelis Vatikiotis 

Panteion University of Social and Political Sciences 
 

Abstract 
Turkish TV series has ceased to be a local entertainment format for nearly 20 years. They have 
been watched in different regions of the world, from the Middle East to Europe, Latin America, 
Africa and Asia.  
 
Interest in Turkish TV series is also intense in Turkey. However, mostly middle-aged and older 
generations are interested in Turkish TV series. Based on our observation that there is less 
interest in Turkish TV series among young people, we surveyed 500 students studying at 
universities in Izmir to try to understand Turkish TV serial watching practices among university 
students. 
 
The age range of the students participated in the survey is between 19 and 25 years old. 89 
percent of the students participated in the study stated that they watched Turkish TV series 
mostly during their adolescence. Students who watched Turkish TV series stated that they 
watched the TV series according to certain criteria. According to our findings, TV series that 
adopt traditional narrative styles preferred by middle age and older generations are not popular 
with young people. The TV series preferred by young people, with their own words, are those 
that excite them and allow them to explore other worlds and different emotions. 
 
Key words 
Turkish series, trends, university students, survey. 
 

	
https://youtu.be/nx7ZYz4YFkw  
https://youtu.be/mJGV2IEtIcE  
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Çeşme İlçesindeki Dört ve Beş Yıldızlı Otellerin Kurumsal 
Sosyal Sorumluluk Çalışmalarının Değerlendirilmesi 

 
 Doç.Dr Nükhet Adalet AKPULAT 

Ege Üniversitesi, Çeşme Turizm Fakültesi 
 
Özet 
Küreselleşen dünyada kurumların başarısı, ticari başarısının yanında topluma yaptığı katkılarla 
da ölçülmektedir. Tüketiciler, aldıkları ürünün kalitesi yanında, işletmenin sosyal sorumluluk 
çalışmalarına da önem vermektedir. Bowen'in tanımına göre sosyal sorumluluk: işletmelerin 
kendi amaçlarına veya toplumsal beklentilere uygun politikalar belirleme ve uygulama, karar 
verme ve faaliyetleri yerine getirme ile toplumsal yaşamı iyileştirmeye yönelik 
yükümlülüklerinin tamamıdır (Aktaran: Şimşek, 2008: 378) Bu nedenle kurumsal sosyal 
sorumluluk kavramı gerek maddi gerekse de manevi değer yaratan, kurumların faaliyet 
gösterdiği toplumlarda fark yaratmasını veya rakiplerinin önüne geçmesini sağlayan bir 
kavramdır (Mescon ve diğerleri, 2001 s. 48). Bu çalışmada, Çeşme İlçesinde yar alan dört ve beş 
yıldızlı işletmelerin kurumsal sosyal sorumluluk açısından değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. 
 
Anahtar Kelimeler 
Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Otel, Çeşme 
 

 
https://youtu.be/AJCgu_vwqL4  
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Yeni Medya Sanatında Enstalasyonun Dijital Dönüşümü ve 

İnteraktif Alanlar 
 

Prof. Dr. Tuba Gültekin 
Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi 

Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı  
Doktora Öğrencisi, Can Çobanoğlu 

Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü 
Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı 

Doktora Öğrencisi, Eda Uygan 
Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü 

Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı  
 
Özet 
Bilim ve teknolojik gelişmelerle değişikliğe uğrayan malzeme ile sanatta mekân olgusu sanatçı 
anlatımına etkileri alanların malzemeye dahil edilmesi “Yeni Medya Sanatında Enstalasyonun 
Dijital Dönüşümü ve İnteraktif Mekanlar” başlıklı bildirinin temel amacını oluşturmaktadır. 
İnteraktif mekanlar, sanal mekanlar ve izleyici katılımlı mekânlar ile etkileşimli anlatımın yeni 
medya enstalasyonlarında nasıl dönüşüme uğradığı günümüz sanat alanının temel problemleri 
arasındadır. Güncel yaklaşımlar, bilim ve teknolojini ilerlemesi ile birlikte mekânın sanal 
ortamlara dönüşümü izleyicinin katılımı ile interaktif alanlara dönüştüğü günümüz yeni medya 
çalışmalarında görülmektedir. Bu bildiride örnekleme alınan yeni medya eserlerinde; İnteraktif 
mekânlarla birlikte yeni medya sanatında video enstalasyonu, dijital alanlar gibi teknolojinin 
malzemeleri ile enstalasyonun dijital dönüşümünün sanatçı anlatıma nasıl etki ettiği 
çözümlenmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler 
Yeni Medya, Enstalasyon, Dijital Sanat, Dijital Mekân, Mekân 
 

 
https://youtu.be/aG18q_pWjzE 
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Pandemi Sürecinde Kıyamet Sonrası Filmler: “Love and 
Monsters” Filminin Distopya Kavramı Çerçevesinde 

İncelenmesi  
 

Arş. Gör. Kürşat DOĞAN 
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 

 
Kıyamet sonrasını konu alan filmler özellikle bilim kurgu sinemasında sıkça karşımıza çıkmakta 
olup, Covid-19 salgınıyla birlikte önemleri de artmıştır. Bu çalışma, pandemi ve kıyamet sonrası 
imajının 2020 yapımı “Love and Monsters” filminde nasıl temsil edildiğine odaklanmaktadır. Bir 
tür filmi olan “Love and Monsters”, kıyamet sonrası filmlerde bulunan türsel uylaşımları ortaya 
koymak adına distopya kavramı çerçevesinde tür filmi analizi yöntemiyle incelenmiştir. Filmin 
yakın tarihte yayınlanmış olması ve tıpkı Covid-19 salgını gibi, tüm insanlığın karşı karşıya 
olduğu bir tehlikeyi konu edinmesi filmin seçilmesinde etkili olmuştur. Çalışmanın amacı, 
filmde kullanılan türsel uylaşımlarla distopik söylemin nasıl inşa edildiğini belirlemek ve 
günümüzde yaşanan Covid-19 salgınıyla olan ilişkisini ortaya koymaktır. Bu bağlamda tür 
analizi uygulanmış ve filmin anlatı, karakter ve ikonografik açıdan distopik söylemi nasıl inşa 
ettiği incelenerek bunun Covid-19 salgınıyla ilişkisi üzerinden anlamlı bir sonuç elde edilmeye 
çalışılmıştır.   
 
Anahtar Kelimeler 
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Sosyokültürel Adaptasyon ve Sosyal Medya İlişkisi Üzerine 
Bir İnceleme  

 
Dr. Ömer Faruk Koçak 

Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi  
Dr. Mustafa Temel 

Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi 
 
Özet 
Kültürlerarası iletişim günümüzde gittikçe anlam kazanan ve önemi hızla büyüyen, farklı 
kültürel grupların birbiri ile etkileşimini ifade eden bir kavramdır. Bu bağlamda, modernleşme 
sürecinde kültürlerarası iletişim kurmaya olanak tanıyan en önemli ortam ve kanal kitle iletişim 
araçlarıdır. Özellikle günümüzde ise sosyal ağ siteleridir. Bu çalışmanın amacı da uluslararası 
öğrencilerin sosyal medya kullanım pratiklerinin adaptasyon düzeyleri ile ilişkisini ortaya 
koymaktır. Bu kapsamda çalışmada uluslararası öğrencilerin online ortamlarda katıldıkları 
sosyal ağların (etnik ve etnik gruplar arası) öğrencilerin adaptasyon düzeyleri ile ilişkisi ortaya 
konulmuştur. Çalışmaya Kayseri ilinde üniversite öğrenimi gören 150 öğrenci katılmıştır. Veriler 
anket yöntemiyle toplanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre; ev sahibi kültür ile sosyal ağlarda 
kurulan etnik gruplar arası iletişimin öğrencilerin adaptasyon düzeyi ile pozitif bir ilişkiye sahip 
olduğu tespit edilmiştir. Öte yandan etnik online iletişim ile öğrencilerin adaptasyon düzeyleri 
arasından anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. 
 
Anahtar Kelimeler 
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Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden Çekilmesi Kararının 
Dünya Basınında Yansımasının İnsan ve Kadın Hakları 

Yönünden Ülke İtibarına Etkisi Üzerine Bir İnceleme  
 

Arş. Gör. Türkan Öykü Büyükçelikok 
İstanbul Gelişim Üniversitesi  

Arş. Gör. Nevra Üçler 
İstanbul Gelişim Üniversitesi 

 
Özet 
“Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin 
Avrupa Konseyi Sözleşmesi” ya da toplum içerisinde yaygın olarak kullanılan adıyla “İstanbul 
Sözleşmesi”, 11 Mayıs 2011 tarihinde Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 45 ülke ve Avrupa 
Birliği tarafından imzalanmış, kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddeti önleme amacıyla 
oluşturulmuş uluslararası bir sözleşmedir. Sözleşme özellikle dünyadaki tüm kadınların 
erkeklere göre daha fazla maruz kaldığı cinsiyet eşitsizliği, sosyal yaşamdaki cinsiyet faktörlü 
adaletsizlikler, psikolojik, ekonomik ya da fiziksel şiddet, istismar, taciz, tecavüz, namus 
cinayeti, zorla evlendirilme ve cinsel kimlik gibi çeşitli konuları temel almakta, kadın ve 
çocukların haklarının korunması açısından taraf devletlere yüksek bağlayıcılık getirmektedir. 
Kadın ve çocuk hakları konusunda dünya ülkelerince hazırlanan ve kabul edilen en kapsamlı 
anlaşma olarak da nitelendirilebilecek İstanbul Sözleşmesi’nin imzacılarından olan Türkiye’de, 
20 Mart 2021 tarihinde sözleşmenin feshedilmesi kararı alınmıştır. Alınan bu karar, Türkiye’de 
kadın ve çocuk haklarının zayıflayacağı düşüncesiyle kamuoyu tarafından eleştirilmiş ve 
protestolar düzenlenmiş, konu ana akım ve sosyal medyada önemli gündem maddesi 
oluşturmuştur. Yaşanan tüm bu gelişmeler sadece Türkiye’de değil dünya basınında ve 
kamuoyunda da tartışılmış, Türkiye sözleşmeden çekilme kararıyla insan hakları konusunda 
yaşanabilecek sorunlar nedeniyle eleştirilmiştir.  
 
