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UHİVE DERGİMİZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

1. Dergimiz hakemli ve uluslararası indeksli bir dergidir. Her yayın en az iki alan uzmanı 
hakem tarafından değerlendirilmektedir. İki alan hakemi tarafından olumlu “yayınlanabilir” 
yönünde rapor almayan yayınlar dergimizde yayınlanmaz. Bu durum karşısında hiçbir 
yazar(lar) dergimiz üzerinde bir hak iddiasında bulunamaz. Dergimizde yayınlanmaya 
hak kazanan “Etik Kurul Raporu” bulunan yayınlara dair etik kurul bilgileri yazılı olarak 
editörlüğe gönderilmesi ve sisteme yayın yüklenirken sisteme yüklenmesi zorunludur. 
Etik kurul raporu olan ve sisteme bilgisi girilmeyen ya da yazılı olarak editörlüğe bilgileri 
ulaştırılmayan çalışmalardan doğan her türlü sorumluluk yazar(lar)’a aittir. Dergimizin 
hiçbir kurulu ve yetkilisi bu konuda maddi ve manevi sorumluluk kabul etmez. Dergi 
kurul ve üyeleri “yetkilileri” Hukuki yükümlülük altına alınamaz. Her yazar ve yazarlar bu 
durumu peşinen kabul etmiştir. 

2. Dergi hakem ve kurullarında yer alan akademisyen ile diğer yetkililer hakkında yazar(lar) 
dergi sistem işleyişi sürecine dair bir talepte bulunamaz. Bulunsalar bile herhangi bir bilgi 
kendilerine verilmez, sistem süreci değiştirilmez. Dergimiz ile ilgili her türlü bilgi derginin 
web sayfasında www. uhedergisi.com adresinden edinilebilir. 

3. Dergimiz yılda DÖRT sayı şeklinde çıkmakta her yılın “Mart – Haziran – Eylül ve Aralık” 
aylarının son günü derginin sayısında bulunan tüm makaleler tek cilt halinde dergi web 
sistemine yüklenir. Dergi web sisteminden makaleler tüm okuyucular tarafından indirilir 
ve ilgili eser  “makale” ve dergimize atıf yapılmak koşulu ile kullanılabilir. Dergimizin tüm 
sayılarına okuyucular ücretsiz olarak ulaşmaktadır. 

4. Dergimizde yayınlanan tüm makaleler (ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-
2004 Belge No: 12880) kalite belgeleriyle ve (2015/04315-2015-GE-18972) Marka patent 
ile güvence altına alınmıştır. Yayınlanmış olan makaleler kalite, marka patent ve doi bilgileri 
ile ilgili çalışmanın yazarlarına eserleri hakkında her türlü hukuki hak ve uluslararası 
güvence sağlamaktadır. 



III

5. Dergimiz basılı ve e dergi olarak yayınlanmaktadır. Print: 2148-3930 / Online: 2148-3965 
numarası ile T.C. Kültür Bakanlığından dergimiz hakkında her türlü bilgiye ulaşılabilir. 

6. Dergimizde apa sistemi uygulanmaktadır. Metin içinde (Yılmaz, 2015: 1) veya (Yılmaz ve 
diğ., 2015:1) şeklinde kaynak gösterimi, kaynakçada ise YILMAZ, M., (2015). Rusya’da 
TV Yayıncılığı ve Ulusal TV Kanallarının İnternet Sitelerinin İçerik Analizi, UHİVE, Sayı: 
6, Cilt: 3, ss.1-2 şeklinde gösterilir. Tüm yazarlar dergimizin son güncel sayılarını takip 
ederek ilgili sayılarda yayınlanan makalelerdeki yazım formatını kendi çalışmalarında 
uygulayabilir. İnternet kaynaklarında mutlaka erişim tarihi ve son ulaşılabilen internet 
linkinin tamamının başta kaynakça ve metinin kullanıldığı sayfa altında numaralandırılarak 
gösterilmesi bir zorunluluktur. 

7. Kaynakça Türkçe alfabe sıralamasına göre düzenlenir. Tüm yazarlar için derginin son 
sayısındaki yazım formatı dikkate alınmak zorundadır. 

8. Dergimiz uluslararası indeksli bir dergi olup dergimizde yayınlanan tüm çalışma ve 
makaleler derginin yayınlandığı tarih itibariyle ilgili indekslere mail yolu ile ulaştırılır. 

9. Dergimizde özgün araştırma, inceleme, derleme, olgu sunumu, proje ve kitap tanıtımı 
“makale formatında olmak zorundadır”  türünde yayınlara yer verilmektedir. 

10. Dergimize gönderilen tüm çalışmalar sisteme yüklendiği şekil ve an itibariyle başka bir 
dergide yayınlanmamış, değerlendirmeye alınmamış ve red edilmemiş olması gerekir. 
Tüm sisteme yüklenen makaleler yazar(lar) tarafından bu kurallara uyulduğunu kabul 
etmiş sayılır. Aksi durumda ilgili yazar(lar) hakkında dergimiz hukuki haklarını saklı tutar. 
Oluşabilecek olumsuzluk karşısında maddi ve manevi tüm sorumluluk ilgili yazar(lar)’a 
aittir. Dergimiz T.C. Kanunlarına göre hareket eder.
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GENERAL INFORMATION ABOUT  UHİVE JOURNAL

1- Our journal is a refereed and internationally indexed journal. Each paper is evaluated by two 
referees who are field experts. The articles not reported as “issuable” positively by two field 
referees aren’t published in our journal. None of the author(s) can lay a claim on our journal 
in this case. Data, concerning the ethics committe of  the studies, approved to be published 
in our journal, having the Ethics Committee Report, should be submitted to the editors in 
written and uploaded to the system with the article. Author(s) should take the responsibility 
of their articles, having the Ethics Committee Report, which were not submitted to the 
editors in  written and were not uploaded to the system. None of the committes and the 
authorities in our journal are responsible for pecuniary and non-pecuniary damages. The 
committes and the authorities in our journal do not have any legal obligations. Author(s) 
have accepted this situation beforehand.

2-  Author(s) cannot make a demand for the journal’s procedure concerning the academicians 
in journal’s referee board and other boards and other authorities. Even if so, they aren’t 
given any information, system process cannot be changed. Necessary information about 
our journal can be obtained from the website of the journal www.uhedergisi.com

3- Our journal publishes four times a year, all articles in the relevant volume of journal are 
uploaded to the web system of the journal in one volume on the last day of the months 
“March, June, September and December” All readers can download the articles from the 
journal’s web system and the relevant paper “article” can be used on condition that our 
journal is cited. Readers can download all volumes of our journal for free.

4- All articles published in our journal are assured with certificate of quality (ISO 9001-2008 
Doc. No: 12879 & ISO 14001-2004 Doc. No: 12880) and trademark patent (2015/04315-
2015-GE-18972). Articles published provide their authors with all kinds of legal rights 
and international assurance regarding their articles with quality, trademark, patent and doi 
information.

5.  Our journal has both printed and online versions. Necessary information about our journal 
can be obtained from the T.R. Ministry of Culture with the number Print: 2148-3930 / 
Online: 2148-3965 
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6.  APA system is used in our journal. Reference within the text should be (Yılmaz, 2015: 1) 
or (Yılmaz et al. 2015:1), in the reference part YILMAZ, M., (2015). TV Broadcasting In 
Russia And Website Content Analysis Of The National TV Channels , UHİVE International 
Peer-Reviewed Journal Of Communication And Humanities Research,  Issue:6, Volume:3, 
pp.1-2. All authors must follow the latest volumes of our journal and apply the print format 
of the published articles in their own papers. It is an obligation to indicate the access date of 
the internet sources and the last accessed full internet link in the references and below the 
page by giving numbers.

7.  References are arranged by the Turkish alphabet. The printing format in the last volume of 
the journal should be taken into account by all authors.

8.  Our journal is an internationally indexed journal, and all articles and papers published in 
our journal are sent to relevant indices via e-mail by the publication date of the journal.

9.  Original research, analysis, compilation, case study, project and book introduction “have to 
be in an article format” and these publications are also included.

10.  All papers sent to the journal and uploaded to the system shouldn’t be previously published, 
not evaluated and not rejected. All articles uploaded to the system are acknowledged that 
author(s) conform to these rules. Otherwise, our journal keeps its legal rights reserved. All 
material and moral responsibility regarding a negative situation belong to author(s). Our 
journal acts in line with the T.R. Law.
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Değerli Bilim İnsanları., 

Dergimizin bu sayısında toplam 10 çalışmaya yer vermiş bulunmaktayız. Dergimizin bu sayısında yine 
birbirinden değerli farklı konularda ve disiplinlerde hazırlanmış çalışmalar bulunmaktadır. Her sayımızda ol-
duğu gibi yine bu sayımızda da alanında uzman değerli hakemlerimiz sayının hazırlanmasına katkı sağlamış 
ve emek sarf etmiştir. Kendilerine bu katkılarından dolayı teşekkür ederim. Ayrıca dergimizin uluslararası 
alanda ve akademik çevrede tanınması konusunda çalışmalar yapan tüm ekip arkadaşlarımıza da ayrıca teşek-
kür ederim. Değerli yazar(lar) bu sayımız itibariyle geçmişten gelen tüm sayılardaki makaleler ile bu sayıdan 
itibaren yayınlanacak tüm makalelere artık DOI vermeye başlamış bulunmaktayız. Tüm yazarlarımızın geçmiş 
sa¬yılarda yayınlanmış olan makalelerine yönelik DOI numaralarını derginin web sayfasından ilgili makalenin 
özetinin yayınlandığı sayfaya girerek özetlerin altında bulunan DOI numaralarını kullanmaları yeterli olacaktır. 
Bir sonraki sayımız Nisan – Mayıs ve Haziran aylarını içine alacak şekilde sistemdeki yerini alacaktır. Tüm 
okurlarımıza yazarlarımıza ve dergi kurullarında bulunan bilim insanlarına hayırlı uğurlu olmasını temenni 
eder saygılarımı sunarım. 

(Dergimizde etik kurul raporu gerektiren her türlü çalışmada yazar(lar) editörlüğe ve derginin siste¬mine 
yayın yüklerken gerekli etik kurul rapor bilgilerini girmekle yükümlüdür. Hiçbir koşul ve şartlarda oluşan 
ya da oluşacak bir sorunda – problemde dergimiz, yayın kurulu, imtiyaz sahibi, yazı işleri, hakem ve bilim 
kurulları sorumluluk kabul etmez. Yazar(lar) bu bilgiyi dergiye yazılı olarak vermekle yükümlüdür. Bu 
konuda tüm sorumluluk yazar(lar) a aittir). 

Basın Yayın Kanunun “5187” gereğince basılı eserler yoluyla işlenen fiillerden doğan maddi ve manevi 
zarar m-13-14 kapsamında dergimizde yayınlanan yayınların içeriği ve hukuki sorumluluğu tek taraflı olarak 
yazar(lar) a aittir. Dergimiz, yönetim, hakem, editör, bilim ve imtiyaz sahibi bu yükümlülükleri kabul etmez. 
Dergimizde bilimsel içerikli, literatüre katkı yapan, bilimsel anlamda değer ifade eden çalışmalar kabul edilir 
ve yayınlanır. Bunun dışında siyasi, politik, hukuki ve ticari içerikli fikri sınai haklar kanununa aykırılık içeren 
yayınlara yer verilmez. Olası bir olumsuzluk durumunda yazar(lar) doğabilecek her türlü maddi ve manevi 
zararı peşinen kabul etmiş ve yüklenmiştir. Bu nedenle ikinci üçüncü ve diğer şahıs ile kurumlar konusunda 
dergimiz yönetimi ve kurulları hiçbir sorumluluğu kabul etmez. Bu yönde dergimiz ve kurulları üzerinde bir 
hukuki yaptırım uygulanması söz konusu olamaz. Eserlerin içeriği ve mevcut durumu yazar(lar) ait olup 
dergimiz bu yayınların sadece yayınlanması ve literatüre kazandırılması aşamasında görev üstlenmiştir. Tüm 
okuyucu, kamuoyu ve takipçilerine ilanen duyurulur.

Ali Murat KIRIK
Baş Editör



XIII

Distinguished Scientists.,

We have published a total of 10 papers in this volume. These articles in this volume prepared in various 
subjects and disciplines are highly valuable. The articles are research and literature studies. Our esteemed 
referees being expert in their fields worked hard and contributed to the preparation of this volume. I extend my 
thanks to them for their efforts. I would like to thank you to the whole team who conduct studies con¬cerning 
the international academic recognition of our journal. Dear author(s), we have started to give DOI numbers to 
all articles both the ones previously published and those that will be published as of this volume. All authors 
can learn the DOI numbers of their previously published articles from the web page where the relevant article’s 
abstract is published; DOI number is just below the abstract. Our next volume that includes the months of 
April,  May and June will be uploaded to the system. I hope this new volume will yield fruitful results for all 
our readers, authors and scientists taking place in the boards of our journal. Best regards.

(In any kind of study requiring ethical board report in our journal, author(s) is/are obliged to enter the 
data of necessary ethical board report while uploading their publication in editorship and journal system. 
Our journal, publication board, grant holder, editorial office, referee and science boards do not undertake 
any responsibility for a problem to occur under any circumstances and conditions. Author(s) is/are obliged 
to give this information to journal in written. All liability in this issue belongs to author(s)). 

As per the “5187” of Press Law, material and emotional damage arising from the actions via published 
works, the content and legal responsibility of the publications published in our journal within the scope of 
m-13-14 unilaterally belong to author(s). Our journal, executive board, referees, editor, science board and 
publisher don’t accept these obligations. The scientifically valuable papers with scientific content which 
contribute to literature are accepted and published in our journal. Apart from this, the papers with political, 
legal and commercial content which are against the intellectual property rights are not accepted. in case of 
a possible negative situation, author(s) is/are regarded as accepting and undertaking all kinds of possible 
material and emotional damage beforehand. Therefore, our journal’s management and other boards don’t 
accept any responsibility regarding the second, third and other persons and institutions under any condition. 
in this sense, a legal sanction on our journal and its boards is out of question. The content and the current 
status of the papers belong to author(s) and our journal only takes part in the publication of these papers 
and contribution to literature. Respectfully announced to all readers, public and followers by publication.
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FACEBOOK’TA GÜVENLİK DAVRANIŞI VE MAHREMİYET 
KAYGISI:İSTANBUL’DA YAŞAYAN KULLANICILARA İLİŞKİN  

BİR ARAŞTIRMA1

SECURITY BEHAVIOUR AND PRIVACY CONCERN ON FACEBOOK: A 
RESEARCH REGARDING ISTANBUL USERS

Melis OKTUĞ ZENGİN1, İbrahim ZENGİN2

1 Nişantaşı Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fak. Gazetecilik Bölümü İstanbul / Türkiye 
2 Kültür Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fak. İletişim Tasarımı Bölümü İstanbul / Türkiye 

Öz: 2004 yılında Harvard Üniversitesi öğrencileri-
nin sanal yıllığı olarak Mark Zuckerberg tarafından 
kullanıma sunulan Facebook, günümüzde gerek özel 
yaşamda gerekse iş yaşamında etkin bir iletişim aracına 
dönüşmüştür. Sosyal ağların dünyada ve Türkiye’de 
yaygınlaşması, arkadaşlarla, aile bireyleriyle kimi 
zaman da hiç tanımadığımız kişilerle yoğun bir bilgi 
ve içerik paylaşımını da beraberinde getirmiştir. Çalış-
manın konusunu,  İstanbul’da yaşayan kullanıcıların, 
Facebook kullanma amaçlarının, güvenlik davranışı 
üzerindeki ve Facebook’a ilişkin algılarının mahre-
miyet kaygısı üzerindeki etkileri oluşturmaktadır. Bu 
amaçla, 514 kişiye çevrimiçi anket uygulanmıştır. Elde 
edilen sonuçlar, İstanbul’da yaşayan kullanıcıların 
Facebook’u mesaj gönderme amacıyla kullandığını ve 
arkadaş listelerinin daha çok önceden tanınan kişiler-
den oluştuğunu; bu nedenle, mahremiyetin öncelikle 
seçicilik yöntemiyle korunduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Facebook, Sosyal Ağ, Internet, 
Mahremiyet, Kişisel Veri

Abstract: Facebook, which was created by Mark 
Zuckerberg in 2004 at Harvard University as a cyber  
yearbook, has become an active communication 
tool in private as well as in professional life. The 
proliferation of social networks around the world, 
including Turkey, has led to an intensive sharing of 
information with family, friends, and evenpeople who 
are not acquainted with. This study aims to reveal the 
reasons for using Facebook; examine the attitudes 
and apprehensions towards privacy and security. For 
this purpose, an online questionnaire was conducted 
with 514 Facebook users in Istanbul. According to 
the results, Facebook is used mostly for messaging 
and the lists of friends mainly comprise people who 
are already acquainted with. Hence, in order to keep 
safe online, precautions are taken by simply picking 
out people who are already known and adding them 
as friends.

Key Words: Facebook, Social Network, Internet, 
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yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
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techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was 
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 

MarkZuckerberg tarafından 2004 yılında Harvard 
Üniversitesi öğrencilerinin sanal yıllığı olarak 
kullanıma sunulan Facebook, 2006 yılının Eylül 
ayından itibaren 13 yaş üzerinde ve geçerli bir 
elektronik posta adresine sahip olan herkesin 
üye olabileceği bir iletişim aracına dönüşmüştür. 
Günümüzde, dünyada olduğu gibi, Türkiye’de de 
İnternet kullanıcılarının büyük bir bölümü sosyal 
paylaşım ağlarına üyedir. Avrupa’da İnterneti 
en çok kullanan ülkeler sıralamasında, Türkiye; 
Rusya,Almanya, İngiltere, Fransa’nın ardından 
beşinci sırada yer almaktadır. Türkiye’de toplam 
nüfusun %47’sinin sosyal medya platformlarında 
hesabı bulunmaktadır.1

Bu veriler, internet kullanıcılarının önemli bir 
bölümünün sosyal ağları kullandıklarını göster-
mektedir. Sosyal ağların, gündelik yaşamda ve 
iş yaşamında hızla yaygınlaşması,arkadaşlarla, 
aile bireyleriyle ve kimi zamanda hiç karşılaş-
madığımız kişilerle yoğun bir bilgi ve içerik 
paylaşımınıberaberindegetirmiştir. Bu bağlamda, 
sosyal ağlarda güvenlik ve mahremiyetkonuları 
birçok araştırmacının dikkatini çekmiştir. 

Bu çalışmanın konusunu, Türkiye’de ve İstanbul’da 
yaygın olarak kullanılan sosyal ağ Facebook’a 
üye olanların, olası riskler ve tehditler karşısında 
geliştirdikleri güvenlik davranışı ve mahremiyet-
kaygısı oluşturmaktadır.

1 (www.wearesocial.net,  24.01.2015).

Mahremiyet Kavramı

Mahremiyet, felsefeden siyaset bilimine, hukuk-
tan medya çalışmalarına, geniş bir yelpazede ve 
farklı disiplinlerin çerçevesinden ele alınan bir 
kavramdır.  Bu bağlamda, karmaşık ve çok yönlü 
olduğu söylenebilmektedir. Özel yaşam, mahre-
miyetten daha geniş bir kavram olmasına karşın 
özel yaşam ve mahremiyet kavramları, çoğunlukla 
birbiri yerine kullanılmaktadır(Roagana, 2012).
Özel yaşam, her bireyin özgür olarak hem kendi 
kişiliğini oluşturabildiği ve geliştirdiği hem de 
diğer bireylerle ve dış dünya ile ilişki kurduğubir 
alan içermektedir (Kilkelly, 2003).  İnsanın kendi 
varlığını özgürce geliştirebilmesi için özel yaşa-
mını başkasının denetiminden ve gözetiminden 
uzak bir biçimde sürdürmesi gerekmektedir. Bu 
bağlamda, gizlilik ve bağımsızlık özel yaşamın 
temel öğeleridir (Özdemir, 2005). 

Özel yaşam ve mahremiyet kavramlarının ortak 
noktası, her ikisinin de insan hakları kapsamında 
ele alınmasıdır (Tavani, 2007). Özel hayatın gizli-
liği, kişi dokunulmazlığının devamı olarak kabul 
edilmektedir. Mahremiyet hakkı ise, kişilerin özel 
hayatının, başkalarının onu öğrenme merakından 
uzak kalmasını ifade etmektedir Özel yaşam ve 
mahremiyet, temel hak ve özgürlükler kapsamın-
da, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi (1948, 
m.12), Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (1950, 
m.8) ve Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı (2000, 
m. 7-8) ile korunmaktadır (Özdemir, 2005).  
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Mahremiyet olgusu, eski çağlardan bu yana 
var olmakla birlikte, modernleşme sürecinde, 
birey kavramının öne çıkmasıyla öneminin gi-
derek arttığı söylenebilmektedir (Yüksel, 2003). 
Mahremiyetin önem kazanmasında etkili olan 
bir diğer unsur ise, kişilerin bilgilerine, görün-
tülerine ve kişilerarası iletişim kapsamındaki 
görüşmelerine kolaylıkla ulaşabilmeyi sağlayan 
teknolojik ilerlemelerdir (Yüksel, 2009). Bu 
bağlamda, özel yaşamın gizliliği ve mahremiyet 
hakkı, yaşama hakkı, mülkiyet hakkı gibi diğer 
geleneksel haklardan farklı olarak modernleşme 
ve teknolojideki ilerlemelere paralel bir biçimde 
gelişmiştir. Teknolojik gelişmeler,aynı zamanda, 
kişilerinözel yaşamlarına ve mahremiyetlerine 
müdahale edilmesini de kolaylaştırmıştır (Kaya, 
2006). Özel hayatın gizliliği ve mahremiyet 
hakkı ihlalleriyle mücadele etmek amacıyla 
ElecrtonicPrivacy Information Center (EPIC), 
Privacy International, World Privacy Forum ve 
PrivacyCoalition gibiuluslararası düzeyde bağımsız 
ve tarafsız sivil toplum örgütlerinin kurulması, 
konuya ilişkin hassasiyetin bir göstergesi olarak 
kabul edilebilir. 

Mahremiyet tanımlarının, bu gelişmelere paralel 
olarak kapsamının genişlediği görülmektedir. 
Kavram, ilk defa 19. yüzyılda, Amerikalı yar-
gıçlar, Warren ve Brandies (1890) tarafından 
yalnız bırakılma hakkı olarak tanımlanmıştır. 
Warren ve Brandies, yaşam ve mülkiyet hakkı 
gibi temel hakların anlamlarını giderek yitirdi-
ğini, yaşama hakkının yalnız beden bütünlüğü 

kapsamında ele alınamayacağını vurgulamakta; 
yalnız başına kalma ve özel yaşam alanına sahip 
olma hakkının da temel haklar kapsamında ele 
alınmasının gerekliliğine dikkat çekmektedirler 
(akt. Yüksel, 2009: 279). 

Geleneksel mahremiyet kuramına farklı açılardan 
yaklaşılabilmektedir. Fiziksel mahremiyet, kişinin 
bedeninin çeşitli müdahalelere karşı korunması 
hakkını; sosyal mahremiyet, sosyal ilişkileri üze-
rindeki kontrol hakkını; psikolojik mahremiyet, 
değer yargılarını belirleyenbilişsel ve duygusal 
aktivitelerindeki özgürlüğünü ifade etmektedir 
(Burgoon vd.,1989).Warren ve Brandies’in tanımı 
uzun yıllar kabul görmesine karşın, enformasyon 
teknolojilerinin hızla yayılması, bilgi mahremi-
yetini gündeme getirmiştir. Bilgi mahremiyeti, 
kişinin kendisiyle ilgili bilgilere, başka bir anla-
tımla, kişisel verilere erişimin bireyin kontrolü 
altında olmasını ve bu bilgilerin kişinin rızasıyla 
dolaşımını ifade etmektedir.  Gavison’a göre 
mahremiyet, bireyin ne ölçüde bilindiğinin, ne 
ölçüde ilgiye konu olduğunun ve diğerlerinin 
bireye ne ölçüde yakın olduğunun ölçüsüdür. 
Bu bağlamda, bireyler hakkındaki bilginin top-
lanması, depolanması, dağıtılması, özel yerlerde 
izinsiz olarak izlenmesi, görüntüsünün alınması, 
gizlice dinlenmesi tipik mahremiyet hakkı ihlal-
leridir (akt. Doyle ve Bagaric, 2007: 95). 

Literatürde, mahremiyet kavramını bilgi mah-
remiyeti çerçevesinde ele alan birçok tanım bu-
lunmaktadır. Westin’e göre (1970) mahremiyet, 
bireylerin, grupların ya da kurumların kendileri 
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hakkındaki bilgiyi diğerleriyle nasıl, ne zaman 
ve ne ölçüde paylaşacaklarını belirleme istemidir. 
Miller (1971) ise, kişinin kendisiyle ilgili bilgile-
rin dolaşımını kontrol etme hakkını mahremiyet 
hakkının temel şartı olarak tanımlamaktadır (akt. 
Solove, 2002). Solove’e göre (2002), mahremiyeti, 
bilgi mahremiyeti çerçevesinde tanımlamak, kav-
ramın karmaşık niteliğini daha da artırmaktadır. 
Kişisel verilerin, bireyin kendi kontrolünde ve 
belirlediği sınırlar dâhilinde paylaşılması bilgi 
mahremiyetinin sağlandığını göstermektedir ancak 
kişilerin kontrol ve sınırlama hakkını kullanacağı 
bilgilerden hangilerinin kişisel veri kapsamında 
değerlendirileceği tartışmalıdır.

Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir 
bir gerçek kişiyle ilgili her türlü veri olarak 
tanımlanmaktadır. Adı, soyadı, doğum tarihi ve 
doğum yeri gibi bireyin sadece kimliğini ortaya 
koyan bilgiler değil; telefon numarası, motorlu 
taşıt plakası, sosyal güvenlik numarası, pasaport 
numarası, özgeçmiş, resim, görüntü ve ses ka-
yıtları, parmak izleri, genetik bilgiler, IP adresi, 
e-posta adresi, cihaz kimlikleri, hobiler, tercihler, 
etkileşimde bulunulan kişiler, grup üyelikleri, aile 
bilgileri gibi kişiyi doğrudan veya dolaylı olarak 
belirlenebilir kılan tüm veriler kişisel veri kapsa-
mındadır (Devlet Denetleme Kurulu, 2013).Kişisel 
veri kavramının oldukça geniş bir yelpazede ele 
alındığı; bir kişinin ekonomik, kültürel ve sosyal 
kimliğinibelirleyen  her türlü bilginin, kişisel 
veri olarak değerlendirildiği söylenebilmektedir 
(Baştürk, 2004: 22).

Mahremiyetin tanımı ve kapsamı, özellikle, 
İnternetin yaygınlaşmasıyla birlikte uluslararası 
literatürde yeniden tartışılmaya başlanmıştır. 
Günümüzde ise, çevrimiçi mahremiyet kavra-
mından söz edilmektedir. Geleneksel mahremiyet 
anlayışından farklı olarak çevrimiçi mahremiyet, 
yeni sorunları da beraberinde getirmiştir. İleri 
teknoloji, bilginin yüksek belleklerde ve veri 
tabanlarında saklanmasını, dağıtılmasını kolay-
laştırmıştır. Depolanan bilgi, veri madenciliği 
gibi tekniklerle kategorize edilerek bu verilerden 
yeni kullanılabilir bilgiler üretilebilmektedir. Bu 
bağlamda, bilgi mahremiyeti, çevrimiçi mahre-
miyetle birlikte anılmaya başlanmıştır (Gellman 
ve Dixon, 2011). Foursquare’decheck-in yap-
mak, Facebook’ta beğen butonuna basmak ya 
da Twitter’da takip edilecekleri belirlemek gibi 
işlemler belirli bir şablona göre analiz edildiğinde, 
çeşitli kurumlar için önemli bilgi kaynaklarına 
dönüşmektedir. Bunlardan yola çıkarak, kişinin 
sosyo-ekonomik durumu, politik görüşü, etnik 
kimliği, cinsel tercihi, kişilik özelliklerinin be-
lirlenmesi mümkündür. Çevrimiçi ortamlarda, 
bilgi mahremiyeti ihlallerinin en çok tartışıldığı 
alanlardan biri de, kullanıcılarının kişisel bil-
gileri aracılığıyla profil oluşturarak katıldıkları 
sosyal ağlardır (Brandtzæg vd., 2010; O’Brien 
ve Torres,2012). 

Sosyal Ağlar ve Mahremiyet

Sosyal ağlar, bireylerin sınırları belirli olan bir 
sistem içinde açık ya da yarı açık bir profil 
oluşturmalarına olanak tanıyan; farklı kişilerle 
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bağlantı paylaşımında bulunan; kişilerin listesini 
ve bu kişilerin bağlantılı olduğu diğer kişilerin 
listesini gösteren web tabanlı hizmetler olarak 
tanımlanmaktadır (Boyd ve Ellison, 2007). 
Boyd ve Ellison’a göre (2007), 1997 yılında 
hizmet vermeye başlayan SixDegrees.com, 
kendisinden önce kurulan flört siteleri ve sanal 
topluluklardan farklı olarak kullanıcılarına profil 
oluşturma, arkadaş listeleri hazırlama olanağı 
sunması nedeniyle ilk sosyal ağdır. Günümüzde, 
sosyal ağların sayısı artmış ve dünyada yaygın 
bir biçimde kullanılmaya başlanmıştır. 

Sosyal ağların büyük bir çoğunluğuna üye olmak 
için kişilerin cinsiyet, yaş, ikamet yeri, eğitim 
düzeyi, ilişki durumu, ilgi alanları gibi bilgileri 
içeren bir formu doldurması, başka bir deyişle, 
profil oluşturması gerekmektedir. Ayrıca, Facebook 
gibi sosyal ağlar, fotoğraf, video paylaşımına, 
gruplar oluşturmaya; aktivite düzenlemeye; oyun 
oynamaya; diğer sitelerden eklentileri aktarma ve 
yorum yapmaya da olanak tanımaktadır. Bu da, 
kullanıcılarla ilgili kişisel veri kapsamına giren 
birçok bilginin sosyal ağlar aracılığıyla dolaşıma 
sokulduğu anlamını taşımaktadır. 

Sosyal ağlarda mahremiyet ihlalleri birçok araş-
tırmaya konu olmuştur ve bu araştırmalardan elde 
edilen sonuçlar, kullanıcıların kimlik hırsızlığı, 
kişisel verilerin 3. şahısların eline geçmesi gibi 
bazı risk ve tehditlerle karşı karşıya kaldıklarını 
ortaya koymuştur (Debatin vd., 2009; O’Brienve 
Torres, 2012). Bu risk ve tehditler karşında, 
kullanıcılar güvenliklerini sağlamak için gizlilik 

ayarları yoluyla profillerinde yer alan bilgilere 
erişimi engelleyebilmekte ya da  sınırlandırabil-
mektedirler. Gizlilik ayarları, Facebook, Linkedln 
gibi sosyal ağlarda etkinleştirilebilirken Friendster, 
Tribe.Net’te hesabı olan üyelerin profili herkese 
açıktır (Toprak vd., 2009). 

Sosyal ağlarda mahremiyetin korunması konu-
sundaki araştırmalardan elde edilen sonuçlar, hak 
ihlallerinden doğan riskler ve tehditlerin genel 
olarak, üç ana başlıkta toplanabileceğini ortaya 
koymaktadır.Bunlardan ilki, üyeleri fiziksel, kül-
türel ve sosyal nitelikleri bakımından tanımlayan 
kişisel verilerin paylaşılması alanında karşılaşılan 
sorunlardır. İkincisi, sosyal ağlarda, üyelerin veri 
ve içerik paylaşımı konusundaki güvenliklerini 
sağlayan profil ayarlarına karşın gündeme gelen 
risklerdir. Son olarak ise, sosyal ağlara servis 
sağlayanların üyelerine ait tüm kişisel verileri 
elinde bulundurması nedeniyle üçüncü şahıslarla 
gerçekleştirebilecekleri bilgi paylaşımı konusun-
da ortaya çıkan tehditlerdir (Ho vd., 2009). Bu 
bağlamda, sosyal ağlarda mahremiyet kaygısı, 
kontrol dışı, istemeyerek ya da dikkatsizlik so-
nucu kişisel verilerin paylaşılması, söylenti ve 
dedikodu kaynaklı bir paylaşıma bağlı olarak 
itibarın zedelenmesi, taciz, gözetlenme, kişisel 
verilerin üçüncü şahıslar tarafından kullanılması 
ve kimlik hırsızlığı konularını içermektedir (Boyd 
ve Ellison, 2007).

Kişisel verilerin paylaşımında ortaya çıkabile-
cek risklere karşın araştırmalar, sosyal ağlarda 
kullanıcıların birçok bilgiye yer verdiğini göster-
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mektedir. Christofides vd. (2009) çalışmalarında, 
üniversite öğrencilerinin büyük bir bölümünün, 
ilişki durumları, e-posta adresleri, doğum günü 
gibi bilgileri paylaştığını ve ortalama 297 arkadaşa 
sahip olduklarını belirlemişlerdir. Aynı araştırma 
çerçevesinde yapılan derinlemesine görüşmeler 
sonucunda elde edilen bulgulara göre, araştır-
maya katılanlar, Facebook’ta gündelik yaşama 
oranla daha fazla bilgi paylaşmaktadırlar. Gross 
ve Acquisti’ne (2005) göre, Facebook’ta kişisel 
verilerin paylaşımının mahremiyet üzerindeki 
etkisi çok azdır. Araştırmada, olası tehditler ko-
nunda farkındalık uyandırılan katılımcıların çok 
azının güvenlik ayarlarını değiştirdiği görülmüş-
tür.  Govani ve Pashley(2005), araştırmalarında, 
Facebook kullanıcılarının önemli bir bölümünün 
(%84) mahremiyet ihlallerine yönelik risklerin 
farkında olduğunu ve gizlilik ayarları seçeneğini 
bilmelerine karşın kullanmadıklarını saptamışlardır. 
Jones ve Soltren (2005) ise, Facebook kullanı-
cılarının %89’unun gizlilik ve veri kullanımıyla 
ilgili bilgileri okumadığını belirlemişlerdir. 

Güven ve Kovanlıkaya (2008) üniversite öğ-
rencilerinin Facebook’u kullanma amaçlarını, 
gizlilik ayarlarındaki tercihlerini ve profillerinde 
hangi bilgileri paylaştıklarını araştırmışlardır. 
Araştırmadan elde edilen sonuçlar, katılımcıların 
Facebook’u daha çok eski arkadaşlarını bulmak 
ve varolan arkadaşlık ilişkilerini sürdürmek için 
kullandıklarını; demografik bilgilerini paylaştık-
ları ancak büyük bir çoğunluğun adres, telefon 
numarası gibi iletişim bilgilerine yer vermedik-

lerini; profillerini daha çok arkadaşlarına açık 
konumunda olduğunu göstermektedir. 

Facebook’la ilgili araştırmalar, çoğunlukla gençlere 
yönelik olmasına karşın Facebook kullanıcılarının 
demografik özelliklerinin değişmekte olduğunu, 
her yaştan ve öğrencilik dışında uğraş alanla-
rından Facebook kullanıcılarının bulunduğunu 
göstermektedir (Brandtzæg vd., 2010). Üniversite 
öğrencileri ve çalışan yetişkinlerle yapılan araş-
tırmada, hem gençlerin hem de yetişkinlerin 
benzer oranlarda kişisel veri paylaştıkları sap-
tanmıştır. Ayrıca, güvenlik ayarları konusundaki 
farkındalık ve bilgi düzeylerinin de yine benzer 
oranlarda olduğu anlaşılmıştır. Yetişkinler, daha 
çok Facebook’ta bilgi paylaşımının getireceği 
fırsatlara odaklanırken; genç kullanıcılar için 
Facebook sosyal sermaye olarak görülmektedir 
(Ellison vd., 2007).

Facebook’a üye olmada en önemli güdü, arka-
daşlarla iletişimi sürdürmek ve yeni arkadaşlıklar 
kurmaktır (Brandtzæg ve Heim, 2009). Sosyal 
ağlar, kişinin kendisi ile ilgili içerik oluşturabile-
cekleri düşüncesinden hareketle kurulduğu için 
bilgi paylaşımının gönüllülük esasına dayalı olarak 
gerçekleştirildiği söylenebilir (Joinson,2008). Bu 
açıdan bakıldığında, mahremiyetle ilgili oluşan 
tehditler ve bilgi paylaşımındaki motivasyon arasında 
bir çatışma doğduğu düşünülebilmektedir.O’Brien 
ve Torres (2012) bu durumu mahremiyet ikilemi 
(privacy dilemma) olarak adlandırmaktadırlar. 
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Tüfekçi (2008) sosyal ağlarda, tüm risklere karşın 
gönüllü olarak yapılan bilgi paylaşımının gençlerin 
görünür olmak istemesinden kaynaklandığına 
dikkat çekmektedir. Asıl büyük tehdit, görme ve 
görülme eyleminin, mahremiyetin sınırlarını ve 
izleyici kitlesini belirleyemediğimiz dijital ortamda 
gerçekleşmesine bağlı olarak ortaya çıkmaktadır.
Ekinil’in (2009) gerçekleştirdiği araştırmada, 
Facebook’un en beğenilen özelliği olarak belirle-
nen fotoğraf paylaşımının, görünürlüğü sağlaması 
nedeniyle gözetlemek ve gözetlenmekten duyulan 
hazzı ortaya koyduğu saptanmıştır. Ankete katı-
lanların %51’i diğer kullanıcıların profillerine 
bakmaktan başka bir anlatımla, gözetlemekten 
hoşlandıklarını belirtmişlerdir. 

Güven ve Kovanlıkaya’nın (2008) araştırması ise, 
Facebook kullanıcılarının arkadaşları dışındaki 
kişilerin profillerini gözlemlediklerini ancak tanı-
madıkları ya da izin vermedikleri kişiler tarafından 
profillerinin görülmesinden rahatsızlık duyduklarını 
ortaya koymuştur. Gönenli ve Hürmeriç’in(2012) 
araştırmalarında da, katılımcılar, özel hayatın 
deşifre edilmesini Facebook’un dezavantajları 
arasında yer vermişlerdir. Toprak vd. (2009) ise, 
katılımcıların, gözetlerken görünür olmaktan haz 
duyduklarını saptamışlardır. Dikkat çeken bir 
başka bulgu ise, Facebook’un kullanıcılar tara-
fından mahrem alan olarak görülmediğidir. Bu 
bağlamda, ankete katılanlar, Facebook’un mahrem 
alanlarını ortadan kaldırdığının farkındadırlar. 

Araştırmalar, Facebook kullanıcılarının mahremiyet 
konusuyla ilgili olduklarını ancak, mahremiyet 

algılarının sosyal ağlarda farklı bir biçimde ortaya 
çıktığını göstermektedir (Livingstone, 2008;Debatin 
vd., 2009). Bununla birlikte, mahremiyet ve gü-
venlikle ilgili araştırmalar, mahremiyet kaygısına 
karşın, sosyal ağ üyelerinin birçok kişisel veriyi 
paylaştığını ortaya koymaktadır (Youn 2005, 
Acquisti ve Gross, 2007). Kişisel verilerin payla-
şılmasında sosyal ağ kullanıcılarının bilinçli olarak 
bu tercihi uyguladıkları saptanmıştır (Dwyer vd., 
2007;Stutzman, 2006;Gross ve Acquisti, 2005). 

Güven (2007) kişisel verilerin ifşasının mahre-
miyetin yok edilmesi gibi bir duruma yol açma 
olasılığına karşın neden toplumda gözetime karşı 
bir direniş olmadığı sorusunu gündeme getir-
mektedir. Güven (2007), bu durumu, gözetim 
araçlarının eğlence aracı olarak kullanılmasıyla 
birlikte oluşan hazza bağlamaktır. Herşeyi gör-
me, bilme fikri, insanların içindeki röntgencilik 
hissini doyurmaktadır. Böylece, gözetilenler de 
gözetleyen rolüne bürünmektedirler. 

Facebook gibi sosyal paylaşım ağları, güvenlik 
ayarları yoluyla bu bilgilere erişimi kontrol ve 
kısıtlama hakkı tanısa da, kullanıcılar görünür 
olmayı yeğlemektedirler. Ayrıca, araştırmalar-
da, gözetlemek ve gözetlenmek bir yandan haz 
olarak tanımlanırken öte yandan özel yaşamın 
deşifre edilmesi ve mahremiyetin ihlaline ilişkin 
kaygılar dikkat çekicidir. Bu bağlamda, sosyal 
ağlarda gözetleme ve gözetlenmeye dayalı bir 
platform oluştuğu söyelenebilmektedir. Sosyal 
ağlarda görünmeyen ancak kullanıcılar tarafın-
dan hissedilen gözetim, Foucault’nunPanoptikon 
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modelinin dijital ya da çevrimiçi versiyonu ola-
rak nitelendirilebilmektedir (Brignall III, 2002; 
Riphagen, 2008). 

Araştırmanın Amacı ve Yöntemi

Yeni iletişim teknolojileri sayesinde, günümüzde, 
insan ilişkilerinin zaman ve uzam sınırlaması 
olmaksızın yoğun bir biçimde yaşandığıbilinen 
bir gerçektir. Bunun en belirgin örneklerinden 
biri sosyal ağlardır. Sosyal ağlar çevremizle olan 
ilişkilerimizi sürdürmek, sosyalleşmek gibi bazı 
avantajlar sağlamakla birlikte, kişisel verilerin 
ifşasıyla ortaya çıkan mahremiyet ihlalleri gibi 
sorunları da beraberinde getirmiştir.Facebook 
hem kullanıcı sayısının fazla olması hem de 
kullanımının tüm dünyaya yayılması açısından 
diğer sosyal ağlara göre daha fazla gündemde 
yer almaktadır (Toprak vd., 2009). 

Literatürde yer alan sosyal ağlarla ilgili araştırmaların 
önemli bir bölümünde, Facebook kullanıcısı olan 
üniversite öğrencilerinin bu sosyal ağı kullanma 
amaçları ve mahremiyet kaygılarının güvenlik 
davranışı üzerindeki etkileri ele alınmıştır (Gross 
ve Acquisti, 2005; Tüfekçi, 2008;Jonesve Soltren, 
2005;Govanive Pashley, 2005; Toprak vd., 2009; 
Güven ve Kovanlıkaya, 2008). Bu araştırmanın 
amacı,İstanbul’da yaşayan ve Facebook’a üye 
olma hakkı tanınan13 yaş üstü tüm yaş grup-
larından Facebook kullanıcılarının Facebook’u 
kullanma amaçlarının güvenlik davranışı üzerin-
deve Facebook’a ilişkin algılarının mahremiyet 

kaygısı üzerinde etkisi bulunup bulunmadığını 
incelemektir.

Ocak 2014 verilerine göre, Türkiye’de, toplam 
nüfusun (81.6 milyon) %47’si (38 milyon) aktif 
olarak sosyal medya platformlarını kullanmaktadır. 
Kullanıcılar, sosyal medyada günde ortalama 2 
saat 37 dakika geçirmektedirler. İnternet kullanı-
cılarının en yaygın olarak kullandıkları sosyal ağ, 
Facebook’tur.2Araştırmanın evrenini, İstanbul’da 
Facebookkullanıcıları oluşturmaktadır. Örneklem 
oranı, %95 güvenilirlik aralığında ve 0.02 hata 
payı ile toplam 500 kişi olarak hesaplanmıştır.    

Veri toplama aracı olarak, olgusal ve yargısal 
kapalı uçlu sorulara yer verilen çevrimiçi anket 
kullanılmıştır. Anket formu, ilgili literatür tarana-
rak hazırlanmış; ayrıca, uzman görüşü alınarak 
kapsamı bakımından değerlendirilmiştir. Anket 
sorularının, 50 kişi ile pilot çalışması yapılmıştır. 
Bu bağlamda, anketin araştırma için yeterli bilgi 
toplamaya uygun olduğu görülmüştür. Çevrimiçi 
anket, 2- 12 Nisan 2012 tarihleri arasında İstanbul’da 
yaşayan 13 yaş üstü Facebookkullanıcılarını temsil 
eden 514 kişiye uygulanmıştır. Anket, e-posta 
gruplarında ve Facebook üzerinden dağıtılmıştır. 
Örneklem yöntemi olarak kişilerin diğer kişileri 
araştırmaya davet ettikleri kartopu örneklemi 
kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler 
SPSS 19.0 paket programında değerlendirilmiş; 
yüzde ve frekans dökümleri alınmıştır.

2 (www.wearesocial.net).
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Araştırmaya katılanlara ilişkin demografik veriler 
Tablo 1’de belirlenmiştir.

Tablo 1. Katılımcıların Demografik Dağılımı

Yüzde

Cinsiyet
Kadın %47,0

Erkek %53,0

Doğum Tarihi

-1970 %7,6

1971-1980 %26,3

1981-1990 %54,5

1991 + %11,6

Medeni Durumu

Evli %34,4

Bekar %59,2

Dul/Boşanmış %3,7

Diğer %2,7

Eğitim Durumu

İlkokul/Ortaokul %4,3

Lise %39,8

Üniversite %46,1

YüksekLisans/Doktora %9,8

Çalışma Durumu

Tam zamanlıçalışıyor %68,1

Yarızamanlıçalışıyor %4,1

Öğrenci %20,8

EvHanımı %1,0

Emekli %1,0

İşsiz, işarıyor %2,1

İşsiz, işaramıyor %1,0

Diğer %1,9

Araştırmaya katılanların %47’si kadın, %53’ü 
erkektir. 1970 ve öncesinde doğanların oranı %8, 
1971-1980 arasında doğanların oranı %26, 1981-

1990 arasında doğanların oranı %55, 1991 sonra-
sında doğanların oranı ise, %12’dir. Katılımcıların 
ortalama yaşı 30 olarak hesaplanmıştır. Türkiye 
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İstatistik Kurumu 2011 Yılı Hane Halkı Bilişim 
Teknolojileri Kullanım Araştırması sonuçlarına 
göre, internet kullanımı, 35 yaş altı erkeklerde 
ve kadınlarda, lise ve üstü eğitim düzeylerinde, 
çalışanlarda ve öğrencilerde toplumun diğer 
kesimine göre daha yüksektir(www.tuik.gov.tr/
PreHaberBultenleri.do?id=8572, 04.04.2012). 
Bu bağlamda, anket çalışmasına katılanların 
Türkiye’deki internet kullanıcısı profiline benzer 
özellikler gösterdiği söylenebilmektedir.

Çalışmaya katılanların yarısından fazlasının 
bekar(%59), %34’ünün ise, evli olduğu görül-
müştür. %4’lük bir oranda dul/boşanmış katılımcı 
bulunurken, %3’ü de medeni durumunu diğer 
olarak tanımlamıştır.Çalışmaya katılanların gö-
rece eğitimli kişiler oldukları söylenebilmektedir. 
İlköğretim/ortaokul mezunlarının oranı %4 iken; 
%40’lık bir kesim lise, %46’lık bir kesim ise, 
üniversite mezunlarıdır. Yüksek lisans ve doktora 
yapanların oranıysa %10’dur.Ayrıca, katılımcıların 
büyük bir kısmı çalışmaktadır (%72).Öğrencilerin 
oranı%21’dir. Ev kadınları, emekliler ve işsizlerin 
oranı %7’nin altındadır.

Araştırma, üç bölümden oluşmaktadır. İlk bö-
lümde, araştırmaya katılanlara, Facebook’taki 
arkadaşlarının yüzdelik dağılımı, Facebook hak-
kındaki algıları, Facebook’u kullanma amaçları, 
Facebookprofilinin güvenliğinisağlamak amacıyla 
gerçekleştirilen davranışlar,Facebook’ta mahremiyet 
hakkındaki kaygıları sorulmuş ve frekans tabloları 
oluşturulmuştur. İkinci bölümde, araştırmada kul-
lanılan ankette yer alan maddelere faktör analizi 

uygulanmıştır.Kullanıcıların Facebook kullanım 
amaçları bağımsız değişken olarak kullanılmak 
üzere faktör analizine alınmış ve analizin so-
nucunda üç faktör altında toplanmıştır. Birinci 
faktör sosyal katılım; ikinci faktör etkileşim; 
üçüncü faktör ise, mesajlaşma olarak tanımlan-
mıştır. Bu üç faktör toplam varyansın %65,1’ini 
açıklamaktadır (Tablo 7).Kullanıcıların Facebook 
hakkındaki algıları iki faktör altında toplanmıştır. 
Birinci faktör iletişim algısı, ikinci faktör fırsat 
algısı biçiminde tanımlanmıştır. Bu iki faktör 
toplam varyansın %52.1’ini açıklamaktadır (Tablo 
8).Ankette, kullanıcıların Facebook’ta güvenlik 
ayarları ile ilgili uygulamaları, kişileri listelerine 
kabul ederken gösterdikleri seçicilik gibi bilgileri 
içeren maddeler faktör analizi yapılarak incelen-
miş, toplam varyansın %55.6’sını açıklayan tek 
bir faktör elde edilmiştir. Elde edilen bu faktör 
sergilenen güvenlik davranışıolarak tanımlanmıştır 
(Tablo 9). Ankette yer alan mahremiyet kaygısı 
ile ilgili maddelere uygulanan faktör analizi so-
nucunda, toplam varyansın %64’ünü açıklayan 
tek bir faktör elde edilmiş ve mahremiyet kaygısı 
olarak adlandırılmıştır (Tablo 10). Son bölümde 
ise, elde edilen faktörler arasındaki ilişkilerden 
yola çıkarak oluşturulan hipotezler test edilmiştir. 
Facebook’un kullanım amaçları ve Facebook’ta 
sergilenen güvenlik davranışları arasındaki ko-
relasyonincelenmiş; ardından regresyon analizi 
yoluyla Facebook kullanım amaçlarının ser-
gilenen güvenlik davranışlarıüzerindeki etkisi 
araştırılmıştır (Tablo 11). Daha sonra, Facebook 
algıları ve Facebook’a ilişkin mahremiyet kaygısı 
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arasındakikorelasyonincelenmiş ve Facebook 
algılarının mahremiyet kaygısı üzerindeki etkileri 
araştırılmıştır (Tablo 12 ve Tablo 13).Verilerin 
analizinde. 05 anlamlılık düzeyi kabul edilmiştir.

Araştırmanın hipotezleri aşağıdaki gibi belir-
lenmiştir:

H1a: Facebook’un sosyal katılım amaçlı kullanımı 
ile Facebook’ta sergilenen güvenlik davranışı 
arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

H1b: Facebook’un sosyal katılım amaçlı kulla-
nımı, Facebook’ta sergilenengüvenlik davranışı 
üzerinde anlamlı bir etkiye sahiptir. 

H2a: Facebook’un etkileşim amaçlı kullanımı 
ile Facebook’ta sergilenen güvenlik davranışı 
arasında anlamlı bir ilişki vardır.

H2b: Facebook’un etkileşim amaçlı kullanımı, 
Facebook’ta sergilenen güvenlik davranışı üze-
rinde anlamlı bir etkiye sahiptir.

H3a: Facebook’un mesajlaşma amaçlı kullanımı 
ile Facebook’ta sergilenen güvenlik davranışı 
arasında anlamlı bir ilişki vardır.

H3b: Facebook’un mesajlaşma amaçlı kullanı-
mı, Facebook’ta sergilenen güvenlik davranışı 
üzerinde anlamlı bir etkiye sahiptir.

H4a: Facebook’un iletişim ortamı olarak algılan-
ması ile Facebook’a ilişkin mahremiyet kaygısı 
arasında anlamlı bir ilişki vardır.

H4b: Facebook’un iletişim ortamı olarak algı-
lanması, Facebook’a ilişkin mahremiyet kaygısı 
üzerinde anlamlı bir etkiye sahiptir.

H5a: Facebook’un fırsat ortamı olarak algılan-
ması ile Facebook’a ilişkin mahremiyet kaygısı 
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Araştırmada, Facebook arkadaşlarının kimlerden 
oluştuğu sorusunun güvenlik davranışı ve mahre-
miyet kaygısı konusunda bir veri oluşturabileceği 
düşüncesinden hareketle katılımcılardan arkadaş-
larının yüzdelik dağılımını vermesi istenmiştir.

Katılımcılarının arkadaşlarının %27’si gündelik 
hayatta görüştükleri kişilerdir ve bu kişiler en 
büyük payı oluşturmaktadır. Okul arkadaşları 
ve mezun olunan okuldan arkadaşları%30’luk 
toplama ulaşmaktadır. Akrabaların oranı %15 ve 
iş arkadaşlarının oranı da yine%15’tir. 

Üye olunan sosyal topluluklardan gelen arkadaş-
lar%5, arkadaşların arkadaşlarını %3, tanımadıkları 
kişiler ise %2 oranında arkadaş listesinde yer 
almaktadır.

Dağılıma bakıldığında, yüzdeler gündelik hayatta 
yapılan bir takım görüşmelerin Facebook üzerinden 
yapıldığını düşündürmektedir. İş arkadaşlarının 
yüzdesinin gündelik yaşamda görüşülen kişile-
rin yüzdesinden düşük olduğu görülmektedir. İş 
arkadaşları ile akrabaların oranı eşittir.

Tablo 3. Facebook Algıları (Katılıyorum Yanıtları Yüzdesi)
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Katılımcıların Facebook algılarını anlayabilmek 
amacıyla bir dizi görüş sayılmış ve bu görüşlere 
katılıp katılmadıkları sorulmuştur. %83’lük bir 
kesim Facebook’u arkadaşlarla iletişim kurulan 
bir alan olarak tanımlamaktadır. Çevresindeki 
insanlardan haberdar olmak için kullanılan bir 
alan olarak görenlerin oranı da %82’dir. %56’lık 
bir kesim için Facebook eğlenceli bir boş zaman 
etkinliğidir.

%50’lik bir katılımcı kitlesi için Facebook 
görüşlerin özgürce ifade edildiği bir alandır, 
öte yandan %56’lık bir kesim de Facebook’u 
kişi ve kurumların takip edildiği bir alan olarak 
düşünmektedir.

%33’lük bir kesim Facebook’un yeni arkadaşlar 
edinilen bir ortam olduğu görüşüne katılırken; 

katılımcıların yalnız%17’si yeni iş olanakları 
sağladığı görüşünü taşımaktadır.

Arkadaşlarla iletişim kurmak ve çevredeki insan-
lardan haberdar olmak için Facebook kullanıldığı 
konusunda görüş bildirenlerin oranının diğerlerine 
nazaran yüksek olması, Facebook kullanımının 
sosyalleşme için bir araç olarak algılanma eğilimini 
ortaya koymaktadır. Bu yüzdeler, sanal ortamda 
fikirleri ifade etmede insanların kendilerini daha 
rahat hissettikleri yönünde yorumlanabilecek olan 
“görüşlerin özgürce ifade edildiği bir alan” tanımın-
dan daha yüksektir. Facebook’un iş olanaklarına 
ulaşmada bir alan yaratabileceği konusunda fikir 
bildirenlerin oranının diğer tüm görüşlere nazaran 
daha düşük olduğu görülmektedir.
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Tablo 4. Facebook’un Kullanım Amaçları

Katılımcıların,Facebook’un kullanım amaçları 
arasında ilk sıralarda yer verdikleriarkadaşına 
mesaj göndermek (%79), duvarını okumak (%78), 
kişisel profilinive fotoğrafları güncellemek (%75), 
duvarına yazmak (%69), kişisel mesajlar göndermek 
(%68), arkadaşının duvarına yazı yazmak(%61), 
arkadaşının duvarını okumak (%57) olarak belir-
lenmiştir.Bununla birlikte, katılımcıların sosyal 
aktivitelere görece az katıldıklarını görmekteyiz. 
Sosyal aktivitelerden haberdar olmak %64 gibi 
yüksek bir orandayken, sosyal gruplara katılmak 
%44, sosyal aktivitelere katılmak %36, sosyal 
gruplara arkadaşlarını davet etmek %27, sosyal 

aktivite düzenlemek %23, sosyal grup oluşturmak 
%23 gibi düşük oranlarda kalmaktadır.

Oranlara bakıldığında, arkadaşlara mesaj gön-
dermek ve almak amacıyla kullanımın en yük-
sek düzeylerde olduğu görülmektedir. Sosyal 
aktivitelere katılım ve sosyal aktivite düzenleme 
öğelerinin görece daha az kullanım amacı teşkil 
etmesi, Facebook’un sosyal yaşam alanında grup 
etkinliklerinden ziyade kişilerarası iletişim aracı 
olarak görülme eğilimini ortaya koymaktadır.
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Tablo 5. Facebook’ta Güvenlik Açısından Yapılanlar (Geçerli Yanıtlarının Yüzdesi)

Katılımcılara Facebook’ta güvenlikle ilgili ya-
pabilecekleri bazı davranışlar sayılmış, her bir 
davranışın onlar için ne kadar geçerli olduğu 
sorgulanmıştır. Buna göre, araştırmaya katılan 
kişilerin %87’siFacebook’ta kimlerle arkadaş 
olduğu konusunda temkinli olduğunu, %84’ü 
Facebookprofiline yüklediği fotoğraflar konu-
sunda titiz davrandığını söylemiştir. Ayrıca, yine 
%83’lük bir kesim,Facebook’ta dahil olduğu 
grupları dikkatle seçtiğini belirtmiştir.

Öte yandan bu tür kontrollerin dışında 
Facebookprofilinibaşkasının gözünden gör se-
çeneğiyle kontrol edenlerin oranının görece 
düşük kaldığı (%64), Facebook profilinin giz-
lilik ayarlarını düzenli olarak kontrol edenlerin 

oranının %61 olduğu da görülmektedir. Haber 
kaynaklarının gizlilik ayarlarını düzenli olarak 
kontrol edenlerin oranıysa %52’dir.

Elde edilen yüzdeler, arkadaş ve yüklenen fo-
toğrafların seçiminde daha titiz davranılmasına 
rağmen, gizlilik ayarları konusunda yapılan 
etkinliklerin daha düşük oranda sergilendiğini 
göstermektedir. Güvenlik davranışı daha çok 
bireyin kendi seçimlerine odaklanırken, yapılan 
seçimlerin dışında oluşabilecek tehditlerin daha 
az dikkate alındığı görülmektedir. 
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Tablo 6. Facebook’ta Mahremiyet Hakkındaki Kaygılar (Geçerli Yanıtlarının Yüzdesi)

Araştırma çalışmasına katılanlara, Facebook 
kullanıcılarının taşıyabileceği bazı mahremiyet 
kaygıları sorulmuş, bu kaygıları ne kadar taşıdık-
ları sorgulanmıştır. Katılımcıların en fazla kaygı-
landıkları konular kimlik bilgilerinin çalınması 
(%46); bilgilerin üçüncü şahıslarla paylaşılması 
(%43),tanımadıkları kişilerin Facebook aracılığıyla 
kendileriyle iletişim kurması (%40), başkalarının 

kendisi hakkında utanç sıkıntı duyacağı bilgileri 
paylaşması (%34) olarak belirlenmiştir.

Kullanıcıların mahremiyet kaygılarına bakıldığında, 
bireylerin kendi paylaştıkları bilgileri daha fazla 
kontrol ettikleri yönünde, bir önceki grafikte elde 
edilen bulguların yansıması da dikkate alınarak, 
kendileri hakkında sıkıntı duyabilecekleri bilgi-
lerin paylaşılması açısından diğer alandakilere 
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nazaran daha düşük düzeyde kaygı yaşadıkları 
görülmektedir.

Facebook’ta Güvenlik Davranışının ve Mahremiyet 
Kaygısının Boyutları

Tablo 7. Facebook’un Kullanım Amaçları  (Faktör Yükleri)

Faktör 1

Sosyal 
Katılım

Faktör 2

Etkileşim

Faktör 3

Mesajlaşma

Duvarımı okumak 0,64

Arkadaşımın duvarına yazı yazmak 0,24 0,74

Arkadaşlarımın duvarını okumak 0,66

Duvarıma yazmak 0,21 0,77

Kişisel profilimi ve resimlerimi güncellemek 0,25 0,55 0,40

Kişisel mesajlar göndermek 0,20 0,28 0,77

Arkadaşıma mesaj göndermek 0,23 0,86

Sosyal aktivitelere katılmak 0,74 0,32

Sosyal grup oluşturmak 0,86

Sosyal gruplara arkadaşlarımı davet etmek 0,88

Sosyal aktivite düzenlemek 0,88

Sosyal gruplara  katılmak 0,76 0,21 0,22

Sosyal aktivitelerden haberdar olmak 0,56 0,25 0,41

Açıklanan Varyans %43,1 %14,7 %7,3

Açıklanan Toplam Varyans %65.1

Bireylerin,Facebook’dagerçekleştirdikleri etkin-
likler faktör analizi kullanılarak üç boyuta indiril-
miştir. Birinci boyut toplam varyansın  %43’ünü 
açıklamaktadır ve daha çok sosyal etkinliklerle 
-aktivitelere katılmak, grup oluşturmak davet 
etmek vs.- ilişkilidir. Bu boyuta sosyal katılım 
adı verilmiştir.

İkinci boyut toplam varyansın %15’ini açıkla-
maktadır ve daha çok duvara yazmak, arkadaşının 

duvarına yazmak, duvarı okumak, arkadaşının 
duvarını okumak gibi etkileşimler içermektedir. 
Bu boyuta da etkileşim adı verilmiştir.

Mesajlaşma adı verdiğimiz son boyutsa, arkadaş-
lara mesaj yollama davranışıyla yüksek oranda 
ilişkilidir. Bu boyut toplam varyansın%7’sini 
açıklamaktadır.
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Tablo 8. Facebook Hakkında Algılar (Faktör Yükleri)

İletişim Fırsatlar

Yeni iş olanakları yaratan ve varolan iş olanaklarını genişleten bir alandır 0,76

Arkadaşlarla iletişim kurulan bir alandır 0,76 0,31

Eğlenceli bir boş zaman etkinliğidir 0,71

Yeni arkadaşlar edinilen bir alandır 0,58

Kişi ve kurumların takip edildiği bir alandır 0,38 0,51

Görüşlerin özgürce ifade edildiği bir alandır 0,34 0,54

Çevrenizdeki insanlardan haberdar olmak için kullanılan bir alandır 0,78

Sosyalleşme ortamıdır 0,34 0,66

Açıklanan Varyans %26,2 %25,9

Açıklanan Toplam Varyans %52,1

Bireylerin Facebook hakkındaki algıları da bağımsız 

değişken olarak kullanılmak üzere faktör analizine 

alınmıştır. Faktör analizi sonucunda iki faktör elde 

edilmiştir. Faktörlerden birincisi toplam varyansın 

%26’sını açıklamaktadır ve bu varyansdaha çok 

arkadaşlarla iletişim kurmak, çevredeki insanlar-

dan haberdar olmak için kullanmak gibi iletişime 

yönelik algılarıiçerdiğinden iletişim algısıolarak 
adlandırılmıştır.

İkinci faktör ise toplam varyansın %26’sını açık-
lamaktadır. Yeni fırsatlar yaratması, sosyalleşme 
ortamı olması ve yeni arkadaşlar edinilen bir 
alan olarak algılanması gibi değişkenlerin yüksek 
faktör yüklemesi yapmaları nedeniyle bu faktöre 
defırsatlaralgısı adı verilmiştir.

Tablo 9.Facebook’ta Güvenlik Davranışının Boyutları (Faktör Yükleri)

Faktör Yükü

Facebookprofilimin gizlilik ayarlarını düzenli olarak kontrol ederim 0,78

Haber kaynaklarının gizlilik ayarlarını düzenli olarak kontrol ederim 0,72

Facebookprofilime yüklediğim fotoğraflar konusunda titiz davranırım 0,80

Facebookprofilimibaşkasının gözünden gör seçeneğini kullanarak kontrol ederim 0,67

Facebook’ta kimlerle arkadaş olduğum konusunda temkinli davranırım 0,73

Facebook’ta dahil olduğum grupları dikkatle seçerim 0,77

Açıklanan Toplam Varyans %55,6
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Bireylerin güvenlik davranışı, güvenlikle ilgili 
yaptıkları ayarlar ve kişileri listelerine kabul eder-
ken gösterdikleri seçicilik olarak kabul edilebilir. 
Daha önce betimsel olarak sunulan bu değişkenler 
(bkz. Tablo 5),faktör analizine dahil edildiğinde 
tek bir boyut elde edilmektedir. Toplam 

varyansın %55,6’sını açıklayan bu tek boyut, 
bireylerin güvenlikle ilgili davranışlarının bir-
birleriyle yüksek derecede ilişkili olduğunu gös-
termektedir. Dolayısıyla tek boyut, Facebook’ta 
sergilenen güvenlik davranışının göstergesi olarak 
kullanılabilecektir.

Tablo 10.Facebook’ta Mahremiyet Kaygısının Boyutları (Faktör Yükleri)

Faktör Yükü

Başkalarının benim hakkımda utanç/sıkıntı duyacağım iletiler gönderme olasılığı 0,76

Kimlik bilgilerinin çalınması 0,77

Kişilerin profilinde bulunan bilgilerin gerçeği yansıtmaması 0,76

Profilimde çok sayıda kişisel bilginin bulunması 0,82

Tanımadığım kişilerin Facebook aracılığıyla hakkımda bilgi edinebilmesi 0,82

Facebook’ta bir arkadaşımla paylaştığım iletinin bilgim dışında başkaları tarafından okuna-
bilmesi 0,83

Facebook’ta paylaştıklarımın dedikodu konusu olması 0,80

Facebook’ta paylaştıklarım nedeniyle özel hayatımın zarar görme olasılığı 0,80

Facebook’ta paylaştıklarım nedeniyle iş/okul hayatımın zarar görme ola-
sılığı 0,81

Facebook’ta yer alan bilgilerimin 3. şahıslarla/kurumlarla paylaşılma ola-
sılığı 0,80

Facebook’ta başkaları tarafından gözetleniyor olmak 0,83

Facebook’ta paylaştığım iletilerden gelecekte utanç/sıkıntı duyma olasılığı 0,80

Açıklanan Toplam Varyans %64

Facebook kullanıcılarının daha önce betimsel olarak 

belirlenen mahremiyet kaygılarına ilişkin görüşleri 

(bkz. Tablo 6),faktör analizi yöntemiyle tek boyuta 

indirgenmiştir. Toplam varyansın %64’ünü açıklayan 

bu boyut, Facebook kullanıcılarının duyabileceği 

kaygıların birbirleriyle yüksek derecede ilişkili 

olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla elde edilen 
tek boyut, mahremiyet kaygısının tek göstergesi 
olarak kullanılabilecektir.

Araştırma hipotezlerini test etmek üzere korelasyon 
analizi yapılmıştır. Araştırma değişkenleri arasın-
dakiarasındaki ilişkiler Tablo 11’de sunulmuştur. 
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Tablo 11. Değişkenler Arasındaki İlişkiler (Korelasyon Analizi)

1. 
(FSKAK)

2. 
(FEAK)

3. 
(FMAK)

4. 
(FİOOA)

5. 
(FFOOA)

6. 
(FSGD)

7. 
(FİMK)

1. Facebook’un Sosyal Katılım 
Amaçlı Kullanımı (FSKAK) 1 0,00 0,00 0,02 0,29 0,04 -0,03

2. Facebook’unEtkileşim 
Amaçlı Kullanımı (FEAK) 0,00 1 0,00 0,27** 0,21** 0,18** -0,01

3. Facebook’unMesajlaşma 
Amaçlı Kullanımı (FMAK) 0,00 0,00 1 0,22** 0,23** 0,18** 0,09

4. Facebook’un İletişim Ortamı 
Olarak Algılanması (FİOOA) 0,02 0,27** 0,22** 1 0,00 0,07 -0,15*

5. Facebook’unFırsat Ortamı 
Olarak Algılanması (FFOOA) 0,30** 0,21** 0,23** 0,00 1 0,01 0,01

6. Facebook’ta Sergilenen 
Güvenlik Davranışı (FSGD) 0,04 0,18** 0,18** 0,07 0,01 1 0,01

7. Facebook’a İlişkin 
Mahremiyet Kaygısı (FİMK) -0,03 -0,01 0,09 -0,15* 0,01 0,01 1

*p<0.05; **p<0.01

Sosyal katılım amaçlı kullanımile Facebook’da 
sergilenen güvenlik davranışı arasında anlamlı 
birilişki görülmemektedir tkileşimamaçlıkul-
lanımileFacebook’dasergilenengüvenlikdav-
ranışıarasında(r=0.18, p<0.05), mesajlaşmaile-
Facebook’dasergilenengüvenlikdavranışıarasın-
da (r=0.18, p<0.05)  pozitifyöndeanlamlıilişki-

olduğugözlemlenmektedir H1a doğrulanmamış, 
H2a ve H3a doğrulanmıştır.

Facebook’un fırsat ortamı olarak algılanması ile 
mahremiyet kaygısı arasında anlamlı bir ilişki 
görülmezken, iletişim ortamı olarak algılanmasıyla 
mahremiyet kaygısı arasında negatif yönde anlamlı 
bir ilişki olduğu saptanmıştır (r=-0.15, p<0.05). 
H5a doğrulanmamış, H4a doğrulanmıştır. 
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Tablo 12. Facebook’un Etkileşim Amaçlı Kullanımının ve Mesajlaşma Amaçlı Kullanımının 
Facebook’taSergilenen Güvenlik Davranışı Üzerindeki Etkisi

Facebook’ta Sergilenen Güvenlik Davranışı

ß R2

Facebook’un Sosyal Katılım Amaçlı Kullanımı 0,07 0,06

Facebook’un Etkileşim Amaçlı Kullanımı 0,18* 0,06

Facebook’un Mesajlaşma Amaçlı Kullanımı 0,08 0,06

*p<0.05

Facebook’un sosyal katılım, etkileşim ve mesajlaş-
ma amaçlı kullanımlarının Facebook’ta sergilenen 
güvenlik davranışı üzerindeki etkisini incelemek 
üzere çoklu regresyon analizi yapılmıştır. Analiz 
sonucunda, sosyal katılım ve mesajlaşmanın ser-

gilenen güvenlik davranışı üzerinde anlamlı bir 
etkisi bulunmazken, etkileşim amaçlı kullanımın 
sergilenen güvenlik davranışı üzerinde anlamlı bir 
etkisi olduğu gözlemlenmiştir(ß=0.18, p<0.05). 
H1b, H3b doğrulanmamış, H2b doğrulanmıştır.

Tablo 13. Facebook’un İletişim Ortamı Olarak Algılanmasının Facebook’a İlişkin 
Mahremiyet Kaygısı Üzerindeki Etkisi

Facebook’a İlişkin Mahremiyet Kaygısı

ß R2

Facebook’un İletişim Ortamı Olarak Algılanması -0,27* 0,04

Facebook’un Fırsat Ortamı Olarak Algılanması 0,00 0,04

*p<0.05

Facebook’un fırsat ortamı olarak algılanmasının 
mahremiyet kaygısı üzerinde anlamlı bir etkisi 
bulunmazken, iletişim ortamı olarak algılanmasının 
mahremiyet kaygısı üzerinde anlamlı bir etkiye 
sahip olduğu saptanmıştır (ß=-0.27, p<0.05). H5b 
doğrulanmazken, H4b doğrulanmıştır. 

Sınırlılıklar

Araştırmaya katılan bireylerin yarısından fazlası 
24-33 yaş aralığında toplanmış iken, 23 yaş ve 
altı katılımcılar örneklemin yalnızca %11’ini 
oluşturmaktadır. 13 yaş üzeri kullanıcıların hedef-
lendiği bu çalışmada, 13-23 yaş arasında bulunan 
kullanıcıların sayısı, diğer yaş gruplarına nazaran 
daha düşüktür. Etkin bir biçimde Facebook kul-
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landığı düşünülen bu yaş grubundan farklı yaş 
aralıklarındaki kullanıcıların da sosyal ağlarda 
mahremiyet algısının ileriki araştırmalarda daha 
ayrıntılı incelenmesinin yararlı olabileceği düşü-
nülmektedir. 

Araştırma kapsamında, Facebook kullanımda 
cinsiyet faktörünün etkisi dikkate alınmamıştır. 
İleride Facebook kullanımında cinsiyete göre 
karşılaştırmaların ele alındığı çalışmaların yapıl-
ması ve ne tür farklılaşmaların ortaya çıktığının 
irdelenmesi yararlı olacaktır.

Facebook’la ilgili araştırmalarda, Avrupa’nın çe-
şitli ülkeleri, Amerika, Kore, Japonya gibi farklı 
coğrafyalarda, kültürel farklılıkların sosyal ağları 
kullanma amaçları ve motivasyonların üzerinde 
etkili olabileceği saptanmıştır (Vasalou vd. 2010; 
Kim vd. 2011; Qui vd. 2013).Türkiye’de, sosyal 
ağların yoğun olarak kullanıldığı İstanbul benzeri 
büyük metropoller dışında, Facebook kullanımın-
daki motivasyonlar, mahremiyeteilişkin algıların 
araştırılması, İstanbul’da yaşayan kullanıcılarıyla 
diğer kentlerdeki kullanıcıların karşılaştırılmasına 
olanak tanıyacaktır.

Sonuç ve Tartışma

Mahremiyet hakkı temel insan hak ve özgür-
lükleri kapsamında ele alınmaktadır. Bilgi ve 
iletişim teknolojilerindeki gelişmeler, kişisel 
verilerin bireyin kontrolü dışında paylaşılmasına 
yönelik bilgi mahremiyeti ihlallerinin artmasına 
yol açmıştır.Günümüzde kullanıcı sayısı giderek 
artan sosyal ağlar bilgi mahremiyetinin en çok 

tartışıldığı alanlardan biri olmuştur. Facebook gibi 
sosyal ağlara, bir profil oluşturularak katılmak 
mümkündür.Bu da,profillerdebulunan ad soyad, 
yaşadığı yer, ilgi alanları gibi bilgiler ve arkadaş 
listelerinde yer alan kişiler gibi kişiyi ekonomik 
kültürel ve sosyal anlamda belirlenebilir kılan 
birçok kişisel verinin de sosyal ağlar aracılığıy-
la toplumla ve çeşitli kurumlarla paylaşıldığını 
göstermektedir.Facebook, kullanıcılarının mah-
remiyetini korumak amacıyla güvenlik ayarları 
yapmasına ve tüm paylaşımların belirli kişi ya da 
gruplarla sınırlandırılmasına olanak tanımaktadır.
Araştırmalardan elde edilen sonuçlarda, dikkat 
çekici olan,kullanıcıların mahremiyet hakkı ihlalleri 
karşısında kaygı duymalarına karşın gönüllü olarak 
bu bilgileri paylaşmalarıdır. Başka bir anlatımla, 
kullanıcılar, kimlik hırsızlığı, kişisel verilerin 3. 
şahıslarla paylaşılması gibi riskleri göze alarak 
gönüllü olarak görünür olmayı yeğlemektedirler.

Bu araştırmada, bulgular, mahremiyetin, kişisel 
verilereerişime kısıtlama getirmekten çok arkadaş 
listelerinin sınırlandırılması yoluyla korunduğunu 
göstermektedir.Facebook, katılımcıların bugün ya 
da geçmişte ilişkide bulundukları kişilerle iletişimi 
sürdürmek için kullandıkları bir araç işlevini taşı-
maktadır. Katılımcıların arkadaşlarının %90’ının 
gündelik hayatta görüştüğü arkadaşlar, mezun 
olduğu ya da öğrenimine devam ettiği okuldaki 
arkadaşları, iş arkadaşları ve akrabalardan oluştuğu 
belirlenmiştir. Bu bağlamda, Facebook listeleri 
genel olarak, daha önce iletişim kurulan bireyleri 
içerdiğinden, yeni arkadaşlar edinilen bir ortam 
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olarak değerlendirilmemektedir. Katılımcıların 
Facebook’a ilişkin algılarına yönelik sorular, 
bu saptamayı doğrular niteliktedir. Anket çalış-
ması, katılımcıların Facebook hakkındaki genel 
algılarının arkadaşlarla iletişim kurulan bir alan 
olduğunu ortaya koymaktadır.Facebook’un yeni 
arkadaşlarla tanışma ya da yeni iş olanakları ya-
ratma açısından bir fırsat alanı olduğu düşüncesi 
yaygın değildir. Katılımcılar,Facebook’u, arka-
daşına mesaj göndermek, duvarına yazmak gibi 
amaçlarla iletişim için kullanmakta ancak iletişim 
sosyal katılıma dönüşmemektedir.Facebook’u, 
kullanma biçimleri arasında, sosyal aktivitelere 
katılmak, sosyal gruplara arkadaşını davet etmek 
ve sosyal grup oluşturmak en düşük yüzdelik 
dilimlerde bulunmaktadır. Araştırmamıza katılan 
Facebook kullanıcılarının, arkadaşlarının seçi-
minde temkinli davranmak, profiline yüklediği 
fotoğraflar konusunda titiz davranmak, dahil 
olduğu grupları dikkatli seçmek gibi davranışlarla 
mahremiyetlerini korudukları, ancak sosyal ağın 
güvenlik ayarları yoluyla mahremiyetin korun-
masının yüzdelik oran olarak daha geride kaldığı 
saptanmıştır.Kullanıcılar, kendileriyle ilgili kişisel 
verilerin kontrolünü, arkadaş listelerini gündelik 
yaşamda iletişim halinde oldukları ya da geçmişte 
tanıdıkları arkadaşlarıyla sınırlandırarak sağla-
maktadırlar.Bu bağlamda, bilgi mahremiyetinin, 
seçicilik yoluyla korunduğu söylenebilmektedir. 
Ankete katılanların büyük bir bölümüne (%81) 
göre Facebook çevresinden haberdar olmak için 
kullanılan bir alandır. Kullanıcıların sosyal ağlarda 

gözlemci ya da gözetleyen konumunda olduğu 
söylenebilmektedir. 

Betimsel analizlerle elde edilen sonuçlar araştırma 
hipotezlerini desteklemektedir.Araştırma bulgu-
larına göre, Facebook’un sosyal ortama katılım 
amacıyla kullanılması ile kullanıcının sergilediği 
güvenlik davranışları arasında anlamlı bir ilişki 
bulunmamaktadır. Etkileşim ve mesajlaşma 
amacıyla kullanıldığında ise, güvenlik davranışı 
ile pozitif yönde ilişki ortaya çıkmaktadır. Bu 
ilişkilere bakıldığında, kullanıcının Facebook’u 
etkileşim amacıyla kullanımı arttıkça güvenlik 
davranışlarının düzeyinde de bir artış olduğu 
sonucuna varılmaktadır. Aynı şekilde mesajlaş-
ma amacıyla kullanımda artış oldukça güvenlik 
davranışlarında da artış olduğu görülmektedir. 

Etkileşim amaçlı kullanımın güvenlik davranışı 
üzerindeki etkisi incelendiğinde, anlamlı bir etki 
ortaya çıkmakta, etkileşim amaçlı kullanımın gü-
venlik davranışını yordama gücünün bulunduğu 
görülmektedir. Mesajlaşma amaçlı kullanım ile 
güvenlik davranışı arasında anlamlı ilişki olmasına 
karşın mesajlaşma amacının güvenlik davranışı 
üzerinde anlamlı bir etkisi olmadığı gözlem-
lenmiştir. Bu bağlamda, mesajlaşma amacının 
düzeyi arttıkça güvenlik davranışı da artmakta, 
ancak mesajlaşma amacının düzeyi, güvenlik 
davranışı hakkında tahmin yürütülmesine imkân 
vermemektedir. 

Facebook’un bir fırsat ortamı olarak algılanması 
ile mahremiyet kaygısı arasında anlamlı bir ilişki 



26

UHİVE
Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi
Ocak / Şubat / Mart - Kış Dönemi Sayı: 6 Yıl:2015 Jel Kodu: Z11

International Peer-Reviewed Journal Of Communication And Humanities Research
January / February / March - Winter Semester Issue: 6 Year: 2015 Jel Code: Z11

ID:105 K:59
www.uhedergisi.com

(ISO 9001-2008 Belge No / Document No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No / Document No: 12880)
(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)

(2015/04315- 2015-GE-18972)

ULUSLARARASI HAKEMLİ EKONOMİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 
International Refereed Journal of Researches on Economy Management

Ekim / Kasım / Aralık 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Sonbahar Kış 
October / November / December 2014 Issue: 02 Volume: 01 Autumn Winter

ID:13 K:02
(Ekonomi) & (Economy)

   www.uheyadergisi.com

(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)

 
SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE 
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN 

İNCELENMESİ

Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ 

Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni 

1Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü

Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi 
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi 
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir. 
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.

Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat 

ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES 
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND 

HOUSES 

Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014, 
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically 
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was 
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 

olmadığı gözlenmektedir. Ancak Facebook’un 
iletişim ortamı olarak algılanması ile mahremiyet 
kaygısı arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki 
ortaya çıkmaktadır. Bulgular, Facebook’un iletişim 
ortamı olarak algılanma düzeyi arttıkça, mahre-
miyet kaygısında azalma gözleneceğine işaret 
etmektedir. Ayrıca, Facebook’un iletişim ortamı 
olarak algılanmasının mahremiyet kaygısı üzerinde 
anlamlı etkisi olduğu görülmüş, bu algılama düzeyi 
ışığında mahremiyet kaygısı hakkında yordama 
yapılabileceği sonucuna varılmıştır.

Katılımcıların yaş ortalamasının 30 olduğu dü-
şünülürse, Ellisonvd.’nin(2007) araştırmasında 
elde edilen bulgularla tutarlı olmayan bir sonuç 
elde edilmiştir. Yetişkinlerin bu yeni iletişim 
ortamının getireceği fırsatlara odaklanmaktan 
çok Facebook’ubir iletişim ve etkileşim ortamı 
olarak algılaması, var olan arkadaş gruplarıyla 
iletişimi sürdürmek için sosyal ağlarıkullandık-
larını göstermektedir. 

