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YENİ MEDYA; değişen ne?
Medya Derneği ve Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya Kulübü
işbirliğiyle 21 Şubat Perşembe günü Kadir Has Üniversitesi’nde 
gerçekleştirilen “Yeni medya; değişen ne?” başlıklı panelde değişen 
teknoloji ve sosyal ağlarla birlikte ortaya çıkan yeni medya kavramı 
tartışıldı; yeni medyayı eskisinden ayıran farklar ortaya konuldu.

Moderatörlüğünü Medya Derneği Genel Sekreteri Deniz Ergürel’in 
yaptığı panele Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya Bölümü Öğretim 
Görevlisi İsmail Hakkı Polat, Anadolu Ajansı Genel Müdür Yardımcısı 
Çağatay Çulcuoğlu ve TRT “Sosyal Medya” programı yapımcısı
Yalçın Arı konuşmacı olarak katıldı. 

Panel Pozitif TV’den de canlı olarak yayınlandı. Sosyal medya
üzerinden katılanlar, #BenceYeniMedya etiketiyle görüşlerini bildirdi. 
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Medya Derneği Genel Sekreteri, Teknoloji Yazarı
DENİZ ERGÜREL 

PANELİST

Panelin açılışını yapan Deniz Ergürel, yeni medya ile ilgili görüşlerini kısaca anlattı. 
ERGÜREL: Yeni medya kavramını ne kadar doğru anlıyoruz? Biraz da klişeleşmiş bir kavram 
olan bu yeni medyanın eskisinden farkları nelerdir? Bu soruların cevabını işte bu panelde
arayacağız. Bu panel ayrıca, daha ileri bir tarihte T.C. Cumhurbaşkanlığı himayesinde 
gerçekleştireceğimiz uluslararası bir toplantının, “MEDYA FORUMU; Değişen bir Meslek: Gaze-
tecilik” konferansının da ön çalışmalarından biri olacak. 
Öyle bir dönemdeyiz ki; eskiden çok küçük bir azınlığın elinde olan yayın yapma ayrıcalığı,
teknolojik değişimler, internetin yaygınlaşması ve sosyal ağların ortaya çıkışı ile birlikte
ortadan kalktı. Artık hepimiz potansiyel birer yayıncıyız. “Ben bir kitap yazmak istiyorum,”
dediğinizde kendi yazdığınız kitabı dijital ortamda derleyip, yayınlayıp, satışa hazır hale
getirebiliyorsunuz. Bir müzisyen eskiden bir adet albümün raf satışından elde ettiği geliri
bugün iTunes üzerinden sattığı tek bir şarkıdan elde edebiliyor. Üstelik bunun için bir aracı
koymasına da gerek kalmıyor. 
Peki bizler bu büyük değişimi medya dünyası olarak yeterince doğru algılayabildik mi?
Yaşanan bu değişimleri işimizde nasıl tatbik etmemiz gerekir?
Bugün bunları tartışmak istiyoruz. 08



Sosyal Medya Program Yapımcısı

PANELİST

TRT’nin “Sosyal Medya” program yapımcısı Yalçın Arı, yeni medyayı yayıncılık ve televiz-
yon ekseninde anlattı.
ARI: Sosyal Medya programına 3 yıl önce başladık. Türkiye’de yeni medya çok konuşulmuyordu. 
Değişen teknoloji ve yeni çıkan sosyal mecraları göz önüne alacak olursak bu çok üzücü bir durum. 
Bilgi Üniversitesi’nde öğrenciyken, “Siber Kültür” diye bir ders vardı. Orada öğrendiklerimi televiz-
yona nasıl entegre edebilirim diye düşündüm. “Sosyal Medya” adında bir program konsepti yazdım; 
yeni medya kavramını da böylece başlatmış oldum.