Tüm bu gelişmeler ışığında araştırmada, Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararının 
yabancı basın organlarında haber olarak yer almasıyla birlikte Türkiye ile ilgili insan ve kadın 
hakları konusunda dünya basınında oluşan itibar algısının ortaya konulması amaçlanmıştır. Bu 
amaç doğrultusunda çalışmada çeşitli kategorilerde dünyadaki tüm web sayfalarının tıklanma 
oranlarına göre sıralanış şeklini veri olarak sunan alexa.com aracılığıyla elde edilen liste temel 
alınmış ve bu listede bulunan 102 web sitesi arasında dünya çapında yayın yapan 28 haber 
sitesinin resmî web sayfası incelenmiştir. Yapılan bu inceleme sonucunda 28 haber sitesi 
içerisinden 18 tanesinde amaca uygun haber içeriği bulunduğu tespit edilmiştir. Türkiye’nin 
İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesi ya da ayrılması ile ilgili haber üretimi gerçekleştirmiş 18 
yabancı basın organında, 20-25 Mart 2021 tarihleri arasında yayınlanmış olan haberlerin ülke 
itibarı ve itibar yönetimi çerçevesinde değerlendirilmesi içerik analizi yöntemiyle yapılmıştır. 
Araştırma neticesinde dünya basınında Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesi 
kararının, Türkiye’deki insan ve kadın haklarına yönelik kötü bir gelişme olarak kabul edildiği 
ve Türkiye’nin bahsi geçen konularla ilgili dünyadaki itibarının olumsuz yönde etkilendiği 
sonucuna ulaşılmıştır.   
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Digital Violence Against Women und Possible 
Countermeasures 

 
Dr.Öğr.Üyesi Zehra Özkeçeci 

Necmettin Erbakan Üni., Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakül., 
Radyo TV ve Sinema Bölümü 

 
Abstract 
Today, a large part of interpersonal communication takes place in the digital space and 
especially in social media. Undeniably, this offers opportunities and the possibility to 
communicate in real time with people who live continents away from us. But this development 
also has its dark side, and it is primarily those people who were already disadvantaged and/or 
discriminated in the analog era who suffer from it. It is therefore hardly surprising that the 
phenomenon of "violence on the net," on which this paper focuses, primarily affects women. 
This paper will examine what forms of violence are involved and what factors are responsible 
for their occurrence. Specifically, we will speak of virtual violence, although it can certainly 
degenerate into physical assault in addition to its psychological and emotional effects. It is also 
asked whether the phenomenon of violence against women has changed in times of the Corona 
crisis and repeated lockdowns. In addition, the study also presents countermeasures and 
initiatives that stand up against it, in order to show how those affected can defend themselves 
against violence. This shows how social media can also be used in a constructive way to 
counteract their misuse. 
The findings of exploratory research, which are highly cited in the relevant field, have been 
compiled and interpreted with a new perspective. The method used for this article was source 
research. 
 
Keywords 
Violence against women, Digital Violence, Cyberbullying, Cybermobbing  
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 “Kral” ve Sahnedeki Müstehcen Keyif:  
Elvis Presley, Rock’n Roll ve 

Kültürel Sınırlar Üzerine Psikanalitik Bir İnceleme 
 

Arş. Gör. Türker ŞAHİN 
Ankara Üniversitesi 

 
Özet 
Rock’n Roll’un büyük yankı uyandırmasının üzerinden yarım asırdan fazla bir süre geçmiştir. Bu 
tür, sadece kendi döneminin müzik anlayışını değil, kendisinden sonar gelen birçok farklı müzik 
türünü de etkileyerek popüler müziğin sınırlarını ve yasaklamalarını oldukça etkili bir şekilde 
yerinden etmiştir. Bu çalışmada, kültürel bir direniş alanı olarak görülen Rock’n Roll müziği ve 
dönemin Amerika Birleşik Devletleri’ndeki kültürel yapı(lar) arasındaki ilişkiyi psikanalitik bir 
metodoloji kullanılarak tartışılacaktır. Bu bağlamda Elvis Presley de, bu müzik türünün “Kralı” 
olarak incelemenin odağında yer almaktadır.  
 
Rock’n Roll üzerine yapılan çalışmalarda genel olarak izlenen iki hat bulunmaktadır. Bunlardan 
birincisi onu, Kültürel Çalışmalar alanının takip ettiği “hegemonik kültür” ve “altkültür” 
tartışması ekseninde, disiplinlerarası bir kuramsal tartışma yürüterek ele alan akademik hattır. 
İkincisi ise, daha çok Rock’n Roll’un tarihi, önemli figürleri üzerine odaklanarak onların neler 
yaptığının arşivini çıkarmaya yönelen ve kuramsal bir amaç takip etmeyen entelektü el 
hattır. Bu çalışmanın amacı, bu iki hattı bir araya getiren psikanalitik bir yeniden-okuma 
gerçekleştirmektir.  
 
Bu amaç doğrultusunda Stuart Hall’un hegemonik kültür tartışmasına, Sigmund Freud’un bu 
tartışmayı önceleyen “üst-ben olarak kültür” savına, Jacques Lacan’ın yapısal müdahale ile 
bölünmüş olan özne kavrayışına ve Slavoj Žižek’in ideolojik fantazi kavramına sırasıyla 
başvurularak Rock’n Roll, özne ve ideoloji arasındaki ilişki incelenecektir. Elvis Presley, “Rock’n 
Roll’un Kralı” olarak bu tartışmanın odağında yer almakta ve bu tartışma içerisinde onu “Kral” 
yapan müstehcen keyfi görünür kılmak hedeflenmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler 
Rock’n Roll, Elvis Presley, Psikanaliz, İdeoloji, Kültür, Müzik.  
 

 
https://youtu.be/NAO56TNBJ3o 
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Sosyal Medya ve Dijital Diplomasi: Diplomasinin 
İletişimsel Boyutu Üzerine Kuramsal Bir Tartışma 

 
Doktora Öğrencisi Esra Gargalık 

Selçuk Üniversitesi 
 
Özet 
Dijital diplomasi ve sosyal medya arasındaki ilişkinin incelendiği bu çalışmada diplomasinin 
iletişimsel boyutu ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler sayesinde diplomasinin 
geçirdiği değişim süreci ele alınmıştır. Diplomasi genel olarak devletlerin birbirleriyle olan 
ilişkilerini tanımlayan, dış politika hedeflerini belirleyen ve devlet temsilcilikleri arasında 
gerçekleşen etkileşimlerdir. Ancak diplomasi kavramının sadece uluslararası alan içerisinde 
devletlerin birbiriyle kurduğu iletişim olarak tanımlamak yeterli değildir. Diplomasi çift taraflı 
bir iletişim ve etkileşim amaçlamaktadır. Bu nedenle ülkelerin diplomasi uygulamalarında 
öncelikle hedef kitlelerin dinlenmesi ve onların önceliklerinin belirtilmesi gerekir. İkinci olarak 
ülkenin kendisi adına kamuoyunu bilgilendirmesi, paylaşımlar yaparak onları ikna edebilecek 
girişimlerde bulunması gerekir. Devletler, diplomasi faaliyetleri içerisinde bu amaçları 
gerçekleştirebilme noktasında medyadan faydalanmışlardır. Medya, hükümet ve halk arasındaki 
uluslararası siyaset hakkında halkı bilgilendirme ve yabancı devletlerle olan ilişkilerin analizini 
yapma eylemlerini yerine getirdiği için diplomatik sürecin bir parçası haline gelmiştir. 
Diplomasi iletişim ile başlayan ve medya ile genişleyip büyüyen bir faaliyet zinciridir. 
Diplomaside medyanın kullanılma durumu ise tarihsel olarak iletişim alanında yaşanan 
teknolojik gelişmelere göre farklılık göstermektedir. Yazının icadı ile birlikte devletlerarası 
mektuplaşma, telgraf ve telefon hatlarının gelişimi sonrasında gazete, radyo ve televizyonun 
gelişimi ve son olarak yeni iletişim teknolojileri alanında yaşanan gelişmeler diplomasinin 
geçirdiği değişimleri ve diplomasinin medyadan bağımsız olarak yürütülemeyeceğini ortaya 
koymaktadır. Bununla birlikte haberleşme ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler de 
iletişimde zaman ve mekân boyutunu ortadan kaldırarak hızlı, ucuz ve etkin bir iletişimi 
mümkün kılmıştır. Diplomasi bağlamında giderek etkin bir şekilde kullanılmaya başlanan 
teknoloji ve internet unsurları dijital diplomasi kavramını gündeme getirerek diplomasi sadece 
diplomatların ve siyasi liderlerin tekelinde olma durumundan çıkarak sosyal medya aracılığıyla 
kitlelerle karşılıklı etkileşimin oluşturulduğu bir alan haline gelmiştir. Bu noktada dijital 
diplomasi, diplomasi iletişimini ve uygulama şeklini değişime uğratarak djital bağlantıların ve 
sanal dünyanın hâkim olduğu yeni bir iletişim biçimi ortaya koymuştur. Dijital diplomasi 
meselesinin tartışıldığı bu çalışmada değişen diplomasi anlayışının sosyal medya ile olan ilişkisi 
kuramsal bir zeminde görünür kılınmaya çalışılmıştır. Çalışmada siyasi liderlerin ve devletlerin 
dijital diplomasiyi, Facebook, Twitter ve Instagram uygulamalarını kullanma biçimi 
örneklendirilmiştir. Bu doğrultuda dijital diplomasi faaliyetleri Facebook’ta tanıtım, 
bilgilendirme, etkinlik oluşturma, imaj geliştirmek için kullanılmıştır. Twitter’da görüşlerin anlık 
olarak bildirilmesi ile takipçilerle diyaloğa dayalı etkileşim oluşturma ve siyasi katılıma imkan 
sağlama durumları yerine getirilmiştir. Instagram’da ise ulus markalaşması, siyasi liderlerin ve 
diplomatların kişisel görüntülerini yayınlayarak kamuoyu oluşturulmaya çalışılması, ülkeler arası 
dostluk ilişkilerinin kurulması gibi işlevleri yerine getirmek için kullanıldığı ortaya koyulmuştur.  
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Anahtar Kelimeler 
Diplomasi ve Medya, Sosyal Medya, Dijital Diplomasi 
 

 
https://youtu.be/FI8brKjmx-I  
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Diyalektikten Simülasyona Bireyci Tüketim Üzerine 
Kuramsal Bir Tartışma 