Araştırmadan elde edilen bulgular, sosyal ağ 
kullanıcılarının, mahremiyet kaygısı taşımalarına 
karşın, görünür olmayı tercih ettiklerini ortaya 
koymaktadır.Ayrıca, gizlilikle ilgili önlemler, 
sorunun çözümü için yeterli olmamaktadır. Her 
ne kadar güvenlik ayarları yoluyla mahremiyetin 
korunması, bir ölçüde mümkün olsa da, sosyal 
ağlar, kişisel verilerin paylaşılmasını teşvik 
etmek amacı taşımaktadırlar. Kullanıcının mah-
remiyetinden çok paylaşım yoluyla etkileşim 
öne çıkmaktadır. Facebook’un kurucusu Mark 
Zuckerberg’e göre, sosyal ağların yükselişi, 

kullanıcıların mahremiyet beklentisi kalmadığını 
göstermektedir. Dolayısıyla, mahremiyet artık bir 
sosyal normu da ifade etmemektedir. İnsanlar 
yalnız daha çok ve daha çeşitli bilgi paylaşarak 
değil aynı zamanda daha çok kişiyle bu bilgileri 
paylaşarak kendilerini iyi hissetmektedirler.3Bu 
bağlamda, kullanıcıların çevrimiçi ortamlarda 
mahremiyetkonusundaki farkındalık düzeylerinin 
yükseltilmesi olası sorunların çözümü için gerekli 
görünmektedir. 
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EXTENDED ABSTRACT

New communication technologies have removed the limits of space and time, and human relations 
have become more intense. Social networks are among the most remarkable communication tech-
nologies. Social networks allow us to maintain relationships and socialize with people; however, 
they also imply issues with privacy invasion related to disclosure of personal information.With an 
increasing numbers of users, social networks are an important subject of debate concerning informa-
tion privacy. It is possible to participate in social networks such as Facebook by creating a profile. 
Profiles include information such name and surname, residence, hobbies and friends lists. Thus, they 
identify people economically, culturally and socially, and make it possible to share information with 
groups of people and institutions. To ensure privacy for its users, Facebook offers security settings 
and allows people to limit their entire information and content to specific people or groups. Researchs 
suggest that although people are worried about the invasion of their privacy, they voluntarily share 
their personal information and content. In other words, users take the risk of identity fraud or sharing 
information with third parties, and they prefer to make themselves visible.Most of the literature on 
social networks discusses university students‘reasons for using Facebook and the effects of their 
worries about privacy on their security behaviors (Gross and Acquisti, 2005;Tufekci 2008, Jones 
and Soltren, 2005;Govaniand Pashley, 2005; Toprak et. al, 2009; Guven and Kovanlıkaya, 2008).
This study considers Facebook users over 13 years of age who live in Istanbul and have permission 
to be Facebook members. It explores whether their reasons for using Facebook affect their security 
behaviors, and whether their views about Facebook affect their worries about privacy. The research 
population includes 7,066,700 Facebook users in Istanbul (www.socialbakers.com, last accessed – 
April 01, 2012). The sampling rate with a 95% confidence interval and margin of error of 0.02 was 
found to be 500 persons.An online survey with factual and judgmental closed-ended questions was 
used as data collection tool. A literature review was done to prepare survey form, and experts were 
consulted on the content of the survey. A pilot study of the survey questions was done with 50 per-
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sons, and the survey was found to be adequate as a data collection tool. The online survey was done 
with 514 Facebook users over 13 years of age who live in Istanbul between April 2 and April 12, 
2012. The survey was distributed through e-mail groups and Facebook. Snowball sampling which 
allows people to invite others to participate in research was used as a sampling method.The research 
findings show that people protect their privacy by limiting their friend lists rather than restricting ac-
cess to personal information. Facebook allows people to communicate with their old or new friends. 
It was found that 90% of the participants’ friends include friends they see daily, university friends 
or friends from their alma mater, co-workers and relatives. Facebook lists include people previously 
contacted, and are generally viewed as a way to find new friends. Questions about participants’ views 
of Facebook confirm this. Most participants see Facebook as a way to communicate with friends. 
It was not common among participants to consider Facebook as a place to find new friends and job 
opportunities. They use Facebook as a communication tool to send messages to their friends or write 
on their timelines, but this communication is not transformed into social participation. Among the 
various uses of Facebook, participation in social activities, inviting friends to social groups and creating 
social groups have the lowest percentile ranks. The Facebook users who participated in our research 
said they protected their privacy by cautiously selecting friends, photos in the profile and groups to 
participate while security settings of the social network are less used as percentile to ensure privacy. 
Users maintain control of their personal information by limiting their friend lists to their friends they 
see in daily life or to their old friends. Information privacy is thus provided through selectiveness. 
Most participants (81%) said Facebook was a way to be informed about their friends. Thus, users are 
observers or watchers in social networks.The results of the descriptive analyses support this research 
hypothesis. According to the research findings, there is no significant relationship between the use 
of Facebook to participating in social environments and users’ security behaviors. However, there 
is a positive relationship between users’ security behaviors and the use of Facebook with the aim of 
interacting and messaging. Similarly, using Facebook for messaging increased security behaviors.
Interaction-oriented use of Facebook has an effect on security behaviors. The relation is significant 
and predictive. Although there is a significant relation between message-oriented use and security 
behaviors, this use has no significant effect on security behaviors. As the level of message-orien-
ted use increases, security behavior increases as well, but the level of message-oriented use does 
not predict security behavior.There is no significant relation between privacy concern and viewing 
Facebook as a place of opportunity. However, there is a negative relation between privacy concern 
and seeing Facebook as a communication environment. According to the findings, the more users 
see Facebook as a communication environment the less privacy concern they experience. Moreover, 
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viewing Facebook as a communication environment was found to have a significant effect on privacy 
concern and accordingly, predictive power.The average age of the participants was 30; therefore re-
search findings are not consistent with the findings of Ellison et al. (2007). Adults see Facebook as a 
communication and interaction environment rather than a place for opportunities. So, they use social 
networks to maintain communication with their available friend groups.The research findings show 
that social network users prefer to make themselves visible despite their privacy concern. Moreover, 
privacy measures are not sufficient to solve the problem. Although it is possible, to a certain extent, 
to ensure privacy using security settings, social networks aim to encourage the sharing of personal 
information. Interaction and sharing are emphasized more than users’ privacy. According to Marc 
Zuckerberg, the founder of Facebook, the rise of social networks indicates that users do not have 
concerns about privacy. Therefore, privacy is no longer a social norm. What makes people feel good 
is not only sharing more and various information, but also sharing them with more people (http://
www.theguardian.com,last accessed-February 12, 2012). Hence, it is crucial for users to be aware 
about privacy issues in online environments to solve potential problems.
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BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN 
SOSYAL AĞ SİTELERİNİ KULLANIM AMAÇLARI1

REASONS TO USE SOCIAL MEDIA NETWORKING SITES AMONG 
PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS STUDENTS

Zekeriya GÖKTAŞ
Balıkesir Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu Balıkesir / Türkiye  

Öz: Bu araştırmada beden eğitimi ve spor yüksekokulu 
öğrencilerinin sosyal ağ siteleri kullanma amacı, bu hesabı 
ne kadar süreyle kullandığı, cinsiyet ve bölümler arası 
farklılıklar araştırılmaya çalışılmıştır. Araştırma 2012-2013 
bahar döneminde Balıkesir üniversitesi beden eğitimi ve 
spor yüksekokuluna devam etmekte olan 240 öğrenci üze-
rinde yürütülmüştür. Veri toplama aracı olarak daha önce 
araştırmacılar tarafından geliştirilmiş olan Karal ve Kokoç 
(2010) tarafından gerçekleştirilen “Sosyal Ağ Sitelerinin 
Kullanım Amaçları Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmadan 
elde edilen verilerin analizinde, tek yönlü varyans analizi 
testi ve bağımsız gruplar t testi, frekans, aritmetik ortalama 
ve standart sapmalara dayalı olarak analiz edilmiştir.  Araş-
tırma sonuçları öğrencilerin sosyal paylaşım sitelerini yoğun 
olarak kullandıklarını, facebook’u genelde günde 15-30 
dakika arasında kullandıkları, kullanım amacının çoğunlukla 
fotoğraf, video paylaşımı ve mesajlaşma şeklinde olduğunu, 
sosyal paylaşım sitelerini yeni arkadaşlar bulmaktan çok 
var olan arkadaşlıklarını sanal ortamda sürdürmek amacıyla 
kullandıklarını göstermektedir. Ayrıca öğrencilerin sosyal 
ağları  eğitim amaçlı kullandıkları, beden eğitimi ve spor 
yüksekokulu öğrencilerinin sosyal ağ sitelerini kullanım 
amaçlarının cinsiyet açısından değerlendirildiğinde;  erkek 
öğrencierin  bayanlara göre kişisel sayfalarını, arkadaşlarıyla 
iletişimi devam ettirmeleri ve video resim  gibi nesneleri 
paylaşmaları daha fazla yaptıları tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Sosyal Ağ, Sosyal Ağ Kullanım Amacı, 
Üniversite Öğrencisi, Beden Eğitimi ve Spor

Abstract: This research aimed to examine the reasons 
why physical education and sports students’ use social 
networking sites, to investigate their frequency to use the 
accounts and to determine the differences regarding their 
genders and departments. The sample group consisted of 
240 Physical Education and Sport students attending at the 
University of Balıkesir in the spring term of 2012-2013 
academic year. The Scale that measures the use of social 
networking sites developed by Karal and Kokoç (2010) 
was used as data collection tool. The data gathered from 
the research was analyzed by One-way Analysis of vari-
ance and independent samples t–test, frequencies, mean 
scores and standard deviations were used. At the end of the 
research, It was found that students use social networking 
sites frequently and Facebook is used 15 and 30 minutes 
daily for the purpose of video sharing and messaging. It 
was also found that students mostly use social networking 
sites to sustain their existing friendship rather than making 
new friends, and join peer groups more than Internet and 
technology groups. It was also concluded that students use 
social networking sites for educational purposes whereas 
male students use personal pages more frequently to sustain 
their communication with their friends and share videos, 
pictures when compared to than female participants.
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Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi 
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi 
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir. 
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.
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ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES 
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND 

HOUSES 

Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014, 
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically 
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was 
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 

GİRİŞ 

Sosyal iletişim ağları, çok farklı amaçlarla kullanıl-
maktadır. Çetin (2007)’in de belirttiği gibi,“bireyler 
sosyal iletişim ağlarını çok farklı amaçlar için 
kullanabilmektedir. Sosyal iletişim ağları içersinde 
birçok site yer almaktadır. Bu siteler etkileşim ve 
iletişimin temel amaçlarını paylaşırken aynı za-
manda özel hedef ve kullanım düzeni bakımından 
da servislere göre çeşitlilik gösterebilmektedir 
(Gross ve Acquisti, 2005). Sosyal iletişim ağları, 
günümüzde bireylerin birbirleri ile bağlantı kur-
masında en çok tercih edilen iletişim biçimi olarak 
yaygınlaşmaktadır. Facebook Youtube, Myspace 
gibi kişisel bilgi, resim, video, içerik paylaşımı, 
öğrenme ve eğlenme gibi amaçlarla ortaya çıkan 
ve kullanımı hızla gelişen sosyal iletişim ağları 
günümüzde özellikle gençler arasında yaygın 
olarak kullanılan  bir sosyal iletişim ağı olarak 
işlevini sürdürmektedir.

Sosyal ağlar kişiselleştirilmiş hizmetler sunmakta 
ve kullanıcılar tarafından üretilen içeriğin tanımlan-
masına, düzenlenmesine ve paylaşılmasına olanak 
sağlamaktadır. 2012 Mart ayı verilerine göre gü-
nümüzde Facebook’un aktif kullanıcı sayısı sekiz 
yüz milyondan fazladır(835,525,280). Facebook 
kullanımı açısından Türkiye  (32,131,260) kullanıcı 
sayısı ile dünyada 5. sırada yer almaktadır. Korkmaz 
ve diğ., tarafından hemşireler üzerinde yapılan bir 
araştırmada araştırmaya katılanların tamamına 
yakının sosyal medya ve facebook bağımlılığı 
gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır (Korkmaz ve 
diğ., 2015: 59-81). Yapılan bir başka uygulamalı 

çalışmada 788 besyo öğrencisine facebook üze-
rinden yaptıkları alışveriş tüketim alışkanlıkları 
sorulmuş, katılımcıların tamamına yakının internet 
üzerinden facebook kullanılarak alışveriş yaptığı 
sonucuna ulaşılmıştır (Korkmaz ve diğ., 2014: 
78-89). Yine farklı bir araştırmada da ilköğretim 
lise düzeyindeki 894 öğrenci üzerinde uygulama 
gerçekleştirilmitir. Araştırmanın sonucunda 12 ve 19 
yaş arasındaki katılımcıların büyük çoğunluğunun 
facebook, twiter ve diğer sosyal ağlara yönelik 
bağımlılık düzeyinde kullanım gerçekleştirdikleri 
saptanmıştır (Korkmaz ve diğ., 2014: 401-433).   
İlkdört sırada ise, ABD - 166,029,240 Hindistan 
62,713,680, Endonezya 51,096,860 İngiltere - 
32,950,400, kullanıcı sayıları ile yer almaktadırlar. 
Facebook Youtube, Twitter, Myspace,Frienfeed 
gibi kişisel bilgi, resim, video, içerik paylaşımı, 
öğrenme ve eğlenme gibi amaçlarla ortaya çıkan 
ve kullanımı hızla yaygınlaşan sosyal iletişim ağ-
ları özellikle gençler arasında kullanılan popüler 
bir iletişim aracı olarak işlevini sürdürmektedir 
(World Internet Stats, 2012). Akpolat (2009)’ın 
450 öğrenci üzerinde yürütülen çalışmasında, öğ-
rencilerin çoğunluğunun Facebook’u, Facebook’a 
üye olan arkadaşlarıyla iletişim içinde olmak, 
onlarla mesajları ve fotoğrafları paylaşmak için 
kullandıkları ve öğrencilerin Facebook’u bir sos-
yalleşme aracı olarak gördükleri ortaya çıkmıştır. 
Çetin (2007)’in çalışmasında sosyal iletişim 
ağları öğrenciler tarafından yeni ilişkiler kurma 
ve mevcut ilişkileri sürdürmede alternatif sosyal 
mekânlar olma özelliğinin etkinliği sorgulanmış, 
öğrencilerin “Facebook’a üye olma nedenleri ve 
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toplum içinde var olabilme arayışındaki rolüne 
ilişkin, betimsel bir çalışma gerçekleştirilmiştir. 
Facebook’a üye olma birden fazla nedene bağlı 
olarak değişmektedir. Eğlence amacı (oyun oyna-
ma, video, müzik paylaşımı ve gruplara katılım 
gibi) ağırlıklı olarak ön sırada gelmektedir. Eski 
arkadaşlarını bulabilmek amacı ile Facebook’a 
üye olma nedeni de öğrenciler arasında yaygın 
olarak görülmektedir. Son yıllarda bilgi ve iletişim 
teknolojileri ışığında birçok farklı alanda dönü-
şümler meydana geldiği gibi, sosyal yaşamı ve 
ortamı, sosyal iletişimi, sosyal ilişkileri kapsayan 
bir sosyal dönüşüm de yaşanmaktadır. Yaşanmaya 
devam eden bu dönüşüm teknolojiyi ve teknoloji 
kullanımını da etkilemektedir (Çoklar, 2010). 
Schroder ve Greenbowe’ un çalışması çoğu üni-
versite öğrencisi ve öğretim görevlisinin sosyal 
ağ sitesi olarak Facebook’u seçtiklerini 
göstermektedir (Schroeder ve Greenbo-
we, 2009). Bu bağlamda Facebook sosyal ağ 
sitesinin ciddi bir eğitsel kullanım potansiyeline 
sahip olduğu söylenebilir.

Yaşanan gelişmeler, dönüşümler ve internetin 
sunduğu olanaklar, insanların ve özellikle genç-
lerin iletişim yollarını, sosyalleşme araçlarını ve 
çevrimiçi dünyadaki hareket alanlarını etkilemiştir. 
Sosyal etkileşim, iletişim ve bilgi edinme için öncü 
ve tercih edilen bir ortam haline gelen internet, 
genç insanların hayatında artan bir şekilde daha 
fazla yer bulmaktadır (Gemmill ve Peterson, 2006; 
Wang, Moon, Kwon, Evans ve Stefanone, 2010).

Sosyal ağ siteleri, kullanıcılarına; sosyal bir 
ortamda kendilerini tanıtma, sosyal ağ ortamı 
kurma, diğer kullanıcılarla iletişim kurma ve 
devam ettirme (Ellison, Steinfield ve Lampe, 
2007), oluşturdukları içeriği (fotoğraf, video, 
blog vb.) paylaşma (Kim, Jeong ve Lee, 2010), 
kişisel bilgilerini, fotoğraf ve videolarını içeren 
profil sayfası oluşturma ve tanımadığı insanlarla 
ilişkiler kurma, yeni arkadaşlıklar keşfetme (Wang, 
Moon, Kwon, Evans ve Stefanone, 2010) imkanı 
sunmaktadır. Sunulan olanakların ve bireylerin 
farklı gereksinimlerini karşılamaya yönelik uy-
gulamaların varlığı, her geçen gün daha fazla 
sayıda bireyin sosyal ağ sitelerine üye olmasını 
sağlamaktadır.

Facebook ile ilgili bir diğer çalışma da, Ellison vd. 
(2006) tarafından Michigan State Üniversitesi‟nde 
yapılmıştır. Öğrencilerden rasgele 800‟üne mail 
yoluyla anket gönderilmiş ve neticede 286 öğ-
renciden olumlu cevap alınmış, bu öğrenciler 
üzerinden veriler analiz edilmiştir. Araştırmada 
Facebook‟a üye olanlar ve olmayanlar arasında 
cinsiyet, yaş, etnik, gelir, kullanım sıklığı gibi 
bilgiler ile kullanım amaçları, profile eklenen 
kişiler incelenmiştir. Üyelik nedenleri ağırlıklı 
olarak okul arkadaşlarını bulma, onlarla iletişime 
geçme ve eğlence amaçlı vakit geçirme olarak 
saptanmıştır (Ellison ve diğerleri,2006).

Türkiye’deki Facebook kullanıcılarının %37’sini 
18-24 yaş aralığındaki üniversite öğrencilerinin de 
içinde yer aldığı gençler oluşturmaktadır. (Social-
bakers, n.d.). Facebook, üniversite öğrencilerinin 
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sosyal ağ sitesi olarak tercih ettikleri ve yükselen 
sayıda üniversite öğrencisinin sıklıkla giriş yaptığı 
en popüler platform olarak nitelendirilmektedir 
(Kabilan, Ahmad ve Abidin, 2010; Lampe, Ellison 
ve Steinfield,2006). Sosyal ağ sitelerinin geneli 
için ilgili siteleri kullanan bireylerin yaş ortala-
maları incelendiğinde ise kullanıcıların önemli 
bir kısmının gençler olduğu göze çarpmaktadır 
(Pingdom, 2010). Bu bağlamda gençlerin ve 
özellikle üniversite öğrencilerinin neden ve hangi 
amaçlarla, hangi gereksinimlerin karşılanması 
amacıyla sosyal ağ sitelerini kullandığı sorusu 
akla gelmektedir. 

YÖNTEM

Araştırma 20012-2013 bahar döneminde Balıkesir 
üniversitesi beden eğitimi ve spor yüksekoku-
luna devam etmekte olan 240 öğrenci üzerinde 
yürütülmüştür. Veri toplama aracı olarak daha 
önce araştırmacılar tarafından geliştirilmiş olan 
Karal ve Kokoç (2010) tarafından gerçekleştirilen 
“Sosyal Ağ Sitelerinin Kullanım Amaçları Ölçeği” 
kullanılmıştır. Ölçekler araştırmacı tarafından 
örneklem grubuna elden dağıtılmıştır. Ölçekleri 
yaş ya da cinsiyet farkı gözetilmeksizin ancak 
eğitim düzeyi gözetilerek üniversite öğrencisi olan 
Facebook kullanıcılarının doldurması beklenmiştir.

Bu araştırmada Balıkesir Üniversitesi Beden 
eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin sosyal 

ağ sitelerini kullanım amacına yönelik tutumlarını 
belirlemek amacıyla tarama modeli kullanılmıştır.

Örneklem 

Çalışmanın evreni Balıkesir üniversitesi örneklemi 
ise,  2011-2012 eğitim-öğretim yılında balıkesir 
üniversitesi beden eğitimi ve spor yüksekokulun-
da öğrenim gören 240 öğrenci oluşturmaktadır.

Veri Toplama Araçları

Karal ve Kokoç (2010) tarafından gerçekleştirilen 
“Sosyal Ağ Sitelerinin Kullanım Amaçları Ölçeği” 
kullanılmıştır. Ölçeğin Cronbach Alpha iç tutarlılık 
katsayısı 0.83, test-tekrar güvenirliği katsayısı 
ise 0.91 olarak hesaplanmıştır. Değerlendirme 
formunda 5’li puanlama anahtarı kullanılmıştır. 
Form Hiç katılmıyorum (1), Katılmıyorum (2), 
Fikrim yok (3), Katılıyorum (4), Tamamen ka-
tılıyorum (5) şeklinde puanlanmıştır. 

Verilerin Analizi

Araştırmadan elde edilen verilerin analizinde SPSS 
16.0 paket programı kullanılmıştır. Öğrencilerin 
doldurduğu sosyal ağ siteleri kullanım amacına 
yönelik tutumların anketlerinden elde edilen 
verilerin analizinde tanımlayıcı olan yüzdeler 
ve frekans, t-test ve ANOVA testi kullanılmıştır.

BULGULAR
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Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi 
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi 
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir. 
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
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aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.

Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat 

ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES 
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND 

HOUSES 

Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014, 
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically 
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was 
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 

Tablo 1. Öğrencilerin Demografik Özellikleri(N = 240).

Değişkenler                                                       N %
Cinsiyet Erkek 77 32.1

Kız 163 67.9

Yaş

≤18 17 7.1
20-22 143 59.6
23-25 68 28.3
25> 12 5.0

Bölümler Spor Yöneticiliği 96 40.0
Beden eğitimi ve Spor 

Öğretmenliği 73 30.4

Antrenörlük Eğitimi 71 29.6
Kaç yıldır Facebook hesabınız var? 1 yıldan az 29 12.1

1-3 yıl 86 35.8
3-5 yıl 99 41.2
5-8 yıl 26 10.8

Sınıf 1.sınıf 76 31.7
2.sınıf 39 16.2
3.sınıf 65 27.1

4.sınıf 60 25.0
Facebook’ta günlük ne kadar zaman 
harcıyorsunuz

15-30 dakika 79 32.9
60 dakika 72 30.0
2-3 saat 62 25.8
4-6 saat 27 11.2

Sosyal ağlarda haftalık ne kadar zaman 
harcıyorsunuz?

1-2 saat 75 31.2
3-4 saat 75 31.2

8-10 saat 55 22.9
10 saat üzeri 35 14.6

Facebook  hesabınız var mı Evet
238 99.2

Hayır 2 0.8
Twitter hesabınız var mı Evet 98 40.8

Hayır 142 59.2
Myspace hesabınız var mı Evet 14 5.8

Hayır 226 94.2
Friendfeed  hesabınız var mı Evet 3 1.2

Hayır 237 98.8
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Tablo1’e bakıldığında, araştırmaya katılan be-
den eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin 
cinsiyet dağılımları incelendiğinde, % 67.9’u 
“Erkek”, %32.1’i ‘’Kız’’ olduğu, araştırmaya 
katılan öğrencilerin hangi bölümde okudukları 
incelendiğinde %40.0’ı Beden Eğitimi ve Spor 
Öğretmenliği, %30.4’ü Spor Yöneticiliği, %29.6’sı 
ise Antrenörlük Eğitimi bölümlerinde okudukları, 
araştırmaya katılan bu öğrencilerin kaçıncı sınıf-
ta oldukları incelendiğinde, % 31.7’si 1. Sınıf, 
%16.2’si 2. Sınıf, %27.1’i 3. Sınıf, % 25’i 4. 
Sınıf öğrenim görmekte oldukları, yaş dağılımları 
incelendiğinde; %7.1’i  18 yaşında, %59.6’sı 20-
22 yaş aralığında, %28.3’ü 23-25 yaş aralığında, 
%5’i ise 25 ve üzeri olduğu, araştırmada bulunan 

“Kaç yıldır Facebook hesabınız var?” sorusuna 
öğrencilerin %12.1’i 1 yıldan az, %35.8’i 1-3 yıl 
aralığında, %41.2’si 3-5 yıl aralığında, %10.8’i 
5-8 yıl aralığında olarak, “Facebook’ta günlük 
ne kadar zaman harcıyorsunuz?” sorusuna ise 
öğrencilerin, %32.9’u 15-30 dakika, %30’u 60 
dakika, %25.8’i 2-3 saat, %11.2’si 4-6 saat şek-
linde, “Sosyal ağlarda haftalık ne kadar zaman 
harcıyorsunuz?” sorusuna öğrencilerin, %31.2’si 
1-2 saat yine %31.2’si 3-4 saat, %22.9’u 8-10 saat, 
%14.6’sı 10 saat ve üzeri şeklinde, Öğrencilerin, 
Sosyal ağ sistemlerinden %99.2’si Facebook, 
%40.8’i Twitter, %5.8’i Myspace, %1.2’si ise 
Friendfeed ‘a üye oldukları tespit edilmiştir.
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Table 2. Öğrencilerin Sosyal Ağ Siteleri Kullanım Amacına Yönelik Görüşleri

Değişkenler
N Mean

Std. 
Deviation

Kendime özgü (profil,kişisel sayfa...)yaratma imkanı sunduğu için 
kullanıyorum. 240 3,47 1,33

Yeni insanlarla tanışmak,yeni arkadaşlıklar kurmak için kullanıyorum. 240 3,28 1,31

Mevcut arkadaslarimla iletişimimi devam ettirmek amaciyla kullaniyorum. 240 4,06 1,12

Diger insanlar tarafindan taninmak amaciyla kullaniyorum. 240 2,75 1,28

Okul/proje ödevlerimle ilgili araştirma yapmak için kullanıyorum. 240 2,75 1,27

İlgilendiğim insanların ve arkadaşlarımın yaşamlarını incelemek amacıyla 
kullanıyorum. 240 3,40 1,17

Eski arkadaşlarımla tekrar iletişime geçmek için kullanıyorum. 240 3,97 1,11

Eğitim amaçlı grupları ve etkinlikleri incelemek amacıyla kullanıyorum. 240 3,19 1,24

Düşüncelerimi başkalariyla paylaşmak icin kullanıyorum. 240 3,46 1,15

İlgimi çeken gruplara katılmak için kullanıyorum. 240 3,26 1,27

Beğendigim nesneleri (video,resim,not...) paylaşmak icin kullanıyorum. 240 3,67 1,11

Guncel, farklı bilgiler ve düşüncelerle karsilaşmak amacıyla kullanıyorum. 240 3,50 1,23

Yabancı dil bilgimi geliştirmek amacıyla kullanıyorum. 240 2,64 1,39

Farkli kultürlerden insanlarla tanişmak amacıyla kullanıyorum. 240 2,91 1,51

Valid N (listwise) 240

Araştırmaya katılan öğrencilerin sosyal ağ siteleri 
kullanım amacına yönelik görüşlerine bakıldığında; 
“Mevcut arkadaslarimla iletişimimi devam ettirmek 
amaciyla kullaniyorum” (X=4,06), eski arkadas-

larımla tekrar iletişime geçmek için kullanıyorum. 
(X=3,97), beğendiğim nesneleri (video,resim,not...) 
paylaşmak için kullanıyorum(X=3,67), şeklinde 
görüş bildirmişlerdir.
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Tablo 3. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Sosyal Ağ Sitelerini  Kullanım 
Amaçlarının      Cinsiyet Açısından Değerlendirilmesi

     
Cinsiyet N Mean Std. Deviation

Std. Error 
Mean F Sig.

Kendime özgü 
(profil,kişisel sayfa...)
yaratma imkanı sunduğu 
için kullanıyorum.

Erkek 77 3,79 1,21 ,138

7,97 ,005Kız
163 3,33 1,36 ,106

Mevcut arkadaşlarımla 
iletişimimi devam ettirmek 
amacıyla kullanıyorum.

Erkek 77 4,29 ,904 ,103
4,61 ,033Kız 163 3,95 1,19 ,093

Beğendiğim nesneleri 
(video,resim,not...) 
paylaşmak için 
kullanıyorum.

Erkek 77 4,06 ,950 ,108

9,71 ,002Kız
163 3,48 1,13 ,088

Tablo 3’de görüldüğü gibi beden eğitimi ve spor 
yüksekokulu öğrencilerinin sosyal ağ sitelerini  
kullanım amaçlarının cinsiyet açısından değer-
lendirildiğinde; erkek öğrencilerin bayanlara göre 

kişisel sayfalarını, arkadaşlarıyla iletişimlerini, 
video resim  gibi  paylaşım işlevini daha fazla 
yaptıkları tespit edilmiştir.



42

UHİVE
Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi
Ocak / Şubat / Mart - Kış Dönemi Sayı: 6 Yıl:2015 Jel Kodu: Z11

International Peer-Reviewed Journal Of Communication And Humanities Research
January / February / March - Winter Semester Issue: 6 Year: 2015 

Jel Code: Z11   ID:109 K:135
www.uhedergisi.com

(ISO 9001-2008 Belge No / Document No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No / Document No: 12880)
(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)

(2015/04315- 2015-GE-18972)

ULUSLARARASI HAKEMLİ EKONOMİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 
International Refereed Journal of Researches on Economy Management

Ekim / Kasım / Aralık 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Sonbahar Kış 
October / November / December 2014 Issue: 02 Volume: 01 Autumn Winter

ID:13 K:02
(Ekonomi) & (Economy)

   www.uheyadergisi.com

(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)

 
SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE 
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN 

İNCELENMESİ

Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ 

Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni 

1Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü

Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi 
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi 
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir. 
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.

Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat 

ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES 
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND 

HOUSES 

Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014, 
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically 
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was 
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 

Tablo 4. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Sosyal Ağ Sitelerini Kullanım    
Amaçlarının Bölüm Açısından Değerlendirilmesi

Bölümler
N Mean

Std. 
Deviation F Sig.

Kendime ozgu (profil,kişisel 
sayfa...)yaratma imkani sundugu 
icin kullaniyorum.

1-Beden Eğitimi ve spor 
Öğretmenliği 96 3,76 1,27

3,67 ,0272-Spor Yöneticiliği 73 3,26 1,44
3-Antrenörlük Eğitimi 71 3,32 1,23
Toplam 240 3,47 1,33

Yeni insanlarla tanismak,yeni 
arkadasliklar kurmak icin 
kullaniyorum.

1-Beden Eğitimi ve spor 
Öğretmenliği 96 3,72 1,17

11,49 ,0002-Spor Yöneticiliği 73 2,80 1,37
3-Antrenörlük Eğitimi 71 3,16 1,25
Toplam 240 3,28 1,31

Mevcut arkadaslarimla 
iletişimimi devam ettirmek 
amaciyla kullaniyorum.

1-Beden Eğitimi ve spor 
Öğretmenliği 96 4,28 ,980

3,53 ,031
2-Spor Yöneticiliği 73 4,00 1,25
3-Antrenörlük Eğitimi 71 3,83 1,10
Toplam 240 4,06 1,12

Diger insanlar tarafindan 
taninmak amaciyla kullaniyorum.

1-Beden Eğitimi ve spor 
Öğretmenliği 96 3,10 1,34

6,49 ,0022-Spor Yöneticiliği 73 2,45 1,20
3-Antrenörlük Eğitimi 71 2,57 1,20
Toplam 240 2,75 1,28

İlgilendigim insanlarin ve 
arkadaslarimin yasamlarini 
incelemek amaciyla 
kullaniyorum.

1-Beden Eğitimi ve spor 
Öğretmenliği 96 3,79 1,04

10,06 ,0002-Spor Yöneticiliği 73 3,04 1,24
3-Antrenörlük Eğitimi 71 3,23 1,13
Toplam 240 3,40 1,17

Eski arkadaslarimla tekrar 
iletisime geçmek icin 
kullaniyorum.

1-Beden Eğitimi ve spor 
Öğreşmenliği 96 4,17 1,01

3,22 ,0422-Spor Yöneticiliği 73 3,91 1,23
3-Antrenörlük Eğitimi 71 3,74 1,07
Toplam 240 3,97 1,11

Düşüncelerimi baskalariyla 
paylasmak icin kullaniyorum.

1-Beden Eğitimi ve spor 
Öğretmenliği 96 3,73 1,09

4,85 ,0092-Spor Yöneticiliği 73 3,23 1,219
3-Antrenörlük Eğitimi 71 3,32 1,105
Toplam 240 3,46 1,156
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Beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencile-
rinin sosyal ağ sitelerini kullanım amaçlarının 
bölüm açısından incelendiğinde, beden eğitimi 
ve spor öğretmenliği bölümü öğrencilerinin   spor 
yöneticiliği ve antrenörlük eğitimi bölümlerinde 
okuyan öğrencilere göre  sosyal ağ sitelerini daha 
aktif kullandıkları tespit edilmiştir.

TARTIŞMA VE SONUÇ

Bu araştırma  Balıkesir üniversitesi beden eği-
timi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin sosyal 
ağ sitelerini kullanım amacına yönelik tutumla-
rını belirlemek amacıyla yapılmıştır.

Araştırmaya 77 kız, 163 erkek öğrenci katılmış-
tır. Balıkesir üniversitesi beden eğitimi ve spor 
yüksekokulu öğrencileri örneklemi oluşturmuştur. 
Ankete katılan beden eğitimi ve spor yüksekokulu 
öğrencilerinin, %40’ı Beden eğitimi öğretmenliği 
bölümünde, %30.4’ü Spor yöneticiliği, %29.6’sı 
ise  Antrenörlük eğitimi bölümünde öğrenim 
görmektedirler. Ankete katılan öğrencilerin 
%59.6’sı 20-22 yaş aralığında, %28.3’ü 23-25 
yaş aralığındadır. Öğrencilerin “Kaç yıldır Face-
book hesabınız var?” sorusuna %35.8’i 1-3 yıl, 
%41.2’si 3-5 yıl şeklinde cevaplandırmışlardır.

“Facebook’ta günlük ne kadar zaman harcıyor-
sunuz?” sorusuna öğrencilerin %32.9’u 15-30 
dakika, %30’u 60 dakika, %25.8’i 2-3 saat 
zaman harcadıkları, “Sosyal ağlarda haftalık ne 
kadar zaman harcıyorsunuz?” sorusuna öğren-
cilerin, %31.2’si 1-2 saat,  %31.2’si 3-4 saat, 
%22.9’u ise  8-10 saat   cevabını vermişlerdir. 

“Sosyal ağ sistemlerinden (Facebook, Twitter, 
Myspace, Friendfeed) hangilerine üyesiniz?” 
sorusuna %99.2’si Facebook, %40.8’i Twitter, 
%5.8’i Myspace ve %1.2’si de Friendfeed olarak 
yanıtlamışlardır. Bu sorudan elde edilen sonuç 
ise Facebook ve Twitter adlı sosyal ağ sitelerinin 
Myspace ve Friendfeed adlı sosyal ağ sitelerinden 
daha yaygın olduğu ortaya çıkmıştır. Tanrıverdi 
ve  Sağır (2014) araştırmasında  öğrencilerin 
yarıdan fazlası (%53,6) günde birkaç kez sosyal 
medyayı kullandıklarını, %15,9’u günde bir defa 
ve %24,7’si haftada bir defa sosyal medyayı 
kullandıklarını belirtmişlerdir. 

Hızlı bir yükseliş sağlayan ve geniş bir üyeye sahip 
olan sosyal paylaşım ağlarından biri de Facebook.
com’ dur. Facebook genç üyeler tarafından tercih 
edilmekte ve çoğunlukla arkadaşlarını bulma 
gerekçesiyle üye olunmaktadır.

Araştırmaya katılan Öğrencilerin sosyal ağ siteleri 
kullanım amacına yönelik görüşlerine bakıldığında; 
“Mevcut arkadaslarimla iletişimimi devam ettirmek 
amaciyla kullaniyorum” (X=4,06), Eski arkadas-
larimla tekrar iletisime geçmek icin kullaniyorum. 
(X=3,97), Begendigim nesneleri (video,resim,not...) 
paylasmak icin kullaniyorum(X=3,67) şeklinde 
görüş bildirmişlerdir. Bulunan sonuçlar, sosyal 
ağ sitelerinin temel amacının; sosyal bir ortamda 
kendilerini tanıtma, sosyal ağ ortamı kurma, diğer 
kullanıcılarla iletişim kurma ve devam ettirme 
(Ellison, Steinfield ve Lampe, 2007), oluşturdukları 
içeriği (fotoğraf, video, blog vb.) paylaşma (Kim, 
Jeong ve Lee, 2010), kişisel bilgilerini, fotoğraf 
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ve videolarını içeren profil sayfası oluşturma 
ve tanımadığı insanlarla ilişkiler kurma, yeni 
arkadaşlıklar keşfetme (Wang, Moon,Kwon, 
Evans ve Stefanone, 2010) olanakları sunması 
olduğunu belirten araştırmaları desteklemektedir. 
Beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin 
sosyal ağ sitelerini  kullanım amaçlarının cinsiyet 
açısından değerlendirildiğinde; Kişisel sayfaları-
nı, arkadaşlarıyla iletişimi devam ettirmeleri ve 
video resim  gibi nesneleri paylaşmaları erkek-
lerin bayanlara göre daha fazla yaptıları tespit 
edilmiştir. Ajjan ve Hartshorne (2008), Facebook, 
Youtube, Flickr, Myspace gibi sosyal ağ uygu-
lamalarının, kişisel bilgi, resim, video, içerik ve 
profil paylaşımı vb. amaçlarla ortaya çıktığını 
belirtmişlerdir. Cinsiyete göre yapılan analizde, 
erkekler, kadınlara göre sosyal ağ sitelerini daha 
fazla tanıma ve tanınma amacıyla kullanmaktadır. 
Kim, Jeong ve Lee (2010)’un belirttiği gibi mil-
yonlarca internet kullanıcısı, sosyal ağ sitelerini 
arkadaşlarıyla iletişim kurmak, yeni arkadaşlar 
edinmek, kendi yarattıkları içerikleri, fotoğrafları 
ve videoları paylaşmak için kullanmaktadır. Sosyal 
ağ siteleri, kullanıcılarına kendilerini tanıtmak 
amacıyla bazı kişisel bilgilerin bulunduğu bir 
profil sayfası oluşturma, diğer kullanıcılarla ileti-
şim kurarak sosyal gruplar oluşturma, çeşitli bilgi 
ve içerikleri paylaşma, farklı fikir ve görüşleri 
tartışma, mevcut arkadaşlıklarını çevrimiçi olarak 
sürdürme, yeni arkadaşlar edinme ve gelişmiş 
araçlarla içeriğini düzenleme imkanları sunan 
çevrimiçi sanal ortamlardır (Acquisti & Gross, 
2006; Ellison, Steinfield, & Lampe, 2007; Har-

gittai & Hsieh, 2010; Gross & Acquisti, 2005; 
Joy & Katherine, 2008; Wang, Moon, Kwon, 
Evans, & Stefanone, 2010).  Mazman (2009) bu 
alışmasında %51’lik oranla Facebook kullanım 
amacını öğrencilerin sosyal ilişkileri sürdürmek 
için kullandığını belirtmektedir.

Beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencile-
rinin sosyal ağ sitelerini kullanım amaçlarının 
bölüm açısından incelendiğinde, beden eğitimi 
ve spor öğretmenliği bölümü öğrencilerinin   spor 
yöneticiliği ve antrenörlük eğitimi bölümlerinde 
okuyan öğrencilere göre  sosyal ağ sitelerini daha 
aktif kullandıkları tespit edilmiştir.

Ajjan ve Harsthone (2008), sosyal ağları eğitsel 
bağlamda kullanmak için uygun bir araç olarak 
görmekte ve sosyal ağların öğrenci öğrenmelerini 
arttırdığını, okul-öğrenci ve öğrenci-öğrenci ara-
sında etkileşim sağladığını, öğrencilerin derslere 
ilişkin memnuniyetlerini arttırdığını, öğrencilerin 
yazma becerilerini geliştirdiğini ve derslere uyu-
mu kolay araçlar olduğunu ortaya koymuşlardır.
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EXTENDED ABSRACT

In recent years, transformations have occurred in many different areas in light of the information 
and communication technologies (ICT), such as social life, environment, communication and inte-
ractions. This transformation, has affected the use of technology (Çoklar, 2010). It is evident that 
social networking sites (SNS), as a significant part of this transformation, brings certain benefits. For 
example, they provide opportunities for users to introduce themselves in a social environment, to set 
up and maintain communication with other users (Ellison, Steinfield ve Lampe, 2007). Moreover 
they allow users to give personal information, to create a profile page containing photos and videos 
recognize, to establish relationships with people and to discover new friendships (Wang et al., 2010). 
The facilities offered to meet the different needs of individuals and the presence of applications every 
day provides that more and more individuals are members of social networking sites. Web 2.0 is a 
web technology which provides online collaboration and participation among web users. This service 
enables dispersed users to create sharing points over the Web 2.0 applications. As it is well known 
that Internet requires membership, and the members can communicate interactively each other. Social 
network platforms are funny atmosphere. The impact on different variables of social networking sites 
(academic achievement, motivation, communication, social interaction, etc.) may vary depending 
on for what purpose and how individuals use social networking sites (Çetin, 2007). This research 
aimed to examine the reasons why physical education and sports students’ use social networking 
sites, to investigate their frequency to use the accounts and to determine the differences regarding 
their genders and departments. The sample group consisted of 240 Physical Education and Sport 
students attending at the University of Balıkesir in the spring term of 2012-2013 academic year. The 
Scale that measures the use of social networking sites developed by Karal and Kokoç (2010) was 
used as data collection tool. The data gathered from the research was analyzed by One-way Analysis 
of variance and independent samples t–test, frequencies, mean scores and standard deviations were 
used. At the end of the research, It was found that students use social networking sites frequently 
and Facebook is used 15 and 30 minutes daily for the purpose of video sharing and messaging. It 
was also found that students mostly use social networking sites to sustain their existing friendship 
rather than making new friends, and join peer groups more than Internet and technology groups. It 
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was also concluded that students use social networking sites for educational purposes whereas male 
students use personal pages more frequently to sustain their communication with their friends and 
share videos, pictures when compared to than female participants. The study results can assist rese-
archers who wish to use Facebook with educational purposes in making their studies more effective. 
Social networks have affected the modern society positively and have changed some of people’s 
habits. Social or educational environments and activities that will be created on Facebook should be 
differentiated according to students’ level of education. Recent Internet statistics show an increase in 
Facebook usage among young people and university students and the time they spend on Facebook. 
That situation can be evaluated in order to develop the social aspects of students and to increase their 
academic achievements. Studies and projects about Facebook usage can be carried out in line with 
educational purposes. In subsequent studies, qualitative and quantitative methods may be combined 
to investigate Facebook usage among students according to their department of study and addiction 
variables. Lenhart (2009) found that individuals use their social network profiles mostly to ‘stay in 
touch with friends.’ On the other hand, other social networks usages were accepted as making plans 
with friends, making new friends, organizing events or causes, making new business professional 
contacts, promoting work and flirting which are similar to the findings of this study’s factors of 
‘academic usage’ and ‘making new friendships’.
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İNGİLTERE’DEKİ VE TÜRKİYE’DEKİ ÖĞRETMENLERİN  
ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİNDEKİ ROLLERİNİN 

KARŞILAŞTIRILMASI1

A COMPARISON OF THE ROLES OF TEACHERS IN THE  
TEACHING-LEARNING PROCESS IN THE UK AND TURKEY

Celalettin ÇELEBİ1, Ali Murat SÜMBÜL2

1 Londra Eğitim Müşavirliği Londra / İngiltere 
2 Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Konya / Türkiye 

 

Öz: Bu araştırma ile İngiltere ve Türkiye’de öğretmenlerin 
öğrenme–öğretme sürecindeki rolleri ve öğretim uygu-
lamalarının incelenmesi amaçlanmıştır. Nitel araştırma 
yaklaşımının benimsendiği bu araştırmada nitel araştırma 
yöntemlerinden gözlem ve döküman analizi kullanılmıştır. 
Araştırmaya İngiltere’de(Londra) ve Türkiye’de(Konya) 4. 
sınıf(Year 5) ve 5. sınıf(Year 6) öğretmenleri katılmıştır. 
Araştırma her iki ülkedeki anadili derslerinde(İngilizce/
Türkçe) yapılmıştır. İngiltere’deki sınıfların ve okulun, 
Türkiye’deki sınıflara ve okula göre fiziki şartlar, araç-
gereç eğitim donanımları vb. açıdan oldukça gelişmiş 
olduklarıolduğu belirlenmiştir. İngiltere’de öğretmenlerin 
ders etkinliklerini öğrenci merkezli yaklaşıma dayalı olarak 
organize ettikleri ve öğrencilerin öğrenmesine kılavuzluk 
yaptıkları, Türkiye’de öğretmenlerin öğrenme-öğretme 
sürecinde daha çok öğretmen merkezli yaklaşımı kullanarak 
bilgi aktaran kişi rolünü sürdürdükleri ve geleneksel yöntem 
ve teknikleri kullandıkları belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Anadili, Karşılaştırmalı Eğitim, Öğ-
renme-Öğretme Süreci, Öğretmenlik

Abstract: With this study, in England and in Turkey 
primary teachers’ roles and teaching practices are aimed 
to determine in the learning and teaching process. In this 
research qualitative research methods was adopted and 
qualitative research methods of document analysis and 
observation were conducted. To the study, in England 
(London) and in Turkey (Konya) 4 class (Year 5) and 5 
classes’s (Year 6) teachers joined. The observation was 
made at the mother tongue lessons(English/Turkish). When 
compared to classes and school in Turkey, the classes and 
school in England are much more developed according to 
physical conditions, necessary equipments etc. for educa-
tion. Teachers in England organize teaching activities based 
on student-centered approach, and guide students in their 
learning, whereas in Turkey, it is observed that teachers have 
been using teacher-centered-approach in teaching-learning 
process, still have the knowledge-giving role, and use the 
traditional methods and techniques.

Key Words: MotherTongue, Comparati ve Education, 
Learning And Teaching Process, Teacher
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Giriş

Öğrenme ve öğretme süreci karmaşık ve çok 
boyutlu bir yapıya sahiptir. Eğitim ve öğretim 
programlarının temel unsurlarından biri olan 
bu süreçte, programın hedef ve davranışlar 
gerçekleştirilmektedir(Gürkan vd.,2004).

En kalıcı öğrenmeler, etkili öğrenme öğretme 
süreci sonunda gerçekleşmektedir. Öğrenme 
öğretme süreci; eğitim ortamının, öğrenci-öğret-
men, öğrenci-öğrenci arasında etkili bir iletişime 
olanak sağlayacak şekilde düzenlenmesini; eğitim 
araç-gereç ve materyallerinin içeriğe uygun olarak 
belirlenmesini; çoğulculuğa olanak sağlayan bir 
sınıf ikliminin oluşturulmasını; fiziki çevrenin 
etkili ve verimli bir öğrenme için uygun hale 
getirilmesi ve işlevsel kılınmasını;  içeriğe uygun 
öğretim model, strateji yöntem ve tekniklerin etkili 
bir şekilde kullanılmasını içeren çok boyutlu bir 
süreçtir(Aykaç, 2009: 26). 

Öğrenme öğretme sürecinde öğrenciye verile-
cek ipuçları, düzeltme, pekiştireç ve dönütlerin 
belirlenmesi, öğrenci katılganlığının sağlanması, 
yeterli zamanın verilmesi, öğrenciye sevgiyle 
davranılması ve cesaretlendirilmesi, uygun düşün-
me süreçlerinin kullanılması, biçimlendirme ve 
yetiştirmeye dönük değerlendirmenin yapılması 
gerekmektedir. Bu çalışmaların tutarlı bir sıra ile 
düzenlenip eğitim-öğretim ortamında kullanıl-
ması öğrenme öğretme sürecini oluşturmaktadır 
Sönmez, 2010). Öğrenme öğretme sürecinde 
kazanımların gerçekleştirilmesi için içerik en 

iyi biçimde sunulmalıdır. Bu nedenle öğretmen 
etkili bir öğrenme öğretme ortamı oluşturabil-
mek için, strateji, yöntem-teknik, araç-gereçleri 
konunun özelliğine ve öğrenci seviyesine uygun 
biçimde belirlemeli, fiziki ortamı ve sınıf iklimini 
hazırlamalıdır.

Öğrenme öğretme sürecinde, kazandırılması 
planlanan öğrenme yaşantıları giriş, gelişme ve 
sonuç etkinlikleri biçiminde düzenlenmelidir 
(Demirel, 2007).Türkçe Öğretim Programında 
“Öğrenme-Öğretme Süreci” 5 temel aşama, 23 
alt aşamadan oluşmaktadır. “Öğrenme-Öğretme 
Süreci’ndeki” temel ve alt aşamalara aşağıdaki 
tabloda yer verilmiştir (MEB, 2009;149-157).

Temel ve Alt Aşamalar

A-Hazırlık

a. Ön Hazırlık

b. Zihinsel Hazırlık 

 1-Ön bilgileri harekete geçirme 

 2-Anahtar kelimelerle çalışma 

 3-Metni tanıma ve tahmin etme 

 4-Amaç belirleme 

 5-Tür, yöntem ve teknikleri belirleme

B- Anlama

a.Görsel Okuma, Dinleme ve Okuma 
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 1-Görsel okuma 

 2-Dinleme 

 3-Okuma 

 4-Anlamı bilinmeyen kelimelerle çalışma 

b. Metni İnceleme 

c. Söz Varlığını Geliştirme 

C-.Zihinde Yapılandırma

a. Günlük Hayatla İlişkilendirme 

b. Atatürkçülük, Diğer Dersler ve Ara 
Disiplinlerle İlişkilendirme 

c. Araştırma 

D- Kendini İfade Etme                                                                                                                     
a. Ön Hazırlık 

b. Zihinsel Hazırlık 

 1-Ön bilgileri harekete geçirme– konu 
belirleme 

 2-Amaç belirleme 

 3-Yöntem ve teknikleri belirleme

 4-Tür ve sunu şeklini belirleme 

c. Kuralları Gözden Geçirme 

d. Konuşma, Yazma ve Görsel Sunu 

e. Söz Varlığını Kullanma 

E- Ölçme ve Değerlendirme

Sönmez’e göre öğrenme öğretme süreci; dikkat 
çekme, güdüleme, gözden geçirme, derse geçiş, 
geliştirme(işleniş) özet, tekrar güdüleme, kapanış 
ve değerlendirme olmak üzere 9 basamaktan 
oluşmaktadır (2010: 183-194).Öğrenme öğretme 
sürecindeki aşamalar Waring’in de belirttiği gibi, 
ders veya konunun yapısına bağlı olarak farklı 
biçimlerde yapılandırılır. Ders veya etkinlikler 
en basit biçimde üç temel aşamada yapılandırılır. 
Birinci aşama; hazırlık ve derse giriş aşamasıdır. 
İkinci aşama; öğrenme etkinliklerini içerir. Üçüncü 
aşama ise ders sonunda ortaya çıkan sonucun 
gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesidir 
(2004: 105-106). Öğrenme öğretme sürecinin 
her aşamasının gerçekleştirilmesinde öğretmen 
anahtar role sahiptir.

Günümüzde bir öğretim kurumu ne kadar mü-
kemmel olursa olsun, bu öğretim kurumunda 
görev alan öğretmenler gerekli niteliğe sahip 
değillerse, öğretim sürecinde beklenen yarar 
sağlanamayacaktır (Gökçe, 1997). 

“Etkili öğretmenler öğrencilerin her yerde des-
teklenebileceğininfarkındadırlar. Öğretim sadece 
konuşma, öğrenme sadece dinleme değildir. Etkili 
öğretmenler sadece ne öğretmek istediklerini 
değil, aynı zamanda öğrencilerin anlayabileceği 
ve yeni bilgi ve becerileri kullanabileceğibiçimde 
yöntemi nasıl düzenleyeceklerini hesap ederler” 
(Hammond, vd., 2005: 88). Anderson’a göre (2009) 
etkili bir öğretmen doğru şeyler yapan kişidir. O, 
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kendi dersini planlar, öğrenme ortamını hazırlar, 
derse uygun girişe rehberlik eder, sorular sorar 
ve doğru öğretimsel materyal kullanır. Öğretimde 
etkililik sadece doğru şeyler yapıyor olmaktan 
çok daha fazlasıdır. Etkili öğretmen, öğrencinin 
hayatına dokunur. Etkili öğretmenlik, yetenek, bilgi 
ve kişilik olmak üzere üç bileşenin sonucudur. 

Öğretmenin, öğrenme-öğretme sürecini başarıyla 
planlayıp, uygulaması ve yönetmesi için gerekli 
yeterlilikler şunlardır: Ders planı hazırlama, 
materyal hazırlama, öğrenme ortamını düzen-
leme, ders dışı etkinlikleri düzenleme, bireysel 
farklılıkları dikkate alarak öğretimi çeşitlendirme, 
zaman yönetimi ve davranış yönetimidir (Gürkan 
vd., 2004). Kyriacou (2007: 11) ise başarılı sınıf 
etkinliklerine katkıda bulunmak için; planlama 
ve dersi hazırlama becerisi, dersi sunma becerisi, 
ders yönetimi becerisi, sınıf iklimini ayarlama 
becerisi, disiplini sağlama becerisi, öğrencilerin 
gelişimini değerlendirme becerisi ve yansıtma 
ve değerlendirme becerisi olmak üzere 7 zorunlu 
öğretim becerisinin gerekli olduğunu belirtmektedir.

Öğretmen, öğretimin ekseni ve öğretimde en 
önemli öğe olarak kabul edilmekle birlikte, 
öğretimin hareket ettiricisi ve düzenleyicisidir. 
Öğretmen, gerekli öğrenme ortamları hazırlamakta, 
öğrenciyi öğrenme yollarına yöneltmekte, onun 
aktif olarak öğrenmesine rehberlik etmektedir. 
Başka bir deyişle öğretmen, okul ve sınıf orta-
mını öğrenciler için uygun, ilginç ve zevkli bir 
duruma getiren, çeşitli yöntem ve tekniklerden 
yararlanarak öğrenme yaşantıları düzenleyen, 

öğrencilerin bu yaşantıların içine atılmalarına 
rehberlik eden ve istenilen davranışların ne ölçüde 
kazanıldığını değerlendiren bir öğretim üyesidir 
(Büyükkaragöz, 1997: 40).

Öğrenme öğretme sürecinde öğretmenin öğretim 
hizmetleri kapsamında sırasıyla gerçekleştirmesi 
gereken başlıca alt görevleri şunlardır:

• Öğrenciyi öğrenmeye hazırlama,

• Öğrenciye yol gösterme, ip uçları verme,

• Öğrencinin öğrenmeye katılımını artırma,

• Öğrenciye pekiştireçler verme, öğrenmeyi 
pekiştirme,

• Öğrencinin öğrenme eksiklerini giderme, 
yanlışlıklarını düzeltme ve öğrenemediklerini 
yeniden öğretme,

• Öğrenciye öğrenmenin sonucuna ilişkin 
bilgi(dönüt) verme,

• Öğrenciye öğrendiğini kullanabilmesine ilişkin 
öğüt ve önerilerde bulunma(Sünbül, 2007: 
88).

Karşılaştırmalı eğitim,  farklı ülkelerdeki sosyal 
bilimlerden uygulamalı eğitime bakış açıları ve 
veri kümelerinden daha fazla potansiyele sahiptir. 
Karşılaştırmalı eğitim en iyi biçimde sosyal bilim-
ler, eğitim bilimleri ve uluslararası çalışmaların 
kesişim noktası olarak tanımlanabilir (Noah ve 
Eckstein, 1969). “Karşılaştırmalı eğitim, eğitim 
sorunlarına dünya ölçüsünde bir çözüm sunmaya 
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çalışan bir alan değildir. Bilakis, çeşitli ülkelerde 
eğitimle ilgili olguları tahlil etmek suretiyle, ül-
kelerin kendi eğitim sorunlarına çözüm yolları 
ararken geniş bir bakış açısı içerisinde hareket 
etmelerini sağlayan bir alandır” (Erdoğan, 2003:6).

“Karşılaştırmalı eğitim, eğitim sisteminin so-
runlarına ve etkilerine dair geçerli bilgiler elde 
etmek, eğitim sisteminin belirleyicilerinin çeşitli 
ülkelerdeki gelişimi inceleyerek, eğitim politika-
sının belirlenmesine yardımcı olabilecek görüşler 
kazandırabilmeyi amaçlamaktadır” (Demirel, 
2000: 1-3).Karşılaştırmalı eğitim bilimi karşı-
laştırmanın amacına göre araştırmalar için farklı 
yaklaşımlar sunar. Bu araştırma yaklaşımlarında 
ilgili olanlar seçilerek nitel ve/veya nicel çalış-
malar yapılır. Karşılaştırmalı eğitim araştırma 
yöntemleri çoğunlukla gözlem raporlarına ve 
mülakatlara dayandığı veya çerçeve şartlar, 
yasa ve yönetmelikler çerçevesinde yapıldığı 
için nitel ağırlıklıdır (Ültanır, 2005: 110). Karşı-
laştırmalı Eğitim Bilimi, karşılaştırma amacına 
göre farklı yaklaşımlar sunar (Ültanır, 2000). 
Öğrenme öğretme süreçlerini değerlendirmeye 
yönelik bir çok çalışma yapılmaktadır. Ancak 
farklı ülkelerdeki öğrenme-öğretme süreçleriyle 
ülkemizde mevcut durumun karşılaştırılması 
noktasında yapılmış çalışmalar yeterli düzeyde 
değildir. Farklı ülkelerdeki öğretim uygulamaları 
arasında farklılık ve benzerlikleri tespit etmeye 
yönelik karşılaştırmalı çalışmalara şiddetle ih-
tiyaç duyulmaktadır. Bu çalışma ileİngiltere ve 
Türkiye’deki öğretmenlerin öğrenme-öğretme 

sürecindeki davranışlarının incelenmesi,benzer 
ve farklıöğretim uygulamalarınıntespit edile-
rekkarşılaştırılmasına ve yeni eğitim-öğretim 
uygulamalarına ışık tutacağı düşünülmektedir.
Bunlara ek olarak bu çalışmanın karşılaştırmalı 
eğitime katkı sunması beklenmektedir.

Bu araştırma ile İngiltere ve Türkiye’de öğret-
menlerin öğrenme-öğretme sürecinde gösterdikleri 
roller, sınıfların fiziki ortamı, derslerde kullanılan 
araç-gereçler ve sınıflardaki gözlenen tüm eği-
tim-öğretim uygulamaları arasındaki farklılık 
ve benzerliklerin belirlenerek karşılaştırılması 
hedeflenmiştir.

 Yöntem

 Nitel araştırma yaklaşımının benimsendiği bu 
araştırma İngiltere ve Türkiye’deki öğretmenle-
rin öğrenme-öğretme sürecindeki öğretmenlik 
rollerinin belirlenmesi ve karşılaştırılması için 
yapılmıştır. Nitel araştırma yöntemi algıların ve 
olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir 
biçimde ortaya çıkarılması için anket, gözlem ve 
görüşme yoluyla elde edilen verilerin sistematik 
biçimde toplanmasını, düzenlenmesini ve yo-
rumlanmasını kapsar (Malterud, 2001; Yıldırım 
ve Şimşek, 2006). Araştırmada nitel araştırma 
yöntemlerinden gözlem ve doküman analizi kul-
lanılarak veri çeşitlemesi yapılmıştır.Çeşitleme; 
ki ya da daha fazla veri toplama yönteminin bir 
arada kullanılması olarak tanımlanır (Cohen vd., 
2007;Yıldırım ve Şimşek, 2006). 
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Araştırma kapsamında öğretmenlerin İngilizce/
Türkçe derslerinde kullandıkları her türlü etkinlik 
planları, çalışma yaprakları, ders ve yardımcı ki-
taplar, değerlendirme belgeleri, eğitim öğretimle 
ilgili kitaplar, yasa ve yönetmelikler vb. mater-
yaller doküman analizi ile incelenmiştir(Yıldırım 
ve Şimşek, 2006: 187).

İngiltere ve Türkiye’deki öğretmenlerin İngilizce ve 
Türkçe derslerindegösterdikleri öğretmenlik rollerini 
ve her iki ülkedeki eğitim-öğretim uygulamalarını 
belirlemek için gözlem yapılmıştır. Gözlem, çeşitli 
araç-gereçlerin yardımıyla olayların nedenlerini 
bulmak için uygulanan bir yöntemdir (Yalçıner, 
2006: 1). Araştırmada uygulanan gözlem türü, 
yapılandırılmış alan çalışmasıdır. Bu tür, zaman 
zaman “yarı yapılandırılmış” çalışmalar olarak da 
adlandırılmaktadır. (Yıldırım ve Şimşek, 2006: 
172). “Öğretmen Gözlem Formu”nun hazırlanış 
aşamasında öncelikle alanyazın taranarak gözlem 
formu örnekleri incelenmiştir. Her iki ülke öğ-
retmenlerinin öğrenme-öğretme sürecinde ne tür 
eylemlerde bulunduklarıyla ilgili bilgiler toplan-
mış ve bu bilgiler çerçevesinde uygulamalardaki 
benzerlik ve farklılıkları ortaya çıkaracak yeni bir 
gözlem formu oluşturulmuştur. “Öğretmen Gözlem 
Formu”nun hazırlık aşamasında her iki ülkedeki 
öğretmen ve uzmanlardan görüş alınmıştır. Gözlem 
formunda yer alan maddelerin uygulanabilirliğini 
belirlemek için her iki ülkede 4. .ve 5. sınıflarda 
denenmiştir. Yapılan ön deneme sonuçlarına 
göre gözlem formu yeniden biçimlendirilmiştir. 
Gözlem formu dersi işleme süreçlerine uygun 

olarak giriş, gelişme ve sonuç olmak üzere 3 
bölüme ayrılmıştır. Gözlem formunda 3 bölüm 
ve  toplam 30 madde yer almaktadır. 

Gözlem Formunun Uygulanması

“Öğretmen Gözlem Formu”İngiltere’de İngi-
lizce derslerinde, Türkiye’de ise Türkçe ders-
lerinde araştırmacı tarafından uygulanmıştır. 
İngiltere’deki gözlem 1-30 Mart 2011 tarihleri 
arasında Londra’daki bir ilköğretim okulundaki 
4. ve 5. sınıf İngilizce derslerinde yapılmıştır. 
İngiltere’deki gözlem sırasında gözlem yapılan 
okuldaki yardımcı öğretmenlik pozisyonundaki bir 
öğretmen(Türkiye kökenli) her iki şubede de 5’er 
saat gözlem yapmıştır. Araştırmacı ve yardımcı 
öğretmenin gözlem formları karşılaştırılmış ve her 
iki uygulayıcının elde ettiği gözlem verilerinin 
birbirine yakın olduğu görülmüştür. Bu nedenle 
gözlem formu uygulamasının güvenilir olduğu 
sonucuna ulaşılmıştır.

 Türkiye’deki gözlem 4–29 Nisan 2011 tarihleri 
arasında Konya’da bulunan bir ilköğretim oku-
lunun 4. ve 5. sınıflarındaki iki şubenin Türkçe 
derslerinde yapılmıştır. Gözlem her iki ülkede 
de araştırmacı tarafından 4’er haftalık sürelerde 
yapılmıştır. Gözlemin ilk aşamasında öğretmenlere 
ve öğrencilere gerekli bilgi verilmiş ve gözlem 
süresince sınıfın uygun bölümlerinde oturularak 
gözlem yapılmıştır. Türkiye’deki gözlem sırasında 
gözlem yapılan şubelerdeki öğretmenlerle gözlem 
sonuçları paylaşılmış, öğretmen görüşleriyle gözlem 
sonuçlarının birbirine yakın olduğu görülmüştür. 
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Bu nedenle gözlem formu uygulamasının güvenilir 
olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Geçerliği ve güvenirliği artırmak üzere alınması 
gereken önlemlerden birisi de araştırmacının 
çalıştığı durumla etkileşim süresini uzatmasıdır 
(Yıldırım ve Şimşek, 2006: 288).İngiltere’de 6 
hafta süre ile ön gözlem yapılmıştır. İngiltere 
ve Türkiye’deki çalışma kapsamında yer alan 
şubelerdeki öğrencilerin özellikleri, sınıf ortamı 
ve ders işleme süreci anlaşılmaya çalışılmıştır. 
Gözlem sırasında öğretmenlerin gösterdikleri 
öğretmenlik rolleri ve tüm uygulamalar izlene-
rek gözlem formuna işlenmiştir. Ayrıca gözlem 
sırasında araştırmacı tarafından not tutulmuş, 
anlaşılmayan noktalarla ilgili ders bitiminde 
öğretmenlerden bilgi alınmıştır.

Katılımcılarla İlgili Bilgiler

İngiltere’deki gözlem Londra’daki bir ilköğretim 
(primary school) okulundaki dördüncü (year 
5) ve beşinci (year 6) sınıflar arasında rasgele 
belirlenen iki şubede yapılmıştır. Bu okulun 4. 

ve 5. sınıflarında 3’er şube bulunmaktadır. Türki-
ye’deki gözlem Konya’daki ilköğretim okulunun 
dördüncü ve beşinci sınıflarındaki iki şubede ya-
pılmıştır. Bu okulun4. ve 5 sınıflarında 5’er şube 
bulunmaktadır. Şubelerdeki Türkçe derslerinin 
çakışmasından dolayı 4. ve 5. sınıflar arasından 
rasgele seçilen iki şubede gözlem yapılmıştır. 

Her iki ülkedeki gözlem yapılan okulların seçiminde 
araştırma süresinin uzun olması, araştırmacının 
okula ulaşımı, öğretmenlerin ve okul idaresinin 
araştırma konusundaki istekliliği, kaynaklara 
kolay ulaşılabilmesi vb. nedenlerlekatılımcıların 
belirlenmesinde nitel araştırmalarda kullanılan 
amaçlı örnekleme yöntemlerinden kolay ulaşıla-
bilir durum örneklemesi yöntemi kullanılmıştır 
(Kemper vd., 2003;Yıldırım ve Şimşek, 2006). 

İngiltere ve Türkiye’deki sınıf denklikleri farklılık 
arz etmektedir. Buna göre İngiltere’de ilköğretim 
Year 5’in Türkiye’deki karşılığı ilköğretim 4. sınıf, 
Year 6’nın karşılığı ise 5. sınıftır. Sınıf seviyelerini 
denkleştirmede yaş unsuru esas alınmıştır.

Tablo-2: Gözlem Yapılan Sınıflara ve Öğretmenlere Ait Bilgiler

İngiltere Türkiye

1. Öğretmen 2. Öğretmen 1. Öğretmen 2. Öğretmen

Cinsiyet Bayan Erkek Bayan Bayan 

Kıdem 13 Yıl 16 Yıl 9 Yıl 12 Yıl

Okutulan sınıf 4. sınıf 5. sınıf 4. sınıf 5. sınıf

Öğrenci sayısı 20 21 22 29
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Tablo 2’de görüldüğü gibi gözlem yapılan şu-
belerdeki öğrenci sayılarının İngiltere’de daha 
az olduğu görülmektedir. İngiltere’de gözlem 
yapılan her iki şubede ve okuldaki öğretmenlerin 
çoğunluğu bayan olduğu tespip edilmiştir.

Veri Analizi

Her iki ülke öğretmenlerinin öğrenme-öğretme 
sürecinde davranışlarını belirlemek için hazırlanan 
Öğretmen Gözlem Formu, davranışın gerçekleşme 
durumuna göre evet/hayır seçeneklerinden biri 
işaretlenerek uygulanmıştır. Gözlem verilerinin 
analizinde yüzde hesaplamaları önemli bir yer 
tutar (Yıldırım ve Şimşek, 2006). Öğretmenlerin 
gözlem süresince öğrenme-öğretme sürecindeki 
gözlem maddelerinde yer alan davranışları gös-
terme sıklığı gözlem sayısına bölünmüş ve 100 
ile çarpılmıştır. Gözlem sonuçları giriş, işleniş 
ve sonuç olmak üzere üç ana kategori altında 
işlenmiştir.

Bulgular ve Yorumlar

1-İngiltere ve Türkiye’de Gözlem Yapılan 
Şubelerdeki Öğrenme- Öğretme Ortamı, 
Öğretmen Ve Öğrenci Durumları 

İngilizce (English/Literacy) dersi 5, Türkçe 
dersi haftada 6 ders saatidir. İngiltere’de dersler 
09.00–15.20 saatleri arasında normal eğitim ya-
pılmaktadır. Türkiye’de gözlem yapılan okulda 
ikili eğitim yapılmakta olup; sabah sınıflarının 

dersleri 07.00’de başlamakta ve 12.40’ta bitmek-
te, öğleden sonraki sınıfların dersleri 12.40’ta 
başlamakta ve 17.50’de bitmektedir. 

İngiltere’de öğretmenler 09.00’dan 09.30’a kadar 
ders öncesi hazırlıklar (early works) adı verilen 
bu sürede derse hazırlık yapar, gerekli materyal-
leri temin eder ve önceki dersten kalan eksikleri 
tamamlayarak öğrencileri derse hazırlarlar. Her 
sabah ders öncesi hazırlık çalışmalarının öğret-
menlerin ve öğrencilerin derse motive olmaları 
için olumlu katkı yaptığı söylenebilir.

İngiltere’de gözlem yapılan şubelerde ve okuldaki 
diğer şubelerde oturma düzeni genel olarak grup 
çalışmaları için uygun olan karşılıklı oturma 
şeklindedir. Türkiye’de gözlem yapılan her iki 
şubedeki öğrencilerin oturma düzeni; ikişerli 
olarak yüzleri tahtaya dönük biçimdedir. Bu sınıf-
ların fiziki kapasitesinin farklı oturma düzeninde 
yerleşmeye elverişli olmadığı söylenebilir. 

Öğretmenler, zümre öğretmenler toplantısında 
işlenen konularla ilgili dönem boyunca(ortalama 
6 hafta) 2-5 adet okul dışı eğitim gezisi plan-
larlar. Bu gezilerde müzeler, parklar, tarihi ve 
turistik yerler, dini mekânlar, kütüphaneler vb. 
yerler gezilir. Bu gezilerin öğrenciler için eğitici 
ve eğlenceli olacak biçimde planlanmasına ve 
uygulanmasına özen gösterildiği belirlenmiştir.

2- Gözlemlenen İngilizce ve Türkçe Dersinlerde 
İşlenen Konular ve Yapılan Çalışmalar
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Tablo-3. Gözlem Süresince Derslerde İşlenen Konular ve Yapılan Çalışmalar

İngiltere Türkiye

4. Sınıf (Year 5) 4. Sınıf

Gözlem Süresince İşlenen Konular

Efsanelere genel giriş(Bilgilendirici okuma metni) 

Kral Arthur efsanesi(Okuma Metni)

Yaratıcı efsane yazma(Yazı Çalışması)

Kral Arthur ile ilgili gazete haberi yazma(Yazı 
Çalışması) 

Telefon kullanmanın yararları ve zararları(İkna edici 
yazı çalışması)

Bir Efsanedir Amasya

“Zeytinin Çocuğu” Zeytinyağı(Serbest Okuma 
Metni)

Safranbolu Evleri(Serbest Okuma Metni)

Bir Kitabın Hikâyesi(Serbest Okuma Metni)

5. Sınıf (Year 6) 5. Sınıf

Gözlem sırasında işlenen konular

Çay, pasta, kek vb. yapma ve tarifini yazma

Verilen talimatlara uyarak parmak tuzluk  (chart box) 
yapma ve yapım sürecini aşama aşama yazma

İkna edici bir dil kullanarak mektup yazma

Telefon kullanmanın yararları ve zararları ile ilgili 
tartışma yazısı.

Dört Mevsim Dört Güzellik Abant (Bilgilendirici 
Metin), Güzel Yurdum Türkiye’m (Şiir), Isparta 
ve Güller (Bilgilendirici Dinleme Metni), Anadolu 
Sevgisi (şiir) ve Bin Pınarlı İda Dağının Etekleri 
Zeytinli (Bilgilendirici Metin)

Tablo 3’te görüldüğü gibi İngiltere ve Türkiye’deki 
gözlem yapılan şubelerde gözlem sırasında işle-
nen konuların benzer sayıda olduğu söylenebilir. 
İngiltere’de derslerde yazılı bir ürün ortaya çıkar-
maya yönelik çalışmaların daha çok tercih edildiği, 
Türkiye’de ise daha çok ders kitabından metin 
işlemenin tercih edildiği gözlenmiştir. 
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3-Dersin Giriş BölümündekiÖğretmen Dav-
ranışları

Tablo-4:  Dersin Giriş Bölümünde Öğretmen Davranışlarının Gözlenme Sıklığı

Giriş Bölümünde Gözlenen Öğretmen Davranışları
İngiltere Türkiye İngiltere Türkiye

4. Sınıf 4.Sınıf 5.Sınıf 5.Sınıf

Öğrencilerin ilgisini çekecek bir etkinlikle derse başlama. % 86,66 %75 %93,33 %62,25

Öğrencilere dersin amaçlarını ve önemini açıklama. %100 %68,75 %100 %75

İşlenecek dersin önceki konularla bağlantısını kurma. % 86,66 %87,50 %93,33 %93,75

Konuyla ilgi derste ne tür çalışmaların yapılacağını 
belirtme. %100 %75 %100 %81,25

Öğrencilerin hazır bulunuşluklarını kontrol etme. %59,94 %50 %73,26 %62,50

Daha önceki derste verilen ödevi kontrol etme. %100 %56,25 %93,33 %50

Tablo 4’te görüldüğü gibi İngiltere’de gözlem 
yapılan şubelerdeki öğretmenlerin Türkiye’deki 
gözlem yapılan şubelerdeki öğretmenlere göre 
ders başlangıcında derse öğrencilerin ilgisini çe-
kecek etkinliklerle başlama, dersin amaçlarını ve 
önemini öğrencilere anlatma düzeyi daha yüksek 
düzeyde gerçekleştirmekle birlikte her iki ülke 
öğretmenleri de yüksek düzeyde bu davranışları 
göstermişlerdir.

İngiltere’deki öğretmenlerin, öğrencilerin moti-
vasyonunu sağlamak ve derse ilgilerini çekmek 
için bazen bilinen, bazen doğaçlama oluşan derse 
hazırlık(starter) etkinliklerini önem vererek yaptık-
ları gözlenmiştir. İngiltere’deki öğretmenler dersin 
başlangıcında ve ders içinde öğrencilerin derse 
ilgilerini çekmek ve sürdürmek için zihinsel çabayı 
gerektiren sorular sordukları, daha önce öğrenilen 
melodilere el ve ayakla tempo tuttukları, şarkılar 

söyledikleri, düşündürücü, eğlendirici resim ve 
videolar gösterdikleri belirlenmiştir. Türkiye’de 
öğretmenlerin başlangıç etkinliklerinde; daha çok 
günlük olaylardan bahsettikleri, video izlettikleri, 
çeşitli resimler göstererek öğrencilerin derse ve 
konuya ilgilerini çekmeye çalıştıkları görülmüştür. 

İngiltere’de öğretmenlerin her ders başlangıcın-
da konuyla ilgili yapılacak çalışmaları ayrıntılı 
bir şekilde küçük bir yazı tahtasına yazdıkları 
ve sözlü olarak ifade ettikleri, Türkiye’de ise 
öğretmenlerin dersin adını ve konusunu tahtaya 
yazdıkları ve çoğu zaman da derste ne tür çalış-
maların yapılacağını sözlü olarak açıkladıkları 
gözlenmiştir. Her iki ülke öğretmenlerinin de 
ders başlangıcında öğrencilerin derse ilgilerini 
çekmek için çeşitli etkinlikler gerçekleştirdikleri, 
öğrencilere dersin önemini anlattıkları ve dersin 
amaçlarından haberdar ettikleri söylenebilir.
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İşlenecek konunun önceki konularla bağlantı-
sını kurma her iki ülke öğretmenlerince benzer 
düzeyde gerçekleştirildiği gözlenmiştir. Her iki 
ülke öğretmenlerinin işlenen konunun önceki 
konularla bağlantısını kurdukları söylenebilir.

Her iki ülkedeki gözlem yapılan şubelerin öğ-
retmenlerin öğrencilerin hazır bulunuşluklarını 
diğer maddelere göre daha düşük düzeyde 
gerçekleştirdikleri görülmektedir. Bunun nedeni 
her iki ülke öğretmenlerinin de öğrencilerinin 
hazırbulunuşluklarıyla ilgili bilgiye önceden sahip 
olmaları olabilir.

Ödev kontrolünü İngiliz öğretmenlerin Türk 
öğretmenlere göre daha yüksek düzeyde yap-
tıkları gözlenmiştir. İngiltere’de gözlem yapılan 
sınıflarda ödevlerin haftalık olarak verildiği, 

yapılan ödevlerin özellikle yardımcı öğretmenler 
tarafından sürekli kontrol edilerek öğrenci dos-
yasına işlendiği gözlenmiştir. Gözlem sırasında 
Türkiye’deki öğretmenlerin ödevleri bir veya 
birkaç günlük sürelerde daha çok öğrenci çalışma 
kitabından etkinlik tamamlama biçiminde verdik-
leri, verilen ödevleri nadiren kontrol ettikleri, bu 
kontrollerde de ödevlerin içeriğini ve biçimini ise 
nadiren inceledikleri gözlenmiştir. Her iki ülke 
öğretmenlerinin de öğrencilere öğrendiklerini 
pekiştirmeleri için ödev verdikleri ancak İngiliz 
öğretmenlerin ödevleri Türk öğretmenlere göre 
daha titiz biçimde kontrol ettikleri tespit edilmiştir. 
Buna İngiltere’de asıl öğretmenin yanında yar-
dımcı öğretmenin olması ve ödevlerin haftalık 
verilmesinin etkili olduğu düşünülmektedir.
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4-Dersin Gelişme BölümündekiÖğretmen 
Davranışları

Tablo-5: Dersin Gelişme Bölümünde Öğretmen Davranışlarının Gözlenme Sıklığı

Gelişme Bölümünde Gözlenen 
Öğretmen Davranışları 

İngiltere Türkiye İngiltere Türkiye

4. Sınıf 4.Sınıf 5.Sınıf 5.Sınıf

Ders süresini planlı ve etkin biçimde 
kullanma.

%93,33 %75 %100 %62,50

Öğrencilerin anlayacağı ifade biçimleri 
kullanma.

%100 %100 %86,66 %100

Öğrencilerin etkinlikleri uygulamasını 
organize etme.

%100 %87,50 %100 %93,75

Öğrencilerin seviyesine uygun sorular 
sorma.

%93,33 %75 %79,92 %87,50

Tüm öğrencileri etkinliklere dâhil etme. %79,92 %75 %86,66 %62,50

Öğrencileri soru sormaları için teşvik 
etme.

%100 %100 %86,66 %93,75

Farklı öğrenme düzeylerine sahip 
öğrencileri dikkate alan etkinlikler 
düzenleme.

%100 %31,50 %100 %25

Öğretmen, öğretme ve öğrenme 
sürecinde bilgi aktarıcı değil öğrencilerin 
öğrenmesine rehberlik etme.

%100 %50 %100 %56,25

Öğretmen, öğrencilerin yaparak-yaşayarak 
öğrenmeleri için uygun ortam oluşturma.

%100 %43,75 %100 %63,75

Derste öğrencilere grup çalışması 
yaptırma.

%100 %31,50 %100 %25

Öğrencilerin öğrendiklerini söz, yazı, 
vb. farklı edebi türlerde ifade etmelerini 
sağlama.

%93,33 %87,50 %86,66 %75

Dersi olumsuz olarak etkileyen öğrencilere 
karşı gerekli tedbirleri alma.

%100 %100 %93,33 %81,25

 Konuyla ilgili günlük yaşamdan örnekler 
verme.

%100 %100 %100 %100
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Öğrencilerin konuyla ilgili araştırma 
yapmalarını sağlama.

%86,66 %56,25 %79,26 %50

Öğrencileri Türkçe/İngilizce konuşma 
kurallarına uygun biçimde konuşmaları 
için teşvik etme.

%100 %100 %79,26 %100

Farklı görüşlerin ortaya çıkması için 
uygun tartışma ortamı oluşturma.

%100 %100 %86,66 %100

Derslerde kullanılan öğretim materyalleri

Gazete, dergi 
çalışma 
yaprakları, 
hikâye kitabı, 
eğitim yazılımı, 
bilgisayar, 
internet 
kaynakları, 
sözlükler,akıllı 
tahta, Heceleme 
kitapları 
(spelling book), 
diğer araç-
gereçler

Ders ve 
çalışma 
kitabı, 
hikaye kitabı 
sözlükler, 
projeksiyon, 
bilgisayar, 
internet 
kaynakları, 
sesli metin 
kayıtları, 
resimler ve 
konularla 
ilgili diğer 
konuyla 
ilgili diğer 
araç-gereçler

Gazete, dergi, 
çalışma 
yaprakları, 
hikâye kitabı, 
eğitim yazılımı, 
bilgisayar, internet 
kaynakları, 
sözlükler,akıllı 
tahta, çay 
yapımında 
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Kağıt işleri için 
gerekli malz.
Heceleme kitapları 
(spelling book)ve 
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Derslerde kullanılan öğrenme-öğretme 
yaklaşım, yöntem ve teknikler

Anlatım, 
soru-cevap, 
dramatizasyon, 
örnek olay, 
tartışma, çoklu 
zekâ, grup 
çalışması, 
seviye grupları, 
İşbirlikli 
öğrenme tahmin 
etme, vb.

Anlatım, 
soru-cevap, 
tartışma, 
çoklu zeka,  
tahmin etme 
vb.

Anlatım, 
soru-cevap, 
dramatizasyon, 
örnek olay, 
tartışma, çoklu 
zekâ, grup 
çalışması, seviye 
grupları, İşbirlikli 
öğrenme tahmin 
etme, vb.

Anlatım, 
soru-cevap, 
tartışma, 
çoklu zekâ,  
tahmin etme, 
vb.
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Tablo 5’te görüldüğü gibi İngiltere’de gözlem 
yapılan şubelerdeki öğretmenlerin Türkiye’de 
gözlem yapılan şubelerdeki öğretmenlere göre 
ders süresini daha yüksek düzeyde planladıkları 
ve verimli biçimde kullandıkları gözlenmiştir. 
Rosenshine’e (1979) göre ortalama 85 dakikalık 
bir okuma çalışmasına ayrılan bir ders süresinin 
yalnızca 63 dakikasında okuma çalışması yapılmak-
tadır (Akt. Brophy ve Good, 1986). İngiltere’deki 
öğretmenlerin zamanı verimli kullanmalarında sınıf 
içinde akıllı tahta, interekatif eğitim yazılımı vb. 
teknolojik vb. eğitim materyallerin bulunması ve 
etkili kullanılması, yardımcı öğretmenin dersin her 
aşamasında öğretmenle işbirliği içinde olmasının 
etkili olduğu düşünülmektedir. Yardımcı öğret-
men (Assistan Teacher), öğretim malzemelerinin 
hazırlanmasında, sınıf disiplinin sağlanmasında, 
öğrenci dosyalarının tutulmasında ve ek eğitime 
ihtiyaç duyan öğrencilerle ilgilenereköğretmene 
yardım etmektedir. Yardımcı öğretmenin varlığı 
zaman kaybını azalttığı, hem öğretmenin hem 
öğrencilerin dikkatlerini derse vermelerini sağ-
layarak ders verimini artırdığı söylenebilir.

