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GİRİŞ 

 

Bundan birkaç yıl öncesine kadar gazeteciliğin karşılaştığı en önemli 

problemler olarak; sansür, hükümet baskısı, ekonomik bağımlılıklar yani patronaj 

ilişkileri sayılmaktaydı. Ancak son yıllarda gelişen bilgi-iletişim teknolojileriyle 

gazeteciliğin zeminin internete ve sosyal medyaya taşınması, gazetecilik pratiklerinde 

ve gazetecilik etiğinde dönüşümler meydana getirmiş, bu dönüşüm de beraberinde bazı 

problemleri doğurmuştur. 

İnternetin sivil kullanıma açılması ve yeni medya teknolojilerinin gelişmesiyle 

geleneksel gazetecilik pratiklerinde değişimler yaşanmıştır. Bu değişimler gazetecilerin 

mesleki pratiklerinde dijitale doğru bir dönüşümü hazırlamış ve gazeteciler bazen 

gönüllü bazen de farklı sebeplerle tık tuzağı(clickbait) başlıklar kullanmaya ve haberleri 

bu şekilde paylaşmaya yönelmişlerdir. Bu dönüşümde gazeteciliğin ekonomi-politik 

ilişkileri ve gazeteciliğin ana şiarından, yani bilgilendirme işlevinden uzaklaşarak daha 

ticari bir faaliyet olarak icra edilmesi bu dönüşümün yönüne şekil vermiştir. Bunun 

neticesinde bugün internete taşınan gazetelerin ekonomik çıkarlarını ön plana alarak 

başvurdukları yollardan biri, “tık yemlemesi” olmuştur. Geleneksel sunum pratiklerinin 

dışına çıkılarak internet üzerinden paylaşılan haberlerde, tıklanma uğruna ve ziyaretçi 

sayılarını arttırmak amacıyla gazetecilik etiğinin aşındırıldığı ve okuyuculara karşı 

güven kaybı yaşandığı görülmektedir.  

Tık yemi başlıkların kullanımı, yeni medya teknolojilerine paralel olarak 

gelişen sosyal medya portalları ve haber uygulamalarının da artmasıyla medya 

ekonomisinin temel taşlarından biri haline gelmiştir. Ekonomik kaygıların, haber verme 

amacının önüne geçmesi sonucunda gazetecilik mesleğinin icra edilmesiyle ilgili etik 

problemler ortaya çıkmıştır. Bu yüksek lisans tezinde yeni medyada gazeteciliğin 

dönüşümü, tık tuzağı başlıkların kullanımı üzerinden Türkiye’de farklı haber 
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organizasyonlarında çalışan gazeteci ve editörle yapılan derinlemesine görüşmelere 

dayanılarak incelenmiştir. Kişisel deneyim ve gözlemlere dayanan aktarımlarla 

Türkiye’deki medya profesyonellerinin tık tuzağı uygulamasına dair görüşleriyle ilgili 

bir perspektif sunulmuş ve bunun yanında Türkiye medyasında gelenekselden dijitale 

geçiş sürecinde gazetecilerin yaşadığı sorunlar ve bu sorunlara çözüm önerileri de 

ortaya konmuştur. Son bölümde sonuçları içeren görüşmeler ve tık yemi haber 

başlıklarını ifşa eden bir sosyal medya hesabının yöneticisinin deneyimleri de yer 

almaktadır.  
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1. BÖLÜM - MEDYA ETİĞİ VE YENİ MEDYA ETİĞİ 

 

Etik; bir alandaki faaliyetlerin daha akılcı bir şekilde yürütülebilmesi için 

geliştirilmiş, yer aldığı toplumun değerleri gözetilerek oluşturulmuş ve toplumun geneli 

tarafından kabul görmüş değerleri kapsamaktadır (Basmacı: 2018, 227). Kelimenin 

kökü incelendiğinde, Yunanca “ethos”(etik) ve Latince kökenli “mos”(ahlak) 

sözcüklerinden türetildiği görülür. Ahmet Cevizci, Felsefe Terimler Sözlüğü’nde etik 

kavramını felsefenin bir dalı olarak tanımlayarak; ‘ödev’, ‘sorumluluk’, ‘yükümlülük’, 

‘gereklilik’, ‘erdem’ gibi kavramları analiz ederek ‘doğruluk’ ve ‘yanlışlıkla’, ‘iyi’ ve 

‘kötü’ kavramlarını ele alan ve ‘ahlaki eylem’in doğasını araştıran bir olgu olarak 

sunmaktadır (2000: 121).  Etiğin bir başka tanımı ise, “Belirli bir dönemde, belli insan 

topluluklarınca benimsenmiş olan ve bireylerin birbirleriyle ilişkilerini düzenleyen törel 

davranış kurallarının yasalarının ve ilkelerinin toplamı” dır (Bülbül, 2001: 2) . Bir başka 

tanımda da, ahlaki açıdan kabul edilen bireysel, kurumsal ve toplumsal değerlerin 

tanımlanması ve bu değerlerin insan davranışlarının değerlendirilmesinde temel ölçü 

olarak kullanılması şeklinde yer almıştır. (Seib ve Fitzpatrick 1997: 3). Tüm 

tanımlardan hareketle etik, toplumda bir arada yaşamayı olanaklı kılan, yazılı olmayan 

kurallar bütünüdür. 

Günümüzde çeşitli meslek kollarının faaliyetlerinin büyümesi sonucu 

karşılaşılan problemler artmış, bu durum da beraberinde meslek etiği kavramını 

doğurmuştur. Sanayi Devrimi ve devamındaki gelişmelerle meydana gelen kitle 

toplumlarında da iletişimin öneminin ve ağırlığının artmasıyla, iletişim etiği ve medya 

etiği kavramları tartışılır hale gelmiştir. 

İletişim etiği kavramı ise, iletişim alanında çalışanların yani medya 

profesyonellerinin meslek etiğidir. Haber ajansları, yazılı ve görsel basın, radyolar ve 

dijital ortamda habercilik işiyle uğraşanlar ve bu alanlarda haber dışındaki içerikleri 

oluşturanların, reklam ve halkla ilişkiler uzmanlarının meslek etiğini kapsamaktadır 



4 
 

(Uzun, 2009: 25-26). Klasik liberal görüşe göre, serbest piyasa koşullarında kar 

maksimizasyonu hedefiyle çalışan ve iktidar – medya dikotomisinin hakim olduğu bir 

ortamda kamuoyunu bilgilendirme görevini sürdürerek amme hizmeti sunmaya çalışan 

basın ya da geniş anlamıyla medyanın “dördüncü güç” olarak adlandırılması, iletişim 

etiğini gazetecilik faaliyetleriyle daha ilgili hale getirmektedir. 

İletişim etiği ele alınırken, olaya iş ahlakı penceresinden yaklaşan Altun, 

iletişim alanındaki çalışanların uymak zorunda oldukların kuralların yasalar kapsamında 

belirlenerek, mesleki faaliyetleri sırasında bu kuralların kamu yararı adına kontrol altına 

alındığını belirtmiş, bu kuralların dışında yazılı olmayan ve hukuki bağlayıcılığı 

olmayan meslek ahlak kurallarından ve ilkelerinden bahsetmiştir. (Altun, 1995: 123) 

Ancak basın kuruluşlarındaki yoğun enformasyon yağmuru altında, gazeteciler bu 

meslek ilkelerini unutabilmekte veya çalıştıkları organizasyonun politikası kapsamında 

göz ardı etmek zorunda kalabilmektedir. Nitekim bu noktadan hareketle medya içeriğini 

etkileyen ana etmenler belirlenmiştir. Shoemaker, Reese ve Gans bunları; medya 

çalışanlarından kaynaklanan etkiler, medya sisteminin tekdüzeliğinden kaynaklanan 

etkiler, örgütsel etkiler, medya örgütü dışı etkiler ve ideolojik etkiler başlıkları altında 

sınıflandırmıştır (Kılıç: 2005, 132) Bu etkiler, editoryal bağımsızlığı olumsuz yönde 

etkilemekle birlikte, Altun’un bahsettiği meslek ilkelerine uyumlu olmayı da 

zorlaştırmaktadır. 

İletişim etiğinde karşılaşılabilecek etik problemler, sosyo-ekonomik boyut ve 

devlet - medya ilişkisinden kaynaklanabilirken, yeni medya etiğinde ise bu yelpaze 

genişlemektedir. Yeni medya teknolojilerinin getirdiği olanaklar, gazetecilik 

pratiklerinde yeniliklerin yanı sıra mesleğin itibarını zedeleyebilecek bir takım 

ihtimalleri doğurmuştur. 

Yeni medya etiği de, yeni medya ortamlarında ortaya çıkan etik problemlere 

odaklanmaktadır. İletişim teknolojilerindeki gelişmelerin habercilik pratiklerine 
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getirdiği olanaklar, çeşitlenen yeni medya ortamları ve haberin üretim maliyetinin 

ucuzlaması, yazılı basın endüstrisinin yeni medya endüstrisine eklemlenmesi ve içerik 

üretiminin hızlı ve geniş bir yelpazeye sahip olması yeni medya ortamını etik sorunlar 

bağlamında ele almayı sağlamıştır. Yeni medya teknolojileri, iş yapma biçimlerini 

değiştirerek gazeteciler için olanaklar sunmakla birlikte, bir dizi dezavantajı doğurmuş 

ve etik ihlallerine de zemin hazırlamıştır. Bu etik sorunların ele alınmasına dair alan 

yazın incelendiğinde, iletişim bilimcilerin genel olarak medya profesyonellerine ve 

bunun yanında yeni medya kullanıcılarına bir takım sorumluluklar yüklediği 

görülmektedir. Bunun yanında yeni medya teknolojilerinin, mevcut medya ekosistemi 

için var olan bazı sorunları yeniden ürettiği ve problemleri daha da derinleştirdiği 

eleştirileri de mevcuttur. Örneğin; Claude-Jean Bertrand, basın özgürlüğünün önündeki 

engelleri sıralarken, siyasi engelleri, medya profesyonellerinin yeniliğe kapalı olmasını, 

içinde yaşanılan kültürel değerlerin yanına teknolojik engelleri de eklemiştir (Jean 

Bertrand, 2004 :15). 

Yeni medyadaki paydaşların haber kuruluşlarından bireysel kullanıcılara kadar 

çok taraflı olması etik sorumluluğun yükünü daha da artırmıştır. Bülent Çaplı, Medya ve 

Etik (2002) adlı çalışmasında, medya ve etik tartışmasını medya endüstrisi, üretilen 

içerik ve bu içeriği tüketen izleyici kapsamında üçlü bir yapı olarak ele almıştır. Çaplı 

bu çalışmasında ekonomik kaygıların egemen olduğu günümüz medya sisteminde etiğin 

de ekonomik baskıların boyunduruğu altına girdiğini vurgulamış ve gazetecilerin de 

baskı altında olduğunu belirtmiştir. Bu noktada Andrew Belsey ve Ruth Chadwick’in, 

Medya ve Gazetecilikte Etik Sorunlar (1998) isimli derlemesinde, yeni medyayı 

“elektronik medya” olarak tanımlamış olması ve elektronik medya gazetecileriyle 

geleneksel medya gazetecileri için belirlenmiş etik kodların ayrışması gerektiği 

(Aktaran Binark ve Bayraktutan, 2013: 27) yönündeki düşüncelerini hatırlamak anlamlı 

olacaktır. Nitekim Hubb Evers da, “İnternet Haberciliği: Yeni Etik Sorunlar mı?” 
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başlıklı çalışmasında, yeni medya ortamında var olan ve internetin doğasından 

kaynaklanan sorunların üstesinden gelebilmek için bir özdenetim kavramından 

bahsederken yeni medya profesyonellerine bu konuda sorumluluk yüklemektedir. Evers 

bir başka çalışmasında ise, gazetecinin karşılaştığı durumlarda kaldığı ikilemlerde 

gazetecilik etiğini bir rehber olarak görebileceğini belirtir. (Evers’tan akt. Bayraktutan 

ve Binark, 2013:  33) 

Hubb Evers’a paralel olarak yeni medya ortamında içeriği hem üreten hem de 

tüketen kullanıcılara sorumluluk yükleyen Online Haber Derneği de, benzer bir yol 

haritası oluşturmuştur. Derneğin internet sitesindeki açıklamada; gazetecilik faaliyetleri 

gerçekleştirilirken ilkeli ve sorumlu bir anlayışla hareket edilerek haber ve reklam 

arasındaki sınırların net olarak çizilmesi gerekliliği vurgulanmış, medya 

profesyonellerinin objektiflik, sorumluluk ve doğruluk ilkelerine uyması gerektiği ifade 

edilmiştir. Ülkemizde gazetecilerin hak ve sorumlulukları Basın Kanunu, Türkiye 

Gazeteciler Cemiyeti (TGC) ve Basın Konseyi Meslek İlkeleri gibi yasal 

düzenlemelerle belirlenirken, söz konusu düzenlemelerde geleneksel gazetecilik 

pratikleri referans alınmış ve yeni medya ortamı için bir düzenleme 

gerçekleştirilmemiştir. İnternet Yayıncıları Derneği ve İnternet Gazetecileri 

Federasyonu bu alanda bir meslek örgütü olarak vücut bulsa da, her iki örgütün de 

internet siteleri incelendiğinde bu alana dair basın meslek ilkeleri ya da sorumluluk 

beyannamesi bulunmamaktadır. 

Medya etiği ve yeni medya etiği noktasında haber ve ticari enformasyonun 

sınırlarının belirsizleşmesi, reklamların habermiş gibi sunulması ve metin içinde 

okuyucuyu reklamlara yönlendiren hipermetinsel özelliklerin tartışılması da anlamlı 

olacaktır. Bu çalışmada incelenen yanıltıcı başlıklarla verilen içeriklerde de, temelde 

yatan reklam kaygısı ve medya mülkiyeti ilişkileri belirleyici olmaktadır. Yeni medya 

ortamında okuyucu sadece tüketici olarak konumlandırılmaktadır. Bu noktada Thomas 
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W. Cooper’ın, önermesini hatırlamak gerekmektedir. Cooper (1998: 72-87), topluma 

sunulan her yeni teknolojin beraberinde bir dizi etik sorunu getirdiğini ve bunların 

dikkatle incelenmesi gerektiğini belirtmiştir. Cooper’a göre yeni iletişim teknolojilerinin 

gazetecilik etiği açısından doğuracağı sorunlar ise daha özel olarak ele alınmalıdır. 