 
Öğr. Gör. Dr. Koray ÇANKAYA 

Pamukkale Üniversitesi 
 
Özet 
Modern dönem marx-çı terimlerle altyapı ve üretim ilişkileri üzerine temellenen tüketim 
dünyasını resmetmektedir. Bu dönemde yeniden üretilen metaların toplumsal ilişki biçimleri, 
kültür ve tarihle bir bağlantısı bulunmaktadır. Böylelikle metalar ile toplumsal tüketim pratikleri 
arasında diyalektik bir ritim ve etkileşimden bahsetmek mümkündür. Modern dünyada tüketim 
metaları tarih, kültür ve mitsel bir tüketim imgelemi üzerinden simgesel bir tüketim dünyası 
meydana gelmektedir. Toplumsal gerçekçiliğin de izdüşümünün görülebildiği bu tüketim 
dünyasının, günümüz tüketim dünyasından en büyük farkı, kitle iletişim araçlarının merkezi 
önemde olduğu, böylece algılama ve ritmi bozan imge hızına bağlı nesne veya gösterge 
dünyasının henüz etkisini hissettirmediği bir dönem olmasıdır. 
Postmodern, Geç Kapitalizm gibi terimlerle adlandırılan günümüz tüketim dünyası ise marx-çı 
terimlerle altyapı ve üretim ilişkileri üzerine temellenen bir tüketim dünyası yerine yine marx-çı 
terimlerle üstyapı dolayımlı tüketim pratiklerinin egemen olduğu bir sistemi yürürlüğe 
koymaktadır.  
Bu bağlamda artık tüketim ilişkileri, tarih, kültür v.b. toplumsal pratikler üzerinden metalar 
evrenini üretim ilişkileri düzleminden farklı bir yöne sevk etmiştir. Postmodern tüketim 
evreninde tüketici birey, kitle iletişim sistemlerinin güdümünde, meta yerine gösterge veya 
nesne güdümlü bir tüketim kültüründe haz peşinde koşmaktadır. Günümüz tüketim evreninde 
üretim ilişkilerine dayanan meta kültürü ile toplumsal ilişkiler tarih, kültür, ideoloji gibi modern 
toplumsal diyalektiğe dayalı bir tüketim evreni ve tüketici bireyden bahsetmek mümkün 
olmamaktadır. Dolayısıyla simgesel yaşamın toplumsal gerçekçi izdüşümü yerini Baudrillard’ın 
simülasyon olarak adlandırdığı tüketim evrenine bırakmaktadır. 
Bu çalışma kuramsal düzlemde erken modern dönem ile günümüz postmodern dönem tüketici 
bireyin tüketim pratiklerini ve tüketim dünyasını dünden bugüne meydana gelen iletişim kültür 
bağlamında ele alınan temel farklılıklar üzerinden postmodern kültürel kuram düzleminde 
tartışmaktadır. 
 
Anahtar Kelimeler 
Tüketim, Postmodernizm, Simülasyon 
 

 
https://youtu.be/GVIDw0k23oo 
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Yapay Zekâ Bağlamında İletişim: 
Fırsatlar, Riskler, Tehditler 

 
Arş. Gör. Yavuz Kanbur 

Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi 
 
Özet 
Yapay zekâ toplumsal açıdan endüstri devrindeki buhar makinelerine benzetilirse, işlemesi için 
gereken hammadde de veri olacaktır. Dijital depolama kapasitesinin artmasının yanında 
bilgisayarların işlem gücünün de artması sayesinde yapay zekâ günümüzde sosyal ve bilişsel 
dünyayla ilişkili kurabilmektedir. Öğrenebilen makineler kullanıcı deneyiminden yola çıkarak 
kitlesel örüntüleri keşfedebilmektedir. Bu sayede “araç”, kitlesi hakkında bireyden bireye, an be 
an fikir sahibidir. Çıktıların ekonomik beklentileri desteklediği alanlardaki dönüşüm gözle 
görülür hızla gerçekleşmektedir. İletişim ve enformasyon bağlamındaki birçok pratiğin, makine 
yetilerine uygunlukları bakımından yakın gelecekte evirilmesi beklenmektedir. 
İletişim alanında yapay zekâ yeteneklerinin teknik boyutta kavranması ve görünür hale gelmesi 
bilimsel şuurun gelişmesinde önemli rol oynayacaktır. Bu amaçla yaygın kullanımdaki yapay 
zekâ uygulamaları, yakın dönem projeksiyonlarıyla iletişim araçlarına, bireylere ve basın 
kuruluşlarına etkileri; fırsat, risk ve tehdit faktörleriyle incelenmiştir. 
Standart enformasyon üretim sürecinde makinelerin kullanımı, gerçek durum senaryolarında 
işlerliğini kanıtlamıştır. Yakın gelecekte rutin haber yazımı ve kişiye-kitleye göre özelleştirilmiş 
haber sürümleri gibi uygulamalar haber üretiminin farklılaşacağının göstergesidir. Kullanıcı 
bağlılığını ve kârlılıklarını artırmada birçok mecra, girift sibernetik bağlarla yapay zekayı iletişim 
süreçlerine eklemektedir.  
Teknoloji, emtianın üretim biçimini değiştirdiği gibi haber üretimini, enformasyon dağılımını ve 
kısmen de gerçekliği değiştirebileceği yetilere erişmiş durumdadır. Yapay zekâ içeren sonuçların 
başarısı, taklit ettiği insan melekelerine olan yakınlığıyla ölçülmektedir. Gelişmiş mühendisliğin 
ürünü humanoid avatarın mümkün kıldığı sosyal etkileşim bizi teknolojik çıktı olarak, eşyanın 
tabiatı gereği, etkileyecektir. Söz gelimi insana benzeyen robotun insansı mimiklerle 
konuşmasına verdiğimiz bilişsel ve şuurlu tepkiyi; fiziksel varlığına vakıf olamadığımız 
algoritmalara, kullanıcısı olduğumuzda vermemiz mümkün olmamaktadır. Bu bağlamda 
çalışmada mukayeseli örnekler aracılığıyla yapay zekanın iletişim alanındaki varlığı çeşitli 
boyutlarda görünür kılınmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler 
İletişim, Yapay Zeka, Makine Öğrenimi, Enformasyon, Sosyal Medya 
 

 
https://youtu.be/Iq7CQ4twk68 
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Bir İletişim Yöntemi Olarak Semboller ve Sağlık Bakanlığı 
Covid-19 Tedbirleri Kapsamında Hazırlanan ‘Kapalı 
İşyeri/Ofislerde Covid-19 İçin Alınacak Önlemler’ 

Broşüründe Yer Alan Sembollerin Göstergebilimsel 
Çözümlemesi  

 
Dr.Öğretim Üyesi Esra Tüylüoğlu 

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü  
 
Özet 
Sembol, iletişimden matematiğe, astrolojiden sanata, edebiyattan felsefeye, kültürden dine ve 
bilime kadar çok geniş bir yelpazeye sahip olduğu için disiplinler arası bir kavramdır. 
Sembollerin iletişim sürecinde yer alması kaçınılmaz bir sonuçtur. Çünkü insanlar zaman içinde 
yaşadıkları toplumun özellikleri doğrultusunda zihinsel, duygusal, sosyal ve ekonomik olarak 
gelişmektedir. Bu gelişim farklı gereksinimlerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Tüm bu 
etkenler de sembolün bir iletişim aracı olmasına vesile olmuştur. İletişim sürecinde sembolün 
işlerlik kazanabilmesi için kişiler arasında ortak bir anlamlandırmaya tabii tutulması 
gerekmektedir. Herhangi bir düşünceyi, mesajı ileten semboller insanların ortak paylaştıkları 
inançları, değerleri, tutumları ve eylemleri de içermektedir. Görsel İletişimde kullanılan tüm 
görseller, semboller, piktogramlar ve işaretler taşıdıkları evrensel nitelik ve uluslararası 
algılanabilirlik sayesinde herkes tarafından kolaylıkla anlaşılabilmektedir. Bu bağlamda ilgili 
kavramlar, konuşarak kurulacak herhangi bir iletişimden daha etkili olmakla birlikte mesajın 
daha geniş bir kitleye nüfus edebilmesini, hızlı bir şekilde algılanabilmesini ve kalıcı olmasını 
sağlamaktadır. Dünyayı ve ülkemizi de etkisi altına alan Covid-19 pandemisi sebebiyle de 
dünyanın pek çok yerinde görsel iletişim araçlarından ve sembollerden yararlanılmaktadır. 
Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı da, Covid-19 salgınının ortaya çıktığı günden itibaren 
halkın dikkatini çekmek için çok sayıda afiş ve broşür hazırlamıştır. Bu çalışmanın amacı Sağlık 
Bakanlığı tarafından Covid-19 Tedbirleri kapsamında çalışan kesime yönelik hazırlanan ‘Kapalı 
İşyeri/Ofislerde Covid 19 için Alınacak Önlemler’ Broşüründe yer alan 15 sembolün 
göstergebilimsel çözümlemesinin yapılmasıdır.  
 
Anahtar Kelimeler 
İletişim, Göstergebilim, Sembol 
 

 
https://youtu.be/cLeLVd04ISQ 
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Sosyal Medya ve Tüketim İlişkisine 
İletişimsel Bakışın Analizi 

 
Öğr. Gör. Dr. İsmail Baydili 

Fırat Üniversitesi 
 
Özet 
İnsanoğlunun yaşamı varlığının ilk gününden beri tüketim merkezli olsa da sanayi devrimi 
tüketim algısının yeniden yapılanmasına neden olmuştur. İhtiyaç fazlası üretimin bir sonucu 
olarak ihtiyaç fazlası tüketimin teşviki, bireyin yaşam ve tüketim algısını değiştirmiştir. Tüketim 
algısını baştan dizayn eden diğer bir gelişme ise ağ toplumuna evriliştir. Ağ toplumu ile yeni 
kimlikler ve aidiyetler oluşmuş, zaman ve mekân algısı yeniden tanımlanmıştır. Tüketim 
toplumunun dayattığı tüketme arzusu ağ toplumunun avantajlarıyla birleşince o güne kadar 
pasif tüketici olan bireyin aktifleşmesini ve “üre-tüketici” olmasını sağlamıştır. Bu yeni 
yönelimin meydana gelmesindeki en büyük etken sosyal medyadır. Sosyal medyanın 
yaşamımızdaki etkisi her geçen gün artmaktadır. Gerek erişim kolaylığı gerekse içeriğinin 
zenginliği bu etkinin güçlenerek büyümesini ve bireyin duygusal ihtiyaçlarını karşılamada 
önemli bir araç olmasını sağlamıştır. Tıpkı tüketim alışkanlıklarının birey üzerinde bıraktığı 
psikolojik tatmin gibi sosyal medya da bireylerin tatmin duygusuna hitap etmektedir ve bireyin 
tüketim odaklı yaşamının zirveye ulaşmasına hatta bireyin kendisini de metalaştırmasına neden 
olmaktadır.  
 