Yeni medyada iki önemli özellik var: Deneyim ve keşif. Yeni medyanın geleneksel medyadan farkı; 
“deneyim.” Geleneksel medyada biz birer okuyucuyduk ve insanlar gazetelerde köşe yazıları yazı-
yorlardı. Biz onların hazırlamış olduğu şeyleri okuyorduk, izliyorduk. Tek taraflı bir deneyim vardı. 
Yeni medyayla birlikte bu deneyim tamamen çift taraflı bir hâle geldi; küçük yıldızları ortaya çıkarttı. 
Küçük küçük binlerce yıldızın doğmasını sağladı. Yeni fırsatların ortaya çıkmasına yaradı.
Bir örnek vermek istiyorum: Habertürk’te haber spikerliği yapan Didem Arslan’ı ve CNN Türk’teki 
“360 Derece” programının yapımcısı Şirin Payzın’ı; bunlarla birlikte, internette ciddi bir kitleye sahip 
olan Veysel Kılıçarslan’ı ve 150 bin civarında hayran kitlesine sahip, değişik saç stilleriyle fotoğraf 10
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çekip internette yayınlayan arkadaşlarını programı-
mıza çağırdık. Tüm bu isimler programda bir araya 
geldiler; hiç kimse birbirini tanımıyordu. Sohbet es-
nasında Veysel Kılıçarslan, “Ben İstiklal Caddesi’nde 
yürürken insanlar beni görüyorlar ve durduruyorlar,” 
dedi. Şirin Payzın, “Beni bile durdurmuyorlar,” diye 
bir çıkışta bulundu. Orada bir etkileşim oldu ve bu 
sayede, yeni medya ile geleneksel medyayı kullanan 
nesil birbirini tanımış oldu. Yeni medyayla birlikte yeni 
yıldızların ortaya çıkıyor olması aslında ilginç bir ger-
çeklik. 

Kendi cemiyetimizi kuruyoruz
Bugün, sosyal medya sayesinde bir sürü insanın TV 
programı yaptığını görüyoruz. Bu sayede hem çeşitlilik 
artıyor, hem de yeni yetenekler keşfediliyor. Bu kar-
şılıklı bir öğrenme süreci. Eskiden, sosyal medyanın 
ilk zamanlarında, hepimiz “ünlü” kişileri takip ediyor, 
izliyorduk. Artık kendi ilgi alanlarımıza göre, kendi 
dünyamıza ait bir sosyal medya oluşturduk. Ben gün 
geçtikçe kendi cemiyetimizi kurduğumuzu düşünü-
yorum. Bizlere hitap eden kişileri takip ediyor, onlar-
la etkileşim hâlinde bulunuyoruz. Mesela ben, yeni 
medyayı kullananları daha çok takip ediyorum. Çünkü 
onlar yeni ne varsa merak ediyor ve ortaya çıkarıyor. 
Ben de onlar sayesinde bir şeyler öğreniyorum.

Haberin içeriği de değişiyor
Sosyal medyanın ilgisini gündelik siyasi konuları de-
rinlemesine konuşarak çekemeyiz. Örneğin, Redhack 
devletin kurumlarına bir operasyon yapıyor, siz o gün 
haber yaparken o içeriği kullanıyorsunuz. Sosyal med-
yada biri bir fotoğraf paylaşıyor, siz o kişinin paylaş-
tığı fotoğrafı haber yapıyorsunuz. Her haber kısalıyor, 
içeriği değişiyor. Geleneksel medya sosyal medyaya 
tam olarak entegre edilemediği için, geleneksel med-
yadakiler sosyal medyayı gerçek anlamda bilmiyorlar. 
Bu yüzden devamlı bir kısır döngü oluşuyor. Ama ben, 
ileride haberin hem içeriğinin hem formatının sosyal 
medyaya dönüşeceğini düşünüyorum.