Çünkü bu teknolojiler, tarih boyunca kendinden önce ortaya çıkan teknolojilere göre 

çok daha hızlı bir şekilde yaygınlaşırken, bazı ülkelerde ise yeni kullanılmaya 

başlanmıştır. Yeni iletişim teknolojilerinin ve bu teknolojiler aracılığıyla gelişen 

uygulamaların yarattığı etik sorunların anlaşılabilmesi için diyalektik bir çözümleme 

öneren Cooper, şirketlerin, bireylerin ve toplumun bu araçlarla ilişkisinin anlaşılması 

gerektiğini savunmuştur (Cooper’dan akt. Geray ve Aydoğan, 2009: 311). 

Mark Deuze ve Daphna Yeshua da bu görüşe paralel olarak gazetecilerin yeni 

iletişim teknolojileri dolayımıyla karşılaştıkları 7 ayrı problemi belirlemiştir. Bunlar; 

ticari baskılar, bağlantı kullanımı, doğruluk/güvenilirlik, kaynaklar, mahremiyet, 

düzenleme ve haber toplama yöntemleridir (2003: 145). Pavlik ise “bağlamlı 

gazetecilik” tanımını yaparak, yeni medyada gazeteciliğin beş önemli boyutunu; iletişim 

yöntemlerinin genişliği, hipermedya, yüksek okuyucu kitlesinin katılımı, dinamik içerik 

ve uyarlama olarak sıralamıştır (Pavlik, 2013:11). Vardal ise bunların yanına depolama, 

arşiv ve kişiselleştirmeyi eklemiştir. 

Konuyla ilgili literatür incelendiğinde, kişilik haklarının ve özel yaşamın 

gizliliğinin ihlali, telif-patent haklarının ihlali, haberin ticari bir meta haline gelerek 

haber-reklam ayrımının ortadan kalkması, bilgiyle oynama, dijital gözetim, cinsiyet 

ayrımcılığı, nefret söylemi, içeriğin ve bilginin kaynak gösterilmeden kullanılması gibi 

etik sorunlar da yeni medyada yaşanan mevcut etik ihlalleri arasında araştırmacıların 

uzlaştığı noktalardır. Bunlara ek olarak yeni medya ortamının geleneksel gazetecilik 

pratiklerine ve imkanlarına oranla çok daha hızlı ve anlık hareket etmeye imkan vermesi 

sebebiyle, olaylar ve kişiler hakkındaki etik muhakeme için yeterli zamanın kalmaması 
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da gösterilebilir (Bayraktutan, 2012: 251). Kısacası artık yeni medya ortamının getirdiği 

imkanlarla, haberin içeriği ve doğruluğu gibi elzem olgular yerini hıza terk etmiştir. 

John Pavlik’in New Media and Journalism adlı çalışması, yeni medyanın 

beraberinde getirdiği dezavantajların gazetecilik açısından incelenmesinde en kapsamlı 

çalışmalardan biridir. Yeni medya teknolojilerinin gazetecilik faaliyetlerine 

eklemlenmesi sonucu, özellikle dijital ortamda haber toplama, haber yazma ve online 

habercilikte gazeteciliğin karşı karşıya kaldığı etik sorunlar belirtilmiştir. Bu etik 

sorunlar kendi içinde haber toplama aşamalarında ve dijital haber üretiminde 

karşılaşılan etik sorunlar olarak ayrılmaktadır. Haber toplama aşamasında, internetten 

toplanan bilgilerin doğruluğunun teyit edilememesi ve gizli kamera kullanımı gelirken; 

dijital ortamdaki haber üretim sürecinde karşılaşılan etik sorunlar ise; dijital 

manipülasyon, onaylanmamış elektronik bilgi kullanımı, çok fazla sayıda enformasyona 

maruz kalınması, telif hakkı ve mahremiyet ihlalleridir. Pavlik ayrıca haber – ticari 

enformasyon sınırlarının belirsizleşmesine de atıf yaparak, dijital gazetelerdeki 

banner’ların sayfada çok yer kapladığını belirtmiş ve bu konuda sayfa editörlerine 

tanıtım/advetorial etiketinin açık yazılmasını önermiştir (Pavlik, 2001: 82-92). 

Yeni medyanın bireysel kullanımları üzerinden toplumsal yaşama, siyasete, 

ekonomiye, kültüre ve kişilerarası ilişkilere doğru çeşitlenen farkı alanlarda ve 

kapsamlarda etkileri bulunmaktadır. Yeni medya teknolojileri ve bu teknolojilerin var 

olduğu alanlardaki kullanım pratiklerinden doğan bu etkiler olumlu veya olumsuz 

nitelikte olabilmektedir. Bu kullanım pratiklerinden doğan olumlu etkilere; zaman ve 

mekan kısıtlamasını ve kavramsallaşmasının değişmesiyle gazetecilik pratikleri 

değişmiş ve sosyal medya, gazetecilik pratikleri için yeni ve popüler bir araç haline 

gelmiştir. 

Geleneksel medya kurumlarının ya da medya sektörüne yeni giriş yapanların 

söz konusu alanı tercih etmelerinin nedenleri arasında; internet üzerinden yayıncılık 
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yapmanın sıfıra yakın maliyeti, isteyen herkesin içerik üretebilmesine olanak sağlayan 

bir web sitesine sahip olabilmesi ve daralan istihdam ve ideolojik sebeplerle ana akımın 

geleneksel medyanın dışına itilen, işsiz kalan gazetecileri düşüncelerini 

paylaşabilecekleri bir alan olması bulunmaktadır (Günaydın, 2010: 32). Ancak bu 

noktada yeni medya teknolojilerinin sunduğu altyapının, tüm toplumun kullanımına 

açılmasıyla, gazeteciliğe soyunan kullanıcılar ortaya çıkmıştır. Medya 

profesyonellerinin dışında sıradan kullanıcıların da bilgi paylaşımına ve aktarımına 

imkan tanıyan yeni medya, bu noktada profesyonel-kullanıcı ikiliği bağlamında 

gazetecilik etiği başlığını doğurmuştur. İnternet ortamında haberin üretim maliyetinin 

çok düşük olması, gazetecilik eğitimi almamış veya basın meslek örgütlerine tabii 

olmadan çalışan ve ticari amaç güden kişilerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Haber-

reklam sınırlarının netleşmesi beklenirken, gazeteci - kullanıcı sınırları silik bir hale 

gelmiştir. Bu durumu bir etik ihlal olarak görmeyen Cecilia Friend ve Jane B. Singer 

(2007: 115-120) bu noktada farklı kullanıcıların ürettiği içeriklerin ne olursa olsun 

habere erişim açısından değerli olduğunu belirtmektedir. Ancak Türkiye’de internet 

gazeteciliğine dair bir yasanın henüz bulunmadığını ve merdiven altı olarak 

nitelendirebileceğimiz korsan haber siteleri üzerinden yayıncılık yapan sayfalar da 

düşünüldüğünde, medya profesyoneli – kullanıcı ayrımının keskinleşmesi gerekliliği 

ortaya çıkmaktadır. 

Kamusal bir görev üstlendiği öne sürülen ve dördüncü güç olarak anılan basın, 

temel olarak halkı bilgilendirmeyi amaç edinmiştir. Basının üstlendiği bu rol, çok partili 

rejimlerde, demokrasinin daha sağlıklı bir şekilde işlemesi büyük önem taşımaktadır. 

Ancak basın bu görevini ancak medyanın özgür olduğu ortamlarda tam anlamıyla 

gerçekleştirebilmektedir. Klasik liberal görüş bağlamında düşünüldüğünde, yeni medya 

teknolojileriyle gazeteciliğin daha özgür bir zeminde gerçekleştirilebileceği düşünülse 

de, geleneksel medyada olduğu gibi burada da kar maksimizasyonu hedefiyle 
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çalışılması ve iktidar – medya ilişkisinde sermaye yanlısı bir tavır ve yayın politikası 

benimsenmesi, yeni medyanın gazetecilik için oluşturacağı avantajları ortadan 

kaldırmaktadır. 

Bu çalışmada, ilerleyen bölümlerde üzerinde durulacağı üzere, yeni medya 

teknolojilerinin dijital habercilik pratikleri üzerinde yarattı etik sorunlar bağlamında, tık 

yemi uygulaması, clickbait de, en çok karşılaşılan etik sorunlardan biri olarak karşımıza 

çıkmaktadır. 
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2. BÖLÜM - YENİ MEDYANIN ORTAYA ÇIKIŞI VE ONLİNE GAZETECİLİK 

 

2.1. Yeni Medyanın Ortaya Çıkışı Ve Gelişim Aşamaları 

 

 

Yeni medya ve beraberinde internetin ortaya çıkması, gazetecilik için yeni 

fırsatları ve iş yapma biçimlerini beraberinde getirmiştir. Her sektörde olduğu gibi 

gazeteciliğin de bir dönüşüm geçirmesi gerekmiştir. Günlük iş pratiklerinin yeni 

medyanın olanak ve fırsatlarına adapte olmasıyla internet, enformasyonun toplanması, 

işlenmesi ve dağıtılması için önemli ve etkili bir mecra olmuştur. Ancak yeni medyanın 

ortaya çıkışıyla tezahür eden online gazetecilik ve online gazetecilik pratiklerine 

geçmeden önce, gazetenin ve gazeteciliğin tarihsel bağlamına da bakmak anlamlı 

olacaktır. 

İnsanlık, en ilkel toplumlardan günümüze kadar her zaman toplumla iletişim 

halinde olma ihtiyacı hissetmiştir. Çevresinde olup bitenleri bilmek, başkalarına 

duyurmak, kaydetmek, üzerine düşünmek ve bunu sonraki nesillere aktarma hissiyatıyla 

sürekli bir iletişim süreci içinde olmuştur.  İlk Çağ’da bu, mağaraların duvarlarına 

çizilen çeşitli şekiller ve gravürlerle gerçekleştirilirken devam eden süreçte araçların 

gelişimiyle iletişim hali de gelişme göstermiştir. Önce yazı yüzeyi olarak kullanılan 

papirüslerle başlayan olan biteni toplumla ve diğer insanlarla paylaşma faaliyeti, Eski 

Yunan sitelerinde haberlerin Agora denilen meydanlarda halka bağırarak bildirilmesiyle 

devam etmiştir. Yunan sitelerindeki bu gelenek Roma İmparatorluğu’nda da senato 

bildirilerinin benzer şekilde halka duyurulmasıyla sürmüştür. 

Orta Çağ’da ise haberleşme işlevi zayıflamıştır. Bu dönemde büyük devletlerin 

ve imparatorlukların parçalanarak derebeyliklerin ortaya çıkışıyla kamu tarafından 

gerçekleştirilen bilgi ve enformasyon paylaşımı sekteye uğramıştır. Kavimler Göçü ile 

çöken Roma İmparatorluğu’nun ardından Avrupa’da kaos ve kargaşanın hakim olduğu 

karanlık bir dönem başlamıştır. Bu dönemi domine eden unsur ise kilise olmuştur. Bilgi 
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ve enformasyon belli bir kesimin elinde, dini amaçlarla kullanılmaya başlanmıştır. 

Johann Gutenberg’in 1450 yılında matbaayı icat etmesi ve metal harflerle yüksek baskı 

tekniğini kullanarak Çin’de kullanılan baskı tekniklerini geliştirmesiyle basım yayın 

faaliyetleri büyük bir hız kazanmıştır. 

Bilgi ve enformasyon dağıtımındaki üstünlük, manastır yazıhanelerinin elinden 

basım atölyelerine doğru kayarak bilgi kalıcı hale gelmiş ve yayılma imkanı bulan 

bilgiyle insanlık tarihinde önemli bir dönüştürücü etki yaşanmıştır. Matbaa, Marshall 

McLuhan’ın deyimiyle “tipografik insanı” yaratmıştır. Sözlü etkileşim biçimlerinin 

önemi azalmaya başlamış ve «sessiz okuma» alışkanlığı gelişmeye başlamıştır. Basılı 

vaazlar ve söylevler, minberlerden ve kürsülerden uzaklaşılmasına yol açmış ve daha 

seküler ve cemaat bağlarının zayıfladığı bir toplum biçiminin oluşmasını desteklemiştir. 

Bu da bireyin ön plana çıktığı bir toplumsal anlayışın gelişmesini desteklemiştir. 

Haberleşme işlevinin kurumsal bir hale bürünmesi ise ilk kez 17. Yüzyılda 

olmuştur. Özellikle Avrupa’da gazetelerin öncüleri olarak işlev gören haber mektupları, 

aristokrasi hakkında bilgi taşıma işlevi ve ticari yazışmalarda kullanılmıştır (Tokgöz, 

1994: 45–46). 

Haber mektuplarının matbaanın icadıyla yaygınlaşması ve buna paralel gelişen 

ticari faaliyetlerle haber mektuplarına ve habere olan talep artmış ve nitekim 17. 

Yüzyılla birlikte modern gazetelerin ilk formları görülmeye başlanmıştır. 

Literatürde ilk gazetelere yönelik bilgiler farklı olmasına karşın birçok 

kaynakta, 1605’te Antwerp’te ticari bültenlerden doğduğu düşünülen bir haftalık gazete 

olan Niuewe Tijdingen ile 1609’da Augsburg’da yayımlanan Avis Relation Older 

Zeitung’un adları geçmektedir İngilizce yayımlanan ilk gazetelere olarak ise 1665’te 

çıkan “Oxford Gazzette” ile ilk Amerikan gazetesi “Public Occurrences” ve ilk İngilizce 

günlük gazete olarak 1702’de yayın hayatına başlayan “The Daily Courant” kabul 

edilmektedir  (Tokgöz, 1994: 48). 
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17. ve 18.yüzyıllarda kahvehaneler başlıca enformasyon merkezlerinden biri 

haline gelmiştir. Kamusal buluşma noktaları olan bu mekanlarda yurttaşlar toplu olarak 

enformasyona ulaşabilmiştir. Okuma yazma oranı da hem basımı hem de dağıtımı artan 

gazetelerle birlikte artmış göstermiştir. 

Devamındaki süreçte yaşanan Endüstri Devrimi ile birlikte, teknolojik 

yeniliklerin kullanılmaya başlandığı üretim alanındaki gelişmelerin sonucu olarak; 

ekonomik, siyasi ve kültürel yaşamda ciddi dönüşümler yaşanmış ve yeni bir toplum 

yapısı ortaya çıkmıştır. Matbaanın teknolojisi ve yazılı kültürün de Endüstri Devrimi ile 

daha dinamik bir yapıya kavuşmasıyla gazetecilik de paralel bir gelişim göstermiştir. 

İnsanlar artık gazetelere, gazetelerdeki içeriklere ve yaşanan olaylar hakkında bilgi 

sahibi olmaya daha çok ihtiyaç duymaya başlamıştır.  