Sosyal medyanın yaşamda önemli bir konuma gelmesi birçok akademik çalışmaya konu 
olmasını sağlamıştır. Sosyal medya ile ilgili yapılan araştırmalar, sosyal medyanın alternatif bir 
medya, özgürlük, demokrasi ve psikolojik tatmin noktalarını vurgulasa da beraberinde gelen 
tüketim merkezli yaşam döngüsüne verdiği desteği inceleyen çalışma sayısı oldukça sınırlıdır. 
Sınırlı sayıdaki çalışmaların ulaştığı sonuçlar, yoğun kullanımı olan sosyal medyanın doğru 
değerlendirilebilmesi için önemlidir. Bu önemden yola çıkarak, bu çalışmada iletişim alanında, 
sosyal medya ve tüketim ilişkisi üzerine yapılmış araştırmalarının sonuçları nitel araştırma 
deseni içinde yer alan betimsel yorumlayıcı analiz tekniği ile incelenmektedir. Böylece iletişim 
alanının sosyal medya ve tüketim ilişkisine bakışını değerlendirip, eksik yönlerin tespiti 
amaçlanmaktadır. Çalışmada ele alınan araştırmalar TRDizin’de indeksinden dergilerden elde 
edilmiştir. “trdizin.gov.tr” adresinden “sosyal medya”, “tüketim” anahtar kelimeleri ile yapılan 
tarama sonucunda 3863 çalışmaya ulaşılmıştır. Fakat konu alanı bölümünden “iletişim” konusu 
seçildiğinde erişilen 3863 çalışmadan sadece 558 çalışmanın kaldığı görülmüştür. Son olarak 
elde etmek istediğimiz verilere ulaşımı kolaylaştırma ve analizleri daha sağlıklı yapabilme 
amacıyla TRDizin adresinde yer alan sonuç kümelerinden yararlanılmıştır. “Bireyler Tüketimi”, 
“Sosyal Medya Pazarlama” ve “Tüketici Davranışları” başlıklı sonuç kümeleri seçildiğinde 558 
çalışmadan sadece 20 çalışma ilgili konu kümeleri dahilinde kalmıştır. Bu çalışmada sınırlılıklar 
sonucunda elde edilen 20 akademik yayın analiz edilmiştir.  
 
Çalışmalardan elde edilen bulgular sosyal medyanın; yeni bir imaj dünyası oluşturduğunu, 
tüketim aracılığı ile meşruluk sağlamaya katkı sunduğunu, bireyi üre-tüketici formuna 
çevirdiğini, hedonik alışverişi teşvik ettiğini ve bireyin kendini inşasında etkin olduğunu 
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göstermiştir. Ayrıca iletişim ile ilgili tüm sınırlamalara rağmen çalışmaların ağırlıklı bir 
bölümünün sosyal medyanın pazar ekonomisi yönüyle alakalı olduğu da görülmüştür. Sosyal 
medya yeni bir pazar olarak önemli ve incelenmeye değer bir alan olsa da iletişim bilimleri 
açısından pazardan daha önemli bir kavramdır. Sosyal medya çağımızın en güçlü sosyalleşme 
alanıdır. Bu nedenle sosyal medyanın pazarlama ve halkla ilişkiler stratejileri dışında “sosyal bir 
alanın tüketim amaçlı kullanımının” da ele alınması gerekmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler 
Sosyal Medya, Tüketim, Ağ Toplumu, Tüketim Toplumu 
 

 
https://youtu.be/807BFYtrsM0 
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Aşırı Turizmde Yerel Halk – Ziyaretçi İletişiminin 
Yeniden Kurulması 

 
Dr. Öğr. Üyesi Özay Emre Yıldız 

TC Dokuz Eylül Üniversitesi Turizm Fakültesi  
 
Özet 
Turizm bir tüketim eylemidir. Yalnızca turistik mal ve hizmetlerin değil, yerin de tüketimini 
içerir (Urry, 1990). Hedef bölgeye gelen yeni tüketicilerin farklı gereksinimleri ve lüks tüketime 
yönelik farklı harcama örgüleri vardır (İçöz, 2005), ortalamanın üzerinde enerji tüketimi ve atık 
üretimine neden olur ve kaynaklar için rekabet yaratırlar. Dahası bu yeni tüketiciler geçici ve 
yabancıdır; hedef bölgenin yerel halk için varoluşsal anlam taşıyan toplumsal normlarından 
muaftır (Kianicka vd., 2006). Sonuçta (plansız) turizmin neden olduğu istenmeyen toplumsal 
etkiler, doğal ve kültürel çevredeki bozulma, özellikle hedef bölge yaşam eğrisinin ileri 
aşamalarında, toplumsal taşıma kapasitesi / kabul edilebilir değişimin sınırı aşıldığında yerel 
halkta turizme ve ziyaretçilere karşı açıkça düşmanlığa neden olabilir (Doxey, 1975; Stankey 
vd., 1984; Doğan, 2004). Bu düşmanlık yoğun rekreasyon alanlarındaki pankart ve afişler gibi 
görsel iletişim yoluyla kendini gösterebileceği gibi, yerel halk – ziyaretçi yüz yüze etkileşiminde 
sözlü ve sözsüz iletişimde de gösterebilir. Toplumsal çıkarlarının tehdit altında olduğunu 
düşünen sivil halk, tepki olarak toplumsal harekete giriştiğinde aşırı turizmden bahsetmek 
mümkündür. Aşırı turizmin, hedef bölge yaşam eğrisinin başında yapılması gereken, taşıma 
kapasitesini dikkate alan ve uzun vadeli sürdürülebilirliği hedefleyen pro-aktif hedef bölge 
gelişim planlamasının olmadığı (ya da uygulanmadığı) durumlarda gerçekleşeceği öne 
sürülebilir. Dahası bu aşamadan sonra sağlıklı yerel halk – ziyaretçi iletişiminin yeniden 
kurulamayacağı düşünülebilir; ancak durumun düzeltilmesi ve turizmden beklenen faydaların 
elde edilmesi için bu zorunludur. İletişimin yeniden kurulması sürecine, en önemli 
paydaşlardan olan yerel halkın çıkarlarının gözetildiği, kararlara katılımının, kaynaklara ve 
turizmin faydalarına adil biçimde erişiminin sağlandığı (reaktif) bir planlama ile başlanmalıdır 
(ARTN, 2020). Turistik ürün çeşitlendirmesi / farklılaştırması, aynı zamanda uygun pazarlama 
iletişimi ile yoğun rekreasyon alanlarında ziyaretçi yönetimi, park ve müzelere girişlerin 
düzenlenmesi gibi yöntemlerle turizmin zaman ve yer içinde yoğunlaşması azaltılabilir (Olalı ve 
Timur, 1988). Ziyaretçilerin yerel kültüre ve doğaya uyumlu bir turistik davranış göstermek 
üzere eğitimi çok önemli olacaktır. Aynı biçimde yerel yönetim, işletmeler ve yerel halkın da 
eğitilmesi gereklidir. Hedef bölge yönetim örgütlerinin, iletişimin yeniden kurulması için uygun 
teknolojileri de uygulamaya geçirmesi faydalı olabilir (Estêvão vd., 2014). Bu sayede ziyaretçi – 
yerel halk çatışması hafifletilecek, hedef bölgenin etkin pazarlaması yapılabilecek, yoğunluk 
azaltılarak hedef bölge yeniden canlanacak ve turizm kendisinden beklenen faydaları 
sağlayabilecektir.  
 
Mevcut çalışma, ilgili literatürü tarayarak sözü geçen iletişimin yeniden kurulması yönünde 
seçenekler sunmayı amaçlamaktadır.  
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Dijital Göçmenler için Dijital Yeterlilikleri Artırma 
Girişimleri: DigiComp’un Yenilikçi Öğrenme ve 

İletişim Kapasitesi   
     

Dr. Öğr. Üyesi Metin EKEN 
 Erciyes Üniversitesi 

 
Özet 
Dijital ortamlarla etkileşimin gerektirdiği yeni beceriler, sorumluluklar ve sorun alanları en 
temelde dijital göçmen-yerli dikotomisinde görüldüğü gibi yaş grupları açısından 
farklılaşmaktadır. Dijital yerli, ağ ortamında büyüyen kuşağı tanımlamak üzere kullanılırken 
dijital göçmen, dijital kültür ile sonradan karşılaşmış ve ona ayak uydurmaya çalışan yetişkinleri 
ifade etmektedir. Enformasyon teknolojilerinin yaygınlaşması, toplumu ağ toplumuna 
dönüştürmüştür; ancak bu yeni toplum modelinde eşitsizlik,  kullanım becerileri üzerinden 
devam etmektedir. Dijital teknolojilere erişimin yaygınlaşması farklı bir bölünmeyi beraberinde 
getirmiştir: Kullanma becerisinin yarattığı bölünme. Bu bölünme türü dijital teknolojilerin 
yarattığı riskler açısından önemli bir değişken olarak konumlanmaktadır. Konu ile ilgili 
istatistikler, hem yararlanmaya dönük eşitsizliklerin hem de risk boyutlarının anlaşılmasını 
sağlamak bakımından önemlidir ve istatistiksel veriler, özellikle düşük ve orta eğitim 
düzeyindeki dijital göçmenler açsından oldukça negatif ve riskli bir durumu işaretlemektedir. Bu 
sonuçlar günümüzde küresel ölçekte günlük hayatın neredeyse her boyutuna uzanan bir eylem 
alanına dönüşen dijital ortamların yetişkin eğitimine doğru genişleyen bir enformasyon ortamı 
içinde ele alınması zorunluluğunu açık bir biçimde göstermektedir. Bu sorunsaldan hareket 
eden ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından yürütülmekte olan Erasmus+ Programı Okul Eğitimi 
Stratejik Ortaklıklar eylemi kapsamında finanse edilen DigiComp kısa adıyla “Dijital Göçmenler 
için Dijital Yeterlilikleri Artırma: Dijital Bölünme ve Dijital Sosyal Eşitsizlikle Mücadele” projesi, 
değişik kategorideki dijital göçmenlerin karşı karşıya kaldıkları yeni ve karmaşık zorluklara 
yeterli cevabı vermeyi, böylelikle dijital bölünme ve dijital sosyal eşitsizlikle mücadele 
çabalarına katkı sunmayı amaçlamaktadır. Söz konusu proje kapsamında hazırlanan çalışma, 
projenin dijital sosyal eşitsizliklerle mücadele çabalarına yönelik yenilikçi öğrenme ve iletişim 
kapasitesini konu edinmektedir. Bu doğrultuda proje ürünlerinin; i. ana bileşenler, ii. işlevsel 
karakter ve iii. içerik bileşenleri çerçevesinde, nitel yönelimli betimleyici bir karakterde ele 
alınacağı çalışma, söz konusu ürünlerin eğitim, iletişim ve insan kaynağı alanında kapasite 
gelişimine sunabileceği katkıları tartışmayı amaçlamaktadır.  
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İletişim Fakültesi Öğrencilerinin Sayısal Vatandaşlık 
Özyeterlik Algılarına Göre Uzaktan Eğitim Deneyimlerinin 