Her iki ülke öğretmenlerinin de sınıf içinde öğ-
rencilerin anlayacağı ifade biçimleri kullanma, 
öğrencilerin etkinlikleri uygulamasını organize 
etme, öğrencilerin seviyesine uygun soru sor-
ma, öğrencileri soru sormaları için teşvik etme 
davranışlarını  yüksek düzeyde gösterdikleri 
tespit edilmiştir. Etkili öğretimle ilgili yapılan 
araştırmalarda elde edilen temel bulgu; etkili 
öğretmenler öğrenme ortamlarında öğrencilerine 

maksimum öğrenme fırsatları sağlamaktadırlar 
(Brophy ve Good, 1986).

İngiltere ve Türkiye’de gözlem yapılan şubeler-
deki öğrencilerin genel olarak etkinliklere dâhil 
edildiği ancak öğrencilerin seviye farklarının 
Türkiye’deki sınıflarda dikkate alınmadığı göz-
lenmiştir. İngiltere’de öğretmenlerin etkinlikleri 
sınıftaki seviye gruplarına göre hazırladıkları 
görülmüştür. İngiltere’de öğrencilerin seviyeleri 
çok titiz şekilde uygulanan düzey belirleme sis-
temi ile belirlenerek öğrenciler; alt, orta, yüksek 
ve bazen daha yüksek düzey olmak üzere 3 ya 
da 4 düzeye ayrılmaktadır. Öğrenci derslerdeki 
ilerleme durumuna göre alt ve üst gruplara yer-
leştirilir. Öğrencinin başarı durumunu göstermek 
için trafik ışıkları(sarı, kırmızı, yeşil, turuncu), 
harfler(a,b,c) vb. işaretler kullanılır. Başarılı 
öğrencilerin seviyesi yeşil renkle, ortalama ba-
şarıya sahip öğrencilerin seviyesi sarı renkle ve 
başarı seviyesi düşük öğrenciler için kırmızı 
renk kullanılır.

İngiltere’deki öğretmenlerin öğretme ve öğrenme 
sürecinde öğrencilerin öğrenmesine rehberlik 
rolünü,Türkiye’deki öğretmenlere göre daha yüksek 
düzeyde üstlendikleri gözlenmiştir. Türkiye’deki 
gözlem yapılan şubelerdeki öğretmenlerin genel 
olarak sınıfın ön kısmında durarak konuyu anlat-
tıkları görülmüştür. İngiltere’deki gözlem yapılan 
şubelerdeki öğretmenlerin konuyla ilgili ön bilgiler 
verdikten sonra öğrencilerin kendi kendilerine 
öğrenmelerine ve çalışmalarını yapmalarına reh-
berlik ettikleri gözlenmiştir. Örneğin, öğretmen 
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bir gazete haberinde veya resmi bir mektupta 
olması gerekenlerle ilgili bilgi verdikten sonra 
öğrenciler çeşitli haber ve mektup örneklerini 
incelerler. Öğrenciler yazı için gerekli hazırlığı 
yaptıktan sonra gazete haberi veya mektup vb. 
yazmaya başlarlar. Öğretmen sınıf içinde gezerek 
öğrencilerin çalışmalarını kontrol eder ve gerek-
tiğinde onlara destek olmaktadır.

İngiltere’deki öğretmenlerin Türkiye’deki öğret-
menlere göre çok daha yüksek düzeyde öğrencilerin 
yaparak-yaşayarak öğrenmeleri için uygun ortam 
oluşturmaktadırlar. Örneğin, öğretmenler(İngiltere) 
günlük hayatta; tarifler, komutlar, bir aletin kul-
lanım kılavuzunu anlatma gibisıkça kullanılan 
yazılı ve sözlü ifade biçimleriniöğretmek için 
yemek, çay, pasta, kek, kâğıttan uçak, kâğıttan 
parmak tuzluk yapımı gibi iş ve işlemleri sınıf 
ortamında öğrencilerle birlikte yapmaktadırlar. 
Öğrencilerden tüm bu ürünlerin yapılış sürecini 
yazılı ve sözlü olarak ifade etmeleri istenmektedir. 
Ayrıcaher ders veya konu bitiminde öğrenciler-
den bir ürün ortaya koymaları beklenmektedir. 
Türkiye’de gözlemlenen öğretmenlerin genel 
olarak çalışma kitabındaki etkinlikleri yapmayı 
tercih ettikleri belirlenmiştir.

İngiltere’deki öğretmenlerin grup çalışmalarını-
Türkiye’deki öğretmenlere göre çok daha yüksek 
düzeyde yaptıkları söylenebilir. Öğretmenler 
konuyla ilgili ve yapılacak çalışma ile ilgili bütün 
sınıfa bilgi verdikten sonra konuya ve etkinlik 
biçimine göre değişen sayıda kişiden oluşan 
grup çalışması yaparlar. Wray ve diğerlerine 

göre (2010) “İngiltere’deki öğretmenlerin büyük 
çoğunluğu kendi sınıflarında seviye gruplarını 
kullanmaktadır”. Etkili öğretmenler sınıflarındaki 
öğrencilerin gruplanmasında hem öğrencilerinin 
ihtiyaçlarını hem de konuların özelliklerini dik-
kate alır (Alexander, 1992; Bennett ve Dunne, 
1992).Türkçe Öğretim Programında işbirlikli 
öğrenme yöntemlerinin kullanılması önerilmesine 
rağmen Türkiye’de gözlem yapılan şubelerdeki 
öğretmenlerin daha çok tüm sınıf öğretimi yön-
temini kullandıkları belirlenmiştir.Sınıfların fiziki 
ortamının grup çalışmaları için uygun olmaması 
öğretmenlerin tüm sınıf öğretimini tercih etme-
lerinin nedeni olabilir.

Öğrencilerin öğrendiklerini söz, yazı, vb. farklı 
edebi türlerde ifade etmelerini sağlamaya yönelik 
çalışmayı her iki ülke öğretmenleri de yapmış 
olmakla birlikte İngiltere’deki öğretmenlerin 
Türkiye’deki öğretmenlere göre kısmen yüksek 
düzeyde gerçekleştirdikleri gözlenmiştir. Örneğin 
“Kral Arthur’un hayatı” ile ilgili temel bilgilerin 
verilmesinden sonra öğrencilere “Kral Arthur’a 
 mektup yazdırılmıştır

İngiltere’deki veTürkiye’deki öğretmenlerin işlenen 
konularla ilgili günlük yaşamdan örneklerverdikleri, 
öğrencileri Türkçe/İngilizce konuşma kurallarına 
uygun biçimde konuşmaları için teşvik ettikle-
ri, farklı görüşlerin ortaya çıkması için uygun 
tartışma ortamı oluşturdukları ve dersi olumsuz 
olarak etkileyen öğrencilere karşı gerekli tedbir-
leri aldıkları gözlenmiştir. Her iki ülkede gözlem 
yapılan sınıflarda ciddi bir disiplin problemine 
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rastlanmamıştır. İngiltere’deki öğretmenlerin 
sınıfta gürültü olduğunda, öğrencileri uyarma 
ihtiyacı duyduklarında ellerini kaldırıp beşten 
geriye doğru sayarak veya sözlü uyarı yaparak 
sınıfta hâkimiyeti kolayca sağladığı görülmüştür. 
Bu yöntemin sınıfta sık sık kullanıldığı ve etkili 
olduğu görülmüştür. Her iki ülkedeki gözlem 
yapılan şubelerde öğretmenlerin öğrencilere 
yönelik her türlü fiziksel temastan kaçındıkları 
gözlenmiştir. Ancak, Türkiye’deki öğretmenlerin 
öğrencilere daha samimi, İngiltere’deki öğret-
menlerin ise öğrencilere daha resmi davrandıkları 
tespit edilmiştir.

Her iki ülke öğretmenlerinin eğitim araç-gereçlerini 
etkin biçimde kullandıkları belirlenmiştir.“Derslerde 
iyi kalitede materyaleri kullanmasına ve en iyi 
biçimde sunulmasına özen gösterilmelidir. Öğren-
ciler efor ve zaman harcanarak hazırlanmış ilgi 
çekici ders materyallerine karşı muhtemelen daha 
olumlu tutum gösterirler. Bu şekilde hazırlanmış 
ders materyalleri öğrencilerin derse motivasyonlarını 
artırarak daha olumlu düşünce ve başarılı çalışma 
ortamının oluşturulmasına yardımcı olur” (Waring, 
2004). İngiltere’de gözlemlenenher iki şubede de 
beşer bilgisayar, akıllı tahta, projeksiyon makinesi, 
fotokopi makinesi, panolar, sınıf seviyesine uygun 
kitap ve eğitim materyallerinin yer aldığı geniş 
bir kütüphane bulunmaktadır. Doyurucu içeriğe 
sahip eğitim yazılımı, internet bağlantılı akıllı 
tahta ile öğretmen tarafından öğrenci seviyesine 
ve konuya bağlı olarak seçilerek derslerde etkin 
biçimde kullanılmaktadır. Ayrıca derste ihtiyaç 

duyulduğunda taşınabilir bilgisayar dolabı sınıfa 
getirilmekte, öğrencilere birer bilgisayar verilerek 
çalışmalarda kullandırılmaktadır. Sınıf ortamında 
sahip olunan zengin araç-gerecin yanında örneğin, 
tariflerle ilgili bir konunun anlatımında çay ve kek 
yapımında kullanılan malzemeler vb. araç-gerecin 
sınıf ortamına getirilerek sınıf ortamında kulla-
nıldığı gözlenmiştir. Türkiye’de gözlem yapılan 
şubelerde tv, 1 adet internet bağlantılı bilgisayar, 
projeksiyon, yazı tahtası, kitaplık, sınıf panoları 
gibi eğitim araçları bulunduğu gözlenmiştir. 
Ancak,sınıfların fiziki şartları ve donanımları 
genel olarak karşılaştırıldığında İngiltere’deki 
sınıfların Türkiye’deki sınıflara göre oldukça 
gelişmiş olduğu belirlenmiştir. Karababa’nın 
da (2005) belirttiği gibi İngiltere’deki sınıflar, 
öğrencilerin çoklu öğrenmeleri için gerekli fiziki 
ortama ve donanıma sahiptir. Türkiye’deki öğret-
menler sahip oldukları ders araç gereçlerini hem 
öğretmen hem öğrenci açısından İngiltere’deki 
öğretmenlere göre daha az yeterli bulmaktadırlar. 
Farklı araştırmacıların araştırmalarında da Türki-
ye’deki öğretmenlerin programın uygulanmasıyla 
ilgili yaşadıkları en büyük problemin araç-gereç 
eksikliği olduğu belirlenmiştir (Özdemir, 2009; 
Arslan, 2008; Erdoğan ve Gök, 2008; Yiğitoğlu, 
2007; Coşkun, 2005).

İngiltere’deki öğretmenlerin sabit olarak bir ders 
kitabını takip etmedikleri; 2 haftada bir yaptıkları 
zümre toplantısında belirledikleri ve hazırladık-
ları çalışma yapraklarını ve ders materyalleri-
ni kaynaklarını kullandıkları tespit edilmiştir. 
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Türkiye’deki öğretmenler ise daha çok temel 
kaynak olarak Milli Eğitim tarafından dağıtılan 
öğretmen klavuz kitabı, ders kitabı ve öğrenci 
çalışma kitabına bağlı kaldıkları gözlenmiştir. 
Öğretmenlerin derste kullanacakları kaynak-
ları kendilerinin hazırlamasının öğretmenlerin 
yaratıcılığını artıracağı, sabit bir kaynağa olan 
bağımlılığı azaltacağı, öğrenci seviyelerini dikkate 
alan etkinlikler ve ders materyalleri hazırlamak 
için fırsat oluşturacağı düşünülmektedir.

Hem İngiltere’deki hem Türkiye’deki öğretmenler, 
konunun daha iyi anlaşılması için çeşitli öğrenme 
stratejilerini, yöntem ve teknikleri kullandıkları 
gözlenmiştir. Ancak, İngiltere’deki öğretmen-
lergeleneksel öğretim yöntem ve tekniklerinin 
yanında çoklu zekâ, işbirlikli öğrenme, örnek 
olay gibi aktif öğrenme yöntemlerini daha sık 
ve etkin biçimde kullanmaktadırlar. Türkiye’deki 
öğretmenler aktif öğrenme yöntem ve teknikleri 
kullanmalarının yanında daha çok anlatım, so-
ru-cevap, tartışma, tümevarım ve tümdengelim, 
çözümleme gibi klasik yöntem ve teknikleri 
kullanmaktadırlar. Farklı araştırmacılar daben-
zersonuçlara ulaşmışlardır (Demirel, 1999; Özer, 
2002; Taşkaya ve Muşta, 2008). 

Her iki ülke öğretmenlerinin dersin gelişme bölü-
münde gösterdikleri davranışları karşılaştırıldığında 
İngiltere’deki öğretmenlerin bu bölümde yer alan 
maddeleri Türkiye’deki öğretmenlere göre daha 
yüksek düzeyde gerçekleştirdikleri belirlenmiş-
tir. Her iki ülke öğretmenlerinin dersin gelişme 
bölümünde gösterdikleri davranış farklılığının 
nedenleri olarak öğrenme öğretme sürecinde 
kullandıkları yaklaşım farklılığı, araç-gereç ek-
sikliği, ders ortamında yardımcı eleman ihtiyacı 
ve sınıfların fiziki yetersizlikleri sayılabilir. Her 
iki ülke anadili öğretim programında da öğrenci 
merkezli bir yaklaşımın uygulanması gerektiği ve 
buna uygun yöntem ve tekniklerin işe koşulması 
gerektiği önerilmektedir. Buna rağmen Türk öğ-
retmenlerin yeni programda öngörülen öğretmen 
davranışlarını tam olarak içselleştiremedikleri, 
öğretmen merkezli yaklaşımı daha çok tercih 
ettikleri ve bu nedenle tüm etkinlikleri bu anlayışa 
uygun olarak düzenledikleri söylenebilir.
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5-Dersin Sonuç BölümündekiÖğretmen Dav-
ranışları

Tablo-6: Dersin Sonuç Bölümünde Öğretmen Davranışlarının Gözlenme Sıklığı

Sonuç Bölümünde Gözlenen Öğretmen 
Davranışları 

İngiltere Türkiye İngiltere Türkiye

4. Sınıf 4.Sınıf 5.Sınıf 5.Sınıf

Öğrenilen konularla ilgili uygun zaman ve yerlerde 
öğrencilerin öğrendiklerini pekiştirme. %86,66 %81,25 %93,33 %93,75

Konunun anlaşılıp anlaşılmadığını kontrol etmek 
için soru sorma. %79,92 %75 %86,66 %93,75

İşlenen konuyla ilgili anlaşılamayan noktalar için 
gerekli tedbirleri alma. %73,26 %75 %86,66 %87,50

Öğrenilen konuyla ilgili geri bildirim için ev ödevi 
verme.

Araştırma 
ödevi ve 
çalışma 
yaprakları

Çalışma 
kitabı, 
araştırma 
ödevi 

Araştırma 
ödevi ve 
çalışma 
yaprakları

Çalışma 
kitabı, 
araştırma 
ödevi 

Öğrenme-öğretme sürecinde (derste)değerlendirme 
yapma %93,33 %18,75 %100 %31,25

Derslerde kullanılan ölçme değerlendirme 
teknikleri 

Yazılı, 
gözlem, 
ürün 
dosyası, 
araştırma 
dosyası, 
grup 
çalışması, 
öğrenci 
defteri ve 
haftalık 
ödev 

Yazılı, 
gözlem, 
ürün 
dosyası, 
proje ve 
performans 
görevi, 
çoktan 
seçmeli 
sorular, 

Yazılı, 
gözlem, 
ürün 
dosyası, 
araştırma 
dosyası, 
grup 
çalışması, 
öğrenci 
defteri ve 
ödev

Yazılı, 
gözlem, 
ürün 
dosyası, 
proje ve 
performans 
görevi, 
çoktan 
seçmeli 
sorular

Tablo 6’ya göre her iki ülke öğretmenlerinin 

dersin sonuç bölümünde gösterdikleri davranış-

lar karşılaştırıldığında İngiltere ve Türkiye’deki 

öğretmenler bölümde yer alan “öğrenme-öğretme 

sürecinde (derste)değerlendirme yapar” maddesi 

dışındaki maddelerde yer alan davranışları benzer 
düzeyde gerçekleştirdikleri görülmektedir.

İngiltere ve Türkiye’deki öğretmenlerin, öğren-
cilere soru sorarak konunun anlaşılıp anlaşıl-
madığını kontrol ettikleri, öğrenilen konularla 
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ilgili öğrencilerin öğrendiklerini uygun zaman ve 
yerde pekiştirdikleri ve anlaşılmayan noktalarla 
ilgili gerekli tedbirleri yüksek düzeyde aldıkları 
gözlenmiştir. Wray ve diğerlerinin de (2010) be-
lirttiği gibi etkili öğretmenler öğrencilerin konuyu 
anlayıp anlamadıklarını sürekli kontrol ederler. 

İngiltere’deki öğretmenlerin, Türkiye’deki öğret-
menlere göre öğrenilen konuların geri bildirimi 
için daha yüksek düzeyde ödev verdikleri tespit 
edilmiştir. İngiltere’deki öğretmenler öğrenci 
seviyelerine göre işlenen konularla ilgili kendi 
hazırladıkları ödevleri ve çalışma yapraklarını 
öğrencilere genel olarak haftalık vermektedirler. 
Öğrencinin yaptığı ödev öğretmen tarafından 
detaylı bir şekilde incelenerek değerlendirilir ve 
öğrenciye ödevi hakkında geri bildirimde bulunur. 
Velilere ödevlerin öğrenci için zorluk derecesini 
değerlendirmeleri için ödev değerlendirme formu 
verilir. Kontrol edilen ve değerlendirilen ödevler 
öğrencinin dosyasına eklenir. Türkiye’deki öğret-
menler ise bütün öğrencilere aynı ödevi daha çok 
çalışma kitabından etkinlik tamamlama biçiminde 
vermektedirler. Bu sonuç Alkan (2009) tarafından 
yapılan araştırmayla desteklenmektedir. Ayrıca 
İngiliz öğretmenler ödevleri kontrol ederek geri 
dönüt verirken Türk öğretmenler ödevleri bazen 
kontrol etmektedirler. Hattie ve Timperley’e (2007) 
göre etkili geridönüt öğrencilere sadece nerede 
olduklarını değil aynı zamanda ileriki adımda 
nerede olmaları gerektiğini gösteren gösterge 
ile bu ilerlemeye en iyi şekilde nasıl ulaşacakları 
konusunda yardım eder. Black ve William’ın da  

(1998) belirttiği gibi geridönütün öğrenmede 
anahtar rolü vardır.

İngiltere’deki öğretmenlerin Türkiye’deki öğ-
retmenlere göre öğrenme–öğretme sürecinde 
daha yüksek düzeyde değerlendirme yaptıkları 
tespit edilmiştir. Her iki programda da öğrenme 
öğretme sürecinin her aşamasında öğrencilerin 
performanslarını ve öğrenme ürünlerini belirlemeye 
yönelik ölçme değerlendirme yapmanın gerek-
liliği vurgulanmıştır. İngiltere’deki öğretmenler 
öğrencilerin dersteki performanslarını, grup ça-
lışmalarını izleyerek, yazılı ve sözlü ürünleri vb. 
çalışmaları öğrenme öğretme sürecinde (günlük, 
haftalık, dönemlik, yıllık) değerlendirirler (DfES, 
2001, Hayes, 2004; Johnson, 2012). İngiltere’de 
gözlem yapılan şubelerde öğrencilerden her dersin, 
konunun veya ünitenin sonunda bir ürün ortaya 
koymaları istenmiş; öğrencilerin yaptığı çalışma-
lar ders, konu veya ünite bitiminde incelenmiş, 
gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra öğrenciye 
verilmiştir. Öğrenciler, çalışmalarının son şeklini 
başka bir deftere tekrar yazmışlardır. Bu defterler 
öğrencinin dosyasına eklenir. Öğrencinin yaptığı 
çalışmalar ve süreçteki her türlü bireysel ve grup 
içi çalışma performansı öğretmen ve özellikle 
yardımcı öğretmen tarafından gözlenerek değer-
lendirilmektedir. 

Türkiye’deki öğretmenlerin ünite bitiminde özellikle 
çoktan seçmeli sorulardan oluşan yazılı sınavlar, 
her ders için her dönem verilen performans gö-
revleri ve 2 dönemde 1 tane verilen proje ödevleri 
ile öğrencileri değerlendirdikleri görülmüştür.
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Türkiye’deki öğretmenler öğrencilerin akademik 
başarılarını daha çok sonuç odaklı (çoktan seçmeli 
ve yazılı sınavlar, boşluk doldurma, eşleştirme 
vb.) yöntem ve teknikleri kullanarak ünite biti-
minde değerlendirmektedirler. Bu sonuçları diğer 
araştırmacıların bulguları da desteklemektedir 
(Çakmak, 2009; Acat ve Demir 2007; Yapıcı ve 
Demirdelen, 2007; Gelbal ve Kelecioğlu, 2007). 
Ölçme değerlendirmenin anlık yapılması olası 
unutmalara engel olur ve öğrencinin öğrenme 
sürecindeki gerçek performansını ortaya koymaya 
yardımcı olur. Bu nedenle ölçme değerlendirme 
öğrenme öğretme sürecinde yapılmalıdır (Hea-
dington, 2000).

İngiltere ve Türkiye’deki gözlem yapılan şu-
belerdeki öğretmenlerin öğretmenlik nitelikleri 
karşılaştırıldığında her iki ülke öğretmenleri 
arasında bir farklılık olmadığı söylenebilir. Ancak 
Türkiye’deki öğretmenlerin iş yükünün daha ağır 
olduğu saptanmıştır. İngiltere’deki sınıflarda asıl 
öğretmenin yanında yardımcı bir öğretmenin 
varlığı işleri kolaylaştırarak zamanın verimli 
kullanılmasına, grup çalışmalarına ve öğrenci-
lerle bireysel ilgilenmeye fırsat vermektedir. Her 
ülkedeki gözlem yapılan sınıflar genel olarak 
karşılaştırıldığında İngiltere’deki sınıfların eğitim 
materyalleri açısından çok zengin olduğu, her 
sınıfta akıllı tahta ve eğitim yazılımının olduğu 
ve kullanıldığı görülmüştür. Öğretmenlerin bir 
ders kitabına bağlı kalmak yerine öğrencilerin 
ihtiyaçlarına göre farklı eğitim kaynaklarını ha-
zırlayarak ve kullandıkları, öğrenciler arasındaki 

bireysel farklılıkları dikkate aldıkları ve buna 
uygun ödevleri hazırladıkları, seviye grupları 
oluşturdukları, grup çalışmalarını etkin olarak 
uyguladıkları ve öğrencilerin yaparak yaşayarak 
öğrenmeleri için uygun öğrenme ortamı oluştur-
dukları gözlenmiştir. Türkiye’de gözlem yapılan 
sınıflarda internet bağlantılı bilgisayarın ve pro-
jeksiyon makinesinin olduğu ve bazı derslerde 
kullanıldığı görülmüştür. Öğretmenlerin daha 
çok öğretmen merkezli öğrenme yaklaşımını 
kullandığı, derslerin bütün öğrencilere aynı se-
viyede ders ve çalışma kitabına bağlı kalınarak 
işlendiği gözlenmiştir.

SONUÇ 

1-İngiltere’deki okul(lar)da normal öğretim uy-
gulaması yapılırken, Türkiye’de gözlem yapılan 
okulda ikili öğretim yapılmaktadır. 

2-İngiltere’deki gözlem yapılan sınıfların ve 
okulun, Türkiye’deki sınıflara ve okula göre 
fiziki şartlar, araç-gereç, eğitim donanımları vb. 
açıdan oldukça gelişmiş biçimde düzenlendiği 
belirlenmiştir. Özellikle her türlü ders içeriğinin 
yer aldığı interaktif akıllı tahtanın etkin kullanımı 
büyük yararlık sağlamaktadır. Kısacaöğrencilerin 
çoklu öğrenmeleri için sınıfların fiziki ortamının 
uygun olduğu ve gerekli her türlü donanıma sahip 
olduğu belirlenmiştir.

3-İngiltere’de sınıflarda asıl öğretmene her türlü 
konuda yardım eden yardımcı öğretmen(Assistan 
Teacher) uygulaması vardır. 
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4-İngiltere’de her gün sabah ilk ders (09: 00-09: 
30 arası) öncesinde derse hazırlık (early works) 
aşamasında öğrenciler ve öğretmen o günkü 
derslere hazırlık yapmaktadırlar. Her sabah ders 
öncesi (early works) derse hazırlık aşamasının 
öğrencilerin derse motive olması ve öğretmenin 
derse hazırlığı için olumlu olduğu görülmüştür.

5-İngiltere’de öğretmenler, yarım dönemde işlenen 
konularla ilgili ünite boyunca(ortalama 6 hafta) 2 
ile 5 okul dışı eğitim gezisi düzenlemektedirler.

6-İngiltere’de öğretmenler derslerde yapıla-
cak çalışmalar için gerekli ders materyallerini/
kaynakları kendileri hazırlarken, Türkiye’deki 
öğretmenler, Milli Eğitim tarafından dağıtılan 
öğretmen kılavuz kitabı, öğrenci ders ve çalışma 
kitabını ana kaynak olarak kullanmaktadırlar.

7-İngiltere’deki öğretmenler derslerde, daha çok 
yazılı bir ürün ortaya çıkarmaya yönelik etkinlik-
lerdüzenlemektedir. Türkiye’deki öğretmenler ise 
genel olarakders ve çalışma kitaplarındaki metin 
işlemeetkinliklerini tercih etmektedirler.

8-İngiltere’de öğretmenler ödevleri farklı se-
viyedekiöğrencileridikkate alarak hazırlar.Her 
hafta düzenli olarak verilen ödevlertitiz biçimde 
değerlendirilereköğrenciye ödeviyle ilgili geri 
dönüt verilir. Türkiye’dekiise öğretmenler sınıftaki 
tüm öğrencilere -farklı düzeylere sahip öğrenciler 
dikkate alınmaksızın- aynı ödevivermektedirler. 
Daha çok çalışma kitaplarındaki etkinlikleri ta-
mamlatma biçiminde verilen ödevlerin yapılıp 
yapılmadığı düzenli olarak kontroledilmemektedir.

9-Türkiye’de dersler daha çok tüm sınıf öğretimi-
yöntemine uygun biçimde işlenirken, İngiltere’deki 
ise daha çok seviyelendirilmiş grup çalışması 
şeklinde işlenmektedir.

10-İngiltere’de öğretmenler ders etkinliklerini 
öğrenci merkezli yaklaşıma uygun biçimde dü-
zenleyerek, öğrencilere kılavuzluk rolünü sürdür-
mektedirler. Türkiye’de öğretmenler etkinliklerin 
düzenlenmesinde -her ne kadar Türkçe Öğretim 
Programı’ında öğrenci merkezli bir yaklaşımın 
esas alınması gerektiği belirtilse de- öğretmen 
merkezli yaklaşımı sürdürmektedirler.

11-İngiltere’deki öğretmenler sınıf etkinlikle-
rindeöğrenciler arasındaki seviye farklılıklarını 
dikkate almaktadırlar.

12-İngiltere’deki öğretmenler öğrencilerin dinleme, 
konuşma, okuma ve yazma becerilerinin gelişimi 
sürekliizlenerek (günlük, haftalık, dönemlik ve 
yıllık) süreç temelli ölçme değerlendirme yapıl-
maktadır. Türkiye’dekiöğretmenler süreç odaklı 
ölçme değerlendirme yaklaşımını kullanmakla 
birlikte daha çok ünite sonunda öğrencilerin 
öğrendiklerini belirlemeye yönelik sonuç odaklı 
ölçme değerlendirme yaklaşımına uygun ölçme 
değerlendirme yapmaktadırlar.  

13-İngiltere’de öğrenciler derslerdeki başarı 
durumlarına uygun olarak alt, orta, üst ve daha 
üst olmak üzere seviye gruplarına ayrılmaktadır.
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14-Türkiye’deki öğretmenlerin yeni programda 
yer alan ölçme değerlendirme yaklaşımını tam 
olarak benimseyemedikleri anlaşılmıştır.

15-Türkiye’deki öğretmenler, öğrencileri değer-
lendirmek amacıyla daha çok çoktan seçmeli 
sorular, boşluk doldurma, doğru yanlış, hikâye 
tamamlama, yazılı sınavlar, performans görevi 
ve proje ödevlerini gibi ölçme değerlendirme 
araçlarını kullanmaktadırlar.

ÖNERİLER  

1-Türkçe derslerinde ders kitaplarını kullanmanın 
faydası bilinmekle birlikte uzun vadede öğretmen-
lerin üretkenliğini azaltabilecek bir uygulamadır. 
Bu nedenle içerik belirleme noktasında İngiltere’de 
olduğu gibi zümre öğretmenler kurulunun daha 
fazla inisiyatif almasının yolu açılarak içerik 
seçimine ve etkinlik düzenlemeye bu kurul karar 
vermelidir. 

2-Sınıf ortamları öğrencilerin çoklu öğrenmeleri 
için uygun biçimde düzenlenmelidir. Bunun için 
öğretmenin sınıf ortamında ihtiyaç duyacağı her 
türlü araç-gereç ve eğitim donatımı temin edil-
melidir. Özellikle akıllı tahta, interaktif eğitim 
yazılımları ve benzeri teknolojik uygulamalar 
öğretmenin hizmetine sunulmalı ve etkin biçimde 
kullanılması sağlanmalıdır.

3-Türkiye’de öğretmenlerin derslerde zaman 
zaman ikinci bir kişinin yardımına ihtiyaç duy-
duğu gözlenmiştir. Yardımcı öğretmen özellikle 
kalabalık sınıflarda istihdam edilebilir. 

4-Türkiye’de görev yapan sınıf öğretmenleri 
yurtdışına gönderilerek farklı eğitim uygulama-
larını ve ortamlarını yerinde görmeleri ve görüş 
alışverişinde bulunmaları için imkân sağlanmalıdır. 

5-Öğretmenler, Türkçe dersinde dil becerilerini 
geliştirmeye yönelik etkinlikleri yürütürken, 
bilgiye ulaşma ve doğru yorumlama konusunda 
öğrencilere kılavuzluk yapmalıdır.

6-Etkinliklerin düzenlenmesinde öğrencilerin 
bireysel özellikleri ve seviye farklılıkları dikkate 
alınmalıdır.

7-Etkinliklerde tüm sınıf öğretimi yerine grup 
çalışmalarına daha fazla ağırlık verilmelidir.

8-Öğrencilerin farklı ortamlarda ve farklı biçim-
lerde kullanılan dil yapıları hakkında beceri sahibi 
olmalarını sağlayacak etkinlikler düzenlenmelidir.

9-Öğrencilerin dinleme, konuşma ve okuma be-
cerilerini geliştirici etkinliklerin yanında özellikle 
yazılı anlatım becerilerini geliştirici etkinlikler 
artırılmalıdır.

10-Öğrenci ödevleri öğrencilerin seviyelerine 
uygun olarak hazırlanmalı ve ödevler titizlikle 
kontrol edilerek öğrenciye ödevi hakkında geri 
dönüt verilmelidir.

11-Öğrencinin derste ne öğrendiğini ölçme 
değerlendirmenin yanında öğrenme sürecindeki 
performansı (günlük, haftalık, aylık ve yıllık) 
izlenerek değerlendirilmelidir.
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the basic factors of education and teaching curriculums, goals and behavior of the program are 
performed (Gürkan et al., 2004). Themostpermanentlearning takes place at the end of effective le-
arning and teaching process. Teaching and learning process; the learning environment, between stu-
dent-teacher, student-student in the regulation so as to allow effective communication; educational 
tools and materials to be determined according to the content; the creation of a classroom climate 
that allows pluralism; be made available for an effective and efficient learning of the physical en-
vironment and make it functional; appropriate to the content teaching model, strategy, methods and 
techniques are used effectively is a multidimensional process (Aykaç, 2009: 26).According to Turkish 
curriculum, learning and teaching process consists of five stages and their sub-stages: “Preparation, 
Understanding, andConstructing in Mind, Selfexpression, Measurementand Evaluation” (MEB, 
2009: Coşkun; 2010:388). “TABLE 7” As statedWaring, stages of the learning and teaching process 
is structured in different ways, depending on the subject or theme of the structure. The simplest form 
lessons or activities in three main stages are configured. First stage: preparation and to the course is 
an introduction stage. The second stage; includes all learning activities. The third stage  is to review 
and to evaluate the outcomes occurring at the end of the course (2004: 105-106). The realization of 
each stage of the learning and teaching process, teachers havethekey role. “Good teachers understand 
what students everywhere can confirm: teaching is not just talking, and learning in not just listening. 
Effective teachers are able to figure out not only what they want to teach, but also how to do so way 
that students can understand and use the new information and skills” (Hammond et al., 2005: 88). 
According to Anderson (2009), an effective teacher is one who does things right. They plan their 
lesson, prepare the learning environment, conduct appropriate lesson introductions, ask questions, 
and use instructional media materials. Effectiveness in teaching is much more than just doing things 
right. The effective teacher touches the lives of students. Effective teacher is the result of three com-
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ponents: ability, personalityandknowledge.Comparativeeducationhas more potential perspectives and 
data sets from social sciences to applied education in different countries. Comparative education in the 
best way  can be defined as the intersection point of the social sciences, education and international 
studies (Noah and Eckstein, 1969). Comparative education is not an area which does not provide a 
worldwide solution to the problems of education . On the contrary, by analyzing facts related to edu-
cation in various countries,  when looking for the solutions to their educational problems, is an area 
that allows them to move within a wider perspective (Erdoğan, 2003: 6).Withthisstudy, in England 
and in Turkey primary teachers’ roles and teaching practices are aimed to determine and to compare 
in the learning and teaching process. In this research qualitative research methods was adopted and 
qualitative research methods of document analysis and observation were conducted. Which does 
not provide a worldwideTothestudy, in England (London) in the Year 5 (4 class) and in the Year 6 
(5 class) two teachers and in Turkey (Konya) in the fourth class (Year 5) ve in the fifth class (Year 
6)  two teachers joined. The observation was made in both countries at the mother tongue lessons 
(English/Turkish) in the four weeks. Whencomparedtoclasses and school in Turkey, the classes and 
school in England are much more developed according to physical conditions, necessary equipments 
etc. for education. Teachers in England organize teaching activities based on student-centered app-
roach, and guide students in their learning, whereas in Turkey, it is observed that teachers have been 
using teacher-centered-approach in teaching-learning process, still have the knowledge-giving role, 
and use the traditional methods and techniques.
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TASARIM PRENSİPLERİ DOĞRULTUSUNDA, ELLE VE 
COSMOPOLITAN DERGİLERİNİN GENEL KARAKTERİSTİK 

ÖZELLİKLERİ1

GENERAL CHARACTERISTICS OF ELLE AND COSMOPOLITAN  
MAGAZINES IN LINE WITH PRINCIPLES OF DESIGN

Ayşe ÇATALCALI
Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü İzmir / Türkiye  

Öz: Bu çalışmada dergi kapaklarında görsel unsur 
olarak kullanılan kadının, toplumsal cinsiyet ayrı-
mının izlerini taşıyarak nasıl inşa edildiğini ve dergi 
kapakları üzerinden kadın figürünün tasarımın temel 
prensipleri kullanılarak nasıl sunulduğunu araştırmaktır. 
Bu çalışmada, kimlik ve tasarım ilişkisi aranmaktadır. 
Araştırmada, Elle ve Cosmopolitan dergileri niteliksel 
analiz yoluyla incelenmektedir. Bu makalede, tasarım 
prensipleri doğrultusunda, küresel uzamda yayınını 
sürdüren Elle ve Cosmopolitan dergilerinin tasarımsal 
genel karakteristik özellikleri analiz edilmektedir. 
Araştırmada, tasarım prensipleri Chanyalew’in yak-
laşımından yola çıkarak; Planlama Organizasyon, 
Basitlik, Birlik, Vurgu Zıtlık, Oran, Hareket, Denge, 
Renk, Hizalama, Tutarlılık ve Beyaz Alan üzerinden 
ele alınmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Dergiler, Kadın, Kimlik, Tasarım, 
Elle, Cosmopolitan

Abstract: The research in this paper focuses on how 
women used as a visual element on magazine covers are 
constructed bearing the marks of gender mainstream-
ing, and how the woman figure is presented through 
magazine covers by use of the fundamental principles 
of design. This paper seeks for an identity and design 
relationship. This research employs qualitative analysis 
method on Elle and Cosmopolitan magazines. This 
article analyses general design characteristics of  Elle 
and Cosmopolitan magazines published on a global 
scale, in line with design principles. The research 
approaches design principles from Chanyalew’s per-
spective as; Planning, Organization, Simplicity, Unity, 
Emphasis, Contrast, Proportion, Movement, Balance, 
Color, Alignment, Consistency, and White space.

Key Words: Magazines, Woman, Identity, Design, 
Elle, Cosmopolitan
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Giriş

Dergi sektörünün küresel düzlemde hız kazanması 
bir yandan küresel bağlar bir yandan da teknolojik 
gelişmeler doğrultusunda olmuştur. Teknolojik 
gelişmeler, dergilerin satış stratejilerini biçimlen-
dirmiş, gerek tasarımsal gereksel baskı ve dağıtım 
olanaklarını güçlendirmiştir. Özellikle tasarımsal 
başarıların, dergilerin rakiplerine oranla ön plana 
geçmelerine neden olduğu kabul edilmektedir.

Bu makalede, tasarım prensipleri doğrultusunda, 
küresel uzamda yayınını sürdüren Elle ve Cos-
mopolitan dergilerinin tasarımsal genel karakte-
ristik özellikleri analiz edilmektedir. Araştırmada, 
tasarım prensipleri Chanyalew’in yaklaşımından 
yola çıkarak; Planlama (Planning), Organizas-
yon (Organization),  Basitlik (Simplicity), Birlik 
(Unity), Vurgu (Emphasis), Zıtlık (Contrast), 
Oran (Proportion), Hareket (Movement), Denge 
(Balance), Renk (Color), Hizalama (Alignment), 
Tutarlılık (Consistency) and Beyaz Alan (White 
Space) üzerinden ele alınmaktadır.

Tarihsel sürece bakıldığında tasarımın, Johann 
Gutenberg’in matbaayı buluşundan beri yol kat 
ettiği düşünülse de, gerçek varoluşunu teknolojik 
gelişmelerin hız kazandığı 18. yüzyıldan günü-
müze doğru sürdürdüğü bilinmektedir. Özellikle 
fotoğrafın kullanışı ve baskı teknolojilerinin daha 
kaliteli kâğıt kullanımına olanak vermesi, belli 
programların işlerlilik kazanması vb. tasarımın 
önemini de güçlendirmiştir.

Önceki dönemlerde kitap tasarımı halinde ele 
alınan dergilerin giderek, fotoğraflar, illüstras-
yonlar, renk, tipografi ve kâğıt kalitesi yönünden 
güçlendiği ve farklılaştıkları anlaşılmaktadır. Bu 
dönemde özellikle bilgisayar teknolojisinin sayfa 
tasarımına büyük katkılar sağladığı görülmektedir. 
Söz konusu teknoloji, tipografinin ve sayfanın 
renklendirilmesi ve alternatifli biçimde tasarımı 
gerçekleştirilmesi açısından tasarımcılara destek 
vermiştir.

Dergi tasarımlarının Avrupa ve Amerika kaynaklı 
tasarımcıların öncülüğünde ilerlediği düşünül-
mektedir. Garcia(2002; Akt: Chanyalew, 2006; 
7), özelikle gazete tasarımlarının Kuzey Amerika 
gazete tasarımcıları tarafından yönlendirildiğini 
kabul etmekte ve 1950’li yıllarda tasarımın “makyaj 
(makeup)” haline dönüştüğünü ifade etmektedir. 

Dergilerin satış albenisini güçlendiren kapaklar, 
bu dönemden sonra gitgide renklenmiştir. Renk 
öğesi haber başlıklarında, fotoğrafta, zeminlerde, 
tipografilerde, logolarda kullanılarak, eskiden gri 
olan zeminler renklendirilmeye başlanmıştır. Bu 
dönemde, bilgisayar teknolojisinin artan gücünün 
ve uygulanan programların işlevselliğinin izleri 
görülmektedir. Bu programlar, önceki dönemlerde 
tasarımı sağlayan “kurşun kalemin” hâkimiyetini 
ele geçirmiştir. Böylelikle tasarımcıların, sanatçı 
olarak kapak sayfalarını daha özgür/rahat bir 
şekilde hazırladıkları anlaşılmaktadır. Özellikle 
kapak tasarımlarında haberi destekleyen büyük 
fotoğraflardan yararlanıldığı, bu fotoğrafların bo-
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yutlarında değişiklikler yapıldığı, satış stratejisine 
bağlı hareket edildiği görülmektedir. 

Araştırmacı Şeker’e göre; “Ofset sisteminin 
temeli, 1904-1910 yılları arasında ABD’de ge-
liştirilmiştir. Ancak bu sistemin gazete basımında 
kullanılabilecek gelişimi göstermesi için 1950’lere 
kadar beklenmesi gerekmiştir. Gazeteler, ABD’de 
1950’lerde, Avrupa’da 1960’larda ofset sisteme 
geçmeye başlamışlardır.” (2004: 10)

Türkiye’de ilk ofset gazete, 1952 yılında, İzmir’de 
düz ofset sisteminde basılmasına rağmen, ofsete 
uygun dizgi sistemleri bulunmadığı için, hazırlığı 
tipoda yapılmış ve elde edilen ilk baskı ofsette 
çoğaltılmıştır. Ofsete basılan ilk ulusal gazete ise 
1964’te yayınlanan Yeni Gazete’dir. Türkiye’deki 
Ulusal gazeteler, bu tarihten başlayarak 1980’e 
kadar uzanan süreçte ofset sisteme geçmişlerdir 
(Taş, 1993a: 26-27, Akt: Şeker, 2004: 10)

1980’li yıllarda modüler sistemin kullanılmaya 
başlaması ve sayfa tasarımın (mizanpaj) kuralları 
ile tasarım prensiplerinin önemsenmesi gereği, 
tasarımcıları başarıya kavuşturmuştur. Tasarım-
ların ayrıca dönemin akımlarına bağlı olarak yön 
aldığı da bilinmektedir. 1990’larda sanat akımları 
ve tipografilerin ya da renklerin birbirlerine bağlı 
kullanıldığı görülmektedir. 

Tasarım ofsetle birlikte tüm dünyada bir evrim 
geçirirken, Türkiye’de bu yeni teknolojinin, temel 
kuramsal ilkeler bilinmeden kullanımı “Türk 
tipi” sayfa düzeni olarak nitelenen “vitrin say-
fa” düzenini doğurmuştur. Ülkemizde gazeteler 

30 yıllık dönemde ofsetin getirdiği imkânları 
belli bir kurala bağlı kalmadan ve çoğu zaman 
ölçüsüzce kullanmışlardır. Ancak bazı Türk 
gazeteleri Batı’daki sayfa düzeni akımlarını 
takip etmiş ve benimsedikleri ekol çerçevesinde 
bir tasarım yapmıştır.(Şeker, 2004; 2) Dergiler 
de, ofset kullanımı doğrultusunda tasarımlarını 
güçlendirmişler ve küresel uzamlarla kurdukları 
bağlar doğrultusunda zamanla tasarım yapılarını 
oluşturmaya başlamışlardır.

Her kitle iletişim aracı gibi dergiler de satış 
stratejileri dolayısıyla tasarıma önem vermek 
zorundadırlar. Zira günümüzde estetik ve görsel-
lik kaygısıyla tüketiciye ulaşmak zorundadırlar. 
Bu yüzden sayfa tasarım prensipleri ve sayfa 
düzenleri doğrultusunda uyguladıkları tasarımsal 
çalışmalara yönelmişlerdir.

Tasarım stratejilerinin belli nedenlere dayalı ya-
pıldığını belirten araştırmacı Bruce Henderson 
ise (2005, Akt: Chanyalew, 2006; 9) sayfa düzeni 
hakkında şöyle bir yaklaşımda bulunmaktadır. 

•	 Sayfanın daha kolay okunması ve metinlerin 
ilgi çekici hale dönüştürmek amacıyla,

•	 Gazeteye hedeflerini yansıtan bir kişilik ver-
mek amacıyla,

•	 Boşluk alanlarını en kaliteli şekilde kullanmak 
amacıyla,

•	 Haberleri ve reklamları doğru bir şekilde 
yapabilmek amacıyla, 
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Henderson’un belirttiği 4 nokta ile dergilerin 
uzun soluklu bir yayın haline dönüşmelerini 
sağlayacaktır. Zira bu noktalar doğrultusunda 
dergiler, okuyucunun beğenisi kazanmış olacaklar 
ve rakiplerine oranla başarı kazanacaklardır.

Dergi kapağı okuyucunun beğenisinin kazanıldığı 
ilk yerdir. Vitrindir. Bu nedenle dergi kapağı; “a) 
Okuyucuyu ilk çeken alandır, b) Dergi içeriği 
hakkında kimi zaman tamamen kimi zaman ise 
kısmi olarak bilgi verir, c) Derginin kimliği hak-
kında bilgiyi taşır.” demek mümkündür.

Tasarıma Yaklaşımlar ve Tasarım Prensip-
lerine Kısa Bakış

Tasarıma yönelik temel sav; özgün olması üzerine-
dir. Ancak her ne kadar özgünlük önemli olsa da 
özellikle sayfa tasarım prensiplerinin, günümüzde 
evrensel hale dönüştüğü kabul edilmektedir.

Yeni teknoloji ve araç-gereçler tasarımcıları daha 
da kendine yetebilir hale getirmiş, onların kültürel 
ve küresel sınırların ötesine geçme yetilerini de 
artırmıştır. Tasarımcılar artık sayısız kaynaktan 
ilham alarak işlerini çözebilmekte ve müşterilerin 
istek ve ihtiyaçlarını tatmin edebilecek yaratıcı 
çalışmalar üretebilmektedirler.(Ambrose ve 
Billson, 2013: 15)

Grafik tasarımın süreci içinde etkilendiği akımlar 
söz konusu olmuştur. Örneğin, Sembolizm, fo-
vizm ve kübizmden ilham alan ekspresyonizm; 
konuların nesnelliğinin ötesine geçerek, sanatçının 
duygu ve hisleri üzerine yoğunlaşmıştır. Dadaizm, 

Konstrüktivizm, Bauhaus Okulu, modernizm de 
yenilikler getirdi. Özellikle modernistler, mo-
dernist tasarım ilkelerinin tipografiye, yazının 
ızgara (grid) ve sayfa düzeni (mizanpaj) boşluk, 
hizalama ve orantı bakımından kullanımına ve 
uygulamalarına büyük etkisi oldu.

Tipografi konusunda, uluslararası Tipografik stil 
(İsveç stili) öncüsü olan Emil Ruder, öğretilerini 
Bauhaus’ta gözlemlediği yeni işlevselliğe daya-
dı. Ruder, nokta, çizgi, düzlem ve tipografinin 
boşluğu harekete geçirmesi üzerine yoğunlaştı. 
Zıtlığa, biçime ve negatif boşluğa vurgu yapan 
asimetriyi savundu. Aynı zamanda, içeriği net bir 
biçimde aktarabilmek için tipografinin şeffaf ve 
göze çarpmıyor olması, tırnaksız yazı karakteri 
dışındaki karakterleri eleyen sade bir kullanıma 
sahip olması gerektiğine inanıyordu.(Ambrose 
ve Billson, 2013: 19).

Kapak tasarımında kapağı ilgi çekici hale dönüş-
türebilmek için kimi prensiplere dikkat edilmesi 
gereklidir.

Sayfa (Layout) düzeni, bir taslağa veya este-
tik bir düzene göre varolan tasarım öğelerinin 
yerleştirilmesidir. Söz konusu düzen içinde bir 
yönetimin varlığından bahsedilebilmektedir. Bu 
yönetim sayesinde, biçim ve alanın değerlendiril-
dikleri görülmektedir. Sayfa düzeninin ilk amacı, 
metinsel öğeleri ve görsel unsurları okuyucunun 
en az çabayla farkedebilmesi, okuyabilmesi 
üzerinedir. Okunacak materyal ister yazılı ister 
dijital olsun, okuyucu söz konusu unsurları en 
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kısa sürede çözümlemelidir. Bu nedenle karmaşık 
bir düzenden uzaklaşılmalıdır. İşte bu nokta da 
karşımıza tasarım prensipleri çıkmaktadır. 

Birçok kaynağa göre (Bayraktar, 2012, Holtzschue, 
2002, Tiryakioğlu, 2012, Uçar, 2004, http://moorec.
people.cofc.edu/images/Principles_Elements_De-
sign.pdf, ) tasarım prensiplerinin Planlama (Plan-
ning), Organizasyon (Organization),  Basitlik 
(Simplicity), Birlik (Unity), Vurgu (Emphasis), 
Zıtlık (Contrast), Oran (Proportion), Hareket 
(Movement), Denge (Balance), Renk (Color), 
Hizalama (Alignment), Tutarlılık (Consistency) and 
Beyaz Alan (White Space) olarak kabul edildiği 
anlaşılmaktadır. Bu çalışmada tasarım prensipleri 
Chanyalew’in yaklaşımıyla vurgulanmaktadır. 

Chanyalew(2006) göre;  

•	Planlama (Planning),  Derginin hedef kitlesine 
göre planlama yapılmalıdır.

•	Organizasyon (Organization),  Kapakta verilecek 
mesajın hangi noktalarda ilgi çekici hale dönüş-
türülebileceğinin organizasyonu yapılmaktadır.

•	Basitlik (Simplicity), Kapakta gerek boş alanları 
gerekse de kutuları düzenli bir aralıkla kullanıp/
kullanmayarak mesajın en sade ve direkt ulaş-
masını sağlamaktır.

•	Birlik (Unity), Kapakta kullanılan öğelerin 
birbirleriyle olan ilişkisidir. Söz konusu birlik, 
sayfada yer alan renk, logo, zemin, metin ve 
kullanılan diğer öğeler arasındaki bağdır.

•	Vurgu (Emphasis), Sayfada kullanılan tüm 
öğeler aracılığıyla, ön plana çıkarılmak istenen 
nokta desteklenmektedir.

•	Zıtlık (Contrast), Zıtlık, sayfada kullanılan 
öğelerin büyüklük küçüklük veya renklerin zıtlığı 
vb. ile sağlanabilir. Ayrıca metin içindeki beyaz 
alanlar ile de zıtlık yaratılabilir.

•	Oran (Proportion), Sayfada yer alan öğelerin 
boyut ilişkisidir. Böylelikle vurgulanacak mesaj, 
oransal düzenlemeler ile ön plana çıkarılabilir.

•	Hareket (Movement), Hareket, sayfadaki öğe-
lerin birbirleriyle olan ilişkisinden yola çıkarak, 
hem monotonluktan kurtulmayı hem de rahat 
okunmayı sağlamalıdır.

•	Renk (Color), Sayfada renk kullanımı vurguyu 
artırmak, sayfada hareketlilik sağlamak ve albeni 
yükseltmek için kullanılır. 

•	Hizalama (Alignment), Sayfada metin ve 
diğer öğelerin (fotoğraf, logo, illüstrasyon, renk 
vb) sıralanmasını içerir. Hizalama ile hem ka-
pak hem de diğer iç sayfalar arasındaki düzen 
kurulur, tasarımda kapak ve iç sayfalar arasında 
hizalamalar ile bir zincir kurulur.

•	Tutarlılık (Consistency), Sayfa içinde sürekli 
kullanılan öğelerin, o sayıda ve daha sonraki 
sayılarda tutarlı bir şekilde kullanılması gerekir. 
Tutarlılık, okuyucunun dergi beğenisinden uzak-
laşmamasını sağlar.
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•	Beyaz Alan (White Space), Beyaz alanlar, 
sayfa zemininde, kullanılan öğelerin arasında ve 
kenarlarda kullanılmaktadır. Bu alanları doğru 
kullanabilmek, sayfanın rahat okunmasını sağlar. 

Ambrose’ye göre, beyaz alan veya negatif alan, 
yazı ve görseller, kenar boşlukları gibi tüm ta-
sarım öğeleri arasında ve etrafındaki boşlukları 
ifade eder. Beyaz alanların doğru kullanımı sayfa 
düzeninin biçim ve yapısına güzellik katabilir ve 
tasarımın ritme bağlı özelliklerini pekiştirebilir 
(Ambrose, 2013: 124)

•	Denge (Balance), Denge, formal (simetrik) ve 
informal (asimetrik) denge olarak ayrılır. Sayfanın 
iki yanında kurulan denge, formal dengedir ve 
simetriktir. Simetrik denge, sayfaya monotonluk 
getirebilir. İnformal yani asimetrik denge ise, 
sayfaya hareketlilik katar. Sayfaya ilginçlik katar. 

Ambrose’ye göre, denge ayrıca statik denge diye 
de ayrılmaktadır. “Simetrik bir tasarım dikeydir 
ve merkezden dengelidir. Bu tasarımlar içerik ve 
kullanım bakımından resmidir. Asimetrik tasarımlar 
daha az katı ve genellikle içeriğini kullanması 
bakımından daha çeşitlidir. Statik ve parazitli 
tasarımlar da ya kasıtlı olarak düzensiz bırakılmış 
ya da az düşünülmüş ya da sınır okunabilirliği 
olan tasarımlardır.”(Ambrose, 2013: 126).

Söz konusu tasarım prensiplerine göre, okuyucu-
ların sayfayı tanıma, sayfa üzerine yerleştirilen 
mesajları (açık/gizli) algılayabilme durumunda 
olduğu kabul edilmektedir. Doğru mesajın doğru 

bir şekilde sunulması ancak bahsedilen tasarım 
prensiplerini “doğru” kullanmak ile başarılabilir.

Tasarımla Birleştirilen Toplumsal Cinsiyet 
Kullanımları

Dergi kapaklarında toplumsal cinsiyet sunumlarının 
tasarımsal öğelerle güçlendirildiği bilinmektedir. 
Türlerine bağlı olarak değişse de, kadın dergileri, 
birçok konu içeriklerine sahip olmalarının yanı 
sıra, özellikle moda (kıyafetten, ev içi alana 
uzanan) üzerinde durmaktadırlar. Zira ticari bir 
kuruluş olan dergiler, moda endüstrisine paralel 
olarak hareket etmekte ve kadın, genel hatları 
ile söz konusu Pazarın içine çekilmektedir. Ör-
neğin; sevgi, romantizm, sevgililer günü, kadın 
iç çamaşırları, kadın mayoları, mücevherler, 
yılbaşı hazırlıkları vb. üzerinedir. Dolayısıyla 
bu temalar doğrultusunda da bir moda trendi 
yaratılmış olmaktadır. 

Modern ve postmodern kimlikler üzerinden sunulan 
kadın, dergi kapaklarında albeni ile sunulmalıdır 
ki, okuyucu bu kimlikler ile özdeşim kurabilsin. 
Tasarımsal öğeler bu noktada devreye girmekte-
dir. Başarılı bir tasarımsal yaklaşım ile kapakta 
yer alan kadın, toplumsal cinsiyet sunumlarına 
ilişkin stereotiplerle desteklenebilir ve ön plana 
çıkarılabilir. Örneğin, kapakta bir kadın imajının 
(görüntü/fotoğraf) kullanıldığı düşünüldüğünde, 
imajın basitlik, zıtlık, vurgu, oran, denge, renk, 
hizalama vb. tasarım elemanlarıyla düzenlenme-
si, sayfanın daha rahat okunmasına, dolayısıyla 
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okuyucunun mesajı fotoğraf aracılığıyla almasına 
olanak tanımaktadır.

Araştırmanın Amacı

Dergi kapaklarında görsel unsur olarak kul-
lanılan kadının, toplumsal cinsiyet ayrımının 
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benzerler. H3: Kadın dergi kapakları üzerinde 
toplumsal cinsiyet ayrımının izleri taşınarak, 
kadın kimliği tekrar inşa edilir.

Araştırmanın Gerçekleşmesi

Araştırmada Elle ve Cosmopolitan  dergilerinin 
genel karakteristik özellikleri, tasarımın pren-
sipleri olan; Planlama (Planning), Organizasyon 
(Organization),  Basitlik (Simplicity), Birlik 
(Unity), Vurgu (Emphasis), Zıtlık (Contrast), 
Oran (Proportion), Hareket (Movement), Denge 
(Balance), Renk (Color), Hizalama (Alignment), 
Tutarlılık (Consistency) and Beyaz Alan (White 
Space) uygulamaları göz önünde bulundurula-
rak analiz edilmekte ve karakteristik özellikler 
belirtilmektedir. Özellikle Elle ve Cosmopolitan 

dergilerinin benzerlik ve farklılıklarına da dikkat 
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analizi kullanılarak irdelenmektedir.

Tasarımın Temel Prensipleri Doğrultusunda, 
Elle Dergisinin Analizi 

Brian Moeran; Vogue, Elle, Harper’s  Bazaar ve 
Marie Claire dergileri üzerinde yaptığı araştır-
mada, moda dergilerine yönelik iki yaklaşımın 
olduğunu vurgulamaktadır.

“Birincisi, moda dergileri hem kültürel hem de 
ticari bir maldır. Diğer kitle iletişim araçlarından 
farklı değildirler. Kültürel ürünler olarak dergiler, 
müşterek anlamlarıyla kültürel ekonomilerin için-
de sirkülasyonları olduğu söylenebilir. Özellikle 
moda ve güzelliğin egemenliğini gerek kişisel 
davranışlar, öyküler, illüstrasyonla desteklenen 
hikâyeler, reçeteler vb. ile nasıl sağlandığını 
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yeniden yansıtmalarına yardımcı olurlar. İkincisi; 
dergi üretimi (yaratıcı endüstri olarak sayılabilir) 
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ve moda dünyası için, dergiler bir alandır ve 
dergi içerikleri şizofrenik bir yapı sergilerler”.
(Morean, 2006: 725-744)
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Araştırma evreni içinde değerlendirilen Elle dergisi, 
Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. 

tarafından Hachette Filipacchi Medias Group’un 
lisansıyla yayınlanmaktadır. (http://www.Elle.
com.tr/contact/00550/)

Tablo 1. Elle Dergisi Kapakları

Elle, kadınlara yönelik moda, güzellik, sağlık ve 
eğlence haberlerine odaklanan dünya çapında bir 
dergidir. Pierre Lazareff ve eşi Helene Gordon 
tarafından 1945’te kuruldu. 1981’de Daniel Fili-
pacchi ve Jean-Luc Lagardere, Hachette magazin 
içine Elle’yi de kapsayarak satın aldı. Elle sonra 
US’de 25 yabancı editör tarafından takip edildi. 

60 ülkeden fazla ve 39 uluslararası editörü ile 
dünyanın en geniş moda dergisi olarak bilinmek-
tedir. Teknolojik olarak konuşulursa, Elle 20 web 
sitesi ile internet ortamında da küreselleşmiştir. 
Elle okuyucularının ortalama yaş düzeyi 34.7’dir. 
Elle 4.8 milyon okuyucuya ulaşmaktadır1.

1 (http://en.wikipedia.org/wiki/Elle_magazine)
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Tablo 2: Elle Dergisi’nde Tasarım Prensipleri Kullanımları

TASARIM Elle Dergisi’nde Tasarım Prensiplerinin Kullanımı 

Planlama Hedef kitlesi kadınlardır

Organizasyon Büyük punto, rakamlar ve renk ile ilgi çekicilik sağlanmaktadır

Basitlik Beyaz alan kullanılmıştır, ön plana çıkarılan haberler vurgulanmıştır.

Birlik Logo, zemin, renk, fotoğraf arasında birlik vardır

Vurgu Tipografi, fotoğraf ve renk üzerindedir

Zıtlık Tonlar ve büyüklükler üzerinden sağlanmaktadır.

Oran Logo, fotoğraf ve rakamlar arasında oransallık vardır

Hareket Tipografiler ile sağlanmaktadır

Denge Simetriktir ancak tipografi ile sayfa hareketlendirilmektedir

Renk Kırmızı, beyaz ve siyah kullanılmaktadır

Hizalama Simetriktir (Sağ ve Sol)

Tutarlılık Her sayıda birbirini takip eden uygulamalar görülmektedir

Beyaz Alan Beyaz alan kullanılmaktadır

Tipografi Büyük punto ve büyük harfler kullanılmaktadır.

Elle dergisinin kapak tasarımlarına bakıldığında, 
kapakta yer alan modellerin sayfa ortasında, 
simetrinin sağda ve solda hizalanarak (Yakın 
simetri) oluşturulduğu görülmektedir. Haber 
başlıkları ve spotlar ile iç sayfalara demirleme 
yapılmaktadır. Ayrıca kapakta şekil- zemin iliş-
kisi açısından ağırlıkla pozitif düzlem kullandığı 
anlaşılmaktadır. Zeminde kullanılan beyaz alanlar 
bir yandan tonlardaki zıtlığı ortaya çıkarmakta bir 
yandan da sayfa içinde bütünleşmeyi sağlamak-

tadır. Kapaklarda kullanılan tipografiler (harf ve 
rakamlar) ve tonlar, büyük puntolarda ve kırmızı 
renkte kullanılmaktadır. Sayfada armoniye dikkat 
edildiği anlaşılmaktadır.

Ayrıca birkaç sayıda logonun içerisinde spot baş-
lıklara rastlanılmaktadır. Bu yol ile okuyucunun 
ilgisi çekilmektedir. Kapakta kullanılan kadın 
modelin kıyafetine bağlı olarak logonun ve tipog-
rafi renklerin birlik oluşturulduğu anlaşılmaktadır. 
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Elle dergisinin tasarım prensipleri doğrultusunda 
sayfa düzeni için bir karakteristik özelliği olduğu 
söylenebilir. Bu doğrultu da; 

“kapak tasarımları her ay birbirine benzeyerek 
tutarlılık, birlik ve denge sağlanmıştır. Derginin 
kapağında her ay hedef kitlesine uygun olarak 
tanınmış bir bayan figürü kullanılmaktadır. 
Biçimler, tipografi ve tonlar arasında armoni 

oluşturulmakta, sıklıkla zıtlıklar ve beyaz alan 
kullanımı ile okuyucunun dikkati çekilmektedir.”  
denilebilir.

Elle Dergisinde Kadın Kimliğinin İnşası

Çalışmada Elle dergisinin kapak fotoğrafları ele 
alınmaktadır. Kapaklarda kadın kimliklerinin nasıl 
sunulduğuna bakılmaktadır.

Tablo 3: Elle Dergisi’nde Kadın Kimliğinin İnsası

Kapak Elle Dergisi Kapakta Yer Alan Kadının Özellikleri

1. kapak Elbise, şeffaf, kısa, saçlar açık, esmer, makyajlı yüz, aksesuar kullanımlı, bacak ve kol görü-
nümlü

2. kapak Pantolon, askılı tişört, kısa saç, sarı, saçlar açık, makyajlı yüz, aksesuar kullanımı, kol görü-
nümlü

3. kapak Elbise, askılı elbise, makyajlı yüz, saçlar açık, esmer, aksesuar kullanımlı, bacak ve kol 
görünümlü

4. kapak Elbise, askılı, makyajlı yüz, sarışın, saçlar açık, aksesuar kullanımlı, bacak ve kol görünüm-
lü

5. kapak Elbise, askılı, makyajlı yüz, esmer, saçlar açık, aksesuar kullanımlı, bacak ve kol görünümlü

6. kapak Elbise, kapalı, makyajlı yüz, esmer, saçlar açık, aksesuar kullanımlı, kol görünümlü

7. kapak Pantolon, büstiyer, ceket, esmer, saçlar açık, aksesuar kullanımlı, bacak ve kol görünümlü

8. kapak Tişört, esmer, saçlar açık, aksesuar kullanımlı, bacak ve kol görünümü görünmemektedir.

9. kapak Mayolu, makyajlı yüz, esmer, saçlar açık, aksesuar kullanımlı, bacak ve kol görünümlü 

10. kapak Elbise, askılı elbise, makyajlı yüz, saçlar açık, sarışın, aksesuar kullanımlı, bacak ve kol 
görünümlü

11. kapak Elbise, askılı elbise, makyajlı yüz, saçlar açık, sarışın, aksesuar kullanımlı, bacak ve kol 
görünümlü

12. kapak Elbise, askılı elbise, makyajlı yüz, saçlar açık, sarışın, aksesuar kullanımlı, bacak ve kol 
görünümlü

Hedef kitlesini modern kadın seçen ve yayın po-
litikasını modern kadın ve tüketim kadını olarak 
belirleyen Elle dergisi, kapak sayfasında da bu 

yaklaşımı taşıyan kadın modeller ile tasarımını 
gerçekleştirmiştir. Elle dergisinin kapak tasarım-
larına bakıldığında, Elbiseli; 8, pantolon-tişörtlü 
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(tshirt); 2, tişörtlü (tshirt); 1, mayolu; 1 kadın 
figürü görülmektedir. 

Tablo 4. Cosmopolitan Dergisi Kapakları

Fotoğrafların çekim noktalarının diz üstünden 
olduğu ve logonun üzerine gelecek şekilde ta-
sarlanabildiği anlaşılmaktadır. 

Tasarımın Temel Prensipleri Doğrultusunda, 
Cosmopolitan Dergisinin Analizi 

Cosmopolitan dergisi de çalışmada ele alınan 
dergiler arasındadır.

Tablo 5. Cosmopolitan Dergisi’nde Tasarım Kullanımları

TASARIM Cosmopolitan Dergisi’nde Tasarım Kullanımları

Planlama Hedef kitlesi kadınlardır

Organizasyon Büyük punto, rakamlar ve renk ile ilgi çekicilik sağlanmaktadır

Basitlik Beyaz alan kullanılmaktadır. Alanlar renklendirilmiştir

Birlik Logo, zemin, renk, fotoğraf arasında birlik vardır

Vurgu Tipografi, fotoğraf ve renk üzerindedir

Zıtlık Tonlar ve büyüklükler üzerinden sağlanmaktadır.
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Oran Logo, fotoğraf ve rakamlar arasında oransallık vardır

Hareket Tipografiler ile sağlanmaktadır

Denge Simetriktir ancak asimetrik uygulamalar da göze çarpmaktadır

Renk Renk yelpazesi dağınık olmakla birlikte, pembe, sarı, kırmızı, yeşil rengin ağırlıkta oldu-
ğu görülmektedir.

Hizalama Simetriktir (Sağ ve Sol) ancak kimi farklılıklar göze çarpar

Tutarlılık Her sayıda birbirini takip eden uygulamalar görülmektedir

Beyaz Alan Beyaz alan kullanılmamaktadır

Tipografi Büyük punto ve büyük harfler

Cosmopolitan dünyada genç kadınların dergisi 
olarak en çok satan dergilerdendir. Seks, sağlık, 
kariyer, kendini geliştirme, kutlamalar moda ve 
güzellikle ilişkili makalelerle içeriği oluşmaktadır 
Hearst Magazine tarafından yayınlanmış olan 
Cosmopolitan 58 uluslararası editöre sahiptir, 
34 dilde basılmaktadır ve 100’den fazla ülkede 
dağıtılmaktadır.2 

Araştırmada, Cosmopolitan kapak tasarımları, 
şekil zemin ilişkisi bakımından pozitif düzlem 
oluşturmaktadır. Kapakta ana merkeze kadın fo-
toğrafı yerleştirilmiş, sağ ve sola haber başlıkları 
sıralanmıştır (Hizalama-Denge). Dergi kapak zemini 
kadın fotoğrafını vurgulayacak şekilde zıt renkler 
kullanılarak hazırlanmıştır (Renk). Bu durum, ti-
pografiler üzerinde renk kullanımını zorlaştırmış ve 
kapakta kimi zaman karmaşa oluşmasına sebebiyet 
vermiştir(Tipografi-Renk). Kapak üzerinde kurulan 

2 (http://en.wikipedia.org/wiki/Cosmopolitan_(ma-
gazine) )

simetri, tipografilerin ve yanda açılan kutu haber 
başlıklarının hareketliliği ile asimetrik bir düzen 
ile bozulmaktadır. Asimetrik düzeni sağlayan 
elemanların ayrıca ,\,[,],@,{,}, vb. gibi işaretler 
ile sağlandığı anlaşılmaktadır (Denge). 

Dergi kapağında beyaz alanların çok az kullanıldığı 
(basitlik), bu durumun sayfada okuma zorluğu 
yaratacak şekilde bir uygulamaya yönelttiği görül-
mektedir. Zemin renk kullanımının logo, fotoğraf 
ve rakamlar üzerinden zıtlık kurularak birbirini 
etkilediği anlaşılmaktadır. Ancak bu uygulama-
ların diğer sayılarda da olduğu görüldüğünden, 
her aya ait kapaklar üzerinden tasarımda birlik ve 
tutarlık olduğu söylenebilmektedir. Cosmopolitan 
dergisinde de Elle dergisi gibi fotoğrafların çekim 
noktalarının diz üstünden ve logonun üzerine 
gelecek şekilde tasarlandığı görülmektedir. Her 
iki dergide de dergi kimliğinin yansıtıcısı olan 
logonun kapatılmasının, kimlik kaygısı gütme-
diklerini göstermektedir.
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Cosmopolitan Dergisinde Kadın Kimliğinin İnşası

Cosmopolitan dergisi kapaklarında kadın cinsel-
liğinin ön plana çıkarıldığı görülmektedir. Zira 
askılı elbise, iç çamaşırı ve mayolu giysilerin 
bedeni gösteren kısımlarının çokça yer aldığı 
anlaşılmaktadır.

Dergilerin, hem kültürel hem de ticari ürün olduk-
larını belirten Davis, tüketimi destekleyen yanı 
dolayısıyla “modanın liderleri” adını vermektedir 
(Davis, 1995; 9-146, Akt: Moeran, 2006; 725)

Tablo 6. Cosmopolitan Dergisi’nde Kadın Kimliğinin İnşası

Kapak Cosmopolitan Dergisi Kapakta Yer Alan Kadının Özellikleri

1. kapak Elbise, şeffaf, kısa, saçlar açık, esmer, makyajlı yüz, aksesuar kullanımlı, kol görünümlü

2. kapak Elbise, uzun saç, sarı, saçlar açık, makyajlı yüz, aksesuar kullanımı, kol görünümlü

3. kapak Elbise, askılı elbise, makyajlı yüz, saçlar açık, esmer, aksesuar kullanımlı, bacak ve kol 
görünümlü

4. kapak Elbise, askılı, makyajlı yüz, esmer, saçlar açık, aksesuar kullanımlı, kol görünümlü

5. kapak Elbise, askılı, makyajlı yüz, esmer, saçlar açık, aksesuar kullanımlı, kol görünümlü

6. kapak Mayolu, açık, makyajlı yüz, esmer, saçlar açık, aksesuar kullanımlı, bacak ve kol görünüm-
lü

7. kapak Elbise, askılı elbise, kumral, saçlar açık, aksesuar kullanımlı, bacak ve kol görünümlü

8. kapak Şort ve tişört, sarı, saçlar açık, makyajlı, aksesuar kullanımlı, bacak ve kol görünümlü

9. kapak İç çamaşırı ve büstiyer, makyajlı yüz, sarı, saçlar açık, aksesuar kullanımlı, bacak ve kol 
görünümlü 

10. kapak Elbise, askılı elbise, makyajlı yüz, saçlar açık, sarı, aksesuar kullanımlı, bacak ve kol görü-
nümlü

11. kapak İç çamaşırı, makyajlı yüz, saçlar açık, sarışın, aksesuar kullanımlı, bacak ve kol görünümlü

12. kapak Elbise, askılı elbise, makyajlı yüz, saçlar açık, sarışın, aksesuar kullanımlı, bacak ve kol 
görünümlü

Elle ve Cosmopolitan Dergilerinin Benzerlikleri 
ve Farklılıkları Doğrultusunda Kadın Kimli-
ğinin İnşası ve SONUÇ

Araştırmada her iki derginin de kapakta “modern 
kadını” destekleyen görüntüler sunduğu anlaşıl-
maktadır. 

Sonuç olarak, hipotezlere bakıldığında Ho hipo-
tezi; (Dergi kapakları derginin genel karakteristik 
özelliklerini sergiler) doğrulanmaktadır. Her iki 
dergi kapağı da modern kadın kimliğini ortaya 
koymaktadır. Elle ve Cosmopolitan dergilerinin 
genel karakteristik özellikleri, tasarımsal açıdan 
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bakıldığında, tasarım prensiplerini doğrudan kul-
lanmaktadırlar. Renk, tipografi, denge vb. öğeler, 
dergi kapağında yer alan kadın görüntüsünü(imaj) 
ön plana çıkaracak şekilde sunulmaktadır.

H1 hipotezi ise; (Dergi kapakları tasarım özel-
likleriyle birbirinden farklılıklar taşır) doğrulan-
maktadır. Zira tasarım prensipleri doğrulansa 
bile, karakteristik özellikleri açısından kısmen 
farklılıklar göstermektedirler. Örneğin, Basitlik 
öğesi, Elle dergisinde beyaz alanlara daha fazla 
yer verilirken, Cosmopolitan dergisinde alanlar 
renklendirilmektedir. Yine Elle dergisinde denge 
unsuru tipografilerle sağlanırken, Cosmopolitan 
dergisinde asimetrik kullanımlara rastlanılmaktadır.

Benzerlikleri ise, her iki dergi de, planlama, 
organizasyon, vurgu, oran, tipografi ve hareket 
vb. öğelerde görülmektedir. Ancak Elle dergisine 
nazaran Cosmopolitan dergisinin daha karmaşık 
bir yapı sunduğu anlaşılmaktadır. H3 hipotezi de; 
(Kadın dergi kapakları üzerinde toplumsal cinsiyet 
ayrımının izleri taşınarak, kadın kimliği tekrar 
inşa edilir) doğrulanmaktadır. Zira her iki dergi 
de modern kadın kimliğini pekiştirmektedirler.
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EXTENTED ABSTRACT

The magazine sector gained momentum on a global scale in line with global connections on the one 
side and technological developments on the other. Technological developments shaped the marketing 
strategy of magazines, reinforcing design, print and distribution opportunities. Successful design is 
widely accepted as ground for magazines to come forth in relation to their competitors. The research 
in this paper focuses on how women used as a visual element on magazine covers are constructed 
bearing the marks of gender mainstreaming, and how the woman figure is presented through ma-
gazine covers by use of the fundamental principles of design. This paper seeks for an identity and 
design relationship. This research employs qualitative analysis method on Elle and Cosmopolitan 
magazines. This article analyses general design characteristics of Elle and Cosmopolitan magazines 
published on a global scale, in line with the principles of design. The research approaches design 
principles from Chanyalew’s perspective as; Planning, Organization, Simplicity, Unity, Emphasis, 
Contrast, Proportion, Movement, Balance, Color, Alignment, Consistency, and Negative space. The 
research analyses 12 issue covers of Elle magazine in accordance with random sampling and 12 
issue covers of Cosmopolitan magazine, making a total of 24 covers as well as inside pages. The 
content in question is examined through qualitative analysis method in the scope of random samp-
ling. The research indicates that both magazines present cover images that advocate “the modern and 
the postmodern woman”. It is well known that gender mainstreaming presentations on  magazine 
covers are reinforced by the elements of design. Although variations exist depending on the genre, 
and despite containing various subjects, women’s magazines usually particularly focus on fashion 
(beginning with clothes and delving inside the home). Being commercial establishments magazines 
act in parallel with the fashion industry, and women in general terms get drawn into the market 
in question. Some examples of subjects are; love, romance, Valentine’s Day, women’s underwear, 
swimwear, jewelry, New Year preparations, etc. Consequently a fashion trend is created in line with 
these themes. Women represented through modern and postmodern identities must be presented with 
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appeal on the magazine covers so that the audience can identify with the identities in question. This 
is where the elements of design come in. With a successful approach in design, women placed on 
the covers may be reinforced and put in the limelight with gender mainstreaming stereotypes. For 
example if you consider an image (picture, photograph) of a woman used on a magazine cover, its 
arrangement with the elements of design such as simplicity, contrast, emphasis, proportion, balance, 
and alignment boosts readability thus allowing the audience to receive the message through the visual.  
Elle magazine, setting the target audience as the modern woman and focusing its publishing policy 
on the modern woman and the consumer woman, realized its design with female models represen-
ting this approach. When we look at the Elle magazine cover designs we can see the woman figure 
wearing a dress; 8, trousers and a t-shirt; 2, a t-shirt;1, and a swimsuit; 1. The photographs are fra-
med from above the knee and are designed to align over the logo. In the research the Cosmopolitan 
cover designs create positive ground in terms of figure-ground relationship. While the female image 
is the main focus of the cover, headlines are aligned to the left and the right (Alignment-Balance). 
The background of the cover is prepared with contrasting colors to emphasize the photograph of 
the woman (Color). This created difficulty in color usage over typography, sometimes causing dis-
ruption on the cover (Typography-Color). The symmetry created on the cover is disrupted by the 
asymmetrical arrangement caused by movement of the typography and the headline boxes. It can 
be seen that the elements creating the asymmetrical arrangement are reinforced with symbols such 
as  ,\,[,],@,{,} as well (Balance). It is apparent that negative space is scarcely used on the covers, 
moving towards an execution that hinders readability. Evidently ground and color use affect each 
other by contrast through logo, photograph, and number use. However as these executions can be 
seen on other issues, we can conclude that there is unity and consistency among each month’s covers. 
As in the Elle magazine, the framing of the Cosmopolitan magazine is above the knee and the image 
is designed to align over the logo. The logo, representing identity, being covered on both magazines 
implies that the magazines are not concerned for identification. Previously in the research hypothe-
ses were presented. The H0  hypothesis; (covers represent the magazine’s general characteristics) is 
confirmed. Both magazine covers present the modern and the postmodern woman identity. From the 
perspective of design the general characteristics of Elle and Cosmopolitan magazines directly employ 
principles of design. Elements such as color, typography and balance are arranged to emphasize the 
female visual. The H1 hypothesis; (magazine covers differ in design features) is confirmed. Even if 
the design principles are confirmed, characteristic features show partial variation.  For example if we 
consider the element of simplicity; while Elle magazine employs more negative space, this element  
is not used on the Cosmopolitan magazine. The background space is colored on the Cosmopolitan 
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magazine. Again while on Elle magazine balance is created through typography, asymmetrical uses 
can be found on Cosmopolitan magazine. The similarity comes from the employment of elements 
such as planning, organization, emphasis, proportion, typography and movement in both magazines. 
However it is apparent that Cosmopolitan magazine presents a more complicated structure in contrast 
to Elle magazine. H3 hypothesis; (women’s magazines carrying the marks of gender mainstreaming 
discrimination reconstruct the female identity) is confirmed. For both magazines reinforce the modern 
and the postmodern woman identity.
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TELEVİZYON DİZİLERİNDE YABANCILAŞMA TEMASI:  
“BLACK MIRROR” DİZİSİ ÖRNEĞİ1

ALIENATION THEME IN TELEVISION SERIES: CASE OF   
“BLACK MIRROR”

Aybike SERTTAŞ
Arel Üniversitesi İletişim Fakültesi İstanbul / Türkiye  

Öz: Yabancılaşma, modern çağın insanının, her alandaki 
gelişmeler ve yaşamsal kolaylıklar karşısında ödediği 
bir bedel, hissedilen fakat somut olarak görüntüle-
nemeyen, ruhsal bir hâl olarak tanımlanmaktadır. 
Hegel’denMarx’a uzanan anlamlandırma çabaları, 
Baudrillard’ınsimülasyon ve simülakrı ile derinlik 
kazanmıştır. Yabancılaşma, yalnızca kendi ürettiği-
ne yabancılaşan işçinin problemi olmaktan çıkmış; 
yaygın bir rahatsızlığa dönüşmüştür. Bu durumda 
kavramın hem sanatsal hem de ticari yapıtlara yansı-
ması olağandır. Kitle iletişim araçları yabancılaşmayı 
ürettikleri gibi bir tema olarak da kullanmaktadırlar. 
Televizyon dizileri ve sinema filmlerinde kavram 
pek çok şekilde işlenmektedir. Bu çalışmada, Black 
Mirror dizisinin 1. ve 2. sezonunun söylem analizi 
yapılarak yabancılaşmanın dizi anlatısında ne şekilde 
konu edildiği tespit edilmiştir. Buradan yola çıkarak, 
televizyon dizilerinin toplumsal atmosferi yansıttığı 
sonucuna varılmıştır. Bir diğer sonuç olarak, kitle 
iletişim araçlarının popüler kültürü üretip yayarak 
tüketim eylemini destekledikleri, bireylerin metalara 
anlam yükleyerek gerçeklerden kaçtıkları varsayımı 
olumlanmıştır. Ayrıca, teknoloji geliştikçe yabancılaşma 
etkisinin arttığı savı ortaya atılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Televizyon, Yabancılaşma, Meta, 
Simülasyon, Simulakr, Kültür Endüstrisi

Abstract: Alienation is defined as modern humans’ 
paying the price for the developments in areas of 
life and a mental state which is felt yet cannot be 
detected perceptibly. From Hegel to Marx, the ef-
forts of sense-making have gained depth through 
Baudrillard’s simulacra and simulation. Alienation 
is no longer an issue for the workers who become 
estranged with their production; it has become a 
common inconveniency. In the circumstances, this 
term sure reflects on both artistic and commercial 
work. Mass communication media produce alienation 
as well as using it as a theme. This term is covered 
diversely on TV shows and in movies. In this study, 
discourse analysis of the first and second episodes of 
Black Mirror is carried out, and alienation is described 
in terms of how it takes place in its narrative style. 
Starting from this point of view, it can be concluded 
that TV shows reflect the social atmosphere. It can 
also be concluded that mass communication media 
produce and spread consumption behavior, and the 
assumption regarding the individuals’ assigning 
meanings to commodities is affirmed. In addition to 
this, the argument which suggests that technology in 
parallel with its development increases alienation is 
put forward in this study.