Baskı tekniklerindeki gelişme ve düşen kağıt fiyatlarıyla gazetelerin maliyetleri 

düşmüş ve bilgiye ulaşma artık sadece seçkinlerin tekelinde olmaktan çıkmıştır. Bunun 

neticesinde yeni toplumsal sınıflar ortaya çıkarak bir kitle kültürü oluşmuştur. Kamusal 

alanda yaşanan bir ayrışma, endüstrileşme ve sanayileşmenin artmasıyla stresli ve 

yorucu şehir ve iş hayatından bunalan insanlar için daha magazinsel ve sansasyonel 

haberlerin yer aldığı tabloid basın doğmuştur. Gazeteler artık daha önce yaptıkları gibi 

belli konularda haberler yerine daha geniş bir yelpazede içerik üretimine yönelmişlerdir. 

Bu noktada tarihsel süreç içerisinde gazetecilik için önemli bir kavramı ifade 

eden “sarı basın” dan da bahsetmek gerekmektedir. 19. Yüzyılın sonlarında ABD’nin 

New York kentinde yer alan iki günlük gazete, New York World ve New York Journal, 

tiraj kaygısıyla büyük bir rekabet içine girmiştir. İki gazete de satışlarını arttırabilmek 

için çeşitli yollar denemişlerdir. Tabloid basının örneği olarak magazinden çeşitli 

sansasyonel haberlere kadar her şeyi sayfalarına taşıyan bu iki gazete, “Yellow Kids” 

adlı bir çizgi romanı paylaşamaz. İlk olarak 1894’te New York World’de, Richard 

Fenton Outcalt isimli bir karikatürist tarafından çizilen bu karakter, göçmenlerin 
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oldukça ilgisini çeker. O dönemde gazetenin sahibi Joseph Pulitzer’in çabalarıyla sarı 

renk ilk kez gazetelerde kullanılmış ve gazetenin tirajları önemli oranda artmıştır. New 

York Journal’ın sahibi William Hearst, bu durumun karşısında karikatürist Outcalt’ı 

önemli miktarda bir parayla kendi gazetesine transfer eder ve Sarı Çocuk artık New 

York Journal’da okuyucularıyla buluşur. Bu durumun ardından Pulitzer mahkemeye 

başvurur. Ancak mahkeme, her iki gazetenin de karikatürü kullanabileceğine 

hükmedince New Yorklular artık her yeni güne iki farklı gazetede çıkan Sarı Çocuk 

karikatürleriyle uyanır. Bu kavram da zamanla sansasyonel haberciliği ifade eden bir 

kavram olarak “sarı basın” ya da “sarı gazetecilik” olarak kullanılır (Soygüder, 2013: 

199-200). 

Bazı yazarlar, yeni medya teknolojilerinin ortaya çıkışını 1800’lere kadar 

dayandırmıştır. Medya tarihi üzerine çalışmalar gerçekleştiren Lev Manovich, yeni 

medyanın ortaya çıkışını hazırlayan gelişmeleri 1830’lara kadar inceler. Bu süreç 

Charles Babbage’in “analitik makine” ve Louis Daguerre’in “dagerotip”i icadıyla 

başlayarak, 20. yüzyılın ortasında modern dijital bilgisayarın geliştirilmesine kadar 

devam etmiştir. Bevile ise, iletişim teknolojileri için 1948 yılında yeni medya kavramını 

kullanmıştır   (Ünal, 2019: 4 ).  

20. Yüzyıl ile birlikte gazetecilik belli dönüşümler geçirmeye başlamıştır. 

Gelişen iletişim teknolojileriyle birlikte bu yüzyıl “kitle iletişim araçları çağı” olarak 

nitelendirilmiştir (Tokgöz: 1994, 49-50). Bu yüzyılda uzun süre yazılı basın gücünü 

korurken, 1960’lardan itibaren radyo ve televizyon ağırlık kazanmaya başlamıştır. 

Yüzyılın sonlarına doğru kullanıma girmeye başlayan bilgisayar ve ağ teknolojisiyle, 

geleneksel gazetecilik anlayışı yerini yeni bir gazetecilik biçimine bırakmıştır. Bu 

gazetecilik anlayışında enformasyonun üretiminde ve dağıtımında internet ve ağ 

teknolojileri en etkili araçlardan biri haline gelirken, geleneksel gazetecilikten internet 

gazeteciliğine doğru bir geçiş dönemi yaşanmıştır. Mobil cihazların da gelişimiyle 



15 
 

geleneksel medyadaki iş pratikleri değişmiş ve bu değişiklik yeni medya alanındaki 

içerik üretiminde bir zenginleşmenin önünü açmıştır. Kendi kullanım pratiklerini ve 

terminolojisini yaratan bu alan, yakınsama kültürüyle de medya profesyonelleri için 

önemli bir avantajı beraberinde getirmiştir. Yeni medyadaki iletişim teknolojileri sahip 

oldukları imkanlarla, gazete-radyo-televizyon gibi geleneksel medya organlarının 

özelliklerini bir araya toplayarak hem maliyet hem de kullanım kolaylığı avantajı 

sağlamıştır. 

Yeni medyanın gelişim aşamasında kırılma noktasını ARPANET’in kuruluşu 

oluşturmuştur. Soğuk Savaş’ın fazlasıyla hissedildiği yıllarda, ABD Savunma Bakanlığı 

tarafından askeri amaçlar doğrultusunda oluşturulan ARPANET, internetin atası olarak 

kabul edilmektedir. Olası bir askeri saldırı karşısında, hasar gören birimler olsa da kalan 

birimlerin birbiriyle olan iletişiminin devamlılığı için tasarlanan sistem, TCP/IP 

protokollerinin ortaya çıkmasıyla internet altyapısını hazırlamıştır. 1980’lerde önce 

üniversitelerin kullanımına açılan paket anahtarlamalı ağ, Sovyetler Birliği’ndeki 

açıklık politikaları ve Soğuk Savaş’ın yumuşaması sonrasında sivilleştirilerek ticari 

kullanıma sokulmuştur. (Kılıç, 2019: 152-153). 

İnternetin Türkiye’deki gelişimine geçmeden önce, internet teknolojisinin 

gelişimindeki en büyük olaylardan biri olan WWW’nin yani “World Wide Web”in 

icadına da değinmek gerekmektedir. Tim Berners Lee ve Robert Cailliau adlı iki 

araştırmacı, metin, resim, grafik ve görüntü gibi çoklu ortam özelliklerine sahip 

hipermetin belgeleri için geliştirdikleri bir format dili geliştirerek buna HTTP protokolü 

adını vermişlerdir. (Kılıç, 2019: 154). 

Türkiye’de ise 1980’lerin ortasından itibaren üniversitelerin konuyla ilgili 

çalışmaları başladı. Türk Enstitüleri ve Araştırma Enstitüleri Ağı (TÜVEKA) tarafından 

başlatılan öncü çalışmalar sonucunda, 1992 yılında Ege Üniversitesi, Bilkent, ODTÜ, 

İstanbul Teknik Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi arasında iletişim sağlayan 
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bir ağ kuruldu. Ancak bu ağ uluslararası bir bağlantıya sahip değildi. Bu bağlamda 

uluslararası ilk bağlantı, 12 Nisan 1993’te, 64 Kbps kapasiteli kiralık hatla ODTÜ’de 

gerçekleştirilmiştir. Bu tarih Türkiye’de gerçekleştirilen ilk internet bağlantısının tarihi 

olması nedeniyle Türkiye’de, “İnternet Haftası” olarak kutlanmaktadır. 

Yeni medya kavramı, medyanın dijitalleşmesiyle kullanılmaya başlayan bir 

kavramı ifade ederken, internetin gelişim dönemleriyle yaygınlaşmıştır. Bu dönemler 

internetin ve kullanıcılarının pasif, aktif ve interaktif olarak değişimlere maruz kaldığı 

dönemlerdir. 

 

2.1.1. Web 1.0 Dönemi 

 

Birinci kuşak internet teknolojilerini ifade eden Web 1.0’da kullanıcı pasif 

konumdadır. Kullanıcıların içerik üretemediği ve sadece verilen hazır bilgileri alabildiği 

ve tek taraflı bir iletişimin olduğu dönemdir. Kişisel web siteleri buna örnektir. 1990-

2000 yılları arası döneme denk düşen Web 1.0’ın ardından Web 1.5 dönemi olarak 

adlandırılan ve Amazon ile Ebay gibi sitelerden ürün satın alma, ürün satma ve alınan 

ürünlerle ilgili görüş ve yorum bildirmeye olanak veren internet uygulamaları önem 

kazanmaya başlamıştır (Narin, 2017:  48). 

 

2.1.2. Web 2.0 Dönemi 

 

İkinci kuşak internet teknolojisi anlamına gelmektedir. Web 2.0 kavramı ilk 

kez 2004 yılında Tim O’Reilly tarafından da bir konferans esnasında dile getirilmiştir. 

Web 1.0’ın aksine Web 2.0’da çift taraflı ve hatta eşzamanlı bir iletişim söz konusudur. 

Bilgiyi oluşturma, paylaşma, aynı anda birden çok kullanıcının işbirliği yapabilmesine 

imkan sunmaktadır. Web 1.0’daki pasif kullanıcı artık etken bir konuma geçmiş ve 

içerik hakkında söz sahibi olmuştur. 
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Web 2.0 teknolojisinin kolay kullanımı ve kullanıcı dostu ara yüze sahip 

olması hala günümüzde de popülerliğini korumasını sağlamıştır. Kişisel bloglar, 

Facebook, Twitter, Instagram, Ekşi Sözlük gibi çevrimiçi sosyal ağlar, Wikipedia ve 

Youtube gibi içerik toplulukları, forum siteleri, dosya paylaşımına imkan veren web 

siteleri, podcastler ve son dönemde çok sayıda girişimi görülen mail bültenleri Web 2.0 

teknolojisine örnek verilebilir. 

2.1.3. Web 3.0 Dönemi 

 

Üçüncü nesil web teknolojilerini ifade eden Web 3.0 döneminde ise, bilginin 

anlamlı hale getirilmesinde inisiyatif kullanıcıdan akıllı cihazlara kaymıştır. Web 2.0 

Döneminde kullanıcıların katkı sunduğu içerik veya ilgi alanları, artık yapay zeka 

teknolojisi ve güçlü yazılımlarla kişiye özel ilgi alanları ve içeriğe doğru evirilmiştir. 

Kullanıcılar içerik sağlayıcıdan, içerik için birer kaynağa dönüşmüşlerdir. İlk olarak 

1990’lı yıllarda Tim Berners Lee tarafından ortaya atılmıştır. Anlamsal ve semantik web 

olarak da anılmaktadır. Yapay zeka teknolojileri ve tarayıcı çerezleriyle kullanıcıların 

internet üzerindeki davranışlarının incelenerek, benzer içerik, reklam vb. sayfalar ya da 

ürünler kullanıcıların karşısına çıkarılmaktadır. 

Tablo 0.1 Web kuşakları arasındaki farklar 

Web 1.0 Web 2.0 Web 3.0 

Bireysel Katılımcı Paylaşımcı 

Tek yönlü iletişim Çift yönlü iletişim Semantik - anlamsal 

Pasif kullanıcı Aktif kullanıcı Yapay zeka destekli 

Kişisel web siteleri Sosyal ağlar Kişiselleştirilmiş web 

İçerik yayınlama imkanı 

yok 

İçerik oluşturma İçerik oluşturma 

Doküman-belge odakla Etkileşimli Bilgi odaklı 
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2.2. Online Gazetecilik 

 

Online gazetecilik denildiğinde, internetin sivil kullanıma açılması ve 

kullanımının artmasıyla, basın kuruluşlarının bu alanda var olmak amacıyla yayınlarını 

buraya taşıması anlaşılmaktadır. Geleneksel gazetecilik pratikleri, önce kendi içinde 

biçimlenmiş, daha sonra da yeni medya ortamlarının yapısıyla dönüşmeye başlamıştır. 

Bilgisayarların yanı sıra akıllı telefonlar ve tabletlerin her geçen gün artan kullanımıyla, 

bu araçların dinamiklerine uygun yayın yapılmaya başlanmıştır. İşte yeni medyada 

yapılan bu yayıncılığa literatürde, internet gazeteciliği veya haberciliği, dijital 

gazetecilik, online gazetecilik, sanal gazetecilik, multimedya gazetecilik, çevrimiçi 

gazetecilik gibi tanımlamalar yapılmıştır. (Narin, 2017: 25) 

1993’te grafik tabanlı web sağlayıcısı Mosaic’in kullanılmaya başlanmasıyla 

gazeteler internet sayfalarını açmaya başlamıştır. İlk zamanlar sadece günlük olarak 

basılan kağıt gazetedeki haberlerin birebir internet ortamına aktarılmasıyla başlayan bu 

süreç, zamanla internet sayfaları için özel içerikler oluşturmaya kadar ilerlemiş ve hatta 

sadece internet üzerinden yayın yapan gazeteler de görülmeye başlanmıştır. 1990’lı 

yılların sonlarında İngiliz Southpot Reporter ile Amerikan Atlantic Highlands Herald, 

basılı kopyası olmadan yalnızca internet üzerinden yayın yapan ilk gazeteler olmuşlardır 

(Narin, 2017: 28) 

Türkiye’de ilk olarak 1995’te Aktüel dergisi internet ortamına taşınmış, 

ardından da ana akımdaki gazetelerden Hürriyet, Milliyet, Sabah da internet üzerinden 

yayın yapmaya başlamıştır. İnternete taşınan ilk televizyon kanalı ise 12 Haziran 

1997’de  Kanal D olmuştur (Narin, 2017: 33)  

Geleneksel gazetelerin internete taşındığı 1995-2000 yılları arasındaki dönemi, 

Türkiye’de internet gazeteciliğinin ilk dönemi olarak adlandırılırken, 2000 sonrasındaki 
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süreçte Türkiye’de internet üzerinden yayın yapan gazetelerin sayısı daha da artmıştır. 

2000’li yıllarla birlikte gazeteciliğin dijitale geçişi hız kazanmıştır. İnternet ortamına 

gazetelerin geçişi birkaç aşamada gerçekleşmiştir. İlk önce gazetelerin tıpkı basımlarını 

dijital ortama aktarmaktan ibaretken, ikinci aşamada izleyicinin haber ve yorumlara 

katkı sağladığı interaktif iletişime geçilmiştir. Daha sonra gazetelerin internet 

nüshalarında özgün haberler kullanılmaya başlanmıştır. Son aşamada ise çoklu ortam 

denilen, ses, yazı, hareketli görüntü, grafik, müzik gibi birden fazla ileti çeşidinin aynı 

ortamda sunulması yöntemine geçilmiştir (Çakır, 2007: 125). 