ve Uzaktan Eğitim Sürecine Yönelik Tutumlarının 
Değerlendirilmesi 

 
Arş. Gör. Dr., Taner Kızılhan 

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 
 
Özet 
Bilgi Teknolojileri Devrimi ile beliren ve Bilgi Toplumu olarak adlandırılan yeni yapı birçok 
toplumsal kurumun dönüşümünü de beraberinde getirmiştir. Eğitim de yeni teknolojilerin etkisi 
ile bir dönüşüm geçiren kurumlardan biridir. Kızılhan’ın (Kızılhan,2016), yüksek lisans tezinde 
belirttiği üzere iletişim fakülteleri ve iletişim eğitimi, yaşanan teknolojik dönüşümün özünü 
iletişim teknolojileri oluşturduğu için, bu süreç içerisinde özellikle önem taşımaktadır. Ancak, o 
tarihten günümüze hala iletişim fakültelerinin dijital teknolojilerin dilini konuşan etkin dijital 
vatandaşlar yetiştirme konusundaki yetkinliği tartışma konusudur. Bununla birlikte, yaşanan 
Covid 19 salgınının eğitim sürecini, temelini dijital iletişim teknolojilerinin oluşturduğu bir 
uzaktan eğitim yapısına dönüştürmesi tartışmaya söz konusu olan dijitalleşmenin ne kadar 
başarı ile yerine getirildiğini ve özellikle öğrencilerin bu konudaki deneyimlerini ele almak 
konusunda eşsiz bir ortam sunmuştur. 
 
Bu bağlamda, bu çalışma Covid 19 salgını sürecinde uzaktan eğitim sistemi ile ilk defa tanışan 
üniversite öğrencilerinin sayısal (dijital) vatandaşlık özyeterliklerinin ve uzaktan eğitimde 
kullanılan arayüzün, bu süreçte yaşadıkları deneyim ve uzaktan eğitime yönelik tutumları 
üzerinde bir etkisinin olup olmadığının ortaya koyulması amacıyla gerçekleştirilmektedir. 
Araştırma Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İletişim Fakültesi birinci sınıf öğrencilerinin 
katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada birinci sınıf öğrencilerinin örnekleme alınma sebebi 
bu üniversitenin uzaktan eğitim sürecinde kullandığı arayüz ile ilk defa bu sene karşılaşmış 
olmalarıdır.  Araştırmaya toplamda 198 öğrenci katılmıştır. Araştırmaya katılan öğrencilere 
öncelikle 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz yarılının ilk haftasında bir ön test olarak dijital 
vatandaşlık özyeterlik algılarını ve üniversite hayatlarının ilk yılı itibari ile uzaktan eğitim 
sürecinden beklentilerini sorgulayan ölçek sunulmuştur. Sonrasında aynı yarıyılın  
tamamlanması ile birlikte son test olarak hem üniversitenin uzaktan eğitim sürecinde kullandığı 
sistemin kullanışlılığını hem de ilk yarıyıllarına ilişkin deneyimlerini ölçmeye yönelik ikinci bir 
ölçek uygulanmıştır. Sonrasında bu iki ölçekten elde edilen sonuçlar IBM SPSS Statistics 22 veri 
analiz programı aracılığı ile analiz edilerek karşılaştırılmıştır. Böylelikle, öğrencilerin hem 
uzaktan eğitim sürecine hem de bu süreçte kullanılan arayüze ilişkin tutumlarında deneyim ve 
sayısal vatandaşlık özyeterlik algıları arasında arasındaki ilişki düzeyinin etkisi sınanmıştır. 
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Büyükşehir Belediyeleri Web Sitelerinin Covid-19 Salgın 
Sürecinde Diyalojik Iletişim Açısından Analizi 

 
Dr. Öğretim Üyesi Aynur ARSLAN 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi 
 
Özet  
Günümüzde belediye-vatandaş iletişimi kurumsal web siteleri üzerinden dijital bir boyuta 
taşınmıştır. Belediyeler sayıları ve beklentileri giderek artan ve değişen hedef kitleleri ile; web 
siteleri üzerinden daha hızlı, kolay ve etkili iletişim kurabilmekte, kurum tanıtımı, hizmet ve 
faaliyetler hakkında bilgilendirme yapabilmekte ve birçok hizmeti e-belediye uygulamaları ile 
dijital ortamda güvenli bir şekilde verebilmektedirler. Web siteleri aynı zamanda vatandaşların 
sorun, talep, beklenti, tercih ve görüşlerini belediyeye iletebilecekleri diyalojik bir ortam da 
sunmaktadır. Belediyelerin başarısı hizmet verdikleri halkı iyi tanımalarına ve etkileşimin 
gücüne bağlıdır. 11 Mart 2020 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel bir salgın 
olarak ilan edilen ve hızla yayılan Covid-19 pandemisiyle mücadelede yerel önlemlerin önemi 
ortaya çıkmış ve yerel yönetim birimleri olarak belediyelerin sorumlulukları artmıştır. Salgın 
dolayısıyla evde kalmak zorunda olan, çeşitli kısıtlamalar nedeniyle engellenen vatandaşların 
başta sağlık, eğitim, sosyal yardım, beslenme, temizlik gibi birçok ihtiyacına belediye hizmetleri 
dahilinde çözüm üretmek, salgının yayılmasını önlemek için alınan tedbirlerin uygulanmasını 
desteklemek belediyelerin öncelikli görevleri haline gelmiştir. Bu süreçte evinden çıkamayan 
vatandaş için belediye ile iletişim kurmanın en önemli ve en kolay yolllarından biri web siteleri 
olmuştur. Bu çalışmada Covid-19 salgınında Türkiye’deki 30 büyükşehir belediyesinin web 
sitelerini salgın döneminde diyalojik iletişim aracı olarak nasıl kullandıkları Kent ve Taylor ‘un 
(1998) diyalojik iletişim teorisi bağlamında incelenmiştir. 01-31 Mart 2021 tarihleri arasında 
incelenen web sitelerinde Kent ve Taylor’un diyalojik iletişimi açıklayan altı prensibi; arayüz 
kullanım kolaylığı, medyaya yönelik bilgilerin kullanışlılığı, ziyaretçilere/gönüllülere yönelik 
bilgilerin kullanışlılığı, ziyaretçileri sitede tutma, yeniden ziyareti sağlamak ve diyalojik döngü 
kriterleri ve ayrıca Covid-19 ile ilgili belediye çalışmalarının web sitelerinde yer alma durumuna 
bakılmıştır. Böylece diyalojik iletişim 7 kriter ve 47 alt başlıkta incelenmiştir. Çalışmanın 
sonucunda büyükşehir belediyeleri web sitelerinin diyalojik iletişimin 6 kriteri açısından en 
güçlü olanı ziyaretçilere/gönüllülere yönelik bilgilerin kullanışlılığı, en zayıf olduğu ise medyaya 
yönelik bilgilerin kullanışlılığı ve etkileşimi açıklayan diyalojik döngü kriteri olduğu 
görülmüştür. Belediyelerin tanıtma faaliyetlerinde görece yeterli olduğu, tanıma faaliyetlerinde 
ise yetersiz olduğu saptanmıştır. Web sitesi üzerinden yapılan Covid 19 bilgilendirmelerinde de 
yetersiz olan büyükşehir belediyelerinin, salgın gibi olağanüstü durumlarda diyalojik iletişimi 
güçlendirmeleri ve web sitelerini bunun için bir fırsat aracı olarak kullanmaları önerilmektedir. 
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Yurt dışında Yayınlanan Türk Dizilerine İlişkin İzleyici 
Görüşleri (Kırgızistan Örneği) 

 
İrfan ARIK 

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi 
 

Özet 
Günümüzde dünyanın farklı coğrafyalarında birçok farklı ülkede Türk dizileri izlenmektedir. 
Türk dizilerinin bu başarısına paralel olarak da Türk dizileriyle ilgili yapılan araştırmaların sayısı 
her geçen gün artmaktadır. Türkiye’deki iç pazara yönelik üretimle başlayan ve yurt dışına 
açılmasıyla birlikte büyük bir ivme kazanan Türk dizileri dünyada dizi sektörüne son 15 yılda 
damgasına vurmuş vaziyettedir. Türk dizilerinin yayınlandığı ülkelerde gündem olduğu, 
izleyicilerin gündelik hayatının akışı içinde önemli bir yere sahip olduğu görülmektedir. Türk 
dizilerinin yoğun olarak izlendiği ve günlük sohbetlere konu olduğu ülkelerden biri de Orta 
Asya’da birçok yönüyle öne çıkan bir ülke olan Kırgızistan’dır. Kırgızistan’da Türk dizileri 
ülkenin en büyük kanallarında ve devlet televizyonunda yayınlanmış ve büyük bir izleyici 
kitlesine ulaşmıştır.  
 