Key Words: Television, Alienation, Commodity, 
Simulacra, Simulation, Cultural Industry
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Giriş

Televizyonu ideal, toplumsal sorumluluk yüklenmiş, 
“önce izleyici” diyen bir iletişim aracı olarak 
görürsek televizyon ürünlerine dair analizlerimiz 
hatalı bir çıkış noktasından başlar. Televizyon 
kuruluşu, ticari bir işletmedir ve öncelikli amacı 
gelir elde etmektir. Aynı zamanda televizyonla 
ilgili basit bir gözlem insana dairdir; insan izlemeyi 
sever, kültür endüstrisi insanlara çeşitli zevkler 
sunar, televizyon da zevk elde etmenin yollarından 
birini satar. Üstelik, bu zevk izleyiciye neredeyse 
bedavaya verilir, izleyici kapılarını kapattığı kendi 
güvenli evinde ve rahattır. 

Televizyon, tüm kanallar, tüm yayın akışları ve 
tüm programları ile bir simülasyon yaratır. Aracın 
düğmesi açıkken gözlerimizi ayıramadığımız bu 
gerçeklik temsili, araç kapandığında da dış dünya 
ile olan ilişkilerimizde belirleyici olabilir. Gündem 
kuran, eşik bekçiliği yapan, suskunluk sarmalı 
oluşturan televizyon hayatla ilgili algılarımızı da 
şekillendirir.Baudrillard temsil kavramı yerine 
simülasyon kavramını kullanır (Mutlu, 1999: 142). 
Buna göre eğer bir gösterge altta yatan bir gerçekliğin 
bir belirtkesi değil, sadece başka göstergelerin bir 
belirtkesiyse bütün sistem kendisinin simulakrum 
dediği şeye dönüşür. Baudrillard için televizyon bu 
anlamda çok önemlidir, çünkü hiper-gerçekliğin 
bir anlamda nedeni televizyondur. 

Televizyon modern toplumda başlıca imge 
kaynağıdır (Baudrillard, 2005b: 128). İnsanlar hem 
inanırlar hem de inanmazlar ve kendi kendilerini 

sorgulamayı gereksiz bulurlar. Bu, anlam ve iletişimin 
hipergerçekleştiği, hipergerçek bir simülasyon 
sürecidir (Mutlu, 1999: 141). Sistemin kendi 
gerçekliğini kanıtlayabilmesi için göstergelerin 
sürekli olarak yinelenmesi gerekmektedir. Baudrillard, 
gerçekliğin boş göstergelere dönüşmesine hiçbir 
şeyin direnemeyeceğini iddia eder (Erdoğan ve 
Alemdar, 1994: 104). Baudrillard’a göre, gösterge 
ilk başta temel bir gerçekliğin yansımasıdır. İkinci 
aşamada gösterge temel bir gerçekliği maskeler ve 
saptırır, örneğin insanların gerçek yabancılaşmalarını 
görmelerini önler. Üçüncü aşamada gösterge temel 
bir gerçekliğin yokluğunu maskeler. Dördüncü ve 
son aşamada göstergenin herhangi bir gerçeklikle 
herhangi bir ilişkisi yoktur, kendi saf benzetisidir 
(simulakrıdır). 

Televizyon ve Gerçeğin Yeniden İnşası

Birey yaşanan reel dünyanın tamamını değil, aracın 
uygun gördüğü görünümü ile uygun gördüğü 
kadarıyla kendisine sunulan bir dünyayı yaşar. 
Dünyanın kendisini yaşamak artık çok sınırlıdır. 
Yaşanan, ürüne dönüştürülmüş dünyadır. Dünyayı 
bilmek, nesnel dünya ile dolaysız deneyimlere 
dayanmak zorunluluğundadır (Lull,2000: 88). 
Günümüz üretim koşulları teknolojik çoğaltmalar 
ve ekonomik tekeller bağlamında kitle kültürüne 
yönelik bir yapıya sahiptir (Gans,2005: 65). 
Medyanın ve diğer elektronik aygıtların bu denli 
yaygın olduğu toplumsal ortamlarda kültürün her 
açıdan kitlesel özellikler taşıması kaçınılmazdır. 
Ayrıca sınai üretimin standartlaşmaya yönelmesi, 
kültürün ekonomik tekellerin başlıca uğraşı haline 
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gelmesi, reklam ve propaganda gibi ikna edici 
iletişimin öncelik kazanması bilinç sahasında 
sürekli kitle olgusunu gündemde tutmaktadır. 
Kitle kültürünün tüketicisi olmak kolaylık getirir 
ama içinde yaşanan toplumsal realiteye boyun 
eğmek, ona katlanmak, kitle kültürünün bu 
yanılsaması ile de örtbas edilemeyen, hissedilmesi 
önlenemeyen acılar, karşıtlıklar ve öfkeler, 
bireyin yeni arayışlarda bulunmasına neden olur. 
Kitle kültürü, kitle üretimi yapan bir endüstriyel 
yapının yarattığı materyal yaşamı gerçekleştirme 
ve bu gerçekleştirmenin bilişsel ve düşünsel 
biçimidir(Erdoğan ve Alemdar,1994: 41-46).
Standartlaşmış kitle üretim biçimi ve tekniklerini, 
örgütlerini, kitle tüketicisini gerektirir. Kapitalist 
toplumlarda kitle kültürü ticarilik olmaksızın var 
olamaz. Bu kültür mümkün olan en geniş insan 
kitlesine satılan mal ve düşüncedir. Bu tür üretimde 
estetik ölçü ortadan kalkar ve başarı ürünün olası 
müşterilerinin sayısının hesabı tarafından ölçülür. 
Dolayısıyla yaratılan materyalin kitlelere aitliği 
sadece tüketim aşamasındadır. Yaratılan düşüncenin 
aitliği ise yanlış kimlik, yanlış bilinç, yabancılaşma, 
kendinin sömürüsüne rızayla katılma ve egemen 
düşüncelerin üretimiyle ilgilidir (Baudrillard, 2004: 
134).Featherstone’a göre, tüketim kelimesinin 
ilk anlamlarından biri yok etmek, kullanmak, 
harcamaktır. Tüketimin bu negatif yönü kapitalist 
bir toplumda, popüler kültürün kaçınılmaz olarak 
tüketici kültürü olduğunu gösterir. Featherstone, 
tüketici kültürünü üç yönden inceler. Buna 
göre, kapitalist meta üretiminin çoğalmasıyla 
tüketici kültürünün materyal ağırlıklı olması da 

hızlanmıştır. İnsanlar ürünleri sosyal mesafeler 
üretmek için kullanmaktadırlar. Tüketimin yarattığı 
duygulanımlar, memnuniyet, rüyalar, arzular 
sorgulanmalı ve tüketimin bedende yarattığı 
estetik haz ve heyecana incelenmelidir. 

Metalaştırılmış postmodern uzamın barınılması 
olanaksız karışıklığı içinde insan algısı anlamlı 
derinlikleri keşfetmeye değil, yüzeyleri taramaya 
çağrılmaktadır. Bu postmodernderinliksizlik örneği 
yaşamlarımızı istila eden ve algısal deneyimlerimizi 
dümdüz eden bilgisayar ve televizyon ekranlarının 
düzlükleridir.Postmodern insanlar kendilerini 
derinliği olmayan yüzey fenomenleri olarak 
algılamakta ve birbirleriyle olan etkileşimlerini, 
sanki her şey bilgisayarın ya da televizyonun 
düz ekranın dolayımsızlığınaindirgenmişcesine 
mesafesiz görmektedirler (Schiller, 1993: 50). 
HerbertSchiller, televizyonun, bireysel pasifliği 
teşvik eden araçların en etkin olanı olduğunu 
ifade etmektedir. Schiller’e göre, Amerikalılar 
her hafta yüz milyonlarca, her sene milyarlarca 
saatlerini parmaklarını bile oynatmadan akıl 
almaz bir üşengeçlik içerisinde televizyonlarının 
karsısında geçirmektedirler. İş, milyonlarca 
insanın fiziksel açıdan pasifize edilmesi ile de 
bitmemektedir. İnsanlar etraflarına kritik eder 
bir gözle bakamamakta, yaşananlardan farklı 
olanların yaşanabilmesinin imkan dahilinde 
olabileceğini aklının ucundan bile geçirmemektedir 
(Erdoğan,1997:104). Tüketim eylemi ve kültürü, 
kitle iletişim araçlarının etkisi ile birleştiğinde 
metalarla ve yabancılaşmayla kuşatılmış günümüz 
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insanını doğurmuştur. Yabancılaşmış insanın 
sendromunu anlamak için yabancılaşma olgusunun 
genel çerçevesini çizmek gerekmektedir. 

Yabancılaşma Olgusu

Yabancılaşma kavramı felsefi bir terim olarak 
ilk kez Hegel tarafından kullanılmıştır. Hegel’e 
göre nesneler kendi dışındaki bir başka şey 
dolayısıyla varlık ve anlam kazanırlar. Bu aşamada 
yabancılaşma birey için kaçınılmazdır (Doğan, 
1998: 25-26). Modern toplumlarda yabancılaşma 
insancıl anlamların yitirilmişliğidir (Parkan, 2005: 
61). Kapitalizm metalar aracılığıyla yaşanır; bu 
şekilde yaşanarak da geçerli kılınır ve güçlendirilir 
(Fiske, 1999: 23). Üretime dayalı kapitalist sistemin 
geçerli olduğu toplumlarda, üretme etkinliği 
yaratıcı sürecin karşıtında yer alan yabancılaşma 
kavramını meydana getirir. Yabancılaşma kavramı, 
Hegel’den sonra çeşitli anlamlarda kullanılmıştır 
(Doğan, 1998: 27):

1. Güçsüzlük (İnsanın geleceğini yazgının belirlemesi)

2. Anlamsızlık (Yaşamın amaçsız olduğu duygusu)

3. Kararsızlık (Davranış sapmalarının, güvensizliğin, 
sınırsız bireysel rekabetin yaygınlaşması)

4.  Kültürel Yabancılaşma (Toplumdaki yerleşik 
değerlerden kopma duygusu)

5. Toplumdan Soyutlanma ( Dışlanma, yalnız 
kalma duygusu)

6. Kendine Yabancılaşma (İnsanın kendi gerçekliğini 
kavrayamaması)

Yabancılaşmanın en yalın tanımına göre, insan, 
insani niteliklerini kendisinden soyutlayarak bazı 
nesnelere yüklemiş olduğundan, artık ürettiği nesne 
karşısında, kendisi nesneleşmekte ve zamanla 
bu nesneleri yücelterek, onların egemenliğine 
girmekte ve köleleşmektedir (Fromm, 1997: 106). 
Ürünün nesneleşmesi, sadece işçinin emeğinin 
dışsal bir varlığa, bir meta – nesneye dönüşmesini 
değil, aynı zamanda bu dışsal nesnenin, onu 
üreten işçiye yabancı, ondan bağımsız ve hatta 
onun karsısında özerk bir erk haline gelmesini 
de ifade etmektedir (Marx, 1993: 141).Hegel’in 
felsefesi “Mutlak Ruh”un yabancılaşması üzerine 
kurulmuştur. Mutlak Ruh’un görüntüsü olan doğa, 
O’nun kendisine yabancılaşması ya da kendini 
dışsallaştırmasıyla oluşmuştur. Benzer şekilde insan 
da sınırsız ihtiyaçlarını karşılayabilmek için sürekli 
faaliyeti sırasında kendisini, tasarımlarını yani 
özünü “fiziksel nesnelerde, toplumsal kurumlarda, 
kültürel ürünlerde” dışsallaştırmaktadır. İnsan 
emeğinin bu dışsallaşması; başka bir deyişle insanın 
fiziki anlamda var oluşu ile ruhi anlamdaki varlığı 
arasındaki mesafenin açılması, Hegel acısından 
emeğin yabancılaşması olmaktadır (Göktürk ve 
Günalan, 2006: 128).

Marx’ın yabancılaşma kavramı ise yalnızca ekonomik, 
toplumsal veya siyasal ilişkilerdeki bir bozulmanın 
ürünü ya da sonucu değildir. Yabancılaşma aksine, 
bütün bu ilişkilerdeki bozukluk ve aksamaların 
sonucunda insanın kendi özüne ters düşmesidir. 
Yabancılaşma giderek, salt psikolojik ve bireysel 
düzeyde ele alınmakta ve bu ruh haline neden olan 
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etkenler ortadan kaldırıldığında, başka herhangi 
bir yapısal değişmeye gerek kalmadan soruna 
çözüm getirilmiş olacağı düşüncesi, üstü kapalı 
olarak öne sürülmektedir (Tolan, 1981: 166-177) 

Marx, modern kapitalist toplumun, kitlesel üretimin 
temel unsuru olan teknolojiye ve o teknolojinin 
ürettiği ürünlere taptığını belirtmekte; bu toplumda, 
insanlara verilmesi gereken değerin, nesnelere 
verildiğini ileri sürmektedir. Böylesi bir fetişizm 
içerisinde, insanlar birbirlerini değersiz makineler 
ya da araçlar olarak görmekte, makineler tarafından 
üretilen nesneler ise tanrılaştırılmaktadır (Magee, 
2000: 625). 

Marx’a göre yabancılaşma üretici insan ile onun 
aktivitesinin ürünleri arasındaki farklılaşmadır 
(Doğan, 1998: 29). Süreç içindeki ürünler giderek 
üretenlerin iradesi dışında gelişen otonom bir yeteneğe 
ulaşırlar. Emeğin üretimde verimliliği arttırdığı 
oranda emek üretim süreci ile yabancılaşmaktadır. 
Bunun sebeplerinden biri kapitalist sistemdir. Oskay’a 
göre kitle kültüründeki yanılsama reel toplumun 
içinde somut olarak yer alan yabancılaşmanın 
hissedilmesini, bu yabancılaşmanın gözlerden 
saklanmasını, insanların somut olarak toplumsal 
yaşamda varolan yabancılaşma olgusunu fark 
edememelerini sağlar. En rafine işlerde çalışan 
okumuşlar bile yabancılaşmayı ne denli 
yoğun yaşamakta olduklarını hissedemezler 
(Oskay,2000: 156).

Günümüzde hareketliliğin artması, aynı zaman 
dilimi içinde çok daha yoğun çalışılması ve bu 

zaman dilimi içinde daha çok olay, daha çok 
toplumsal olgu, eylem, durum ve daha çok sorunla 
karşılaşan insan için hayat karmaşıklaşmaktadır. 
Geçiciliğin karakterize ettiği kullan-at kültürü 
yaygınlaşınca birey çevresine yabancılaşmıştır 
(Toffler, 1996: 90). Kültür endüstrisi ile özdeşleşen 
çelik sistemin ritmi içerisinde, fertler metalaşmış 
nesnelerle kuşatılmış ve içinde yaşadıkları modern 
toplum var olmanın gerçek koşullarını yansıtma 
özelliğini kaybetmiştir. Bireyler “şey”leşmiştir. Bu 
düzen, endüstrileşmiş kapitalist toplum tarafından 
bağımlılık yaratan ihtiyaçların üretimi aracılığı 
ile inşa edilir (Yanıklar, 2006: 107). Modern 
toplumda tek boyutlu düşünen insan, bireyselliğini 
ve kendi kaderini kontrol etme isteğini yitirmiştir. 
İnsanın özgürlüğüne yeniden kavuşabilmesi ise, 
bu tek boyutlu düşünmeden kökten bir kopuşla 
mümkün olabilecektir. 

Milyonlarca insanın teknolojik endüstriye 
katılımı, tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılamak 
için üretilen sayısız ürünler, bu standart ürünlerin 
tüketicilerin ihtiyaçlarından doğmuş olduğu 
aldatmacası sistem birliğinin giderek daha yoğun 
bir biçimde billurlaştığı manipülasyonlardan ve 
tepkisel ihtiyaçlardan oluşmuş bir döngüdür 
(Horkheimer ve Adorno, 1996: 8). Yani kültür 
endüstrisinde ürünler tüketicilerin ihtiyaçlarına 
göre üretilmemektedir. Kitle kültüründe mal ne 
kadar fazla üretilirse bu durum toplumun o kadar 
geliştiğinin göstergesidir. Kültür endüstrisinin 
amacı insanları tek tipleştirmek ve insanların 
kapitalist sürecin isleyişine yönelik itirazlarını 
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azaltmak, yok etmektir. Bu sistemin gelişmesi de 
sermayenin genel yasalarından kaynaklanmaktadır. 
Sistem, kitlesel üretim ve tüketimi zorunlu kılar. 
Bu nedenle sistemin üretim yeteneğinin başarısı 
satış ve aşırı tüketime bağlıdır. Ürün ne kadar 
çok tüketilirse üretimin o denli başarılı olduğu 
savunulur (Marcuse, 1986: 30-31).

Günümüz ekonomik sistemlerindekarmaşık 
bir işbölümüvardır. İş, insanların üzerinde 
uzmanlaştığı çok sayıdaki farklı meslekler arasında 
bölünmektedir (Giddens,2005: 377). İşçinin sürecin 
bütünlüğüne değil süreçte yer alan işlemlere tek 
tek ve birçok yanıtlar verdiği fabrikalardaki yeni 
üretim teknolojisinin belirli bir ritmle işleyen 
sistemde rasyonelleştirilmiş fakat birbirinden 
kopuk işlemlere dayanan işçiliği gibi insanın 
gündelik yaşamdaki algılamaları da sadece şok 
niteliğindeki uyarımları algılamaya başlamıştır 
(Oskay,2000: 255). İnsan üretim sürecinin bütünlüğünü 
görmekten alıkoyulduğu gibi yaşamındaki olguları 
da birbirinden kopuk olarak algılayabilmektedir. 
Üretim süreci rasyonelleştirildikçe, işletme de 
rasyonelleşmekte; işçi yaptığı işlemlere herhangi 
bir yenilik katamamaktadır. 

Üretim araçlarının el değiştirmesi ile bağımlılık, 
diğer bir deyişle yöneten-yönetilen ilişkilerinden 
kaynaklanan yabancılaşma ve şeyleşme olgusunun 
örtülmesinin araçlarından birisi popüler kültürdür. 
Marcuse’un günlük var olma savaşı olarak 
nitelendirdiği olaylar, sınıflar-üstü bir biçimde dile 
getirilerek toplumsal eşitsizlikler doğallaştırılır, 
böylece kitlelerin, kabullenmeleri için gerekli 

ideolojik zemin hazırlanmış olur (Oktay,2000: 
25). Marcuse, yabancılaşmayı, bireylerin kendi 
bilinç ve yaratıcı güçlerini, kolektif insani özlerini 
kaybetmeleri olarak görmekte ve kendileri üzerinde 
hakimiyet kuran, insani özden uzaklaştıran güçlerin 
tutsağı haline geldiğini belirtmektedir. Marcuse, 
modern endüstriyel ve teknolojik dünyanın 
insanları tek boyutlu hale getirdiği, hayatın 
bütünselliği ve güveninden yoksun bıraktığını 
ifade eder. Malvin Seeman de, “Yabancılaşmanın 
Anlamı” (1958) adlı eserinde, yabancılaşmayı 
içinde yaşanılan koşullarla ilişkilendirir ve olayın 
kurumsal boyutunu göz ardı etmeden bireyin psişik 
yaşamındaki izdüşümlerini açığa çıkartmaya çalışır. 
Seeman, kendi deneyimlerinden ve daha önceki 
kuramsal ve ampirik çalışmalardan hareketle, 
“yabancılaşma-anomi” sorununun bireyin 
psikolojisinde beş önemli alanda yoğunlaştığını 
belirtir. Bunlar: l.Güçsüzlük 2.Normsuzluk 3. 
İzolasyon 4.Yaşamın anlamsızlaşması 5.İnsanın 
kendi kendine yabancılaşması. Bugün giderek 
rasyonelleşen, endüstriyel ve teknolojik olarak 
işleyen modern toplumda sermaye, merkezi 
bürokrasi, kitle kültürü endüstrisi vs. karşısında 
birey kendisini giderek daha fazla güçsüz ve çaresiz 
hissetmektedir. Teber bu durumu “böylesi bir ortamda 
birey, entelektüel beklentilerini doyuramayacağını, 
kültürel amaçlarına ulaşamayacağını her gün biraz 
daha yakından görmekte, anlamaktadır (Aytaç, 
2005: 322-324). Bu durumda bireyin kendisini 
geliştirmek ve çoğaltmak olanakları hemen hemen 
tümüyle ortadan kalkmış gibidir. Bu koşullarda 
yaşam giderek anlamsızlaşmakta, insan hiçleştiğini, 
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şeyleştiğini hissetmektedir. Bu denli hızla değişen 
toplumsal-bireysel koşullarda, norm sistemlerinde 
hızlı bir çözülme ve değişme ortaya çıkmakta, 
kültürel, moral, tinsel boşluk, yaşamı dayanılmaz 
boyutlarda olumsuzlaştırmaktadır.” cümleleriyle 
anlatmaktadır. 

Çağdaş toplumdaki nesnelerden otomobil ve 
televizyon boş zaman gidişatını radikal bir biçimde 
etkilemiştir (Kelly ve Freysinger, 2000: 570). 
Birçok insan ve birçok zaman için, “massleisure” 
(kitlesel serbest zaman), satışa çıkarılmış ve 
pazarlanmıştır. Toplumun orta kesimi için, boş 
zamanı geçirmenin birinci aracı televizyon, 
ikincisi, alışveriş, seyahat, alışveriş merkezlerini 
gezmek, rüya görmek ve satın almaktır. Üçüncü 
olarak, tüm bunlardan başka, evde eğlenmek, 
yemek, içmektir. Dördüncü olarak, seyahat 
etmektir ki, endüstri, yeni deneyimleri, yeni 
şeyleri ve zamanları denemeyi satar. Serbest 
zaman, (leisure) günümüzde, çalışmamayı ve evi 
birleştirir. “Kitlesel serbest zaman” sosyal hayatın 
fabrikasyon deneyimlerinin birleşiminden daha 
çok pazar ürünleri meydana getirir (Kelly ve 
Freysinger, 2000: 59-60).  Kapitalist toplumlarda 
bireylerin büyük bir kısmının hayatını asıl belirleyen 
edimler grubu, onların ücretli ve zorunlu çalışma 
saatleridir. Çağdaş insanın hayatı çalışma saatleri 
ile özel hayat arasında ikiye bölünmüştür ki insanı 
hem kendisi hem de piyasa için çalışmak zorunda 
bırakan bu ikilem aslında yabancılaşmanın açıkça 
ifadesidir (Taner, 2007: 107). “Leisure” olarak 
adlandırılan, “serbest zaman” kavramı, çok eski 

zamanlardan günümüze dek süregelen bir düş 
ürünüdür. Sabanla toprağın sürülmeye başlanması, 
bahçe ya da avlu tarımcılığından tarla tarımcılığına 
geçilmesi, kölelerin çalıştırılmasıyla elde edilen 
ürünlerle toplumun asgari bir yaşam sürdürmesi 
mümkün olmaya başlamıştır. Sürü sahibi olmakla 
başlayan servet farklılaşmasının kurumsal hale 
gelmesi, saban tarımcılığına geçilmesi, köleliğin 
emeğine dayanan üretim, mülkiyet sahibi olan 
insanlara emek-dışı yaşama olanağı vermiştir. 
Felsefe, mimari, müzikte gelişkin ürünler önce 
özgür insanlar; daha sonraları ise özgür insanlar 
tarafından seçilmiş başka köleler tarafından 
üretilmeye başlanmıştır. Bu sayede, en azından 
yalnızca özgür kesim için serbest zaman olgusu 
ilk defa yaşanmaya başlamıştır (Oskay, 1999 : 
186). Çağdaş insanın yabancılaştırıcı çalışma 
hayatının eleştirisini L. Seve, zaman kullanımı ile 
yapar. Filozofa göre insan kişiliğinin gelişimini 
asıl belirleyici altyapı olgusunu zaman kullanımı 
yani bireylerin zamanlarını nasıl tasarruf edecekleri 
sorunu teşkil etmektedir (Taner, 2007: 107). Seve, 
iş hayatına erginlik çağında başlayan insanların 
kişilik altyapılarının o yaşlarda oluştuğunu ve 
konunun çalışma hayatı bağlamında incelenmediğini 
ifade etmiştir. 

Meta Üretimi ve Tüketimi 

Metalar, temel ihtiyaç maddeleri olabilecekken, lüks 
maddeler de olabilirler. Televizyon programları, 
bir kadının görüntüsünü ya da bir yıldızın ismi 
gibi maddi olmayan öğeleri içerecek biçimde 
genişletilebilir, maddi ve kültürel olarak iki işlevi 
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birden yerine getirebilirler. Maddi işlev, çeşitli 
fiziksel ihtiyaçları sağlamak ile ilişkiliyken, kültürel 
işlevler anlam ve değer oluşturma ile ilişkilidir. Tüm 
metalar, tüketiciler tarafından, toplumsal kimlik 
ve toplumsal ilişkilerin anlamlarını oluşturmak 
amacıyla kullanılabilir (Fiske, 1999 : 26). Meta 
üretimi, kullanım değeri üretimine dayanan, kişilerin 
akrabalık bağlarının düzenlediği ilişkiler yerine, 
onları metaların sahipleri olarak birleştiren, pazara 
ve değişim değerine göre ilişkiler ağı yaratan, 
(pazarı yöneten yasalar bireyin denetiminin dışında 
kaldığından), bireyler arasındaki ilişkileri şeyler 
arasındaki ilişkiye dönüştüren bir sistem halini 
almıştır (Aydoğan,2004 :29). 

Bir ürünün üreticileri, dağıtıcıları, ürünleri aracılığıyla, 
kapitalist ideolojiyi ilerletmeyi amaçlamazlar ve 
bilinçli olarak bu yönde propaganda yapılmaz. 
Kitlesel üretimi ve tüketimi belirleyen ekonomik 
sistem, kendini metalarında ideolojik olarak yeniden 
üretmektedir. Her meta, kendisini üreten sistemin 
ideolojisini yeniden üretir, ideolojiyi metalaştıran 
metadır(Fiske, 1999 : 26). Yapım stüdyoları 
bir meta üretirler ve bu metayı kar amacıyla, 
dağıtımcılara, yayın kurumlarına satarlar, ancak 
metanın dolaşımı bununla sınırlı kalmaz, bir 
kültürel meta ya da televizyon programının işlevi, 
satıldığı, pazarlandığı anda sona ermez, program 
tüketim anında değişerek üretici konumuna geçer. 
Ürettiği şey, reklamcılara satılan izler kitledir 
(Fiske, 1999 : 39). 

Yaşanılan endüstri toplumunda, tüm kaynaklar 
(kültürel, maddi ve kültür ekonomisinin metaları) 

endüstrileştiği gibi, popüler kültür de endüstrileşmiş 
bir kültürdür. Günümüzde insanlar, genellikle, 
kabilelerde yaşandığı gibi kendi maddi ya da kültürel 
metalarını kendileri üretmemektedirler. Popüler 
kültürün yaratıcılığı, metaların üretiminde değil, 
endüstriyel ürünlerin üretken kullanımındadır. Bu 
kültürde, halkın sanatı ise “elindekiyle yetinme” 
sanatıdır. Gündelik yaşam kültürü, kapitalizmin 
kaynaklarının beğeniye dayalı bir yaratıcılıkla 
kullanılmasıdır. Popüler metaların üretimi, para 
karşılığında meta üretimi yapanların denetimi 
dışındadır, popüler meta üretimi, kültür ekonomisinde, 
üretilen metayı kullananların popüler üretkenlikleri 
ile bağlantılıdır (Fiske, 1999 : 40-46). 

Metaları kullanan tüketici, gereksinimlerini en 
iyi nasıl giderebileceği, kimliğini en iyi nasıl 
destekleyebileceği ve en iyi nasıl zevk elde 
edebileceği ile ilgilenen rasyonel-estetik bir 
varlık olarak tanımlanabilir (Robins, 1999: 187). 
Tüketicinin yaşadığı gerçeklik, zevk arayışıdır. 
Tüketim, insanların, gerçek dünyayla başa çıkmak 
için geliştirdikleri, kurumsallaşmış bir toplumsal 
savunma stratejisi olarak da görülebilir. Tüketim 
yoluyla, dünya ile olan ilişkilerden kaynaklanan 
kaygı ve korkulardan saklanılabilir ve bu tehditlerden 
tecrit olunabilir (Robins, 1999: 179). 

Reisman ve Morin’in kitle kültürüne dair getirdiği 
çözümleme “tüketim kahramanları” temasıdır. 
Batı’da, üretim kahramanlarının biyografilerini 
yücelten biyografiler, yerini tüketim kahramanlarının 
biyografilerine bırakmaya başlamıştır. Tarihsel 
kişilikler, sıfırdan hayata başlama, kaşifler, kurucular, 
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öncülerin hikayeleri, yerlerini sinema, spor ve oyun 
yıldızlarına, prenseslere, feodallere diğer bir deyişle 
savurganlara bırakmıştır. Bu sayede, toplumsal 
bir işlevi yerine getirerek, bireyleri gereksiz, 
yararsız ve ölçüsüzce harcamaya yöneltirler. Bu 
saygın “tüketip bitirme”, kişiselleştirilmiş ve kitle 
iletişimselleştirilmiştir (Baudrillard, 2004 : 44-45).

Tüketimin gerçek anlamda demokratikleştirilmesi 20. 
yüzyılda olmuş, kapitalist toplumlardan başlayarak, 
geri kalmış toplumlarda modernleşme süreci ile 
gerçekleşen servet transferi süreci ile zenginleşen 
kesimlere doğru yayılmıştır. Günümüzde, pahalı 
porselenlerin ucuz olanları, bunları alamayanlar 
içinse melanimden yapılmış olanları sunularak 
fiyat farklılaşması ile bu yaygınlaştırma devam 
etmektedir (Oskay,  1999: 189). Tüketim ürünleri, 
sosyal grupların, kişilerin görüntülerinin ve 
yaşam biçimlerinin oluşmasında önemli bir role 
sahiptir. Başkalarından geri kalmama, toplumda 
önemli bir konuma sahip olma isteği gibi sebepler 
tüketimi yüksek düzeylere çekmektedir. Tüketim 
kültürü, işaretler, imajlar, anlamlar içerir, çeşitli 
düzenlemelerle nesneler hakkında görsel ya da işitsel 
anlamlar sahibi olmamızı sağlar (Odabaşı, 1999: 
22). Tüketim kültürü, ürünlerin özelliklerindeki 
ya da onları tüketmedeki aşırılık, onların peşinden 
koşmayı, dolayısıyla, yaşamın gerçek anlamından 
uzaklaşmanın bir yoludur. Örneğin bir yıldızın 
özel hayatı ile ilgilenen kitle iletişim araçları, 
toplumun gündemini bu yöne çekerek, gerçek 
olarak algılanan çevreden ve sorunlardan farklı 
bir tüketim ve haz alanı yaratmaktadır. 

Kültürel bir ürünün yaratılmasını, pazarlanmasını 
sağlayan kişi ya da kuruluşlardan oluşan kültürel 
üretim sistemi sayesinde, bireylere sunulan yaşam 
tarzları, tüketim nesneleri ve kişiler arasından 
yapılan seçimle kültürel bir seçim yapılır ve 
geniş halk kitlelerince benimsenen “popüler 
kültür”ün yaratılmasını sağlanır (Odabaşı, 1999: 
40-41). Moda sistemi de, giyecek, ev eşyaları, süs 
eşyaları ve benzeri ürünler kültürün oluşmasına 
katkıda bulunur. Toplumun cesaretli, yenilikler 
konusunda bilgi sahibi kanaat önderleri olarak 
görülen kişiler, yeni tüketim alanlarının kitlelere 
ulaşmasında, popüler kültürün oluşmasında önemli 
bir etkiye sahiptirler. Radyo, televizyon, sinema 
gibi kitle iletişim araçları ve iletiler sayesinde, 
izleyiciler, diğer bir deyişle tüketiciler, sistemin 
amaçlarına uyumlu olmaya ikna edilerek, kültür 
üretim sistemin katkıda bulunmuş olurlar (Robins, 
1999: 182-183). Kapitalist ekonomide kitle iletişim 
araçları, gösterilen imajlarla, birtakım ürünleri 
teşvik etmek, bazı ürün grupları için tüketici 
kesimin doğmasına yardımcı olmak ve tüketime 
yönelik ortamı güçlendirmeye katkıda bulunmak 
işlevlerini üstlenirler (Oskay, 2000: 106)

Meta, her şeyden önce bizim dışımızda bir 
nesnedir ve taşıdığı özellikleriyle, şu ya da bu 
türden insan gereksinimlerini gideren bir şeydir. 
Bu gereksinimlerin niteliği bir şey değiştirmez 
(Marx, 2001: 65).Bir şeyin yararlılığı onu bir 
kullanım değeri haline getirir. Kullanım değeri 
ancak kullanım ya da tüketim ile bir gerçek haline 
gelir. Malın içerdiği değer yaratıcı özün, yani 
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emeğin niceliğiyle ölçülür. Emeğin niceliği onun 
süresiyle ölçülür ve emek zamanının ölçütü de 
hafta, gün ve saat olarak ifade edilir. Herhangi bir 
malın değerinin büyüklüğünü, toplumsal olarak 
gerekli emek miktarı ya da onun elde edilmesi için 
toplumsal bakımdan gerekli emek zamanı belirler 
(Marx, 2001: 46-49). Buna bağlı olarak tek tek 
her meta kendi türünün ortalama örneği olarak 
kabul edilmelidir. Bunun için eşit nicelikte emek 
içeren ya da aynı sürede üretilebilen metaların 
değerleri aynıdır. Bir metanın değeri ile başka 
bir metanın değeri arasındaki ilişki, birincisinin 
üretimi için gerekli emek zamanı arasındaki 
ilişki gibidir. 

İnsan gerçek yaşamda pratik faaliyeti ile vardır. 
Yani olmanın biricik ve temel koşulu, üretim, 
mübadele ve tüketim süreci içinde aktif olarak yer 
almaktır. İşbölümü ve meta üretimiyle tanımlanan 
toplumumuzda insan emeğiyle yer almaktadır. 
Emek hem ferdi hem sosyaldir. Hem kısmi 
hem tümdür. Hem farklılaşmış hem bütünseldir.
Hem niceliksel hem nitelikseldir. Hem basit hem 
karmaşıktır. Hem üretici hem üretmeyicidir. 
Hem homojen değildir hem bağdaşıktır. Emek, 
emek olmayanla (avarelik, boş zaman) çatışmaya 
girer. Emekten bir form doğar; bu kol emeğinin 
büründüğü formdur yani metadır. Artık insan 
hem insan (doğal) hem de şeydir (metadır), yani 
doğal olmayandır (Parker, 2005: 40-43).  Olmak, 
artık esrarlı, mucizevi, doğaldışı bir hale gelmiştir. 
Yanılsama gözümüzde değil beynimizdedir. Bu 

da metanın fetiş karakteri ve bunun sırrından 
başka bir şey değildir. 

Marx, pazar ekonomisini bir mal bolluğu olarak 
betimler ve bu üretim biçiminde, tarihte ilk defa 
olarak mallar arasındaki ilişkilerin insanlar arasındaki 
ilişkileri arka plana atarak onların yerini aldığını 
ve bunun da bir mal fetişizmi yarattığını ifade 
eder. Mal fetişizmi malların kullanma değeri ve 
değişme değeri şeklinde iki farklı değere sahip 
olmalarından ve değişme değerinin gizemli 
niteliğinden doğmaktadır. Bu gizem insanları 
nesnel planda asıl ilgilendiren değer olan ve onları 
mallara kavuşturan değişim değerinin pazarda 
bireylerin iradesi ve etkinliği dışında doğal bir 
şekilde oluşmasından kaynaklanmaktadır..Fetişizmi 
yaratan herhangi bir bireysel özne, akıl ya da 
bilinç değil bütünüyle, tüm çelişik ilişkileri içinde 
toplumdur. Kapitalist toplumda fetişizmi insanlar 
yaratmaz, toplum fetiş mal ilişkileri bağlamında 
belli tür insanları yaratır (Taner, 2007: 37-42).

Tüketim kültürüne geçişle birlikte, toplumlar 
ürünlere ait göstergeler ve imajlar istilasına 
uğramıştır. “Bu sürecin teorileştirimi, Lucacs, 
Frankfurt Okulu, Benjamin, Haug, Levebvre, 
Baudrillard ve Jameson tarafından çeşitli yollardan 
geliştirilmiş olan, Marx’ın meta fetişizmi teorisinden 
epey yararlanmıştır.”(Featherstone,2005 : 118).
Meta fetişizmi teorisi, toplumlardaki tüketim 
saplantısını aydınlatmaktadır. Bu teoriye göre, 
emekle ortaya konan ve birtakım kategorilere 
göre etiketlenen meta, arzu ve kimliğin doğal 
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biçimlerini, devamlı satın alma telkinlerinin görsel 
illüzyonuyla elimine eder. 

Teori, söz konusu 19. yüzyılın gündelik hayatın 
sıradan kabul edilmeye başlandığı 1920’li yıllardaki 
flaneur (aylak) kavramıyla gündeme gelmiştir. Flaneur 
kavramının tanımındaki, kayıtsızlık, bireysellik, 
gelenekten kopuş unsurlarıyla şekillenen kimliklerin, 
kalabalıklar arasında azımsanmayacak sayıdaki 
varlıkları fark edilmiştir. İçten içe yabancılaşma 
ve kentleşmenin getirdikleriyle, geçmişe duyulan 
ilgi bu kavramla su yüzüne çıkmıştır. Aylak 
kavramı modern kentlerin gelişimiyle değişen 
dinamikleri, burjuva sınıfının yaşam biçiminin 
yükselişi, sokakların veya konutların vitrine ve 
statü göstergesine dönüşmesi karsısındaki modern 
bireysel insanın doğrudan bir tanımını yapar. 
FredricJameson kapitalist büyümeyi 3 döneme 
ayırır: (Connor, 2001: 68).

1.dönem, piyasa kapitalizmi (yaklaşık 1700-1850 
arası), sanayi sermayesi asıl olarak ulusal pazarlar 
içinde gelişir.

2.dönem, pazarlar genişleyip dünya pazarı haline 
gelir, 

3.dönem, çokuluslu kapitalizm dönemi, uluslararası 
şirketlerin büyük bir hızla büyümesini ve bunun 
sonucunda ulusal sınırların aşılmasını niteler.

Jameson, diğer postmodern durum teorisyenleri 
gibi çokuluslu kapitalizmin yeni metalaşma 
alanını esasen temsilin kendisi olarak tanımlar. 
Eski Marksist toplum teorisi kültürel biçimleri 

toplumdaki gerçek ekonomik ilişkileri gözden 
gizleyen ideoloji örtüsünün bir parçası olarak 
görürken, bu yeni teori kültürel biçimlerin üretimini, 
dolaşımını, pazarlanmasını ve tüketimini ekonomik 
etkinliğin bir odağı olarak görür (Connor,2001 : 69).
İmgeler, üsluplar ve temsiller ekonomik ürünlere 
destek olan aksesuarlar değil, ürünlerin kendisidir. 
Benzer olarak, enformasyon teknolojisindeki 
patlama enformasyonu metaların en önemlisi 
haline getirir.  

Marx ise mübadele değerinin gelişimini üç aşamada 
ele alır: Birinci aşamada zanaatların, tarımın 
vb. ürettiklerinin yalnızca küçük bir parçasının 
artık olduğunu, yalnızca bu parçanın pazarda 
satılabileceğini söyler, kullanım değeri mübadele 
değerine egemendir (Connor,2001 : 76). İkinci 
aşama olan sanayi üretimi aşamasında her şey 
satılacak bir meta haline gelir. Üçüncü aşamada 
ise önceden satma ve satın alma işlemlerinden 
bağımsız olduğu düşünülen aşk, iyilik, bilgi gibi 
soyut nitelikler mübadele değeri alanına girer. 
Bu aşama Marx tarafından genel çürüme çağı 
olarak tanımlanırken, “geç kapitalizm” ya da 
tüketim kapitalizmi olarak niteleyenler de vardır. 
Bu dönemde somut şeylerin yanında soyut olan 
her şey ekonominin parçası haline gelmiştir.

Black Mirror Dizisinin Yabancılaşma Bağlamında 
Analizi

Yöntem

Bu bölümde, Black Mirror dizisinin birinci ve 
ikinci sezonu eleştirel söylem analizi yöntemi ile 
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analiz edilecektir. Dizinin her sezonu 3 bölümdür. 
Ayrıca ikinci sezonun ek bir özel bölümü vardır. 
Dizinin her bir bölümü asgari 40 dakika ile en fazla 
60 dakika arasında değişmektedir. Her bölümde 
anlatı, karakterler ve öyküler birbirinden farklı 
olup ortak olan tek şey temadır. 

Dünyaya dair bilgilerimiz kesin bilgi değildir. 
Dünyayı anlama biçimimiz pek çok sosyal süreç 
sonucunda oluşur. Gerçeklik kendi kategorilerimiz, 
bilgimiz, dünya temsillerimiz ve söylem ürünlerine 
göre şekillenir (Jorgensen ve Phillips, 2002: 5) 
Söylem analizi dilsel boyuta odaklansa da yerleşik 
anlam, düşünümsellik, koşullar ve bağlam da 
gözetilerek elde edilen bir incelemedir. Sözü geçen 
koşullar içerisinde, göstergesel yön (dil, semboller, 
imajlar, jestler…), aktivite yönü, maddi yön, politik 
yön ve sosyokültürel yön yer alır. Tüm bunlar 
birleşerek birbiriyle ilişkili bir sistem oluşturur. 
Bunlar eş zamanlı olarak birbirlerine anlam verir 
(Gee, 1999: 81-83).

Eleştirel söylem analizi ile ilgili ilk ilkeler 2. Dünya 
Savaşı’ndan önce Frankfurt Okulu’nun eleştirel 
teorisinde bulunabilir. Yöntemin dil ve söyleme 
odaklanması ise 1970’lerin sonunda olmuştur. 
Sosyal bilimler, psikoloji ve bağlantılı bilimler 
geliştikçe yöntem de gelişmiştir. Söylem analizi, 
1960 ve 70’lerin baskın paradigmalarına bir tepki 
olarak da görülebilir (Dijk, 2008: 352). Söylem 
analizi, toplum ve kültürü birleştiren ideolojik bir 
çalışma yapar. Metin ve toplumu ilişkilendirerek 
sosyal problemlere tarihi bir perspektifle bakar 
(Fairclough ve Wodak, 1997: 271-80). Yöntem 

her türlü söylemdeki iktidar yapısının ve ideolojik 
arka planın analizine ilişkindir (Armağan ve 
Deniz, 2012: 78). İdeolojiler dil ile belirlenir. Dili 
kullananların seçtiği sözcükler, sözcük öbekleri, 
konuşma biçimi, anlatımı, hatta cümle kurma 
yetileri söylemin oluşmasında önemli birer etkendir 
(Demir, 2013: 239). Yazılı metinler, fotoğraflar, 
reklamlar veya filmler eleştirel söylem analizinde 
üzerinde çalışılabilecek materyallerdir (Dijk, 
2008: 3). Van Dijk metinleri makro ve mikro 
yapılar olmak üzere iki boyutta inceler. Makro 
boyut, haber başlıkları, haber girişi, spotlar, alt 
başlıklar gibi birimleri tematik açıdan analiz eder. 
Şematik açıdan ise makro boyutta durum (anlatı) 
örgüsü, yorumlar, olayın kaynakları, olaya konu 
olan tarafların tepkileri vardır. Mikro boyut  ise 
söylemin dilin birimlerine yansıyan izlerini inceler 
(Solak, 2011: 3).

Her bir görüntünün, eşyanın ya da planın bir başka 
söylem üretmesi nedeniyle televizyon haberlerinin 
veya filmlerin söylem analizi metinle sınırlı 
kalamaz. Metin ve görsellik bir bağlam içinde ele 
alınmalıdır. Örneğin, makro yapısal özellik olarak 
ele alabileceğimiz televizyon haberlerinin jenerikleri, 
başlık ve alt başlıkları, logolar, canlandırmalar ve 
müzik ayrı ayrı anlam yaratır. Retorik kelimeler ve 
cümle yapıları ise mikro yapısal özellik kapsamında 
görülür (Ankaralıgil: s.15). 

Van Dijk’in eleştirel söylem analizi, görsel söylem 
gözetilerek yapıldığında mekanlar, oyuncular, çekim 
ölçekleri, kamera açıları, kamera hareketleri, aydınlatma 
ve efektler de söylem içerisinde değerlendirilir. 
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Yönteme dair bu bilgilerin ışığında, seçilen örneklem 
hem metin (senaryo) hem de görüntü açısından 
incelenecektir. Bu inceleme ile şu varsayımlar 
kabul edilmiştir: Yabancılaşma, medya ürünlerine 
yansıtılmaktadır. Metalaşmış insan,eleştirel bir 
söylemle anlatı içerisine yerleştirilmiş, bir anlamda 
senarist özdüşünümsel bir yaklaşım sergilemiştir. 
Yeni medyadaki gelişmeler yabancılaşmayı 
tetiklemiştir. Teknoloji hayatı kolaylaştırırken 
iletişim kurmayı zorlaştıran bir olgudur.

Analiz

Genel Değerlendirme

Dizinin jeneriği yaklaşık 10 saniye sürmektedir. 
Siyah fon üzerinde beyaz renk ile çizilmiş birtakım 
semboller harflere dönüşür ve Black Mirror yazar. 
10. saniyede ayna çatlar. Dizinin anlatım dili sadedir 
ve göstergeler yerine doğrudan anlatım tercih 
edilmiştir. Dizide öyküde ve karakterlerde süreklilik 
yoktur. Her bölüm kendi içinde bağımsızdır, öykü 
başlar ve biter. Yeni bölümün önceki bölümle hiçbir 
bağlantısı yoktur. Tüm bölümlerde ortak olan 
tema ve atmosferdir. Dizinin teması yabancılaşma, 
atmosferi gri, sıkıcı ve içeriği eleştireldir. Tüm 
bölümlerde karakterlerin kendileri ve çevreleri ile 
iletişimlerinde problemler vardır. Dizinin anlatısı 
bir ya da iki karakter üzerine kuruludur. Ana 
öykü çok kuvvetlidir ve bölümlerin çoğunda alt 
öykülerin olmaması dikkat çekicidir. 

Dizinin ikinci bölümü bir distopyayı canlandırmaktadır. 
Dizideki karakterler, ekranlarla çevrili hücrelerde 
yaşamaktadırlar. Gözlerini açtıkları anda yayın 

başlar. Yayın sırasında gözlerini kapatırlarsa, 
“izlemeye devam edin” uyarısı çıkar.İzledikleri 
programlarla yaşamlarını devam ettirecek ihtiyaçlarını 
karşılayacak puanları kazanırlar. Sistemde, puansız 
yaşamak mümkün değildir. Sadece çok puanı 
olanlar, reklam izlememe lüksüne sahip olabilir 
ki sürekli puan kaybettiren bu durum her zaman 
geçerli olamaz. Bu bölümün başında çalan şarkı, 
bölümün atmosferine çok uygundur. Abba’dan “I 
have a dream” (Bir rüyam var) bölümle ilgili çok 
net bir mesaj vermektedir.

Bu bölümde halk üç farklı gruba ayrılmıştır: 
Starlar, pedal çevirenler ve temizlikçiler. Starlar, 
ünleri sayesinde çok iyi koşullarda yaşayan, 
herkesin onlar gibi olmayı hayal ettiği, ayrıcalıklı 
bir topluluktur. Pedal çevirenler, toplum için enerji 
üreten, televizyon yayını izleyerek puan kazanan, 
bir gün star olmayı hayal eden pek çok kişiyi 
bünyesinde barındıran bir gruptur. Temizlikçiler 
toplumdaki en alt tabakadır. Hor görülen, aşağılanan, 
sevilmeyen insanlardır. Şişman figürlerdir ve 
savunmasız görünürler.

Bu bölüm, pedal çeviren ve oldukça fazla puanı 
olan bir karakterin, güzel sesli bir başka pedal 
çeviriciyi bir realityshowa katılması yönünde ikna 
etmesi üzerine kuruludur. Erkek karakter, kadın 
karakterin yarışmaya katılmasını her şeyden daha 
gerçek bulmaktadır.

Teknik Değerlendirme

Dizinin birinci bölümünde sık sık genel plan 
kullanılmıştır. Genel plan, farklı yerlerdeki son 
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durumu özetlemek için seçilmiş bir çekim ölçeğidir. 
Ekran başında toplanmış insanlar, herkes ekranı 
gözlediği için bomboş olan caddeler ve sokaklar, 
tören havasında yayını bekleyen gruplar genel 
planla betimlenir. Boş koridorların etkisi, kino-flo 
kullanılarak yaratılan beyaz ışıkla arttırılmıştır.

2. sezon birinci bölümde görsel olarak düşük 
enerjili renkler ağırlıktadır. Kurguda yumuşak 
geçişler (dissolve gibi) tercih edilmiştir ve bölüm, 
romantik bir atmosferde geçen bilim kurgu yapımı 
örneğidir. Öykünün mekan çerçevesi tek mekan 
ağırlıklıdır. Fotoğraf benzeri planlar romantik 
atmosferi pekiştirir. 

Yabancılaşma

Birinci bölümde,Prenses’i kaçırıp şantaj yapanların 
tek isteği, Başbakan’ın canlı yayında bir domuzla 
seks yapmasıdır. Bu eylem, dizide televizyonla 
ilgili kullanılan en dikkat çekici metafordur. Bu 
metafor, Başbakan’ın durumunu ilgi ve eğlence 
ile, adeta bir tenis karşılaşması izler gibi izleyen, 
empati ya da öfke duymayan kitle ile pekiştirilmiştir. 
Ellerinde içecekleri ve yiyecekleri ile ekrana 
kilitlenen 1.3 milyar insan vardır. Her yaştan 
izleyici ekran başındadır. Kimse, televizyonu 
kapatmaz ve herkesin ekran başında olduğundan 
emin olan şantajcılar, yayın başlamadan yarım 
saat önce Prenses’i serbest bırakırlar fakat kimse 
bu durumu fark etmez. Televizyon izleyenleri 
öyle esir almıştır ki Prenses’in hayatından çok 
Başbakan’ın domuzla seks yapması öncelikli konu 

olmuştur. Yabancılaşmanın en somut örneklerinden 
biridir bu sahneler. 

Dizinin ikinci bölümünde, pedal çevirenler, birer 
sanal profile sahiptir. Tüm fiziksel özelliklerini 
kendileri seçebilir. Sanal karakterler, sanal stüdyolarda 
asıllarını temsil eder. 

Alttaki iki gruba mensup olan insanların gruplarına 
özgü kostümleri vardır. Temizlikçiler sarı, pedal 
çevirenler gri üniformalar giyerler. Her gün 
birbirinin aynıdır ve birbirleriyle nadiren iletişim 
kurarlar. Aile kurumu yoktur. Herkes tek yaşar. 
Hücreler arası iletişim ekranlarla sağlanır. Telefon 
kullanılmaz. Kişiselleştirme, sanal profiller 
dışında yoktur. Örneğin, hiçbir karakterin hücresi 
dekore edilmemiştir. Anı da yoktur. Bu durumu, 
kadın karakter, erkek karaktere küçük bir hediye 
verirken şöyle anlatır: “Bu sana… Bir günden 
fazla saklayamayacaksın ama…”

Kadın karakterin kendisine sunulan teklifi kabul 
etmesini sindiremeyen erkek karakter, tekrar puan 
biriktirip aynı programa başvurur. “Etnik” bir 
tipe sahip olduğu gerekçesiyle hemen sahneye 
çağrılır. Önce dans eden erkek karakter, aniden 
dans etmeyi keser ve gizlediği cam kırığını 
boğazına dayayarak konuşmak istediğini, aksi 
halde kendini öldüreceğini söyler. Konuşması 
için izin verilince şunları söyler:

Yönlendiren değil hisseden yüzünüzü takının. 
Bir yüz takınıyorsunuz ve yüzünüzü sahneye 
doğru çeviriyorsunuz. Siz buraya çıkan insanları 
görmüyorsunuz. Onlar gıda. Ve gıdalar ne kadar sahte 
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olursa o kadar çok seviyorsunuz. Sindirebildiğiniz 
tek şey bu. Gerçek acı ve ahlaksızlık. Bunları da 
sindirebiliyorsunuz. Tek bildiğimiz sahte gıda ve 
b.ktan şeyler satın almak. Rüyalarımızın tepe 
noktası gerçekte olmayan karakterimizin yeni 
uygulamasının olması. Bize güzel, ücretsiz ve 
gerçek bir şey gösterin. Gösteremezsiniz. (…
Küfürler…)

Bu cümleler, yabancılaşmış bir bireyin etrafındaki 
sisteme özdüşünümsel bir şekilde bakması 
ile söylenebilir. Karakter, içinden çıkamadığı 
sistemi aydınlanarak eleştirmektedir. Bundan 
sonrası da bu sözler kadar dikkat çekicidir. Jüri, 
duyduklarından memnun kalmıştır ve Marx’ın 
Çürüme Çağı burada somutlaşır: 

“Bu şüphesiz bu sahnede gördüğüm en içten 
şeydi.”

Sahnede kendini öldürmek üzere olan adamın 
nefreti paraya dönüştürülebilecek bir meta olmuştur. 
Öyle ki jüri, erkek karaktere bu sözlerini haftada 
iki gün, kendi programında söylemesini teklif 
eder. Sanal arena yine “yap, yap!” nidası ile inler. 

Dizinin sonunda erkek karakteri kendi televizyon 
programında görürüz. Sistemin içinde sistem 
eleştirisi yapmakta olan karakter, lüks evinden 
yayın yapmaktadır ve her türlü imkana sahiptir. 
Elinde yine aynı cam kırığı vardır ve camı 
boğazına dayamıştır fakat bu sefer her şey şov 
gereğidir. Son sahnede, erkek karakter geniş bir 
dijital ekrandan güzel bir manzaraya bakar fakat 
bu sefer reklam izlemek zorunda değildir. 

Birinci sezon, üçüncü bölümde karşılaştığımız 
Grain, sadece kişilerarası ilişkilerde kullanılan 
bir cihaz değildir. Aynı zamanda hükümetin 
bireyleri gözetim altında tuttuğu bir cihazdır. 
Örneğin, havaalanında polis kişiden bir gün önceki 
kayıtlarının tümünü göstermesini isteyebilmektedir. 
Mahremiyet, özel yaşam gibi kavramlar değişmiştir. 
Cinsellik, dokunmadan, aynı yatakta anıları 
izleyerek yaşanmaktadır. Sanallık, gerçeğin önüne 
geçmiştir. İzlediğimiz bölümde, erkek karakter 
eşinin ihanetini başka bir adamın anılarında 
görerek anlar. Eşinden ayrıldıktan sonra sürekli 
aynı mutlu anıları izlemeye başlar, bu durumun 
takıntı haline gelmesi sonucunda bir gün grain’i, 
kulağının hemen arkasındaki bölgeden kendi 
keserek çıkarır. Yabancılaşmış insan, makinenin 
boyunduruğundan çıkmıştır fakat dışarıda herkes 
aynıdır. Değişen sadece bir kişidir.

Beyaz Noel adlı özel bölüm, yılbaşı öncesinde 
yayınlanmıştır. Bölüm, iletişim problemleri yaşayan 
iki arkadaş ile başlar. Bu bölümde de teknoloji 
başroldedir. Anti-kahraman niteliğindeki ana karakter, 
“Eye link” adı verilen bir sistemle danışmanlık 
işi yapmaktadır. Bir tür ilişki danışmanlığı olan 
bu işte mahremiyet yoktur, merak ve gözetleme 
duyguları ağır basmaktadır. İlişki danışmanı, eye 
linkle hem danışmanlık yaptığı kişinin gelişmesini 
sağlamaktadır hem de başka izleyiciler bu gelişmeleri 
canlı canlı izleyebilmektedir. Danışmanlık hizmeti 
alan kişi bu durumu, şu sözlerle anlatır:
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“Bizi bütün gece izlediler. Seni görebiliyorlar. 
Beni görebiliyorlar. İçimden geçenleri gören 
yüz kişi var.” 

Bu karakter, romantik bir buluşma yaşayacağını 
düşünürken, danışmanın ve izleyenlerin gözü 
önünde bir cinayete kurban gider. Bu cinayete 
tanık olmak tıpkı kadın programlarında önce 
ağlayan sonra kalkıp oynamaya başlayan kadınları 
izlemek gibi sert bir duygu geçişidir. 

Metalaşma

Dizinin ikinci bölümünde,el emeği ile üretilen 
küçük bir katlanmış kağıt figürü bile “döküntü” 
denerek çöpe atılır. Enerjiye çevrilemeyen her şey 
gereksizdir. Saklama imkanı yoktur. Arkadaşlar 
-Marx’ın çürüme çağını anımsatırcasına- puanla satın 
alınan sanal uygulamalardır. “Duvar arkadaşları”, 
rehberlik eder, dert dinler ve sohbet ederler. Ana 
karakter rahatsızlığını şöyle dile getirir ki bu sözler 
aynı zamanda yabancılaşmanın da yansımasıdır. 
“Etrafıma bakıyorum. Gerçek bir şey yaşansın 
istiyorum.” 

“Eşya işte, sahte. Sende ise gerçek bir şey var. 
Tüm yıl yaşanan her şeyden daha gerçek.”

Dizide kadın, güzelse kıymetlidir. Realityshow 
programının çekiminde, sahne arkasına; “Siyah 
saçlı olanı gönderin. Güzel olanı…” diye bir istek 
gönderilir. Yapımcı, güzel kadının sahneye hemen 
çıkmasını istemiştir. Kadın karakter sahneye çıkınca 
jüri üyesi, “Üstündekini çıkarmanı istiyorum. 
Memelerine bakacağım. Seksisin.” der. Jüri benzer 

cümlelerle kadın karakteri bir porno programında 
star olmaya ikna etmek ister:

“Sende çekici tasvirlerde görülen masum güzellik 
var.”

“Bir daha pedal çevirmene gerek kalmayacak.”

“En baştan beri bu sezon farklı bir şey olacağını 
söylüyoruz.”

“Kız yayınımızın yıldızı olabilir.”

“Ya bu ya bisiklet.”

“Bu ışığa güç veren milyonlarca insan şu anda 
senin yerinde olmak için her şeyi yapar.”

İkinci sezon, üçüncü bölüm, seçim öncesi hazırlıkları 
ile başlar. Bu başlangıçta, televizyon şovundaki 
animasyon karakteri olan Waldo ile tanışıyoruz. 
Waldo, siyasi taşlamalar yaparak popüler hale geliyor 
ve önce ayrı bir televizyon şovuna dönüşüyor, 
daha sonra da uygulaması yapılıyor. Gelişmeler 
sonunda Waldo, “VoteWaldo” sloganıyla aday 
oluyor. Sanal bir varlığın aday olması, mevcut 
adaylara oy vermenin hiçbir şey değiştiremeyeceği 
düşüncesinden kaynaklanıyor. Çünkü Waldo’nun 
gerçek olmasa da diğerlerinden daha gerçek olduğu 
iddia ediliyor. Bu dönemde, Youtube’da en popüler 
videonun bir köpeğin Neşeli Günler müziğinde 
osurması olması Waldo’nun eleştirdiklerinin doğru 
olduğunun kanıtı gibidir. Waldo, bir televizyon 
şovuna da konuk oluyor ve protestocu seçmenlerin 
ekolü haline geliyor. Bunun üzerine Waldo’nun 
oy verme uygulaması da çıkarılıyor. Seçimlerde 
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önemli oranda oy alan Waldo, bu gelişmelerle 
siyasilere gösterilen tepkinin somutlaştığı bir 
karakterden çok üzerinden para kazanılan bir 
metaya dönüşüyor.

Televizyon

Dizinin birinci bölümünün atmosferi gridir. Sık 
sık takım elbiseli adamlar görürüz. Bürokrasi 
önemsenmekte ve dizinin genel atmosferi bu 
durumu desteklemektedir. Televizyon pek çok 
sahnede başköşededir. Filmin başında, İngiltere 
prensesi kaçırılmış ve Yotube’a bir şantaj videosu 
yüklenmiştir. Video, hemen kaldırılsa da 9 dakika 
içinde onlarca kopyası alınıp farklı ip’lerden 
yayınlanmaya devam etmiştir. Videoya ilgi 
büyüktür ve Twitterda TT (trendtopic- en çok 
konuşulan konu) olur. Haber merkezlerinin de 
kullanmaktan çekinmediği görüntüler, Facebookta da 
paylaşılmaktadır. Özetle, hem geleneksel medyada 
hem de yeni medyada paylaşım sürmekte ve 
konuyu ilgiyle takip eden bir kitle oluşmaktadır.

Bu dakikalarda dikkat çeken söylemler, halka 
ait, “Neden haberlerde yok?” ve “Televizyona 
hala çıkmadı mı?” replikleridir. Aynı anda bir 
haber merkezinde yapılan toplantı gösterilir ve 
haber spikerlerinden biri “Timeline’nım soruyor, 
haberi neden yayınlamıyoruz” der. Toplantının 
teması hassas bir konu olan bu haberin nasıl 
aktarılacağıdır. Ülke dışındaki pek çok kanalda haber 
yayınlanmaya başlamıştır. Televizyon haberlerinde 
alışılageldik sunum yapılırken online anketler 
de yürütülmekte, tweetler ve youtube yorumları 

okunmaktadır. Televizyon, ilk akla gelen, sürekli 
açık olan, aktif bir şekilde kullanılan bir araçtır. 
Başbakanlıkta, evlerde, restoranlarda, ofislerde 
mutlaka televizyon açıktır. Akıllı telefonlar da 
aynı şekilde kullanılsa da televizyonun tahtını 
alamamıştır. 

Dizinin ikinci bölümünde, en popüler televizyon 
programları realityshow programları ve pornografik 
yayınlardır. Realityshowlara katılmak pedal 
çevirenlerin istediği bir şeydir fakat oldukça 
yüksek bir puan karşılığında olabildiğinden herkes 
başaramaz. Amaç, sınıf atlamak, ünlü olmak ve 
kolay yoldan para kazanmaktır.

Kadın karakterin realityshow sahnesine çıktığı 
anlarda tüm sanallığına rağmen atmosfer bir 
arenayı ve gladyatör dövüşlerini çağrıştırır. Kadın 
karakter, jürinin karşısında, asıl dövüşten önce 
halkın eğlenmesi için aslanların önüne atılan 
kuzu gibi durmaktadır. Eski çağların eğlence 
aracı gladyatör dövüşleri iken teknolojinin son 
noktasında eğlence aracı televizyondur. Fiziki 
koşullar değişmiş, aktörler ve güdüler değişmemiştir. 

Rahatsız edici, tek tonda, siren gibi bir sesle açılan 
ikinci sezon, ikinci bölümün adı Beyaz Ayı’dır. 
Bölüm, boş bir evde, baş ağrısı ile uyanan bir 
kadın karakter ile başlar. Kadın, şaşkın ve korkmuş 
bir haldedir, pencereden baktığında hiçbir şey 
hatırlamaz. Evde açık olan televizyonda, kadının 
anlam veremediği bir sembol vardır. Kadın, 
ürkütücü boş bir sokağa çıkar. Daha da ürkütücü 
olan ellerinde akıllı telefonlarla evlerin camından 
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bakıp kendisinin video kaydını alan insanlardır. 
Cep telefonu ile kayıt yapmak dışında hiçbir 
tepki vermeyen insanlar dizinin pek çok yerinde 
karşımıza çıkar. Bölümde üç grup karakter vardır: 
Avcılar, Kurbanlar ve İzleyenler. Bu durumu, 
kurbanlardan biri şöyle açıklar:

“İnsanlara bir şey yaptılar. Herkes izleyici haline 
geldi. Bir şeyleri seyretmeye, kaydetmeye başladılar. 
Aynen ne olduğu umurlarında olmayan seyirciler 
gibi.”

Bu karakterin anlattığına göre, televizyondan 
yayılan bir sinyal, izleyicileri tepkisiz, pasif 
canlılara dönüştürmektedir. Olaylar gelişip ana 
karakter bir silahı ateşlediğinde bulunduğu mekan 
bir sahneye dönüşüyor ve karşılarında çılgınca 
alkışlayan bir izleyici kitlesi beliriyor. Burada, 
kadının aslında katil olduğunu ve yaşadıklarının 
bir ceza sisteminin sonucu olduğunu anlıyoruz. 
Bunu düzenleyenler yapılanları “adalet gösterisi” 
olarak tanımlıyorlar. 

Söylem Örnekleri

Dizinin ikinci bölümünde, popüler programlardan 
biri olan Hot Shot programı VTR’lerde,

“Onlar da sizin gibi başladılar” sloganını kullanır. 
Bu VTR’lerdestarların eski hayatları ve seçilme 
süreçleri gösterilerek izleyenlere umut dağıtılır. 
Program tanıtımlarında kullanılan cümle standarttır: 
“Yeni yaşam tarzımla ilgili…” diye başlayan 
cümleden sonra starın yeni elbiseleri, mücevherleri 
vs gösterilir. Star, “yırtmıştır”.

Yine ikinci bölümde, kadın karakter, porno 
programında rol alma teklifini kabul ettikten 
sonra sisteme uyum sağlar ve star olur. Tanıtım 
videolarında şu sözleri sarfeder:

“Yeni yaşam tarzımın en güzel yanı…”

“Bu bir rüya. Rüya gibi bir yerde yaşıyorum. Bir 
sürü güzel şey giyiyorum.”

Bu repliklerde eşyanın kutsanması ve tatmin 
kaynağı haline gelmesi vurgulanmaktadır.

Hayat Hikayen adlı üçüncü bölüm, sıradan bir 
iş görüşmesi ile başlar. Bölümün teması ‘anılar 
yaşamak için vardır’ cümlesiyle özetlenebilir. 
Teknolojinin oldukça ilerlediği bu bölümde 
dikkati çeken “grain” adlı bir cihazdır. Bu cihaz, 
takıldığı kişinin yirmi dört saatini kayıt altına 
alır ve istendiği zaman kumanda benzeri bir 
aygıtla, kişinin anılarını ekrana yansıtabilir. 
Bu görüntüleri, kişinin yaşam timeline’ı gibi 
düşünebiliriz. Grain’deki kayıtlar geriye alınabilir, 
kayıtlar içinde arama yapılabilir, seçilen anılar 
silinebilir veya görüntülere zoom yapılabilir. Bir 
anlamda grain, insan ile bilgisayarın birleştiği, 
bilgisayarın organikleştiği bir uygulamadır.Grain 
içerisinde “grainassistant” adlı bir ek uygulama 
da vardır. Bu uygulama kişisel özelliklere ve 
koşullara göre öneriler sunmaktadır. Örneğin, 
sarhoşken otomobiline binen karaktere o anki 
fiziksel koşullarının sürücülük yapmak için uygun 
olmadığını belirtmiştir.Cihaz, her ne kadar çok 
ilginç bir buluş gibi görünse de aslında yaşamın 
(ve geçmişin) doğal akışını bozuyor. Bölümdeki 
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erkek karakterin, kadın karaktere küfür ettikten 
sonra, 

“Bunu silmeni istiyorum, bunu demek istemedim.” 
sözleri dikkat çekmektedir.

Arkadaş sohbetlerinin de baş objesi haline gelen 
grain hakkında ilginç bir tespit yapılmıştır. 
Kalabalık bir gruptaki bir kadın karakter, grain’i 
çıkarttırdığını söylemiştir. Başka bir kadın, “yalnızca 
hayat kadınları grain’i çıkartır” diyerek durumu 
şaşkınlıkla karşılamıştır.

Simülasyon

‘Be Right Back’ adlı adlı ikinci sezon birinci 
bölüm, teknolojinin çok geliştiği, disütopik bir 
dünyayı resmetmektedir. Bölümün başında baş 
başa tatile giden bir çifti görürüz. Erkek karakter 
tatildeyken kısa bir yolculuğa çıkar, trafik kazası 
geçirir ve ölür. Ani kaybıyla çok sarsılan kadın 
karaktere bir arkadaşı, acısını hafifletmek için 
yeni bir uygulama önerir. “Linke tıklıyorsun ve 
onunla konuşuyorsun. O da kocan gibi seninle 
konuşuyor.”Bahsedilen bu uygulama, ölen kişinin 
Facebook güncellemelerini, Twitter paylaşımlarını 
ve sosyal medyada yaptığı tüm paylaşımları tarayıp 
o kullanıcının üslubuna göre söylem geliştiren 
bir yazılımdır. Bu uygulama ile kadın karakter, 
ölen eşinin sanal profili ile chatyapmaya başlar. 
Bu durumdan oldukça mutlu olan kadın bir süre 
sonra yazıştığı profile, “Keşke sesini duymam 
mümkün olsaydı” der. Yazılımdan gelen cevap 
bunun olabileceği yönündedir. Kadın, elindeki tüm 
ses dosyalarını sisteme yükler  ve ölen eşinin sesi 

sistemde yeniden üretilir. Bu gelişmeden sonra kadın 
kimseyle görüşmemeye başlar. Sadece telefonla 
görüşmekte ve telefonu hiç kapatmamaktadır. 
Kendine alternatif bir dünya oluşturur. 

İlerleyen sahnelerde hamile olduğunu fark eden 
kadın, bebeğinin kalp atışlarını bile kaydedip 
telefondaki sese dinletir. Bir gün, telefonunu 
elinden düşürüp kırar. Yaşadığı mutsuzluk dikkat 
çekicidir.“Seni düşürdüm. Özür dilerim.” sözleri 
üzerine telefondaki ses bu uygulamanın başka bir 
düzeyi olduğunu da söyler. Bu düzey, ölen kişinin 
birebir aynısının dizayn edilmesidir. Büyük bir 
kargo paketiyle eve gelen bu model, kadını hem 
dehşete düşürür hem de bir süreliğine mutlu eder. 
Simüle edilenin hiçbir zaman asıl olanın yerini 
tutamayacağının göstergesi, bölümün sonundaki 
şu cümlelerdir: 

“Onun yeteri kadarı bile değilsin. Sen bir temsilsin 
sadece ve bu yeterli değil.”

Özel bölümün içindeki yeni bir sekans bir yumurta 
ile başlar. Smartelligence şirketinin bir ürünü olan 
yumurta bir çeşit kopyadır. Şirketteki yetkili; “Sen 
bir kopyasın. Kendinin bir kopyasısın. Kolların 
ve yüzün yok. Sen bir kodsun. Taklit bir beyinsin. 
Sen sensin ama aynı zamanda değilsin.” der 
yumurtanın içinde hapsolmuş kişiye. 

Özel bölümün içindeki bir sekans yeni bir 
karakterin öyküsü başlar. İletişim problemleri 
yaşayan bir çift gösterilir. Bu çiftin yaşadıkları 
yabancılaşmanın somutlaşmış halidir. Çiftin 
tartışması sertleşince kadın karakter, erkeği 
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“engeller”. Bunun sonucunda erkek karakter, 
kadını göremez olur. Aynı zamanda ona mesaj 
atamaz ve arayamaz. Erkek karakter, daha sonra 
bu durumu anlatırken şunları söyler: 

“Onlara her baktığımda sadece şu vardı. Belli 
olmayan bir şahıs. Seni göremezler. Seninle 
konuşamazlar. Bir tür iletişim kurmayı her şeyden 
çok istedim.” 

Engelleme durumunda ayrıca engelleyen kişiye 
ait tüm görüntüler engellenenin hayatından silinir. 
İlerleyen durumlarda engelleme yasal olarak 
da yapılabilir ve hatta çocuklar bile engellenir. 
Sevgilisi ölünce engellemesi kalkan erkek karakter 
ilk defa kızını görür. “İşte oradaydı. Silüet değil, 
gerçekti.” derken simülasyonun karakterin gündelik 
yaşamına nasıl yerleştiğini fark ederiz. 

Bölümün sonunda erkek karakterin aslında farklı 
bir yöntemle sorgulandığını ve işlediği bir cinayeti 
itiraf ettiğini anlarız. Bu itiraf üzerine suçlu bir 
simülasyonun içine hapsedilir. Bununla da kalmaz 
aynı anı, aynı koşullarda bir yıl boyunca yaşama 
cezası alır. Bölüm, içi içe geçmiş yüzlerce “an” 
yani simülasyon içinde simülasyon gösterilerek 
bitirilir.

SONUÇ

Televizyon, tüm kanalları, tüm yayın akışları ve 
tüm programları ile simülasyon yaratır. Aracın 
düğmesi açıkken gözlerimizi ayıramadığımız bu 
gerçeklik temsili, araç kapandığında da dış dünya 
ile olan ilişkilerimizde belirleyici olur. Gündem 

kuran, eşik bekçiliği yapan, suskunluk sarmalı 
oluşturan televizyon, hayatla ilgili algılarımızı da 
şekillendirir. Televizyon 24 saat boyunca üreten 
bir mecradır. Niteliğini sürekli tartıştığımız bu 
ürünler arasında haber, bilgi, kültürel ürünler, 
çeşitli program türleri ve ürün haline gelmiş 
insanlar da vardır. Ürün - insanlar televizyonun 
geniş kitlelere ulaşan doğası gereği kısa sürede 
çok izleyiciye ulaşıp niteliklerine göre hızlı ya 
da yavaş biçimde tüketilir. 

Göstergelere çok yer vermeyen, sade ve doğrudan 
bir anlatım ile çarpıcı olan Black Mirror, söylem 
analizi için uygun bir örneklemdir. Yabancılaşma 
temasını işleyen dizi eleştirel öykülerle farklı 
karakterleri bir araya getirmiştir. İncelediğimiz 
dizide her şeyin metaya dönüştüğü, duyguların 
sıradanlaştığı, Reisman ve Morin’in önceki 
satırlarda bahsettiğimiz tüketim kahramanlarının 
ön planda olduğu bir atmosfer vardır. Televizyon 
popüler bir kitle iletişim aracıdır ve gelişen 
teknolojiye rağmen geleneksel bir araç olarak 
önemini muhafaza etmektedir. 

Göstergelerini sürekli yineleyen yayıncılık sistemini 
anlatan Black Mirror, popüler kültür eleştirisi 
yapmaktadır. Buradan hareketle kitle iletişim araçlarının 
popüler kültürü eleştirirken aynı zamanda üretip 
yaydıklarını da söyleyebiliriz. Bireylerin metalara 
anlam yüklediklerini varsayarsak televizyonun 
metaları izleyicilere tanıtıp sevdirdiğini ve arzu 
edilir hale getirdiğini iddia edebiliriz.
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Kitle kültürünün en büyük vaatlerinden biri olan 
“Bir gün bir star gibi güzel / başarılı / yakışıklı 
/ ünlü olmak”, az emekle çok kazanmak dizide 
de yinelenen mesajlardır. Mesajlar, televizyon 
programları aracılığıyla izleyenlere aktarılmakta, 
bu programları izlemek zorunlu olduğu için 
hipodermik iğne etkisi yaratmaktadır. Sistemi 
sorgulayan, eleştiren, alternatif üreten ve hatta 
“üreten” yoktur.

Kültür endüstrisi, simülasyon ile beslenir. Black 
Mirror dizisi simülasyonun farklı biçimlerini 
izleyiciye dramatize ederek sunar. İncelenen iki 
sezonda, başarılı karakter yaratımı ve dramatizasyon 
ile simülasyon kavramı somutlaştırılmıştır. Disütopik 
bir uzam da yaratan Black Mirror’daki apokaliptik 
ortam, teknolojik gelişmelerden kaynaklandığı için 
ilginç ve özgün bir hal almıştır. Dizinin öyküleri 
Huxley’in Cesur Yeni Dünya’sına gönderme 
yaparcasına içinde bulunduğu koşullara adeta 
gönüllü olarak boyun eğen ve şikayet etmeyen, 
konformist karakterlerle kurulmuştur. Buradan 
hareketle, kitle kültürünün tüketicisi olmak,içinde 
yaşanan toplumla ilgili yanılsamalar yaratıp 
sorgulanan temel problemlerin nitelik değiştirmesine 
ve niteliksizleştirilmesine neden olur diyebiliriz. 
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EXTENDED ABSTRACT

Alienation is defined as modern humans’ paying the price for the developments in areas of life and 
a mental state which is felt yet cannot be detected perceptibly. From Hegel to Marx, the efforts of 
sense-making have gained depth through Baudrillard’s simulacra and simulation. Alienation is no 
longer an issue for the workers who become estranged with their production; it has become a common 
inconveniency. In the circumstances, this term sure reflects on both artistic and commercial work. Mass 
communication media produce alienation as well as using it as a theme. This term is covered diversely 
on TV shows and in movies. In this study, discourse analysis of the first and second episodes of Black 
Mirror is carried out, and alienation is described in terms of how it takes place in its narrative style. 
Starting from this point of view, it can be concluded that TV shows reflect the social atmosphere. It 
can also be concluded that mass communication media produce and spread consumption behavior, 
and the assumption regarding the individuals’ assigning meanings to commodities is affirmed. 
In addition to this, the argument which suggests that technology in parallel with its development 
increases alienation is put forward in this study.If TV is considered as mass medium that has got 
a social responsibility, then the analysis in respect of TV products are made from a wrong starting 
point. TV is a corporation of which first priority is to generate an income. Moreover, TV is all about 
people; people love to watch, cultural industry offers people various amusements, and TV sells one 
of the ways of gaining pleasure. Also, this pleasure is almost free; the audience feels comfortable 
in their safe houses.TV creates a simulation along with its channels and broadcast streaming. When 
the TV is turned on, it becomes a representation of reality from which people can’t take their eyes 
off, and this could also become a determiner regarding our relationships with the external world. 
TV which brings things to agenda, makes a spiral of silence, also gives shape to our perception of 
life. Baudrillard uses the term simulation instead of representation. (Mutlu, 1999: 142). According to 
this, if a sign is not a signal of an underlying reality but rather a signal of other signs, then the whole 
system becomes simulacra. For Baudrillard; TV is quite important in this sense, because the reason 
for hyper-reality is TV in a way.Another term mentioned in this study is alienation. Alienation was 
first used by Hegel as a philosophical term. According to Hegel, objects gain meaning and form due 
to other things excluding themselves. At this stage, alienation is inevitable for individuals.  (Doğan, 
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1998: 25-26). In modern societies, alienation is the loss of humane meanings. (Parkan, 2005: 61). 
Capitalism is lived through commodities; it is validated and strengthened in this way. (Fiske, 1999: 
23). In societies where intensive stage is valid, production activity creates the term alienation that is 
the counterpart of the creative process. The term alienation has been used in various meanings since 
Hegel (Doğan, 1998: 27):

1. Weakness (The fate determines the future.)

2. Meaninglessness (the feeling that life is pointless)

3. Indecision (Behavior deviations, insecurities and endless individual competition become common.)

4. Cultural alienation  (the feeling of detachment from the settled values of the society)

5. Isolation from the society (exclusion, the feeling of loneliness)

6. Self-alienation (humans’ not being able to perceive their own reality)

Production studios produce commodities, and they sell them to distributors and broadcasting 
corporations for profit. However, the circulation of commodities is not limited to this: the function 
of a cultural commodity or a TV program does not come to an end as soon as it is sold, the program 
changes and becomes the producer itself while being consumed. What it produces is the audience 
that is sold to advertisers (Fiske, 1999: 39).  While all the resources are becoming industrialized 
in our society, pop culture remains as an industrialized culture. Today, people can’t produce their 
own moral and material commodities on their own like clans can. The creativity of pop culture is 
not related to the production of commodities. It is related to the prolific use of industrial products. 
In this culture, the art of people is to “do with less”. The culture of daily life requires the use of 
the resources of capitalism creatively and with good taste. The production of popular commodities 
is out of control of the ones who produce commodities against cash. In cultural economy, popular 
commodity production is related to the productivity of the ones who use it. (Fiske, 1999: 40-46).In 
this part, the first and second episodes of the series Black Mirror are going to be analyzed through 
discourse analysis method. Each season consists of 3 episodes. In addition to this, the second season 
has got an extra episode. Each episode lasts for 40 minutes in minimum and 60 minutes in maximum. 
Each episode has got a different narrative style, characters and story lines while the themes of the 
episodes are in common.Ourknowledge of theworld is not objectivetruth. Reality is onlyaccessibleto 
us throughcategories, thusourknowledgeandrepresentations of theworldare not reflections of thereality 
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‘outthere’. Theyareproducts of ourways of categorisingtheworld, or, in discursiveanalyticalterms, 
products of discourse. (Jorgensen ve Phillips, 2002: 5) Discourse analysis focuses on language; it is 
also examined through reflexivity, conditions and context though. These conditions include semiotic 
aspect (language, symbols, images, gestures…), activity, material, political, sociocultural aspects.
Alltheaspects of a situation- allthebuildingtasks in action-togetherconstitute a systemwithinwhicheach 
of thecomponentsoraspectsgivesmeaningtoalltheothersandgetsmeaningfromthem at thesame time 
(Gee, 1999: 81-83).The first principles of critical discourse analysis can be found in critical theory of 
Frankfurt School before World War II. At the end of 1970s, the method began to focus on language 
and speech. As social sciences, psychology and other sciences improved; the method also went 
forward. In the first episode of the series, wide angleis used frequently. Wide angle is a scale shot 
that summarizes the final situation. The audience in front of the TV, empty streets (while everyone is 
watching TV), and people waiting for the show are described through this plan. The effect of empty 
halls is increased thanks to white light.In season 2, episode 1, low-energy colors are used intensively. 
For the editing, soft transitions like dissolve are preferred and the episode is an example of science 
fiction that takes place in a romantic atmosphere. The frame of the story is set in one place. The 
plans that look like photographs consolidate the romantic atmosphere.Black Mirror which doesn’t 
give much place to signs is a suitable paradigm for discourse analysis with its simple, direct and 
impressive narrative style. The series covering the theme of alienation gathers different characters 
together via critical stories. In the series, everything becomes a commodity, emotions become rather 
ordinary, and there is an atmosphere where Reisman and Morin’s consumption heroes are in the 
foreground. TV is a popular mass medium, and in spite of the developing technology it still remains 
important as a traditional means.Black Mirror which narrates the broadcasting system that re-creates 
its signs criticizes popular culture. Starting from this, it could be stated that mass communication 
media criticize popular culture as well as producing and spreading it. Assuming that individuals 
assign meanings to commodities, it could be asserted that TV makes the audience get to know, love 
and desire commodities.
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Öz: Günümüz dünyasında hızla gelişen iletişim tekno-
lojileriyle ortaya çıkan küreselleşme farklı kültürlerden 
insanları her zamankinden daha fazla birbirleriyle 
iletişim kurmaya itmektedir. İletişim kurabilmek için 
ise ana dil dışındaki yabancı dilleri öğrenmek zorunlu 
bir ön koşul halini almıştır. Dilbilgisi süreçleriyle 
iletişimsel süreçleri birbirinden ayıran yabancı dil 
öğretimi anlayışının ise eksik kaldığı ve başarısız 
olduğu görülmüştür. Bu bağlamda iletişimsel süreçlerle 
diğer süreçleri bir araya getiren olgu ise “iletişimsel 
yeti” olmuştur. İletişimsel yeti iletişim kurabilmesi 
için gerekli tüm donanımların yeterli bir biçimde 
bireye verilmesidir. Bu bağlamda iletişimsel yeterlik 
öğrenilen dilin yanı sıra o dilin kültürünü de anlayıp 
ona göre davranış geliştirmeyi gerektirmektedir. Yani 
iletişimsel yeterlik aynı zamanda kültürel yeterliktir. 
Bu da gerçek ortam ile öğrenme ortamının arasındaki 
ilişkinin kurulmasına bağlıdır. Sinema filmlerinin dil 
ile yaşam arasındaki bağı yakınlaştırma özelliği söz 
konusudur. Makalede iletişimsel yetinin yabancı dil 
öğrencisine sinema filmleri üzerinden kazandırılması 
ele alınmaktadır. Çünkü film dünyayı kavrama ve 
onun üzerine düşünmenin bir başka yoludur.