2000’li yılların başından itibaren gelişen blog yazma kültürü, internet 

üzerindeki enformasyonun hem yeniden üretilmesi, derinlik kazanarak çeşitlenmesi 

imkanını tanırken, mikroblog sitelerinin yaygınlaşmasıyla gazetecilikte de değişimler 

yaşanmıştır. Önce Facebook, ardından da Twitter’ın kullanımının yaygınlaşmasıyla 

online gazetelerin sosyal medyaya yönelik medya stratejileri gelişmek durumunda 

kalmış bunun yanında yalnızca bu mikroblog sitelerinde yayıncılık yapan örnekler 

ortaya çıkmıştır. Bunlardan en bilineni 140journos olurken, kendisini dijital ajans olarak 

tanıtan De Marke de Twitter ve Instagram hesaplarından spor yayıncılığı yapmaktadır. 

Yeni medya teknolojilerinin genel anlamda gazeteciliğe olan olumsuz 

etkilerinden biri, istihdama olan ihtiyacın azalması olmuştur. Türkiye’de 2000’li yılların 

başında çıkan kriz ve devam eden yıllarda medyada yaşanan büyük çaplı dönüşümle 

birlikte pek çok gazeteci ve basın emekçisi işsiz kalmıştır. Bunda, üçüncü bölümde 

inceleneceği üzere eko-politik ilişkiler belirleyici olurken, yakınsama kültürünün bir 

uzantısı olarak pek çok özelliği bünyesinde barındırması sebebiyle insan kaynağına olan 

ihtiyaç da azalmıştır. 

İnternet gazeteciliği genel anlamda iki biçimde tanımlanmaktadır. İlki; haber 

metnini bir web sayfası üzerinde çoklu medya ortamlarını (ses, grafik, görüntü) 

kullanarak oluşturulmasıdır. İkincisi ise haberin web sitesi, e-posta, sms, mms, radyo, 
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televizyon yazılı gazete ya da dergiler gibi farklı medyalarla sunulmasıdır. (Narin, 2017: 

40) 

Elle tutulan kağıt sayfalardan, ağ teknolojilerinin altyapısıyla bilgisayar ve 

mobil cihazlara uzanan süreçte gazetecilik pek çok değişim geçirmiştir. Teknolojik 

yeniliklerin geliştiği oranda bu değişim günümüzde de devam etmektedir. Haberlerin 

içerikleri bu değişimden etkilenmezken, haberlerin sunum biçimlerinde, kağıt gazeteye 

oranla farklılıklar gözlenmektedir. 

Yeni Medya alanında araştırmalar yapan Narin’e göre Yeni Medya üç temel 

ayırt edici özelliğe sahiptir. Birincisi, ses, görüntü ve görselin aynı haber anlatısı 

içerisinde sunulabilmesi, ikincisi, etkileşimin olması yani kullanıcıların da içeriğe dahil 

olabilmesi, üçüncüsü ise, hipermetinsel olması. Yani, çeşitli bağlantılar, ek pencereler, 

bitiş ekranları ya da benzeri vasıtalarla başka linklere gidilebilmesi (2017: 14) Narin’e 

göre doğrusal okuma yoluyla okurun yönünün belirlendiği geleneksel gazetelerin 

aksine, hipermetinsellik özelliğiyle okur ilgili materyale ulaşabilmektedir. Ancak 

hipermetinsellik bu özelliklerinin yanında bu çalışmanın da ana konusunu oluşturduğu 

üzere, tık kaygısıyla okuyucuyu yanıltacak biçimde başlıklandırılan ve link verilen 

içeriklerle bazı etik problemlere de zemin hazırlamaktadır.   

Yazılı medyadaki haber biçimlerinin yanında metin, görüntü, ses, grafik, harita, 

okuyucu yorumları ve daha pek çok farklı bileşeni bir araya getiren dijital haber 

biçimleri ortaya çıkmıştır (Hülür ve Yaşın, 2017: 10) Bu yeni haber biçimlerinin yanı 

sıra gazetecilik terminolojisine yeni sözcükler de dahil olmuştur. Online gazeteciliğin 

getirdiği yeni habercilik pratikleri, beraberinde bu yeni olguları karşılayacak sözcüklerin 

de türemesini sağlamıştır. “Üretken kullanım”, “basın bülteni gazeteciliği”, “kitlesel 

fonlama”, “kitle kaynak kullanımı”, “bilgi aracıları”, “haber bolluğu”, 

“Huffingtonlaşma” gibi bir takım yeni sözcükler kümesi, tweetleme, bloglama, 



21 
 

düzenleme gibi yeni iletişim fiilleriyle yeni iletişim davranışlarını ortaya çıkarmaktadır 

(Franklin, 2012: 664). 

Bu yeni gazetecilik anlayışı, iş yapma biçimlerinde pek çok kolaylığı ve fırsatı 

beraberinde getirirken aynı zamanda etik sorunların yanında tehditler de doğurmuştur. 

Gazeteci kimliği belirsizleşmiş ve artık bir bilgisayar ve internet bağlantısıyla birlikte 

herkes gazeteci rolüne soyunabilir hale gelmiştir. İnternet özelinde herkesin 

enformasyon ve bilgi dağıtımına ve paylaşımına katılmasıyla, bu bilgi ve 

enformasyonun doğruluğuna ilişkin sorunlar ortaya çıkmıştır. Dahlgren’e göre, online 

gazeteciliğin getirdiği beş önemli değişim şunlardır:  

1 – Erişilebilir mevcut enformasyon miktarında artış 

2- Gazetecilik ve gazetecilik dışı ayrımının bulanıklaşması 

3-Gazetecilerin profesyonel kimliği ve profesyonel kültürü olarak meslek 

pratiklerindeki heterojenleşmedeki artış 

4-Kitle iletişiminde kendi kendine göndergesel sembolik dünyada yükseliş 

5-Geleneksel kitle iletişim araçlarının kullanımındaki düşüş (1996: 59-72) 

Yeni medya teknolojilerinin gelişmesiyle ortaya çıkan online gazetecilikte, 

haber atlatma ya da araştırmacı gazetecilik gibi önemli kavramlar yerini çoğunlukla 

anlık haber yetiştirme ve hız kavramına bırakmıştır. Bununla birlikte internet haberciliği 

ve diğer teknolojilerle haberin üretim ve dağıtım süreçlerinde de köklü değişiklikler 

yaşanmıştır. Ağ üzerindeki habercilikle birlikte, internet haber toplayıcıları, internet 

haber yayıncıları, gezgin iletişim haber üreticileri ve yurttaş gazeteciliği gibi kavramlar 

da ortaya çıkmıştır (Geray, 2019: 144) 

İletişim teknolojilerinin gelişimiyle birlikte küreselleşen medyada, geleneksel 

habercilikten basının bir sanayi sektörü olmasına doğru bir geçiş yaşanmıştır. Gelişen 
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bilgi ve iletişim teknolojileriyle beraber yeni medya ortamı gazetecilere farklı olanaklar 

sunmuştur. Bu olanaklar gazetecilerin işlerini kolaylaştırmanın yanında onların iş 

yapma biçimlerinde de değişikliklere sebep olmuştur. Sonuç olarak, internet 

gazeteciliğiyle ana dayalı, geleneksel gazeteciliğe göre çok daha hızlı, zaman ve mekan 

sınırının ortadan kalktığı, yeni iş tanımlarının ve görevlerinin ortaya çıktığı bir 

gazetecilik ortaya çıkmıştır. Eleştirel pencereden yapılan değerlendirmelerde, haber 

merkezlerinin en önemli rekabet kıstası olan atlatma haber kavramı yerini hıza bırakmış 

ve haberin içeriğine olan önem ikinci plana atılarak haberi daha önce vermek başat 

amaç olmuştur. Bu sürecin doğal sonuçları da beraberinde kopyala-yapıştır haberciliği, 

tık tuzağı başlıkları ve fake news’leri doğurmuştur. 

Haber üretimine ve habere ulaşmaya getirdiği kolaylığın yanı sıra hız olgusu ve 

yanlış bilgi içeren bir haberin basılı gazeteye göre kolaylıkla düzeltilebilmesine imkan 

tanıması nedeniyle online gazeteciliğin önemli avantajları bulunmaktadır. Geleneksel 

gazetelere göre birim maliyetinin çok daha uygun olmasının yanı sıra, son dakika 

haberciliğine uygun yapısıyla da haber merkezleri için önemli artılar sağlamaktadır. 

Ayrıca habere ulaşmanın ve üretmenin düşük maliyeti nedeniyle, gazeteciler kendi 

platformlarını açarak, buradan haber ve görüşlerini paylaşma imkanı da bulmuşlardır. 

Yeni medya teknolojilerinin getirdiği yeniliklerle, herkesin içerik üretimine 

dahil olmasıyla, yurttaş gazetecilik kavramı gelişme göstermiştir. Kullanıcı kontrolünün 

içeriği belirlediği yurttaş gazetecilik (citizen journalism) kavramı, vatandaş haberciliği 

olarak da anılmaktadır. Geleneksel gazetecilikte pasif rolde olan okuyucu, yeni medya 

teknolojileri ve altyapısının sayesinde kendi içeriklerini, kendi multimedyalarıyla 

birlikte yaratarak, medyada çok fazla yer almayan konularda seslerini duyurma imkanı 

bulmuşlardır. Sosyal medya platformlarının bu amaca uygun olmasıyla, yurttaşlar 

seslerini kamusal alana yansıtmaya çalışmaktadır. Burada içerik üreten kullanıcıların 

bunu kendilerinin paylaşmasının yanı sıra, yurttaş haberciliğine özel önem veren 
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profesyonel haber kuruluşların yurttaşların içeriklerini de kullandığı görülmektedir. 

Ancak son dönemde yurttaş gazeteciler kendi sayfalarına ve yurttaş haber sitelerine 

olduğu kadar ana akım haber sitelerinde de fazlasıyla yer almaya başlamıştır. Bu 

noktada içeriklerin medyanın sahiplik ilişkisi ve sermaye doğrultusunda farklılık 

göstereceği unutulmamalıdır. 

Geleneksel medya sektörlerinin yeni medya ile bütünleşmesi, farklı bir 

organizasyon, işbölümü ve istihdam yapısının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bunda, 

kağıt, ses ve görüntü gibi medyanın üç ayrı sektörünün ham maddelerinin, internet 

benzeri sayısal ortamlarda çoklu ortam medyasına doğru evrilmesi etkili olmuştur 

(Geray, 2019: 147).Yöndeşme kavramıyla bağlantılı olarak basılı bir gazetede ya da 

geleneksel gazetecilik anlayışında bir gazetecinin haber yazmak, fotoğraf çekmek veya 

haber takibi yapmak gibi klasik görevleri, online gazetecilikte ses, görüntü vb. 

multimedya özelliklerinin devreye girmesiyle farklılaşmıştır. Artık gazetecilerden 

beklenen, çektiği görüntüyü kurgulayabilmeleri ve fotoğrafı sayfaya yüklemeden önce 

belli ayarlarını gerçekleştirebilmeleridir. Bu durum medya gruplarının her alan için ayrı 

bir gazeteci istihdam etmesini engelleyerek onlar adına bir tasarruf sağlarken, 

gazeteciler için donanımlı olmayı ve vahşi bir rekabet ortamında işsizliği getirmektedir. 

Tüm bu gelişmelerin yanında kağıt gazetelerin dijitale ayak uydurması ve 

dijitalleşme sürecinin oldukça sancılı olduğu görülmektedir. ABD’de 2003-2012 yılları 

arasında, işsiz kalan gazeteci sayısının 16 bin 200 olduğu ortaya konurken bunda dijital 

yerli gazetelerin, geleneksel medyadan çıkarılan gazeteciler için yeterli istihdamı 

sağlayamadığı görülmektedir (Geray, 2019: 149) 
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2.2.1.Online Gazetecilik Tipolojileri 

 

Hem altyapısı hem haber üretim süreçleri hem de haber sunumu açısından 

geleneksel medyadan ayrışan online gazetecilik, kendi içinde farklı tipografilere 

ayrılmaktadır. İnternet gazeteciliğini, basılı, radyo ve televizyondan sonra dördüncü tür 

olarak tanımlayan Mark Deuze, hipermetinsellik, etkileşimsellik ve çoklumedya 

kullanımı özelliklerini temel alarak dört farklı sınıflandırma yapmıştır. Bunlar; Ana 

Akım Haber Siteleri, Dizin ve Kategori Siteleri, Eleştiri ya da Yorum Siteleri ve 

Paylaşım ve Tartışma Siteleri olarak belirlemiştir. (2003, 205-206) Bu dört tipoloji de, 

hipermetinsellik, çoklu medya ve etkileşimsellik bakımından benzer biçimde faaliyet 

göstermektedirler. 

 

2.2.1.1.Ana Akım Haber Siteleri 

 

Geleneksel medyanın gen kodlarını dijitale de aynen aktaran ana akım haber 

siteleri, editöryal anlamda bağımsızdır ve katılımcı iletişime olanak sağlamaktadır. 

Haber yazımı, haber dili ve sunuş biçimi açısından incelendiğinde yazılı basından farklı 

olmayan ana akım haber sitelerine, CNN ve BBC örnek verilebilir. Deuze ana akım 

haber siteleri için, yalnızca web sitesi için ve orijinal içerik üretilenler ve web 

üzerindeki dış kaynaklı bilgilerden derlenen haberlerin yer aldığı siteler olmak üzere bir 

ayrıma gitmektedir. CNN ve BBC’yi ilk gruba dahil ederken, bunların dışında kalanlar 

için ise “net-native” anlamına gelen internet yerlisi tanımını kullanmaktadır (Deuze: 

2003, 208-209). 

2.2.1.2. Dizin ve Kategori Siteleri 

 

Ana akım medya sitelerinin dışında kalan ve geleneksel gazetecilik 

pratiklerinin dışında bir tarza sahip olan dizin ve kategori siteleri, belli kategorilerdeki 
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içeriklerin editöryal bir kadro tarafından oluşturulduğu siteleri kapsamaktadır. Özellikle 

2000’li yıllarla birlikte başlayan blog yazma kültürü ya da webloglar, dizin ve kategori 

siteleri içine dahil edilebilir (Deuze, 2003:209). 