Araştırmada nitel bir araştırma yöntemi kullanılmıştır. Türk dizilerinin yoğun olarak izlendiği 
Kırgızistan’da izleyicilerin Türk dizileriyle ilgili düşüncelerini derinlemesine görüşmeler yaparak 
ortaya koymak amaçlanmıştır. Bu amaçla yarı yapılandırılmış bir görüşme formu oluşturulmuş 
ve Türk dizilerinden en az birini bir sezondan az olmamak şartıyla izlemiş izleyicilerle yüz yüze 
görüşmeler yapılarak veriler toplanmıştır. Araştırma sonucunda izleyicilerin Türk dizilerini 
izledikten sonra Türkiye ve Türkler hakkındaki önyargılarının yıkıldığı ve olumlu düşüncelere 
sahip oldukları görülmüştür. Ayrıca izleyiciler, Türk dizilerinde bazen fazla dram olsa da gerçek 
hayatın gösterildiğini ve tarihi dizilerde tarihle ilgili daha önce bilmedikleri bilgiler edindiklerini 
belirtmişlerdir. Buradan hareketle Türk dizilerinin Türkiye’nin imajına olumlu katkı yaptığı ve 
Türkiye için bir yumuşak güç unsuru olarak değerlendirilebileceği sonucuna varılmıştır. 
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Göç ve Kültürlerarası İletişim Bağlamında Suriyeli-“Yerli” 
Etkileşimi ve Gündelik Yaşam Deneyimleri 

 
Arş. Gör. Dr., Sevil Bal Kızılhan 

Başkent Üniversitesi 
 
Özet 
 
Kültürlerarası iletişim alanında norm ve değerler birikimini tanımlayan “kültür” ile karşılıklı 
anlamaya yönelik bir düşünce-dil ve davranış örüntüsünü olarak “iletişim”i birlikte 
değerlendirmeye yönelen disipliner yaklaşım, göç literatüründe daha sınırlı bir düzlemde yer 
bulmakla birlikte; özellikle entegrasyon ve uyum tartışmaları çerçevesinde ele alınmaktadır. 
Göç süreci açısından farklı durum ve deneyim art alanlarına sahip birey ve grupların “yerleşik 
kültür” ile “alternatif, alt veya karşıt kültür” tanımları, yaklaşımları ve deneyimleri arasındaki 
“farklılık” ve “benzeşme”ye işaret eden bir çoğulculuk vurgusu, uluslararası göç olgusu 
üzerinden kültürlerarası iletişim perspektifiyle değerlendirilebilecek, ortak ve alternatif bir 
tartışma alanını da inşa etmektedir. Gündelik yaşam deneyimleri ise göç ve kültürlerarası 
iletişim tartışmasına hem mevcut durumun tespiti, hem de içerme/katılım değerlendirmesi 
açısından bir referans noktası oluşturmaktadır. Türkiye’deki Suriyeliler ve “yerliler” arasındaki 
ilişki ve etkileşimde “egemen kültür” bakışına odaklanan ve iki kültür bağlamını “yerli” olanın 
kavrayışı üzerinden değerlendiren bir tartışma odağı da bu çerçevede değerlendirilebilir. 
Türkiye’deki Suriyeli mülteciler ve kültürlerarası iletişim tartışmasını uluslararası göç süreciyle 
ilişkilendiren ve gündelik yaşam deneyimlerine odaklanan bir çerçeveden hareketle çalışma, 
“yerli”lerin bakış açısıyla Suriyeli mültecilerin kültürüne ilişkin kavrayışlarını ve buradaki 
stereotipleri tanımlayarak; kültürlerarası bir iletişim pratiğinin olanaklarını tartışmaya açmayı 
amaçlamaktadır. Bu çerçevede, “egemen kültür” normlarının nasıl tanımlandığı, “alternatif,” alt 
veya karşıt kültür” unsurlarıyla hangi noktalarda ilişkilendirildiği ve ortaklaşan kültürel 
pratiklerin gündelik yaşam deneyimini ve kültürlerarası iletişim sürecini nasıl biçimlendirdiği 
sorularına yanıt aranmıştır. Çalışma kapsamında, Ankara Örnek Mahallesi “yerlileri” ile 24 yarı-
yapılandırılmış derinlemesine görüşmenin gerçekleştirildiği saha araştırmasının bulgularından 
yararlanılmıştır. Çalışmanın sonucunda, gündelik yaşam deneyimi ve etkileşiminde egemen 
kültür normları ile alternatif, alt, karşıt kültür tanımları ve karşılaştırmalarının, fiziksel-sosyal-
ekonomik-siyasal, dini ve etnisiteye dayalı örüntülerle bir bütünlük oluşturduğu ve bu 
örüntülere ilişkin görüş ve deneyimlerin Suriyeli-yerli etkileşiminde kültürlerarası iletişim 
sürecini “fark/dışla(n)ma” ve “ortaklık/içer(il)me” vurgularıyla biçimlendirdiği görülmüştür. 
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Kamusal Alanın Yeni Dönüşümü: 
Büyük Veri ve Algoritmalar 

 
Ar.Gör. Akın Toker 

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 

 
Özet 
Toplumsal normların, kültürün ve ekonominin dijital mecralarda şekillenmeye başladığı 
günümüz toplumlarında bilginin kazanımı ve kontrolü büyük önem taşımaktadır. Gündelik 
ilişkilerin sosyal ağlar üzerinden belirlendiği günümüz toplumunda, yeni medya olanaklarının 
daha katılımcı ve demokratik bir toplum yapısı inşa ettiği iddia edilmektedir. Yeni bir kamusal 
alan olarak tanımlanan sosyal mecra otoritelerinin elde ettiği veriler kapsamında; yine kendi 
oluşturduğu ve bu veriler doğrultusunda şeffaf olmayan algoritmalar ile kitleleri yönlendirmesi 
son günlerdeki önemli tartışma konularından biridir. 
Kullanıcılarına video streaming yayıncılıktan, haritalara, yüz tanıma ve kaydetme 
teknolojisinden, ses tanımaya kadar geniş bir yelpazede kullanım olanağı sunan dijital mecralar, 
büyük verinin kazanımlarını zenginleştirmekte, aynı zamanda da elde edilen veriler ile kitleleri 
yeniden üretmektedir. Büyük verinin ve algoritmaların bize sunduğu bu akışkan ortamda filtre 
baloncukları ve algoritmalar gibi enstrümanlar kamusal alanı kimi zaman yok etmekte kimi 
zaman da varmış gibi görünerek görünerek müzakere ortamlarını ortadan kaldırmaktadır. 
Algoritmaların oluşturduğu yankı odaları -bazen de kullanıcıların isteğiyle oluşturulan filtre 
balonları- sayesinde müzakere ve uzlaşı ortamı ve daha önemlisi müzakere konuları 
bulanıklaşmıştır. Niteliksel tarihsel tasarım olarak hazırlanan bu çalışmada, büyük veri ve 
algoritmaların kamusal alanı ne yönde ve nasıl dönüştürdüğü tartışılmıştır. 
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Metinlerarasılıktan Transmedya Hikaye Anlatıcılığına: 
Harry Potter 

 
Araş. Gör. Beste ELVEREN ARI 

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi  
Doç. Dr. İlknur GÜRSES KÖS 

 Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi 
 
Özet 
Postmodernizm ile birlikte çeşitlenen anlatı yapıları, teknolojinin gelişmesi ile birlikte farklı 
mecralara yayılma olanağı bulmuştur. Transmedya hikâye anlatıcılığı, postmodern bir anlatım yöntemi 
olan metinlerarasılık ve medya içeriklerinin medya araçları arasındaki dolaşımını ifade eden 
medyalararasılık kavramlarından beslenmektedir. Transmedya genel olarak büyük bir hikâye 
yapısına sahip olan metinlerin parçalanarak farklı medyalar üzerinden yayınlanmasını ifade 
etmektedir. Hayran ve katılımcı kültür odaklı bir yapıya sahip olan transmedya, medyalar arası 
dolaşımda yayılmacı bir politika izlemektedir. Harry Potter’ın bir fantastik roman olarak başlayan 
yolculuğu, anlatının çoğullanarak ve izlek değiştirmesi ile birlikte tiyatro, kısa film, uzun metraj film, 
mobil oyun, video oyunu şeklinde devam etmektedir. Bu haliyle Harry Potter anlatısı diğer tüm 
medyalar ve mecralarda yeniden yazılmakta ve metinlerarası ilişkileri pekiştirmektedir. Bu bağlamda 
Harry Potter evrenine ait olan medya ürünlerinin öncül metinler ile olan ilişkisi metinlerarası 
ilişkiler, medya dolaşımı açısından medyalararası ilişkiler ve hikayenin medyalar arasında çoğullanarak 
yeniden yazılması bakımından transmedya hikâye anlatıcılığı kapsamında incelenecektir. 
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Jeanne Opgenhaffen’in Seramik Eserlerinde Rüzgar İmgesi 
 

Arş. Gör. Fevziye Yelmen 
Ordu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Seramik ve Cam Bölümü 

 
 
Özet 
Rüzgâr, etkisini gösterdiği alanlardaki nesneleri harekete geçirerek yüzeyde dalgalanma etkisi, 
savrulma oluşturarak, durağanlığa etki eder. Duyusal karşılığının yanı sıra, “Rüzgâr nereye 
savurursa” deyiminin karşılığı olarak da adeta özgürlük simgesiyle eş değer niteliktedir. 
Rüzgarın yapısındaki hareketlilik, onu nesnelerin varlıklarına etki edebilmesini mümkün 
kılmıştır. Örneğin, üzeri örtülü bir nesnenin altından giren rüzgâr, onu havalandırır ve onun 
kabarmasına neden olur. Farklı oluşumlar üzerinde, farklı etkilerinden kaynaklı pek çok biçim 
oluşturan rüzgârın, çeşitli kültürlerde dinsel ve sembolik anlamları temsil ettiğine inanılır. 
İmgesel bir içeriğe sahip olan rüzgarın, bu yönüyle fotoğraf sanatına benzer çağrışımlar 
yapabileceği de düşünülebilir.  
Bilindiği üzere fotoğraf, nostaljik duyumsamaya yol açabilir. Örneğin, soğuktan üşümüş bir 
insanın fotoğrafik imgesine bakan bir izleyici, söz konusu fotoğraftan derinlemesine etkilenip 
ürperebilir. Bu bağlamda, herhangi bir yüzeye basılmış fotoğraf nesnellik açısından somuttur, 
buna karşılık temsil ettiği görüntüler duygusal, başka bir deyişle soyuttur. Seramik bünyeler de, 
inorganik yapıları itibariyle cansızdırlar, hareketi değil durağanlığı temsil ederler. Rüzgârdan 
etkilenmezler, ancak yüzeyde pseudo bir etkiyle izleyiciye onun esintisini hissettirebilirler. 
Sanatçının böyle bir etkiyi seramiğin yüzeyinde vermesi, tıpkı fotoğraftaki gibi “an” yakalanarak 
kalıcılaştırılır. Bu çalışmada sanatçı Jeanne Opgenhaffen’in seramik eserlerindeki rüzgâr imgesi, 
göstergebilimden faydalanılarak fenomenolojik yöntemle ele alınacak ve seramik sanatının da 
rüzgar imgesi bağlamında, fotoğraf sanatının oluşturduğu illüzyonu oluşturabileceği fikrine 
ulaşılmaya çalışılacaktır.  
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Gece Fotoğrafçılığı Bağlamında Kent Vizyonu: Orhan 
Pamuk’un Turuncu Sergisi 