Anahtar Kelimeler: Sinema, Yabancı Dil Öğretimi, 
Film, İletişimsel Yeti, İletişim

Abstract: In today’s world, globalization, as the 
outcome of communication technologies develop-
ing rapidly, motivates people from different cultures 
to intercommunicate more than it has ever been. 
Learning languages other than the native one, in this 
respect, has become a prerequisite for establishing 
communication. Inadequacy and failure of the foreign 
language teaching approach, based on differentiating 
grammar and communication processes has been 
observed. In this respect, the term “communicative 
competence” brings communicative and processes 
together. Communicative competence is providing the 
individual with all necessary equipment adequately 
so as to establish communication. In this sense, be-
sides the language itself, communicative competence 
necessitates understanding and developing behaviors 
according to the culture of that language. In other 
words, communicative competence also means cultural 
competence; and this fact depends on establishing the 
relation between real and learning environments. This 
article discusses bringing communicative competence 
to foreign language students through movies, with 
their quality of establishing the connection between 
life and language closely. Because, cinema is the 
way of comprehending the world and thinking on it.

Key Words: The Cinema, Teaching of  Foreign 
Language, The Film, Communicative Competence, 
Communication
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Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi 
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi 
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir. 
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.
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ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES 
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND 

HOUSES 

Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014, 
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically 
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was 
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 

Giriş

Farklı kültürlere mensup insanlar arasındaki 
iletişimin meydana gelmesi dilbilimsel açıdan 
ancak yabancı dil eğitimiyle mümkün olmaktadır. 
Küreselleşme kavramı ulusların birbiriyle iletişim 
içerisinde olmasının önemli bir nedeni olarak 
karşımıza çıkarken bu bağlamda hızla gelişen 
iletişim teknolojileri ulusların ve kültürlerin bir-
biriyle olan sosyo-kültürel ilişkilerini arttırmasına 
her zamankinden daha fazla olanak sağlamış, 
onlara birbirini daha yakından tanıyacak açılımları 
beraberinde getirmiştir. Bütün bu gelişmeler ise 
insanlara anadili haricindeki yabancı dilleri öğ-
renmeyi zorunlu bir ön koşul olarak dayatmıştır. 
Çünkü iletişim ancak dil olgusu ile sağlanabilir. 
Bu durum yabancı dil öğretimi kavramıyla ileti-
şim kavramını birbiriyle aynı paralele taşımıştır. 
Sonuç olarak ise yabancı dil öğretiminde başarıyı 
çoğu zaman engelleyen en önemli nedenlerden 
biri öğretme-öğrenme süreçleriyle iletişimsel 
süreçlerin eşdeğer olduğunun göz ardı edilmesi 
olmuştur. Tam da bu noktada makalenin amacı 
yabancı dil öğrenme süreçleriyle birlikte iletişimsel 
süreçlerin de öneminin vurgulanması, iletişimsel 
süreçleri ve öğrenme süreçlerini aynı paralele 
taşıyacak olan “iletişimsel yeti”nin kazandırıl-
masında otantik materyal olarak dramatik ve 
özgün sinema filmlerinin nasıl bir işleve sahip 
olduğunun incelenmesidir.

İletişimsel süreçlerle diğer süreçleri bir araya 
getiren iletişimsel yeti kavramıdır. İletişimsel yeti 
toplum içerisinde yer alan ve kendi ortamında 

başka bir dili öğrenmeye çalışan bireyi merkeze 
koyacak olan olgudur. İletişim kurabilmesi için 
gerekli tüm donanımların yeterli bir biçimde 
bireye verilmesidir. Bu sebeple makalenin sorun-
salını yabancı dil öğretiminde iletişimsel yetinin 
kazandırılmasına katkı bağlamında özgün sinema 
filmlerinin işlevi oluşturmaktadır.

Günlük yaşam içerisinde geçen olaylar görsel 
ve işitsel imgelerin birbiriyle kesiştiği sinema 
filmlerinde en dolaysız ve en ekonomik haliyle 
insanlara aktarılabilmektedir. Bu nedenledir ki 
dünyada her geçen gün dil öğretiminde yeni ve 
farklı uygulamalar gündeme gelirken özellikle 
iletişimsel yaklaşımlara ve kültürler arasılığa vurgu 
yapan özgün gereçlerin kullanımı öncelikli hale 
gelmiştir. Edebiyat, sinema ve müzik alanlarından 
oluşan farklı iletişim türleri yabancı dil öğretiminde 
asli unsurlar olarak öne çıkmıştır. Bu malzemeler 
içerisinde görsel-işitsel olanlarla gerçekleştirilen 
öğretim gittikçe yaygınlaşmıştır. Yani “görüntü” 
birçok alanda olduğu gibi yabancı dil öğretiminde 
de önemli bir rol üstlenmiştir. Çünkü “görme 
konuşmadan önce gelmiştir. Çocuk konuşmaya 
başlamadan önce bakıp tanımayı öğrenir”(Berger, 
2005:10). Devingen ve devingen olmayan görün-
tüler içerisinde devingen görüntü olarak yer alan 
filmler yabancı dil öğretiminde önemli bir yere 
sahiptirler. Çünkü, “fotoğraftaki dondurulmuş 
zaman karşıtlığında bu sefer ‘hareket’ öğesi öne 
geçtiği için, ‘gerçek’ denilen şey çok daha tam 
olarak yansımaktadır”(Başkan,1988:368). Bu 
makalede “film” kavramıyla kastedilen devingen 
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ve işitsel bir görüntü yapısına sahip olan öğren-
ciler için değil genel izleyici için yapılmış özgün 
dramatik sinema filmleri olacaktır.  

Ortak bir dili konuşmak ortak bir kültürel bilince 
ve ortak iletişim kurma isteğine bağlı olacağı 
düşüncesinden yola çıkılırsa yabancı dili öğrenen 
öğrencinin iletişim yeteneğini geliştirerek hem 
kendi kültüründeki yabancıyı hem de karşı-
sında yabancı olarak yer aldığı kültürü anlayıp 
ona göre davranış geliştirmenin yanı sıra farklı 
olanı tolere etme duygusunu da geliştireceğini 
öne süren Asuman Ağaç sapan, dil becerisi 
edinmek kadar hedef dilin toplum ve kültürüne 
karşı olumlu duygular beslemenin önemine de 
vurgu yaparak iletişim perspektifinden bir bakış 
açısı sergilemenin aynı zamanda ulusların birbi-
riyle kültürel temasının kültürler arasında barışa 
dayalı bir diyaloğun öncüsü olabileceğini ortaya 
koymaktadır(2002:84-86). Çünkü öğrenendeki 
iletişim yeterliği, öğrenilen ikinci dilin kültürünü 
anlama, empati kurma ve değerlendirme yetisi-
nin kazandırılmasında önemli rol oynamaktadır. 
Yani iletişimsel yeterlik aynı zamanda kültürel 
yeterliktir. Bu bağlamda özellikle özgün mater-
yallerin yabancı dil öğretiminde iletişimsel yetinin 
kazandırılması açısından gerçek yaşam ve hedef 
dilin kültürüyle kurduracağı ilişki ve öğrenenin 
motivasyonunu arttırma konusundaki işlevi açısın-
dan önemli bir role sahip olduğu öne sürülebilir. 
Bu özgün materyaller müzik, edebiyat ve sinema 
ürünlerinden seçilebilir. Dramatik sinema filmleri 
özgün materyaller arasında görsel-işitsel boyutu 

nedeniyle eğitim ve iletişim alanında önemli bir 
yere sahiptir. Bu makalenin önemi yabancı dil 
eğitiminde iletişimsel yaklaşımın ve kültürün 
Türkiye ve dünyada yabancı dil eğitiminde ihmal 
edilmemesi gereken temel bir boyut oluşuna 
dikkat çekmek ve bu konuda disiplinler arası bir 
yaklaşım sergileyerek ortak kesişim kümesi olan 
dilbilim, eğitimbilim ve iletişimbilimden oluşan 
bu alanda çalışma yapacak olan bilim insanlarına 
ve eğitmenlere bir bakış açısı sunma iddiasıdır.

Yöntem

Günümüz dil öğretimine yön veren -Avrupa Konseyi 
Yabancı Diller Eğitimi Ortak Başvuru Metni-nin 
hazırlanmasındaki kuramsal çerçeveyi “İletişimsel 
Yaklaşım” ve “Dilbilim Kuramları” oluşturmaktadır. 
Bu makalede yöntem olarak iletişim kuramının 
yabancı dil öğretimi için öngördüğü “iletişimsel 
yeti” kavramı bilimsel literatür çerçevesinde tar-
tışılacaktır. Tartışma Amerikalı dilbilimci Noam 
Chomsky’nin F. Saussure’ün langue (toplumsal-
dil) parole (bireysel-söz) ikiliğine karşılık gelen 
performance (dil edimi) ve competence (dil 
edinci-yetisi) ikiliği üzerine inşa edilmiş olan 
üretimsel dönüşümcü dilbilgisi okulu görüşleri 
üzerine dayalı “bilişsel öğrenme yaklaşımı”na 
bir eleştiri olarak öne sürülen “iletişimsel yeti” 
(communicative competence) kavramı üzerinden 
gerçekleştirilecektir. “İletişimsel yeti” kavramı 
onu ilk kez ortaya atan D. Hymes’in tanımla-
maları ve Christian Metz’in sinema pedagojisi 
bağlamındaki görüşleri üzerinden tartışılacaktır. 
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Yalnızca dil yetisi, yabancı dil öğretiminde kül-
türel ve sosyal boyutu ortaya koymaktan uzaktır. 
Kültürel iletişimi öne çıkaran iletişimsel yeti ya-
bancı dil öğretiminde dilin kullanıldığı bağlama 
uyumlu olmayı sunar. Bu da öğretim sırasında 
yabancı dille kullanılacağı gerçek ortam arasın-
daki ilişkinin kurulmasına bağlıdır. Bu ilişkinin 
kurulmasında derste kullanılan teknolojik araç 
ve gereçler gibi etkenler öğretme ve öğrenme 
süreçlerinde iletişim araçlarından faydalanılması 
sorunun çözülmesinde önemli bir rol oynamak-
tadırlar. Makalede öğrenenin kendi kültürünün 
hedef dilin davranış ve zihinsel kodlarının yani 
iletişimsel yetinin öğrenen tarafından kazanıl-
masında sinema filmlerinin dili yaşama geçirme 
özelliğinin öneminin ve iletişimsel yetinin yabancı 
dil öğrencisine sinema filmleri üzerinden ne tür 
yararlar sunabileceğinin ortaya konulması temel 
amaçtır. “Sonuçta film dünyayı kavrama ve onun 
üzerine düşünme yoludur”(Metz, Akt: Dudley 
Andrew, 2000:268).

Dil ve İletişim İlişkisi

Dil ve iletişimsel yeterlik üzerine yapılan çalışma-
ların geçmişini 1970’li yıllara kadar dayandırmak 
mümkündür. Özellikle bu dönemde dilin iletişimsel 
boyutu ilk kez gündeme gelmiştir. Çünkü dilin 
birincil işlevi bildirişimdir. Bildirişim ise kişiler 
arasında gerçekleşen bir süreçtir. Bildirişimi 
çizgisel bir süreç olarak ortaya koyan Shanon 
ve Weaver’a göre; dilsel bildirişimde konuşucu 
(enformasyon kaynağı), mesaj (gönderi) iletici 
tarafından bir sinyale dönüştürülür. Dinleyiciye 

bir kanal aracılığıyla kodladığı göstergesel bir 
bütün olan mesaj iletilir. Alınan gönderi daha 
sonra hedefe ulaşır.  Eğer konuşucu ve dinleyici 
ortak bir kodu kullanırsa bilgi aktarımı gerçek-
leşmiş olur. Sinyal gürültüden etkilenebilir yani 
mesaj hedefe ulaştığında aynı anlamı taşımıyor 
olabilir (McQuail ve Windhall, 1997:27). Bu 
süreç içerisinde işlevler sürekli değişir. Dilsel 
bildirişimin bir taslağını Shanon ve Weaver’ın 
iletişim modeline benzer şekilde 6 temel ileti-
şimsel öğeyi (konuşucu, dinleyici, bağlam, kod, 
kanal ve mesaj) bir araya getirerek oluşturan 
Roman Jakobson’a göre bu altı etkenden birinin 
diğerlerine göre öne çıkması sonucu da 6 değişik 
işlev ortaya çıkar. Anlatımsallık İşlevi, Çağrı 
İşlevi, Sanat İşlevi, Üst Dil İşlevi, İlişki İşlevi, 
Gönderge İşlevi (1983:57).

Bir sanat olarak sinemanın varlığı belli bir amaç 
güderek, sözlü ve hareketli görüntü yoluyla, belli 
bir bildiri aktarmasına bağlıdır. Yani sinema an-
latımı genel olarak yukarıda aktarılan bildirişim 
modeline özelde ise insan dili modeline benze-
mektedir (Başkan,1988: 373). İnsan dili yalnızca 
sözel olmasına karşın sinema dili görsel-işitsel’dir. 
Dolaysıyla zengin bir anlatım aracıdır.

Genel anlamda öğrenme etkinlikleri içerisinde dili 
öğrenme ve dili kullanma en karmaşık etkinlikler-
den biri olarak görülür. Dile dayalı aktiviteler yani 
insan dili üzerinden mesaj yaratmak, dilbilimsel, 
fizyolojik ve ruhbilimsel bazı süreçleri berabe-
rinde taşımaktadır. Dilin yazılı ve sözlü olmak 
üzere iki boyutu olmasına karşın sözlü boyutu 
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her zaman birincil niteliktedir. Sözlü bir bildiri-
şim aracı olarak tanımlanan dilin işlevi daha çok 
konuşma etkinliği etrafında odaklanmaktadır. Bu 
yüzden de yabancı dil öğretiminde dünyayı sözel 
göstergeler üzerinden anlatabilmenin yetkinliği 
öğrenciye kazandırılmaya çalışılmaktadır. Burada 
Oğuz Adanır yazılı değil de sözlü dil yetisinden 
bahsedilmesinin nedenini belki de söylevsel 
ve şiirsel özelliklerinden dolayı öykülü filmin 
daha çok konuşulan dil yetisini çağrıştırmasına 
bağlamaktadır(2013:16).

İletişimsel Yeti Kavramı

Dilbilimin önemli kuramcılarından biri olan F. De 
Saussure -Genel Dilbilim Dersleri- adlı kitabında 
bireylerin belleğinde yer alan söz imgelerinin 
ele alınmasıyla dili oluşturan toplumsal bağın 
betimlenebileceğini belirtirken, topluluğu oluş-
turan her bireyin beyninde yerleşmiş toplumsal 
bir dilbilgisi dizgesi olan dilin (langue), bireysel 
olan sözden(parole) ayrılması gerektiğini ortaya 
koymaktadır(1985:16). Birbirinden ayrılması 
imkansız olan bu ikili sonraki dönemlerde ya-
pısal dilbilimin gelişmesinde temel bakış açısını 
oluşturacaktır.

İletişimsel yetinin ve onu ortaya çıkaran yabancı 
dil öğretiminde iletişimsel yaklaşım kuramının 
öncesinde yer alan, temelini çağdaş dilbilimin 
kurucusu Ferdinand De Saussure’ün attığı “yapı-
sal” yaklaşım dilbilgisel yapıların ve sözcüklerin 
öğrenilmesiyle dilsel iletişimin sağlanabileceği 
düşüncesini öne sürmektedir. Bu varsayım üzerinde 

ilerleyen dilbilimcilerden biri olan Noam Chomsky 
üretici dönüşümsel dilbilgisi yaklaşımıyla bir dilin 
tümcelerini tanımlayarak söz dizim ağırlıklı bir 
inceleme yapmıştır. Sonlu sayıda kural ve dilbilgisel 
ilkeden sonsuz sayıda tümceler türetileceğini öne 
sürerek yabancı dil öğretiminde dilbilgisel ağır-
lıklı incelemeleri sürdüren Chomsky, “Sözdizim 
Kuramının Görünüşleri” adlı yapıtında konuşucu 
/ dinleyici’nin diline ilişkin bilgisi olan “edinç” ile 
dilin somut durumlardaki gerçek kullanımı olan 
“edim” arasında tıpkı Saussure’ünkine benzer 
bir ayrım geliştirir(1983:213). Saussure’ün dil/
söz diyalektiğini edinç / edim ikilisi olarak farklı 
bir boyuta taşıyan Chomsky’e göre “Bireylerin 
dilsel bilgisini oluşturan sonsuz sayıda tümce 
üretip anlamayı sağlayan düzeneğe ya da kurallar 
dizgesine edinç denilmekte, bu kuralların somut 
söz eyleminde büründüğü biçime edim adı ve-
rilmektedir” (Vardar,1982:39). Kısacası yabancı 
dil öğrenme konusunda Chomsky’in yaklaşımı, 
bireylerin kendilerinde doğuştan var olan edinç ile 
edimin gerçekleşmesi sonucunda dili kullanabilir 
ve yaratıcı olabileceği üzerine olmuştur.

Chomsky’nin bu tezine karşı çıkan veya onu 
yeterli bulmayan bilim adamlarından biri olan 
“sosyal-dilbilimci, Dell Hymes, iletişimsel yeti 
(communicative competence) terimini ortaya 
attı. Bu terim araştırma ve eğitim alanında bugün 
hala güncelliğini koruyor”(Browne, 2006:245). 
Dilin doğru ve yerinde kullanımı, iletişim orta-
mının dil dışı kurallarını da bilmeyi gerektirdiği 
düşüncesinden yola çıkılarak yabancı dil öğre-
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niminde ve dil yeteneğinin geliştirilmesinde dil 
dışı özelliklerin rolü de tartışılmış iletişimsel 
yeti konusunda yeni yaklaşımlar ve görüşler 
geliştirilmiştir. İletişimsel yeti kavramını ortaya 
atan Hymes edim / edinç kavramlarını öğrenenin 
içinde bulunduğu toplumsal yapı ve çevreyi göz 
ardı eden sosyo-kültürel unsurlardan bağımsız bir 
kavram olarak eleştirmektedir (1988:24). İletişimsel 
yaklaşım bağlamında bir dili öğrenmek, öğrenci-
nin öğrendiği yabancı dilin kültürünü algılaması, 
konuşmasıyla birlikte durumlara uygun tepki 
vermesi anlamına gelmektedir. Dolaysıyla çevre 
ve toplumun yarattığı kültür olgusu toplumun bir 
üyesi olarak insanın bilgi, inanç, sanat, değer, 
ahlak, hukuk, vb. her türlü beceri ve alışkanlık-
larını içeren bütün olarak iletişimsel yaklaşımın 
en önemli parçasını oluşturmaktadır. Şu halde 
Chomsky’nin dili sosyal bağlamından kopuk 
analiz ettiğini öne süren bir toplumbilimci olan 
Hymes’e göre dilin toplumsal yönünü ihmal eden 
bir edim kavramı dilbilgisini, edinç psikolojik 
gerçekleşimleri, yaratıcılık ise söz dizimsel üretimi 
çağrıştırıyor (1988:18). Dili öğrenende iletişimsel 
yeterliğin oluşması, toplumsal düzeyde her iki 
kültür arasındaki(öğrenenin ana dilinin kültürü 
ile öğrenilen dilin kültürü) arasındaki bağlantıyı 
sağlayan, düşünce, duygu ve davranışın anlaşılması 
noktasında önemli rol oynar. İletişimin eksiksiz 
biçimde gerçekleşmesi ve aksamaması ise bir takım 
koşullara bağlıdır. Bunların başlıcalarından biri 
konuşucuyla dinleyici arasındaki bilgi, deneyim, 
duygu vb. ortaklığının bulunmasıdır. “Bildirinin 
yan anlam ve düz anlam açısından ortak bir temele 

dayanmasıdır. Bu bağlamda bireylerin birbirilerini 
her durumda kolayca anlamasını sağlayan olgu 
ortak bilgi ve ortak kültürdür”(Vardar,1982:17). 
İletişimsel yetiyle kültürün ilişkilendirilmesinin 
temel nedeni ise kültürel alandaki etkileşimleri 
kapsıyor olmasındandır. Yabancı dil öğretimiyle 
ilgili dilbilimsel yaklaşımların yanı sıra yabancı 
dil öğretiminde görsel-işitsel malzeme olarak 
sinema filmini kullanırken öğrenenin hedef dille 
ana dili arasındaki ilişkiyi kurmada kültürel açıdan 
yaşanan etkileşimlerin öğrenen üzerindeki etkisi 
söz konusudur. Bu bağlamda öğrenci ile önemli 
bir bağ kurması açısından kültür olgusu ortaya 
çıkmaktadır. Yabancı dil öğretiminde salt dilsel 
kuralların öğrenciye aktarılmasıyla yetinilmesi dil 
ile kültür arasındaki bağlantının kopmasına neden 
olacaktır. Bu yüzden iletişimsel yeti yabancı dil 
öğretimiyle ilişkilendirilirse geçmişte kullanılan 
dil öğretim yöntemlerinin, öğrenilen dilin ait 
olduğu kültürü öğretmekten çok, o dili konuşan 
bireylerin dilsel becerilerini taklit etmeye yönelik 
olduğunu gösterecektir. Oysa bir yabancı dili 
öğrenme deneyimi kişinin kendi dünya görüşü 
sınırlarını aşmak için bireye bir şans sunmaktadır. 
Başka bir dil aracılığıyla iletişim kurma dene-
yimini yaşamayan bir birey içinde var olduğu 
çevre konusunda da duyarsız bir birey olarak 
yaşamını sürdürecektir. Dolaysıyla bir yabancı 
dili öğrenmeye çalışma etkinliği kültürel bir 
duyarlılığı ortaya çıkarmaktadır.

Özetle yabancı dil öğretiminde iletişimsel yetinin 
kültürel yeterliği de sağladığı ilişki sürecinde 
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görsel işitsel dil bir iletişim aracı olarak önemli 
bir işlev görür. Bu bağlamda yabancı dili öğrenen 
ve özgün sinema filmlerinden yararlanan kişi; 
dilin kullanıldığı çevreyi ve bağlamı, hedef dile 
ait toplumun beden dilini, davranış biçimlerini 
ve tutumlarını görmelidir. Sonuçta iletişimsel 
yetinin sağlanması kültürlerarası diyaloğu (in-
terculturalisme) kurma becerisini yabancı dil 
öğretim sürecinde öğrenene kazandırabilecektir.

İletişimsel Yetinin Kazandırılmasında Görsel 
İşitsel Araçlar  

Genel anlamda imge öğretimi ya da imgeyle 
öğretim konusunda kültüre ilişkin değer, davranış 
ve tutumların anlaşılabilmesi önemli bir anahtar 
rolü oynamaktadır. Dolayısıyla iletişimsel yeti 
yeterince doğru gerçekleştirilemezse sınıfta 
yabancı dili öğrenen öğrenciler gerçek yaşamda 
iletişim sorunu yaşayabileceklerdir. Bu bağlamda 
S. Bolton, bir çocuğun ana dilini öğrenirken yal-
nızca dilbilgisel sözcükleri öğrenmediğini aynı 
zamanda cümlelerin oluşturulma zamanını, sözün 
söylenmesi gerektiği ortamı ve bir sosyokültürel 
bağlamı da öğrendiğini ileri sürmektedir(1996:25). 
“Edinç” kavramını “bağlama uygunluk” anlamına 
taşıyacak şekilde geliştirerek “iletişimsel edinç” 
kavramını öne süren Hymes’e göre (1988:22) 
bağlama uygunluk duygusu dil öğrenirken edinilen 
iletişim kuralları bilgisinden türer. Şu halde edini-
lecek yabancı dilin gerçek kullanım ortamlarıyla 
ilişkisi kurulmalıdır. Bu nedenledir ki görüntü 
birebir eşleme yapan, ana dile çeviri yapmaya 
yarayan bir olgu olarak görülmemelidir. Görüntü 

belli bağlamlara ilişkin sözcükleri açıklamak için 
çok gerekli bir etken olan bildirişim ortamını 
yaratacak öğe olarak algılanmalıdır. Ancak bu 
şekilde dilin yalnızca bir kurallar dizgesi olmanın 
ötesine geçerek iletişim işlevinin da öne çıkması 
sağlanabilecektir. Bu yaklaşım Ömer Demircan’a 
göre “iletişimsel bir dil ve dil kullanım modeli 
seçerek; öğretim biçiminin, araç ve gereçlerin, 
öğretmen ile öğrenci rolleri ve davranışlarının, 
sınıf içi etkinlikler ile uygulamaların ona göre 
düzenlenmesini gerektirmektedir”(2012:292). 
Bu ortamı yaratacak gerçekliğe en yakın ortam 
görsel işitsel iletişim araçlarının yardımıyla sağ-
lanabilir. Görsel-işitsel iletişim araçları içerisinde 
ise sinemanın önemli bir işlevi olacaktır.

Görsel-İşitsel araçlar yabancı dil öğretiminde 
hem göze hem de kulağa hitap eden araçlar 
anlamında kullanılmışlardır. Televizyon, video 
filmleri, sinema filmleri gibi araçlar görsel-işitsel 
araçlar kapsamına girmektedirler. Murat Barkan  
“Uzaktan Öğretimde Video” başlıklı makalesinde 
birçok alanda kullanılabilecek video ile eğitimin 
yabancı dil dersleri için de kullanılabileceğini 
vurgulamaktadır(1988:166-167).Özellikle kültü-
rel uyum açısından iletişimsel bağlamda gerekli 
olan temel dil becerilerinin kazandırılması için 
Almanya’daki Türklerin durumunu örnekseyen 
Barkan video teknolojisinin ürünlerinden yarar-
lanmanın önemine işaret etmektedir.

1960’lı yıllardan itibaren başlayan dil öğretiminde 
görsel-işitsel yöntemlerden yararlanmaya yönelik 
çalışmalar görsel-işitsel teknolojinin gelişimiyle 
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daha yaygın ve daha fazla seçenek sunar hale 
gelmiştir. Bu durum karşısında modern yaşamın 
görsel-işitsel bir yapıya dayanmasında, bu yaşam 
tarzı içerisinde yer alan gençlerin büyük bir kıs-
mının görsel-işitsel algılamaya yatkınlığının rolü 
küçümsenemez. Özellikle video teknolojisi günü-
müzde DVD ve internetin sağladığı çoklu ortam 
olanaklarıyla yabancı dil eğitiminde iletişimsel 
yetinin geliştirilmesi açısından daha konforlu, 
pratik ve ucuz çözümler sağlamaktadır. 

1960’lardan sonra yoğun olarak kullanılan 
CREDİF(Centre de recherche et d’etude pour 
la diffusion du français) yöntemi görsel-işitsel 
bir yöntemdir ve metin-film ve ses bandını eş 
zamanlı olarak kullanmaya dayalıdır. Özellikle 
birinci düzey Fransızca öğretimi yani temel 
Fransızca(günlük dil) için kullanılmaktadır. Fransız 
halkı ve dilinin öğrenciye mümkün olduğu kadar 
olumlu yansıtılması önem arz etmektedir. Bu 
yönü CREDİF’in en güçlü yönüdür (Demircan, 
2012:233). 

Yabancı dil öğretiminde öğrenciye iletişimsel 
yetinin kazandırılması açısından güncel yaşamdan 
gerçek kesitler sunan özgün öğretim malzemeleri 
üç önemli işleve sahiptir; “Öğrenenin cesaretini 
hedef dile yönlendirme konusunda önemli bir 
motive edicidir. Dış dünyayla bağlantı kurabilme 
yeteneğini geliştiren ve test eden bir özelliği içinde 
barındırır. Yabancı dili öğrenen kişinin öğrendiği 
dilin kültürüne ait bilgileri kazanmasında zengin-
likler sunar”(Cedric, 2011:9).

Yabancı dil eğitiminde görsel-işitsel materyaller 
yabancı dil eğitimi için özel hazırlanmış mater-
yaller ve asıl amacı dil eğitimi olmayan otantik 
materyaller; diziler, reklamlar, müzik klipleri, 
sinema filmleri vb. olarak iki grupta ele alınabilir 
(Serdaroğlu, 1988:210). 

İletişimsel Yetinin Kazandırılmasında Sinema 
Filmleri

Görsel-işitsel araçların evrimi ve yaygınlaşması 
doğrultusunda eğitim iletişimi kapsamında, iletişim 
araçlarının ve teknolojilerinin eğitime katkısı ve 
etkisi üzerine çalışmalar yapılmıştır. Özellikle 
70’li yıllardan itibaren yaygınlaşan bu araştırmalar 
görsel işitsel teknolojilerin öğrenciler üzerindeki 
güdüleyici özelliği üzerine gerçekleştirilmiştir. 

Avrupa dil ve kültür çeşitliliğinin korunması ve 
geliştirilmesi, farklı anadile sahip Avrupalılar 
arasında iletişim ve etkileşimi kolaylaştırmak, 
yakınlaşma sağlamak amacıyla günümüz dil 
öğretimine yön veren Avrupa Konseyi Yabancı 
Diller Eğitimi Ortak Başvuru Metni’nde yer alan 
bireyin “genel yetenekleri”, “iletişimsel dil yete-
neği” ve “dil yeterliliği” olmak üzere her 3 yetinin 
öğrenen de geliştirilebilmesi için oldukça zengin 
bir zemin sunmaktadır. Bu çalışmalar öğrenenin 
o dile ait, özellikle belirli bir bağlam içinde dilin 
farklı düzeylerini keşfetmesini ve daha gerçekçi 
bir dil kültürü edinmesini sağlayacaktır (Diller 
İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni,2-8-9-10).

Kültürel ve sosyal bakışın kazanılması, iletişimsel 
yeterliğin oluşturulması gibi önemli sorunların 
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aşılmasında ise yaş ve dil seviyesine göre, öğ-
renilmiş bilgiler ve hedeflenen bilgilerin edinimi 
bağlamında dramatik sinema filmlerinin ders 
malzemesi olarak kullanılması yabancı dil öğre-
timine önemli katkı sağlayabilir düşüncesinden 
hareketle sinema filmleri arasında özellikle basit 
olduğu düşünülen türlerle ilgili (aksiyon, komedi 
filmleri vb…) açıklamalar yapıldıktan sonraki etapta 
anlaşılması daha zor olduğu düşünülen (toplumsal 
içerikli, sanatsal vb…) filmler gösterilebilir. Küçük 
yaştaki öğrenci imgesel oluşumların sinema dili 
ile nasıl yaratıldığı konusunda yabancılık çeker, 
bir süre sonra kendiliğinden ardışık hale gelen 
imgelerin daha önce gösterilmiş olan anlamlı 
olaylarla ilişkisini kurabilir. Böylece öğrenci hem 
imgelerle anlatılmak isteneni kabaca anlarken 
hem de görsel anlatım mekanizmasının önemi 
hakkında da bilinçlenir. Bu durumda görsel im-
geye dayalı dersler öğrencinin düşünmesini teşvik 
ettiği gibi, sözel bir yönü olmayan görüntünün 
etkin bir konuşmayı motive eden bir unsur olduğu 
da görülebilir. Öğrenciye hedef dildeki kişilerle 
olan doğal diyalog ortamlarında bulunma hissi 
uyandırarak öğrenim esnasında öğrencide oluşan 
gerilim, tutukluk ve çekingenlik gibi negatif 
etkenleri en aza indirmede katkı sağlar. Metin 
açıklamaları dersinde metin okunduktan sonra 
meydana gelen öğrenci sessizliğinin bir film 
gösteriminden sonra yaşanmayacağını örnek 
olarak belirten Christian Metz:

Mekanik bir kopyalama yeterliğine sahip sinemanın, 
nesnenin görüntüsüyle gerçek varlığını birbirinden 

ayırarak nesneyi özgürleştirip içerisinde daha 
çok söylevi barındıran imgeye dönüştürmesinin 
dünyevi olmayan (dünyada karşılığı bulunmayan) 
yöntemler çerçevesinde(flashback, paralel kurgu 
vb) başka imgelerle yan yana getirilebileceğini 
bu şekilde öğrencilerin yaşlarına göre ve özellikle 
film diline olan aşinalıklarına oranla uygun bir 
sinemasal öğretime katılabileceğini vurgulamak-
tadır(1970:165).

Bu önemli saptama öğrencinin film diline “toplum-
sal alışkanlıklar” çerçevesinde “yöntemsiz-doğal” 
sahip olmasıyla ilişkilidir. Günümüz çocuklarının 
görsel işitsel alana pedagojik yatkınlığı öğren-
cinin ardı ardına gelen imgeleri biçim ve içerik 
açısından daha öncekilerle kolaylıkla irtibatlandır-
masını sağlamaktadır. Böylece gerek yabancı dil 
öğretiminde gerekse diğer derslerin öğretiminde 
sinema öğrenen için ekstra çabayı gerektirmeyen 
pedagojik bir araç olarak ortaya çıkmaktadır. 
Metz sinema filminin öğrenene yalnızca nesne-
nin imgesini biliyor olmanın yeterli olmadığını 
bir de “söylevsel olgu” denilen şeyin bilincinde 
bulunması gerektiğini öğreteceğini özellikle vur-
gulamaktadır(1970:165). Bu da elbette öğrenenin 
düşündüğünü sözle ifade etmesine özellikle de 
yabancı dil öğretiminde sözlü ifadenin ortaya 
konmasına katkı sağlar. 

Yukarıda sinemanın özellikle biçimsel yönünün 
yani “sinematografik dil yetisi”nin öğretimdeki 
etkisi üzerine saptamalar yapıldıktan sonra içeriğe 
ait yani sinema filminin toplumsal ve kültürel yö-
nüyle ilgili yaklaşımları ele almak gerekmektedir. 
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Burada da öncelikle filmlerin türleri, ekolleri, 
yönetmenleri, senaryosu, afişi vb. konularda öğ-
renciye bilgi verilmek durumunda kalınmaktadır. 
İmgenin kültürel boyutu; yan anlam ve düz anlam 
ilişkisi, filmlerdeki tipik imgeler, stereotipler vb. 
konularında öğrenci eğitilmelidir. Yani öğrenci 
her şeyden önce tipik imgeleri algılayabilecek 
bir konuma getirilmiş olmalıdır. İkonlaştırılmış 
görüntüleri yani kültürel bir çıraklık dönemini 
aşması gerekmektedir. Bu bilgi genelde okullarda 
verilmediğinden kültürel miras yoluyla sahip 
olunabilmektedir. 

SONUÇ 

Yabancı dil öğretiminde özgün sinema filmlerinden 
yararlanma eğitimbilimsel ve dilbilgisel açıdan 
bazı işlevleri yerine getirebilir. Filmlerde çevreden 
kaynaklanan doğal seslerin kullanılması konuş-
manın yapaylığını ortadan kaldırabilir. Böylece 
öğrenci gideceği ülkenin dış ortamını birebir 
yaşayarak gerçek koşulları deneyimleyebilecektir. 
Sinema filmleri öğrencilerin konuşmasına, dili 
kullanmasına, motivasyonunu arttırmaya yardım 
edebilir. Değişik iletişim durumlarını gösteren 
sahneler sunarak öğrencilerin yabancı dildeki 
farklı aksanları ve dil düzeylerini keşfetmelerini 
sağlayabilir. Yakın plan çekimlerle ağzın konuş-
ma esnasındaki hareketini göstererek sesletimin 
öğrenci tarafından doğru öğrenilmesine yardımcı 
olabilir. Devingen görüntüler yoluyla beden dili 
kullanımının çözümlenmesini sağlayabilir.

Yabancı dil öğretiminde sinema filmlerinin yu-
karıda belirtilen öğrenene getirdiği yararlar film 
seçiminde dikkate alınması gereken şartların 
varlığına bağlıdır.

- Avrupa Konseyi Yabancı Diller Eğitimi Ortak 
Başvuru Metni’nde yer alan bireyin dil ye-
terliliğinin sağlanması açısından filmler öğ-
renciye izletilmeden önce iyice izlenmeli, 
analiz edilmeli, öğrenciye hangi dil becerisini 
kazandıracağına karar verilmeli. Buna uygun 
alıştırma ve teknikler planlanmalıdır.

- Seçilen filmin tamamı gösterilmeden en çok 
beş dakikalık bölümlere ayrılmalıdır.

- Konu, verilmek istenen bilgi karışık olmamalı. 
Akıcı ve anlaşılır olmalıdır.

İletişimsel yetinin kazandırılması öğrenenin dil-
bilgisel yeti kazanmasının yanı sıra kültürel ve 
sosyal bakış açısından dili bir ifade aracı olarak 
kullanabilmesine yardım eder. Öğrenen için hedef 
dile ait kültürel bir bağlam oluşturur. Sistemli bir 
imgenin kültürel yan anlamları üzerine yapılacak 
incelemeler aynı zamanda öğrenciyi çevresin-
deki egemen ideolojinin oluşturduğu kalıp ve 
söylemlerin etkisinden de kurtarabilir. İletişimsel 
dil yeteneğinin kazandırılması açısından derste 
ilgili toplumun kültürel değerlerinin tanıtılması, 
davranış şekilleri, olaylar karşısında tutumları, 
sergileyecekleri hal ve tavırlarının öğretilmesi 
ana kriterler olmalıdır. Yani öğretim sürecinin 
tek amacı öğrencinin dönemin öğretilen dile 
ait kültürün toplumsallaşma sürecine mümkün 
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olduğu kadar yoğun bir şekilde katılmasını sağ-
lamaktır. Bu aynı zamanda öğrencide oluşacak 
düşünce yapılarının da özgürleşmesinde önemli 
bir rol oynayabilecektir. Öğrenci kendi kültü-
rünün karşısındaki kültürü görsel-işitsel okuma 
yoluyla daha doğru ve çabuk anlayacak “öteki” 
kültürlere karşı hoşgörü duygusu gelişebilecek-
tir. Toplumsal kalıplar, önyargı, ırkçılık, vb gibi 
iletişimsel yeterliğinin kazanılmasını engelleyen 
unsurlar ortadan kaldırılacaktır. Sistemli bir im-
genin kültürel yan anlamları üzerine yapılacak 
incelemeler aynı zamanda öğrenciyi çevresindeki 
egemen ideolojinin oluşturduğu kalıp ve söylem-
lerin etkisinden kurtarabilir. 

İletişimsel yetinin öğrenciye kazandırılması 
açısından sinema filmlerinden yararlanma aynı 
zamanda eleştirel görsel okur-yazarlığın da ge-
liştirilmesini dolaysıyla eğitimin ve toplumun 
yeniden yapılanmasının önemli bir parçası olmasını 
sağlayacaktır. Görsel kültürün önemini algılayan 
ve bu bağlamda sinema filmlerinden yararlanan 
bir eğitim sistemi öğrenen kişinin salt yabancı 
dil öğrenen biri değil aynı zamanda toplumsal 
süreçlere de katılım sağlayacak becerileri gelişmiş 
ideal birey olmasına katkıda bulunacaktır.
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EXTENTED ABSTRACT

Communication among people from different cultures is only possible through foreign language edu-
cation, from a linguistic point of view. Today, globalization stands as one of the important causes of 
mutual communication people and the nations. Rapidly evolving communication technologies allow 
improvement of socio-cultural relations more than ever, while, at the same time, impose people that 
learning foreign languages to as a mandatory prerequisite simultaneously. That is because; commu-
nication can only be achieved through the phenomenon of language. In this respect, one of the most 
important reasons preventing success in foreign language teaching has been ignoring the equivalence 
between the teaching-learning and communicative processes. Therefore, the purpose of this article 
is to emphasize the importance of the communicative processes in line with the language learning 
processes, and to examine how dramatic and original movies will function as an authentic material 
for bringing in ‘communicative competence.’ In this respect, function of the original films in terms 
of their contribution to bringing in communicative competence to language teaching constitutes the 
focus of this article. The ‘communicative competence’ concept, regarding foreign language teaching 
within the communication theory, will be discussed in the content of the scientific literature, in terms 
of the method in this article. The discussion will be carried out through the concept of “communica-
tive competence”, put forward as a criticism for the “cognitive learning approach”, that was based 
on the opinions of the generative transformational grammar school built on American linguist Noam 
Chomsky’s performance (language acquisition) and competence (language competence-ability) 
duality, that corresponds to F. Saussure’s langue (social-language) parole (individual-word) duality.  
The article will focus on the definitions of   D. Hymes who used the term for the first time, as well 
as Christian Metz’s opinions on cinema pedagogy, as “the film is a way of understanding the world 
and thinking about it” (Metz, 2000:269).  The language/word dialectic of Saussure was carried to 
competence/performance by Chomsky. According to Chomsky’s approach about learning a foreign 
language, people can use the language and be creative as a result of the natural competency and 
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performance they inherent by birth. The socio-linguist Dell Hymes who is against the Chomsky’s 
thesis, put forward the communicative competence term. Today the term still retains its currency in 
research and education (Browne, 2006:245). Hymes, who put forward the concept of communica-
tive competence, criticizes the competence/performance concepts for ignoring the social structure 
and environment of the learner and being isolated from socio-cultural factors (1988:24). Learning a 
language in the context of communicative approach, means the student perceives the culture of the 
foreign language, and gives appropriate responses to the situations with speech.  Briefly, audiovisual 
language has an important function as a communication tool in the process of relationships where 
communicative competence also provides cultural competence. In this context, people who learn a 
foreign language and benefit from original films should see behaviors and attitudes of environment 
and context in which the language is used, the body language of the target language community. As 
a result providing communicative competence would give the ability of intercultural dialogue to the 
learner during the process of foreign language teaching. Benefiting from original movies in foreign 
language teaching may be functional in terms of some pedagogical and grammatical aspects. The use 
of natural sounds of the environment and ambiance can remove the artificiality of the conversations 
in the movies. By this way, students can experience actual conditions of the target country. Cinema 
movies can help students to speak, to use the language and to increase their motivation. It can allow 
them to explore different accents and linguistic levels in a foreign language, by offering scenes sho-
wing the different communication situations. Showing the movements of the mouth during speech 
with close shots can help to students learn pronunciation accurately. Dynamic images can also help 
resolving the use of body language. The sole purpose of teaching process is to provide maximum 
participation of students to the socialization process of the culture of the taught language. It can also 
play an important role in liberating the mindset of the students. Through  audio-visual reading, stu-
dents will understand the opposite culture more accurately and quickly, and could develop tolerance 
for the “other” cultures. Benefiting from the cinema films to bring communicative competence for 
students also helps development of a critical visual literacy. An education system, which recognizes 
the importance of visual culture and in this context benefit from the cinema films, will contribute to 
the learner getting beyond to be  someone learning a foreign language, and to be an ideal individual 
who developed skills to ensure her/his participation to the social processes.
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GİYSİ MODASI VE TELEVİZYON YAYINCILIĞINA ETKİSİ1

CLOTHING FASHION AND ITS EFFECT ON TELEVISION  
BROADCASTING

Merve SÖNMEZ SÜVEYDAN
Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Öğrencisi İstanbul / Türkiye  

Öz: Kitle iletişim araçlarının, özellikle de televizyon-
ların insan hayatında yaygın bir şekilde yer alması 
çok sayıda değişikliği beraberinde getirmiştir. Bilhassa 
özel kanalların kurulmasıyla birlikte televizyonların 
insan yaşamındaki etkileri daha da bariz hale gelmiştir. 
Televizyon kanalları birçok alanda insanlar üzerinde 
etkili olmaktadır ki bunlardan birisi de modadır. Moda, 
genel olarak giyim-kuşam ile eş anlamlı görülmesine 
karşın insana ilişkin her alanı kapsayan bir olgudur. 
Beğenilerdeki kısa veya uzun dönemli değişimler 
moda eğilimlerini oluşturmaktadır. Popüler televizyon 
dizilerindeki karakterlerin giymiş olduğu elbiseler, 
takılar, ayakkabılar, vs., insanların giyim-kuşamlarında 
da kendini göstermektedir. Bu çalışmanın amacı, 
televizyonların giysi modası üzerindeki etkilerinin 
incelenmesidir. 

Anahtar Kelimeler: Moda, Televizyon, Dizi

Abstract: The fact that mass media particularly 
television has a common place in people’s life has 
brought various changes in its wake. The effects of 
television on human life have become more obvious 
with the establishment of private channels. Television 
channels are effective on people in many areas, and 
one of these is fashion. Although fashion is deemed 
to be synonymous with the clothes, it is a concept 
that includes all fields related to human. Short or long 
terms changes in appreciations create fashion tenden-
cies. Dresses, accessories, shoes etc. of the characters 
in popular TV series are reflected on the clothes of 
people. The purpose of this study is to analyze the 
effects of television on clothing fashion.

Key Words: Fashion, Television, TV Series
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GİRİŞ 

Popüler kültür bilhassa 20. Yüzyılın ikinci yarısında 
medyada yaşanan hızlı gelişim ile insanların dünya 
görüşünü, yaşam felsefesini, inanç ve değerlerini 
etkilemek suretiyle yaygınlaşmış, çok eski çağ-
lardan beri bilhassa sanayi devrimiyle bireylerin 
iş dışında boş zamanlarını değerlendirmek için 
kendilerinin herhangi bir baskı unsuru olmaksızın 
seçtikleri aktiviteleri kapsamaktadır. 

Popüler kültürle ilgili olarak tek bir tanımlama 
yapılması son derece güç olup son dönemde bil-
hassa kitle iletişim araçlarındaki yaygınlaşmaya 
bağlı olarak popüler kültür kavramı da farklı 
bakış açılarına göre değerlendirilmiştir. Erdoğan 
ve Alemdar’a (2005: 35) göre popüler kültür bir 
kullanım ve tüketim kültürüdür. Köse (2010: 218) 
ise popüler kültürü; “gündelik yaşamın kültürüdür” 
şeklinde tanımlamıştır. Bu bağlamda popüler kültür 
gündelik yaşamda devamlı bir üretim-tüketim 
döngüsüne sahip olan ürünler, zevkler, anlamlar 
ve pratikler bütünüdür denilebilir. 

Popüler sanatçılar, popüler spor ve sporcular, 
popüler ideolojiler ve düşünceler, popüler tele-
vizyon programları, popüler magazin ve dergi 
kahramanları gibi öğeler popüler kültür öğeleri 
arasında yer almaktadır (Erdoğan ve Alemdar, 
2005:  35). Barthes’in (1990: 156) ifade ettiği gibi 
popüler kültür öğeleri; “filmden deterjan reklamına, 
resimli dergilerin yemek örneklerinden haftalık 
fal sayılarına kadar her yoldan yararlanarak yapay 
olan doğal, yüzeysel olanı derin, geçici olanı daimi, 

yalanı da gerçek gibi gösterir. Bu bağlamda da 
popüler kültür etkisiyle insanların gereksinimi de 
devamlı olarak değişiklik ve çeşitlilik arz ederek 
tüketim merkezli bir toplumsal yapının ortaya 
çıkmasına yol açar. 

Son dönemde popüler kültürün en çok popüler 
kültür öğelerinin yansıtıldığı televizyon prog-
ramları ve dizileri ile yayıldığı aşikârdır. Popüler 
kültürü tetikleyen televizyon dizilerinin modaya 
ve giyime olan etkileri incelendiğinde televizyon 
dizilerindeki karakterlerin giymiş olduğu giysilerin 
toplum üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu 
gözlenmiştir. Dünyada moda akımları başlatan 
“Sexandthe City” dizisine benzer şekilde ülke-
mizde de yeni akımlara öncülük eden, başrol 
oyuncularının giymiş olduğu giysilerle on binlerce 
insanı etkileyen yerli diziler mevcuttur. 

Görsel-işitsel bir araç olarak televizyonun gücü, 
kimlik belirleyebildiği gibi meşruiyet kazandır-
ma ve değişime imkân tanıma etkilerinden ileri 
gelmektedir ki moda da bu güçten fazlasıyla 
yararlanır. Gündelik yaşamın biçimlerine ilişkin 
olarak televizyondan faydalanan moda doğal 
olarak televizyon ile birlikte estetik düzenleyici 
bir işlev görmektedir (Wolton, 1992: 189). 

Bu çalışmada giysi modasının televizyon yayın-
cılığı üzerindeki etkisi incelenmiştir. 

1. Televizyon Yayıncılığında Popüler Kültür 

Popüler kültür, popüler ürünleri ve eylemleri 
(gösteriler, şarkılar, filmler vs.) kapsar, tüketicide 
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anında doyum sağlar. Kısacası çok satan her şey 
popüler ürün olarak değerlendirilebilir (Akgül, 
2006: 82-102).

Popüler kültür kavramı, toplum tarafından sevilen 
ve beğenilen kültür öğelerini kapsar (Storey, 2000, 
ilgili Ayaşlı, 2006: 39). Dolayısıyla toplumun 
genelinin beğenisini ve tükettiği ürünlerin neler 
olduğunu belirleyerek o toplumun popüler kültürünü 
belirleyebiliriz. Popüler Kültür, kitle iletişimi gibi 
hayatın her alanını sarmış kitle iletişim araçları 
gibi evrensel bir yapıya gelmiştir (Ayaşlı, 2006: 
39). Popüler kültür en beğenilen dizileri ve futbolu 
kapsar bunu popüler kültürün bir sonucu olarak 
ülkelerin çoğunda insanların benzer giyim ve 
yaşam biçimlerine sahip olmalarıyla anlayabiliriz 
(Alemdar ve Erdoğan, 1994: 1–10).

Gündelik yaşamın kültürü ile özdeşleşen po-
püler kültür, gerçekliğin olumsuz yanlarından 
kurtulmaya yarayan ve yapay mutluluklar üreten 
bir kültürdür. Emeğin gündelik olarak yeniden 
üretilmesinin bir girdisi olarak eğlenceyi içeren 
popüler kültür, geniş anlamıyla belirli bir yaşam 
tarzının ideolojik olarak yeniden üretilmesinin ön 
koşullarını sağlar (Karpuz, 2007: 69-73).

İletişim araçları örneğin televizyon belirli fikir-
leri empoze etmeye çalışırken diğer taraftan da 
bu fikirlere karşıt olan fikirleri de yansıtmalıdır. 
Aksi halde kabul görmeyecektir. Halk için, halkın 
beğeni ve zevkleri göz önünde tutularak hazır-
lanan kültürel ürünleri kapsayan popüler kültür 
ürünleri bazı sosyal sınıfların iletişim kanallarıyla 

yaygınlaştırılsalar da, yine de halk kendi popüler 
kültürünü kendi seçer ve oluşturur (Fiske, 1990: 
1–3, ilgili Ayaşlı, 2006:  48).

Bir ürünün popüler kültürün bir ürünü olması 
için kişilerin ilgilendiği konuları barındırmalıdır. 
Popüler kültür bu anlamda bir metadan çok bir 
kültürdür. Yani popüler kültür anlam ve zevk 
unsurlarını oluşturan ve yaygınlaştıran aktif bir 
süreçtir. Tüketim şeklinde algılanan popüler kültür 
Fiske’ye göre, kültür endüstrisi tarafından değil, 
yine insanlar tarafından üretilmektedir (Fiske, 
1996: 23–24 ilgili Ayaşlı, 2006: 48). Ancak 
halk yerine bir kişinin elinde bulundurduğu 
televizyon kanalında üretilen programlar tam 
anlamıyla halkın kendi ürettiği ürünler değildir. 
Ama üretim sürecinde ticari kaygılarla da olsa, 
halkın beğenilerinin göz önünde bulundurularak, 
bu programlar halk için üretiliyor durumdadır 
(Ayaşlı, 2006: 52)

Yeni ve farklı bir kültürel dışa vurum aracı olarak 
televizyonun en belirgin, özelliği, onun çağdaş 
toplumlardaki en önemli öykü anlatma aygıtı 
olmasıdır diyen “Kaplan” televizyonun diğer kitle 
iletişim araçları içerisinde teknolojik boyutunun 
da etkisiyle, insanlar tarafından diğer kitle iletişim 
araçlarından daha çok tercih edildiğini söylemiştir 
(Kaplan, 1992: 115- 117).

Televizyon, bir kültür endüstrisi örneğidir. Çünkü 
bir yandan ekonomik ve finansal kaygılar taşırken 
bir yandan da ürettiği ürünler açısından kültürel 
olması ve bu kültürel ürünlerin de ticari kaygılar 
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göz önüne alınarak, insanların beğenilerine göre 
şekillendirilmesidir (Ayaşlı, 2006:  52).

Eğlence kavramıyla özdeşleştirilen popüler 
kültür kavramı, her yaştan, cinsiyetten ve her 
sosyal sınıftan bireyleri bir araya getirmektedir. 
Dolayısıyla da televizyon, hedef kitlesinin geniş-
liği ve çeşitliliğiyle, popüler kültürün en önemli 
araçlarından birisidir (Goodwin, 1990:  88–90 
ilgili Ayaşlı, 2006:  52). Televizyon kültürle ilgili 
günlük hayatta popüler olanı, popüler yapılanı 
ve popüler yapılmak isteneni gösteren, taşıyan, 
sunan, değerlendiren, yücelten, özlüce popülerlik 
kimliği veren en etkin iletişim aracıdır (Alemdar 
ve Erdoğan, 2001: 173).

1950’den sonra televizyonun ortaya çıkmasıyla 
serbest zaman kavramının anlamı televizyon bağ-
lamında yeniden anlamlandırılmıştır. İnsanların 
yaşam alışkanlıklarını değiştirmede, örneğin 
tüketim olgusuna yepyeni bir anlam ve boyut 
kazandırarak, etkin bir rol oynamaya başlamıştır. 
Popüler kültürün oluşmasında ve sürdürülmesinde 
önemli bir rolü olan televizyon, kimilerine göre 
kültürel bir demokratikleşmeyi çağrıştırırken ki-
milerine göre de kapitalist toplumun ideolojisini 
yayan, tek boyutlu bir toplum ortaya çıkaran ve 
kalabalıkların oluşmasına yol açan en büyük 
denetim aracı olmuştur (Çağan, 2003: 79). Bu 
bağlamda televizyonun işlevleri, genel olarak 
haber verme, eğitim, eğlendirme ve ikna olarak 
dört ana başlık altında toplanırken özellikleri 
kısaca söyle sıralanmaktadır:

•	 Televizyon evreni küçülterek insanın dünyanın 
herhangi bir yerinde olan olaydan kolaylıkla 
haberdar olmasını sağlar.

•	 Televizyon yayınları daha çok “tüm halka” 
yöneliktir. Bu yönüyle en popüler olan kitle 
iletişim aracıdır ve popüler kültürün yaygın-
laşmasında en büyük paya sahip olan medya 
grubudur.

•	 Televizyon, simgeleri genişleterek ya da ge-
nelleştirerek herkesin malı yapar.

•	 Bu yönü ile kişisel tecrübe ve düşünceleri 
azaltarak tek tip değer yaratması açısından 
eleştirilerin odağında olmuştur.

•	 Televizyon ekranının renkli görüntülere ve 
okuyan değil konuşan kişilere sahip olması 
takibini kolaylaştırır.

•	 Televizyon izleyicinin ilgisini çekerek, za-
manının çoğunu alır ve uzun süre televizyon 
karsısından kalkmayan seyirci “edilgen” 
duruma gelir (Geçer, 2007: 34-44).

Yaygınlığı nedeniyle popüler kültürün en çarpıcı 
göstergesi haline gelen televizyon, toplumsal etkisi 
en yüksek iletişim aracıdır.  Artık politik seçim-
lerden, giysi ve beyaz eşya reklâmlarına kadar 
her türlü, toplumun her kesimini ilgilendiren bilgi 
veri ve yaşam tarzları, televizyonun yapılandırdığı 
dünya içinde mevcuttur. Televizyonun doğrulu-
ğu ve gerçekliği gözü kapalı bir biçimde kabul 
edilmektedir. Bu yaygınlığı nedeniyle, televizyon, 
üretilen programların halkın tümüne hitap etmesi 
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için, yani daha geniş kitlelere ulaşabilmek için, 
toplumun en alt beğeni seviyesine hitap etmesi 
yüzünden de eleştirilmektedir. Popüler kültür de 
bir alt kültür olarak değerlendirildiğinden, bu 
bağlamda, televizyonun sunduğu programları 
ticari ve zevk seviyesi düşük, popüler kültür 
ürünleri olarak değerlendirilirler (Yıldız, 2004). 
Televizyon kültürüne karsı yöneltilen başka bir 
eleştiri de kültürün standart bir yapıya sahip olması 
ve bilinen konu ve tipleri durmadan tekrarlaması 
gelmektedir. Bir başka eleştiri konusu ise özel-
likle televizyon kültürünün kitleleri uyutucu bir 
özelliğe sahip olmasıdır (Özkök, 1982: 191-192).

Televizyon özellikle geri kalmış toplumlarda 
sunduğu ‘ideal hayat’ ile kitlelerin umutlarının 
iktidarlarca yönlendirilmesine yol açmaktadır. 
Kültür endüstrisi, günlük yaşamın monotonluğundan 
kurtarmak amacıyla bireyleri medyalarla özdeşleş-
meye teşvik etmektedir. Kitle toplumunun ihtiyacı 
kültür değil, eğlencedir ve eğlence endüstrisinin 
sunduğu eşyalar, toplum tarafından tıpkı diğer 
tüketim metaları gibi tüketilirler. Eğlenmek için 
gerek duyulan ürünler, ekmek-su kadar zorunlu 
olmasa bile, toplumun yaşam sürecine hizmet 
ederler, eğlence ile doldurulduğu varsayılan bu 
boş zaman, biyolojik olarak belirlenmiş çalışma 
döngüsü içinde, ya da Marx’ın dediği gibi, in-
sanın doğal metabolizması içinde bir boşluktur 
(Karpuz, 2007:  13-45).

Medyanın özünde bulunan daha fazla sayıda 
insana ulaşmak hedefi ‘gerçek’ olan kültürün 
popülerleşmesine yol açmaktadır. Artık burada 

topluma yön veren bir halk kültürü değil, kitle 
iletişim araçlarının ürettiği, halk kitleleri söz 
konusu olmaktadır (Çelik, 2004:  75- 76).

Diğer bir taraftan sanatın metalaşması ve popü-
lerleşme, postmodern bir araç olan televizyonda 
doruk noktaya ulaşmaktadır. Televizyon siyasi 
ideolojiyi topluma yaymakla birlikte, geliştirdiği 
algılama tarzı ve sunuş biçimleriyle de kendi 
ideolojik mesajını görsel kültürün egemenliği ve 
imgesel düşünce biçiminin gelişimi doğrultusunda 
hâkim kılmaktadır (Akdoğan, 1995: 27). Bu bağ-
lamda televizyon aracına kimin sahip olduğunun 
veya onun kimin kontrolünde olduğunun büyük 
bir önemi vardır. Çünkü ortaya çıkacak ürünler, 
yayınlar araca sahip olanın güdümüne, isteğine, 
kanaatine göre biçimlenmiş olarak kendini gös-
terecektir. 

Televizyon gerçekliğin herhangi bir parçasını 
temsil etmez, onu üretir ya da inşa eder. Televizyon 
insanları eğlendirmek ya da onlarda hoş vakit 
geçirildiği duygusunu yaratmak için vardır ve 
büyük ölçüde insanlarda gerçekten böyle bir 
duygu yaratabilmektedir (Alemdar ve Erdoğan, 
2001: 173).

Televizyon, bireysel pasifliği teşvik eden araçların 
sonuncusu ve en etkin olanıdır. Modern endüstriyel 
toplumlarda çağdaş ve etkili bir kitle iletişim aracı 
olarak, gündelik yaşam deneyiminin en önemli 
parçalarından biri durumuna gelen televizyon 
Türkiye’de de çok önemli bir iletişim ve kültürel 
yeniden üretim aracı haline gelmiştir. Türkiye’de 
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bir izleyicinin günde ortalama 4 saatini ekran 
karsısında geçirdiği düşünülürse, ülkemizde 
TV’nin ne denli bir öneme sahip olduğu ortaya 
çıkar (Çelenk, 2005: 331).

“Televizyonun üretimi yüksek kültürü tehdit 
eden veya var olan düzenin devamını sağlayan 
yapay bir içeriktir. İzleyici ise bu içerik karsısında 
çaresizdir, edilgindir. Kültür endüstrisinin içeriği 
bu edilgin izleyici manipüle etmektedir” (Mutlu, 
1991: 21 ilgili Karakoç, 2007:  82). Bir televizyon 
programının ekonomik işlevi satıldığı anda sona 
ermez, çünkü program tüketim anında değişerek 
bir üretici haline gelmektedir, ürettiği şeyse rek-
lamcılara satılan izler kitledir (Fiske, 1999: 39).

Ülkemizde televizyon aracılığı ile popüler kültür 
toplumsal bünyemize girmekte, hayatı anlam-
landırmayı etkilemekte ve toplumsal koşulların 
oluşumuna da nüfuz etmektedir. Özellikle bu 
süreçten daha çok etkilenen gençlerin önem ver-
diği değerler, ortak kültürel ortamın değerlerinden 
sapmakta ve farklılık göstermektedir. İnsanlar 
daha tüketimce bireyler haline gelmekte ve kısa 
yoldan daha az emekle bir yerlere gelmeyi ya 
da kazanmayı benimser hale gelmektedir. Birey, 
tüketiyorsa vardır, anlamlıdır ve mutludur; tüket-
miyorsa yoktur, anlamsızdır ve mutsuzdur. Birey, 
tüketici konumuna indirgenmiştir. “Tüketiyorum, 
öyleyse varım”, ana slogan haline gelmiştir 
(Akgül, 2006: 73-102).

Türkiye gibi ülkelerde demokratik yollara başvu-
rarak kurulabilecek bir ‘genel kültür politikası’ 

ve bunun altında veya içinde yer alabilecek 
yine demokratik bir anlayışa ve uygulamaya 
yol açabilecek ‘kitle iletişim araçları politikası’ 
sayesinde, medya da kendine çekidüzen vere-
bilecektir. İzleyici üzerinde de onu sıkmadan, 
zorlamadan çok olumlu etkiler yaratabilecek 
bir düzeye ancak kendi içindeki ortak çabalarla 
erişebilecektir. Basta televizyon olmak üzere kitle 
iletişim araçlarının izleyiciler üzerinde olumlu 
etkiler yaratacak biçimlerde kullanılabilmesi için 
devletin ve ona bağlı kurumların, üniversitelerin 
ve özellikle de kitle iletişim araçlarının sahipleri 
ve yöneticilerinin gerekli araştırmalara ve ha-
zırlıklara önem vermeleri gereklidir (Öngören, 
2003:  246 &Akgül, 2006:  73-102)

2. Televizyon Yayıncılığı ve Seyirci İlişkisi

Televizyon kuruluşlarının hedef kitleleri, me-
sajlarını iletmek istedikleri kişi ve kuruluşlardır. 
Halkla ilişkiler faaliyeti kapsamında hedef kitleler, 
kanalın yayın politikasına, mali olanaklara, prog-
ram içeriklerine ve etki alanının genişliğine göre 
farklılık gösterir. Örneğin çizgi film ağırlıklı yayın 
yapan kanalların hedef kitleleri çocuklardır. Müzik 
ve spor ağırlıklı yayın yapan kanalların hedef 
kitleleri ise genel anlamda gençlerdir. Ekonomi 
ağırlıklı program ya da kanalların hedef kitlesi ise 
iş çevreleridir. Yüksek reyting oranlarına ulaşmak 
isteyen kanalların hedef kitleleri ise başta gençler 
ve orta yaşlılar olmak üzere bütün yaş gruplarıdır 
(Ellialtı, 2011:  43).
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Televizyon kuruluşları, hedef kitlelere ulaşmak 
için halkla ilişkiler stratejilerine ihtiyaç duyarlar. 
Bu stratejiler, televizyon kuruluşlarının hedef 
kitleleri ile ilişkilerini uyumlaştırmaya ve geliş-
tirmeye katkıda bulunarak, o kuruluşun imajını 
olumlu yönde etkilerler. Bu sebeple televizyon 
kuruluşlarının bazıları bünyelerinde bir halkla 
ilişkiler birimi kurarken, bazıları da bağımsız 
halkla ilişkiler ajansları ile çalışırlar (Ellialtı, 
2011:  20-21).

İzleyicinin, basitçe herhangi bir medya kana-
lının sunduğu içeriği okuyanlara, dinleyenlere, 
seyredenlere karşılık geldiğine yönelik söylem 
üzerinde genel bir görüş birliği vardır.” Yani 
izleyici, yer ve zamana göre konumlandırılama-
yacağı gibi, bir sosyal grup da değildir. İzleyici 
topluluğu bir sunucunun, programın ya da müzik 
grubunun hayranlarıdır. Çocuklar çizgi filmlerin, 
sporseverler de maçların izleyici topluluklarını 
oluşturmaktadırlar. İzleyici grupları farklı du-
rumlarda ortaya çıkar ve büyüklükleri evde tek 
başına dizi izleyen bir kişiden, bir futbol maçını 
izleyen kalabalığa kadar değişir. Her kitle iletişim 
aracı, kendi izleyicisini belirleme eğilimindedir 
(Ellialtı, 2011:  29).  

İnsanlar aynı anda birden çok izler kitleye bağlı 
olabilmektedirler. İzleyici kavramı, sosyo-kül-
türel bir özne olarak algılanmakta ve bu özneler 
farklılaşmış bir birim olarak kabul edilmektedir. 
Ayrıca farklı televizyon izleme türleri göstermesi 
nedeniyle yayın kuruluşları, hedeflerine uygun 
biçimde izleyici tanımlamaları yaparlar (Ellialtı, 

2011:  31). Buna göre, kamu yayıncıları top-
lumun tamamını hedef alan bir yayın stratejisi 
izlemektedir. Kazançlarını artırmak amacıyla kâr 
noktasında yoğunlaşan ticari yayıncılık anlayışı 
ise pazardan söz ederek, izleyicileri bir müşteri 
olarak görmekte ve yayın politikalarını bu beklen-
tilere göre düzenlemektedir. Sonuçta ekonominin 
genel kuralı arz-talep dengesi, yayıncılık açısın-
dan program üretim-izlenme oranı-reklam-gelir 
anlamına gelmektedir (Ellialtı, 2011:  30).

Yeni teknolojik gelişmelerle izleyici sadece medya 
ürünlerinin tüketicisi değil aynı zamanda alıcısı 
ve kullanıcısı olarak da tanımlanmaktadır. Ayrıca 
medya endüstrisinde yaşanan tekelleşme ve bir-
leşmeler sonucunda izleyici, çok daha büyük bir 
kitleyi ifade etmektedir. Bu durum, artan rekabet 
ortamında televizyon kuruluşlarını rakiplerine göre 
bir farklılık sergilemek zorunluluğunda bırakmış, 
izleyicinin kişisel tercih ve gereksinimlerini 
karşılayacak programlara olan ilginin artmasına 
neden olmuştur (Ellialtı, 2011:  31).

İzleyici tercihleri, araştırmacıların en çok ilgilerini 
çeken konuların başında gelmektedir. Birçok 
araştırmacı, izleyici tercihlerinin nedenlerini tespit 
edebilmek amacıyla farklı modeller geliştirmiştir. 
Ancak, kitle iletişim araçlarının sürekli gelişmesi 
nedeniyle, bu modeller izleyici tercihlerini açık-
lamada yetersiz kalmıştır.

Bazı araştırmacılar izleyici tercihlerini, “bütüncül 
izleme etkinliği, içeriğe karar verme ve program 
sabitliği olmak üzere üç temel grupta toplamışlar-
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dır.” Diğer araştırmacılar tarafından da oldukça 
sık kullanılan iki bakış açısı ortaya konulmuştur:

Birincisi, program seçiminde izleyicilerin kişisel 
nitelikleri belirtilir. İzleyici tercihleri gereksinimlere 
ve diğer zihinsel süreçlere göre değişmektedir. 
İkincisi, bireysel niteliklerden kaçınarak, izleyici 
büyüklüklerinin çapraz ve toplam ölçümlerine 
değinmektedir (Ellialtı, 2011:  31).

Televizyon izleme sürecinde izleyicinin edilgen 
bir alıcı olduğu fikri 1960’lardan sonra değişmeye 
başlamıştır. ‘Kullanımlar ve Doyumlar’ yaklaşımı 
işlevselci perspektiften izleyicilerin televizyonu 
neden izlediklerinin cevabını bulmaya çalışmıştır. 
Bu yaklaşıma göre kişilerin televizyon ile karşı-
ladıkları ihtiyaçlar şöyle sıralanır:

•	 Gündelik sıkıntılardan kaçış, 

•	 Eğlenme, 

•	 Başkalarıyla ilişki kurmak, 

•	 Kimlik oluşturma süreçlerinde değerlerin 
pekiştirilmesi, 

•	 Sorun çözme yollarının öğrenilmesi, 

•	 Dünya olaylarıyla ilgili bilgilenme (Akçay, 
2011).

Ayrıca yine iletişim çalışmalarında ‘üçüncü kişi 
etkisi’ olarak ifade edilen yaklaşıma göre insanlar 
medya içeriklerinin diğer kişileri kendilerinden 
daha çok etkiler çünkü kişinin söz konusu etkinin 
farkında olması nedeniyle etki altında kalmasının 

engellenecektir. Bu görüş sansür uygulamalarının 
neden desteklendiğini göstermektedir (Akçay, 
2011). 

Televizyon izleyicileri TV karşısında etkiye ta-
mamen açık ve pasiftir. İzleyici kitlenin program 
mesajında ne söyleniyorsa onu anlar. “Kullanımlar 
ve Doyumlar” yaklaşımında ise program içerikle-
rinin izleyicinin ihtiyacına göre şekillenir.  Ancak 
program içeriklerinin belirleyici unsurunun izleyici 
kitlenin tercihlerinden çok ticari kuruluşların kar 
amaçlı stratejileri olduğu bilinen bir gerçektir. 
Özellikle kültür endüstrisi kavramsallaştırması, 
sermayenin medya aracılığı ile kültürün meta-
laşmasına yol açtığını savunarak sermaye-kültür 
ilişkisini doğrulamakta ve kültür ürünlerinin kitle 
iletişim araçları kanalıyla geniş tüketici kesim-
lere ulaştırılmasını sağladığını göstermektedir 
(Albayrak E., 2011:  43). 

“Dönüm noktası olan Yaklaşımı’nda ise medya 
metinlerinde sunulan egemen ideoloji, tüm medya 
okuyucuları tarafından aynı şekilde anlamlandırıl-
maz, kodlama ve kod-açımlama olarak adlandırılan 
yaklaşımda, yapısal dilbilim geleneğine dayanan, 
anlamın sınırlandırıldığını belirten yaklaşımın 
yerine, medya metinlerinin bir mücadele alanı 
olduğunu ve izleyicilerin bu metinleri farklı şe-
killerde okuyabilecekleri savunulmuştur.  Buna 
göre,  metni üretenin kodladığı anlam ile aktif 
okuyucunun kod açımını yaparak anlamlandırdığı 
metin, anlam açısından birbirlerinden farklılaşa-
bilir. Medya metinlerini okurken yaş, cinsiyet, 
eğitim, köken, gelir durumu gibi faktörler farklı 



142

UHİVE
Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi
Ocak / Şubat / Mart - Kış Dönemi Sayı: 6 Yıl:2015 Jel Kodu: Z11

International Peer-Reviewed Journal Of Communication And Humanities Research
January / February / March - Winter Semester Issue: 6 Year: 2015 

ID:120 K:141  Jel Kodu: Z11
www.uhedergisi.com

(ISO 9001-2008 Belge No / Document No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No / Document No: 12880)
(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)

(2015/04315- 2015-GE-18972)

ULUSLARARASI HAKEMLİ EKONOMİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 
International Refereed Journal of Researches on Economy Management

Ekim / Kasım / Aralık 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Sonbahar Kış 
October / November / December 2014 Issue: 02 Volume: 01 Autumn Winter

ID:13 K:02
(Ekonomi) & (Economy)

   www.uheyadergisi.com

(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)

 
SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE 
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN 

İNCELENMESİ

Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ 

Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni 

1Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü

Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi 
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi 
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir. 
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.

Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat 

ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES 
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND 

HOUSES 

Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014, 
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically 
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was 
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 

anlamlandırmalara yol açabilir. Buna göre, üç 
farklı okuma tarzı vardır. Bunlar egemen okuma, 
müzakereli okuma ve karşıt okumadır. Egemen 
okuma, medya metinlerini yazanların istedikleri 
yönde metni yorumlamasıdır. Müzakereli oku-
ma, medya içeriklerini kendi toplumsal çıkarları 
açısından tartışarak yorumlamaktır. Karşıt okuma 
ise, izleyici ve okuyucuların medya metnini 
hazırlayanların amacının tam karşıtı bir amaçla 
okunmasıdır. Burada izleyici, iletilmek istenen 
anlamı tümüyle reddeder ve kendi anlamını üretir 
(Albayrak E., 2011:  43). 

Ortaya çıkan yeni iletişim olanaklarıyla tele-
vizyon karşısındaki izleyicinin pasif ve edilgen 
konumundan çıkabildiği anlaşılmıştır. Dijital 
yayıncılığın gelişmesiyle paralele olarak yayın-
larda interaktivite sağlanmış; böylece izleyicinin 
televizyon üzerinden yayın kuruluşuna bağlana-
bilmesinin mümkün olmasıyla birlikte, geleneksel 
televizyonun tepeden inme ve tek yönlü iletişim 
modelinin değiştiğine inanılmaktadır.Günümüzde 
izleyici, daha sonra izlemek üzere programları 
kayıt edebilmekte böylece zamanlama açısında 
kontrolü eline alabilmektedir. Ayrıca izlediği 
programla ilgili olarak web siteleri aracılığıyla 
görüşlerini iletebilmekte veya e-posta gönderebil-
mektedir. Yine programın yalnız izleyicisi değil 
katılımcısı olmak üzere çeşitli iletişim araçlarını 
(telefon, faks) kullanabilmektedir. Son olarak bazı 
spor kanallarında olduğu gibi izleyiciler yayın 
sırasında kamera açılarını değiştirebilmekte veya 
tekrar izleyebilmektedirler. Örneğin Fransa’da 

Canal Plus izleyicileri, Formula yarışlarını izler-
lerken arabanın içindeki ya da pistin yanındaki 
teknik destek ünitelerinde yer alan kameraların 
görüntülerini seçebilmektedirler(Esslin, 2001; 
Çelenk, 2005).  Bu durum seyirci ile televizyon 
yayıncılığının birebir ilişkisinin gelinen en son 
noktasını oluşturmaktadır.

2.1. Televizyon Programları ve Sosyal 
Yaşama Etkileri

Televizyon izleme, televizyonda yer alan ve gün-
deme göre değişebilen programlarla, izleyicilerin 
kişisel gündemlerini, alışkanlıklarını, zevklerini 
ve duygusal önceliklerini kapsayan bir aktivitedir. 
İnsanların oturma odalarını düzenlenmelerinden, 
sohbet konularına, haz algılarına, geleceğe bakış 
açılarına, çocuklarına davranış tarzlarına ve yaşa-
dıkları dünyayı keşfetmelerine kadar birçok alanda 
televizyonun muhtemel etkileri görülmektedir 
(Ellialtı, 2011:  33). Bu bağlamda Vivian’a göre, 
televizyon, toplum bireylerini bir araya getiren 
ve konuşacak ortak konular yaratan önemli bir 
sosyalleşme kaynağıdır. Televizyon bireylerin, 
konuşma konularını belirleyen bazen de belirli 
programları seyreden kişileri birleştiren bir yapıya 
sahiptir (Vivian, 1999 ilgili Ayaşlı, 2006:  52). 
Gündelik yaşamı derinden etkileyen televizyon 
yayıncılığında, yayınlanan programlar hayatın 
yaşanma biçimini de önemli oranda belirlemek-
tedir. Öyle ki televizyon ekranlarında yayınlanan, 
anlatılan konulardan haberdar olmak demek, 
onun en merkezi yere yerleştiği yeni türden bir 
topluluğun aktif bir üyesi olmak demektir. Bunun 
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için de televizyonun etkin bir rol oynadığı yeni bir 
genel hayat stiline bağlı kalmak gerekir (Bostancı, 
2005: 18 ilgili Akgül, 2006: 33).

Televizyon, 20. yy’ın ikinci yarısından itibaren 
yaygın bir iletişim ve eğlence aracı haline gelmiş, 
bir başka deyişle televizyon izleme uyuma ve 
çalışmanın dışında toplumun üçüncü en önemli 
etkinliği olmuştur (Esslin, 2001). Televizyon alış-
kanlık yapan ve vazgeçilmesi kolay olmayan bir 
araçtır. İngilizler, uyku dışındaki yaşamlarının üçte 
birini TV karsısında geçirirken; Amerika’da bu 
zaman yaklaşık iki katına çıkmaktadır. Türkiye’de 
ise ilk sırada olan Amerika ile yarıştığımızı 
görülmektedir. Televizyon eve, ofise, arabaya 
kısacası her alana girmiştir. Dolayısıyla vaktini 
TV basında geçiren insan sayısı da gün geçtikçe 
artmaktadır.

Televizyonun ortaya çıkısındaki temel amacı; 
toplumun eğitim, haber verme, toplumsallaş-
tırma, kültür aktarma, eğlendirme gibi ihtiyaç 
ve beklentilerini karşılamak ve insan hayatını 
kolaylaştırmak olsa da program formatlarındaki 
hızlı değişim, ticari kaygılardan ötürü yapılan 
farklılaştırmalar, televizyonun bu temel hedefin-
den saptırmıştır. Televizyonun önemli ve olumlu 
özellikleri dikkate alınır ve programlar toplumsal 
ve bireysel hassasiyetlere göre düzenlenirse ken-
disinden her alanda yararlanılan önemli bir araç 
konumuna gelecektir (Geçer, 2007: 135-137).

Televizyonun içeriği kültürel ve sosyaldir. Yani 
televizyondaki olaylar ve anlatım yapısı toplumda 

var olan olgulardır. Olaylar olduğu gibi yansıtılmak 
zorunda değildir. Televizyon da gerçekleri olduğu 
gibi yansıtmak yerine bu olayları tarttıktan sonra 
yansıtır  (Fiske, 1996: 17). Bugün ulaştığı noktada 
televizyon, sosyalleşme sürecinin ilk aşamasından 
itibaren, toplumsal yapının tümünü kapsayan 
alanın her parçasında ağırlığını hissettiren bir 
araçtır. Bireyin sosyal kişiliğinin oluşmasında, 
sosyal statüsünü elde etmesinde ve sosyal grup-
lara katılmasında belirleyici ve biçimlendirici 
faktör olarak televizyon ön plâna çıkmaktadır. 
Televizyon, bireye ulaşmak için yüksek düzeyde 
çaba göstermektedir. Bütün insanların televizyon 
karsısındaki konumu ve tepkileri sonuçta sosyal 
bir eyleme dönüşmektedir. Televizyonla birlikte 
gündeme gelen yeni toplumsal yapı, insanlığın 
geleceği açısından önem taşımaktadır. Bu yüzden, 
‘televizyon sosyolojisi’ kavramı, ortaya çıkmıştır 
(Cereci,1996: 14- 37 ilgili Akgül, 2006).

Televizyon izleyicilerine, sosyal ilişkilerin ve 
kültürel algılamaların güncellenmiş bir şeklini 
sunmaktadır. Televizyonun mesajları bu algıla-
malardaki değişimlere de cevap verecek türdedir. 
Böylece gelecekte bu algılamalardaki değişimlere 
yol açacak düşünce tarzlarından televizyon izleyicisi 
de haberdar olacaktır.  Televizyon, izleyicilerinin 
dünyaya açılan bir penceresi, ya da dünyada olup 
biteni takip edebilecekleri bir göz olarak kabul 
edilmektedir. Bu bağlamda televizyon, bireyler 
için düşünen ve değerlendiren bir araç haline 
gelmektedir (Abercrombie, 1996:10 ilgili Ayaşlı, 
2006: 60-62).
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Yaşamımızdaki bütün etkileşimlerde olduğu gibi, 
televizyon izlemek de artık yaşamın alışılagelmiş 
etkinliklerinden birisi olmuştur. Seyircilerin prog-
ram izleme tercihlerinde eğlence türünün önemli 
oranda yeri vardır. Seyircilerin aşağıda nedenden 
dolayı televizyon izlediklerini söyleyebiliriz: 

1. Televizyon İzlemek Keyifli Bir Aktivitedir: İzleme 
davranışı üzerine yapılan araştırmalar, kişilerin 
televizyon izlemekten haz ve keyif aldıklarını 
göstermektedir. İnsanlar televizyondaki prog-
ramların kendilerine keyifli anlar yaşattığını 
ifade ederler. Televizyon, izleyicileri günlük 
yaşamın sıradanlığından kurtararak, onlara 
eğlence ve keyif dünyasına girme olanağı 
sunmaktadır (Ellialtı, 2011: 33-35).

2. Televizyon İzlemek Bir İhtiyaçtır: Günümüzde 
televizyon izlemek insanlar için vazgeçilmez 
bir ihtiyaç haline gelmiştir. Bunu daha iyi 
anlayabilmek için, televizyonsuz bir yaşamın 
insanlar üzerindeki etkilerini araştırmak gerekir. 
Bu konuyla ilgili Charles Winick, Amerika’da 
680 hanede toplam 1614 kişiyle mülakat yap-
mıştır. Mülakat, televizyonları bozuk olan (% 
81) ya da çalınan (% 19) kişilerle yapılmıştır. 
Evlerinde televizyonun bulunmadığı 6 haftayı 
denekler şu ifadelerle değerlendirmişlerdir: 
“Bütün ev sanki ayrı ayrıydık”, “Ne yapaca-
ğımızı bilemiyorduk”, “Her akşam sanki bir 
cehennemdi” ve “Çok sıkıldık”. Winick’e 
göre Amerikan halkının büyük çoğunluğu, 
evde televizyonun olmamasını çok kötü bir 
olay olarak yorumlamaktadır. Araştırma so-

nuçlarından da anlaşıldığı üzere televizyon, 
insanların çevrelerinde gelişen olaylara bakış 
açılarını değiştiren; kişilerin tutum, tavır ve 
davranışlarını etkileyen, hayatın vazgeçilmez 
unsurlarından biri haline gelmiştir. (Winick, 
1988: 217 ilgiliEllialtı, 2011: 34)

3. Televizyon İzlemek Nedensel Bir Aktivitedir: 
İzleyiciler, televizyon izlerken başka işler 
de yaptıklarını belirtmektedirler. İzleyiciler 
genellikle ne izleyeceklerini planlamadan 
televizyon izlemektedirler. İzleyiciler çok sık 
kanal değiştirmekte ve çoğu zaman bir prog-
ramı başından sonuna kadar izlememektedirler 
(Ellialtı, 2011: 33-35).