 

2.2.1.3. Eleştiri ve Yorum Siteleri 

 

Haber medyası ve haber medyasındaki sorunların ele alındığı eleştiri ve yorum 

siteleri, medya eleştirisi ve alternatif medyanın sesi olarak tanımlanabilir. İsveç’teki 

Mediekritik, İngiltere’deki dotjournalism, Türkiye’den ise journo ve NewslabTurkey’in 

örnek verilebileceği bu siteler için, “Gazetecilik hakkında gazetecilik” tanımı 

kullanılabilir (Kılıç, 2019: 189). Gazetecilik mesleğinin kurumsal bir zeminde 

tanıtılması, tartışılması ve geliştirilmesi için içerikler üretmenin yanında, mevcut medya 

iklimine ve haberlere karşı da eleştiriler yapmaktan kaçınılmaz. Aynı zamanda 

haberlerini yayınlatacak mecralar bulamayan gazetecilere de kapılarını açmaktadırlar. 

 

                  2.2.1.4. Paylaşım ve Tartışma Siteleri 

 

Editoryal denetimin en az olduğu online gazetecilik tipolojisidir. Kullanıcıların 

kendi deneyimlerini, duygu ve düşüncelerini paylaştığı gruplardır. Bu sitelere, Ekşi 

Sözlük, Medium ve tumblr örnek teşkil etmektedir. 
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3. BÖLÜM - MEDYA EKONOMİSİ VE ONLİNE MEDYA EKONOMİSİ 

 

3.1. Medya Ekonomisi 

 

Ekonomiyle ilgili yapılan en klasik ve temel tanım, sınırsız isteklerin 

karşılaşmasında sınırlık kaynakların nasıl ve kimler için kullanılacağıdır (Ünsal, 1998: 

10) Bu tanımdan hareketle medya ekonomisi için de benzer bir tanım yapılabilir. Bir 

medya ekonomisi ürünü için gerekli olan kaynakların kullanımı sonucu ortaya çıkacak 

mal ve hizmetlerin incelenmesi ele alınır. Medya, ekonomik sistemi içerisinde dört 

farklı grubun ihtiyaç ve isteklerini karşılamaktadır. Bunlar; medya işletmesinin kar 

ortakları, medya tüketicileri, reklamcılar ve medya işletmesinde çalışanlardır (Picard: 

1989,9). 

İlkel zamanlardan günümüze, toplumların iletişim alanında geçirdiği evreler, 

iletişim için gelirlerin artışını beraberinde getirmiştir. En eski haberleşme faaliyeti olan 

dumanla haberleşmeden, bugün anlık iletişim için kullanılan yeni medya teknolojilerine 

kadar olan süreçte medya, artık bir endüstri haline gelmiştir. Endüstri haline gelen 

medya, diğer ekonomilerden farklı özelliklerle farklı grupların ihtiyaçlarına hizmet 

etmeye başlamıştır. Bu gruplar; medya kuruluşlarının sahipleri, medya kuruluşlarında 

çalışanlar, medya ürünü ve reklamcılar olarak ayrılmaktadır (Picard’dan akt. Kuyucu, 

2011: 5). 

Medya ekonomisine dair tanımlamalar farklılık göstermektedir. Picard, 

“mevcut kaynaklarla, medya sahiplerinin, izleyici, reklam veren ve toplumun bilgi ve 

eğlenceli ile ilgili istek ve gereksinimlerin nasıl karşılandığıyla ilgilidir” tanımını 

yaparken, Albarran ise medya firma ve endüstrilerinin farklı düzeylerde globalleşme, 

regülasyon, teknoloji ve sosyal yönler gibi konularda nasıl çalıştıklarının 

incelenmesidir” yönünde bir tanım yapmıştır (2002: 7) 
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Ekonomik politik ilişkilere göre, medya ekonomisine getirilen tanımlamalar ise 

daha eleştirel bir pencereden yapılmaktadır. Medya üretim tekniklerindeki gelişmelerin 

beraberinde artı değeri getirmesi ve bu artın değerin bölüşümünde ortaya çıkan güç ve 

iktidar mücadelelerinin bir alanı haline gelmiş olan medya ekonomisi için ideolojik 

saikler önemli bir belirleyici haline gelmiştir. 

Ekonomi politik yaklaşımda, medyanın siyasi iklimin yanı sıra içinde 

bulunduğu toplumun kültürel yapısından da etkilenmektedir. Bu durum, medya 

ürünlerinin üretim süreçlerinde karşımıza çıkarken, toplumdaki mevcut ideolojik yapı 

ve egemen görüşlerin pekiştirilmesi yeniden üretilmesi amaçlanmaktadır.(Yaylagül, 

2006: 127) 

Türkiye’de medya, 1980’den sonra yürürlüğe girmeye başlayan neoliberal 

politikaların etkisiyle mülkiyet yapılarında meydana gelen değişikliklerle önemli bir 

dönüşüm geçirmiştir. Eskilerin gazeteci kökenli medya patronlarının yerini, farklı iş 

kollarında faaliyetleri bulunan iş insanları ve holdingler almıştır. 

Türkiye’de medyanın bugün bir iletişim aracı olarak değil de, kitleleri 

yönlendirmek, neyin, ne kadar ve nasıl bilineceğinin belirlendiği, sermaye-iktidar 

ilişkilerinin bir randevu alanı olarak işlev gördüğü düşünülmektedir. Toplumun olaylar 

hakkında bilgi sahibi olmasından, olayları anlamasından ziyade, olayların ve olgular 

hakkında ne düşünülmesi gerektiğinin dikte edildiği ve kamuoyu oluşturma görevlerinin 

göz ardı edildiği bir medya vücut bulmuştur. Neoliberal politikalar sonrası Türk 

medyasındaki mülkiyet ilişkilerinde yaşanan dönüşüm, gazetecilik mesleğinde de 

kaçınılmaz olarak büyük bir deformasyona sebep olmuştur. Bir gazetecinin olguları 

açıklayarak dünyayı değiştirebileceğine inanması fikri yerini, iktidar ilişkileri 

çerçevesinde oportünist bir nosyona terk etmiştir. Medya sahipliği ve medya 

sahiplerinin medya dışı alanlarda gösterdiği faaliyet çapraz tekelleşme örneği olarak 

önümüze çıkmaktadır.  
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Neoliberal politikalardan önce dünyada ortaya çıkan toplumsal hareketler ve 

öğrenci hareketleri, kapitalist sistem içerisinde bir hata kodu olarak görülmekteydi. 

Küresel dünyada kapitalist sistem artık böyle hareketler ve politize edilmiş halk kitleleri 

yerine, sistemin devamlılığı için yeni mecralar aramaya başlamıştır. Magazinleşme ve 

magazin haberciliği de bunun bir tezahürü olarak karşımıza çıkarken, farklı iş kollarında 

faaliyet gösteren iş insanlarının medya sahipliği arzularının altında da bu yatmaktadır. 

Sahiplik yapılarının değişmesi sonucu yayın politikası değişen ve bunun 

sonucunda da bilinçli okur potansiyelini yitiren gazetelerin, kitle gazeteciliğine 

yönelerek magazin olgusunu başat faktör olarak ele almasıyla bilinçli okur kitlesi 

basından kopmuştur. Yapılan magazinel ağırlıklı haberlerle, apolitik olan, şov amaçlı 

bir gazetecilik tezahür etmiştir. Bunun yanında ana gelir kaybı seri ilan ve reklam olan 

basın kuruluşlarında, haber – reklam, köşe yazısı – reklam arasındaki sınırlar da gittikçe 

muğlaklaşmıştır. 

Bu noktaya kadar yapılan girişin somut örneklerine bakılmak istenirse, 1980 

sonrası Türk medyasında meydana gelen dört kırılma noktasından bahsedilebilir. İlki 

Doğan Grubu’nun medyaya yatırım yaparak sektör dışında bu alana giren ilk büyük 

sermayeli iş grubu olması, ikincisi 1990’lı yıllarda yaşanan holdingleşme süreci ve 

üçüncüsü 2000 sonrası kamunun TMSF aracılığıyla bazı medya kuruluşlarına el 

koyması ve el koyulan medya gruplarının farklı iş adamlarınca satın alınmasıdır 

(Kuyucu, 2011: 226) Bu sürecin sonunda Türk medyasındaki mülkiyet ve sahiplik 

ilişkileri büyük bir dönüşüm geçirmiştir. 

 

3.1.1. Medya Ekonomisini Etkileyen Faktörler ve Medya Endüstrisinin 

Yapısı 

 

İşletmelerin, ekonomik mal ve hizmet üretmek için organize edildiğini 

düşündüğümüzde, medya kuruluşları da bu amaçla hareket etmektedir. Serbest piyasa 



29 
 

ekonomisi içerisinde bu faaliyetleri etkileyen faktörler bulunmaktadır. Bunlar; piyasa 

faktörleri, maliyet faktörleri, düzenleyici faktörlerdir ve bariyerlerdir. (Picard, 1989: 48) 

Piyasa faktörleri incelendiğinde, mevcut pazardaki yapısal özellikler akla 

gelmektedir. Faaliyet gösterilen ülkenin mevcut siyasi iklimiyle bağlantılı olarak 

ekonomik durumu, sermaye miktarı belirleyici faktörlerdir. Bunların yanında o 

ülkelerdeki hedef kitle, reklam verenlerle olan ilişkiler ve pazardaki rekabet de öne 

çıkmaktadır. 

Maliyet sınırlılıklarında ise gerçekleştirilecek medya üretimiyle ilgili 

organizasyonlar için gerekli maliyet kalemlerine denk düşmektedir. Üretilecek medya 

ürünleri için gerekli donanım-teknik gereksinim maliyetleri, içerikler için gerekli 

maliyetler, reklam ve pazarlama giderleri yer almaktadır. 

Düzenleyici güçler ise, faaliyet gösterilen ekonomik ve idari sınırlıkları ifade 

eder. Yasalar ve düzenleyici kamu kurumlarıyla belirlenen bu faktörler, teknik ve 

yapısal düzenlemelerle, medya içeriklerine yönelik düzenlemeleri kapsar. Türkiye’de 

RTÜK, hem teknik ve yapısal düzenlemeler hem de medya içeriklerine yönelik 

davranışsal düzenlemelerle medya işletmelerine yayın gerçekleştirme lisansı 

vermektedir. 

Bu sayılanların haricinde geleneksel medyada ve yayıncılık sektöründe çeşitli 

piyasa tökezlemeleri görülebilmektedir. Bu tökezlemeler kamu malı niteliğinden 

kaynaklanır (Doyle’dan akt. Geray, 2019: 41). Geleneksel yayıncılıktaki piyasa 

başarısızlıklarını ise; kamu malı niteliği, asimetrik enformasyon, olumsuz dışsallıklar ve 

nitelikli ürünlerin gerekliliği şeklinde sıralamak mümkündür. Kamu mallarının piyasa 

tökezlemelerine yol açması, parası ödenmeyen bir kişinin bir mal ve hizmetten 

faydalanmasının engellenmediği durumlardır ve geleneksel karasal yayıncılık bu 

duruma örnek gösterilmektedir (Geray, 2019: 42). 
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Bir diğer piyasa başarısızlığı nedeni olan asimetrik enformasyon olgusunda ise, 

kullanıcıların yayını izleme amaçlarının farkında olmalarına rağmen karşılarına gelen 

hizmetteki içeriğin kendi istekleri olup olmadığını bilmemelerinden kaynaklanır. 

İzleyiciler, o yayından memnun kalıp kalmadıklarını ancak bütün yayını izleyip 

bitirdiklerinde farkına varabilmektedirler. 

Olumsuz dışsallıklarda ise yayıncılık sektörünün getirdiği ters dış etkiler 

belirleyici olmaktadır. Televizyonlarda sabah kuşaklarında, insanları doktora gitmek 

yerine bir takım bitkisel ve alternatif tedavi yöntemlerine yönelten yayınlar, bir tür 

toplumsal maliyet yaratmaktadır. Benzer şekilde dizi ve filmlerdeki şiddet sahneleri de 

şiddetin özendirilmesi yoluyla toplumsal bir maliyet yaratır. Düzenleyici kuruluşların 

bu noktadan hareketle gerçekleştirdikleri özel düzenlemeler yer almaktadır. 

Nitelikli ürünlerin gerekliliği başlığında ise bir mal ve hizmetin getireceği 

olumlu ve olumsuz dışsallıklara vurgu yapılmaktadır. İnsan sağlığı üzerine bilgilendirici 

içeriklere sahip bir program, “en çok izleme” saatlerinde yer almıyorsa, insanlar farklı 

türden eğlence programlarına yönelebilirler. Bu da olumlu dışsallıkların 

gerçekleşmesini engeller. Reklamverenler de buradan hareketle prime time denilen en 

çok izlenen zaman dilimlerini kendilerine hedef olarak seçmektedir.  

 

3.1.1.1. Yazılı Basın Medya Ekonomisi 

 

İcat edildiği dönemden itibaren iletişimin, insan ilişkilerinin ve toplumsal 

yaşamın temel öğelerinden biri olan yazı, tarih yazımı olarak düşünülen gazetecilik ve 

medya için de bir başat unsur olmuştur. Kültürel iletişimin yanı sıra diğer medya 

teknolojileri için de yine gerekli altyapı yazının varlığına bağlıdır. 

24 Ocak 1980 tarihinde alınan kararlara kadar olan süreçte, gazeteci kökenli 

olan isimlerin mülkiyetinde olan ve genellikle reklam ve seri ilanlarla, dönem dönem 

devlet destekleriyle ayakta kalan yazılı basın, sonrasında yasama, yürütme ve yargı 
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erkinden sonra dördüncü güç olarak adlandırılan basında söz sahibi olarak ticari 

faaliyetlerinde kendilerine avantaj sağlamak isteyen güç odaklarının yönetimine 

girmiştir. 

24 Ocak kararlarının ardından devam eden yıllarda kağıt fiyatlarının sürekli 

katlanması, basının mali yapısını olumsuz yönde etkilemiştir. Bu durumun neticesinde 

pek çok gazete son yıllarda basılı medyadan dijitale geçiş yapmıştır. Bunun son 

örneklerinden biri Habertürk olmuştur. 

Artan gazete kağıdı fiyatları ve hükümet baskısı karşısında tarafsız ve doğru 

yayıncılıktan uzaklaşan yazılı basın, bu cendereden kurtulmanın yolunu reklam ve ilan 

gelirlerine sarılmakta bulmuştur. Ancak reklamverenleri ikna etmek ve pastadan alınan 

payı arttırmak için, düşen tirajlara karşı bir çözüm bulunması gerekliliği doğmuştur. 

Bunun sonucunda da gazeteler, kuponla ürün dağıtmaya başlamış ve “kupon 

gazeteciliği” ortaya çıkmıştır. 

 

3.1.1.2. Yazılı Basın Medya Ekonomisinin Yapısı 

 

Geleneksel kağıt gazetecilikte iş modelleri, ürünün maliyetinin altına satılması 

yoluyla geniş kitlelere ulaşılması ve bu geniş okuyucu kitlesi yoluyla reklam verenlerin 

dikkatini çekerek gelecek gelirlerle döngünün devam edilmesi ilkesine dayanmaktadır. 