Mehmet Barlas benim için öldü
Seçim şansımızın her geçen gün azaldığı bir çağdayız. 
Biz, metafiziksel olarak gerçekliğin öldüğünü söyle-
dik. Buradan yola çıkacak olursak, mesela benim için 
Mehmet Barlas öldü. Çünkü bu çağda, kullandığım 
kitle iletişim araçlarında ve sosyal medyada Mehmet 
Barlas yok! Yani kişi olarak duruyor ama metafiziksel 
olarak öldü. Nuray Mert de benim için öldü. Sizin için 
de öldü. Bu çağın insanları için öldü. Erişilmeyen şey 
ölmüştür! Bu çağı ben “Karşılaşma Çağı” olarak gö-
rüyorum. Yani ben sosyal medyada hiç tanımadığım 
bir insanla karşılaşabilirim; o halde bu benim için bir 
karşılaşma. Bu karşılaşmayı yapan şey ise paylaşma. 
Paylaştıkça karşılaşırsın. 

“Benim için Mehmet Barlas öldü. Çünkü bu çağda, 
kullandığım kitle iletişim araçlarında ve sosyal
medyada Mehmet Barlas yok!”



AA Pazarlama Direktörü

PANELİST

Anadolu Ajansı Pazarlama Direktörü ve Genel Müdür Danışmanı Çağatay Çulcuoğlu, 
yeni medyayı habercilik açısından anlattı. 
ÇULCUOĞLU: Baktığınız zaman yeni medya bir ekosistem. İçerisinde teknoloji var, dijital 
stratejiler var, farklı iş modelleri var, sosyal etkileşim var, kişilerin kendi başlarına kurumlarla 
interaksiyonları var. Ve bu devamlı değişiyor. Burada teknolojinin katkısı büyük. Örneğin; 
Anadolu Ajansı 100. yılı bağlamında yeni medya ile ilgili önemli çalışmalar yapıyor. Tabii 
burada medya sektörüne baktığımız zaman içinde gazete, televizyon, radyolar, dergiler 
de var. Yeni medyada değişen şey, eskiden elde edilen gelir kaynaklarının yeni medyanın 
ortaya çıkmasıyla farklılaşması. Özellikle iş geliştirme stratejilerinin, pazarlarının veya 
yapılandırmalarının değiştiğini görüyoruz. 

Medya sektöründe son 5 yıla baktığımızda dergiler, gazeteler hep basılı şekildeydi. Ama 
şimdi bunlar da dijital ortama taşındı. Bu süreçlerde kuruluşlarda yeni iş alanı ve projeler 
ortaya çıkmaya başladı. Yeni medyanın etkisiyle, medya kuruluşları farklı fikirlerle gelen, 
yeni medyadan anlayan bir muhabir profiline ihtiyaç duyuyor. Biz de AA olarak gerek 
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“Haber Akademisi” olsun, gerek finans editörlüğü 
yahut diplomasi haberciliği olsun, yeni medya 
uygulamalarını daha gelişkin şekilde kullanabilecek 
muhabirlerin yetiştirilmesi konusunda çalışmalar 
yapıyoruz. 

Neden bir ajansa ihtiyaç duyacağız?
Burada birkaç nokta var; birincisi, doğru haber… 
Farklı ortamlardan gelen haberlerin doğruluğuna 
nasıl inanacaksınız? Yanlış, yönlendirici haberler 
nedeniyle toplumlar, kişiler, gruplar etkilenebiliyor. 
Ajanslar vasıtasıyla doğru habercilik devam edecek.

İkinci nokta; haberler tamamen kısa olacak 
deniliyor, ama bu son kullanıcıya bağlı...
Finans piyasasına baktığınız zaman 2-3 kelimelik 
haber de gerekli, analiz haber de gerekli.
Spor haberlerinde sadece skoru vermek olmaz; 
detayları da izlemek gerekir. Tabii ki yeni medya 
vasıtasıyla kısa haber sayısına bağlı olarak filtreleme 
mekanizmaları gelecektir. Eskiden günde 10-20 
haber okurken, şu an sosyal medya aracılığıyla 
haber bombardımanında boğuluyoruz. Belki 
bu sorunla ilgili yeni medyada farklı çözümler 
sunulabilir.