4. Televizyon İzlemek Bir Akşam Aktivitesidir: 
İnsanlar günün stres ve yorgunluğundan 
kurtulmak için televizyon izlerler. Bu nedenle 
televizyon, akşamları özellikle prime time 
zaman diliminde gündüze oranla daha fazla 
izlenmektedir (Ellialtı, 2011:33-35)

Televizyon yayınları ile önemli toplumsal değişimler 
de beraberinde gelmiştir. İlk yıllarda sınırlı yayınlar 
yapan ve sınırlı bir kitleye ulaşan, kamu kontrol 
ve denetimi altında olan televizyon yayıncılığı 
teknolojik gelişmeler ve yeni yayın politikalarının 
da etkisiyle çeşitlenerek geniş kitlere ulaşmaya 
başlamıştır. Bugün televizyon yayınları uydu 
ve gelişmiş diğer cihazlarla dünyayı çepeçevre 
sarmış ve olayların yaşandığı anda izlenebildiği 
yaygınlığa erişmiş, siyaset, ekonomi ve kültür 
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gibi toplumsal kurum ve süreçleri etkileme gücüne 
ulaşmıştır (Çelenk, 2005). 

Toplum üzerindeki etkilerini düşünecek olursak 
kültürel bir güce dönüştüğü görülebilir. Televizyon 
toplu bir ritüele katılma, hayatın anlamına dair bir 
inanç birliği oluşturma ve doğru yaşam biçimini 
benimseme gibi dini ihtiyaçların giderilmesine 
benzer bir tatmin duygusu oluşturmaktadır. Medya 
gücünü olayları, haberleri, kültürü daha genel 
bir ifade ile dünyayı izleyici kitlesine sunma 
imkânından almaktadır ve iki unsurla gücünü 
pekiştirir: Bunlardan birincisi medyanın ‘seçici’ 
yani istediği öğeleri yansıtma tercihine sahip ol-
masıdır. İkincisi ise seçilen öğeleri yine istediği 
çerçeveleme ile belirli bakış açısı ile anlatma ve 
sunma imkânına sahip olmasıdır. Medyanın bu 
gücünden dolayı suç oranlarının, şiddetin, cinsel 
suçların ve yabancılaşmanın artması muhtemel 
görülmektedir. Bu bakımdan televizyon ve diğer 
kitle iletişim araçlarının bu tür toplumsal sorun-
lardaki rolünü tartışılır hale getirmiştir (Kaplan, 
1992; Çelenk, 2005).

Kitle kültürü ve popüler kültür televizyon sayesinde 
hemen her evde kendine yayılma alanı bulmuş ve 
eğlence veya yarışma programları şeklinde eğlen-
ce ticarileştirilmiştir. Bu durum, tüketme, sahip 
olma ihtirasını ve dolayısıyla rekabet dürtüsünü 
de körüklemektedir. (Yıldız, 2004). Türkiye’deki 
televizyon yayıncılığında genel kültürü ölçen 
yarışma programları yerlerini, bireysel ilişkilerin 
metalaştırıldığı bir yapıya bırakmışlardır. Bu 
yeni formuyla yarışma programları, televizyonun 

popülerleştirdiği ve yaygınlık kazandırdığı bazı 
ideolojilerin en göze çarpan şekliyle ortaya çık-
maktadır. Formatında çok küçük farklılaşmalarla 
birbiri ardına yapılan yarışma programları, bu 
anlamda kitle kültürünün en belirgin örnekleri 
haline gelmiştir. Televizyon ise bu yarışmaların 
sadece halkın beğenisine sunulduğu bir dağıtıcı 
olmaktan çıkıp, aynı zamanda, kişilerin tanınırlık 
kazandığı bir araç olarak görülmeye başlanmıştır 
(Alemdar, Erdoğan, 1994: 126).

Televizyonun kültürünün değişmesi ile geleneksel 
yapılarda değişmiştir. Bu değişim sadece tele-
vizyonda bariz bir şekilde görülse de toplumsal 
hayatta da büyük bir değişime sebep olmuştur.

Popüler kültürü oluşturan televizyon, yaptığı prog-
ramlarla bir bakıma popüler kültürün unsurlarını 
da belirlemektedir. “Ayaşlı” bu konuda “değişen 
program yapıları ve yeni bir anlam kazanan 
yarışma programları, bir bakıma empoze edilen 
yaşam tarzlarının ve popüler kültürün birer göster-
gesi olarak ortaya çıkmaktadır” demiştir (Ayaşlı, 
2006: 75). İzleyiciler TV programı izlediklerinde 
hem bir eğlence ürününün üretilmesine hem de 
aynı anda ürünün yeniden üretilmesine katılırlar. 
Özel televizyonlar, her türlü politik, kültürel ve 
sanatsal etkinliği ‘show’a dönüştürürken, genel 
kamuoyu da bu yarışma programlarının öznesi 
haline gelmektedirler (Erdoğan, 2004: 15). 

Özel televizyonların yaygınlaşarak kırsal kesimi de 
kuşatmasıyla pek çok gelişme meydana gelmiştir. 
Televizyon programı bir televizyon kanalında satıldığı 
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anda tüketim yapısı da değişmektedir. Bu noktada 
metalaşan aslında izleyicinin kendisi olmaktadır 
ve reyting ile ölçülen ve reklâm veren şirketlere 
kazanç sağlayacak bir ürün haline gelmektedir. 
Çünkü televizyonun ana geliri reklâm gelirleridir 
ve reklâm vermek için çeşitli şirketler televizyon-
dan yayın zamanı satın alırlar. Böyle bir ortamda 
izleyici sayısı ve demografik özellikleri reyting 
ile belirlenmiş izleyici kitlesi, ürününü satmak 
isteyen şirketin hedef kitlesi içinde yer alıyorsa, 
televizyon şirketlerince metalaştırılan izleyiciler 
olmaktadır. Birçok düşünür için izleyicilerin 
metalaştırılması kültür endüstrisinin en önemli 
ürünlerinden bir tanesidir (Ayaşlı, 2006:  51).

Bir tüketim toplumu oluşumu yüzünden piyasada 
aşırı bir ürün/mal bollaşması olmuş ve kitlelerin 
tüketim istekleri ve harcama güçleri artırılmıştır. 
Bu sürecin sonunda popüler kültür ürünlerinin asıl 
alıcısı, tüketicisi durumundaki çalışan kesimlerde 
bir üst kesimin hayat biçimine bir özlem ve özenti 
uyandırıldığı da söylenir. Bu anlamda seçkin ile 
avamın hayat standardı arasında birebir benzerlik 
olmasa da, göstergeler ve ürün tüketim düzeyi 
bakımından çok da büyük bir fark olmadığı dile 
getirilmektedir. Ayrıca tüketim ile birlikte bir top-
lumda sayısız ‘ikon’ üretilmekte ve buna anlam 
veren ve bu anlamı yücelten bireyler ve gruplar 
olmaktadır. Bir gün önce kalabalık içinde fark 
edilmeyen, önemsemeyen birey, medya sayesinde 
bir anda popüler olup, tanınan, sevilen biri haline 
gelebilmektedir. Eskiyen ikonlar üzerinde yoğun 
bir çaba, bir beceri, bir kültür birikimi bulunma-

dığı için bu tür ürünler hızla çöpe atılmaktadır. 
Kendisini kullanan eğlence endüstrisinden çıka-
rıldığı anda, o zamana kadar ünlü bir yıldız olan 
kişiler, güçsüzleşmekte ve kendi hayatlarını bile 
yönlendiremeyen sıradan insanlara dönüşmektedir. 
Yani hangi dönemde ne olacağı, hangi ikonun 
zirveye çıkacağı, ineceği yine TV araçları karar 
vermektedir. Yani toplum kendini ilgilendiren 
ciddi meselelere ilgi duymazken, kimin kiminle 
evleneceğine ya da kimin popstar olacağına ilgi 
göstermektedir. Ayrıca bu yarışmalar üzerinden 
televizyon bağımlılığı da arttırılmıştır. Televizyonla 
gelen ve bu dünyanın cazibesine kapılan gençler 
(Caner, Tülin, Bayhan, Ata, Eray, Melih, Edi vb.) 
ise program sona erince, gündemden düşünce 
savrulmakta, unutulup gitmekte, ruhi sıkıntılara 
girmekte ve hızlı gelen şöhretin faturasını çok 
ağır ödemektedirler (Akgül, 2006: 34)

3. Türkiye’de Televizyon Dizileri

Televizyon modern dünyanın yarattığı bir kitle 
iletişim aracı ve popüler kültür aracıdır. Televizyon 
dizi, film, serialler, müzik programı gibi ürünlerle 
halkı etkileme ve yönlendirme gücüne sahip bir 
araçtır (Esslin, 2001).

Televizyonun yaygınlaşmaya başlaması sinema 
sektörünü zor duruma düşürmüş, sinema salonları 
kapanmaya başlamıştır. Televizyon hem sinema 
filmi, hem yetişmiş eleman, hem de sanatçı açısın-
dan sinemadan daima yararlanmıştır. Buna karşılık 
sinema da, televizyonla gelen bazı yenilikleri 
benimsemiştir. Sinema ve televizyon sürekli bir 
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ilişki ve işbirliği içinde olmuştur. Televizyon ile 
sinema arasındaki işbirliği; televizyon dizilerinde 
tipik bir şekilde görülmektedir (Güngör, 2007:  40).

Türkiye’de ilk olarak televizyon yayını 1968 
yılında TRT aracılığı ile yapılmıştır. 1974 yılında 
tek gün yapılan yayın önce beş güne çıkarılmış, 
15 Mayıs 1974 tarihinden itibaren haftada yedi 
güne çıkarılmıştır. Bu tarihten sonraki yayınlar 
genelde yurt dışından alınan yabancı dizilerdir 
(İçinsel, 2010:  50). 1974 yılında İsmail Cem’in 
TRT Genel Müdürü olmasıyla Türk kültürünün 
temellerini esas alan, yerli edebiyat kaynaklı ve 
nitelikli televizyon programları yapılmasına karar 
verilmiştir (Güngör, 2007:  40). Bu yapımlar 
genelde Türk Edebiyatı’nın önemli eserlerinin 
televizyona uyarlanmasıyla gerçekleşmiştir. 
Televizyonun ve dizilerin kullanımında ciddi bir 
kontrol bu dönemde söz konusudur. Televizyonun 
ilk yıllarında dizi yapımıyla ilgili sorunlar olmuştur 
Özellikle yeni kurulan televizyon şirketleri, dizi 
yapımını pek göze alamıyordu. 20 dakikalık, 40 
dakikalık, TV filmleri için sorun yoktu ancak 
24 bölümden oluşan ve toplam 960 dakikalık 
bir yapım, profesyonel bir çalışma ve tecrübe 
istiyordu. Dolayısıyla TV dizileri uzun bir süre, 
film yapımevlerine sipariş edilmiştir. Uzun bir 
süre dizileri film şirketleri tarafından yapılmış 
olup daha sonraki yıllarda TV kurumlarında 
yeterli kadrolar oluşmuş, deneyim kazanılmış ve 
TV kurumları dizi yapımına başlamıştır (Güngör, 
2007:  40).

Dönemin yayını en uzun sure devam eden dizisi 
ise “Kaynanalar”dır.1974 yılında yayına giren 
dizi 1987 yılına kadar yayınlanmıştır (İçinsel, 
2010:  50). 

12 Eylül 1980’de TRT ara rejimin güdümü al-
tına girmiş, 1982 Anayasası ile ise TRT’ye yeni 
düzenleme getirilerek yayın tekeli ve tarafsızlık 
ilkesi esas alınmıştır. 11 Kasım 1983’te çıkarılan 
yasayla Türkiye’deki tüm radyo, televizyon ve 
iletişim araçlarının gözetim ve denetimi için bir 
üst kurul (RTÜK) kurulmasına karar verilmiştir 
(Güngör, 2007: 35).

TRT’nin tek kanal olduğu dönemlerde Türkiye’de 
dizi film kültürü de başlamıştır. Türk toplumunun 
televizyon seyretme alışkanlığının başlangıç tarihi 
olarak 1980’ler verilebilir. TRT’nin yayın hayatına 
başladığı andan itibaren özel kanalların yayına 
başlamasına kadar geçen süre aynı zamanda 
televizyonların evlere yerleşme süresi olarak 
nitelendirilebilir (Geçer, 2007:  87). 

TRT’nin de desteğiyle ilk yerli Türk dizileri 
yapılmıştır. ‘Aşk-ı Memnu’ ilk Türk mini dizi-
sidir. 1980’den sonra bu dizileri “Denizin Kanı, 
Kiralık Konak, Sekiz Sütuna Manşet, Merdiven, 
Üç İstanbul, Küçük Ağa, Kartallar Yüksek Uçar, 
Çalıkuşu, Yaprak Dökümü, Bugünün Saraylısı, 
Samanyolu, Geçmiş Bahar Mimozaları, İz Peşinde, 
Hanım’ın Çiftliği” gibi Türk Edebiyatından 
uyarlanan diziler izlemiştir (İçinsel, 2010:  50). 
O dönemde Perihan Abla dizisi (TRT 2, 1986) 
yayınlanışının ikinci haftasında patlamış ve 
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perşembe akşamlarının vazgeçilmez programı 
olmuştur. Yine 1980’lerde ortaya çıkan Dallas 
dizisi ülkemiz de dâhil olmak üzere uluslararası 
anlamda büyük başarılar kazanmış ve 90’ın 
üzerinde ülkede izlenmiştir (Geçer, 2007). Dallas 
dizisi sayesinde Türkiye’de ve tüm Dünya’da 
Dallas modası başlamış, Amerikan tarzı yaşam, 
giyim kuşam, konuşma biçimleri benimsenmiştir. 
Bu dönemde yayınlanan “Gençler” dizisi gençlik 
dizilerinin “Uzaylı Zekiye” ise fantastik dizilerin 
ilk örneklerdir.1989 yılında TRT’de başlayan ve 
uzun yıllar süren “Bizimkiler” dizisi ise birçok 
ailenin evine girmiş bir misafir gibi her hafta 
ağırlanmıştır (İçinsel, 2010:  50).

Türk toplumu dizileri saplantı haline getirme 
süreci daha çok pembe dizi formatındaki Brezilya 
dizileri ile başlamıştır. “KintaKunte,, Köle Isaura, 
Yalan Rüzgârı, Zenginler de Ağlar, Hayat Ağacı, 
Manuela, Yaban Gülü” gibi Brezilya dizileri sa-
bahın erken saatlerinde ya da aksam saatlerindeki 
dizi toplanmaları hepimizin zihninde yer edin-
miştir. Bu dizilerin bu kadar ilgi görmesi belki 
de insanların kendilerini dizideki kahramanlarla 
özdeşleştirmeleri ile olmuştur (Geçer, 2007:  87).

Ülkemizde, 1990’lı yıllarda, televizyon yayınlarında 
TRT’nin tek başına sürdürdüğü hâkimiyet dönemi 
bitmiş ve özel televizyonlar hızla hayatımıza gir-
miştir. Renkli televizyon yayınlarının başlaması ve 
özel televizyonların TRT’den farklı bir anlayışla 
yayın yapmaları, televizyonun evlerdeki yerini 
daha da güçlendirerek ailelerin hayatında tek 
kanallı döneme göre daha fazla bir yer almaya 

başlamıştır. Türkiye’de, özellikle özel kanalların 
yayına başlamasıyla televizyon programlarında 
biçim ve içerik bakımından değişiklik olmuş, 
program türlerinde de birçok çeşit oluşmuştur. 
Televizyon dizileri, çok kanallı televizyon orta-
mında en yaygın görülen program türlerinden biri 
olmuştur. Türk Televizyonları, önceleri özellikle 
sabah saatlerinde yabancı pembe dizilerle yeti-
nirken artık yerli dizler yapılmaya başlanmış ve 
bu diziler prime time’dayayınlanmıştır. Bu yeni 
diziler özellikle 1995 yılından itibaren hemen 
hemen tüm televizyon kanallarının ana yayınlarda 
en önemli yeri almış, bugün Türkiye’de nerdeyse 
her aksam her kanalda birkaç dizi yayınlanmaya 
başlamıştır (Geçer, 2007: 88). 

2000’li yıllara gelindiğinde görülmemiş bir “dizi” 
fenomeni tanık doğmuştur. Kısa bir zamanda 
inanılmaz ölçülerde büyüyen bir dizi sektörü 
kurulmuştur. Yaklaşık iki saat süren onlarca dizi, 
bütün kanalların prime time yayın kuşağında 
insanları saatlerce ekran karşısına kilitlemektedir. 
Hemen her yayın döneminde en az bir yapımın 
dikkate değer biçimde popülerleştiği bu yıllarda 
“Süper Baba, İkinci Bahar, Yeditepe İstanbul, 
Asmalı Konak, Alacakaranlık, Kurtlar Vadisi, 
Çocuklar Duymasın, Avrupa Yakası, Bir İstanbul 
Masalı, Aliye, Yabancı Damat, Çemberimde Gül 
Oya, Gümüş, Ihlamurlar Altında, Hatırla Sevgili, 
Yaprak Dökümü, Hırsız Polis, Binbir Gece, 
Canım Ailem, Hanımın Çiftliği ve Ask-ı Memnu 
Muhteşem Yüzyıl, Kuzey Güney, Merhamet, 
Yalan Dünya, Karadayı, Ezel gibi diziler reyting 
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rekorları kıran, izleyici tarafından çok ilgi gören 
diziler olmuştur (Tokuştepe, 2011). 

Gündüz pembe dizilerinin bir formatı seklinde 
başlayan yerli diziler zamanla tümüyle değişmiştir.  
Bu yeni dizlerde aksiyon yer diziyi seyreden izle-
yicilerin kahramanlarının ilişkisinin detaylarıyla 
uğraşamayacağıdır. Gündüz pembe dizileri gibi 
akşam dizilerinde de aile unsuru önemli bir yer 
teşkil etmekte ancak bunlarda servet kazanma ve 
cinsellik daha çok ön plan çıkmaktadır. Diziler 
bu ve benzeri sebeplerle üzerinde en çok konu-
şulan televizyon türü olmuşlardır. Bunun nedeni 
dizilerin izleyiciyi kendisine bağlamasındaki etkin 
rolüdür. Diziler hayatın her alanıyla ilgili sahneler 
içermesiyle toplumun sürekli gündeminde olmuş, 
popüler kültür aktarıcıları olarak izleyicilerin ha-
yatını yönlendirmede etkin olmuşlardır (Karpuz, 
2007:  65-68).

Yerli dizilerle ilişkili önemli bir gelişme de; 2006 
yılında Dubai merkezli MBC Yayın Kuruluşu’nun 
“Gümüş” ve “Ihlamurlar Altında” dizilerini 
satın alması ve bu iki dizinin çok büyük bir ilgi 
görmesi üzerine başlayan yerli dizi ihracatımız 
olmuştur. Daha sonra 2010 yılında “Deli Yürek, 
Aşk-ı Memnu, Ezel, Bir İstanbul Masalı, Yaprak 
Dökümü, Menekşe ile Halil, Zerda”,  gibi dizilerin 
de aralarında bulunduğu 70’in üzerinde Türk dizi 
filmi, 2010 yılında ihracat rekoru kırmıştır. 1Son 
yıllarda ise “ Muhteşem Yüzyıl, Binbir Gece, 
Yaprak Dökümü, Fatma Gül’ün Suçu Ne?, Adını 

1 (http://www.milliyet.com.tr/turk-dizilerinin-yurt-
disi-rekoru/) Erişim Tarihi: 11.09.2014

Feriha Koydum” yurt dışında yayınlanan ve 
ihracatı toplamda 100 milyon dolarlık bir sektör 
oluşturan diziler olmuştur. 2

Günümüzde boş zamanları değerlendirmeye yö-
nelik anlayışla ve sürekli yenilenmeye dayanan 
televizyon programları yapılmaktadır. Diziler bu 
programlar içinde önemli bir oranda yer tutmakta 
ve en çok ilgi gösterilen program arasında yer 
almaktadır. Seyirciler dizideki karakterlerini 
hayatlarının bir parçası haline getirerek kendi-
leri ile özdeşleştirerek dizinin seyredilmesine 
daha yoğun katılımda bulunmaktadır. Dizinin 
üretilmesi ve devam ettirilmesi için endüstriye 
belli bir kârı vaat etmesi yani belli bir izleyici 
kitlesi tarafından beğenilmesi gerekmektedir. 
Bu bağlamda program beğenisinin temel ölçütü 
izlenme oranıdır (Geçer, 2007: 88).

Televizyon dizilerinin, özellikle son yıllarda iz-
lenme oranının artması, toplumda yeni bir kültür 
oluşturması ayrıca değerlendirme gerektirmektedir. 
Bu dizilerin gündelik yaşamdan politikaya, aile içi 
ilişkilerden töresel inançlara, toplumsal yapıdan 
psikolojik hislere dair pek çok konuda mesajlar 
vermesi akademik alanda da çözümleme ihtiyacı 
oluşturmaktadır. Televizyonlarda yayınlanan di-
zilerde, ask, is ve cemaat ilişkilerinde yaşanılan 
gerilim ve çatışmalardan yararlanılmakta ayrıca 
dizinin devamını sağlamak için sıklıkla şiddet 
ve cinsellik içeren bölümlere yer verilmektedir. 

2 (http://www.hurriyetaile.com/eglence/tv-magazin/
turk-dizilerine-yurt-disinda-buyuk-ilgi_28483.
html) Erişim Tarihi: 11.09.2014
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Güncel hayata dair hemen her konuyu işleyerek 
senaryolarını geliştiren dizilerin dini motiflere 
ya da yasama dair pek az öge barındırması da 
dikkate değerdir (Geçer, 2007:  88).

Dizlerin insanları bu kadar etkilemesinin sebebi 
dizinin başarısı değil; duyguların ortak oluşun-
dandır.  İlk dönemlerde daha çok Amerikan dizi-
lerinin taklidi seklinde kendine hayat veren Türk 
dizileri zamanla daha başarılı bir ivme kazanmış 
ancak yine de “bir kültür dayatması” yapmaktan 
kendini uzaklaştıramamıştır (Geçer, 2007:  88).

3.1. Televizyon Dizilerinde Popüler Kültürün 
Etkileri

Televizyon dizilerinin, özellikle son yıllarda artış 
göstermesi, toplumsal kültüre etkisi ve kendi 
çevresinde yeni bir kültür oluşturması göz ardı 
edilemez. Bu diziler gündelik yaşamdan politikaya, 
aile içi ilişkilerden töresel inançlara, toplumsal 
yapıdan psikolojik hislere dair pek çok konuda 
mesajlar vermektedir (Geçer 2007: 88).

Güncel hayata dair hemen her konuyu işleyerek 
senaryolarını geliştiren dizilerin dini motiflere ya 
da yaşama dair pek az öğe barındırması da dikkate 
değerdir.  İlk dönemlerde daha çok Amerikan 
dizilerinin taklidi şeklinde kendine hayat veren 
Türk dizileri zamanla daha başarılı bir ivme 
kazanmış ancak yine de “bir kültür dayatması” 
yapmaktan kendini uzaklaştıramamıştır (Geçer 
2007: 88). 

Diziler, genelde belli sorunlara yönelik konuları 
işlemekte ve yönetmenlerin “günlük hayatın ger-
çekleri” olduğunun belirttikleri unsurları (seks ve 
şiddet) tüm detayları ile göstermekten kaçınma-
maktadır. Bu filmlerin olay örgüleri, karakterleri 
ve temalarının dayandığı ortak referansları gün-
delik olaylarsağlamaktadır. Bu ortak referanslar 
izleyici üzerinde öyle etkili olmaktadır ki, aileler 
çocuklarına film kahramanlarının ismini vermekte, 
iş yeri sahipleri ofisleri için filmdeki ofisin adını 
kullanabilmekte ve seks ve şiddet kişileştirilerek 
davranış isimlendirilebilmektedir. Böylelikle dizi 
karakterleri bir bir gerçek hayatımıza girmiş aramıza 
karışmış olmaktadırlar. Gerçek anne babaların, 
gerçek iyilerin yerine geçirilen sahteleri zamanla 
seyirci üzerinde kolay kolay giderilemeyecek bir 
etki oluşturmaktadır. Televizyon dizilerine ya da 
tümüyle popüler kültüre konu olan programlarına 
yönelik olan eleştiriler “sevmek” ve “sevmemek” 
ile kategorize edilebilir (Geçer 2007: 89). 

Aslında birçok diziye yahut programa daha baştan 
oluşturulmuş bir önyargı ile karşı gelinmektedir. 
Diziyi sevmenin çeşitli nedenleri sıralanabilir. 
Hayatımızda dizilerdeki gibi olayları yaşamamız, 
aşklar, sevinçler, kötülükler, hastalıklar… Ama 
“sevmemeye” yönelik temel sebep genel anlam-
da “popülere karşı oluştan” kaynaklanmaktadır. 
Bazen günlük yaşamımızda oluşturulan tartışma-
lardan da etkilenerek belki de “farklı görünmek 
gerektiği” düşüncesi ile “dizi kötü” demekle 
yetinip “bir tür popüler kültür ürünü olduğu için 
sevmiyorum ve seyretmiyorum” diyerek eleştiri 
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sebebini söylememenin verdiği güven daha cazip 
gelebilmektedir (Geçer 2007: 89).

Dizilerin faydası ya da zararı; artısı veya eksisi 
hep tartışıla gelmiştir. Dizilerin keyif vermesindeki 
asıl sebep bireyin kendini dizi içinde hissetmesi 
ya da dizilerdeki karakterlerle kendi hayatında sık 
sık karşılaşmasıdır. Dizi ya da diğer programları 
seyrederek vakitlerini hoşça geçirdiklerini düşünen 
insanlar bir yandan da oradan gelen mesajlara 
boyun eğmek durumunda kalmaktadırlar. Kolay 
yoldan para kazanmak, istediğine ulaşmak, zengin 
olmak hayali, dizileri bağlayıcı kılan unsurlardandır 
(Geçer 2007: 90). 

Diziler bir bakıma, izleyicilerine kendi sorunları 
için çözüm bulma yolları da sunmuştur. Her ne 
kadar insan hayatı dizelerdeki kadar sansasyonel 
olmasa da insanın birey olarak toplumsal ve 
duygusal sorunlarını kendi çabalarıyla ve doğru 
bilgilenmeyle kendi başlarına çözebilecekleri 
bilgisini vermiştir. Günlük hayatta da karşılaşı-
labilecek ırk ayrımcılığı, suçlunun yakalanması, 
hukuki yollara başvurma, gibi konular insanları 
cezp edip onlara yeni bilgiler sunarak problem-
leri çözme yolunu da takdim etmektedir (Geçer, 
2007:  90). 

Dizilerde işlenen konular genelde birbirinin aynısı 
olmasına rağmen, konuların bitmez tükenmez 
çeşitlemeler biçiminde işlenmesi de ayrıca değer-
lendirilmeye muhtaçtır. Televizyonlarda yayınlanan 
bu dizilerde, olay örgüsünün kurulmasında, aşk, 
iş ve cemaat ilişkilerinde yaşanılan gerilim ve 

çatışmalardan yararlanılmakta dizinin devamını 
sağlamak için sıklıkla şiddet ve cinsellik içeren 
bölümlere yer verilmektedir (Geçer 2007: 90).

Televizyon dizileri ve Seriyaller, televizyonun en 
ayırt edici türleridir. Dizi ve Seriyaller birbirinden 
farklı türler olarak ortaya çıkmışlardır. Diziler, 
ortak karakterlerin ve genellikle ortak mekânların 
kullanıldığı, anlatılan hikâyenin genellikle aynı 
bölüm içinde çözüme kavuştuğu, televizyon 
oyunlarına benzeyen bir yapıya sahiptir. Seriyaller 
ise merak unsuruna dayalı, devamı izleyici merak 
ettirilerek sağlanan bir program türüdür. Seriyalleri 
oluşturan bölümlerin her birinde, daha büyük bir 
hikâyenin parçaları verilmektedir. Dolayısıyla, ana 
bir olay dizisi sonucunda tamamlanan hikâyenin 
içinde aynı zamanda, yan olaylar da yer almakta, 
bu nedenle seriyaller çok uzun sürmektedirler. 
Bu tür, içinde drama barındırdığından, bağım-
lılık yaratıcı bir tür olarak düşünülmektedir. Bu 
izleme alışkanlığını sürdürdüğü sürece başarılı 
sayılmaktadır (Ayaşlı, 2006:  68). Her iki tür 
de anlatı yapısı olarak birbirlerinin özelliklerini 
göstermektedirler. Sabun köpüğü ya da başka 
bir deyişle pembe diziler bu türün önemli bir 
alt türüdür. Ekranlarda pek çok sayıda gösterilen 
dizilere sabun köpüğü dizileri denir ve bu diziler 
birçok izleyiciyi televizyon karşısına çekmektedir 
(Akgül, 2006: 84). Pembe diziler, televizyon 
ile en çok bağdaştırılan program türlerinden bir 
tanesidir. Yine de bu tür, televizyon ürünlerinin 
tamamına bakıldığında, belki de en az prestije 
sahip olan programlardan bir tanesidir.
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Pembe dizilerin ne olduğu herkes tarafından 
bilinse de tam bir tanımlama yapmak gerekir. 
Pembe diziler, arka planda bir aile hikâyesinin 
anlatıldığı, devam eden bir konusu olan ve ge-
nellikle hedef kitlesi kadınlar olarak belirlenen 
dizilerdir (Ayaşlı, 2006:  68). Bu diziler televizyon 
tarafından yaratılan bir türdür ve en popüler tele-
vizyon programlarındandır. Sabun köpüğü diziler 
(Merhamet, Yalan Dünya, Muhteşem Yüzyıl, vs.) 
her gün milyonları kendine çekmektedir. Sabun 
köpüğü dizilerinin önemli bir özelliği sürekli 
izlemeyi gerektirmesidir. Tek bir bölümün çok az 
bir anlamı vardır ve her bölüm birbirine bağlıdır. 
Sabun köpüğü yapımlarının üretim ve tüketi-
minde hiçbir değerliliği yoktur. Bu ürünler, göz 
alıcı, parlak bir pakete sarılıp tüketiciye sunulan 
tek tip ürünlerdir. Ürünün gerçekleştirilmesinde 
malzeme ve konudan çok hedef tüketici kitlelerin 
istekleri göz önünde tutulmaktadır (Akgül, 2006:  
84). Sabun köpüğü diziler ile gerçek hayat yerine 
hayali bir dünya sunulmaktadır. Pembe diziler 
genellikle fikirlerle değil hisler ve duygularla 
ilgilenmektedir. Bunların dışında en önemli özel-
liklerinden biri pembe dizileri bir sona ulaşacak 
gibi görünmemesi ve izleyiciye bu sonsuzluk 
hissini yaşatmasıdır. Yan hikâyeler olsa bile ana 
konu devam etmektedir. Aynı zamanda bir sona 
ulaşılsa ve dizi bitse bile, izleyici hikâyenin bir 
şekilde devam ettiği, sadece bu bölümlerin artık 
televizyonda gösterilmeyeceği hissine kapılmak-
tadır (Ayaşlı, 2006:  68).

 Sabun köpüğü diziler hep en çok izlenen prog-
ramlar sıralamasına girmektedir ve genelde izleyici 
sayısının daha fazla olduğu varsayılan 19.00-23.00 
arası zaman diliminde yayınlanmaktadır. İnsanlar 
günlük programlarını veya bos zaman değerlen-
dirmelerini bunlara göre şekillendirebilmektedir. 
Ayrıca sabun köpüğü ürünler çok çabuk ürer ve 
aynı hızda da söner. Zira sönen bir sabun köpüğü 
ürününün yerini hemen bir başkası alır. Ürünün 
adı, türü biraz değişebilir ama içerik ve hedef 
hep aynıdır (Akgül, 2006:  84). 

Statüsü düşük olsa da, pembe diziler belki de 
televizyonun en gözle görünür türlerinden birisidir. 
Amerika’da sadece pembe dizileri, bu dizilerin 
karakterlerini, olayları tartışan ve bu dizilerde 
oynayan oyuncuların yaşantılarıyla ilgili haberlere 
yer veren gazeteler yayınlanmaktadır. Genellikle 
bu tür televizyon dizileri, en uzun ömürlü olan 
televizyon ürünleridir. Pembe dizilerin en önemli 
anlatım özellikleri, bir sinema filmi, tiyatro oyunu 
ya da roman gibi bir başlangıcı ve sonu olmayışıdır. 
Öte yandan, pembe diziler, birbiri ardına gösterilen 
birkaç farklı hikâyeden oluşmaktadırlar. Bir hikâye 
etrafında, pek çok yan hikâyenin eklemlendiği 
bir anlatı yapısına sahiptirler. Bu yan hikâyeler 
bir sonuca ulaşsa da asıl anlatılan ya da etrafında 
dolaşılan konu bu şekilde bir sona ulaşmaz. Bu 
kadar uzun ömürlü olması, pembe dizilerin sadık 
izleyicilerinin oluşmasını sağlamaktadır. Bu türde 
izleyicinin merakı karakterlerin, beklenmedik ya 
da zor bazı olaylara nasıl tepki vereceği etrafında 
sağlanmaktadır (Abercrombie, 1996: 48 &Ayaşlı, 



153

UHİVE
Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi
Ocak / Şubat / Mart - Kış Dönemi Sayı: 6 Yıl:2015 Jel Kodu: Z11

International Peer-Reviewed Journal Of Communication And Humanities Research
January / February / March - Winter Semester Issue: 6 Year: 2015 

ID:120 K:141  Jel Kodu: Z11
www.uhedergisi.com

(ISO 9001-2008 Belge No / Document No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No / Document No: 12880)
(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)

(2015/04315- 2015-GE-18972)

ULUSLARARASI HAKEMLİ EKONOMİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 
International Refereed Journal of Researches on Economy Management

Ekim / Kasım / Aralık 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Sonbahar Kış 
October / November / December 2014 Issue: 02 Volume: 01 Autumn Winter

ID:13 K:02
(Ekonomi) & (Economy)

   www.uheyadergisi.com

(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)

 
SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE 
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN 

İNCELENMESİ

Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ 

Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni 

1Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü

Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi 
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi 
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir. 
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.

Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat 

ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES 
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND 

HOUSES 

Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014, 
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically 
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was 
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 

2006: 70). Bir başka deyişle, kötü karakterler tüm 
dizi boyunca hep kötüdürler ve iyi bir davranışta 
bulunmazlar. Gerçeklik ise bu tür programlarda 
ele alınan başka bir anlatım özelliği olarak göze 
çarpar. Bu tür programların yapımcıları, dizilerin 
gerçekte olabilecek olayların bir yansıması olarak 
değerlendirirken, aslında olan olaylar gerçeğin 
farklı versiyonları olmaktan ileri gidemezler 
(Abercrombie, 1996: 49–50 &Ayaşlı, 2006: 70).

Bir başka dizi örneği ise durum komedileridir. 
“Sit Com” da denilen durum komedileri eski-
lerin ünlü komik ve komedilerinin ve onların 
dünya görüşlerinin daraltılmış, aile ve problem 
komedisi haline indirgenmiş biçimidir. Durum 
komedilerinde olaylar genellikle bir bölümün 
sonunda çözülmektedir. Karakterlerin özellikleri 
genellikle aynı kalsa da olayların çözüme kavuş-
maması bu türü diğerlerinden ayıran en önemli 
özelliktir (Ayaşlı, 2006: 71).

Bu tür programların konularını aile ve cinsellik 
oluşturmaktadır. İngiltere’de durum komedile-
rinin ilk örnekleri büyük ailelerin problemlerini 
yansıtırken, günümüzde küçülmüş çekirdek 
ailelerin, boşanmış, evlenmemiş ve tek başına 
çocuk yetiştiren ebeveynler oluşturmaktadır. 
Bunun nedeni, özellikle durum komedilerinde, 
kültürel unsurların en güncel haliyle sunulmasıdır 
(Goodwin 1997: 95, O’Shaughnessy, 1999 & 
Ayaşlı, 2006: 70)

Kültürel unsurlar değiştikçe, televizyonda işlenen 
konular da değişmektedir. Aynı zamanda komedi, 

topluma eleştirel bir bakış ile yaklaştığından, 
durum komedileri bir toplumdaki kültürel öğe-
lere de eleştirel bir bakış açısı getirmekte ve bu 
konuları komedi unsurlarıyla izleyiciye iletmek-
tedir. Durum komedileri genellikle yarım saat 
süren ve devamlılığını karakterler ile sağlayan 
komedi türündeki televizyon programlarıdır. 
Konularını ve mizahi anlatımlarını, karakterlerin 
düştükleri komik durumlarla sağlarlar. İlk durum 
komedisi örnekleri ve hatta günümüzde yapılan 
bazı durum komedileri bir izleyici kitlesi önünde 
çekildikleri için özellikle kullanılan mekânlar çok 
azdır. Durum komedileri önceden düşünülmüş, 
belirlenmiş bir zaman dilimi içerisinde çözüme 
bağlanan bir çatışma ya da sorun üzerine odaklanır 
(Ayaşlı, 2006: 72).

Bir dizinin yıldızlarının, magazin programlarında 
hayat tarzları ile irdelenmeleri, aynı magazin 
programlarında sunuculuk yapmaları ve bu 
magazin programlarının yayın akışının önemli 
bir yerini oluşturmaları, toplumsal gerçeklik ya 
da kültürün algılanışını da etkilemektedir. Daha 
önce de değinildiği gibi, televizyon, kültürün 
güncellendiği bir alan olduğundan, popüler kültür 
de televizyon tarafından üretilen yıldızların hayat 
tarzları ve tüketim biçimleri etrafında tanımlan-
maya başlanmaktadır (Ayaşlı, 2006: 70).

3.2. TV Dizilerinde Giysi Modası

Tüketimin en görünür biçimi olan giyim, her 
dönemde kimliğin ifadesi olmuştur. Toplumsal 
statünün ve cinsiyetin en belirgin göstergesidir. 
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Giysinin ve sonrasında giysi modasının anlamı 
çağlar boyunca değişmiştir. Birçok sosyolog moda 
tarihini incelemiş, modanın hiyerarşik sınıf yapısı 
ve bu yapının giyim alışkanlıkları üzerindeki 
etkilerinden bahsetmiştir. Davis ’e göre moda 
süreci, esinlenme, taklit ve kurumsallaşmadan 
oluşan karmaşık bir bileşim sayesinde ayakta 
kalmaktadır. Moda toplum üyelerinin hareket 
ve davranışlarını belirleyen kurallar dizilerinden 
biridir. Moda, olay, olgu ve nesnelerdeki şekil 
değişikliğinin kurallarıdır; örf, adetler ve gündelik 
konular üzerinde sosyal bakımdan onaylanan 
geçici değişikliklerdir. Modanın kendisi geçici 
bir olgudur fakat günlük hayata etkileri kalıcıdır 
(Tokuştepe, 2011).

Görsel iletişim araçları neyin moda, ilgi çekici ve 
dikkate değer olduğuna ilişkin olarak bireylerin 
algılamalarını etkilerler. Televizyon dizilerindeki 
oyuncuların davranışları, canlandırdıkları karak-
terlerin özellikleri, giyim tarzları, konuşma şekil-
leri ve konuları insanların bireysel yaşantılarına 
doğrudan yansımaktadır. Özellikle seyredenlerin 
beğendiği dizilerde bu durum kendini daha fazla 
göstermektedir.  İzleyiciler kendilerini dizi-film 
kahramanlarının yerine koymakta ve onlarla 
kendilerini özdeşleştirmektedirler (Şahbaz ve 
Kılıçlar, 2009: 31-52). Örneğin “Muhteşem 
Yüzyıl” dizisinde Meryem UZERLİ’nin oy-
nadığı “Hürrem” karakterinin uzun bakır rengi 
saçlarını son zamanlarda genç kızların çoğunda 
görülmesi gibi.

Muhteşem Yüzyıl dizisi “TimsProductions” 

tarafından yapılıp Star TV’de yayınlanan Türk 

yapımı tarihi televizyon dizisi olarak, Osmanlı 

İmparatorluğu padişahı Kanuni Sultan Süleyman’ın 

ve Hürrem Sultan’ın hayatı, Hürrem Sultan’ın 

evlatları için giriştiği taht mücadelesi ve saray 

hayatı üzerine kurgulanmıştır. 5 Ocak 2011’de 

başlayan dizi 19 Haziran 2013’e kadar devam 

etmiştir. 3

Dizi son yıllarda esinlendiği Osmanlı modasını 

Türk izleyicisi ile buluşturmuş ve yeni dönem 

giysi modasında etkilerini göstermiştir. Özellikle 

Hürrem Sultan’ın giydiği elbiseler, takılar giysi 

pazarında en ön sırada yer edinmiştir.

Resim 1. Hürrem Sultan’ın Saçları (http://

www.modavetrend.com/hurrem-saclari/)

3 (http://tr.wikipedia.org/wiki/
Muhte%C5%9Fem_Y%C3%BCzy%C4%B1) 
Erişim Tarihi: 11.09.2014
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Resim 2: Hürrem Sultan ve Kanuni Sultan 
Süleyman (http://www.ahaport.com/root.

vol?exec=page&nid=198515)  Erişim Tarihi: 
16.10.2014

Resim 3. Hürrem Sultan Yeşil Elbisesi 
(http://www.ahaport.com/root.

vol?exec=page&nid=198515)  Erişim Tarihi: 
16.10.2014

Belirli dönemler de gündeme gelen sanat akımları 
ve bu akımların başında gelen popüler sanatçılar 
moda için her zaman yönlendirici olmuştur. Zaman 
içerisinde resim, heykel gibi sanatların yanı sıra 
sinema, tiyatro, opera gibi gösteri sanatları moda 
için ilham kaynakları olmuşlardır. Popüler kültür 
de müzik sanatçıları, sinema veya dizi oyun-
cularının kullandıkları giysiler gündemde yer 

almıştır. Moda ve sanat üçlü bir ilişkiye; yapıt, 
yaratıcı ve izleyici ilişkisine başvurarak estetik 
bir hazzın oluşmasını sağlamaktadır. Moda ile 
sanatı birleştirmek hem artık herkesin bildiği bir 
gerçek, hem de tam anlamıyla güncel bir konu 
olmaktadır (Pamuk, 2010:  41).

Aşağıda belirli dönemlerde yer alan sanat olay-
larından ve modayı etkileyen çeşitli gelişmelere 
yer verilmiştir;

1945–1946 yılları Fransa’nın moda alanında 
kaybettiği itibarını kazanma yıllarıdır. “ Moda 
Tiyatrosu” Louvre Müzesi’nde düzenlenen bir 
gösterinin yankıları ve etkileri II. Dünya Savaşı 
sonrası Fransız modasında izler bırakmıştır. 
Çünkü bu çalışma savaşın ertesinde moda ta-
sarımcılarının, sanatçıların, heykeltıraşların ve 
sahne tasarımcılarının bir araya gelerek moda 
sektörünü canlandırma operasyonu olarak önem 
arz etmiştir (Pamuk, 2010:  41).

70’li yıllarda müzik piyasası film veya spor alan-
larına göre daha hızlı bir büyüme göstermiştir. 
Moda ve giyim tarzı da o yıllarda müzik piya-
sasında bulunan sanatçıların etkisinde olmuştur. 
Bu dönemden sonra televizyon izlenme artmış, 
kanallar çeşitlenmiş ve artık dizilerin izlendiği 
dönemlere geçiş başlamıştır. Dolayısıyla modayı 
şekillendiren dizilerin insanlar üzerine etkileri de 
bu dönemden sonra artmıştır. 1990’lı yıllarda 
yayınlanan ve yeni yüzyılın başlarında sürekli 
gelişen ve çeşitlenen sinema, dizi vb. görsel 
akımların da kullanılan sahne kostümleri yanı 
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sıra, sayıları gün geçtikçe artan müzik sanatçıları 

ve kliplerinde kullandıkları giysi tasarımları ile 

özellikle genç kitleleri etkileyerek popüler moda 

akımları oluşturmaktadır (Pamuk, 2010:  41).

Diziler ve oyuncuları hemen hemen tüm toplum 

tarafından izlendiği için, kültürel bir olgu haline 

gelmiştir. Özellikle düşük maddiyata sahip kesim 

popüler kültür ürünü olan bu diziler sayesinde 

televizyon karşısında hayaller dünyasına dalarak, 

gerçek olmayan bir yaşamı düşleyerek gerçek hayatı 

unutmaktadır. Bireyler izlediği dizinin karakte-

rine bürünerek, dizi karakteri gibi giyinir, onun 

gibi konuşur, onun gibi hareket eder. İdol olarak 

benimsediği dizi karakterine daha çok benzemek 

için özel eşyalarının benzerlerini almaya çalışır. 

Karakterin dizide ön plana çıkan özel aksesuarları, 

makyaj malzemeleri vs. birebir kopyalanarak yeni 

bir pazar oluşturulur. Örneğin 2002-2004 ATV 

Kanalında yayınlanan “Asmalı Konak” dizisi 

karakteri Sümbül Hanım’ın dizide kullandığı 

eşarplar ile diğer önemli kadın karakterlerinden 

Dicle’nin gözlerine çektiği sürmeler tezgâhların 

başköşelerinde yer almıştır. Ayrıca yine başrol 

oyuncusu Nurgül Yeşilçay’ın oynadığı “Bahar” 

karakterinin taktığı kırmızı bere ve çeşitli fularlar 

ise uzun süre genç kızların aksesuarı olmuştur.

Resim 4. Asmalı Konak Dizisinin 
Başkarakteri Bahar (http://www.ozcan-

deniz.com/fotograflar/tv-sinema-c/asmali-
konak-bj/) Erişim Tarihi: 14.10.2014

Resim 5. Asmalı Konak 2002-2004, 
“Sümbül Hanım” (Tokuştepe, 2011: 54-55)

2008-2010 yıllarında Kanal D de yayınlanan 
“Aşk-ı Memnu” dizisinin karakterlerinin kıya-
fetleri çok popüler olmuştur. Özellikle büyük 
kentlerdeki alışveriş merkezlerinde de o dönem 
tutan dizilerin önemli karakterlerinin kıyafetle-
rinin benzerleri yapılarak piyasaya satış amaçlı 
sunulmuştur  (Tokuştepe, 2011:  44-45).
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Aşk-ı Memnu romanından uyarlanan dizi, daha 
önce de 1975 yılında Halit Refiğ uyarlamasıyla 
TRT’de yayınlanmıştır. Türk televizyon tarihinin ilk 
dizi filmi (aynı zamanda ilk edebiyat uyarlaması) 
olan Aşk-ı Memnu yayınlandığı zaman oldukça 
büyük ilgi ve beğeniyle seyredilmiştir. Dizinin 
TRT versiyonunda, romana sadık kalacak şekilde 
uyarlaması yapılmış; ancak romandan farklı olarak 
Osmanlı’nın son döneminde yaşanan bazı siyasi 
gelişmelere atıflar yapılmıştır (Tokuştepe, 2011).

“Aşk-ı Memnu” dizisi, 4 Eylül 2008 ve 24 
Haziran 2010 tarihleri arasında, Kanal D Yayın 
Kuruluşu’nda yayınlanmış ve ele aldığı konu ve 
ulaştığı “izlenme oranı” başarısıyla kamuoyunda 
gündem oluşturmuştur. Dizinin birinci ve ikinci 
sezon bölümleri, perşembe günleri, saat 20:00 
ile 20:15 de, ana haber bülteninden sonra “prime 
time” olarak tabir edilen, televizyonların en çok 
seyredildiği ve tüm aile bireylerinin ekran basında 
olduğu saatlerde yayınlanmıştır.

Aşk-ı Memnu dizisi, 1975 yılında TRT’de ya-
yınlanan uyarlamasında 40 dakikalık 6 bölümden 
oluşurken; Kanal D tarafından ekrana getirilen ve 
4 Eylül 2008- 24 Haziran 2010 tarihleri arasında 
iki sezonda yayınlanan uyarlamasında, ortalama 
80’er dakikalık 79 bölüm olarak yayınlanmıştır. 
Aşk-ı Memnu günümüz Türkçesiyle “Yasak 
Aşk” anlamına gelmektedir ve konusu itibariyle 
aynı çatı altında yaşayan bir yeğen ile amcasının 
karısı arasında geçen yasak aşk ele alınmaktadır 
(Tokuştepe, 2011).

Resim 6. Aşk-ı Memnu Dizisi, 2008-2010 
(Tokuştepe, 2011:  54-55)

Resim 7. Bihter Karakteri (http://gayeer-
dim.blogspot.com/2012/06/ask-i-memnu-

modasi.html#!/2012/06/ask-i-memnu-
modasi.html) Erişim Tarihi: 15.11.2014

Televizyonun insanların evlerine kadar girme-
siyle popüler kültürün giderek kitleler tarafından 
daha çok benimsenmesi ve televizyonun kent 
yaşamın da olduğu gibi kırsal kesime de girmesi 
pek çok gelişmeyi de beraberinde getirmiştir. 
Kültürel alanda yaşanan gelişmelerin artması, 
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özel televizyon kanallarının ilk yıllarında yabancı 
dizilerin yayınlanması ile olmuştur. İnsanların 
giyim tarzları televizyon dizilerinde gördükleri 
modellerle şekillenmiştir. Böylece televizyon, 
kültürel değişim açısından popüler kültürün en 
temel taşıyıcısı olmuştur (Tokuştepe, 2011: 107). 

Modanın evrenselleşmesin de önemli bir role 
sahip olan televizyon yayınladığı yabancı dizi ve 
filmler ile Amerikan ve Avrupa hayat tarzının ve 
giyim kuşam anlayışının batılı olmayan ülkelere 
taşınmasında etkili olmuştur. Ayrıca insanlar 
televizyon sayesinde kendilerine her şekilde 
örnek aldıkları kişi ve grupların ne giydikleri, 
nasıl yaşadıkları konusunda bilgi sahibi olmaya 
başlamışlar hem de moda konusunda bilgilenerek 
yakından takip etmeye başlamışlardır. 

Televizyon aracılığıyla moda hem kimlik belirle-
me, hem değişim hem de meşruluk kazandırma 
faktörü olmuştur. Ayrıca moda ile ilgili deği-
şimlerdeki artış televizyon aracılığıyla kitlelere 
iletilmektedir. Bu durumda televizyonun toplumun 
yaşam biçimleri üzerindeki etkisine bağlı olarak 
bir anlamda estetik düzenleyici haline gelmiştir 
(Tokuştepe, 2011:  108). 

Televizyon vasıtasıyla popüler ürünlerin oluşma-
sında moda olgusunun da önemi vardır. Modanın 
popüler televizyon oyuncularıyla daha çok yayılma 
alanı bulduğunu fark eden tasarımcılar, moda ta-
sarımcıları ve fotoğrafçılar sık sık ilham kaynağı 
olarak ya da kendi ideallerinin temsil edecek bir 
model ya da kişilik belirlemeye başlamışlar ve 

arkasından tüketimi daha da arttırabilmek için 
markalar üretmeye başlamışlardır (Tokuştepe, 
2011:  108). 

Firmalar modanın toplum üzerindeki baskısını 
arttırmak için reklamdan yararlanmaktadır. Özellikle 
reklamcılar, popüler dizi oyuncuları ve popüler 
şarkıcıları daha geniş bir kitleye ulaşabilecekle-
rinin bilincinde hareket ederek reklamlarında bu 
oyuncuların ve şarkıcıların yüzlerini kullanmaya 
başlamışlardır. Son yıllarda dizi oyuncusu Naz 
Elmas,2010 bahar sezonunda ekranlara veda 
eden Kanal D‟nin eski dizisi Aşk-ı Memnu‟nun 
oyuncusu “Hazal Kaya” ve 2010 sonbahar se-
zonunda ATV‟de yayın hayatına devam eden 
“Kapalı Çarşı” dizisi oyuncusu “Engin Altan 
Düzyatan” Beymen Club 2010 kış koleksiyonu 
reklam kampanyasında rol almıştır (Tokuştepe, 
2011:  109).

Televizyon dizilerinin markaların bilinirliğini 
artırdığı ve tüketimi tetiklediği anlaşıldıkça 
markalar artık reklam çekmek yerine dizilerle 
satışlarının daha çok artacağını fark ettikleri için 
dizilere sponsor olmaya başlamışlardır (Örneğin 
Arnica-Merhamet, Karaca-Yemekteyiz, Kervan- 
Muhteşem Yüzyıl vb). Bunun içinde firmalar 
dizilere ürün vermeden önce ürün verecekleri 
dizinin senaryosuna, reytinglerine bakmaktadır-
lar. Markalarının senaryoyla örtüşmesine önem 
verdikleri gibi, dizi karakterlerinin de markalarını 
taşıyabilecek düzeyde olmasına dikkat etmektedirler. 
Ayıca marka yöneticileri, dizilerin kıyafet satışı 
üzerindeki olumlu etkisinin, dizi yayınlandıktan 



159

UHİVE
Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi
Ocak / Şubat / Mart - Kış Dönemi Sayı: 6 Yıl:2015 Jel Kodu: Z11

International Peer-Reviewed Journal Of Communication And Humanities Research
January / February / March - Winter Semester Issue: 6 Year: 2015 

ID:120 K:141  Jel Kodu: Z11
www.uhedergisi.com

(ISO 9001-2008 Belge No / Document No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No / Document No: 12880)
(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)

(2015/04315- 2015-GE-18972)

ULUSLARARASI HAKEMLİ EKONOMİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 
International Refereed Journal of Researches on Economy Management

Ekim / Kasım / Aralık 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Sonbahar Kış 
October / November / December 2014 Issue: 02 Volume: 01 Autumn Winter

ID:13 K:02
(Ekonomi) & (Economy)

   www.uheyadergisi.com

(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)

 
SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE 
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN 

İNCELENMESİ

Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ 

Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni 

1Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü

Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi 
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi 
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir. 
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.

Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat 

ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES 
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND 

HOUSES 

Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014, 
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically 
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was 
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 

hemen sonra gerçekleştiğini, pek çok müşterinin 
dizide gördüğü kıyafeti almak için mağazalara akın 
ettiğini ifade etmişlerdir (Tokuştepe, 2011: 109). 

Kıyafet sektörü dışında aksesuar gibi birçok sektör 
bu pazardan payını almak için sırada beklemektedir. 
Üreticiler dizilerde yer alan ilginç aksesuarları 
dizi karakterinin adıyla satışa sunarak kendile-
rine çok güçlü bir pazar payı elde etmektedirler. 
Bunun yanı sıra dizi karakterinin hastalığından 
bile moda çıkmıştır; “Aşk-ı Memnu” dizisinde 
“Bihter‟ karakterini canlandıran Beren Saat beli 
sakatlandıktan sonra birkaç hafta topuklu ayakkabı 
giyemeyince, giydiği düz çizmeler moda olmuştur. 

Moda tasarımı eğitimi alan öğrencilerin büyük 
çoğunluğu popüler olan yabancı dizileri seyret-
meyi tercih etmelerine karşın, öğrencilerin tasarım 
yaparken daha çok yerli dizileri tercih ettikleri 
söylenebilir (Tokuştepe, 2011). 

TARTIŞMA

Televizyonun 1950’lerden itibaren, bilhassa 
da son 20-25 yıllık süreçte daha yoğun olarak 
insanların hayatına girmesi, popüler kültürün 
de kitlelerce daha fazla benimsenmesi ve aynı 
zamanda televizyonun kırsal kesimde de etkisini 
ciddi şekilde artırması gibi durumlar beraberinde 
çok sayıda gelişmeyi de getirmiştir. Bu geliş-
melerden en önemlisi kültürel anlamda yaşanan 
gelişmelerdir. Son 20-25 yıllık zaman diliminde 
özel televizyon kanallarındaki sayısında meyda-
na gelen artışa bağlı olarak insanları televizyon 
karşısına bağlamak, onları televizyon bağımlısı 

haline getirmek gibi nedenlerin yanı sıra kanal 
yöneticilerinin kâr beklentisi televizyon dizilerinin 
sayısını ciddi şekilde artırmıştır. Bilhassa özel 
televizyon kanallarının faaliyete geçtikleri ilk 
dönemlerinde yabancı dizilere yoğun bir şekil-
de yer vermesine bağlı olarak insanların giyim 
tarzlarında ciddi değişiklikler yaşanmıştır. Kitle 
iletişim araçları arasında en fazla kullanılan tele-
vizyon, bu bağlamda kültürel değişim bakımından 
popüler kültürün en önemli taşıyıcısı durumuna 
gelmiştir (Yıldız, 2004).  

Yukarıdaki bilgiler dikkate alındığında kitle iletişim 
araçlarının modanın evrenselleşmesi hususunda 
ciddi bir paya sahip olduğu söylenebilir. Bilhassa 
yabancı diziler ve filmler, Avrupa ve Amerikan 
yaşam tarzının ve aynı zamanda giyim-kuşam 
anlayışının diğer ülkelere taşınmasında etkili ol-
muştur (Barbarosoğlu, 2009:  89). Bu hususların 
yanı sıra insanlar kitle iletişim araçları sayesinde 
kendilerine örnek aldıkları kişi ve grupların nasıl 
yaşadıkları ve ne giydikleri konularında bilgi 
sahibi olmaya başlamışlar, aynı zamanda moda 
konusunda da daha bilgili hale gelmişlerdir. Bu 
gelişmelere bağlı olarak da modayı yakından 
takip etmeye başlamışlardır. 

Televizyon dizileri ve filmler, insanların dünyasına 
inanılmaz derecede hızlı bir şekilde nüfuz edebilen 
ve aynı zamanda insanların algılamalarını büyük 
ölçüde değiştirebilen kitle iletişim araçlarıdır. Bu 
bağlamda filmler ve televizyon dizileri insanların 
düşüncelerini etkileyen ve çeşitli konularda tavır 
almalarını sağlayan, mekanlar, kişiler vb., ile 
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ilgili imaj oluşturma gücüne sahip temel araçlar 
konumuna gelmişlerdir (BusbyandKlug, 2001). 

Görsel iletişim araçları, bilhassa da televizyon 
neyin moda, neyin ilgi çekici ve aynı zamanda 
neyin dikkate değer olduğuna ilişkin olarak bi-
rey algılamaları üzerinde önemli etkiye sahiptir. 
Filmler ve televizyon dizilerindeki oyuncuların 
canlandırdıkları karakterlerin özellikleri, davranış-
ları seyircilerin beğendiği özellikler ile paralellik 
arz ettiği zaman seyircilerin kendilerini dizi ya 
da film kahramanlarıyla özdeşleştirmelerini 
sağlamaktadır (Kim et al., 2007). 

Günümüz dünyasında televizyon vasıtasıyla 
moda hem kimlik belirleme, hem değişim hem 
de meşruiyet kazandırma unsurudur (Dominique, 
1992:  189 &Tokuştepe, 2011: 105). Bunun yanı 
sıra modayla ilgili değişimler televizyon vasıtasıyla 
kitlelere ulaşmaktadır ki bu durumda televizyonun 
toplumun yaşam şekilleri üzerindeki etkisine 
bağlı olarak bir bakımıma estetik düzenleyici 
haline gelmiştir. 

Popüler kültür üzerinde etkili olan televizyon dizi-
lerinin modaya, giyime olan etkileri incelendiğinde 
dizilerdeki karakterlerin kıyafetlerinin toplumun 
önemli bir bölümünü etkilediği gözlenmiştir. 
Dünyada moda akımlarını başlatan Amerikan 
yapımı “Sexandthe City” dizisine benzer şekil-
de ülkemizde de yeni akımlara öncülük eden, 
başrol karakterlerinin gitmiş olduğu giysilerle, 
aksesuarlarla ve ayakkabılarla on binlerce insanı 
etkileyen yerli diziler mevcuttur. Örnek verilecek 

olursa; Aşk-ı Memnu dizisinin popüler karakteri 
Bihter’in çizmeleri, “Bihter Çizmeleri Modaya Yön 
Veriyor” başlığı ile gazete ve internet sitelerinde 
yer bulmaktadır. İlgili haber incelendiğinde ülkemiz 
ayakkabı dünyasının o dönemde Aşk-ı Memnu 
dizisinin ünlü karakteri Bihter’in çizmeleri ile 
yön değiştirdiği görülmüştür. Adı geçen dizinin 
yayında olduğu dönemde Bihter karakteri hem 
dizide canlandırdığı rol hem de tercih ettiği giyim 
tarzı ile kendi modasını yaratmıştır. 4

SONUÇ

Toplumdaki bireyler kendi yaşantılarından zi-
yade popüler kültürle başka yaşamları yaşamak 
istemekte buna bağlı olarak da dizi seçimlerinde 
yaşam tarzlarını değil yaşamak istedikleri hayatı 
göz önünde bulundurarak dizileri seçmektedirler. 

Televizyonlarda yayınlanan dizilerdeki karakter-
lerce giyilen elbiseler ve aksesuarlar izleyiciler 
tarafından benimsenmektedir. Buna bağlı olarak 
da giysi modasının televizyon dizilerinde etkilen-
diği aşikardır. Buna bağlı olarak da giyim üzerine 
faaliyet gösteren firmalar dizi karakterlerinin 
isimlerini verdikleri ürünleri üretmekte ve piyasa 
sürmektedir. Bu ürünlerle ciddi satış rakamlarına 
ulaşmaktadırlar. Bununla birlikte dizilerin giysi 
modasındaki etkisinin dizinin yayında olduğu 
dönemde etkili olduğunu da söylemek gerekir. 

4 (http://www.ayakkabim.org/2010/01/11/bihter-
cizmeleri-modaya-yon-veriyor) Erişim Tarihi: 
17.10.2014
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EXTENDED SUMMARY
 

Purpose: People are innately innovative beings and are in a continuous struggle to keep away 
from being ordinary, a struggle to be different. A desire to be admired underlies this struggle to be 
different. People’s desire to be admired is one of the key factors that have paved the way for the 
emergence of fashion. Thus, fashion can be defined as a popular cultural element that has emerged 
as a result of people’s concern for being different and desire to be admired. Although life style and 
personal characteristics are key actors in people’s clothing preferences, it is a fact that there are 
currently many other factors influencing these preferences. Especially today, the most influential of 
these factors is television. As the most prevalent and effective media tool of today’s world, television 
plays an important role in both creating and sustaining a wide variety of images. The messages and 
images conveyed through television shape people’s opinion of the world and hence, demonstrate its 
influence on every field of life, including daily activities, individual behaviours, social relations and 
social structure. As the most striking indicator of the popular culture due to its prevalence, television 
is a media tool with the highest level of social influence. It is possible to see in today’s world shaped 
by the television itself all sorts of information and life styles that concern the society from political 
elections to commercials of clothes and domestic appliances. Due to its prevalence and effectiveness, 
popular culture elements come into our social life, affects our interpretation of life, and naturally 
penetrates into the construction of social conditions. Televisions motivates people to consume and as 
a result, people tends to consume more. Especially in the last 20-25 years, television that becoming 
increasingly much more prevalent has played an important role in the dissemination and hence the 
adaptation of the popular culture among masses of people. Especially with the establishment and 
the boom in the number of private television companies, this influence has reached the maximum 
level. As the most important tool of media and popular culture created by modern world, television 
also has a capacity to influence and manipulate people through such products as television series, 
movies, and music programs. Among these products, series are especially prevalent. In Turkey, in 
1990’s, the dominance of TRT has ended and private television channels came into our life all of 
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a sudden, which has changed the understanding of television broadcasting. With the introduction 
private television channels, television have strengthened its position in our houses. Following the 
commencement of private channel broadcasting, there have been dramatic changes in the formats 
and contents of television programs, and television series have become one of the most prevalent 
type of programs. In Turkey, while initially soap operas were broadcast at drive time, these then 
new series have become so important for almost all channels that we see that more than one series 
are broadcast on all channels almost every night. In this regard, television series are regarded as the 
most influential television programs. Spectators makes stars in television series a part of their and 
identifies themselves with these characters. Hence, a struggle to copy these characters emerges. The 
most common thing people copy is to wear the clothes of stars in television series. Visual media tools, 
especially television being the most prevalent one, have a critical impact on the perceptions of people 
regarding what is attractive, what is remarkable and in the meantime, what is in. It is observed that 
through this power of television, clothes worn by characters in television programs, movies, series 
influences people’s clothing preferences. People envy and identify themselves with the stars they see 
on television and start to act, speak, live, and wear like them. As the most visible form of consump-
tion, clothing has always been an expression of personal identity. In this respect, it can be regarded 
as the most obvious indicator of social status and gender. Although personal nature, characteristics 
and other traits are considered as the key determinants of clothing, there are many other factors inf-
luencing people’s clothing preferences today. Among these, perhaps television and television series 
are the most influential ones. As series and actors/actresses are watched by almost all the segments 
of society, they have become a cultural phenomenon. In this respect, they play a significant part in 
the adaptation of popular culture elements by people. Therefore, in the universalisation of fashion, 
television and series play a critical role. Through television, fashion has been a factor of identification, 
change and legalisation. Furthermore, the increase in the changes in fashion are conveyed to people 
through television, which have made television a sort of aesthetic designator depending on its inf-
luence over life styles of societies.  The study aims to study the impacts of television and television 
series on clothes fashion. Method: In line with the above mentioned aim, scanning and detection 
methods have been employed in this study; and studies on fashion and television broadcasting have 
been used as a source.  Findings: When the relevant studies have been examined, it has been seen 
that television and television series influencing popular culture today have had the same influence 
over fashion and clothing in all periods of time.   Result: Given theresultsobtained through this study, 
it can be said that fashion shows itself in every platform where there is creativity; in this respect, 
television and television series have a great impact on people’s following fashion.   
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ÖZBEKİSTAN ÖRNEĞİ ÜZERİNDE BİR DEĞERLENDİRME1

INTERNET CENSORSHIP IN THE CONTEXT OF CENSORSHIP  
CONCEPT: AN ASSESSMENT ON THE EXAMPLE OF UZBEKISTAN

Gönül CENGİZ 
Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi İstanbul / Türkiye  

Öz: Bu çalışmada, internet sansürü kavramının Özbe-
kistan Cumhuriyeti’ndeki tezahürü incelenmektedir. 
Ülkede siyasal rejim ve online medya birbirine bağlı 
bir şekilde faaliyet göstermektedir. Diğer kitle iletişim 
araçları üzerinde uygulanan sansürler internet için 
geçerlidir. İnternet sansürü kavramını en ağır biçimde 
uygulayan Özbekistan, uluslararası ortamda “İnternet 
düşmanı” olarak tanımlanmaktadır.  Özbekistan 
cumhurbaşkanı İslam Kerimov demokratik Özbek 
toplumunun ilerlemesi ve buradaki bireylerin gelişimi 
için ifade özgürlüğünün temel koşul olduğunu kabul 
etmiş ise de, gerçekte söylediklerinin hiçbirine ülkede 
rastlamak mümkün değildir. Özbekistan’da yetkili ma-
kamlar interneti yakından takip etmekte, kendilerinin 
uygun gördüğü zamanlarda internet sitelerinin içerik 
erişimini kısıtlamakta, web siteler üzerinde baskı 
kurmakta, aynı zamanda ülkenin siyasi görüşlerine 
zıt gelen bilgileri içeren internet adreslerini de bloke 
etmektedir. Ülkede Kerimov siyasal rejiminin internet 
üzerindeki olumsuz etkileri uluslararası insan hakları 
örgütleri tarafından izlenmekte ve kınanmaktadır. 
Özbekistan iktidarı ifade özgürlüğünü kısıtlayarak 
uluslararası sözleşmeleri de ihlal etmektedir. Bu 
makale araştırma konusu olan sansür ve internet 
sansürü kavramının teorik boyutunu ele almakta ve 
bu bağlamda makalenin, Özbekistan örneği üzerindeki 
uygulamalara ışık tutması amaçlanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Sansür, İnternet, Özbekistan

Abstract: This study examined the manifestation of 
the concept of Internet censorship in the Republic of 
Uzbekistan.Political regime and online media operates 
in a manner connected in the country. The censor-
ship imposed on other media are available for the 
internet. The concept of internet censorshipis applied 
most heavily in Uzbekistan and defined as “Internet 
enemy” in the international ambient. The president 
of Uzbekistan Islam Karimov has adopted that the 
freedom of expression is a fundamental condition 
for the progress of democratic Uzbek community 
and the development of individuals, but in reality it 
is not possible come across any of told. The com-
petent authority in Uzbekistan closely monitors the 
internet, they can restrict content of access to the 
website and pressure on web sites, when it deems 
appropriate and also blocking of internet adresses 
which contain information about opposing political 
views of country. The negative effects of Karimov’s 
political regime on the internet is being monitored 
and condemned by the international human rights 
organizations. The power of Uzbekistan violates to 
the international agreements with limiting freedom 
of expression. This article discusses the theoretical 
aspects of censorship and internet censorship concept 
and in this context the article is aimed to shed light 
on Uzbekistan example applications.
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Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi 
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi 
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir. 
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.

Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat 

ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES 
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND 

HOUSES 

Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014, 
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically 
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was 
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 

GİRİŞ

Yaşadığımız çağda internet kullanıcıları ulusal 
sınırların ötesinde herhangi dil engeline takılmadan 
anında büyük sanal topluluk arasında bilgiyi oluş-
turmak, paylaşmak ve bilgiye erişmek gibi geniş 
imkânlara sahiptir. İnternet’in yaygınlaşıp, geniş 
halk kitleleri tarafından erişebilir olduğu 1990’lı 
yılların ortalarından bu yana, kolayca ulaşılabilen 
belli bazı içerik türleri, genellikle “hukuka aykırı” 
ve “zararlı” diye tanımlanarak, birçok devlet ve 
düzenleyici kurumun ve uluslararası kuruluşun 
odak noktası olmuştur. Devletlerin İnternet’te 
ulaşılabilen belli içerik türlerine ilişkin endişele-
rinin, devletlerin içerik düzenleme konusundaki 
geleneksel yaklaşımları ve ifade özgürlüğüyle 
paralele olduğudur. (Akdeniz, Altıparmak, 2008: 
1) Sosyal paylaşım siteleri, video paylaşım ağla-
rı, tartışma forumları, bloglar gibi mevcut web 
uygulamaları ve hizmetleri bilgi yaratıcılarına ve 
alıcılarına geniş fırsatlar sunarak internet ifade 
özgürlüğü hakkını kullandığı için önemli bir araç 
haline gelmektedir. Aynı zamanda bu haklar sadece 
ifade özgürlüğü ile de sınırlı kalmayarak örgüt-
lenme ve toplanma gibi hakları da kendinde saklı 
tutar. Enformasyonun elde edilmesi ve paylaşımı 
için geniş fırsat çeşitliliği sunan internet aslında 
otoriter yönetimler için potansiyel tehdit unsuru 
olarak görülmekte ve bu hükümetler bilginin bu 
denli açık, kolay yolla yayılmasının karşısını 
almak için her türlü yollara başvurmaktadırlar. 

Sansüre eğilimli otoriter rejimli ülkelerden biri 
de Orta Asya’da yer alan Özbekistan Cumhu-

riyetidir. Özbekistan, tarihsel olarak köklü bir 
kurumsal geleneğe, ulusal bilince, ticarileşmiş bir 
toplumsal yapıya sahiptir. Bu özellikler ülkeyi, 
potansiyel olarak Orta Asya’nın lider ülkesi olmaya 
aday yapmaktadır. Bağımsızlığa geçiş sürecinde 
yaşanan siyasal olaylar ülkenin toplumsal dina-
mikler açısından da önemli bir potansiyele sahip 
bulunduğunu göstermektedir.

Bütün bunlara karşılık, bağımsızlıktan bugüne ya-
şanan gelişmeler demokratik bir kurumsallaşmadan 
çok, Orta Asya’nın en otoriter rejimlerinden birini 
doğurmuştur. Muhalif bütün oluşumlar ülke dışına 
çıkartılmış, muhalefetin ülke içindeki uzantıları 
ağır bir baskı altına alınmıştır. Özbekistan Devlet 
Başkanı yürütme erki üzerinde hâkim bir role 
sahipolup, bütün siyasi muhalefeti baskı altında 
tutmaktadır. Sadece dört siyasalparti faaliyet 
göstermekte olup, hepsi hükümet yanlısı politika 
yürütmektedir.Gerçek anlamda muhalefet partisi 
yasal faaliyette bulunamamaktadır. Yasalolarak 
faaliyette bulunmayan muhalifler sürgünde bu-
lunmaktadır. 2012 yılınınŞubat ayında İsveç’te 
sürgünde bulunan muhalif lider vurulmuş ve yara-
lanmıştır.Pratikte ülkedeki siyasal rejim toplumun 
tepeden tırnağa devlet eliyle örgütlendirildiği bir 
korporatizme doğru evirilmiştir. Bu rejim, Özbek 
toplumunun sahip olduğu dinamiklerin frenle-
nerek, otoriter rejime bağlı kılınmasına hizmet 
etmektedir (Alkan, 2011: 196).

Özbekistan cumhuriyetinde geçmişten kalan ve tam 
anlamı ile ortadan silinmeyen Sovyet döneminin 
kitle iletişim anlayışı ile bağımsızlığın gereği olan 
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yeni değerlerin, yeni liberal medya sisteminin 
çatışmasının sürdüğü görülmektedir. Medyaya 
egemen olmaya çalışan güçler, kamuoyunu 
kendi görüşleri doğrultusunda şekillendirmeye 
çalışmaktadırlar.

Ülkede basın özgürlüğü ciddi şekilde hükümet 
tarafından engellenmektedir.Anayasal olarak garanti 
altına alınmış olmasına rağmen ifade özgürlüğüve 
basın özgürlüğü ciddi bir şekilde kısıtlanmaktadır. 
2012 yılının Martayında bağımsız gazeteci Viktor 
Krymzalov şiddet içermeyen isimsiz bir makale 
yüzünden suçlu bulunmuştur. Dini inanışlar üze-
rinde devletin sıkı kontrolübulunmaktadır. 2012 
yılının Şubat ayında Protestan Koreliler kilise 
yerinebir evde toplanmaları sebebiyle tutuklan-
mışlardır. Toplanma ve dernek kurmaözgürlüğü 
anayasal olarak sağlanmış olmasına rağmen bu 
hakkın kullanılmasındakısıtlamalara gidilmektedir. 
Sivil toplum kuruluşları baskı altındadır.2005’te 
Andijon karışıklığından sonra hükümet bütün 
yabancı kaynaklı organizasyonlarıkapatmıştır. 
Ülkedeki en son uluslar arası örgüt olan “İnsan 
Haklarıİzleme Örgütü” 2011’de ülkedeki çalışma 
ofisini kapatmak zorunda kalmıştır.İşçi Sendikaları 
Federasyon Konseyi devlete bağlı olarak faaliyet 
yürütmektedir.Bunun dışında bağımsız sendikalar 
bulunmamaktadır.1

Sansür Kavramı

1 (http://www.freedomhouse.org/report/freedom-
world/2013/uzbekistan, 11.01.2015)

Sansür kelimesi, İngilizce “censur”, Almanca 
“zensur”, Fransızca “censure” kelimesi kökenine 
dayanan ve Türkçeye “sansür” olarakgeçmiş bir 
kelimedir. Anlam olarak da “sıkıdenetim” ve 
“Basın, yayın ve haberleşme ilesinema ve kitap 
yapıtlarının hükümetçe öncedendenetlenmesi 
ya da kısıtlanması işi” olaraktanımlanmaktadır 
(Türk Dil Kurumu).

Sansür sözü, eski Roma’daki “Censor” de-
nen devlet görevlisinden gelir. Censor, Antik 
Roma’da bir memuriyettir (Magistra). Censor 
nüfus sayımlarından, yurttaşların morallerinden 
ve devlet hazinesinin denetiminden mesuldür. 
Censor denilen bu yüksek kamu görevlileri Roma 
vatandaşlarının yalnız sayısını, yaşını, erkek kadın 
oluşunu, varlığını belirleyip fişlemekle kalmamış 
aynı zamanda karakterlerini, alışkanlarını ve 
ahlakını da belirleyip, fişlemiştir. Censorların 
atalarının maskelerine, mezarlarına iyi bakmıyor 
veya hırsızlığa eğilimi var diye ya da benzeri bir 
kötü özelliğinden dolayı mimlediği, nota koydu-
ğu kişi her ne kadar zengin de olsa Tribus’dan 
dışlanır ve yüksek kamu görevlerine aday ola-
mazdı; seçimlerde oy kullanamazdı. Censorlar 
aynı zamanda senatoya seçilecek kimi kişileri 
sansür edebildiği gibi, kimi senato üyelerinin 
de üyelikten atılabilmesini sağlayabilirlerdi, yine 
Atlı Sınıfına seçme ya da bu sınıftan atma yetkisi 
de censorların elindeydi. Bu konuda kararlarını, 
her yıl Atlı Sınıfının üyelerini, atlarını ve diğer 
teçhizatını forumda teftiş ettikten sonra verirlerdi. 
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Ayrıca vergi tespiti, toplanması ya da ihale yoluyla 
toplanması onların yetki alanı içindeydi.2

Sansürün kaynağı veya kökü olarak aşağıdakileri 
sıralamak mümkündür (Jansen, 1991: 8)

1. Sansürün kaynağı Kalvenizm ve aydınlanma 
çağına dayanmaktadır. 

2. Liberalizm ve “fikirler pazarı”

3. Tiranlık: Düşüncelere, İfadelere, Yayınlara ve 
Tartışmalara getirilen kısıtlamalar

Sansürün Türleri

Sansürün aşağıdaki türleri mevcuttur:

1. Konstitütif Sansür

2. Düzenleyici Sansür

3. Yasal Sansür

4. Ulusalcı Sansür

5. Ön Sansür

6. Piyasa Sansürü

7. Gizli Sansür

Konstitütif ve Düzenleyici Sansür

“Konstitütif sansür” aslında “düzenleyici sansür”ün 
temelinde yatan ideolojidir ve mevcut yazılı 

2 (http://www.sertacogut.com/blog/wp-content/up-
loads/2009/03/sanal-dunyada-temiz-toplum-yarat-
ma-araci-olarak-sansur.pdf ,11.01.2015)

yasalar/yönetmelikler vasıtasıyla sansürün yasa-
laştırılmasını mümkün kılabilmektedir.

Yasal ve Ulusalcı Sansür

Liberaller tarafından “sadece olağanüstü durum-
larda kullanılacağına” inanılan sansür türleridir.

Ön Sansür ve Piyasa sansürü

Pazar araştırmasında ön sansüre hizmet eden ürün-
ler (kitaplar, haberler, komut dosyaları, oyunlar, 
kuponlar, programlanmış öğrenme modülleri, 
ders programları, stilleri, görseller, reklamlar, 
parti platformları) kurumsal devleti desteklemek 
ve eleştirmenleri kötülemek için ortak ideolojide 
ve değerlerde birleşmektedir.

Gizli sansür

Elektrikli Panoptikon (hücreleri gardiyana bakan 
dairevi hapishane)

Bugün aydın toplumlarda neredeyse her vatandaş 
etrafı tellerle örülü bir kalede kapalı kaldıklarının 
farkındadırlar. Panoptikonizm gizli sansür meka-
nizmalarını harekete geçirmek için bir çalışma 
modeli sunmaktadır (Jansen, 1991: 8,15-7 ve 22-3). 

Aynı zamanda sansürün diğer türleri de mevcuttur:3

1. Resmi (devlet ve kurumsal) sansür

2. Gayri-resmi (toplumsal ve kendi kendine)

3 (http://hums3001.unsw.wikispaces.net/file/view/
Lecture+Four.pdf , 13.01.2015)
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1.Resmi sansür devlet ve kurumsal olarak ikiye 
ayrılmaktadır.

Devlet Sansürü

•	 Film, edebiyat, oyun “sınıflandırma” Komiteleri

•	 Gelenekler

•	 Yasal: mahkemeye itaatsizlik, iftira

Devlet Sınıflandırmasında İlkeler ve Kriterler:

İlkeler:

•	 Yetişkinler görmek, duymak ve okumak 
istedikleri her şeyi elde etme hakkı tanımak

•	 Reşit olmayanları korumak

•	 Herkesi istenmeyen rahatsız edici materyal-
lerden korumak

•	 Toplumsal standartları korumak 

Kriterler:

•	 Uygun yetişkinler için ahlak, terbiye ve dürüstlük

•	 Edebi, sanatsal ve eğitimsel liyakat

•	 Medyanın genel özelliği (amaçlanan izleyici, 
amaç)

•	 Medyaya erişmek için muhtemel kişi veya 
kişiler sınıfı

Kurumsal Sansür

•	 Etik kodlar (avukatlar, doktorlar, akademis-
yenler, gazeteciler)

2.Gayri-resmi (toplumsal ve kendi kendine)

Toplumsal sansür

•	 Medya Mülkiyeti

•	 Muhbirler

Kendi Kendine Sansür

•	 Suç Mağdurları

•	 İşyeri Zorbalıkları

İnternet Sansürü Terminolojisi

İnternet sansürü kavramı farklı biçimlerde ve 
farklı sansür motivasyonları ile birlikte gelişmiş-
tir. Bu kavram siber sansür, e-sansür, ağ sansür 
ve internet sansürü terimlerini kendi kapsama 
alanına almaktadır.4

 Vikipedi (Wikipedia) farklı sansür türlerini de 
ayırt etmektedir: meta-sansür, internet sansür 
ve yaratıcı sansür.5 İnternet sansürü kavramı, 
hükümetler, özel kuruluşlar ve bireyler olarak 
farklı düzeylerde internette olan bilgiye erişimi 
ve bilginin yayılmasını kontrol etmek veya bas-
tırmak için kullanılmaktadır.