Gazetenin kadrosunda yer alan muhabir, editör, yazarlar ve grafikerler hem satın alınan 

içeriği işleyerek hem de özel içerikleri işleyerek içerik üretimini sağlamaktaydı. 

Gazeteler de satış rakamlarına ve okuyucusunun sosyo-demografik özelliklerine göre 

reklamlardan pay alıyordu. (Geray: 2019, 141-142) 

Ancak Ekonomik Gelişme için İşbirliği Örgütü (OECD)’nün “İnternet Çağında 

Haberler: Gazetecilikte Yeni Eğilimler” başlığını taşıyan raporu, geleneksel kağıt 

gazeteciliğin televizyonun yanında internet teknolojisiyle ilişkili olarak baskı altında 

kalmasını ve gazetelerin reklam gelirlerinin ve baskı sayısında önemli bir düşüş 
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yaşandığını ortaya koymuştur (Geray, 2019: 142). Gazetelerin reklam gelirlerinde düşüş 

yaşanırken, dijital reklamlarda artış gerçekleşmektedir. 

Yazılı basın mecrasının ana gelir kaynakları reklam, tiraj ve buna bağları 

olarak basım geliri oluşturmaktadır. Bir hizmet üretimi gerçekleştirilen yazılı basında, 

kağıt gazetenin yani ürünün etkisini üzerinde basılı olan haberler ve fikirler 

belirlemektedir. 

Yazılı basın mecrasının işletme modelinde iki ayrı ürünün satışı yer almaktadır. 

Bunlardan ilki; gazete ürününün satışı yani tiraj, ikincisi ise hedef kitlenin reklam 

verene ulaşmasını sağlayan reklam alanlarıdır (Kuyucu, 2011: 45). Özellikle 1980 

sonrasında yazılı basın mecraları, fiyat artışlarından yeterince gelir sağlayamadığı için 

ayakta kalabilmek adına bunlardan ikincisine sıkı sıkıya sarılmış durumdadır. Çünkü bu 

gelir kalemleri arasında en büyük pastayı reklam gelirleri oluşturmaktadır. Ancak 

reklam gelirleri, gazetenin yayınlandığı ülkenin ekonomik yapısı ve reklam piyasası 

dinamiklerine göre değişkenlik gösterebileceği unutulmamalıdır. 

Türkiye’deki yazılı basında göze çarpan özelliklerden biri, şişirilmiş tiraj 

rakamlarıdır. Pek çok gazete, bayi satışının dışındaki yöntemlerle tiraj rakamlarını 

olandan daha yüksek göstererek gerçek olmayan tirajlarla reklamverenleri etkilemeye 

çalışmaktadır. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’nun verilerine göre, gazete ve 

dergilerin tirajı, 2019 yılında bir önceki yıla göre %8 düşüş göstermiştir. Türkiye’de 

2019 yılında yayımlanan gazete ve dergilerin toplam tirajı 1 milyar 259 milyon 68 bin 

89 olarak açılanırken bu rakamın %94’ünü gazeteler oluşturmuştur. 

Türkiye’de resmi ilanların gazete ve dergilerde yayınlanmasına aracılık eden 

kurum Basın İlan Kurumu’dur. Kurumun 2019 yılında bu faaliyetler için ayırdığı bütçe, 

2018 yılına göre %2,8 artarak 467 milyon TL olmuştur. 

Sadece yazılı basın için değil, tüm medya ekonomisi için en büyük tehditlerden biri 

tekelleşme olgusudur. Tek bir satıcının bulunduğu ve yakın ikamesi bulunmayan bir 
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malın üretildiği ve pazara dışarıdan girişlerin engellendiği piyasalara tekel piyasalar 

denmektedir. (Kuyucu, 2011:  29)  

Tekelleşmenin artması, fikir üretimine dayanan gazetecilik için büyük bir 

tehdit oluşturmaktadır. İletişim araçlarının belli güç odaklarının elinde toplanması, 

medyadaki çoksesliliğe zarar verirken, demokrasinin temel ilkesi olan farklı görüşlerin 

kendini ifade edebilmesi ilkesini de yok etmektedir. Egemen düşüncelerin dışında kalan 

grupların düşüncelerinin medyada yer almaması, bu grupların da kendi düşüncelerini 

açıklamaktan çekinmesine ve medyada sermaye sahipleriyle onların yakın olduğu güç 

odaklarının görüşlerinin hakim olmasına neden olmaktadır. Aynı medya grubunun 

bünyesinde bulunan birden fazla gazete ya da televizyon kanallarının bulunması, hem 

bilgi çeşitliliğine ket vurmakta hem de havuz haberciliğiyle istihdam gereksinimi 

azaltılarak işsizlik sorunu ortaya çıkarmaktadır. 

3.1.2. Online Medya Ekonomisi 

 

Mikroblog siteleri ve sosyal medyanın yükselişiyle, dijitale yönelen gazeteler 

için online medya büyük bir ağırlık kazanmaya başlamıştır. İlk zamanlar stratejilerini 

yazılı basına olan ağırlık korunmakla birlikte dijitale de doğru kaydıran gazeteler, yeni 

medya teknolojilerindeki gelişmeler, akıllı telefon kullanımının yaygınlaşması ve sosyal 

medyanın popülerleşmesiyle dijitale olan ilgisini arttırmıştır. Reklamverenlerin de 

dikkatinin dijitale kaymasıyla birlikte bu mecralara yönelik çalışmaları artan gazeteler, 

online medyaya yönelik yeni politikalar geliştirme çalışmalarına yöneldi. 

Yeni medya teknolojilerinin gelişimi, gazeteciliğe yeni olanaklar getirdi. Bu 

olanaklar beraberinde etik problemleri de doğurması sebebiyle, hem gazeteler hem de 

gazeteciler için yeni bir çağ başladı. World Wide Web’in doğuşuyla birlikte online 

habercilik kök salmaya başladı. Öyle ki İngiliz The Telegraph gazetesi, bu yönde dijital 

gazetelerin öncülerinden biri olarak kabul edilmektedir. Türkiye’de ise web’e taşınan ve 

çevrimiçi yayına başlayan ilk mecra 1995 yılında Aktüel Dergisi oldu. Milliyet gazetesi 
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ise, 1996 yılında tüm içeriğiyle yayınını eşzamanlı olarak web’e taşıdı. Milliyet’in bu 

adımlarını daha sonraki yıllarda, Hürriyet, Sabah, Cumhuriyet ve diğer medya devleri 

takip etti. (Karaca, 2019: 3) 

Web 2.0’ın ortaya çıkışı ve yeni medya teknolojilerindeki gelişmeler, 

yakınsama kültürüyle birlikte gazetecilik pratikleri üzerinde büyük bir etki yarattı. 

Gazeteler art arda dijital ortama geçiş yaparken, haber endüstrisinin gelir modellerinde 

de değişimler yaşandı. Dijital medya, reklamverenler için yeni fırsatları beraberinde 

getirirken, dijital gazeteler de yeni gelir modelleri yaratma imkanları buldu. 

Sürdürülebilir bir gelir için dijital gazeteler, reklamverenlerin ilgisini çekebilmek adına 

yeni yayın politikaları geliştirme yoluna gitti. 

Online medya ekonomisinin, sayısal iletişimin gelişmesiyle farklı bir 

boyutundan da bahsetmek gerekmektedir. Bu noktada, kapitalizmin ortaya çıkışı ve 

2.Dünya Savaşı sonrasında gelişmekte olan ve gelişmiş, çevre ve merkez ülkeler 

arasındaki sömürü mekanizmasını hatırlatmak anlamlı olacaktır. Daha önceleri askeri 

işgallere dayalı olan sömürü düzeni yerini artık, politik, ekonomik ve kültürel yollarla 

üretilen teknolojik sömürgeciliğe bırakmıştır. Kısacası iletişim alanı da elektronik 

sömürgecilik, masaüstü sömürgecilik gibi kavramlarla bu mücadelenin verildiği bir saha 

haline geldi. Sayısal iletişimin gelişmekte olan ülkelerdeki marjinal kitleleri de müşteri 

kılabilmesi ve bu ülkeleri birer pazar haline getirmesi önemli bir özellik olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Masaüstü sömürgecilik ile gelişmiş ülkeler, bilgi ve iletişim 

teknolojilerine ve bunların ürünlerine ihtiyaç duyan ülkeleri teknolojik tahakküm altına 

almışlardır. Bu süreçte çevre ülkeler, tükenecek olan doğal kaynaklarını satarak,  

yazılım, bilgi, içerik gibi büyük ölçüde tükenmeyecek olan ürünler satın alacaklardır 

(Babe’den akt. Geray, 2019:67). 
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3.1.2.1 Online Medya Ekonomisinin Yapısal Özellikleri 

 

Yeni bir reklâm zemini sunan internet gazeteciliğinde, ulaşılmanın, tercih 

edilmenin, yaygın ve cazip olmanın göstergesi geleneksel gazetecilikte olduğu gibi satın 

alınma değil; tıklanma oldu (Dönmez, 2010: 105) Geleneksel gazetecilikte reklam 

alabilmek için tirajını kullanan yani okuyucu sayısını pazarlayan gazeteler, internette 

bunu tıklanma, okunma sayısı üzerinden sitelerine trafik sağlayarak yapmaya başladı. 

Kısacası internet gazeteciliğinde, “ne kadar trafik, o kadar reklam” şiarı geçerli 

olmuştur. 

Bilgisayar ve ağ teknolojisinin yanında mobil teknolojilerinin de gelişimi ve 

sosyal medyanın ortaya çıkmasıyla haber ulaştırma ve duyurma pratikleri de bu alanlara 

göre şekillenmeye başladı. Kişisel blogların ardından Facebook ve Twitter gibi 

alternatif haber kaynakları kendi özellikleri bağlamında bu dönüşümü hızlandırırken, 

geleneksel gazetelerin haberi satma kaygısı, iç sayfadaki haberleri okutma amacı 

sebebiyle ilk sayfadan duyurdukları sansasyonel başlıklı haberlerin yeni boyutu olarak 

sosyal medyadaki tık tuzağı başlıkları ortaya çıktı. Sokaklarda “yazıyor… yazıyor” 

şeklinde bağırarak gazetelerin içeriğini sunmaya ve haberi satmaya çalışan müvezzi 

çocuklardan, okurda merak, korku, heyecan vb. duygular uyandırarak haberi tıklatma 

kaygısı güden bir haber sunuş biçimine evrim yaşandı. 

Yakınsama kültürü ve dijitalde enformasyonun marjinal üretim maliyetinin 

sıfıra yakın oluşu, bu alana yönelen gazetelere önemli bir maliyet avantajı getirmiştir. 

Haber gibi çabuk tüketilen bir meta, basılı gazetede yaşanan yer ve zaman baskısı gibi 

sorunları geride bırakmıştır. Haber üretim sürecinin maliyetinin de neredeyse sıfıra 

inmesiyle dijital ortamda haberciliğe büyük avantajlar getirmiştir. Bu noktada dijitalde 

başat aktör, haber içeriğinin yanında, hatta çoğunlukla önünde, haberin “soslanarak” 
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pazarlanması olmuştur. Yazılı basında da baştan beri tüketici olan okur, manipülasyona 

açık hale gelmiştir. 

Bu noktada medya endüstrilerinde çalışmakta olan kültür işçilerinin rolleri ise 

ayrı bir tartışma konusudur. Bazı ekonomik politikçilere göre medya profesyonelleri, 

bulundukları medya kuruluşunun sermayedarlarına göre göreli özerkliğe sahiptirler 

(Golding ve Murdock, 2002). Ancak Garnham ise bunun tam tersini savunmaktadır. 

Murdock (1982) editoryal kadronun göreli bir özerkliğe sahip olduğunu kabuletmekle 

birlikte, genel yayın yönetmenleri veya üst düzey yönetici kadroların, 

mülkiyetsahipleriyle doğrudan ilişkileri nedeniyle haber içeriklerini denetim altında 

tutulabildiğini önesürmektedir. 

 

3.1.2.2. Online Gazetecilikte İş Modelleri 

 

Online gazetecilikte gelir modelleri incelendiğinde iki önemli yaklaşımla 

karşılaşılmaktadır. Bunlar; ABD merkezli New York Times’ın başını çektiği dijital 

abonelik modeli ve İngiltere merkezli The Guardian’ın başını çektiği bağış modelidir. 

Dijital abonelik modelinde içerik ücretli olarak okuyucuya sunulmaktadır. 

Okur, içeriğe ulaşmak istediğinde abone girişi yapması gerekmektedir. Ancak Financial 

Times örneğinde görüleceği üzere bu modelin içerisinde farklı teklifler bulunmaktadır. 

Örneğin FT okurlarına, deneme aboneliği, temel abonelik, sınırsız abonelik ve ticari 

abonelik gibi farklı abonelik modelleri sunmaktadır. Okur bunlardan kendisi için uygun 

olanını seçerek gerekli abonelik ücretini ödeyerek makale ve içeriklere 

ulaşabilmektedir. Bu modeli uygulamaya başlayan ilk gazete Ocak 1997’de Wall Street 

Journal olmuştur (Demir, 2019: 56) 

Dijital gazetelerin uyguladığı bir diğer model ise ödeme duvarıdır. Tam ödeme 

duvarı, özel içerikler için ödeme duvarı ve karışık model olarak kendi içerisinde üçe 

ayrılan bu model, temelde abonelik sistemine dayanmaktadır. Ancak abonelik modeline 
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göre kullanıcıya günlük ücretsiz erişebileceği içerikler konusunda daha fazla esneklik 

tanımaktadır. Özel içerik modelinde; genel haberlere erişim ücretsizken, gazetenin özel 

çalışmaları için ödeme yapılması gerekmektedir. Karışık modelde ise kullanıcılar 

günlük erişebileceği ücretsiz içerik kotasını doldurduktan sonra ücret ödemek 

durumundadır. 

Bağış modeli de abonelikten farklı bir noktada bulunmamaktadır.  Bu modelde 

de okurdan gelen gelir önem taşımaktadır ancak farkı yaratan nokta içeriklerin ücretsiz 

olarak okuyucuya sunularak, okuyucudan bağış yapmasını istemektedir. Haberlerin 

sonunda yer alan editöryal not ile, bağımsız gazeteciliğe devam edilebilmesi için 

okurlardan bağış yapması istenmektedir. Türkiye’de de Birgün bu modelle 

çalışmaktadır. 

Son dönemde en çok rağbet gören model ise kitle fonlama (crowdfunding)’dır. 