 
Doç.Dr., Mehmet Fatih YELMEN 

Ordu Üniversitesi 
 
Özet 
Gece ve gündüz, bir gün oluşturan önce, zamanında, sonra ve geçmiş şimdi gelecek gibi zaman 
kiplerinden oluşan süreçleri ifade eder. Bu yönüyle, ışığın kaynağını oluşturan güneşin iki farklı 
etkisini de temsil etmiş olur. Bunlardan biri; kuzey kutbuna yakın ülkelerde belli aylarda 
yaşanan “beyaz geceler”in dışında, gündüz vakti güneşten dünyaya ulaşan doğrudan ışık, diğeri 
ise gece vakti aydan yansıyan dolaylı ışıktır. İnsan gözü, her iki vakitte de algısal gerçekliği 
farkına varabilmektedir. Bununla beraber, gecenin yalnızca aydan yansıyarak gelen ışığı 
sebebiyle görme, gündüz olduğu gibi aydınlık değil, karanlık bir ortamda gerçekleşmektedir. 
İnsanoğlu, gecenin karanlığında hayatını kolaylaştırabilmek için alternatif aydınlatma 
yöntemleri geliştirmiştir. Ateşle başlayıp elektrikle devam eden bu süreç, günümüzde kentleri 
aydınlatan sokak lambalarıyla devam etmektedir. Lambalarda kullanılan ampuller, ışığın ısısı 
veya kullanılan filtre sebebiyle farklı renkler verebilmektedir. Genel olarak sarı ve beyaz 
renkteki ışık, yalnızca kentlerin sokaklarında değil, aynı zamanda kent silüetinin gece 
manzarasına katkısı olan iç mekanlarda da kullanılmaktadır. Fotoğraf sanatı açısından, gün ışığı 
dışındaki tüm yapay ışık kaynaklarından gelen ışıklarda, rengin düzeltilmesi gerektiği kabul 
edilir. Bu çalışmada, sokak lambalarının sarı ışığını estetik bir fenomen olarak kabul eden Orhan 
Pamuk’un İstanbul’da çektiği gece fotoğrafları, fenomenoloji yöntemi kullanılarak ele alınacak 
ve sarı ışığın fotoğrafik yüzeyin bütününde oluşturduğu rengin bir hatadan ziyade öznel bir 
tercih olduğu yorumlanmaya  çalışılacaktır. 
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City Vision In The Context Of Night Photography: 
Orhan Pamuk’s Orange Series 

 
Abstract 
Night and day refer to the processes consisting of tenses such as past, present and future that 
make up a day. In this respect, it represents two different effects of the sun, which is the source 
of light. One of these; direct light reaching the earth from the sun during the daytime, the other 
is indirect light reflected from the moon at night. Human beings can perceive their surroundings 
in light that has a different structure at both times. However, because of the light reflected from 
the moon, the act of seeing takes place in a dark environment, not as bright as in the daytime. 
Human beings have developed alternative lighting methods in order to make their life easier in 
the dark of the night. This process, which started with fire and continues with electricity, 
continues with streetlamps that brighten cities today. The light bulbs used in the lamps may give 
different colors due to the heat of the light or the filter used. Generally, yellow and white light is 
used not only in the streets of cities, but also in interior spaces that contribute to the night view 
of the city skyline. In terms of art of photography, it is accepted that the color should be 
corrected in the light from all artificial light sources except daylight. In this study, night 
photographs taken by Orhan Pamuk, who accepts the yellow light of street lamps as an 
aesthetic phenomenon, will be analyzed using phenomenology method and it will be tried to be 
interpreted that the color that yellow light creates in the whole photographic surface is not a 
mistake but a subjective preference. 
 
Keywords 
City, Street, Photography, Orhan Pamuk. 
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“Saçma Olan Aşkımızmış”: Arabesk ve Değişen 
Seyirci Psikolojisi 

 
Doç. Seçkin Sevim 

Marmara Üniversitesi 
Dr. Öğr. Üyesi Bilgen Aydın Sevim 

Sakarya Üniversitesi 
 
Özet 
Aile seyircisini sinema salonlarına çekmek Yeşilçam’ın temel stratejisiydi. Yeşilçam sinemacıları 
deneyim ve gözlemlerine dayanarak seyirci beğenisini öngörmeye çalışırdı. Ertem Eğilmez bu 
konuda sıradışı bir yeteğene sahipti. Eğilmez, sinemacılık kariyerinin ilk yıllarındaki kısa süreli 
bocalamadan sonra klasik bir Yeşilçam melodramı olan Sürtük (1965) filmiyle büyük bir çıkış 
yakaladı. Bu başarısını -gişede hayal kırıklığı yaratan Canım Kardeşim (1973) filmini istisna 
kabul edersek- 1970’li yıllar boyunca sürdürdü. Bu dönem aynı zamanda yerli sinemadaki 
krizin giderek derinleştiği yıllardı. Aile seyircisi zamanla sinema salonlarından uzaklaşınca 
Yeşilçam’ın çarkları bu kez lümpen seyircilerin beklentilerini karşılamak için dönmeye başladı. 
1970’li yılların ikinci yarısına damga vuran yerli seks filmleri, 12 Eylül Darbesi ile bıçak gibi 
kesildi. Ortaya çıkan boşluğu arabesk filmleri doldurdu. Video teknolojisinin devreye girmesi ve 
Almanya’daki gurbetçilerin yarattığı taleple birlikte yükselişe geçen arabesk filmleri can çekişen 
Yeşilçam’ın bir süre daha hayatta kalmasını sağladı. Eğilmez, 1980’li yıllarda müzik ve film 
piyasasına hâkim olan arabesk furyasını son filmi Arabesk’te (1989) kıyasıya eleştirdi. Bir 
zamanlar kendisinin de sıkça başvurduğu Yeşilçam Sineması’nın klişelerini hiç çekinmeden 
parodileştirdi. Ortaya çıkan absürt komedi, o zamana kadar Türk Sineması’nda örneği olmayan 
cesur bir girişim olarak seyirciden yoğun ilgi gördü. Bu çalışmanın amacı, Arabesk filminin, 
seyir zevki gelişmiş, arabesk kültüre ve Yeşilçam melodramlarına mesafeli duran potansiyel bir 
seyirci kitlesini açığa çıkardığını ortaya koymaktır. Bu amaçla, Arabesk filminin işitsel ve görsel 
unsurları sinemasal söylem çözümlemesi yöntemiyle incelenmiştir. Geçmişte ebeveynlerinin 
gözyaşı döktüğü hikâyelere kahkahalarla gülen bu seyirci, klasik Yeşilçam seyircisinden oldukça 
farklıdır. Yeşilçam’ın mezar taşını diken Arabesk filmi, yeni bir sinemanın ve yeni bir seyirci 
psikolojisinin miladı olur. 
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Çevirim içi Müzecilik: Kültürel Mirasın Dijital Dönüşümü 
 

Dr. Öğr. Üyesi Kemal DENİZ 
Munzur Üniversitesi 

 
Özet 
İçinde bulunduğumuz dijital çağ, toplumsal yaşamın neredeyse bütün yönlerini etkilemektedir. 
Dijital dönüşümün görsel kültür alanındaki yansımaları da artarak devam etmekte; toplum, 
kültür, teknoloji ve mekân arasındaki etkileşimi dönüştüren ortamlar gelişmektedir. Görsel 
kültür alanındaki birçok araç ve disiplinin dijitalleşmenin etkilerinden nasibini aldığı 
günümüzde müzecilik de çevirim içi, sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik, sanal miras, dijital 
miras gibi kavramlarla sık anılır olmaya başlandı. Son teknolojik gelişmeler sayesinde kültürel 
miras eserlerinin yüksek kalitede dijital kopyalarını üretmek de artık mümkün hale geldi. 
Kültürel mirasın koruyucusu ve gelecek kuşaklara aktarıcısı olan müzeler, gelişmekte olan 
artırılmış gerçeklik modellemeleri, sanal gerçeklik görüntülemeleri ve internet aracılığıyla 
çevirim içi ortamda, dijital teknolojinin olanaklarından yararlanarak, mekânsal sınırlarını 
ortadan kaldırmakta ve daha geniş kitlelere eserlerini ulaştırabilmektedir. Dijital dönüşüme 
uyum sağlayan ve eserlerini sanal gerçekliğe taşıyan müzelerin, kültür-sanat ile toplum 
arasındaki etkileşimi, fiziksel mekân sınırını ortadan kaldırarak geliştirmesi çok önemli bir 
atılımdır. Diğer yandan eserin kusursuz da olsa sanal temsili, orijinali ile arasındaki tarihsel, 
kültürel ya da sanatsal bağın sorgulanmasına neden olan bir ikilem de ortaya çıkarmaktadır. 
Dijitalleşme ile mevcut olan nesne elektronik bir kopya olarak yeniden üretime dönüşür. 
Böylece sanal olan gerçek, gerçekliğini (orijinalliğini) kaybeder. Bu bağlamda müzenin kültürel 
ve sanatsal mirasın geleceğe aktarıcısı olmasının kanıtı olan, gerçek kültür miraslarını ya da 
özgün sanat eserini sergilemesindeki işlevinin, onların sanal temsillerinin sergilenmesi sonucu 
nasıl bir dönüşüme uğradığı da sorgulanmaya değer bir konudur. Bu çalışmada, sanallık-
gerçeklik kavramları üzerinden müzeciliğin günümüzde ulaştığı dijital dönüşüm ve gelecekte 
hangi boyutlara ulaşabileceği, çevirim içi müze pratikleri üzerinden tartışılmaktadır. 
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TRT Haber Mobil Sitesinde Konumlandırılan Haber 
Etkileşim Birimlerinin Kullanılabilirlik Düzeyi 