"Eskiden günde 
10-20 haber 
okurken,
şu an sosyal 
medya 
aracılığıyla 
haber bom-
bardımanında 
boğuluyoruz.”
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KHÜ Yeni Medya Bölümü Öğretim Görevlisi
İSMAİL HAKKI POLAT

PANELİST

Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya Bölümü Öğretim Görevlisi İsmail Hakkı Polat,
yeni medya ile ilgili görüşlerini yeni açılan bölümle bağdaştırarak anlattı. 
POLAT:  Aslında “yeni medya” tanımı konusunda en az sıkıntısı olan, Kadir Has Üniversitesi’nin 
“Yeni Medya” bölümüdür. Çünkü biz bunu yıllardan beri tartışıyor ve tanımı geliştirmeye 
çalışıyoruz. “Yeni” ve “medya” sözcüklerini geniş bir perspektifte ayrı ayrı inceliyoruz ve bunu 
okumalarla, tartışmalarla geliştirme şansı elde ediyoruz. 10 yıl önce başka şeyleri konuşurken, 
şimdi bambaşka şeyleri konuşuyoruz. Medyanın çok ötesinde, bireylerin kendilerini var 
edebildiği bir mecradan bahsediyoruz. İnsanların zaman dilimlerini hesaba katmadan; istediği 
bilgiyi, istediği yere, istediği zaman ulaştırabilmelerini anlatıyoruz.

Bizim sorunumuz bu dünyanın boyutlarını anlamakta sıkıntı çekmemiz. Sözcüğün kendisine 
bakarsak “yeni” sözcüğünü ve “medya” sözcüğünü farklı değerlendiriyoruz ancak bir de bu 
ikisinin kimyasını konuşmalıyız. Hidrojenle oksijen birleşince su olur; ya da sodyumla klorür 
birleşince ortaya tuz çıkar. Dolayısıyla “yeni medya” kavramını ancak böyle açıklayabiliriz. 
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“Yeni” sözcüğü eskimeyecek
“Yeni” sözcüğü, “eski olmayan” demek. “Medya” 
sözcüğü de iletişim ortamını tarif eder. Tanım üzerine 
odaklanırsak, aslında “yeni” sözcüğü belirsizliği, 
bilinmezliği tarif ediyor. Yani öyle bir devinim var, 
parametreler öyle bir değişiyor ki, bu “yeni” dinamiği 
sürekli korunuyor ve hayatımıza yeni değişkenler 
katıyor. “Medya” olarak ise, bireylerin kendilerini var 
edebildiği, bireysel, sosyal, toplumsal, ekonomik, 
siyasi dönüşüm yaşayabilecekleri bir yayıncılık ya 
da içerik üretme kavramı eşliğinde, bütün dünyayı 
oynatabildikleri bir ortamdan söz ediyoruz. Klasik 
gazete, radyo, televizyon algısıyla bakarsak bu 
durumu çözemeyiz. Dolayısıyla bu “yeni medya” 
dediğimiz algıyı biraz daha açmamız ve bunu bir 
alan, yani bizim fiziksel yaşam alanımıza eklenen bir 
alternatif alan (space) olarak tarif etmemiz lazım. 
Bu eklemlenmede ortaya çıkan kimyasal uyum ya da 
uyumsuzluklar, yeni medyanın bir sonucu. Kimyasal 
uyum olduğu zaman insanlar zaman-mekan sınırı 
tanımaksızın istedikleri yere bilgi iletiyorlar, iletişim 
hâlinde oluyorlar. Bu tanımı doğru anlayıp biraz daha 
genişletmeye başladığınız zaman kendinize burada bir
yaşam alanı sağlıyorsunuz. Bilgi ve iletişim 
teknolojileri ile medya sektörlerinin bir araya 
gelmesiyle topyekûn bir üçlü sinerji mevcut oluyor. 
Ve bu üçlü sinerjinin ortaya serdiği, internet ve mobil 
ağlar üzerinden görebildiğimiz bir siber ortam var. Biz 
bu siber alanı “yeni medya” olarak tanımlıyoruz. 

Bilgi ve
iletişim
teknolojileri 
ile medya
sektörlerinin 
bir araya
gelmesiyle 
topyekûn bir 
üçlü sinerji 
mevcut
oluyor.