Ağırlıklı olarak araştırmacı gazetecilikte kullanılan bir gelir yaratma modeli olan 

kitlesel fonlamadan online mecraya geçmek isteyen gazeteler de yararlanmaktadır. Eşik 

bekçisi görevi gören editörlerin by-pass edilerek içeriğin direkt olarak okuyucuya 

sunulduğu ve bunun karşılığında okurların desteği istenen bu modelde, okur odaklı 

habercilik anlayışıyla kar maksimizasyonu amacı minimumda tutulup okurun gözünde 

itibar kazanmak hedeflenmektedir. Bu modeli başarıyla uygulayan en iyi iki örnek ise 

De Correspondent ve Krautreporter gazeteleridir. Okurlarından elde ettikleri gelirle 

bağımsız gazetecilik yapma amacındaki bu kuruluşlar için editöryal bağımsızlık ve 

şeffaflık en önemli ilke olarak göze çarpıyor. Bu modelle elde ettikleri gelirleri yine 

benzer projeler için harcayan bu iki gazete, başarılı kitlesel fonlama kampanyalarıyla 

diğer dijital gazetelere de örnek olmuştur.Bunların dışında klasik reklam modeli de 

bulunmaktadır. Yazılı basın da olduğu gibi ücretsiz olarak sunulan içerik, reklam 

gelirleriyle desteklenmektedir. 

 



38 
 

 

 

4. BÖLÜM - TIK TUZAĞI 

 

Daha önce araştırmada ele alındığı gibi, Web 2.0 sonrası dönemde bilginin 

sürekli ve küresel bir şekilde yayılması, haber odalarını izleyicilere ulaşmak ve artan 

rekabette öne çıkmak için yöntemlerini dijital teknolojideki yeniliklerle şekillendirmeye 

ve değerlendirmeye zorlamıştır.. 

Yeni medya teknolojilerindeki gelişme ve çeşitlenmeler, gazeteleri geleneksel 

medyadan dijitale yönlendirmiş ve bu da gazetecilik pratiklerinde önemli değişikliklere 

yol açmıştır. Geleneksel medyadaki tiraj ve reyting, dijital gazetecilikte yerini tıklanma 

sayısına bırakmıştır. Gazeteler reyting ve tiraj sayıları yerine artık tıklanma sayıları ve 

sitelerine çektikleri trafik istatistikleriyle reklam verenleri dijital ortama çekmeye 

çalışmaktadır. Bu noktada da dijital gazeteler yeni medya teknolojilerinin sunduğu 

olanaklarla geleneksel gazeteciliğin iş yapma modellerinden farklı modeller 

geliştirmiştir. Geleneksel medyadaki rekabetin yerini dijital ortamdaki tıklanma sayısına 

bırakmasıyla haber üretim sürecindeki rekabet unsurları da farklılık göstermiştir. 

Geleneksel medyadaki haber atlatma kavramı dijital medyada yerini haberi ilk veren 

olma amacına bırakmış ve haber odalarında hız kavramı öne çıkmıştır. İnternetteki bilgi 

akışı bolluğunda öne çıkmak için dijital haber odaları, okuyucuları paylaşılan içeriği 

okumaya teşvik etmek için akılda kalıcı başlıklar kullanmaya başlamıştır ve bu 

başlıkları tık tuzağı, tık yemi 'Clickbait' gibi kavramlarla ifade edilmeye başlanmıştır. 

 

4.1. Tık Tuzağının Tarihçesi ve Üzerine Yapılan Tanımlamalar 

 

Dijital gazetelerin sitelerindeki ziyaretçi sayısını artırmak için kullandıkları en 

popüler yöntem olan tık tuzağı başlıklar, ifadeler ve görsellerle yapılan haber 

sunumlarıyla olmaktadır. Uluslararası literatürde “clickbait” olarak geçen tık tuzağı, 
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Oxford sözlüğünün web sayfasındaki tanımı ile “ana amacı ilgi çekmek ve ziyaretçileri 

ilgili web sitesinde yer alan linke tıklamak üzere cesaretlendiren içerikler” olarak 

tanımlanmaktadır. Cambridge Dictionary ise, “İnsanların dikkatini çekmeyi ve web 

sitelerinin bağlantılarını tıklamaya teşvik etmeyi amaçlayan makaleler, fotoğraflar vb.” 

tanımını yapmaktadır. Haber değeri varmış gibi bir izlenim veren, heyecan, korku ve 

endişe, merak gibi öğeleri tetiklemeye yönelik başlıkların ve bağlantıların kullanımının 

ön plana çıktığı tık tuzağına sahip haberlerde, haber başlıkları, habere ilişkin en önemli 

bilgilerin tık eyleminin arkasına saklanmakta ve yaratılan merak öğelerinin ancak tık 

eylemi sonrasında anlam kazanabilmesi ilkesi etrafında kurgulanmaktadır. (Özyal, 

2016:  273) 

Click-bait kavramına dair ilk tanımlama 2006 yılındaki bir blog yazısında 

yapılmıştır. Jay Geiger isimli kullanıcı, kişisel bloğuna başka bir site üzerinden 

yönlendirme yaparak, “Tıklama tuzağı deneyime katıldığınız için teşekkür ederim” 

başlıklı bir post paylaştı. 

Tık yemi, clickbait olarak nitelendirilen başlıklar için farklı tanımlamalar 

yapılmıştır. Chen ve diğerleri (2015: 15) “yanlış haber” derken, Işık ve Koz (2014) “çöp 

haber” terimini kullanmış, Dönmez (2010: 105) ise “kapan manşetler” ifadesini 

kullanmıştır. 

Tık tuzağı başlıklar için, “kapan manşetler” tanımlamasını yapan Dönmez, 

haberi değeri izlenimi varmış gibi gözüken ve merak, korku, endişe, heyecan, yakınlık 

gibi duygular doğuran bu başlıkları Van Dijk’ın söylem analizi tekniğine tabi tutmuştur. 

Çalışma sonucunda;  “Dikkat!”, “Dünya’nın…”, “Türkiye’nin…”, “En”, “İlk”, 

“Büyük…”, “Flaş”, “Olay Yaratmak, “Tarih Yazmak”, “Şok”, “Skandal” gibi 

ifadelerle, “acaba”, “hangi” gibi soru ifadelerinin tık tuzağı başlıklarda kullanılan belli 

başlı manşetler olduğu görülmüştür.  
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Blom ve Hansen’in Danimarka’da 10 farklı web sitesi üzerine yaptıkları 

çalışma, basındaki ticarileşme ve tabloidleşmenin, haberin tıklanmadan içeriğinin 

anlaşılamadığını ortaya koymuştur (2015, 98).  Bu çalışmada reklam, tık odaklı 

haberciliğin temel belirleyici unsuru olarak belirtilmiştir. 

Tık tuzağı haber başlıklarıyla ilgili uluslar arası literatürde getirilen en 

kapsamlı sınıflandırma Kakarla ve Ganguly’e ait çalışmada yer almaktadır. Dilbilimsel 

bir analiz sonucu ortaya çıkan ve 15 bin kişi ile gerçekleştirilen görüşmeler sonrası elde 

edilen verilerle, tık tuzağı haber başlıklarıyla ilgili bazı sınıflandırmalar yapılmıştır. 

Bunlar:  

- Başlıkların uzunluğuna göre gerçekleştirilen sınıflandırma 

- Abartılı terimler ve ortak kelimelerle oluşturulan başlıklar 

- Başlıklarda yer alan özneler ve sahiplik ekleriyle oluşturulan başlıklar 

- Başlıklarda konuşma bölümlerinin bir kısmının verildiği başlıklar olarak 

sınıflandırılmıştır (Kakarla ve Ganguly, 2016: 3-4). 

Bir başka çalışmada ise tık tuzağı haber başlıkları, başlıkta yer alan kelimelerin 

kullanılma amaçlarına göre; 

- Abartı başlıklar 

- Gerilim yaratabilmek amacıyla ayrıntıların çıkarıldığı başlıklar 

- Uygunsuz ve kaba kelimelerin kullanıldığı başlıklar 

- Büyük harf ve noktalamaların aşırı kullanıldığı başlıklar 

- Müstehcen veya rahatsız edici olan konuların yer aldığı başlıklar 

- İma edilen şeylerin örtük olarak verildiği ya da verilmediği başlıklar 

- Merak uyandırmak için atılan belirsiz başlıklar 

- Tartışma yaratabilecek makalelere dayanan başlıklar olarak sınıflandırılmıştır 

(Biyani vd. 2016: 94-95). 
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Tık tuzağı başlıklar, uyandırdığı merak, endişe, korku gibi duyguların yanında, 

yanlış enformasyonun dolaşımına da hizmet etmektedir. Gazetecilikte haber başlığını, 

haberin “vitrindeki temsili” olarak düşündüğümüzde, haber başlıklarının ilgi çekici ve 

merak öğesi taşımasıyla beraber haberin içeriğiyle de uyumlu olması ve haberi en iyi 

biçimde yansıtabilmesi önemlidir. Korkmaz Alemdar ve Ruhdan Uzun'un "Herkes İçin 

Gazetecilik" kitabında haber başlıkları için şunlar söyleniyor (2013, 89-90):  

"Başlık, haberin birkaç kelimeden oluşan ve çoğunlukla bir yargı bildiren kısa 

bir özetidir... Başlık, okuyucuya haberin ne olduğunu, ne hakkında olduğunu anlatır. 

Okuyucu haberleri başlıklarına göre seçer, eğer başlık ilgisini çekerse haberi okur... İyi 

bir haber başlığının hem haberin içeriğini en iyi biçimde yansıtabilmesi hem de bunu en 

az sözcük kullanarak başarabilmesi gerekir. Haberin içeriğiyle uyuşmayan başlıklar bir 

süre sonra okuyucunun o gazeteden uzaklaşmasına neden olur. Başlık aynı zamanda 

okuyucunun ilgisini çekmelidir. Ancak burada ilginç olmak adına haberin içeriğini 

yansıtmayan başlıklar seçilmemelidir. Başlık atarken haberi tek bir cümle gibi 

düşünmek ve bu tek cümleyi en kısa biçimde, fakat anlamı bozmadan yansıtabilmek için 

çaba harcamak gerekir." 

Tık tuzağı, clickbait tarzı başlıklar ve haber spotlarıyla, siteye ziyaretçi çekmek 

isteyen editörlerin, bu noktadaki eşik bekçisi rolüne de değinmek gerekmektedir. 

Geleneksel gazetecilikte haber seçme/eleme kararında etkili olan editörün dijitaldeki 

etkin rolü, bu bağlamda tık tuzağı başlıklı haber paylaşımlarında yeniden üretilmiştir. 

Daha önce ideoloji, medya dışı düzey, kurumsal düzey, medya rutinleri ve kişisel 

davranışların belirlediği medya içerikleri etkiler hiyerarşisinde (Shoemaker ve Reese, 

1991: 183-207), editörün rolü dijitalde de katlanarak devam etmiştir. Nitekim literatürde 

yer alan çalışmalar bakıldığında, editörlerin bu rol kapsamında siteye gelen ziyaretçi 

trafiğini ve sayısını fazlasıyla kontrol ettiği, bu istatistiklerin editörün eşik bekçiliği 

rolündeki kararlarına etki ettiği görülmektedir. (Koralp ve Özel, 2018: 920). 
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Bir başka çalışmada ise okuyucuların, tık yemi başlıklara karşı algılarına 

odaklanılmış ve okuyucu davranışları analiz edilmiştir. Karaca’nın araştırmasına göre, 

tık tuzağı başlıklar, okuyucuların gözünde olumsuz bir algıya sahip ve bunu kullanan 

haber mecralarına karşı da negatif bir tutum söz konusudur. (Karaca, 2019) 

Haber unsurlarının ya hiç verilmediği ya da örtük olarak verildiği, okurun 

dikkatini çekebilmek için ilgili çekici ifadelerin kullanıldığı, haberin içeriğiyle çelişen 

ve farklı anlamların anlaşılmasına sebebiyet veren tık tuzağı başlıklar ile ilgili 

Türkiye’deki ana akım medyayı temsilen en çok ziyaret edilen dijital gazetelerdeki 

başlıkları inceleyen Özyal, 9 farklı kategori belirlemiştir. (2016: 289-296) 

- Yarım cümle ile kurulan haber sunumları 

- Öznenin ya da nesnenin gizlendiği haber sunumları 

- -Referans kelimeler üzerinden kurulan haber sunumları 

- Klasik tık odaklı haber sunumları 

- Görüntünün ön planda olduğu haber sunumları 

- Şok-flaş-bomba-son dakika temalı haber sunumları 

- Karma kategori 

- Haberin içerisinden seçilen cümlelerin veya anahtar ifadelerin kullanılması  

- Gazetenin yorumunun veya değerlendirmesinin başlık olarak kullanıldığı haber 

sunumlarıdır. 

Belirtilen bu kategorilerin dışında kullanılan taktiklerinden biri de fotoğraf 

galerisi taktiğidir. Kullanılan ilgili çekici başlıkla siteye çekilen okur, kendini bir 

fotoğraf galerisinin içinde bulur. Bir sonraki görsele geçilerek ziyaretçinin görselleri 

tıklaması sağlanır ve verilmek istenen bilgi çoğunlukla fotoğraf galerisinin en 

sonundaki fotoğrafla birlikte okuyucuya aktarılır. Haberin parça parça verildiği bu 

kategoride, görseller arasında reklamlar da yerleştirilmektedir. Geray bu tür kullanımlar 

için “habgaler” teriminin kullanılmasını önermiştir (Geray, 2019: 157). 
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Geray bu noktada tık tuzağı başlıklar ile “bulvar gazeteciliği” arasında bir 

bağlantı kurmaktadır. Fanatik gazetesi üzerinden verdiği örnekte, en az 1 kadın 

fotoğrafının manşet kutucuklarının içinde yer aldığını ve başlığın da genellikle “ünlü 

futbolcuların eşleri” minvalinde kullanılarak kadının nesneleştirildiğine ve bu sayede de 

bu içeriğin sayfadaki trafiği arttırdığına dikkat çeker (Geray, 2019: 157).  

4.2. Tık Tuzağı Haber Başlıklarıyla Mücadele Yöntemleri 

 

Pozitif, abartılı, heyecan, merak, kuşku ve korku uyandıran kelimelerle 

okuyucuyu çekmeye yönelik olarak kullanılan tık tuzağı başlıklarla ilgili üzerinde 

durulması gereken bir konu da bu tür haber başlıklarıyla mücadele yollarıdır. Bunların 

en bilinenleri sosyal medya platformları tarafından kullanıma alınan, “hide all posts 

from” gibi içerik engelleme ve bu içeriğin yayılmasını önleme uygulamasıdır.  