1990’ların başlarında internetin yaygınlaşması ile 
beraber, birçok ülkeler internet sansürü konusun-
daki mevzuatı yasalaştırmaya başlamışlardır. Bu 

4 (http://www.ifla.org/files/assets/faife/publications/
spotlights/1%20Bitso_Fourie_BothmaTrendsInT-
ransiton.pdf , 15.01.2015)

5 (http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_censorship, 
22.01.2015)



171

UHİVE
Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi
Ocak / Şubat / Mart - Kış Dönemi Sayı: 6 Yıl:2015 Jel Kodu: Z11

International Peer-Reviewed Journal Of Communication And Humanities Research
January / February / March - Winter Semester Issue: 6 Year: 2015 

ID:121 K:142  Jel Kodu: Y80
www.uhedergisi.com

(ISO 9001-2008 Belge No / Document No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No / Document No: 12880)
(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)

(2015/04315- 2015-GE-18972)

ULUSLARARASI HAKEMLİ EKONOMİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 
International Refereed Journal of Researches on Economy Management

Ekim / Kasım / Aralık 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Sonbahar Kış 
October / November / December 2014 Issue: 02 Volume: 01 Autumn Winter

ID:13 K:02
(Ekonomi) & (Economy)

   www.uheyadergisi.com

(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)

 
SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE 
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN 

İNCELENMESİ

Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ 

Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni 

1Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü

Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi 
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi 
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir. 
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.

Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat 

ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES 
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND 

HOUSES 

Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014, 
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically 
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was 
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 

dönemlerde toplumsal ahlaka zarar verecek içe-
rikler, toplumun güvenliğini tehdit eden unsurları 
içeren bilgiler, çocukları kötü amaçlı içeriklerden 
korumak gibi birtakım rutin uygulamalar inter-
net sansürüne takılmakta idi. Uluslararası insan 
hakları sözleşmelerine farklı yaklaşımlar gösteren 
ülkeler sayesinde, 1997 yılında internet içeriğine 
ve erişimine yapılan kısıtlamaların dünya çapında 
arttığı kaydedilmiştir (Cohen, 1997: 12). Clyde 
göre ise, zamanla internet sansürün artmasının 
en önemli nedenlerinden biri internetin çok geniş 
eğitsel kaynak niteliği taşımasıdır. İnternet özel-
likle küçük çocuklar için çok tehlikeli bir ortam 
oluşturmaktadır. Burada yasak pornografi görün-
tülerinin, pedofillerin ve tecavüzcülerin emelleri 
ile dolu platformlar, aynı zamanda uyuşturucu 
ilaçlarının hazırlanmasından bombaların nasıl 
patlatılmasına ilişkin talimatlara kadar her şeye 
erişmek mümkündür. Bunun yanı sıra, özellikle 
de okul yaşındaki çocuklar için internette çok 
faydalı eğitimsel içerikli siteler bulunmaktadır, 
fakat okul çocuklarının interneti hangi amaçla 
kullandıklarını tespit etmek ebeveynler, öğretmenler 
ve kütüphaneciler için zorluklar oluşturmaktadır.6

İnternet Sansürünü Motive Eden Unsurlar:

1. Siyasi motivasyon: kritik fikirleri, muhalefet 
gruplarını ve siyasi rejim eleştirini frenlemek 
için gereken sansür. Çin, İran, Maldivler, 
Myanmar, Kuzey Kore, Suriye, Tunus, Tür-

6 (http://www.ifla.org/files/assets/faife/publications/
spotlights/1%20Bitso_Fourie_BothmaTrendsInT-
ransiton.pdf , 15.01.2015).

kiye, Özbekistan, Vietnam, dahil olmak üzere  
birçok ülkede internet trafiği titizlikle izlenir 
ve ülke dışı kritik siteler bloke edilmektedir 
(Murdoch, Anderson, 2008: 48). Küba’da resmi 
izin olmadan kendi başına internete erişmek 
yasadışı eylemdir. Siyasi sansüre aynı zamanda 
ülkedeki etnik ve silahlı çatışmaları konu alan 
siteler de maruz kalmaktadır. Örneğin, Çin’de 
Falun Gong (evrensel özelliği zhen-shan-ren’i 
(doğruluk-merhamet-hoşgörü) izleyen, vücut 
ve zihin için yararlı antik doğa uygulama 
metodu), Tayvan, Tiananmen Meydanı veya 
Tibet’in bağımsızlık hareketine ilişkin bilgiler 
içeren siteler engellenmektedir. Kuzey Kore 
ile ilgili bilgiler düzenli olarak Güney Kore’de 
sansür edilmektedir. Rusya ve diğer BDT 
ülkelerindeki Kanun uygulayıcı kurumlara 
muhalefetin tüm internet faaliyetlerini izle-
mek için yetkiler verilmiştir. Özellikle de, 
Ukrayna ve Gürcistan gibi devrimlere açık 
olan toplumlarda muhalefet modern iletişim 
araçlarını kullanarak insanları başarı bir şe-
kilde isyana davet edebilmektedirler. Siyasi 
figürler de bazı devletler için hassas konu 
kapsamındadır. Örneğin, Tayland’da kralı 
ister çevrimiçi, ister de çevrim dışı eleştirmek 
kesinlikle yasaktır. Bu eleştiriyi yapan internet 
siteleri kapatılmakta ve davalar açılmaktadır. 
Fransız ve Alman kanunları ise yabancı kaynaklı 
internet sitelerinde Nazizm’in yüceltilmesi ve 
soykırım inkârına karşı yazılan bazı haberlere 
karşı çıkmaktadır. 
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2. Sansür için ikinci motivasyon unsuru, ahlaki 
değerledir. Toplumların neyi ahlakdışı veya 
yasadışı algıladıkları nedenler sansürü meşru 
kılabilmektedir. Bu tür örneklere, pornografi, 
kumar veya suç faaliyetleri içeren bilgilerin 
yer aldığı internet sitelerinin kapatılması 
gösterilebilir. Müslüman ülkelerinde yetişkin 
içerikli bazı siteler, madde bağımlılığı, kumar 
ve inançla ilgili pek çok konuda yapılan 
konuşmaları yayınlayan internet adresleri 
engellenmektedir. Ahlaki sansür birçok laik 
devletlerde de mevcuttur, lakin burada sansür 
mekanizması demokrasinin çizdiği çerçeveler 
doğrultusunda gerçekleşmektedir.  Örneğin, 
Amerika Birleşik Devletlerinde online kumar 
oynamak resmen yasaklanmıştır, fakat bu 
içerikli hiçbir site ise bloke edilmemiştir. Çin 
ve Danimarka gibi bazı ülkelerde yasadışı 
dosya paylaşımı ve telif hakkıyla korunan 
çalışmaların, eserlerin indirilmesi için kurulan 
siteler bloke edilmiştir. Aynı zamanda birçok 
ülkelerde çocuk pornografisi sunan internet 
siteleri engellenmektedir.

3. Sansür için üçüncü motivasyon aracı, diğerlerine 
göre daha az rastlansa da, ticari amaçlardır. Bu 
sansürle ilgili, en belirgin örnek Meksika’dır. 
Burada eski devlet operatör, Telmex, ücretsiz 
olan Skype ve Vonage gibi internet tabanlı 
taşıyıcıları bloke ederek, yerine ucuz sesli 
konuşma hizmeti sunmuştur (VOİP).7 Aynı 

7 (http://www.europarl.europa.eu/meet-
docs/2009_2014/documents/droi/dv/

zamanda, Dünya Ticaret Örgütü Meksika’yı, 
ABD telefon operatörlerine karşı ayrımcılık 
yapmakla suçlamaktadır. Meksika sınırları 
içinde yapılan ABD operatörlerinin tüm telefon 
görüşmeleri için Meksika hükümeti bağlantı 
ücreti almaktadır. Çin de VoIP hizmetleri ça-
lıştırmak için sadece iki yerli operatöre lisans 
vererek benzer kısıtlamalar uygulanmaktadır. 
Ticari sansür devlet dışı aktör tarafından da 
uygulanabilir: Çin’de Sanlu (büyük yerel süt 
üreticisi) şirketinin süt ürünlerinin melamin 
kirlenmesi ile ilgili arama sonuçlarını engel-
lemek için, Çin’in önde gelen arama motoru 
olan Baidu’ye 250.000 $ ödemiş olduğu 
söylenmektedir.8 

İnternet sansürünü motive eden nedenler ülkeden 
ülkeye farklılıklar gösterse de, Cohen (1997: 13) 
sansüre giden yolu gerektiren genel hususları 
şöyle özetlemektedir:

•	 Ulusal güvenlik (silahların yapımı, yasadışı 
uyuşturucu ve teröre karşı koruma)

•	 Reşit olmayanların korunması (istismar, şiddet, 
pornografi ve pazarlama biçimleri)

•	 İnsan onurunun korunması (ırkçı nefrete veya 
ayrımcılığa tahrik)

droi_20100602_35po_/droi_20100602_35po_
en.pdf, 14.02.2015)

8 (http://www.huffingtonpost.com/michael-a-
santoro-and-wendy-goldberg/chinese-Internet-
censorship_b_156212.html, 11.02.2015)
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•	 Ekonomik güvenlik (dolandırıcılık ve kredi 
kartlarına korsancılık)

•	 Bilgi güvenliği (kötü niyetli bilgisayar korsanlığı)

•	 Gizliliğin korunması (özel, kişiselleştirilmiş 
bilgileri yetkisiz kullanma, elektronik taciz, 
spam)

•	 İtibarın korunması (hakaret, iftira, yasadışı 
karşılaştırmalı reklam, tanıtım)

•	 Fikri mülkiyet (müzik, yazılım, kitap gibi telif 
eserlerinin izinsiz dağılımı)

İnternet Sansürünü Gerçekleştirme Meka-
nizmaları

Murdoch ve Anderson (1998: 57-72) internette 
sansür uygulamasını gerçekleştirmek için teknik 
ve teknik olmayan mekanizmalara sahip olunması 
gerektiğinin altını çizmektedir. Bu mekanizmalar 
aşağıdaki şekilde özetlenmektedir:

TCP / IP başlık filtrelemesi: Bu yöntemle, sansürü 
gerçekleştiren kişi hedefin İnternet Protokolü [IP] 
adresini ve port numarasını kontrol edebilmek-
tedir. Eğer hedef kara listede bulunursa, bağlantı 
düşürülmekte veya hedefe erişim engellendi iba-
resi bulunan sayfaya tekrar yönlendirilmektedir.

TCP / IP içerik filtrelemesi: Bu başlık filtrelemesi 
yöntemine çok benzemektedir, lakin bunun dı-
şında bu yöntemde sansür yönelticisi kara listeye 
düşmüş herhangi metinin, paketin içeriğini veya 
anahtar kelimelerini denetlemektedir.

Domain Name Server’ın (DNS) (Alan Adı Sunu-
cusu) oynanması: Normalde alan adı sunucularına 
(DNS), belirli bir etki alanına karşılık gelen 
IP adresini almak için bilgisayar kullanıcıları 
tarafından erişilmektedir. Alan adı sunucusu 
müdahale yoluyla yönlendirilmektedir. Burada, 
yöneltici doğru IP adres içermeyen, hatalı geri 
yanıt göndererek alan adı çözümlemesinin başa-
rısız olduğunu belirtmektedir.

Köprü Metin (Hiper metin) Aktarım Protokolü 
(HTTP) Vekil (Proxy) Filtreleme: Bazı durumlar-
da, kullanıcılar İnternet’e erişmek için verilmiş 
HTTP proxy’ler kullanmak zorunda kalıyor. Bu 
proxy’ler internet’e ulaşmak için tek yol olmakta 
ve dolayısıyla onlardan geçerek tüm internet tra-
fiğini izleyebilirsiniz. Bu yöntem, TCP/ IP başlığı 
ve DNS filtrelemeden bile daha güçlü yöntemdir.  

Hibrid TCP / IP ve URL Proxy filtrelemesi: Yasak 
içeriğe sahip olduğu bilinen IP adreslerin sadece 
HTTP Proxy kullanarak çözümlenmesi gerekir. Bu 
IP adreslerinin herhangi birine erişilmişse, transfer 
akışını denetleyen ve yasaklı içeriği filtreleyen 
şeffaf HTTP proxy’ye yönlendirilmektedir.

Denial-of-Service (DoS) saldırıları: Denial-of-
service saldırıları ana sunucu üzerinde başlatılabilir. 
Bu tür saldırılar, belirli bir sunucuya bağlanmak 
isteyen çok sayıda bilgisayarlarda yapılmaktadır 
ve dolayısıyla, aşırı yüklenme sunucu bağlantı 
hızını yavaşlatmaktadır. 

Sunucunun çökertilmesi: Yasal, yasadışı ve baskı 
yöntemleri sayesinde, belirli bir sunucusu olan 
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şirketler çökertilebilir ve İnternet bağlantısı ke-
silebilir. Böyle durumlarda, sunucu sahibi başka 
bir hosting firmasına sunucusunun içeriğini 
(yedek kopyasını bulundurmak kaydıyla) aktara 
bilmektedir.

Gözetim: Host ve internet kullanıcıları arasında 
sürekli günlük transferler yoluyla teknik izleme 
yapılmaktadır. Transfer akışında yasaklı içerik 
tespit edilmesi halinde, kullanıcıya da, sunucu 
sahibine karşı da yasal ve hukuk dışı yaptırım-
lar uygulanmaktadır. Bu tür yaptırımlar korku 
duygusunu tetikleyebilmekte, yani sunucu böyle 
yasak içerikli sayfaları yayınlamaktan kaçınmakta, 
kullanıcı da böyle sayfalara erişmekte tereddüt 
etmektedir.

Toplumsal (Sosyal) yöntemler: Bu yöntemler, 
kütüphanelerde ve internet kafelerde kamu bilgi-
sayarlarını kullanmadan önce kimlik gösterilmesi 
zorunluluğunu içermekte, diğer söylemle toplumsal 
sansüre tabi tutulmaktadır. Birçok aile çocuklarının 
internet kullanımını izlemek ve denetim altında 
tutabilmek için bilgisayarları oturma odasına 
kurmaktadır ve bu da aslında sansürün sosyal 
tekniğine bir örnektir.

Dünyada İnternet Sansürü Örnekleri

Dünya ülkeleri internette yaşanan negatif halleri 
ortadan kaldırmak için bazı birtakım çalışmalar 
yapmaktadırlar. Fakat bu çalışmalarve düzenle-
meler ülkeden ülkeye farklılıklargöstermektedir.
Dünyada internet yasaklama ölçülerinde bunok-
tada uluslar arası bir sorun olduğu ortadadır.

Bir ülkenin suç kabul ettiği bir içeriğibaşka bir 
ülke suç kapsamında değerlendirmiyor.Örneğin; 
pek çok Amerikalı Birleşik ArapEmirlikleri’nin 
İsrail’in üst düzey alan adlarındayer alan tüm 
siteler engelleme kararına karşıçıkarken BAE 
vatandaşları da Amerika’nınpornografi ya da 
alkol kullanımına teşvik edensitelere tolerans 
göstermesine itiraz edebiliyor.Diğer bir örnek, 
Çin vatandaşları Japonya’nınsavaş yıllarındaki 
zulümlerinden dolayı mağduriyetlerinigöstermek 
amacıyla gösteri düzenliyorlar.Japonya’nın ise 
bu davranışındandolayı defalarca özür dilediğini 
Çin vatandaşlarınınçoğu bilmemektedir. Bunun 
nedeni iseÇin hükümetinin halkın bu bilgilere 
erişiminiengellemesidir. Çin Komünist Partisini 
eleştiren veülkenin insan hakları sicilini eleştiren 
sitelerede erişim yoktur.Bombay’da aşırı dinci web 
sitesi Hindu Unityerişime kapalıdır. Fransa veya 
Almanya’da “Google”da “stormfront” kelimesini 
arattığınızdabeyaz ırkçı grup değil, oyun tasarımcı-
larısitesine yönlendirilirsiniz. ABD’deBoston’dan 
telif haklı müzikleri arattığınızdaarama motorla-
rından veya host sitelerindenbunların silindiğini 
görürsünüz. Başka bir örnekte ise Vietnam’ın 
erişim engellemepolitikasının temelinde gençleri 
sağlıksızsitelerden uzak tutmak için yaptığı dü-
zenlemelerdir.Vietnam yalnızca pornografik ve 
çocuklar için sosyal anlamda zararlı web sitele-
rini filtrelenmektedir.Mısırdaki uygulamada ise, 
ülkenin en büyükpolitik hareketini susturmak için 
ulusal emniyetitehdit eden sitelerin engellenme-
sin onaylayanmahkeme kararını kullanmaktadır 
(Bayzan, 2009: 387).
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Warf9 ise internet sansürünü uygulayan ülkeleri 
şu şekilde tasnif etmektedir:

•	 Ağır internet sansürlü: Çin, Burma / Myanmar, 
Vietnam ve İran

•	 Şiddetli internet sansürlü: Rusya, Beyaz Rusya, 
Pakistan, Suudi Arabistan, Ürdün, Bahreyn 
gibi Arap Dünyası ülkeleri

•	 Ilımlı (orta) internet sansürlü: Tayland, Ma-
lezya, Singapur, Endonezya, Hindistan, Orta 
Asya, Birleşik Arap Emirlikleri, Sahra Altı 
Afrika ve Latin Amerika

•	 Hafif internet sansürlü: Bazı Latin Amerika 
ülkeleri, Güney ve Doğu Avrupa

•	 Sansürsüz internet: Batı Avrupa ve ABD

İnternet Sansürü kavramı bağlamında 
Özbekistan’da İnternet

Resmi istatistikler, Özbekistan’da yaklaşık 700.000 
kişinin internet kullandığını göstermektedir, bu 
da 26 milyonluk nüfusun yüzde 3’ünden daha 
azına karşılık gelmektedir. Bağımsız kaynakların 
tahminlerine göre kullanıcıların çoğu da başkent 
Taşkent’te bulunmaktadır. Muhalif ve hatta sadece 
eleştirel bir düşünceye sahip olan sitelere erişim, 
yetkililerin talimatı üzerine servis sağlayıcılar 
tarafından engellenmektedir. Buna rağmen, gayri 
resmi bir bilgi kaynağı olarak internetin popülerliği 
gitgide büyüyor.

9 (http://link.springer.com/search?facet-author=%22
Barney+Warf%22#page-1, 11.01.2015)

Özbekistan’ın yeni anayasası, 1992 yılında medya 
üzerindeki sansürü kaldırdı. Buna rağmen, her 
bir gazete ve derginin yazı işleri ofisinde bugün 
bir “resmi sırlar danışmanı” bulunmaktadır. Aynı 
zamanda Basın ve Enformasyon Ajansı’nın resmi 
bilgi sızıntılarını araştıran özel bir bölümü de 
vardır. Gazete, dergi, radyo ve TV kanallarının 
yüzde doksanı devlet bütçesinden finanse edil-
mektedir; bunların hepsi, ülke sorunları hakkında 
sessiz tutularak “Kerimov Cenneti” denilen yapay 
bir Özbekistan imajını oluştururken oto-sansür 
yapmaya zorlanmaktadırlar. 

Özbekistan vatandaşları için internet, “Demir 
Perde”nin arkasında yaşayan SSCB vatandaşla-
rı için Batı radyo istasyonlarının oynadığı rolü 
oynamaya başlamaktadır. Cansız yerel gazeteler 
ile karşılaştırıldığında, internet yayınları kendi 
Özbek okuyucularına hayal bile edemeyecekleri 
bir ifade özgürlüğü sunuyor (http://ioc.sagepub.
com/content/34/1/170.full.pdf+html, 11.01.2015).

Devlet Başkanı İslam Kerimov’un otoriter rejimi, 
Özbekistan’da hem geleneksel hem de yeni BİT 
(Bilişim ve İletişim Teknolojileri) medya akışı 
üzerinde sıkı kontrol uygulamaktadır. Uluslararası 
toplum, koşullu ekipman sağlanması yoluyla 
sınırlı bir ölçüde Özbekistan’ın BİT politikala-
rını etkilemiştir. Yine de, BİT düzenlemesi hala 
belirsizliğini koruyor. Tutarlı bir BİT düzenleyici 
çerçevenin yerine, geleneksel medyayı kontrol 
eden aynı kısıtlayıcı yasalar internet üzerinde de 
uygulanmaktadır. Elektronik ortamda bu açıklığa 
katkıda bulunmak karmaşıktır ve Özbekistan’ın 
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BİT pazarını yöneten görevli düzenleyiciler ku-
rumların ağında karışıklığa yol açmıştır. Ülkede 
Özbekistan anayasası, karışık Medeni Kanun 
ve Vergilendirme Yasaları ve devletin İdari So-
rumluluk Yasaları da dahil olmak üzere 15’den 
fazla yasa, BİT sektörünü düzenler. Düzenleyici 
kurumların eşit derecede karmaşık bir dizisi, Ulu-
sal Güvenlik Servisi, Savunma Bakanlığı, Özbek 
Bilgi ve İletişim Ajansı ve Bakanlar Kurulu’nun 
yürütülmesinden sorumludur. Özbek hükümeti, 
bu birçok kurum aracılığıyla, güçlü bir şekilde 
bağış camiasına karşı hareket ederek periyodik 
olarak internet üzerinde etkili olmayı denemektedir.

1996 yılında, UNDP, USAID ve Açık Toplum 
Enstitüsü gibi yardım kuruluşlarının da dahil 
olduğu bir konserde, bu kuruluşlar Özbekistan’a 
BİT ekipman ve teknik desteği vermeye başladı. 
İslam Kerimov’un otokratik hükümeti ihtiyatlı 
olsa da, bağışçılar Özbekistan’a, Kırgızistan’a 
yaptıklarından daha az bir BİT yardımı yaptılar. 
Kerimov hükümeti, aktif bağışçılardan gelen 
yardım için talepkar olmazken, bunun yerine, 
BİT konusunda kendi kendine yeterlilik politikası 
izlemiştir. Sonuç olarak, Kerimov liderliğinde, ba-
ğışçılara daha az minnettar kalınmış ve Kırgızistan 
hükümetine göre İnternet’i üzerinde daha iyi bir 
kontrol sağlanmıştır. Yakın zamana kadar, örneğin, 
devlet kontrolündeki UzPak grubu, Özbekistan’ın 
tek ISS (İnternet servis sağlayıcısı) olarak özel 
tekel haklarını muhafaza etmiştir, böylece dış 
dünya ile Özbekistan’ı bağlayan bilgi kanalları 
üzerinde Kerimov hükümetinin tam kontrolü 

sağlanabiliyordu. Diğer şirketler UzPak’da bant 
genişliği kiralayabilirdi; yine de bu özel ISS’ler, 
UzPak filtresine esir düştüler ki bu, hükümetin 
açıklamalarına göre, terörle mücadele için hayata 
geçirilmişti. Bu terörle mücadele açıklamasından 
ikna olmayan USAID ve Açık Toplum Enstitüsü, 
1990’ların sonlarında Özbekistan’a verdiği BİT 
desteğini geri çekti. Başlangıçta, yardımın geri 
çekilmesi, Kerimov yönetiminin üzerinde çok 
az etkiye sahipti. 2001 yılında ise, UNDP’nin 
Özbekistan e-hazırlık değerlendirmesine göre, 
ülkenin bir kez BİT değişim oranını koruyan 
ülkelerin önemli ölçüde gerisine düştüğünü 
göstermiştir. Bu bulgular kamuya açıklandıktan 
kısa bir süre sonra, üzgün Özbekistan hükümeti, 
BİT düzenleyici rejimini dış yardım güvencesi 
umuduyla serbestleştirmiştir. Özbekistan’ın yeni 
BİT politikaları, belirli bir ölçüde sonuç vermiştir. 
Özbekistan’ın BİT gelişimi, şu anda İngiltere, 
Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, İsviçre, 
Japonya ve İspanya’nın karşılıklı desteği ve UNDP, 
Dünya Bankası, EBRD Asya Kalkınma Bankası 
(ASB), Avrupa Birliği ve USAID’dan gelen çok 
taraflı yardımla devam etmektedir.

Sınırlı reformlara rağmen, yine de Özbekistan’daki 
BİT sektörünün gelişimi karışık bir hikayeye 
dönüşmüştür. Gözlemciler, Özbekistan’da hemen 
hemen 263 kadar tescilli İSS’nin var olduğunu 
ancak bunlardan sadece 35-40’nın fiili olarak 
faaliyet gösterdiğini belirtmektedir. Ayrıca, 
Özbekistan’daki İSS’lerin çoğunluğu başkent 
Taşkent’tedir ve bu sağlayıcılardan sadece bir-
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kaç tanesi, UzPAK ağı ve filtresinden bağımsız 
uluslararası iletişim kanallarına erişime sahiptir. 
Gerçekte, Özbekistan’ın ISS pazarı, UzPAK ve 
özel bir şirket Naitov arasında bölünmüştür ve 
bunlar birlikte pazarın yaklaşık yüzde 80-85’ini 
kontrol etmektedir. Kısacası, BİT ekipmanlarının 
uluslararası toplum tarafından sağlanmasının 
Özbekistan’daki internet kullanıcıları için bazı 
açıklıklar yaratmasına rağmen, yabancı bağışçı-
ların nispeten sınırlı rolü, liberalleşme ölçüsünü 
Kırgızistan’da görülen kadar teşvik etmemiştir. 
Ayrıca, Kerimov’un Batılı yardım örgütleri ve 
uluslararası ve yerli STK’lara karşı yeni başlattığı 
kampanya derinleştikçe, bağımsız BİT temsilcileri 
ve sivil toplum aktivistlerinin, BİT serbestleşmesini 
daha fazla talep etmek adına harekete geçmesi 
mümkün olacak gibi görünmüyor.10

İnternet İçerik Yönetmeliği 

Özbekistan’da internet erişimi için kullanılan me-
kanizmalardan biri, kurumsal internet kullanıcıları 
tarafından kullanılmak üzere düzenlenen ulusal 
intranettir (dahili ağ). Bu intranetler, çok sayıda 
“veri ve bilgi kaynaklarını toplayan tekil bir plat-
formu” temsil eder, hepsi değilse de kamu teşviki 
ile desteklenen kuruluşlardır. Özbek hükümeti, 
bir yandan, intranete erişim sağlayarak, kamu 
kurumlarında internet’e erişimi parasal olarak ülke 
çapında destekler. Öte yandan, bu kurumlara tek 
bir intranet üzerinden içerik yayını ve dağıtımının 
hükümet tarafından düzenlenmesi, internet üze-

10 (http://dx.doi.org/10.1080/13510340701245785, 
15.01.2015)

rinden alınan bilgi kaynaklarının izlenmesi adına 
detaylı bir mekanizma sağlar. Böylece, resmi devlet 
ideolojisinin propagandasını kışkırtmak olarak 
eğitim sistemi üzerinden oynadığı rol ışığında, 
intranetin temel amacı, ulusal bağımsızlık fikri 
üzerine ve devlet çıkarları doğrultusunda olduğu 
sürece toplumu ilgilendiren çeşitli konularda 
bilgilere erişimi sağlamaktır.

Bu amaçla, Yükseköğretim ve Ortaöğretim Bakan-
lığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tek bir veritabanı 
oluşturmakta ve bunu sürekli güncellemektedir. 
Katılımcı kurumlar intranet üzerine kendi içerik-
lerini yerleştirmek isterse, ilk önce ulus ve devlet 
çıkarları için uzman değerlendirmesine sunulmalıdır. 
İntranet içindeki interaktif web sitelerinin yanı 
sıra haberlerin dağılımı ve halka açık forumların 
içeriği, Kitle İletişim Araçları İletişiminin İzlen-
mesine Yönelik bir Devlet Merkezi tarafından 
düzenli ve sistematik olarak ayrı bir izlemeye 
tabidir. Buna ek olarak, Milli Eğitim Bakanlığı, 
yasadışı ve devlet çıkarlarına zarar veren içeriğe 
ilişkin çözüm olarak kamu kurumlarındaki son 
kullanıcılara yönelik internet içeriği için bir de-
ğerlendirme sistemi kullanma yetkisine sahiptir. 
İnternet içeriği ile ilgili endişeler, ayrıca “negatif 
etkisi” olan veya bireyler için “zararlı” olan internet 
içeriği için bir filtreleme sisteminin getirilmesi ile 
sonuçlanmıştır. İçerik filtreleme yazılımı sağlayı-
cısı, Özbekistan’da geliştirilmiş ve patentleşmiştir, 
bu da Özbek hükümetinden bağımsız değildir. 
Öncelikle sağlayıcı, kendi bireysel tercihlerine 
göre anne babalara web siteleri eklemeye ve 
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silmeye izin vererek çocuğun internete erişimi 
üzerinde ebeveyn kontrolünü sağlamıştır. Ancak, 
yazılım sağlayıcısı, tek taraflı bir şekilde zararlı 
olarak oylanan sabit bir web sitesi veritabanını 
entegre ederek yazılımın başlangıçtaki sürümü-
nü “optimize” etmiştir. Yine de, yasal içerik de 
dahil olmak üzere yazılım sağlayıcısı tarafından 
gerçekleştirilen puanlamanın neye göre yapıldığı 
belli değildir.

Ayrıca, Özbek hükümetinin, gençlerin ve yetiş-
kinlerin internet üzerinden hangi bilgileri aldığı 
konusunda göz açtırmadığı düşünüldüğünde, 
eğitim kurumları ve internet kafeler ve kütüpha-
neler gibi kamusal erişim noktalarında hükümetin 
içerik filtreleme yazılımı kullanımını zorunlu 
kılacağını öngörmek yersiz değildir. İnternette 
ifade özgürlüğü hakkının kullanılmasını önemli 
ölçüde engelleyen bir diğer gelişme de ulusal 
düzeydeki bir internet arama motorudur. 2008’de 
tam olarak faaliyete geçmesi öngörülen ve hü-
kümet tarafından düzenlenmiş arama motoru, 
“ulusal internet kesimindeki tüm kullanıcılar 
için bilgiye hızlı erişimin ana mekanizması 
haline gelmesi” anlamına gelmektedir. Yani, 
bu “.uz” uzantısı altında kayıtlı web sitelerine 
ayrılan internet içeriği, ülke kodlu üst seviye 
alan adları ve Özbekistan için doğrudan içerik 
bağlantısına sahip olma anlamına gelmektedir. 
Internet üzerinde yerel içeriklerin tanıtımı, arama 
motoru kurulması kararında kesinlikle bir rol 
oynamıştır. Ancak, Özbekistan mevzuatına aykırı 
içerik sağlayanların yanı sıra, ülkeye doğrudan 

içerik linki koşulunu karşılamayan web sitelerinin 
hariç bırakılmasını sağlayan mevcut düzenleme, 
devletin sansür gücünü artıracaktır. Ayrıca, özel 
internet kullanıcılarının yanı sıra ulusal intranet 
kullanıcılarının da devletin düzenlediğinden başka, 
dış kökenli olanlar da dahil olmak üzere ne ölçü-
de kendi seçtikleri arama motorları aracılığıyla 
bilgi aramak için özgürlüklerinin sınırlanacağı 
zamanla görülecektir.11

Özbekistan Yasalarında İfade Özgürlüğü 
Sınırlamaları

İfade özgürlüğü hakkı ve kitle iletişim araçları 
özgürlüğü, kesin değildir, bunun yerine Anaya-
sa’daki Madde 29 ve 67’de öngörüldüğü şekilde 
açık sınırlamalara tabidir. İlk olarak, herhangi bir 
bilgiyi arama, alma ve yayma hakkı, bilgilerin 
mevcut anayasal düzene karşı yöneltildiğini gösterir 
ve yasa tarafından belirtilen diğer bazı durumlarda 
kısıtlanabilir. İkinci olarak, eğer enformasyon 
herhangi bir devlet sırrını içeriyorsa, düşünce 
özgürlüğü ve ifade özgürlüğü yasa tarafından 
kısıtlanabilir. Son olarak, kitle iletişim araçları 
yasalara uygun olarak hareket etmek zorundadır. 

Genel anayasal meşrulaştırma hedefi, bireysel 
anayasal hakları etkileyen yasaların Anayasa’nın 
20. maddesinden kaynaklanan çabaya girişme-
sidir. Bu hüküm, bireysel hak ve özgürlüklerin 
kullanılmasındaki kısıtlamaların; diğer bireyler, 
toplumlar ve devletlerin yasal çıkarları, hak ve 

11 (http://booksandjournals.brillonline.com/content/
journals/10.1163/092598808x262542, 12.01.2015)
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özgürlükleri ile gerekçelendirilmesi gerektiğini 
açık hale getirmektedir. Aynı zamanda, - Özbek 
hükümetinin bir örnekle açıklık getirdiği şekilde 
- anayasal haklar üzerine herhangi bir kısıtlama, 
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 29(2) 
Maddesi’nde beyan edilen ahlaki standartların, 
asayişin ve demokratik bir toplumun genel re-
fahının gözetilmesi meşrulaştırma hedeflerine 
hizmet etmektedir. Böyle bir açıklamaya temkinli 
yaklaşılmalıdır.

Özbekistan’da Sosyal Medya

Özbekistan’da Facebook, Twitter, Live Journal 
ve diğer bu gibi sosyal paylaşım sitelerine de 
zaman zaman erişilmemektedir. 2010 yılında 
Arap dünyasındaki huzursuzluklar sonucu Öz-
bek sosyal ağlarında Tunus, Bahreyn, Mısır ve 
Libya ile ilgili haberler yayınlamış ve kullanıcılar 
tarafından yorumlar yapılmıştır. Bunun üzerine 
Özbekistan hükümeti bu ülkeler ile ilgili haberlere 
erişimi engellemiştir. 

Sosyal medyada sıkı denetimi arttırmak amacıyla 
Özbek devlet yetkilileri devlet Telekom tekeli ile 
işbirliği içerisinde “Muloqot” (Diyalog) olarak 
adlandırılan sosyal ağı kullanıcıların istifadesine 
sunmuşlardır.12

 Diğer taraftan, “Muloqot” ağına kaydolurken 
Özbek cep telefon numaranızı da sisteme girmek 
zorundasınız. Cep telefonunu sisteme kaydeden 

12 (http://www.iphronline.org/uplo-
ads/9/0/2/7/9027585/ca_internet_20111128_e.pdf, 
16.02.2015)

kullanıcılar aynı zamanda kimlik bilgilerini 
yazmak zorunda kalmaktadır. Böyle olunca da, 
devlet rahat bir şekilde takibi sağlamakta ve 
aynı zamanda kullanıcılar da denetim altında 
olduklarının farkında oldukları için daha dikkatli 
olmaktadır. “Muloqot” önceden haber vermek-
sizin sitede yayınlanan haberleri, bilgileri silme, 
hesaba erişimi engelleme veya hesabı tamamen 
silme hakkına sahiptir.13 Sivil toplum aktivistleri 
“Muloqot”un Facebook sosyal paylaşım sitesini 
yasaklayacak bir başlangıcı oluşturacağını kor-
kuyla belirmektedirler.

E-postalar ve chat sistemleri de Özbekistan’da 
gözetim altındadır. Bu tür takiplerden birinde, 
Özbekistan’ın çevrimiçi tartışma forumu olan 
arbuz.com’da, Özbekistan’daki durumu müza-
kere eden, dini konulara ve 2010 yılının yazında 
Kırgızistan’ın güneyinde gelişen etnik şiddet 
olaylarına değinen bazı kullanıcılar ve site yö-
neticileri 2011 ocak ayında tutuklanmışlardır.14

Ülkede özellikle cep telefonu şirketleri internet 
sansürü konusunda devlete çok yardımcı olmaktadır.

SONUÇ

Online medya üzerindeki kısıtlamaların Özbekistan 
Anayasa’sına aykırı olduğu bilinilse de, Kerimov 
yönetiminin bu sansürcü ve baskıcı politikala-
rını değiştirmek için yapılabilecek çok bir şey 

13 (http://muloqot.uz/help/terms, 16.02.2015)
14 (http://www.iphronline.org/uplo-

ads/9/0/2/7/9027585/ca_internet_20111128_e.pdf, 
16.02.2015)
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yoktur. Tüm uluslararası kısıtlamalara rağmen, 
Özbek hükümeti internet konusunda reform için 
hiç istekli görünmemekte ve bunun aksine ne 
şekilde olursa olsun internet erişiminin kontrolü 
ve kısıtlamaları mevzusunda oldukça kararlıdır. 

Özbekistan dışında, birçok bağımsız web siteler 
kurulmuş ve burada ülkenin iç ve dış işleri müza-
kere olunmakta, eleştirilmektedir. Fakat bu sitelerin 
yöneticileri ülke dışında olmalarına rağmen, halen 
bir korku ve güvensizlik içinde bu tartışmaları 
yürütmektedir. Engellenen web sitelerine erişmek 
için hükümet sansürünü aşmak isteyen Özbekistan 
İnternet kullanıcıları çevrimiçi kendilerine sansür 
uygulama eğilimindedirler. Fakat her şeye rağmen, 
Özbekistan’da internet kullanımı günden güne 
çok hızlı bir şekilde artmakta ve böyle olunca da 
hükümet bilgiye erişimi engellemek için sansürün 
yeni yeni yollarını bulmaya devam etmektedir. 
İktidar ve internetin sosyal ve siyasal etkileşimini 
izlerken, online medyanın bu iktidarın hedef ve 
amaçlarını desteklemek için kullanıldığını açıkça 
görmek mümkündür. 

Söz ve basın özgürlüğünün sınırlı olduğu bu 
cumhuriyette demokratik internet ortamının gele-
ceğinin de tehdit altında olduğu düşünülmektedir.
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EXTENTED ABSTRACT

Censorship is an old concept covers a wide use with more in communiaction field and similar many 
areas. İnternet which need of the technology era is no longer undergo censorship more than printed 
media and books. Very fast and easy way to provide access to information is the beginning reason 
to push this media outlet to censorship. Generally the internet  is more blocked  in case of websites  
including information on topics such as child pornography, terrorism, bad behavior, crime, drug 
addiction is possible to see in the world. However, some authoritarian countries are performing the 
concept of internet censorship in accordance with their interests. Web sites including information 
about opposite ideas and corresponding to the power of politics are closed or Access is denied.This 
paper explores problems of internet censorship and control of the online media in Uzbekistan Repub-
lic. Uzbek authorities closely monitor and restrict the use of the internet and other communications 
technologies, filter and block access to undesirable online content, and intimidate and put pressure 
on websites and internet users who publish or share information that is critical of official policies. 
The authorities of the country have sought to justify their repressive approach to the internet and 
other online media with the fight against ”extremism”, ”destructive” forces and other indistinctly 
defined threats to national “security” and ”stability”. But in reality, this struggle to suppress freedom 
of expression and the Uzbek government have taken measures to help protect the ruling power. Such 
restrictions on the Internet and other communication technologies are enabled limiting freedom of 
expreesion only necessity and exceptional cases  are clearly stated in international laws relating to 
human rights, whereas the goverment of Uzbekistan apply like this vague limitations on internet and 
these instances do not comply with international human rights laws. Under the name of “ethics and 
moral rules” the goverment’s control aimed to protect “information security” especially in social 
networking sites. These initiatives do not look with favor on by other developed countries in coo-
peration with Uzbekistan and they so much concerned about the increasing persecution on freedom 
of expression.Ordinary citizens in Uzbekistan dread to any content about political purposes in the 
internet. Uzbekistan becomes increasingly insular, the internet provides a vital link to the outside 
world. The spread of social media and mobile phones has challenged state control over access to 
information through the internet in Uzbekistan. So country’s youth can not be organized even for 
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political organization and mobility. The control the Uzbek state exerts over internet use is not only 
practical, but ideological and psychological.Theese cencorship, filterings are applied to the Internet 
collide with the principles of freedom of expression located in the Constitution of Uzbekistan. Ever-
yone have the right freely to express their ideas are expressed clearly in the Constitution. Constitu-
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birçok medya holdingleri bulunmaktadır. Bunlar devlet, 
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Televizyon kanalları arasında özellikle devlete ait 
olanlar en çok izlenen kanallardan oluşmaktadırlar. 
Çalışmamızda bu televizyon kanallarının en çok rağbet 
görenleri araştırılarak tablolar halinde incelenmiştir.
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Giriş

Günümüzün yeni iletişim mecrası olan internet; 
televizyon izleyicilerinin tercihini belirlemede 
konvansiyonel medyanın yerini alarak, internet 
teknolojisi ve televizyon altyapısının sunduğu 
seçenekleretkileşimi en üst boyuta taşımaktadır. 
Birden fazla ürünün High Defination Video tanı-
tım ve reklam filmlerinin aynı veya farklı arayüz 
sayfalarında yayınlanmasına olanak tanımaktadır. 
İnternet vasıtasıyla kurumlar ve bireyler iletişime 
geçme, kendilerini tanıtma, veri aktarımı sağlama 
gibi olanaklara kavuşurken, bu da doğrudan kar-
şılıklı iletişimi güçlendirmektedir. Organizasyon 
ile kitle arasındaki bağlantı internet ile etkili hale 
gelmektedir (Taş veKestellioğlu, 2011:73). Bu 
nedenle internet, dünyada milyonlarca örgüt ve 
kişilerin katıldığı bilgisayarlar arası bilgi transferini 
gerçekleştiren bilgi ağı olarak tanımlanmaktadır 
(Akkılıç, 2004:148). Dünyadaki televizyon kanal-
ları ve bunların içerisinde uluslarası olarak yayın 
yapan kanallarında gelinen bu noktada, gelişen 
teknolojiye kayıtsız kalması düşünülemez. 

Teknoloji alanındaki yeni buluşlarher zaman eski-
lerin geri plana itilmesini netice vermiştir. Mesela 
radyo, bulunduğu zamanda ve özellikle II. Dünya 
Savaşı’na kadar çok etkili bir şekilde neredeyse 
bütün devletler tarafından kullanılırken, radyoya 
göre ses ve görüntü gibi daha fazla imkan sunan 
televizyon, radyonun bu popülaritesinin kaybol-
masına sebep olmuştur. Ancak televizyondan 
sonra internetin bulunması televizyonun popüla-
ritesinin kaybolmasına sebep olması gerekirken, 

bunun aksine televizyonun internet teknolojisine 
entegre olması, interaktif televizyon yayıncılığını 
geliştirerek televizyonun popülaritesini artırmıştır 
(Kırık, 2013:67).

Bu bağlamda bizim makalemizin konusunu 
oluşturan bugünkü Rusya Federasyonunun ulu-
sal televizyon kanallarının, internet ortamına ne 
derece entegre olduğu ve SSCB dönemi gibi tele-
vizyonun monopol bir sistem içerisinde yeraldığı 
tarihi tecrübelerin varisi olan Rusya’da, küresel 
dünya sistemi içerisinde televizyonların durumu 
merak konusudur.

Çalışmamızın birinci bölümünde; SSCB ve son 
dönemi olan reformlar döneminde televizyon 
yayıncılığı tarihi bir süreç içerisinde ele alınmıştır.

İkinci bölümde; Rusya Federasyonunun kurulduğu 
vakit olan 1991’den itibaren televizyon yayıncı-
lığının Rusya’daki gelişim seyri irdelenmiştir.

Çalışmamızın son bölümü olan üçüncü bölümde 
ise; bugün Rusya’da yayın yapan ulusal televizyon 
kanallarının izlenme oranı yüksek olanlarının in-
ternet sitelerinin içerik analizi yapılmıştır. Devlet 
televizyon ve radyo kurumu olan VGTRK’nın 
içerisinde bulunan televizyon kanallarını temsilen 
“Rossiya1” kanalı seçilmiştir.

SSCB Dönemi Televizyon Yayıncılığı  
(1917-1991)

Teorik olarak çeşitli bilim adamları tarafından 
üzerinde çalışılan televizyon, Ruslarda Sankpe-
terburgArtiller Akademisi’nde öğretmen olarak 
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çalışan K. D. Perskiy’in 24 Ağustos 1900 yılında 
ParisteDördüncü Dünya Elektronik Kongresi’nde 
“Elektrikli Film Olarak Televizyon” çalışmasını 
sunmasıyla başlamıştır(Меркулов, 2006:76). 
Daha sonra dünyada 20 yıl boyunca bilimsel alt 
yapısı hemen hemen eş zamanlı olarak Amerika, 
İngiltere, Rusya, Almanya, Fransa gibi ülkelerde 
oluşturulmuş ve hareketli resim konusunda dene-
meler yapılmıştır. Hareketli resimlerin elektronik 
aletlerle bir yerden başka bir yere gönderildiği 
26 Temmuz 1928 yılında Taşkent laboratuarında 
Sovyet mucitlerinin çalışmasıRusya’da ilk uygu-
lama olarak kabul edilmektedir (Телевидение, 
В Системе СМИ, 2014). Bu çalışmaya paralel 
olarak ABD’de ilk televizyon yayını denemeleri 
yine Rus asıllı olan Vladimir Zvorikintarafından  
yapılmıştır(Vivian, 1998: 197). I. Dünya Sava-
şında radyo yayını konusunda Rusya tarafında 
büyük başarı sergileyen Zvorikin, 1917 devrimi 
sonrasında hakkında çıkan tutuklama kararından 
dolayı Amerika Birleşik Devletleri’ne kaçmak 
zorunda kalmıştır. Televizyon çalışmalarına burada 
devam etmiştir. 1929 ylında yine Rus asıllı olan 
RCA (Radio Corporation of America)’nın başkanı 
DevidSarnov (1891-1971) birlikte çalışmayı teklif 
etmiştir. Zvorikinçalışmalarını RCA’da devam 
ettirmiştir(Тимченко, 2010: 12).

1930’lu yıllarda ilk yayınları başlayan televizyon, 
bu dönemde yeteri kadar ilgi görememiştir. Bu 
döneme radyo damgasını vurmuş, televizyonun 
önemi keşfedilememiştir. II. Dünya Savaşı’na 
kadar radyonun çelimsiz bir uzantısı olarak 

görülmüştür (Jeanneney, 1996: 260). Çünkü bu 
dönemde hiç bir devlet teknolojik gelişmeleri 
takip edecek durumda değildir. Büyük devletler 
Sanayi devrimiyle birlikte ortaya çıkan hammadde 
ihtiyacını karşılamak için çareler ararken savaş 
teknolojisi olarak güçlenme yoluna gitmişlerdir. 
Radyo da bu dönemde savaş teknolojisi olarak 
tanımlanabilecek bir propaganda görevi üstlendi-
ğinden, televizyon konusundaki bütün gelişmeleri 
gölgesinde bırakmıştır.

 1934 yılında SSCB’de ilk televizyon yayını ya-
pılmış ve 1938 yılında ise televizyon yayıncılığı 
için Şabolov’da “Moskova Televizyon Merkezi” 
adlı bir yer açılmıştır(Gül, 2014:133). II. Dünya 
Savaşı’na kadar bu merkezde film, bale, tiyatro 
içerikli yayınlar yapılmıştır. 1950’li yıllarda 
Sovyetler Birliği tarafından bu çalışmalar destek-
lenmiş, ilk olarak Amerika’nın NTSC standartı 
kullanılmaya başlanmıştır. Amerika ile SSCB 
arasında bulunan soğuk savaştan dolayı Komünist 
Partisi yöneticileri bu standartın kullanılmasını 
uygun bulmamışlar ve Amerika’ya bağımlılıktan 
kurtulma çaresi aramışlardır. Nihayet ilişkilerin 
daha sıcak olduğu Fransa ile çalışılmaya karar 
verilmiş ve bu bağlamda SECAM standartı devlet 
tarafından kabul edilmiştir. 1967’de bu standartta 
düzenli olarak renkli yayınlar yapılmıştır

 II. Dünya Savaşı’ndan sonra SSCB’de önemi 
anlaşılan televizyon çok hızlı bir gelişim gös-
termiş, dünyada uzaya ilk  uydu fırlatılmış ve 
uydu yayıncılığını başlatan ilk devlet SSCB 
olmuştur. Sovyet Halkı televizyona o kadar  hızlı 
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ayak uydurmuşturki, bu durumu anlatmak için 
KristinRoth-Ey şöyle söylemektedir: “... 1950 
ve 1960’larda modern sosyalist harika olan 
“Sovyet televizyonu” Sovyet hayatının sıradan 
bir geleceği olmuştur” (Roth-Ey, 2007:279). 
1970’lerden sonra televizyon neredeyse her eve 
girmiştir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken 
nokta televizyonun halk arasında ne kadar çok 
yayıldığından ziyade, halkın kanal ve parogram 
olarak izleme seçeneğinin ne kadar az olduğudur. 
SSCBteknolojik olarak birçok yeniliklere ev sa-
hipliği yapmışsa da bunların kullanım alanlarını 
daraltmıştır. Halkı, alternatifi olmayan yayınları 
izlemek zorunda bırakmıştır. Televizyonun halk 
arasında bu denli yayılması ve talep görmesi 
Komünist Parti’nin işine yaramıştır. Komünist 
partisi kendi ideolojisine uygun programlar, 
filmler üretmeye başlamıştır. Televizyon, özellikle 
1970 ve 1985 yılları arası Komünist Partisi’nin 
halkın üzerindeki egemenliğini pekiştiren bir araç 
olmuştur (Качкаева,2014).

Bu dönemde merkez televizyonunda haber kanalı 
olarakyalnızca, yayınlanan haberlerin %90’ını 
yerel bilgilerin oluşturduğu “Vremya” yer almıştır. 
Sosyo-politik haberler, kültürel aydınlatıcı prog-
ramlar, Komünist Partisi toplantıları (Syezdler), 
konserler, hokey ve futbol maçları yayınlanmıştır. 

Glasnost Ve Perestroyka

SSCB’nin kurulduğu vakitte asıl hedef işçi 
sınıfının iktidara gelmesi ve halkın, yani üre-
tenlerin yönetimde söz sahibi olmasıydı. Ancak 

bu hedefin tersine olarak SBKB’nin uyguladığı 
politika, kurulduğu yıldan başlayarak üretici işçi 
sınıfın yönetime yabancılaşması, özellikle Stalin 
döneminde işçi sınıfının tamamen yönetimden 
izole olması ve Stalin’in bütün güçleri eline 
geçirmesiyle devam etmiştir (Ilgaz, 2010:68). 
SSCB’de sosyo-ekonomik durumun da gerilemesi 
veya durgunlaşması reform hareketlerini hızlan-
dıran etkenlerden olmuştur. Böylelikle yapılması 
planlanan reform hareketleriyle, hem işçi sınıfı 
yönetimde söz sahibi olacak, hem yolsuzlukların 
önü alınacak hem de devletin gelişimi tekrar 
hızlanacaktı. Ayrıca halk ile devlet arasındaki 
bağlar tekrar kuvvetlendirilecekti. 

Bu döneme kadar özellikle basın üstünde de 
şiddetli bir sansür uygulaması hakimdi. Dev-
letin bu totaliter durumunun getirmiş olduğu 
sonuçları gören ve değişim gerektiğini bilen kişi 
1982 yılında Parti liderliğine getirilen Andropov 
olmuştur. Fakat Andropov’un değişim düşünceleri 
1985 yılında Parti lideri olan Gorbaçov ile hayata 
geçirilmiştir. 1985 yılında başlayan “Glasnost ve 
Perestroyka” ismi verilen ve Türkçeye “şeffaflık 
ve yeniden yapılandırma” olarak çevrilen deği-
şim ve yenilik hareketleri SSCB’ninde sonunu 
hazırlayan icraatlar olmuştur.

1985 yılında Gorbaçov’un SBKP Genel Sekre-
terliğine getirilmesinden bir kaç ay sonra Merkez 
Komitesi üyeleriyle gerçekleştirilen Ekim Pleni-
umuna, yapmak istediği değişiklikleri ifade eden 
şu cümleleri damgasını vurmuştur: 
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Yoldaşlar! Ben yapabildiğim en etkili bir biçimde 
vurgulamak istiyorum: Sosyalist demokrasiyi 
en son sınırına kadar genişletmedikçe, çalışan 
insanların, onların teşkilatlarının gündelik, aktif 
ve etkili katılımını sağlayacak koşullar oluşma-
dıkça, devleti ve toplumu tehdit eden sorunların 
çözümünde başarılı olamayacağız.(Abdullayev 
ve Elma, 2009:77).

Gorbaçov bu konuşmasında açıkça demokrasiden 
söz ederken demokrasinin bir gereği olan medyanın 
yayın özgürlüğüne kavuşması gerektiğine vurgu 
yapmaktadır. Nitekim Politbüro’nun 18 Kasım 
1921 yılındaki aldığı bir kararla 1990 yılına kadar 
kitle iletişim araçlarına, şiddetli bir şekilde uygu-
lanan her türlü dini, mistik, antibilimsel, politik 
vs. yayınların yasaklanması kanunu 1990’da 
iptal edilmiştir. KİA’lar üzerinde 1990’a kadar 
uygulanan sansür kaldırılıncaya kadar yapılan 
bütün televizyon programları, filmler, gösteriler 
vs. hepsi komünizm ideolojisine uygun olarak 
tasarlanmıştır. Harici hiç bir yayına ve özellikle 
komünizm ve marksizme karşı düşmanlığı ihsas 
ettirecek yayınlara müsade edilmemiştir (Gül, 
2014:138).Çünkü, 1990’a kadar televizyon yayın-
cılığı devletin tek elinde bulunuyordu. 1990 yılında 
ise yapılan politik, sosyo-ekonomik reformlar 
neticesinde uygulanan Devlet yayıncılığı yerini 
kamu yayıncılığına bırakmıştır (Gladko, 2008:3).
Bu dönem, yani 1985-90 yılları medya açısından 
bakıldığında sansürün bol olduğu, hiçbir reklama 
izin verilmediği, birkaç batı bilminindşında film 
gösterilmeyen ve halkın televizyon programları 

noktasında çok fazla bir seçeneği olmadığı dönem 
olmaktançıkmaya başladığı bir dönem olmuştur. 
TV kanallarına uygulanan sansürün kaldırmasıyla 
1986-89 yıllarında yeni TV programları hazırlan-
mıştır. ABD ile beraber hazırlanan “12. Kat” isimli 
gençlik programı yayına girerken, “Piyatoyekoleso” 
(1986), politik olayların yorumlandığı “Vzglyad” 
(1987), haber programı “Vremya” (1989) yayına 
başlamıştır(Качкаева,2014).Dünyadaki programlar 
yakından takip edilmeye başlanmış, televizyon 
yayın içerikleri de bu doğrultuda zenginleştiril-
miştir. Devlet baskısı azaldıkça özel yayınlar 
önem kazanmıştır.

Televizyon yayınları demokratikleşirken, bu öz-
gürleşme hareketlerinden televizyon yayıncıları 
ve gazeteciler de nasibini almıştır. SSCB’nin 
dağılmasına yakın vakitlerde millet vekilleri için 
uygulanan dokunulmazlık tarzında televizyoncu-
lar için de basın özgürlüğünü garanti altına alan, 
iktidardan ve parti yöneticilerinden koruyan bir 
dokunulmazlık getirilmiştir (Шония, 2009:27). 
Yapılan reformlar özellikle kitle iletişim araçları 
için daha özgür bir ortam oluşturmuştur. Dünyadaki 
diğer gelişmiş ülkeler ile kıyaslandığında elbette 
hala devlet baskısının sürdüğü söylenebilir, ancak 
SBKP’nin mutlak baskısının hakim olduğu dönem 
ile kıyaslandığında demokrasi ve basın özgürlüğü 
konusunda çok önemli adımlar atılmıştır.



189

UHİVE
Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi

Ocak / Şubat / Mart - Kış Dönemi Sayı: 6 Yıl: 2015 Jel Kodu: Z11
International Peer-Reviewed Journal Of Communication And Humanities Research

January / February / March - Winter Semester Issue: 6 Year: 2015 
ID:110 K:48  Jel Kodu: Y80

www.uhedergisi.com
(ISO 9001-2008 Belge No / Document No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No / Document No: 12880)

(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)
(2015/04315- 2015-GE-18972)

ULUSLARARASI HAKEMLİ EKONOMİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 
International Refereed Journal of Researches on Economy Management

Ekim / Kasım / Aralık 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Sonbahar Kış 
October / November / December 2014 Issue: 02 Volume: 01 Autumn Winter

ID:13 K:02
(Ekonomi) & (Economy)

   www.uheyadergisi.com

(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)

 
SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE 
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN 

İNCELENMESİ

Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ 

Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni 

1Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü

Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi 
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi 
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir. 
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.

Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat 

ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES 
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND 

HOUSES 

Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014, 
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically 
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was 
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 

Rusya Federasyonu Dönemi Televizyon Ya-
yıncılığı 

1990 yılından sonra Rusya’da kitle iletişim araç-
larında yeni bir dönem başlamıştır. SSCB’den 
sonraki bu yeni ülke düzenine, Rus medyası 
iki şekilde adapte olmuştur. Birincisi; eskiden 
olduğu gibi, devletten beslenen ekonomi yerine 
reklam gelirlerine dayalı kitle iletişim araçları 
pazar ekonomisine, ikincisi ise; yeni dijital 
teknoloji yayıncılığına adapte olma durumudur. 
Bu iki durum da Rusya’da kitle iletişim araçları 
endüstrisinde radikal değişiklikleri beraberinde 
getirmiştir (ФедеральноеАгентствоПоПечати И 
МассовымКоммуникациям, 2010:7).Çünkü,televizyon 
üzerindeki devlet etkisi1980’li yılların sonundan 
itibaren yavaş yavaş azalmış ve nihayet 1994 yı-
lında devlet baskısı sona ermiş, ve devlet TV’ler 
üzerindeki ideolojik ve finansiv üstünlüğünü 
yitirmiştir. 1990 yılında lisanslı yayın dönemi-
ne geçilmiş ve RSFSR (Rusya Sovyet Federal 
Sosyalist Cumhuriyeti) 22 Aralık 1990 yılında 
596 numaralı çıkarılan yasa gereği lisans verme 
işlemine başlamıştır. Bu işlem ile ticari televizyon 
yayıncılığı meşruiyet kazanmaya başlamıştır. Özel 
Tv kurumları hızlı bir şekilde açılmaya başlamış, 
politik amaçlı muhalefet kanalları açılmıştır. “2×2” 
isimli kanal kurulmuş ve ilkel sayılabilecek ilk 
reklamlara bu kanalda yer verilmiştir. 1991 yılında 
“Gosteleradio” (Devlet Televizyon Ve Radyo 
Kurumu) yıkılmış ve “Gosteleradio”da çalışan 
EduardSagalayev, CNN’in kurucusu TedTurner 
ile birlikte “TV-6”yı kurmuştur. Amerika yal-

nızca finansal destek sağlamamış, aynı zamanda 
programlarla (CNN haberleri, kültür programları, 
çeşitli filmler vs.) da desteklemiştir. 

Rusya Federasyonu televizyon kanalları ola-
rak 1991 yılında, genel içerikli yayın yapan 
“I. Kanal”, Moskova kanalı olan “II. Kanal”, 
eğitim içerikli Rusya üniversiteleri kanalı olan 
III. Kanal, bağımsız kanal olarak bilinen “IV. 
Kanal”(NTV), Peterburg kanalı olan “V. Kanal” 
ve yine Moskova kanalı olan “VI. Kanal”(TV-6) 
TV kanalları bulunmaktaydı (Телевидения, Ис
торияРазвитияОтечественногоИ МировогоТ
елевидения 2014).

Yine bu dönemdeki sıkıntılardan biri de Ekonomi 
olarak reklama dayalı televizyon yayıncılığının 
farklı amaçlarla kullanılmaya başlanması ve 
1994’de ise bu uygulamanın iyice çığırından 
çıkması olmuştur. Bu zamana kadar reklam 
konusunda bir yasanın bulunmaması sonucunda 
oluşan hukuki boşluk kimi çıkar gruplarının gayrı 
ahlaki reklam yayınlamalarına neden olmuştur. Bu 
eksikliği gidermek adına 1995 yılında derhal bir 
yasa tasarısı hazırlanarak meclisten geçirilmiştir. 
Bu yasanın yapılış amacı ise şu şekilde belirtilmiş-
tir: “Bu yasanın amacı, reklam alanındaki ahlaki 
olmayan rekabetten, uygunsuz reklamlardan, 
reklam tüketicilerini yanılgıya sürüklemekten 
veya vatandaşların sağlığına, vatandaş ve tüzel 
kişi mülkiyetine zarar vermekten, toplum ahlakına, 
bu kişilerin haysiyet ve iş itibarına, kamu çıkarla-
rına, ilkelere,insanlığa ve ahlaka zarar vermekten 
kurtarmaktır” (КонституцияРоссии, 1995).
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Görüldüğü üzere televizyon yayıncılığı Rusya’da 
1991’den sonra hızlı bir şekilde kapitalist küresel 
Pazar ekonomisine uyum sağlamıştır. Çıkarılan 
yasalarla da bu konudaki eksiklikler giderilmeye 
çalışılmış, özel mülkiyet güçlenmiştir. Televizyon 
yayıncılığı konusunda tecrübeler arttıkça, ve ye-
nilikler ortaya çıktıkça bunlar yapılan yasalarla 
hukuki çerçeveye alınmışlardır. Nitekim 1995 
yılında yapılan “reklam yasası” 2006 yılında 
Devlet Meclis’i (Госдум) tarafından tekrar ele 
alınarak değişiklikler yapılmıştır. Bu yasanın 
amacı ise şu şekilde belirtilmiştir: “Bu yasanın 
amacı, pazar ürünlerinin gelişimi, işlerde ve hiz-
metlerde ahlaki rekabete dayanılması, ekonomi 
alanında Rusya Federasyonu’nda birliği sağlama, 
tüketicilerin ahlaki ve doğru reklamlara ulaşma 
hakkını koruma, Rusya Federasyonu’nun reklam 
konusundaki kanunlarının ihlalinin ve yanlış reklam 
içeriklerinin önlenmesidir” (РоссийскаяГазета, 
13 Марта). Bu yasa 1995’teki reklam yasasına 
göre çok fazla bir değişikliğe sahip olmasa da 
yayınlanan reklamların ahlaki olması ve içerik-
lerinin doğru bilgilerle oluşturulması konusunda 
daha net bir hukuki çerçeve çizmiştir.

Televizyon kanalları bu dönemde içerik olarak 
eğlence, oyun, reklam, yarışmalar ve kitle kültürü 
yayınlarına yer vermişlerdir. Rusya Federasyonu’nda 
televizyonun kitle kültürü oluşturma konusundaki 
önemi de yine bu dönemde anlaşılmıştır. Bundan 
dolayı 1996 yılında yapılan “Televızov-97” isimli 
forumda televizyon iki boyutta değerlendirilmiştir. 
Birincisi; televizyonun iş dünyasındaki rolü ve 
dolayısıyla reklam yayıncılığı boyutu, ikincisi ise; 
televizyonun, toplumun ahlaki ve dini eğitimini 
şekillendirme noktasında toplum bilinci oluş-
turmadaki boyutu ele alınmıştır (Ворошилов, 
2014:235). Rus iletişim uzmanları televizyonun 
yalnızca halkı bilgilendirmek ve eğlendirmek 
demek olmadığını anlamışlardır. 1993 yılında 
hazırlanan ve 2008 yılında tekrar düzenlenen 
Rusya Federasyonu Anayasası’nda şu cümleye 
yer verilmiştir: “hiç bir ideoloji, devlet ideolojisi 
şeklinde ve zorunlu olarak görülemez”(Конститу
цияРоссийскойФедерации, 1993). Bu maddenin 
kabul edilmesinde kitle iletişim araçlarının ideoloji 
üretme ve toplumsal bilinç oluşturmadaki rolü 
etkili olmuştur. Özellikle reklamların toplumsal 
bilinç boyutu yukarıda bahsettiğimiz yasalarla 
sınırlanarak, herhangi bir ideoloji taşımaları 
kanunen yasaklanmıştır. 
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Tablo 1. 1991-2000 Yılları Arasında Kurulan Kanallar

TV KANALLARI KURULUŞ TARİHİ ÖZELLİĞİ

ROSSİYA 5 Mayıs 1991 VGTRK

MİR 9 Ekim 1992 MTRK (Moskova Televizyon ve Radyo 
Kuruluşu) kuruluşu.

TV-6 1 Ocak 1993 İlk özel kanal olmasının yanında bir özelliği de 
Rus ve Amerika ortak kanalıdır.

NTV 10 Ekim 1993 “Most” Finans Grubu’nun kuruluşudur.

BİRİNCİ KANAL 1 Nisan 1995 Ulusal Medya Grubu, Rusya Hükümeti

RTR Devlet Kanalı.

MUZ-TV 1 Mayıs 1996 YUTV Raşa Holding

STS 1 Aralık 1996 STS Medya Grubu, Ulusal Medya Grubu

REN TV 1 Ocak 1997 Ulusal Medya Grubu

TV SENTR 9 Haziran 1997 Moskova Yönetimi

TV3 1 Temmuz 1997 Prof Medya TV, Gazprom-Medya kuruluşu.

ROSSİYA KULTURA 1 Kasım 1997

TNT 1 Ocak 1998 Gazprom-Medya kuruluşu.

PERETS 7 Haziran 1999 STS Medya grubu, Ulusal Medya Grubu

90’lı yılların sonlarına gelinirken Rusya’da on 
kadar medya holdingi kurulmuştur. Bunlardan 
ancak dört tanesi medya-politika sistemi içerisine 
entegre olabilmiştir.1999 yılında Rusya televizyon 
yayıncılığı yapısı;

-Devlet kanalları (RTR)

-Kamu kanalları (ORT)

-Ticari kanallar (NTV)

şeklinde 3 grupta toplanmıştır (Костяева, 
2010:129).2000 yılına kadar özellikle ticari ka-
nal sayısı hızla çoğalmış ve yeni medya grupları 

ortaya çıkmıştır. Bu dönem aynı zamanda tarihe 
enformasyon savaşı olarakta geçmiştir. Siyasi 
partilerin kitle iletişim araçlarının ve özellikle 
televizyonun önemini kavradıkları dönemdir. 
Dolayısıyla politikacılar kendi propagandalarını 
yaymak adına manipüle edilmiş bilgileri halka 
TV’ler aracılığıyla sunmuşlardır (Мутовкин, 
2009:40). Vladimir Putin’in 2000 yılındadevlet 
başkanlığına gelmesiyle Medya ve yönetim arasında 
ortaya çıkan gerilim zamanla azalmış, “medyanın 
haddini bilme” dönemi olmuştur. Kitle iletişim 
araçları ve özellikle medya holdingleri siyasete 
karışmamaya özen göstermişlerdir.
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2004 Mayıs ayında Rusya Federasyonu Avrupa 
sistemi dijital televizyon yayıncılığını kabul etmiş 
ve tam olarak ülke genelinde dijital yayıncılığa 
geçişi 2015 olarak planlamıştır (Сорокина, 
2006:76).Günümüzde Rusya’nın dijital ve analog 
olarak 20 kadar ulusal kanalı bulunmakta iken, 
Rusya 80’den fazlada yerel kanala sahiptir. Federal 
bir yapıya sahip olan Rusya içerisinde yer alan 
muhtar cumhuriyetlerin kendilerine özel kanalları 
bulunmaktadır. 2000’li yıllarda başlayan yeni elit 
kısımın oluşumu 2005’lerde ileri bir boyuta taşı-
narak gücün temsilcileri olan Ortadoks kilisesi ve 
özellikle Savunma Bakanlığı, yeni elitler olarak 
ortaya çıkmıştır. Medya 2005’ten sonra kendi 
kabuğuna çekilerek siyasetten uzak durmaya 
çalışmışsada iktidarın ve elitlerin kullanımına 
her zaman açık durumda kalmıştır. Nitekim 
Rusya’nın en büyük medya grubu sayılabilecek 
olan genel müdürlüğünü Cumhur Başkanı Dimitri 
Medvedev’in yaptığı “Gazprom Grup” bir çok 
TV kanalını tekelinde bulundurmaktadır. 

Televizyonculuk sektörü geliştikçe kaliteli tele-
vizyoncu, gazeteci bulmakta güçleşmiştir. Kimi 
yerlerde bu işin eğitimini almayanlara görev 
verilmiştir. Bu nedenle büyük medya grup-
larının talebiyleLomonosov Moskova Devlet 
Üniversitesi’nde (MGU) bugün hala devam eden, 
çekirdekten kaliteli medya personeli yetiştiren 
bir okul açılmıştır. Televizyonculuk okulu, hali 
hazırda dekanlık görevini de üstlenen VitaliyTovi-
yeviçTretyakov tarafından açılmıştır (Третьяков, 
2013:45). Ancak okulun öğrencilerden talep etmiş 

olduğu yıllık 278 bin ruble (yaklaşık 20.000 
TL) olduğundan dolayı okula varlıklı ailelerin 
çocukları girebilmektedir.

VGTRK’nın Kuruluşu

1990 yılında SSCB dağıldıktan sonra kurulan 
yeni devletin resmi olarak televizyon ve radyo 
yayınlarını bir merkezde toplamak adına “Bütün 
Rusya Devlet Televizyonları Ve Radyo Yayınları 
Kurumu” (VGTRK) kurulmuştur. Bir kaç ay sonra 
“Rusya Radyosu” bu kurumun dahilinde yayına 
başlamıştır. 1991 yılında ise, 2001 yılında adı 
“Rusya”(Rossiya) olacak olan “RTR” televizyon 
kanalı yine VGTRK bünyesinde yayın hayatına 
başlamıştır. “RTR” kanalı SSCB’den sonraki 
Rusya’nın ilk resmi televizyon kanalı olma ün-
vanını almıştır. Hızla genişlemeye devam eden 
VGTRK 1993 yılında Devlet Genel Yayınları 
Kurumu statüsünü alarak, yine bu yılda Avrupa 
Yayın Birliğiolan EBU(EuropeanBroadcastingU
nion)’adahil edilmiştir. 1998 yılında Rusya Cum-
hur Başkanı’nın emriyle ülke genelinde faliyet 
gösteren bütün televizyon yayıncılığı aktiviteleri 
holdingleşmeye gitmiş ve küresel ölçekte büyük 
medya holdingleri doğmuştur.

Günümüzde VGTRK’nın yapısı ve içeriği şu 
şekildedir:

-Federal kanallar olan “Rossiya 1”, “Rossiya-
Kultura”, “Rossiya 2”.

-80’den fazla yerel yayın yapan televizyon kanalları.
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-Rusya’da bir ilk olan 7/24 yayın yapan haber 
kanalı “Rossiya 24”.

-2002’den beri uluslararası Rusça yayın yapan 
“RTR Planeta” 

-Dünyadaki haberleri yayınlayan “Evronyus”

-Beş tane radyo istasyonu- “RadioRossii”, “Ma-
yak”, “Kultura”, “Vesti FM” ve “Yunost”.

VGTRKiçerisinde çok sayıda kanal yayın yap-
maktadır. Bu kanallar içerisinde 9 dijital TV 
kanalı yer almaktadır. Bunlar: “Russkiy Roman”, 
“RusskiyBestseller”, “Nauka2.0”, “MoyaPlaneta”, 
“Rossiya HD”, “Sport”, “Ssport 1”, “Boytsovs-
kiyKlub” ve “Sarafan”.

VGTRK kanalları Rusya’da izlenme oranı 
enyüksek olan kanallardan oluşmaktadır. Bu 
kanallar arasında özellikle lider konumunda olan 

“Rossiya 1” kanalı Rusya Federasyonu toprakla-
rının %98,5’ine hitap etmekte ve 50 milyondan 
fazla izleyicisi bulunmaktadır. Bu kanalın yayın 
içeriğinin %40’ını sanat, dizi, belgesel ve ani-
masyon filmleri oluşturmaktadır (Телевидение, 
В Системе СМИ,2014). Yine aynı şekilde haber 
yayıncılığı konusunda lider olan TV kanalı “Vesti” 
dir. “Rossiya 1” kanalının uluslararası yayını olan 
“RTR Planeta” yı Avrupa, Yakın Doğu, Kuzey 
Afrika, ve ABD halkları izlemektedirler. Haber 
ve eğlence kanalı olan “RTR Planeta” özellikle 
dünyadaki Rus dili konuşan halklar için yayın 
yapmaktadır (http://vgtrk.com/ 2014).Türkiye’nin 
resmi televizyon ve radyo yayınlarını bir merkezde 
toplayan “TRT” ile resmi yayın kuruluşu olması 
noktasında benzerlikler sergileyen VGTRK Rusya 
Federasyonu’ndaki resmi, özel, yarı özel TV ka-
nalları arasında en çok izlenen TV kanallarını ve 
Radyo yayınlarını bünyesinde barındırmaktadır. 
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Rusya’da Yayın Yapan Ulusal Televizyon Kanallarının Web Sitelerinin İçerik Analizi

Tablo 2. İçerik Bakımından Analiz

İÇERİK Ren TV Rossiya 
1

TV 
Sentr NTV Beşinci 

Kanal STS TNT Mir 
TV

Birinci 
Kanal

Kurumsal Tarih Var Var Var Var Var Yok Yok Var Var

Kurum misyon/
Vizyon Var Yok Yok Yok Var Yok Yok Yok Var

Kuruma ilişkin 
genel bilgiler Var Var Var Var Var Yok Yok Var Var

Yönetici ve 
çalışan bilgileri 
var mı?

Var Yok Var Var Var Yok Var Yok Var

Canlı yayın 
butonu var mı? Yok Var Var Var Yok Yok Yok Var Var

İşitme ve görme 
engelliler için 
buton var mı?

Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok

Kanalın iletişim 
bilgileri mevcut 
mu?

Yok Yok Var Var Var Yok Var Var Var

Sıkça sorulan 
sorular sayfası 
var mı?

Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok

Kanala ait bilgiler 
içeren gerekli 
linkler var mı?

Var Var Var Var Var Yok Yok Var Var

Elektronik posta 
hizmeti Var Yok Yok Yok Yok Var Yok Yok Var

Yabancı dil 
seçeneği varmı? Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Var

Site içindeki 
bilgiler açık mı 
ve başlık düzeni 
var mı?

Yok Var Var Yok Var Var Yok Var Var

Arşiv bölümü 
mevcut mu? Yok Yok Yok Var Yok Yok var Var Var

Sosyal ağlar ile 
bağlantılı mı? Yok Var Var Yok Var Var Var Yok Var
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Geçmiş 
yayınların tekrar 
izlenebilme 
butonu

Var Var Yok Yok Var Var Var Var Var

Günlük yayın 
akışı var mı? Var Yok Var Var Var Yok Yok Var Var

Dünya’dan 
haberler var mı? yok Var Yok Var Yok Yok Yok Var Var

Dost kanal, 
radyo, dergi, 
gazeteler var mı?

Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Var Var

Rusya’nın televizyon kanallarının içeriğine ba-
kıldığında, SSCB dağıldıktan sonra ortaya çıkan 
diğer ülkelerdeki aynı problemler gözlenmektedir. 
Yani dış dünya ile olan bağlarının zayıflığı hemen 
göze çarpmaktadır. İnternet sitelerinde yabancı 
dil seçeneği neredeyse yoktur. Bazı kanalların 
internet siteleri haber ağırlıklı iken bazıları da 
eğlence ağırlıklıdır. STS ve TNT gibi kanalların 
kurumsal tarihine de ulaşılamamaktadır. RenTV, 

Rossiya, Beşinci Kanal, STS, TNT kanallarındaki 
haberler tamamen yerel olup dünyadan haberler 
bulunmamaktadır. RenTV, Beşinci Kanal, STS, 
TNT Beşinci Kanal, STS, TNT kanallarının canlı 
yayın seçeneği olmadığı gibi STS ile Rossiya1 
kanallarının yönetici ve çalışan bilgilerine de rast-
lanılamamıştır. Rossiya1, TNT ve STS kanallarının 
günlük yayın akışı bulunmamaktadır.

Tablo 3. Güncellik Analizi

GÜNCELLİK Ren TV Rossiya 1
TV 
Sentr

NTV
Beşinci 
Kanal

STS TNT Mir TV
Pervıy 
Kanal

Güncelleme 
peryodu

İki 
günde 
bir

Günlük Günlük Günlük Günlük Günlük Güncel 
değil Günlük Günlük

Sitenin son 
güncelleme 
bilgisi

Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok

En son 
haberler var 
mı?

Yok Var Var Var Var Yok Yok Var Var

Günü geçmiş 
haber var mı? Var Yok Yok Yok Yok Var Var Yok Yok
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Bu kanalların güncellik verileri incelendiğinde 
içerik bölümünde olduğu gibi STS ve TNT 
kanallarının geri kaldığını görmekteyiz. Günü 
geçmiş haberler RenTV, STS ve TNT kanalların-
da mevcuttur. Özellikle TNT kanalının internet 

sitesinde güncelliğe rastlanamazken RenTV’nin 
internet sitesinin verilerinin güncel olmadığı 
görülmektedir. Bu kanalların dışındaki kanalların 
internet sitelerinin güncel olması da ümit vericidir.

Tablo 4. Genel Görünüş Analizi

GENEL GÖRÜNÜŞ Ren TV
Rossiya 
1

TV 
Sentr

NTV
Beşinci 
Kanal

STS TNT
Mir 
TV

Pervıy 
Kanal

Sayfalardaki font tipleri ve 
boyut uyumu var mı? Var Var Var Var Var Var Yok Var Var

Aktif olmayan veya 
ulaşılamayan sayfa var mı? Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok

Sayfalarda animasyonlar var 
mı? Yok Yok Var Var Var Var Var Var Var

Sayfalarda gereksiz detaylar 
var mı? Var Var Var Yok Yok Yok Yok Yok Yok

Sayfalarda çok fazla renk 
kullanımı var mı? Var Var Yok Var Yok Yok Var Yok Yok

Sitede renk uyumu var mı? Yok Var Var Yok Var Var Yok Var Var

Yapım aşamasında olan sayfa 
var mı? Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok

Genel görünüş olarak bakıldığında kanalların 
internet sitelerinde ciddi sıkıntılar görükmemek-
tedir. Ancak TNT kanalının internet sitesindeki 

yazıların boyutlarındaki uyumsuzluk ve gereksiz 
sayılabilecek detaylar gözden kaçmamaktadır.
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Tablo 5. Teknik Yapı ve Dolaşım Analizi

TEKNİK YAPI VE DOLAŞIM
Ren 
TV

Rossiya 1
TV 
Sentr

NTV
Beşinci 
Kanal

STS TNT
Mir 
TV

Pervıy 
Kanal

Arama motoru var mı? Yok Var Yok Var Var Var Var Var Var

Site haritası var mı? Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok

Çalışmayan link var mı? Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok

Bağlantıları yeni pencerede 
açma Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok

Ana sayfaya dönüş yapma 
kolaylığı Yok Var Var Var Var Var Var Var Var

Ekran çözünürlüğü bilgisi Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok

Yazıcı çıktısı alabilme butonu Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok

Teknik yapı ve dolaşım olarak bakıldığında yine 
ciddi olmamamakla beraber yine de eksiklik sayı-
labilecek bir kaç ayrıntı dikkat çekmektedir. Ren 
TV ve TV Sentr kanallarının internet sitelerinin 
arama motorlarının olmaması ve RenTV’nin 
internet kullanıcısına  anasayfaya dönüş kolaylığı 
tanımaması bir eksiklik olarak görülmektedir.

SONUÇ

SSCB dönemi, bütün Sovyet toplumlarının ha-
yatının bir merkezden yönetildiği, kaderine bir 
merkezden karar verildiği ve halkın insiyatifinin 
elinden alındığı bir dönem olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Toplumun bütün mekanizmaları 
Komünist Parti’nin kontrolünde olduğu bu 
dönem, televizyonun Sovyet insanları için dış 
dünyayı tanıyabilecek bir araç olabilecekken, 
aksine olarak halkın içe kapanmasını sağlayan bir 
dönem olmuştur. Bu nedenle yukarıdaki bilgiler 
göz önüne alındığında televizyonun meta olarak 

gelişim gösterdiği, ancak halkın gelişmesine etkili 
bir katkısı olmadığı görülmektedir. Yani SBKP 
(Sovyetler Birliği Komünist Partisi) televizyonun 
gelişimine izin vermiş, ancak yayın içeriğinin ne-
redeyse tamamını kendi ideolojisine uygun olarak 
halkı daha rahat kontrol altında tutabilmesine 
yardımcı olacak filmler, programlar ve gösterilerle 
doldurmuştur.Televizyon, diğer medya araçlarında 
da olduğu gibi Rusya’da demokratikleşme süre-
cinde, demokrasiden nasibini alamamıştır. Yani 
üzerindeki devlet baskısı SSCB’de olduğu gibi 
Rusya Federasyonu döneminde devam etmiştir.

Rusya Federasyonu demokratikleşme ve basın 
özgürlüğü konusunda gelinen noktada epey aşama 
kaydetmiş ancak yeteri kadar olmamıştır. Elbette 
bugün özel medya kuruluşlarının özellikle 2000 
yılına kadar boy göstermiş olmasına rağmen, 
devletin baskısı medya üzerinde sürekli devam 
etmiş ve devletin kendisi medya konusunda 
dominant bir rol oynamış ve oynamaktadır. 
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Devlete ait olan “Gazprom” kuruluşu bu arena-
da bir çok televizyon kanalına tamamen veya 
kısmen sahip olması dikkate değer bir ayrıntı 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Rusya’nın en çok 
izlenen kanallarının devlet televizyon ve radyo 
kurumu olan VGTRK’nın bünyesinde bulunması 
da manidardır. Rusya Devleti kendi sahip olduğu 
kanallarına doğrudan ve ortak olduğu kanallara 
ise dolaylı olarak etkide bulunmaktadır.

Rusya’nın televizyon kanallarının internet site-
lerine bakıldığında, ise SSCB’den ayrılan diğer 
devletlerdeki aynı sıkıntı görülmektedir. Yabancı 
dil seçeneğinin neredeyse bulunmaması ve dış 
dünya’dan haberlerin çok az olması bu ülke-
ninde diğer Sovyet ülkelerinde olduğu gibi dış 
dünyaya kapılarını hala açamadığının göstergesi 
olarak karşımızda durmaktadır. İnternet sitelerinin 
içeriğinin bilgiden ziyade dizi ve komedi prog-
ramlarıyla doldurulmuş olması gözden kaçma-
maktadır. Dünyanın diğer gelişmiş devletlerinin 
televizyon kanallarının internet ile olan yakın ve 
etkili ilişkisi, Rusya’nın televizyon kanallarının 
internet sitelerinde bulunmamaktadır. 

Bu durum Rusya gibi dünyanın büyük bir devletinin 
gelişimine olumsuz etki etmektedir. Rusya’nın 
kitle iletişim araçlarının dünya standartının altında 
kaldığını görmekteyiz. bugün tüm dünyada kitle 
iletişim araçları teknoloji ile paralel bir eksende 
gelişme gösterirken, Rusya’nın medya araşlarının 
ise hem demokrasi noktasında hem de teknoloji 
noktasındaki geri kalmışlığı dikkat çekmektedir.