 
Prof. Dr. Filiz Tiryakioğlu 

Anadolu Üniversitesi 
Dr. Mahmut Ercan 

 
Özet 
Bilişim teknolojilerindeki gelişmeler, haber medyasının dijitale taşınmasını ve eşgüdümlü bir 
biçimde teknolojiyle hareket etmesini sağlamıştır. Haber erişim kanallarının kodlama tabanlı 
sistemler aracılığıyla sunulması haberin ve okuyucunun anatomisinde çeşitli değişim ve 
dönüşümlere neden olmuştur. Söz konusu ortamlardan erişilen haberler, yapısı itibariyle 
okuyucuya aynı zamanda kullanıcı niteliği kazandırmıştır. Ancak kullanıcının haberle 
arasındaki etkileşim ve iletişimin tasarlanmasının görece ihmal edildiği söylenebilir. Haberlerde 
kullanıcıyla etkileşim sağlayacak birimlerin, hem kullanılabilirlik hem de karşılıklı iletişim ve 
etkileşim bağlamında nasıl konumlandırıldığının saptanması, haber ve kullanıcı arasındaki 
bağlantının, işlerliğinin sağlıklı bir zemine oturması açısından önemli bir hale gelmiştir. Tüm bu 
düşünceler etrafında çalışmada, devletin sahip olduğu yayın organlarından birisi olan TRT 
Haber sitesinin mobil sürümünde sunulan haberlerdeki etkileşimsel ögelerin, kullanılabilirlik ve 
etkileşim düzeylerinin nasıl kurgulandığının soruşturulması sağlanmıştır. Nitel araştırma 
yönteminin benimsendiği çalışmada bulgulara erişebilmek amacıyla sezgisel değerlendirme 
tekniğinden yararlanılmıştır. Bulgular bağlamında ulaşılan sonuç irdelendiğinde, TRT Haber 
mobil sitesinin haber etkileşim birimlerinde kullanıcı ve haber ilişkisini aksamasına ya da 
engellenmesine sebep olan sorunların olduğu tespit edilmiştir. 
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Public Relations Innovation and Its Impact on Ecotourism. 
A Systematic Review of the European Tourism Sector 

 

Dr. Öğr. Üy. Muhammet ERBAY 
Selçuk ÜniversitesiTurizm Fakültesi  

 
Abstract 
The concept ecotourism has been widely debated and has gained acceptance as a paradigm of 
sustainable development both in academic debate and on the international tourism market. The 
term "ecotourism" is not universally accepted. Numerous and often conflicting definitions of 
ecotourism have been offered, and there is no single agreed-upon definition. Ecotourism in all 
of its manifestations is often touted as a means of ensuring sustainable protection of the 
environment while also benefiting local people economically. Perhaps, community-based 
tourism planning practices have been advanced as a condition for sustainability. To be sure, 
ecotourism has been characterized by changing interpretations of its context and a lack of broad 
theoretical and functional agreement. Effective operations in every industry requires multiple 
engagements with the stakeholders as much as possible. It creates a conducive environment 
where the parties become aware of the developments in place and the possible implications at 
hand. As in many other industries, the modern revolution and the growth of the internet have 
resulted in the emergence of new communication tools and activities for the tourism industry. 
These include online booking portals, ranking and rating platforms, online travel communities, 
blogs, and common online social networking services such as Facebook or Twitter. All these 
communications tools continue to shape the entire public relations paradigm. Public relations is 
the mechanism by which a firm attempts to establish amicable business relationships with its 
customers and clients especially in multiple communication channels. It is important for 
businesses to consider their consumers' expectations and desires in order to tailor their offerings 
accordingly in the travel and tourism industry. In tourism, public relations remain a very critical 
subject with where the agencies and other tourism boards intend to engage the potential clients 
using appealing techniques. Public relations remain one of the major protocols when addressing 
new issues challenges. Public relations is critical for businesses and tourist institutions' 
communication activities and correspondence. Despite this, there is a disconnect between 
theory and reality in ecotourism public relations. In the one side, public relations theory, 
models, and principles have not been developed or implemented the specific paradigm. 
Therefore, the paper attempts to address the current developments in public relations 
innovations and the impact they bring on ecotourism. A systematic review of the concept and 
ideas of public relations in promotion of ecotourism will be discussed.  
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Kozmetik Markalarının Web Sayfası ve Sosyal Medya 
Kullanımının Reklam ve Halkla İlişkiler Bağlamında 

Değerlendirilmesi: Dove, Nivea ve Loreal Örneği 
 

Yrd. Doç. Dr. Kamil Kanipek 
İletişim Fakültesi, Yakın Doğu Üniversitesi 

Yrd. Doç. Dr. Özen Çatal 
İletişim Fakültesi, Yakın Doğu Üniversitesi 

 
Özet 
Günümüzde kişisel veya profesyonel alanda yaygın bir şekilde kullanılan internet teknolojisi 
markalara görünürlüğün artırılması, tüketicilere doğrudan erişimin sağlanması gibi birçok 
olanaklar sunmaktadır. Firma ve ürünleri hakkında bilgiler içeren internet sayfaları, bu firma ve 
markalara ait sosyal medya hesaplarıyla da desteklenerek, kurumsal kimliğin oluşturulması, 
tüketicilerle etkileşimli bir iletişim kurulması bakımından pazarlama yöntemlerinin önemli bir 
aracı haline gelmiştir. Reklam ve halkla ilişkiler açısından doğru kullanıldığı zaman markaya 
yönelik imaj geliştirme ve itibar oluşturma çalışmalarında önemli bir fonksiyona sahip sosyal 
medya hesaplarının kullanıcı etkileşimi bakımından değerlendirilmesinin, halkla ilişkiler 
faaliyetlerinin başarısı açısından önemli bir gösterge olduğu söylenebilir. 
Bu bağlamda bu çalışmada Dove, Nivea ve Loreal olmak üzere, üç kozmetik markasının 
kurumsal web sayfaları ve sosyal medya hesapları örneğinden yola çıkılarak, marka 
yönetiminde internetin rolü ele alınacaktır. Çalışmada, söz konusu markaların web sayfaları ve 
sosyal medya hesapları içerik analizi yöntemiyle reklam ve halkla ilişkiler unsurları bağlamında 
analiz edilmektedir. Aynı pazara yönelik rekabet içerisinde olan her üç kozmetik markasının 
güncellik ve etkileşimlilik bağlamında değerlendirilen web sayfaları ve sosyal medya hesapları 
incelendiğinde, özellikle etkileşimlilik fonksiyonları bağlamında farklar gözlemlenmiş, tüketici 
ile olan etkileşimin güçlü ve zayıf yönleri olduğu saptanmıştır.  
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Yapısal Değişimi: 

Yeni Nesil Kütüphaneler Üzerine Bir Değerlendirme 
 

Doç. Dr. Mehmet Umut Tuncer 
Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü 

 
McLuhan, konvansiyonel medya ile bireyin etkileşimi sürecinde kaynaktan gelen bilgilerin alıcı 
tarafından işlenme biçiminin bireyi karakterize ettiğini, toplumun bir parçası olan bireyin 
kişiliğinin biçimlenmesinin ise toplumsal örgütlenmede spesifik etkileri ortaya çıkardığını ileri 
sürmüştür. Özellikle basılı iletişim teknolojilerinin, insan beyninin görsel bilgileri işlemesinde 
eğitici bir rol üstlendiğini iddia etmiştir (Sui ve Goodchild, 200: 9). 
 
Kuşkusuz, özellikle sosyal medyanın toplumsal hayata yerleşmesinden sonra toplum tarihinin 
sosyolojik fenomeni olan dijital çağ, bilgiyi arama davranışında kristalize etkiler ortaya 
çıkarmıştır. İletişim teknolojilerinin yaygınlaşması, ulaşılabilir bilginin “zahmetsizce” çağrılması 
ve tüketilmesi, her ihtiyaç duyulduğunda o bilginin ya da diğerlerinin yeniden çağrılabilecek 
olması, bilginin içselleştirilerek bireyin entelektüel birikiminin artmasını sağlamada bir bariyer 
oluşturma riski yaratmaktadır. Tabi ki teknoloji toplumsal ilerlemenin temel dinamiklerindendir 
ve onunla eleştirel bir ilişki kurmak radikal bir düşüncedir. Ancak teknolojinin, kullanım 
alanlarında çeşitli modifikasyonlar gerçekleştirerek, işlevselliğini ve bireyi biçimlendirme 
üslubunu idealize etmeyi düşünmek idealist bir girişimdir. Bu doğrultuda bu araştırmanın amacı 
dijital çağda bilgi-birey etkileşiminde kütüphanelerin geleneksel rolünde ortaya çıkan kırılmaları 
incelemek, yeni nesil kütüphane kavramını tanımlayarak, yeni nesil kütüphanelerin bilginin 
tüketiminde ve içselleştirilmesinde sağlayabileceği katkıyı araştırmaktır. Araştırmada Aydın 
ilinde kütüphane yöneticiliği görevi yürüten 5 kişi ile derinlemesine mülakat gerçekleştirilmiş, 
yeni nesil kütüphanelerde geleneksel ile dijitalin grift bir alan oluşturabileceğine ilişkin öneriler 
sunulmuştur.  
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McLuhan will begin to argue that the shaping of the individual's personality reveals specific 
effects in social organization, and that the shaping of the personality of the individual, which is 
a part of the shaping of the personality of the individual, which is a part of the way the 
individual is processed by the buyer, will begin to argue that it reveals. Claiming that web 
communication technologies play an educational role in the human brain processing visual 
information (Sui and Goodchild, 200: 9). 
 
Undoubtedly, the digital age, which is a sociological phenomenon in the history of society, 
especially after the socialization of social media, has revealed crystallized effects on search 
behavior. The widespread use of communication technologies, the "effortless" recall and 
consumption of information create a risk of creating a barrier to the increase in the intellectual 
accumulation of the individual by internalizing the information. Of course, technology is one of 
the fundamental dynamics of social progress, and establishing a critical relationship is a radical 
idea. But it is an idealistic undertaking to think about idealizing the way the technology is 
shaping the pie and the individual by making various modifications. In this direction, the 
purpose of this research is to examine the emergence of the traditional role of education in the 
interaction of information-individual in the digital age, to define the concept of the new 
generation library and to investigate the content that the new generation libraries can provide in 
the presentation and internalization of information. In the research, in-depth interviews were 
conducted with 5 people who are working as library managers in Aydın province, and they will 
make a proposal that digital and digital can create a gray area in new generation uses. 
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