İnternet sitelerine bakıldığında ise, yine olumsuz 
durumlarla karşılaşılmaktadır. Örneğin; internet 
sitelerindeki bilgilerin bazı tv kanallarında günü 
geçmiş eski bilgilere dayandığı, sitelerin güncelleme 
bilgilerinin bulunmadığı, arama motoru olmayan 
sitelerin olması ve neredeyse hiç birinde yabancı 
dil seçeneğinin bulunmayışı, Rusya’da medyanın 
teknolojik olarak geri kaldığını göstermektedir.

KAYNAKÇA

ABDULLAYEV, N., ve ELMA, F.,(2009). “Sov-
yetler Birliği’nde Reform Sürecinin Başlangıcı 
Ve Gorbaçov Dönemi”,Journal Of QafqazU-
niversity Sayı: 26, ss. 71-87

AKKILIÇ, M. EMİN., (2004). “Uluslararası 
Bir Pazarlama Aracı Olarak İnternet’in 
(A) Grubu Seyahat Acenteleri Açısından 
Önemi Ve Kullanım Durumu”, Elazığ: Fırat 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat 
UniversityJournal Of SocialScience, 14(1), 
ss. 146-156

ВОРОШИЛОВ, В. В., (2014). Журналистика, 
Москва: КнорусМедя

ДОКЛАД., (2010). ФедеральноеАгентствоПоПечати 
И МассовымКоммуникациямУправлениеТ
елерадиовещания И СредстМассовыхКомм
уникацийТелевидение В РоссииСостояние, 
Тенденции И ПерспективыРазвития, 
Москва: ОтраслевойДоклад

ГЛАДЬКО, А. М., (2008). СоциальныеУсловия 
И ПредпосылкиСтановленияОбществен



199

UHİVE
Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi

Ocak / Şubat / Mart - Kış Dönemi Sayı: 6 Yıl: 2015 Jel Kodu: Z11
International Peer-Reviewed Journal Of Communication And Humanities Research

January / February / March - Winter Semester Issue: 6 Year: 2015 
ID:110 K:48  Jel Kodu: Y80

www.uhedergisi.com
(ISO 9001-2008 Belge No / Document No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No / Document No: 12880)

(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)
(2015/04315- 2015-GE-18972)

ULUSLARARASI HAKEMLİ EKONOMİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 
International Refereed Journal of Researches on Economy Management

Ekim / Kasım / Aralık 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Sonbahar Kış 
October / November / December 2014 Issue: 02 Volume: 01 Autumn Winter

ID:13 K:02
(Ekonomi) & (Economy)

   www.uheyadergisi.com

(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)

 
SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE 
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN 

İNCELENMESİ

Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ 

Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni 

1Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü

Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi 
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi 
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir. 
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.

Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat 

ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES 
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND 

HOUSES 

Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014, 
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically 
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was 
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 

ногоТелевидения В России,Москва: Дисс
ертацииНаСоисканиеУченойСтепениКан
дидатаСоциологическихНаукМосковски
йГуманитарныйУниверситет

GÜL, Y. E., (2014). “SSCB’de Televizyon Ya-
yıncılığının Gelişimi”, Uluslararası Hakemli 
İletişim Ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi 
Uhive, Ocak / Şubat / Mart - Kış Dönemi, 
2 (2), ss.127-143

ILGAZ, S., (2010). “Sovyetlerde Karşı Devrim 
Glasnost Ve Perestroyka”, Kurtuluş Sosyalist 
Dergi, Eylül 2010, 13 ss.66-75

JEANNENEY, J. N., (2006). Başlangıçtan 
Günümüze Medya Tarihi (Çev. Esra Atuk) 
İstanbul: Yapı Kredi Yayınları

КАЧКАЕВА, А. Г., (2014). “ИсторияТелевидения 
В России: МеждуВластью, Свободой 
ИСобственностью”, http://www.ru-90.ru/
node/1316 Erişim Tarihi: 31.03.2014

KIRIK, A. M., (2013).“Kişisel Bir Dünya Modeli: 
İnteraktif Televizyon Yayıncılığı”, Uluslara-
rası Hakemli Beşeri Ve Akademik Bilimler 
DergisiOcak/Şubat/Mart Kış Dönemi, 2 (3), 
ss. 66-75

КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, От 25.12.1993, С 
ИзменениямиОт 30.12.2008 Статья: 13

КОСТЯЕВА, О. Ю., (2010).  “Современное 
Состояние Регионального Телевидения: 

Взгляд Изнутри”,Тамбов: Институт 
ФилологииОтделение Журналистики И 
Издательского ДелаКафедра Журналистики 
14 ss. 122-138

МЕРКУЛОВ,Д., (2006).“Телевидению – 80 
Лет”, Наука И Жизнь.- 2006.- № 1.

Мутовкин,Л. А.,(2009).ТелевидениеВчера, 
Сегодня, Завтра (ИсторияОтечественно
гоТелевидения),КонспектЛекций/ Л. А. 
Мутовкин; ОмскийГосударственныйУнив
ерситетПутейСообщения. -Омск: Омгупс

Отмена, Ц. (2011), “ИсторияЦензуры В 
СССР”,http://ria.ru/history_f/20110801/410436815.
htmlErişim Tarihi: 30.03.2014

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА., (2006) Федеральный 
Закон Российской Федерации От 13 Марта 
2006 Г. N 38-Фз, Принят Государственной 
Думой 22 Февраля 2006 Года,Одобрен 
Советом Федерации 3 Марта 2006 Года, 
Российская Газета 15 Марта 2006.

КОНСТИТУЦИЯ РОССИИ., (1995). Федеральный 
Закон О Рекламе,Принять Государственной 
Думой 14 Июня 1995 Года N 108-Фз, Глава 
I, Общие Положения, Статья I

РОССИЯ ТЕЛЕВИДЕНИЕ И РАДИО., 
(2014).http://vgtrk.com/#page/221 Erişim 
Tarihi: 30.03.2014

ROTH-EY, K., (2007).“Finding A Home For-
Television İn TheUssr, 1950-1970”, Sla-



200

UHİVE
Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi
Ocak / Şubat / Mart - Kış Dönemi Sayı: 6 Yıl:2015 Jel Kodu: Z11

International Peer-Reviewed Journal Of Communication And Humanities Research
January / February / March - Winter Semester Issue: 6 Year: 2015 

ID:110 K:48  Jel Kodu: Y80
www.uhedergisi.com

(ISO 9001-2008 Belge No / Document No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No / Document No: 12880)
(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)

(2015/04315- 2015-GE-18972)

ULUSLARARASI HAKEMLİ EKONOMİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 
International Refereed Journal of Researches on Economy Management

Ekim / Kasım / Aralık 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Sonbahar Kış 
October / November / December 2014 Issue: 02 Volume: 01 Autumn Winter

ID:13 K:02
(Ekonomi) & (Economy)

   www.uheyadergisi.com

(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)

 
SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE 
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN 

İNCELENMESİ

Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ 

Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni 

1Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü

Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi 
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi 
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir. 
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.

Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat 

ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES 
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND 

HOUSES 

Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014, 
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically 
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was 
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 

vicReview, Interdisciplinary Quarterly Of 
Russian, Eurasian, And East European Studies. 
Summer,66(2) ss. 278-306

СОРОКИНА, Е., (2006).“ТелевидениеПерех
одитНаЛичности, Наука И Жизнь”, № 
1.- ss.75-86

TAŞ, İ. E., ve KESTELLİOĞLU, G., (2011).“Halk-
la İlişkilerde İnternetin  Yerive Önemi”, 
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 
Cilt:1, ss.73-92

ТЕЛЕВИДЕНИЯ, ИсторияРазвитияОтечестве
нногоИ МировогоТелевидения (2014)http://
www.marsiada.ru/357/465/728/2803Erişim 
Tarihi: 31.03.2014

ТЕЛЕВИДЕНИЕ,В., Системе СМИ, (2014). 
Социальные Функции Телевидения. История 
и Тенденции Развития, http://www.allbest.
ru/Erişim Tarihi: 03.04.2014

ТЕЛЕВИДЕНИЕ В. РОССИИ.,(2014). http://
www.allbest.ru/Erişim Tarihi: 03.04.2014

ТИМЧЕНКО, С. В., (2010). Телевидение, 
ИсторияРазвития, ТелевидениеБудущего, 
Новосибирск: ФедеральноеАгентствоСв
язиСибирскийГосударственныйУниверси
тетТелекоммуникаций И ИнформатикиМ
ежрегиональныйЦентрПереподготовкиС
пециалистов

ТРЕТЬЯКОВ, В., (2013), “У Нас Учат Тому, Как 
Сделать Телевидение Лучше”, Журналист, 
Февраль № 02, ss.37-48

ШОНИЯ, Л.,(2009). Возникновение и становление 
телевидения как СМИ, Барнаул:Федеральное 
Агентство по ОбразованиюГосударственное 
Общеобразовательное Учреждение Высшего 
Профессионального Образования «Алтайский 
Государственный Университет»Факультет 
Журналистики

VIVIAN, J., (1998).The MadiaOf Mass Com-
munication, Edition İnformation: 5th Ed. 
Published/Created: Boston: Allyn And Bacon, 
1998. Projected Pubs



201

UHİVE
Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi

Ocak / Şubat / Mart - Kış Dönemi Sayı: 6 Yıl: 2015 Jel Kodu: Z11
International Peer-Reviewed Journal Of Communication And Humanities Research

January / February / March - Winter Semester Issue: 6 Year: 2015 
ID:110 K:48  Jel Kodu: Y80

www.uhedergisi.com
(ISO 9001-2008 Belge No / Document No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No / Document No: 12880)

(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)
(2015/04315- 2015-GE-18972)

ULUSLARARASI HAKEMLİ EKONOMİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 
International Refereed Journal of Researches on Economy Management

Ekim / Kasım / Aralık 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Sonbahar Kış 
October / November / December 2014 Issue: 02 Volume: 01 Autumn Winter

ID:13 K:02
(Ekonomi) & (Economy)

   www.uheyadergisi.com

(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)

 
SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE 
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN 

İNCELENMESİ

Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ 

Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni 

1Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü

Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi 
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi 
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir. 
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.

Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat 

ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES 
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND 

HOUSES 

Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014, 
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically 
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was 
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 

EXTENTED ABSTRACT

Television Broadcasting during USSR (1917-1991): Television broadcasting, having been theore-
tically studied by various scientists, started after the presentation named “Television as an electrically 
operated film” by K. D. Perskiy, who worked as a teacher at Artillery Academy in St. Petersburg, 
was presented at the Fourth World Electronic Congress on the 24th of August in 1900 (Merkulov, 
2006:76). Later within 20 years almost at one and the same time scientific basis of broadcasting was 
set in countries such as US, England, Russia, Germany and France and efforts on moving pictures 
were made. Transformation of moving pictures from one place to another by the means of electronic 
device is said to be the first practice in Russia implemented on the 26th of July in 1928 in Tashkent 
laboratory by Soviet founders. (Телевидение, В Системе СМИ, 2014). Experiments regarding the 
first television broadcasting, along with this executed work, were carried out by Vladimir Zvorikin, 
inventor of Russian origin. (Vivian, 1998: 197). During the World War I Zvorikin, who achieved a 
great success regarding radio broadcasting for Russia, was compelled to leave to the United States 
of America because of confinement decision after the Russian Civil War. He continued working on 
television studies. In 1929 David Sarnov of Russian origins (1891-1971), head of RCA (Radio Cor-
poration of America) offered him cooperation, so Zvorikin went on working at RCA. (Тимченко, 
2010: 12).In 1930s television, which started its first broadcasting efforts, was insufficiently popular 
during that period. Radio dominated and the significance of television was not discovered. It was 
seen as a weak prolonging of the radio up to the World War II.  (Jeanneney, 1996: 260).This is be-
cause none of the countries was able to keep technological developments under observation at that 
time. While strong countries were trying to find ways to supply needs for raw material that emerged 
together with industrialization period, they became strong with their military technology. Radio, 
being charged responsibility of advocacy as one of the military technologies of that period, kept all 
television broadcasting developments in the shade. The first television broadcasting in the USSR 
was aired in 1934 and a “Moscow Television Center” was established in Shabolov in 1938 (Gül, 
2014:133). Films, ballets, and broadcasts of theatrical content were aired here up to the World War 
II. These kinds of activities were supported by the Soviet Union in 1950s and the American NTSC 
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standard was used. Due to the Civil War between the US and the USSR heads of the Communist 
Parties found it incorrect to use these standards and sought to find ways of being free from America. 
It was decided, at last, to cooperate with France, relations of which were warmer and the SECAM 
standards were accepted by the Soviet Power. In 1967 in accordance with these standards color te-
levision broadcasts were aired. Glasnost and Perestroika: This period, mainly in 1985-1990s, was 
the age, when censure was used less than before, commercials started being allowed, films started 
being shown in comparison with the time when they were not shown except several western ones 
and people had more chances of choosing channels. Together with avoidance of censure in compli-
ance with TV channel rules in 1986-1989s new Television Programs were based. When youth 
program named “The 12th floor”, prepared in cooperation with the USA, programs such as “Pyato-
eKoleso” (1986), “Vzgliad” (1987), where political issues were discussed, news program “Vremya” 
(1989) started being broadcasted. (Качкаева, 2014). World programs started being properly examined 
and television broadcasting contents were enriched as well. The less the pressure was shown by the 
state, the more significance private broadcasts gained.  While television broadcast gradually democ-
ratized, television broadcasters and journalists got benefit from efforts of gaining independence. 
Untouchability, which guaranteed press liberty for television broadcasting staff and kept safe from 
power and party leaders, was gained when the USSR was close to its collapse. (Шония, 2009:27). 
Reforms that were carried out provided free environment mainly for mass media.  In comparison 
with other developed countries around the world the state pressure still existed, but in comparison 
with the period of SBPK’s utter pressure, significant steps were made towards democracy and press 
liberty. Television Broadcasting under Russian Federation: After 1990s Russian mass media 
started a new stage. Russian media adapted to new conditions of a new country after the USSR in 
two ways. First, mass media means adapted to market oriented economy instead of state economy; 
second, adaptation was related to digital technology press. These circumstances brought radical 
changes to the industry of mass media. (ФедеральноеАгентствоПоПечати И МассовымКоммуникациям, 
2010:7). Because the impact of the state on television became less and less starting from the end of 
1980s, and the pressure of the state ended in 1994 at last, and the state lost its ideological and finan-
cial power over TV. The 1990s was the time of transforming to licensed press and RSFSR (Russian 
Soviet socialist Republic) started license giving operations in compliance with the Charter No 596, 
declared on the 22th December in 1990. Owing to these operations commercial TV broadcasting 
became legal. Private television organizations opened headily as well as politically aimed channels. 
Then channel named “2x2” was established and the first commercials that can be regarded as initi-
al ones, were broadcasted on that channel.  In 1991 “Gosteleradio” (Sate Television and Radio Or-
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edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
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the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically 
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techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was 
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 

ganization) was destroyed and Eduard Sagalayev, who worked for “Gosteleradio”, established “TV-
6” together with the CNN founder Ted Turner. America showed not only financial, but also program 
based (CNN news, culture programs, various films etc.) support. However, one of the issues of this 
stage was still the fact that television broadcast was used for different goals within the economic 
frames as well as the fact that this practice went wrong in 1994. Legal interval, which can be seen 
as a result of absence of a proper law up to that time, led to further moral commercial broadcastings 
made by several benefit groups. A law project was prepared immediately to eliminate this deficiency 
and was discussed at a Parliament. The establishment of this law was aimed at the following: “The 
aim of this law is being free from immoral contest for commercials, irrelevant commercials; and to 
protect consumers of advertising from being pushed towards errors; or avoiding damaging citizens’ 
or legal body’s health and property; to avoid harming social moral, people’s honor or occupational 
honor, society’s interests, and harming humanity and the moral as a whole”. (КонституцияРоссии, 
1995). As it was stated above television broadcasting in Russia corresponded to the spherical market 
based capitalistic economy in 1991. Due to laws, efforts on eliminating deficiencies of this point 
were made and private property was strengthened as well. The more attempts on television broad-
casting improved and the more novelties emerged, these were taken into consideration within the 
legal frameworks and laws. Moreover, “the law on commercials”, which was established  in 1995, 
was reconsidered by State Parliament (Gosdum) and proper corrections were applied in 2006. The 
aim of this law was stated as follows: “The aim of this law is to base on moral contest regarding the 
improvement of market goods, transactions and services; to provide economic union within Russian 
Federation; to preserve the rights for access to correct and moral commercials for consumers of 
advertising; to prevent harmful laws and incorrect commercial contents regarding Russian Federation’s 
commercials.” (РоссийскаяГазета, 13 Марта). Even if this law doesn’t bear significant difference 
than the commercial law of 1995, it had set obvious legal frameworks around broadcasting moral 
commercials and basing on correct data for reliable content. 
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GOTHIC EXCESS IN ANGELA CARTER’S  
“THE BLOODY CHAMBER”1

ANGELA CARTER’IN “KANLI ODA” ADLI ÖYKÜSÜNDE  
GOTİK AŞIRILIK

Çiğdem PALA MULL
Muğla Sıtkı Koçman University, Western Languages and Literatures Department Muğla / Turkey 

Öz: Angela Carter, Kanlı Oda adlı eserinde geleneksel 
Avrupa masallarının anlatılarını modern ve yetişkin bir bakış 
açısıyla yeniden yazar. Carter’ın masalları insan ruhunun 
karanlık yönünü ortaya koyarken aynı zamanda sınıf ve 
toplumsal cinsiyet rollerini yapı bozumuna uğratır.  Onun 
kışkırtıcı olduğu kadar rahatsız edici hikâyelerinde gotik 
aşırılık kendisini korkunç durumların detaylı açıklamaları, 
müstehcenlik, sadistlik, sapkınlık ve şiddet olarak gösterir. 
Carter, gotik anlatıların kapana kısılmış bakire, işkence 
odaları, gizemli şato gibi öğelerini sıklıkla kullanırken aynı 
zamanda gotik kurgunun geleneklerini de ters yüz eder. 
Onun masallarında kapana kısılmış çaresiz kadın erkek 
kahramanın gelip onu kurtarmasını beklemez, kendi özgür 
iradesini kullanarak çıkış yolu arar. Carter çocukluğun sözde 
masum masallarını cinsellik, şiddet ve aşırılığın vurgulan-
dığı hikâyelere çevirir.  Bu çalışmada Carter’ın “Kanlı 
Oda” öyküsünde gotik aşırılığı nasıl sadece okuyucularını 
şoka sokmak değil aynı zamanda onları sınıf ve toplumsal 
cinsiyet rolleri üzerinde düşündürmek amacıyla kullandığı 
tartışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Gotik, Aşırılık, Cinsiyet Rolleri, Masal

Abstract: In her collection of short stories, The Bloody 
Chamber and Other Stories , Angela Carter follows the nar-
ratives of traditional European fairy tales and rewrites them 
from a modern, adult perspective to expose the darker side 
of the human psyche as well as to deconstruct the class and 
gender hierarchy.  In her provoking and disturbing stories, 
we encounter gothic excess in the form of detailed descrip-
tions of horrific situations, obscenity, sadistic pornography, 
perverted murderous characters, and violence.  In these 
stories, Carter relies heavily on gothic elements such as the 
captive virgin, the gothic castle, and the torture chambers, 
etc. but at the same time subverts the conventions of gothic 
fiction.  The captive virgin of these stories does not wait 
to be rescued by the male character; she can exercise her 
free will and have autonomy.  Questioning and violating the 
socially or morally accepted codes, Carter turns the “seem-
ingly” innocent bedtime stories of childhood into tales of 
sex and violence.  Provoking unease on the reader by this 
subversive strategy can also be considered the transgression 
and excess of these stories.  This study explores the ways 
Angela Carter uses gothic excess in the story “The Bloody 
Chamber” to expose, to provoke, to question, to act rather 
than merely to shock. 

Key Words: Gothic, Excess, Gender Roles, Fairy Tales
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In The Bloody Chamber and Other Stories, 
Angela Carter presents rewritings of traditional 
European fairy tales from an adult perspective 
in order to expose the darker side of the human 
psyche as well as to deconstruct the class and 
gender hierarchy.  In an interview, Carter points 
out that “[Her] intention was not do “versions” 
or, as the American edition of the book said, hor-
ribly, “adult” fairy tales, but to extract the latent 
content from the traditional stories and to use it 
as the beginnings of new stories.”(Carter, 2006: 
vii)  Although Carter refers to these stories as new, 
the suggested narrative connection to well-known 
European fairy tales combined with the violent 
excess of gothic fiction make these stories more 
provoking and disturbing to the readers.  

In Love and Death in the American Novel, Leslie 
Fiedler summarizes the basic features of gothic 
writing: “the substitution of terror for love as a 
central theme: the vicarious flirtation with death; 
an aesthetic that replaces the classic concept of 
‘nothing-in-excess’ with the ‘revolutionary doctrine 
that nothing succeeds like excess’: and a dedica-
tion ‘to producing nausea, to transcending the 
limits of taste and endurance” (126).  In Carter’s 
interpretation of the gothic, we encounter excess 
in the form of detailed descriptions of horrific situ-
ations, obscenity, sadistic pornography, perverted 
murderous characters, and violence.  As Teresa 
A. Goddu, in “Vampire Gothic” says “as a mode 
of excess, the gothic cannibalizes other genres 
and transgresses their domain” (127). Gothic 

incorporates a variety of fantastic discourses such 
as folklore, fairy tales, etc. in order to create a 
space between fiction and reality.  In her stories, 
Carter relies heavily on gothic elements as well 
as the traditional fairy tales but she subverts 
the conventions of gothic fiction which is, as 
a genre, very suitable for subversion because it 
tries to unveil what is hidden, what lies behind 
the appearances.

In the title story of the collection, the gothic 
elements such as the captive virgin, the gothic 
castle, and the torture chamber are employed in 
the plot yet in her version the captive virgin of 
this story does not wait to be rescued by a male 
character, she can exercise her free will and have 
autonomy.  Questioning and violating socially 
or morally accepted codes, Carter turns the tra-
ditional order upside down.  In “The Bloody 
Chamber”, a young virgin marries a rich old 
man who is modeled on the Marquis de Sade’s 
cannibal, Minski.  The Marquis in this story is 
a sadist pervert whose history of murdering his 
successive wives resembles that of the classic 
tale of Bluebeard.   The young bride who is also 
the narrator of the story goes through horrifying 
experiences because of him but survives to tell 
about them.  The story begins with her on a train 
that was taking the young virgin bride “away from 
the white, enclosed quietude of [her] mother’s 
apartment, into the unguessable country of mar-
riage” (Carter: 2006, 1).  Her mother’s repeated 
question “are you sure you love him?” gives us 
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clues earlier about the questionable nature of this 
union.  The unnamed narrator of the story says 
“He was older than I.  He was much older than 
I; there were streaks of pure silver in his dark 
mane.  But his strange, heavy, almost waxen face 
was not lined by experience” (Carter: 2006, 3). 
The Marquis appears ageless and mysterious.  
He has a shady past with three dead beautiful 
women as his wives.  In her essay titled “Oral 
Sex: Vampiric Transgression and the Writing of 
Angela Carter,” Sarah Sceats points out that the 
Bluebeard figure of the Marquis is described 
as someone with vampire qualities. “When he 
takes his wife to bed, he kisses the rubies on the 
necklace he has given her so that the necklace 
metonymically bites into her neck.  In case we 
miss the point, the specific connection is spelled 
out in the narrator’s description of the necklace 
as ‘like an extraordinarily precious slit throat” 
(109-110). The description of his wedding gift 
foreshadows the end that the Marquis has in 
store for her.   Vampires exist in an indefinable 
liminal area crossing the boundaries of life and 
death, male and female, human and beast, reality 
and fiction.  This transgression is what makes 
them uncanny and at the same time appealing 
to readers.   The vampire quality of the Marquis 
horrifies the heroine with his murderous excess of 
sexual deviance as well as causing strong sexual 
attraction.  After they sleep together, the young 
heroine yearns for his touch saying “I clung to 
him as though only the one who had inflicted the 

pain could comfort me for suffering it” (Carter, 
2006: 14).   

The heroine of “The Bloody Chamber” appears 
at the beginning to be a sacrificial virgin in a 
white dress, destined to die a horrible death but 
throughout the story she gains experience and 
most importantly self-knowledge.  While she is 
wearing the choker that the Marquis gave her, 
under the lustful gaze of her new husband, she 
catches sight of herself in the mirror: “I saw 
myself, suddenly, as he saw me, my pale face, 
the way the muscles in my neck stuck out like 
this wire.  I saw how much that cruel necklace 
became me. And, for the first time in my innocent 
and confined life, I sensed in myself a potentiality 
for corruption that took my breath away” (Carter, 
2006: 6).  We sense that this young bride is not 
the typical innocent victim of the gothic fiction 
and the possibility of corruption is not limited to 
the villainous Marquis.  

The heroine is a young woman who is curious 
and ready to explore her sexuality.  While looking 
through the books in the Marquis’s library when 
he is not there, she finds several pornographic 
pictures giving hints of the dark side of the sadistic 
Marquis.  One of the pornographic pictures she 
finds in the Marquis’ library with the caption: 
“Reproof of curiosity” especially attracts her at-
tention.  She is not surprised or shocked by the 
graphic content of the pictures because as she 
comments “[her] mother, with all the precision 
of her eccentricity, had told [her] what it was 
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that lovers did.” She was innocent but not naïve. 
(Carter, 2006: 13)  Rebecca Munford in her essay 
“‘The Desecration of the Temple’; or, ‘Sexuality as 
Terrorism’: Angela Carter’s (Post) feminist Gothic 
Heroines” comments that “Female sexuality and 
its expression have been central preoccupations 
of the ‘female gothic’ and its criticism since the 
eighteenth century” (58).  Women writers have 
written gothic novels in order to address, attack 
and exceed women’s enclosure—sexual, economic, 
physical--in patriarchal power structures. When 
Ellen Moers mentioned the ‘female Gothic’ as a 
way of addressing women’s fears about sexuality 
in a patriarchal society, she opened up a new di-
rection to relate gothic fiction to women’s experi-
ences, asymmetrical power dynamics and sexual 
oppression.  Gothic was the mode that female 
forced her existence into the fiction dominated 
by patriarchal assumptions.  

Munford contrasts the victim feminism of the 
earlier gothic fiction with the new female power 
that Naomi Wolf mentions by saying “Victim 
feminism is obsolete because female psychol-
ogy and the conditions of women’s lives have 
both been transformed enough so that it is no 
longer possible to pretend that the impulses to 
dominate, aggress, or sexually exploit others are 
‘male’ urges alone” (xvii).  In Carter’s stories, we 
encounter startling images of female sexuality, 
and violence does not belong to male characters 
only.  These images might appear shocking to 
the readers because as Clemens comments that 

“the nightmare images of Gothic fiction are in 
a sense the harbingers of a new awareness, it 
is characteristic of reader response that initially 
people will react very strongly to a gothic novel 
without fully understanding why they do so” 
(1999: 186).  Carter does not follow the usual 
gothic representation of female experience under 
the constraints of patriarchal power.  Her stories 
offer perspectives to explore women’s sexuality 
while also commenting on the ways men try to 
control that sexuality.  Instead of presenting the 
entrapment that women experience in society, Carter 
asks us to reexamine and question the gendered 
relationships.  Her writing makes us question 
the established sexual roles and categorizations.

The story continues to provide further clues about 
the future that is awaiting the narrator.  The names 
of the Symbolist painting in Marquis’s collection 
are telltale sings for his perverted accomplish-
ments: Sacrificial Victim, The Foolish Virgins, 
Out of the Night We Come, Into the Night We 
Go (Carter, 2006: 16-17).  However, the heroine 
was not chosen by the Marquis because of her 
innocence or foolishness.  When he tells her “Your 
thin face, with its promise of debauchery only 
a connoisseur could detect” (Carter, 2006: 17) 
she thinks: “I hardly recognized myself from his 
descriptions of me and yet, and yet --might there 
not be a grain of beastly truth in them?  And, in 
the red firelight, I blushed again, unnoticed, to 
think he might have chosen me because, in my 
innocence, he sensed a rare talent for corruption” 
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(Carter, 2006: 17).  Earlier in the story, she sees 
the “potential for corruption” in herself and now 
she is embarrassed because the marquis also 
“sensed [her] rare talent for corruption” (17).   
This “rare talent for corruption” and the display 
of self-knowledge are rare and unexpected for 
the heroine of a gothic narrative.  

On the other hand, anticipating the plot line of 
the Bluebeard fairy tale, the readers expect the 
worst for her when she cannot overcome her 
curiosity and opens the forbidden door.  When 
the young bride discovers the torture chamber 
of her husband with its excessive blood, murder 
and violence, she doesn’t swoon like a damsel in 
distress.  The qualities that she inhererited from 
her mother come to her rescue.  She thinks that 
“Until that moment, this spoiled child did not 
know she had inherited nerves and a will from 
the mother who had defied the yellow outlaws 
of Indo-China.  My mother’s spirit drove me 
on, into that dreadful place, in a cold ecstasy to 
know the very worst” (Carter, 2006: 26).   With 
this drive, she discovers the horrifying truth 
about the sadistic murders of her husband and 
realizes her own end. What she finds is “a room 
designed for desecration and some dark night of 
unimaginable lovers whose embraces were an-
nihilation” (Carter, 2006: 17).  She looks at his 
most recent victim and says “I closed the lid of 
her coffin very gently and burst into a tumult of 
sobbing that contained both pity for his other 
victims and also a dreadful anguish to know I, 

too, was one of them” (Carter, 2006: 28).  She 
drops the key to this secret room into the pool of 
blood in the coffin.  Later on, she cannot clean the 
blood stain on the key and this eventually causes 
her downfall.   When the Marquis puts the key 
on her forehead the stain transfers on her body 
forever.  The sexual experience and forbidden 
knowledge become her death sentence.

Fred Botting, in his article “Aftergothic: Con-
sumption, Machines and Black Holes” points out 
that in her fictional writing, Carter demonstrates 
the change of values that is taking place in the 
gothic genre throughout the twentieth century.  
“Otherness takes center stage: sexual transgression, 
dark desire, and fantastic deviance wonderfully 
subvert the restrictive orders of reason, utility, 
and paternal morality” (2000: 286).  In his article, 
Botting connects this feeling of rebellion and 
freedom to challenge the existing conventions 
with the political and sexual movements of the 
1960s.  “The Bloody Chamber” utilizes the usual 
elements of horror but as Botting also points 
out “it ends on a parodic note: the heroine is 
saved from the clutches of undeath by a knight 
in shining armor, yet the appropriate fairy form 
is undone when the visor is lifted and the face 
of the mother revealed” (2000: 286). 

As the heroine was getting ready to be beheaded 
by the Marquis as a punishment for her curiosity, 
“like a miracle, [she] saw a horse and rider gal-
loping at a vertiginous speed along the causeway, 
though the waves crashed, now, high as the horse’s 
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fetlocks” (Carter, 2006: 38). This person coming 
to rescue is “a rider, her black skirt tucked up 
around her waist so she could ride hard and fast, 
a crazy, magnificent horsewoman in widow’s 
weeds” (Carter, 2006: 38).  It was her mother 
“one hand on the reins of the rearing horse while 
the other clasped [her] father’s service revolver,” 
(Carter, 2006: 40).  Subverting the generic expec-
tations of the fairy tale and the gothic fiction, the 
mother figure appears out of nowhere to rescue 
her daughter from the sadistic Marquis.  Botting 
argues that “in turning over expectations and 
conventions, “The Bloody Chamber” exposes 
the artifice of social and symbolic meanings and 
refuses any preservation of credulity at a fictional 
level, significantly disrupting the credibility of the 
ideological framework in which any tale is given 
meaning” (2000: 286).  The monstrosity of the 
male from the female perspective is reversed in 
moments in which the sexual other resists and 
subverts this representation.  

In gothic fiction, it is seen that the mothers are 
generally absent in the plot structure.  They are 
either dead, far away or locked up in a castle, 
unable to take part in the action.  Without the 
loving protection of the mothers, the heroines 
are in more danger of entrapment or death in 
the hands of evil father figures.  Yet in “The 
Bloody Chamber”, the figure of the mother and 
her impact on the development of gender identity 
and self-knowledge are emphasized throughout 
the story.  The heroine describes her mother as 

“My eagle-featured, indomitable mother; what 
other student at the Conservatoire could boast 
that her mother had outfaced a junkful of Chinese 
pirates, nursed a village through a visitation of 
the plague, shot a man-eating tiger with her own 
hand and all before she was as old as I?” (Carter, 
2006: 1-2). The heroine inherits her free will and 
desire for autonomy from her eccentric mother.  
Compared to the absent mothers of gothic fiction 
and fairy tales, this mother is strong, intuitive, 
and ready to take matters into her hands when it 
comes to her child’s happiness.  Subverting the 
generic expectation of the gothic and fairy tale, 
Carter challenges the conventional categoriza-
tions of femininity.  

Gina Wisker, in her essay “Revenge of the Living 
Doll: Angela Carter’s Horror Writing,” comments 
on the subversive strategy that Angela Carter uses 
in her approach to the formulaic plot structures 
and situations of both the gothic and fairy tale 
genres: “By rereading traditional sexual scripts 
featuring monstrous witches and golden haired 
heroines of the fairy-tale genre, she exposes the 
conservative meanings implicit in these narratives.  
The same is true of her approach to horror writ-
ing.  But rather than simply reveal the limiting 
ways in which horror writing makes women into 
either bloodthirsty vampires or quaking violets, 
Carter’s fiction sets out to redefine the genre 
altogether” (1997: 116).
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Despite the formulaic plot structure and the 
stock characters such as the damsel in distress, 
the villain who is there to destroy her and the 
virtuous hero that saves and eventually marries 
her, gothic fiction is innovative, experimental, 
critical and open to new definitions. As Valdine 
Clemens points out “from the beginning, Gothic 
novels have taken aim at cultural “blind spots” 
and worked against whatever form of censorship 
their societies imposed, whether psychological, 
social, historical, or literary” (186).   Carter’s 
stories work against the traditional order reveal-
ing an unabashed sexuality, violence in excess.  

Fred Botting, in his book Gothic points out that 
“The terrors and horrors of transgression in Gothic 
writing become a powerful means to reassert the 
values of society, virtue and propriety: transgres-
sion, by crossing the social and aesthetic limits, 
serves to reinforce or underline their value and 
necessity, restoring or defining limits” (1999: 7).   
At the end of “The Bloody Chamber,” the female 
narrator continues her life with her mother and her 
new husband, the blind piano tuner.  She gives 
away most of her inherited fortune from the late 
Marquis but she keeps enough money to start 
a music school in the Marquis’ castle.  On the 
other hand, the stain on her forehead stays with 
her and she confesses that she is glad that her 
husband cannot see because it spares her shame.  
Despite the subversive approach challenging 
and upsetting the boundaries of self, culture and 
established genres, the ending seems to create 

ambivalent feelings with its return to domesticity 
yet Carter’s gothic imagination is complicated.  
Instead of offering clear cut, definite solutions to 
gender issues, she presents the whole dynamics 
of gender hierarchy in its messy complexity.  In 
her rewriting of a fairy tale, Carter subverts the 
generic expectation of gothic fiction and fairy 
tale by challenging the traditional gender roles.  
Her use of gothic excess and transgression in 
“The Bloody Chamber” is part of her subversive 
strategy to provoke her readers to think about 
morally and socially accepted codes and ques-
tion the traditional categorizations of femininity.  
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DERGİ HAKKINDA

UHİVE “Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi”; 2013 yılı itibariyle yayın 
hayatına başlamıştır. Dergimizde literatüre kaynak sağlayacak nitelik ve değerde olan yayınlara yer 
verilmektedir. Dergimiz uluslararası hakemli bir dergi olup, yılda dört sayıçıkarmaktadır. Dergimizin 
sayıları mart, haziran, eylül ve aralık aylarında sistem üzerinden yayınlanmaktadır. Dergimiz gerek 
basılı, gerekse de internet üzerinden ulaşılabilen bir dergidir. Dergimizde iletişim ve edebiyat alınıi-
çerisinde değerlendirilebilecek her türlü yayına yer verilebilmektedir. Dergimiz uluslararası nitelikte 
olup farklı indeksler tarafından taranmaktadır. Dergimiz bünyesinde çok değerli iletişim ve edebiyat 
akademisyenleri Dergimiz hakem, bilim ve danışma kurulu üyeleri arasında alanlarında iletişim ve 
edebiyat alanıyla ilgili konusunda uzman çok değerli akademisyenler yer almaktadır. Dergimizin baş 
editörü Yrd. Doç. Dr. Ali Murat KIRIK olup, dergi yönetim kurulunun aldığı kararlar doğrultusunda 
faaliyetlerini gerçekleştirilmektedir. Yönetim kurulu başkanı derginin o anki baş editörü olup yönetim 
kurulunun %51’inin aldığı kararlar uygulanmaktadır. Gönderilen her yayın kendi alanında uzman 
iki hakemin onayından geçmeli ve hakemler tarafından yayınlanabilir görüşüne sahip olmalıdır. 
Aynı sayı içerisinde yazarın bir yayınına yer verilir. Birden fazla hakem ve yönetim kurulu onayın-
dan geçen çalışmalar sıraya alınarak ilerleyen sayılarda yayınlanır. Hiçbir yazar hakem ve yönetim 
kurulu üyeleri üzerinde etkili değildir. Dergimizde yayınlanmak üzere sisteme yüklenen çalışmalar 
için yayın telif hakkı sözleşmesi istenmez. Sisteme yüklenen çalışmalar dergiye devredilmiş olarak 
kabul edilir. Yazar ya da yazarlar bu durumu kabul etmiş ve derginin yayın kabul şartlarına uygun 
hareket etmeyi teyit ederek bu sisteme dahil olmuştur. 

Dergimiz hakem ve bilim kurullarında yer almak isteyen akademisyen ve bilim araştırmacılarının 
mutlaka Dr. unvanı almış ve alanında bilimsel çalışmalar yapmış olması şartıaranır. Dr. Unvanına sahip 
olmayan ve alanında yayın yapmayan hiç kimse bilim, danışma ve hakem kurullarında yer alamaz. 
Dergi yönetim kurulu derginin en üst karar ve yürütme mekanizmasını oluşturur. Yönetim kurulunun 
aldığı her türlü karar kesin ve değiştirilemez niteliktedir. Yönetim kurulu kararı olmaksızın hiçbir 
koşul ve şartta dergi üzerinde işlem gerçekleştirilemez ve uygulamaya gidilmez. Dergi baş editörü 
hakem onayına gönderilmeyen çalışmaların dergide kabul edilip edilmeyeceğine, hakem sürecine 
gönderilip gönderilmeyeceğine karar verebilir. Bu karar sürecinde yönetim kuruluna bilgi vermek 



zorunda değildir. Dergimiz bünyesinde hakem, bilim ve danışma kurulunda yer almak isteyen bilim 
insanlarının katılımına ancak yönetim kurulu karar verebilir. 

Dergimizde bazı ulusal ya da uluslararası kongrelerde yayınlanmış sözlü ve hakem onayından 
geçmişçalışmalar için özel sayılar şeklinde çalışmalar da gerçekleştirilmektedir. Bu tip özel sayılar 
ancak anlaşma yapılan kongrelerde sunulmuş sözlü bildiriler için geçerlidir. Bu bildirilerin mutla-
ka kongre bilim kurulundan onay almış hakem değerlendirmesi yapılmış olmalıdır. Ayrıca sözlü 
sunulan bildirilerin mutlaka basılı materyali ile hakem onay raporları dergimiz yönetim kuruluna 
ve başeditörüne sunulmuş olmalıdır. Bu bilgi ve materyallere sahip olmayan bildirilere dergimizde 
yer verilmez. Dergimizde işlem sürecine dair bilgiler yazar ve yazarlara yazılı olarak dergi internet 
adresinden bildirilir. Ayrıca dergimize üye olup sisteme giriş yapan her bir yazar süreç ile ilgili bil-
gileri derginin web sayfasından kendisi izleyip gelişmeleri takip edebilir. Dergimizde uluslararası 
APA 5 sistemi uygulanır. Bu sistem dışında hazırlanan hiçbir yayına yer verilmez yer verilmesi de 
talep edilemez. Dergimizdeki koşul ve şartlar her bir yazar ve yazarlar için aynıdır. Hiçbir kimse 
için bu kurallar ve koşullar değiştirilmez. Farklılık sağlanması istenemez talep edilemez. Dergimiz 
bünyesinde yayınlanması istenen eserlerin mutlaka iletişim ve edebiyat alanından olması şartı aranır. 
Bu özellikleri taşımayan hiçbir yayına dergimizde yer verilemez. İletişim ve edebiyat alanına giren 
bütün çalışmalar dergimiz bünyesinde değerlendirmeye alınır. Hakem sürecine dair işleyiş başeditör 
kontrolünde gerçekleştirilir. Baş editör yayının dergide hakem sürecine dair işleyişine yönelik bilgi 
ve karar verme yetkisine sahip bulunur. Başeditörün uygun bulmadığı ya da kabul etmediği bir yayın 
dergide sürece dahil edilmez. Bu konuda yazar ya da yazarlar dergi ile diğer organlar üzerinde bir 
yükümlülük oluşturamaz. 

Dergimiz T.C. hukuk kuralları çerçevesinde “5846” sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanun ve 
Hükümleri’ne tabi hareket eder. Bu kanunun gerekliliklerini yerine getirmeyen yazar ya da yazarlar 
hakkında dergimiz tek taraflı olarak hukuki haklarını korumaya sahiptir. Dergimizde yayınlanması 
amacıyla gönderilen çalışmalarda yapılan ilgili kanunlara uygun olarak gerçekleştirilmeyen alıntılar, 
intihal gibi konularda yazar ya da yazarlar tek taraflı olarak sorumludur. Bu konuda dergimiz üzerinde 
hiçbir kurum, kişi ya da diğer yetkili olanlar yaptırım uygulayamaz. Dergimiz basılı ve online olarak 
hareket eden bir yayın organıdır. Akademik alanda hazırlanan çalışmaların yer aldığı bir materyal 
olarak bilimsel araştırma yapan kurum ve kişilere fayda sağlamak amacıyla toplumsal hizmet sunan 
sosyal bir organdır. Dergimiz paralı bir dergi olmayıp, hiçbir yazara ya da yazarlara basılı materyal 
göndermek zorunda değildir. Dergimizde kabul edilen ve basıma hak kazanan çalışmalar dergi yayın 
kabul şartları ve yazım kurallarına uygun olarak mizanpajı yapılır ve sisteme yüklenir. İhtiyacı olan 
yazar ya da yazarlar ile okuyucular sistemden bu sayıyı indirerek ihtiyacını giderebilir. Mizanpaj 
yazar tarafından örnek makale baz alınarak yapılmaktadır. 



ABOUT THE JOURNAL

UHİVE “International peer-reviewed Journal of Communication and Humanities Research” was started 
to be published in 2013. The journal publishes scholarly papers to contribute to communication and 
literature. It is a refereed international journal which publishes four times a year. The volumes of our 
journal are published over the system in January, April, July and October. The journal is published 
in hard copy and online. The journal covers all sorts of papers in the field of communication and 
literature. The journal is an international journal which is indexed by many indexes. The referee, 
and science and advisory board of the journal are composed of qualified and prolific researchers 
and academicians, experts in the field of literature. The editor-in-chief of the journal is Dr. Ali Murat 
KIRIK and the journal acts in accordance with the decisions of the executive board. The chairman 
of the executive board is the current editor-in-chief, and the decisions taken by 51% of the executi-
ve board are implemented. Each paper should be evaluated by the two field referees and receive a 
favorable report to be published. In each issue, only one manuscript of the same author is included. 
The papers approved by the two referees and the editorial board are saved to be published in the 
following issues. None of the authors can exercise power over the referees or the editorial board. 
In the journal, a copyright agreement for the uploaded articles is not requested. The journal holds 
the copyright of the uploaded articles. The author(s) accept(s) this and confirm that they will act in 
accordance with it. It is prerequisite for the academicians and researchers to have received a PhD 
degree and published several studies and articles in their fields so as to be a member of the referee 
and the science board. The academicians or researchers without a PhD degree and any publications 
in the field cannot be a member of the referee or science and advisory board. The executive board 
is the competent authority. The decisions of the executive board are final and cannot be changed. 
Without the approval of the executive board, none of the decisions can be implemented. The editor-
in-chief gives the final decision whether to accept or reject the articles not sent for referee evaluation 
or to send the articles for evaluation. The editor-in-chief does not have to inform the executive board 
of this process. The executive board is the sole authority to accept the researchers to be involved in 
the referee, science and advisory board.



The journal also publishes special editions, including the presented papers, approved by the referees, 
in the national and international conferences, these issues include only the oral papers presented in 
the conferences that the journal has an agreement. These papers should be evaluated and approved 
by the conference science board and the referees. Printed texts of the presented papers and the referee 
approval reports should be submitted to the editor-in-chief and the administrative board. The journal 
will not publish the papers without these documents. The authors are informed of each process in 
the journal through the system. Every author can follow this process on website of the journal by 
being a member to the system. In the journal, international APA system is used. Papers which are not 
prepared in line with this system will not be accepted. In the journal, no one is privileged. The terms 
and conditions are the same for everybody; it is out of question to change them. Nobody can demand 
any privilege. The journal publishes studies and researches in communication and literature, and the 
journal will not publish the studies out of those fields. The editor-in-chief is the one who manages 
the referee evaluation process. The editor-in-chief has the right to decide and inform in the evaluation 
process. The inappropriate and disapproved papers by the editor-in-chief will not be published in the 
journal. In this case, the author/authors cannot impose any sanctions on the journal or any organs.

The journal complies with the requirements of Law no. 5846 on Intellectual and Artistic Works. The 
journal reserves its rights unilaterally against the authors who do not comply with the requirements 
of Law no. 5846. In case of any problems related to incorrect citation and plagiarism, the author/
authors are responsible unilaterally. The journal cannot be held responsible for this, and no one 
can impose sanctions on the journal. The journal is published in hard copy and online version. The 
main objective of the journal is to provide an intellectual platform for the authors, referees, and the 
members of science and advisory board who are all welcome to contribute to the development of 
science within the rules of ethics. The journal does not demand any charge from the authors and is 
not supposed to send a printed issue to the author(s). Approved papers are uploaded to the system 
after layout in line with the publication principles. Author(s) and readers can download any volume 
over the system. Layout is performed by the author according to the sample article.



YAYIN İLKELERİ

1. UHİVE “Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi” 4 ayda bir yayınlanan 
akademik ve bilimsel nitelikli uluslararası hakemli bir dergidir. Ancak derginin özel durumlarda 
ara dönem içerisinde de yayın çıkarma hakkı bulunmaktadır.

2. Dergide “İLETİŞİM” ve “EDEBİYAT” ile ilgili konuları ya da sorunları ele alıp inceleyen, 
bilimsel ve özgün nitelikli çalışmalar yer almaktadır. Çalışmaların bilimsel kaygılarla yazılmış 
olması, alana katkıda bulunacak nitelikte olması, alandaki önemli kaynakları referans göstermesi, 
önyargı ile yazılmamış olması, slogan niteliğinde cümleler içermemesi, gelişkin bir dile sahip 
olması beklenir. Ayrıca tarama, araştırma, bildiriden geliştirilme vb. niteliklerinden birine sahip 
olmalıdır.

3. Derginin yazım kurallarına uymayan, kaynakçasız, önsözsüz ya da özetsiz yazılar için hakem 
süreci başlatılmaz.

4. Birden fazla yazarın bulunduğu çalışmalarda ilk sırada yer alan 1. yazar muhatap kabul edilir. 

5. Kullanılan kaynaklar dergimiz yayın kurallarına uygun şablona göre hazırlanmalıdır. 

6. Düzenleme ve çalışmanın dizgisi apa 5 sistemine uygun olarak hazırlanmalı, çalışma içerisinde 
kaynak gösterimi bu şekilde düzenlenmelidir. 

7. Sosyal bilimler içerisine giren ve kapsayan çalışmalarda mutlaka jel kodu veya alt jel kodu 
bulunmalıdır. Jel kodu bulunmayan çalışmalar hiç koşulda kabul edilmez edilemez. 

8. Yazıların değerlendirilmesi aşamasında öncelikle hakem ve yazarların aynı kurumdan olmama-
sına özen gösterilir. Hakem ve yazarların isimleri titizlikle saklanır ve hiçbir şekilde açıklanmaz. 
Hakem Kurulu her sayıda değişir ve yazıların konusuna göre oluşturulur. İnterdisipliner nitelikli 
yazıların hakemleri ilgili oldukları alanlara göre belirlenir.

9. Her yazının alanına göre ilk aşamada iki hakem tayin edilir. Hakem raporlarından birinin “Ya-
yınlanamaz”, diğerinin “Düzeltilerek Yayınlanabilir” ya da “Yayınlanabilir” olması durumunda 
ilgili alandan 3. hakem tayin edilebilmekte ve onun raporu beklenebilmektedir. Yazardan sadece 



üç defa düzeltilmesi istenir. Her üç düzeltmede de istenilen düzeltmeler gerçekleştirilmemiş ise 
yayın sistem tarafından reddedilir.

10. Yazarların, kendilerinden istenen düzeltmelere titizlikle ve ivedilikle uymaları, yazının son 
şeklini düzeltilmiş haliyle dergiye 15 gün içinde göndermeleri beklenir. Düzeltmeler konusuna 
yeterince uyulmadığı anlaşılırsa bu durum yazara bildirilir. Belirtilen sürede düzeltilmiş olarak 
geri gönderilmeyen yazılar yayınlanacaklar listesine alınmaz.

11. Dergimizin yayın dili Türkçedir. Fakat farklı durumlarda ve prensiplerde hazırlanan çalışmalar 
İngilizce olarak da kabul edilmektedir. Bu durumda yayın kurulu insiyatif kullanma hakkına ya 
da ret hakkına tek taraflı hakka sahiptir. İlgili yazar bu konuda dergimiz üzerinde etkili olamaz.

12. Dergiye yayınlanmak üzere gönderilen yazıların, daha önce başka bir yayın organında yayınlan-
mamış olması ya da yayın için değerlendirme aşamasında bulunmaması gerekmektedir.

13. Daha önce akademik alanda ulusal ya da uluslararası nitelikli bilimsel toplantı, kongre, konfe-
rans ya da sempozyumda sunulmuş olan bildiriler, başka bir dergi ya da yayında yayınlanmamış 
olması ve makale formatına ve içeriğine dönüştürülmesi koşulu ile kabul edilebilir ve hakem 
sürecine alınır.

14. Çeviri metinler, eğer o metin Türkçe’de ender bulunabiliyorsa, çevirisinin alana katkı sağlayacağı 
düşünülüyorsa editör ve yayın kurulunun onayı ile kabul edilir ve hakem süreci başlatılır. Ancak 
her sayıda yayınlanacak çeviri sayısı sınırlıdır. Özgün metinler tercih nedenidir.

15. Dergiye gönderilecek yazılar, MS Word Programı kullanılarak, Times New Roman karakterinde, 
12 Punto ve 1,5 satır aralığında yazılmalıdır. Sayfanın üst, alt, sol ve sağ taraflarında 3’er cm’lik 
boşluklar olmalıdır. 

16. Yazılar 15-20 sayfa aralığında olmalı, toplam 20 sayfayı geçmemeli ve alt ortada sayfa numarası 
verilmiş olmalıdır. Yazıdaki paragraflar 1 cm girintili olabilir.

17. Türkçe yazılarda 100-150 kelimeyi geçmeyen İngilizce özet, özetin altında 5 anahtar sözcük(ler) 
yer almalıdır. Özetin, yazıldığı yabancı dilde başlığı ve anahtar kelimeleri (keywords) de bulun-
maktadır.

18. İngilizce yazılarda 100-150 kelimeyi geçmeyen Türkçe özet, başlık ve anahtar kelimeler bulun-
malıdır.

19. Özette araştırmanın kapsamı, amacı, yöntemi, ulaşılan sonuçlar ve konudan kısaca söz edilmelidir.

20. Yazar adı ya da adları, kapak sayfasında yer almalıdır. Kapak sayfasında ayrıca, yazarın akademik 
ünvanı ve çalıştığı kurumun adı, adresi, iş ve cep telefonu, faks numarası ve e-posta adresi de 
bulunmalıdır.



21. Yazıların yayınlanması konusunda son karar baş editöre aittir. Baş editörün yazı hakkındaki 
değerlendirmesi, yazar(lar)a en kısa zamanda hakem raporlarıyla birlikte iletilir.

22. Dergiye gönderilen yazılar, yayınlansın veya yayınlanmasın geri gönderilmez.

23. Yazıların tüm sorumluluğu yazar(lar)ına aittir.

24. Yayımlanan çalışmaların yayın ve telif hakkı dergimize aittir. Sisteme yüklenen her bir çalışmanın 
yayın hakkı yazar tarafından otomatik olarak dergiye devredilir. Bu işlem için hiçbir yazardan 
telif hakkı sözleşmesi imza etmesi istenmez. Sisteme yüklenen çalışma için yazar bu şartları 
peşinen kabul etmiştir. İtiraz hakkı bulanmamaktadır.

25. Yazar(lar) ulusal ve uluslararası akademik bilgi paylaşımını desteklemek amacıyla yazılarının 
tam metin olarak ticari niteliği bulunmayan elektronik veri tabanlarında yer almalarını onaylarlar. 

26. UHİVE “e” elektronik sistemle çalışan bir dergi olup, basılı olarak da yayınlanmaktadır. Basılı 
yayın almak isteyen kişilerin dergi bedelini ilgili basım yapan firmaya ödemesi karşılığında 
temin etme hakkı bulunmaktadır. Dergimiz hiçbir yazara veya bireye, kuruma basılı dergi ver-
mek zorunda değildir. Yine dergimize gönderilen çalışmalar için yıllık üyelik ücreti ilgili basım 
firmasına ödenmelidir. 

27. Sisteme yüklenen çalışmaların değerlendirme süresi iki aydır. Bu süre içerisinde değerlendiril-
meyen ve hakkında ilgili bilgi rapor alınmayan çalışmalar farklı bir hakeme daha gönderilir. 

28. Gönderilecek çalışmaların Türkçe olması durumunda genişletilmiş ingilizce özet yazılmalıdır. 
Genişletilmiş İngilizce özet içinde, amaç: kapsam: kısa literatür bilgisi: bulgular ve sonuç yer 
almalı ve yaklaşık 1000 ile 1500 kelime olmalıdır.

YUKARIDA BELİRTİLEN 28 MADDELİK YAYIN İLKESİ VE BİLGİLERİ SİSTEME DÂHİL 
OLAN YAZAR veya YAZARLAR TARAFINDAN KABUL EDİLMİŞ SAYILIR. HİÇ BİR YAZARIN 
BU YAYIN İLKELERİNE İTİRAZ ETME HAKKI YOKTUR. DERGİMİZ YAYIN İLKELERİ ve 
ÇALIŞMALARIN YAYINLANMASI, DEĞERLENDİRİLMESİ veya RED EDİLMESİNDE TEK 
TARAFLI HAKKA SAHİPTİR. BU HAK HİÇ BİR KOŞUL ve ŞARTA BAĞLI OLMAKSIZIN 
DEĞİŞTİRİLEMEZ. İLGİLİ İLKELER veya KURALLAR ÇERÇEVESİ DIŞINDA HAREKET 
EDEN YAZAR/YAZARLAR HAKKINDA DERGİMİZ İLGİLİ KANUN VE YÜKÜMLÜKLER 
ÇERÇEVESİNDE KANUNİ HAKKINI TEK TARAFLI OLARAK KULLANMA HAKKINA 
SAHİPTİR. SİSTEME DÂHİL OLAN HERKES BUNLARI PEŞİNEN KABUL ETMİŞTİR. 



PUBLICATION PRINCIPLES

1.  UHİVE “International peer-reviewed Journal of Communication and Humanities Research” is 
an international refereed journal with an academic and scientific attributions published in every 
3 months. However, the journal holds the right to publish interim issues on special occasions. 

2.  Scientific and original studies dealing with the subjects or problems about communication and 
literature are included in the journal. The papers must be written with scientific concerns, sho-
uld contribute to the field, indicate the important resources as references, not be written with 
prejudice, not include motto-like sentences, and have an advanced language. They should also 
have one of the qualities of scanning, research and developing from a notice.

3.  Referee evaluation process isn’t initiated for the studies not complying with the publication 
principles of the journal, without references, prefaces or abstracts.

4.  In studies where there is more than one author, the author being in the first place is seen as 
addressee.

5.  Sources used should be prepared in accordance with the publication template of our journal. 

6.  Editing and typesetting of the study should be prepared in accordance with the APA 5 system; 
citation in the study should be made in this manner. 

7.  Jel code or sub-jel code must be present in studies of social sciences. Studies without jel codes 
are accepted under no circumstances. 

8.  Referees and authors shouldn’t be from the same institution regarding the stage of evaluation. 
Names of referees and authors are kept confidential and announced by no means. Referee Board 
changes in every volume and it is constituted according to the subject of studies. Referees of 
interdisciplinary studies are ascertained according to their expertise. 

9.  Two referees are assigned according to the field of study in the first place. If one of the referee 
evaluations is “Unpublishable” and the other one is “Publishable with editing” or “Publishable”, 
a third referee from the related field can be assigned and her/his evaluation is demanded. Only 



three editing can be requested from the author. If the requested editing fails to be done in three 
times, the submission is rejected by the system. 

10.  Authors are expected to do the requested editing delicately and to send the edited version of the 
paper to the journal within 15 days. If it is noticed that editing hasn’t been conducted properly, 
the author is informed. The edited version of submissions not sent back within the prescribed 
time are not taken into the publication list. 

11.  The publication language of our journal is Turkish. However the studies prepared in different 
conditions and principles can be accepted in English. In this case, the publication board unilate-
rally bears the right to use initiative or reject. The author in question cannot be effective on our 
journal. 

12.  The studies demanded to be published in our journal should bear the feature that they weren’t 
published in another place or not in evaluation process for publication at that time. 

13.  Papers presented in national and international academic scientific meetings, congresses, confe-
rences and symposiums can be accepted and taken into referee evaluation process on condition 
that they weren’t published in another journal before and they comply with the article formats 
and contents. 

14.  Translated texts are accepted with the approval of editorial and publication board and referee 
evaluation process is initiated if the related text is rarely found in Turkish and if its translation is 
thought to contribute to the field. But there is a limited number of translations allowed for each 
volume. Original texts are preferred. 

15.  Submissions to the journal must be written in MS Word Program, with 12 pt Times New Roman 
and 1.5 spacing. There must be 3 cm margins in all sides of the page. 

16.  Papers should be between 15-20 pages and not exceed 20 pages; page number must exist at the 
bottom of the page as centered. Paragraphs in the text can be 1 cm indented. 

17.  For papers in Turkish, there must be an English abstract no more than 100-150 words and 5 key 
words below the abstract. The abstract must include the title of the article and keywords in that 
foreign language. 

18.  For papers in English, there must be a Turkish abstract no more than 100-150 words, title and 
key words. 

19.  The scope of research, its purpose, method, results obtained and subject should be shortly indi-
cated in the abstract.



20.  Name(s) of the author must be indicated on the cover page. Academic title of the author, name 
of the institution where s/he works, address, work and mobile phone, fax number and e-mail 
must exist on the cover page. 

21.  The last decision about the publication of submissions is made by editor-in-chief. The evaluation 
of the editor-in-chief regarding the submission is sent to the author(s) together with the referee 
evaluation report within the shortest time. 

22.  Submissions sent to the journal are not sent back whether or not it is published. 

23.  All responsibility of the submissions belongs to the concerned author(s). 

24.  Publication and copyrights of the published papers belong to our journal. The copyright of the 
each study uploaded to the system is automatically transferred to the journal. No sign for the 
copyright agreement is requested from the authors for this operation. The author accepts these 
conditions in advance for the paper uploaded to the system. The person reserves no right of 
opposition.

25.  Author(s) approve(s) the placement of the full texts of their papers on electronic databases bearing 
a non-commercial character with the purpose of supporting national and international academic 
knowledge sharing. 

26.  UHİVE is operated through an “e” electronic system, and also published in a printed version. 
Those who wish to have the journal as hardcopy have the right to do so by paying the cost of 
the journal to the printing company. Our journal is not obliged to give the printed version to any 
institution or individual. 

27.  The evaluation period of the studies uploaded to the system is two months. Studies not evaluated 
within this period and not provided with an evaluation report are sent to a different referee.

27 ITEM PUBLICATION PRINCIPLES AND INFORMATION STATED ABOVE ARE CON-
SIDERED AS ADOPTED BY THE AUTHOR OR AUTHORS INCLUDED IN THE SYSTEM. 
NONE OF THE AUTHORS HAVE THE RIGHT TO OBJECT THESE PUBLICATION PRIN-
CIPLES. OUR JOURNAL HOLDS THE UNILATERAL RIGHT IN PUBLICATION, EVA-
LUATION or DENIAL OF THE PUBLICATION PRINCIPLES and PAPERS. THIS RIGHT 
CAN NOT BE CHANGED NOTWITHSTANDING ANY CONDITION. OUR JOURNAL HAS 
THE RIGHT TO USE ITS LEGAL RIGHTS UNILATERALLY WITHIN THE FRAMEWORK 
OF RELEVANT RULES AND LIABILITIES AGAINST THE AUTHOR/AUTHORS ACTING 
OUT OF THE FRAMEWORK OF THE RELEVANT PRINCIPLES or RULES. EVERYBODY 
INCLUDED IN THE SYSTEM ACCEPTS THESE RULES IN ADVANCE.



YAZARLARA BİLGİ

1. UHİVE dergisinin yazım dili Türkçe’dir. 

2. Farklı dillerde hazırlanan yayınlar ve çalışmalar editör başta olmak üzere derginin yönetimi 
onay vermesi durumunda kabul edilir. Bu durum tek taraflı olarak dergimize aittir. 

3. Dergimiz basılı olarak çıkarılmakta olup, internet ortamında da dergilerin PDF şekli, makale-
lerin İngilizce/Almanca/Fransızca ve Türkçe özeti de yer alır. 

4. Dergimiz sistemine üye olmadan yayın kabul edilmez. 

5. Hiçbir yazar dergimiz üzerinde bir hak iddiasında bulunamaz. 

6. Yapılan her bir çalışmanın sorumluluğu tek taraflı olarak yazara aittir. Dergimiz bu konuda bir 
yükümlülük altına alınamaz sokulamaz. 

7. Dergimiz bünyesinde değerlendirilmek koşulu ile gönderiler çalışmaların, her hangi bir neden-
le bir başka yerde kullanılmamış veya değerlendirmeye gönderilmemiş olması gerekir. Böyle 
bir olumsuzluk ile karşılaşılması durumunda tekzip yayınlanması koşulu ile çalışma reddedilir 
ve yazar hakkında hukuki işlem başlatılır. 

8. Her bir çalışma alanında uzman iki hakem tarafından değerlendirilip, iki hakemden olumlu 
görüş alan çalışmalar sıraya alınmak koşulu ile yayına alınır. 

9. Hiçbir çalışmanın bir başka çalışmadan farklılığı veya üstünlüğü yoktur. Her bir yazar ve ça-
lışma aynı hak ve eşitliğe sahiptir. Her hangi bir ayrıcalık tanınmaz. 

10. Yazarlar çalışmalarının hangi hakemler tarafından değerlendirildiğini bilemez ve bilmek is-
teme hakkına sahip olamaz. Bu durum sadece sistem yönetici ve editör tarafından bilinir ve 
gizli tutulur. 

11. Düzeltmeler majör ve minör şeklinde yapılır. Her bir düzeltme sadece iki hakka sahiptir. İki 
talep doğrultusunda istenen düzeltmenin yapılmaması durumunda çalışma otomatik olarak ret 
alır. 

12. Tez, sunum ve bildiri şeklinde daha önce kullanılmış çalışmalar makaleye dönüştürülüyor ise 
mutlaka daha önceki kullanımına yönelik bilgi makalenin dipnotunda bulundurulmalı ve açık-
lanmalıdır. Aksi durumda intihal olarak kabul edilir ve dergimiz bu yükümlülüğü kabul etmez. 



13. Dergimizin yayın kabul ettiği alanları dışında yapılan çalışmalar ilgili yönetim veya editör 
tarafından tek taraflı olarak kabul edilir veya red edilir. Bu durumda yazar bir hak iddiasında 
bulunamaz. 

14. Dergimize yüklenen çalışmaların her türlü hakkı yazar tarafından dergiye verilmiştir. Bu işlem 
için yazardan bir imza ve onay bilgisi istenmez. Sisteme yüklenen çalışmalar her hakkı ile 
dergimize devredilmiş olur. 

15. Dergimizin yayınları değerlendirme süresi hakemlerden gelen dönüşlere göre iki aydır. İki ay 
içerisinde dönüş alınamayan çalışmalar bir başka hakeme yönlendirilir. Bu durumda süre uza-
yabilir ve bir talep oluşturulamaz. Yazar bu durumda hiçbir hak iddiasında bulunamaz, maka-
leyi sistemden çekemez. 

16. Dergimiz bünyesinde değerlendirmeye alınan çalışmalarda dergimiz ilk sırada yer alan sorum-
lu yazarı muhatap alır, diğer yazarlarla bir ilişki içerisinde bulunmaz ve birinci yazar dışındaki 
kişilere bilgi vermez, vermek zorunda değildir. 

17. Çalışmaları değerlendiren hakemler tamamen bağımsız hareket ederler. Bu konuda dergimizin 
hakemler üzerinde bir yaptırımı ve özel talebi oluşmaz oluşturulamaz. 

18. Dergimizin yayın süresi yılda dört defa olmak üzere; Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarına 
gelen süredir. Bu süreler derginin yayın sistemine bağlı olarak kaymalar oluşturabilir. Bu ne-
denle dergimiz hiçbir talep ve sorumluluk altında bulunmaz. 

19. Yayın değerlendirmesine ilişkin hakem görüş bildirir raporu ilgili birinci yazara gönderilir. 
Düzeltme istenen çalışmaların düzeltme süresi 15 gündür. Bu süre içerisinde düzeltmesi ya-
pılmayan çalışmalar sistemden çıkarılıp reddedilir. Bu durumda yazar dergimiz hakkında bir 
yaptırım hakkına sahip olamaz.

20. Türkçe dışında hazırlanan çalışmalarda mutlaka Türkçe Özet bulunmalıdır. Anahtar kelime sayısı 
3 ile 7 tanedir. Her bir çalışma en fazla 25 sayfa olmalıdır. Ekler bu 25 sayfaya dâhil değildir. 
Özet Türkçe ve İngilizce olmak üzere 100 ile 250 kelimeden oluşturulmalıdır. Dergimizin yazım 
şekli TIMES NEW ROMAN olup 12 puntodur. Satır aralığı 1’dir. Çalışmanın konu başlığı 14 
punto ve kalındır. Yazar isim ve bulunduğu kurum bilgileri 12 punto kalın ve italik şeklindedir. 
Türkçe ve İngilizce özet 10 punto özetler alt alta gelecek şekilde hazırlanmalıdır. 

21.  Gönderilecek çalışmaların Türkçe olması durumunda genişletilmiş ingilizce özet yazılmalıdır. 
Genişletilmiş İngilizce özet içinde, amaç: kapsam: kısa literatür bilgisi: bulgular ve sonuç yer 
almalı ve yaklaşık 750 ile 1000 kelime olmalıdır.



Makale İçi Referanslar

•  Yazılarda referans gösterim yöntemi olarak yalnızca metin içi kaynak gösterme (APA) yöntemi 
kullanılır. Yani kullanılan kaynakçalar ana metinin yanında, parantez içinde, yazarın adı, basım 
yılı ve sayfa numaraları ile belirtilir. (Soyad, Yayın Yılı: Sayfa Sayısı)

•  İçeriğe ilişkin ekstra açıklamaların dipnotları ve diğer açıklamalar sayfa altında verilmelidir. 
Metnin içinde numaralandırılan notlar, sayfa altında numara sırası ile ve yanında açıklaması ile 
yerini alır.

•  Sayfa altı açıklamaların dipnotları için de aynı şekilde metin içi referans yöntemi (APA) kullanılır.

•  Bir kaynaktan yapılan alıntılar metin içinde çift tırnak içinde gösterilir.

•  30-40 kelimeden uzun alıntılar, tırnak kullanılmadan girintili (indent) paragraf olarak verilir.

•  Referans gösterirken, yazar ismi metin içinde geçmiyorsa parantez içinde yazarın soyadı ve yayın 
tarihi belirtilir: (Korkmaz, 2007)

•  Belli bir sayfa söz konusuysa, yazar soyadı ve yayın tarihine ilave olarak sayfa numarası da 
yazılır: (Kırık, 2010: 13)

•  Yazar ismi metin içinde geçiyorsa, parantez içinde yalnızca kaynağın yayın tarihi ve sayfa nu-
marası yazılır: (2005: 33)

•  Birbirini takip etmeyen sayfalar şu şekilde ifade edilir: (Joyce, 2002: 21, 48 ve 59)

•  Birbirini takip eden sayfalar şu şekilde ifade edilir: (Mandel, 2007: 21-4 ve 33-5)

•  İki yazarlı kaynaklarda, her iki yazarın soyadı da kullanılır: (Morley ve Robins, 2007: 19)

•  İkiden fazla yazarlı kaynaklarda “vd.” ibaresi yer alır: (Yücel vd., 2012).

•  Aynı yazarın, aynı yıl yayınlanmış birden fazla eseri kullanılıyorsa, basım yılına a, b, c, gibi 
harfler eklenerek birbirinden ayrılır: (Ortaylı, 1999a) (Ortaylı, 1999b) gibi.

•  Metin içinde aynı konuda birden çok kaynağa referans verilecekse kaynaklar birbirinden noktalı 
virgül ile ayrılır: (Geray, 2005: 31; Moran; 2006: 37)

Kaynakça Yazım Metodu

Kaynaklar listesinde sadece yazıda göndermede bulunulan kaynaklara yer verilmeli ve bu kaynaklar 
yazar soyadına göre alfabetik olarak sıralanmalıdır. Bir yazarın birkaç çalışması kaynakçada yer 
alacaksa, yayın tarihine göre (eskiden yeniye doğru) bir sıralama yapılmalıdır.



Kitap

OSKAY, Ü. (2005). 19. Yüzyıldan Günümüze Kitle İletişimin Kültürel İşlevleri Kuramsal Bir Yak-
laşım, İstanbul: Der Yayınları.

Çeviri Kitap

HARVEY, D. (2011). Umut Mekânları (çev. Zeynep Gambetti) İstanbul: Metis Yayınları. 

Derleme Kitapta Makale / Bölüm

ÇAKIR, M. (2013). “Sosyal Medya ve Gösteri”, Sosyal Medya Araştırmaları-I (drl. Ali Büyükaslan, 
Ali Murat Kırık), Konya: Çizgi Kitabevi.

İki Yazarlı Kitap

ALEMDAR, K. ve ERDOĞAN, İ. (1994). Popüler Kültür ve İletişim, Ankara: Ümit Yayıncılık.

Dergide Makale

KÖKER, L. (2007). “Modern Hukuk Devletinin Eleştirisi Bağlamında Neumann ve Habermas”, 
Toplum ve Bilim Dergisi, Sayı: 110 (36-46). 

Basılmamış Tez

KIRIK, A.M. (2010). IP Televizyon Yayın Teknolojisi, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 

Gazete Yazısı

“Dünyanın en büyük adamı”, Hürriyet Gazetesi, 12.07.2012.

İnternette Yazarı Belli Olan Yazı

SÜMER, B., “The Impact Of Europeanisation On Policy-Making In Turkey: Controversies, Uncer-
tainties and Misfits In Broadcasting Policy 1999-2005, http://westminsterresearch.wmin.ac.uk/9574/, 
Erişim Tarihi: 12.01.2014.

İnternette Yazarı Belli Olmayan Yazı

“Akademik Dergiler”, http://tebesirtozu.blogcu.com/akademik-dergiler/3050689, Erişim Tarihi: 
12.03.2012.



GUIDELINES FOR THE AUTHORS

1. The language of the journal is Turkish. 

2. If the editorial board and the administrative board approve the papers prepared in different lan-
guages, it is accepted. The journal acts unilaterally. 

3. The journal doesn’t have a printed version. In the electronic version, only the Turkish and English 
abstracts are included.

4. Papers are accepted on condition that the author is registered to be a member of the journal. 

5. None of the authors can assert legal rights on the journal. 

6. The journal cannot be held responsible for the papers; however, the author himself/herself is 
responsible for the articles unilaterally.

7. The papers, submitted to the journal, should not have been sent to another journal previously and 
under consideration of another journal for publication simultaneously. If such cases occur, the 
article is rejected on condition that refutation is published and the journal imposes the required 
sanctions on the author(s). 

8. Each study is evaluated by the two referees, and the approved papers by the two referees are 
saved to be published in the following issues.

9. None of the studies and authors has privileges in the journal. Each author and study has the same 
rights and they’re equal. No privilege is granted.

10. The names of the referees-experts in their fields-will not be revealed to the authors. Information 
concerning the authors is known only by the system manager and the editor. It is kept confiden-
tial. 

11. Major and minor corrections are made. These corrections are requested from the authors twice. 
If the required corrections are not made, the publication is rejected by the system automatically.



12. If the article is produced from the thesis, presentation, and so on, it should be stated and explained 
in the footnote. Otherwise the author is accused of plagiarism. In that case, the journal cannot 
be held responsible for this situation. 

13. If the paper is not within the scope of the journal, it is the editors and the administrators who 
will accept or reject the paper unilaterally. The author cannot assert any legal rights. 

14. The uploaded study belongs to the journal with its exclusive rights. For this reason, it is not 
necessary for the authors to sign any other documents. The studies uploaded to the system are 
regarded as being transferred to our journal with all rights. 

15. The evaluation process of the studies uploaded to the system takes two months. Studies that are 
not evaluated within this period are sent to a different referee. So this process may take longer 
and a demand cannot be asserted. The author cannot assert any legal rights and withdraw his/
her article in this process.

16. In the articles with more than one author, the first mentioned author is regarded as the addressee, 
other authors are not communicated. The journal is not supposed to give information to other 
authors.

17. The referees act independently in the journal. Authors cannot exercise power over the referees 
or cannot demand anything from the referees. 

18. The journal publishes four times in a year as March, September and December. However, there 
might be changes in the periods depending on the publication process. The journal cannot be 
held responsible for this.

19. Following the evaluation process of the studies, the referee report is sent to the first author. The 
authors should make the required corrections in 15 days. If the corrections are not made in 15 
days, the article is rejected by the system automatically. None of the authors can impose sanctions 
on the journal in this case.

20. In the studies prepared in languages other than Turkish, there must be an abstract in Turkish. 
Key words should be between 3-7 words. Articles should not exceed 25 pages. Appendices 
are not included in this number. Abstracts in Turkish and English should be between 100-250 
words. The text should be written in TIMES NEW ROMAN font, 12 sized. The whole study 
should be 1.5 spaced. The titles should be written in bold, Times New Roman font, 14 sized. 
The names and institutions of the authors should be written in bold, italic, Times New Roman 
font, 12 sized. Turkish and English abstracts should be in Times New Roman font, 10 sized one 
under the other. 



REFERENCES IN THE ARTICLE: 

•  Only APA method is used as the method for reference in papers. In other words, references are 
indicated with the name of author, year of publication and page numbers between parentheses 
beside the main text. (Surname, Year of Publication: Page Number) 

•  Footnotes of extra explanations about the content and other explanations must be given below the 
page. Notes numbered in the text are located below the page by numbers with its explanation. 

•  APA method is also used for the footnotes of explanations below the page. 

•  Citations made from a source are indicated between double quotes in the text. 

•  Citations longer than 30-40 words are given as an indented paragraph without using quotes. 

•  While providing reference, if the name of the author isn’t within the text, the surname of the 
author and date of publication are indicated between parenthesis: (Korkmaz, 2007)

•  In indicating a certain page, page number is given in addition to the surname of the author and 
date of publication: (Kırık, 2010: 13)

•  If the name of the author is in the text, only the publication date of source and page number are 
given between parenthesis: (2005: 33)

•  Not sequential pages are indicated as: (Joyce, 2002: 21, 48 and 59)

•  Sequential pages are indicated as: (Mandel, 2007: 21-4 and 33-5)

•  In sources with two authors, the surnames of both authors are indicated: (Morley and Robins, 
2007: 19)

•  In sources with more than two authors, “et all.” is indicated: (Yücel et all. 2012).

•  If more than one study from the same author published in the same year must be used, the so-
urces are separated by adding the letters like a, b, c: Such as (Ortaylı, 1999a) (Ortaylı, 1999b). 

•  If more than one source about the same subject is indicated as reference within the text, sources 
are separated with semicolon: (Geray, 2005: 31; Moran; 2006: 37)



METHOD OF WRITING REFERENCES:

Only the sources cited in the text must be included in the references and those sources must be put 
in order alphabetically by the surnames of authors. If more than one study belonging to the same 
author is included in the references, it must be sorted by the date of publication (from old to new). 

*Book

Oskay, Ü. (2005). 19. Yüzyıldan Günümüze Kitle İletişimin Kültürel İşlevleri Kuramsal Bir Yaklaşım, 
İstanbul: Der Yayınları

*Translated Book

Harvey, D.(2011). Umut Mekânları, Translated by Zeynep Gambetti, İstanbul: Metis Yayınları 

*Compilation Book

King, Anthony D. (comp.) (1998) Kültür, Küreselleşme ve Dünya Sistemi, Translated by Gülcan 
Seçkin, Ümit Hüsrev Yolsal, İstanbul: Bilim ve Sanat Yayınları 

*Article in a Compilation Book

Hall, Stuart (1997) “The Work of Representation” Representation: Cultural Representations and 
Signifying Practices, Stuart Hall (comp.) inside London: Sage Publications 

*Translated Article in a Compilation Book 

Paz, Octavio (2000) “Tarihin Sonu’nda Batı Doğu’ya Dönüyor” Yüzyılın Sonu, Büyük Düşünürler 
Çağımızı Yorumluyor, Nathan Gardels (comp.) inside, Translated by B. Çorakçı Dışbudak, İstanbul: 
Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, (137-144) 

* Book with Two Authors

Mattelart, Armand and Noveau, Ếrik (2007) Kültürel İncelemelere Giriş, Translated by Hüsnü Dilli, 
İstanbul: İstanbul Bilgi University Publications 

*Article in a Journal



Köker, Levent (2007) “Modern Hukuk Devletinin Eleştirisi Bağlamında Neumann ve Habermas” 

Toplum ve Bilim Dergisi, 110 (36-46) 

*Unpublished Thesis 

Kırık, Ali Murat (2010) IP Televizyon Yayın Teknolojisi, Unpublished Master’s Thesis, Marmara 

University Institute of Social Sciences 

*Column

“Dünyanın en büyük adamı” (12.07.2012) Hürriyet Newspaper 

*Onymous Article on the Internet 

Kellner, Douglas (2012) “Cultural Studies and Philosophy: Intervention” http://pages.gseis.ucla.edu/

faculty/kellner/essays/culturalstudiesphilosophy.pdf, 12.03.2012 

*Anonymous Article on the Internet 

“Akademik Dergiler” (2012) http://tebesirtozu.blogcu.com/akademik-dergiler/3050689, 12.03.2012.
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DR. Erol EROĞLU SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

DR. F. Neşe KAPLAN MARMARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Feryal ÇUBUKÇU DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DR. Gülsemin HAZER SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

DR. Gülsüm ÇALIŞIR GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

DR. Göksel GÖKER FIRAT ÜNİVERSİTESİ

DR. Gökşen ARAS ATILIM ÜNİVERSİTESİ

DR. Hasan GÜLLÜPUNAR GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

DR. Hasret AKTAŞ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

DR. Havva YAMAN SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

DR. John VANDERHEIDE HURON UNIVERSITY COLLEGE

DR. Kamil AYDIN ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

DR. Kuğu TEKİN ATILIM ÜNİVERSİTESİ



DR. Kıvanç Nazlım TÜZEL URALTAŞ MARMARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Marufjon YULDASHEV EGE ÜNİVERSİTESİ

DR. Mehmet ÇERİBAŞ NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ

DR. Mehmet GÜNEŞ MARMARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Mehmet Gökhan GENEL YALOVA ÜNİVERSİTESİ

DR. Mehmet Malik BANKIR DİCLE ÜNİVERSİTESİ

DR. Mehmet ÖZÇAĞLAYAN MARMARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Mehmet ÖZDEMİR SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

DR. Melis OKTUĞ ZENGİN NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ

DR. Meryem AYAN PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

DR. Mihalis KUYUCU İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

DR. Mutlu ER HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

DR. Müge DEMİR BEYKENT ÜNİVERSİTESİ

DR. Mümtaz SARIÇİÇEK ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

DR. Nihat ÖZTOPRAK MARMARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Nilay ULUSOY BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ

DR. Nilgün AÇIK ÖNKAŞ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

DR. Nuran AKŞİT AŞIK BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

DR. Nursel UYANIKER MARMARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Nurullah ÇETİN ANKARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Onur BEKİROĞLU 19 MAYIS ÜNİVERSİTESİ

DR. Sebahat DENİZ MARMARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Seçil ÖZAY MARMARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Sedat ŞİMŞEK SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

DR. Selim YILMAZ MARMARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Serdar UĞURLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

DR. Suat GEZGİN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

DR. Suat SUNGUR İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

DR. Suzan TOKATLI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

DR. Uğur GÜNDÜZ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

DR. Vedat DEMİR İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

DR. Yakup ÇELİK YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

DR. Yakup POYRAZ 19 MAYIS ÜNİVERSİTESİ

DR. Yasemin ALTAYLI ANKARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Yavuz KÖKTAN SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

DR. İbrahim TORUK SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

DR. İlhan KARASUBAŞI ANKARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Ünal KAYA ANKARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Üzeyir ASLAN MARMARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Zerrin EREN 19 MAYIS ÜNİVERSİTESİ

DR. Zeynep YILMAZ KURT İPEK ÜNİVERSİTESİ

DR. Özer YILMAZ BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

DR. Özgür Kasım AYDEMİR PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ



DR. Özlem ŞAHİN SOY ATILIM ÜNİVERSİTESİ

DR. Şamil YEŞİLYURT NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ

DR. Şebnem ASLAN SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

DR. Şeyda BARLAS BOZKUŞ MARMARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Şükrü BALCI SELÇUK ÜNİVERSİTESİ



ULUSLARARASI HAKEMLİ İLETİŞİM VE EDEBİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Dergi Yönetim Adresi : Atakent 2 Mah. Akasya 1 Evleri C2/23 Blok Kat 4 D 17  
  Halkalı Küçükçekmece İstanbul
Web : http://www.uhedergisi.com
E-mail : uhive@yandex.com