Sosyal medya platformlarının yanı sıra, Google Chrome için geliştirilen, “Stop 

Clickbait”, “This is Clickbait”, “Clickbait Killer”, “Clickbait Blocker” , Firefox için 

geliştirilen ve “Clickbait Remover for Youtube” gibi tarayıcı uzantıları bulunmaktadır.  

Bu uzantıların Facebook’un 2018 yılında algoritmasında yaptığı değişiklikle birlikte 

özellikle bu platformdaki tık tuzağı paylaşımları önemli ölçüde engellediği görülmüştür 

(Kakarla ve Gangualy, 2016: 3) Twitter’da yer alan “Limonhaber”, “Spoilerhaber” ve 

“Boşunatıklama” gibi gönüllü girişimler, tık tuzağı başlıklara başvuran kuruluşları ve 

haberlerini ifşalayarak, kullanıcılarla haberin bilinmesi gereken öğelerini tweet atarak 

paylaşmaktadır. 
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5- BÖLÜM- MEDYA PROFESYONELLERİYLE YAPILAN GÖRÜŞMELER VE 

ELDE EDİLEN SONUÇLAR 

 

5.1. Araştırma Metodu 

 

Ekonomik getiriyi en çoğa çıkartmak için kullanılan tık yemleme taktiği, dijital 

haber medyalarında editörler tarafından yoğun olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde tık 

tuzağı uygulamasıyla ilgili çalışmalar olmakla birlikte bu çalışmalar çoğunlukla 

betimsel olarak gerçekleştirilmiş ve okuyucu deneyimleri üzerine yoğunlaşmıştır. Bu 

çalışmada ise medyada ekonomik kaygılarla son dönemde sıklıkla başvurulan tık tuzağı 

uygulamasının gazetecilik pratiklerinde ne gibi değişiklikler yarattığı, medya 

profesyonellerinin görüşleri üzerinden araştırılarak ortaya konmaya çalışılacaktır. 

15 yılı aşkın süre Hürriyet’te çeşitli görevlerde bulunan Emre Kızılkaya dışında 

görüşülen kişiler, kişisel tercihleri sebebiyle isimlerinin ve kurumlarının saklı kalmasını 

istemişlerdir. Tamamı ulusal basında çalışan 3’ü kadın olmak üzere 16 editörle 

gerçekleştirilen yapılandırılmış derinlemesine mülakatların sonuçları paylaşılacaktır. 

Kodlama yöntemiyle gerçek isimlerinin baş harfleri yerine farklı harfler kullanılmıştır. 

İletişime geçilemeyen gazetecilere kartopu tekniğiyle ulaşılmıştır. Ayrıca bu bölümün 

sonunda tık yemi haber başlıklarını ifşa eden bir sosyal medya hesabının yöneticisinin 

deneyimleri de yer almaktadır. 

Araştırma Soruları; 

1.Daha önce geleneksel gazetecilik pratikleri içinde çalıştınız mı? Cevabınız 

evetse, geleneksel gazetecilikten dijital gazeteciliğe geçiş sürecini bir editör gözünden 

anlatır mısınız? Gazetecilik pratiklerinde ne gibi değişimler yaşandı? Gelecekte ne gibi 

değişiklikler bizi bekliyor? 

2. Sizce dijital gazetecilikte tık yemleme uygulamasının tercih edilme nedenleri 

nelerdir? 



45 
 

3. Tık yemleme uygulamasını, haberlerinizi sosyal medyada veya web 

sitenizde paylaşırken kullanıyor musunuz? Sizi buna iten sebepler neler? Sitenize trafik 

çekmek ve reklam geliri konusu size bu konuda bir baskı yaratıyor mu? 

4. Sosyal medyada ve web sitenizde tık tuzağı başlıkları kullanıyorsanız, bunu 

daha çok hangi haber kategorilerinde deniyorsunuz? Bu konuda istatistiki bir rakam 

vermeniz mümkün mü? 

5. Tık tuzağı-clickbait başlık kullandığınız zaman okurlardan gelen tepkiler 

nasıl oluyor? 

6. Editör olarak girdiğiniz haberler sonucunda ulaşmanız gereken günlük tık 

sayısı gibi bir hedefiniz oluyor mu? 

7.Tık yemleme uygulamasının gazetecilik üzerindeki olumlu ve olumsuz 

etkileri sizce nelerdir? 

8. Tık tuzağı haberciliğini mesleki açıdan etik bir problem olarak görüyor 

musunuz? Meslektaşlarınız arasında bu uygulama bir etik sorun olarak kabul görüyor 

mu? Medya etiği açısından ne gibi problemler ortaya çıkıyor? 

9. Yeni medya teknolojilerindeki gelişmeler sonucunda ilerleyen süreçte, tık 

tuzağı başlıkların yanında okuru siteye çekebilmek için yeni dijital gazetecilik 

pratiklerinin ortaya çıkabileceğini düşünüyor musunuz? Bunlar neler olabilir? 

10.Türkiye’de tık tuzağı başlıkların yarattığı sorunlar için çözüm önerileriniz 

ya da tavsiyeleriniz nelerdir? 

11.Tık yemleme uygulamasının ana akım,yerel ve alternatif medyada farklılık 

gösterdiği noktalar sizce nelerdir? 
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Tablo 0.1Görüşülen Gazetecilerin Demografik Özellikleri 

Yaş Cinsiyet Yaşadığı 

Şehir 

Mezun Olduğu 

Alan 

Pozisyon Mesleki 

Tecrübe 

30 Erkek İstanbul İtalyan Dili Dış Haberler 

Editörü 

7 Yıl 

28 Kadın İstanbul İletişim Editör 6 Yıl 

50 Erkek İstanbul İİBF Haber 

Müdürü 

27 Yıl 

47 Erkek İstanbul Uluslararasıİlişkiler Editör 23 Yıl 

26 Erkek İstanbul İletişim Fakültesi Editör 3 Yıl 

33 Erkek İstanbul Sosyoloji Spor Editör 12 Yıl 

38 Kadın İstanbul İletişim Fakültesi Editör 12 Yıl 

41 Erkek İstanbul İletişim Fakültesi Spor Editörü 21 Yıl 

29 Erkek İstanbul İİBBF Genel Yayın 

Yönetmeni 

4 Yıl 

32 Erkek İstanbul İngiliz Dili Spor Editörü 6 Yıl 

46 Erkek İstanbul İletişim Fakültesi Editör 15 Yıl 

41 Erkek İstanbul İİBF Editör 15 Yıl 

38 Erkek İstanbul İletişim Fakültesi Editör 15 Yıl 

35 Kadın İstanbul İletişim Fakültesi Editör 8 Yıl 

44 Erkek - - Limonhaber 

Editörü 

Uzun süre 

sektörde 

çalıştıktan 

sonra 

ayrılmış 
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5.2. Bulgular 

 

Kendisini “clickbait savaşçısı” olarak tanımlayan Limonhaber Twitter 

sayfasının sahibine, diğer gazetecilerden farklı sorular yöneltilmiştir. Bu nedenle 

bulgular 15 gazeteci üzerinden değerlendirilecektir. “Daha önce geleneksel gazetecilik 

pratiklerinin içinde yer aldınız mı?” sorusuna 7 gazeteci çalıştım yanıtını verirken, 6 

gazeteci ise hayır yanıtını vermiştir. İki gazeteci de geçiş sürecine denk geldiklerini 

belirtmiştir. 

 

Şekil 0.1Geleneksel gazetecilikte çalıştınız mı? Yanıtını göstermektedir. 

 

Basılı gazetelerin okunma ve  satış  oranlarının  düşmesi  ve  dijital  gazetelerin 

sayısının  artmasının  doğal  bir  sonucu,  basılı  gazetelerde  çalışan  gazeteci  sayısının 

azalması,  dijital  gazetelerde  çalışan  gazeteci  sayısının  ise  artması  olmuştur (Demir, 

2019: 24). 2003-2012 yılları arasında ABD’de geleneksel medyada istihdamın sürekli 

azaldığı ve dijital yerli gazetelerin bu iş kaybını karşılayacak oranda iş yaratamadıkları 

görülmüştür (Geray, 2019: 149). Bu bağlamda, ilk sorunun devamı olarak “Cevabınız 

evetse, geleneksel gazetecilikten dijital gazeteciliğe geçiş sürecini bir editör gözünden 

15 Gazeteci

Çalıştım

Çalışmadım

Geçiş Dönemine Denk Geldim
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anlatır mısınız? Gazetecilik pratiklerinde ne gibi değişimler yaşandı? Gelecekte ne gibi 

değişiklikler bizi bekliyor?” sorusuna dijital süreçlere ayak uyduramayan pek çok 

donanımlı gazetecinin sektörün dışında kaldığını ve kalacağını aktaran A.E. bu noktaya 

vurgu yapmıştır. 

  Çevrimiçi gazetecilik geleneksel gazetecilikten hız, detaycı olmaması,  

etkileşimlilik ve özgürleştirici yapısı itibariyle ayrılmaktadır (Çetinkaya, 2017: 75).  

Ayrıcadijital yerli gazetelerin sosyal medyayı ve fotoğraf, video, ses düzenleme 

uygulamalarını da kullanmasıyla gündem belirleme ve gündemi yakalama işleri 

kolaylaşmıştır. Görüşülen gazetecilerden B.E. de editörün eşik bekçisi rolüne atıf 

yaparak, dijitalle birlikte gündemi yakalama ve gündem oluşturma işlevlerinin 

kolaylaştığını ama aynı oranda haberin ömrünün kısaldığını aktarmıştır. Ayrıca 

geleneksel gazetecilikten dijitale geçiş sürecinde geleneksel gazetecilik pratiklerine 

hakim olan kişilerin adaptasyon sıkıntısı yaşadığını belirtirken, online habercilikte hızın 

en değerli faktör olduğunu ve bu nedenle gazetecilikteki klasik bilginin teyit edilme 

yollarının online gazetecilikte değişim geçirdiğini söylemiştir. Ayrıca geleneksel 

medyanın uzun vadede dijitale direnmesinin oldukça düşük bir ihtimal olduğunu 

düşünmektedir. 

Son yıllarda daha da gelişen bilgi ve iletişim teknolojilerinin yanı sıra yazılım 

alanında yeni algoritmaların da gelişmesiyle “beyaz yakalı” işlerin de robotlar 

tarafından yapılabileceği görülmüştür. Gazetecilik de, sofistike algoritmaların artması  

ile  beceri  ve  uzmanlık  gerektiren  çok sayıda iş kolu gibi otomatikleşme sürecine 

girmiştir (Narin, 2017: 82). “Robot  gazetecilik” olarak  adlandırılan bu süreç, 

algoritmaların  belli  konulardaki  haber klişelerini  depolayıp  anlamlandırması  

sonucunda  güncel  verilerden  benzer otomatik haber metinleri oluşturulmasıdır (Narin, 

2017:  82) 
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Bu bilgiler ışığında, 15 yılı aşkın bir süredir Hürriyet’te çeşitli görevlerde 

bulunan Emre Kızılkaya, yapay zeka ve makine öğrenme teknolojilerinin yayıncılığı 

hızla dönüştürdüğünü belirterek gelecekte dijital editörlük ve dijital muhabirlik 

kavramlarının doğarak bu işleri yapay zekanın halledeceğini düşünmektedir. 

Kızılkaya’nın bu görüşleri bağlamında, gelecekte alanı büyük bir istihdam sorunu 

beklediğini düşünülmektedir. 

Medya profesyonellerinden E.G. de buna paralel görüşler bildirerek, geleneksel 

gazetecilikteki haber kalıplarının öneminin dijitalle birlikte azaldığını ve bu alandaki 

profesyonellerin daha fazla program bilgisine sahip olması gerektiğini söylemiştir. 

Kağıttaki gibi yer sıkıntısı olmamasına haberlerin kısaldığını ve gelecekte tweet benzeri 

kısa bilgisellerin haberlerin yerini alacağını ifade etmiştir. 

Görüşülen medya profesyonellerinden G.Ç.de basılı gazetelerin, bir önceki 

günün özetini yapan Z raporlarına dönüştüğünü belirterek gazetelerin gündem belirleme 

işlevini yitirdiğine vurgu yapmıştır. Geleneksel gazetecilik becerilerinin tek başına 

yeterli olmadığı, photoshop, arama motoru optimizasyonu, Google Analistliği gibi 

konularda da terminolojilere hakim olunması gerektiğini belirterek dolaylı yoldan robot 

gazetecilik kavramına değinmiştir. 

Yöndeşme kültürünün gelişmesiyle birlikte gazetecilik pratiklerinde de bir 

dönüşüm gerçekleşmiştir. Gelenekselden dijitale geçişle birlikte, haber merkezlerindeki 

iş süreçlerinde de değişiklikler meydana gelmiştir. Özellikle dijital yerli olan gazeteler 

ile gelenekselden dijitale evrilmeye çalışan haber merkezleri arasında farklılıklar ortaya 

çıkmıştır. Görüşme yapılan medya profesyonellerinden S.T. de bu durumun altını 

çizerek, dijital gazeteciliğin beraberinde kendi iş yapma biçimini ve terminolojisini 

getirdiğini belirtmiştir. Haber merkezinde gelenekselde çalışan bir medya 

profesyoneliyle dijitalde çalışan ve bu pratiklerin içine doğmuş bir editörün kullandığı 
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dilin farklılığına dikkat çekerek dijital yerli gazetelerle, gelenekselden dijitale geçiş 

yapan gazetelerin farklı noktalarına değinmiştir. 

Yapılan görüşmelerde medya profesyonellerinin tık tuzağı başlıklara karşı 

olumsuz tavırlarının yanında medya ekosistemine dair getirdikleri eleştiriler dikkat 

çekicidir. A.E., tık tuzağı başlık kullanımının altında yatan en temel içgüdünün reklam 

geliri olduğunu söylemiştir. Konuya eleştirel bir bakış getiren B.E. ise, reklamverenler 

tarafından analiz edilen sayfa görüntülemelerinin, reklam geliriyle birlikte dijital 

medyada genel geçer kazanç kapısı haline gelmesine neden olduğunu ve son dönemde 

mesleğe adım atan genç editörlerin de clickbait’i alışkanlık haline getirdiğini 

belirtmiştir.  

Emre Kızılkaya’nın dijital ekosistemin bu şekilde kurgulanmış olmasının tık 

yemi başlıklara zemin hazırladığı yönündeki görüşleri, farklı katılımcılar tarafından da 

desteklenmiştir. S.Ü., televizyonlardaki reyting kaygısının yerini tıklanma amacına 

bıraktığını belirtirken, tıklama sayılarının olası düşüşü durumunda bunun reklam 

gelirlerine yansıdığını belirtmiştir. 

Bu noktaya paralel olarak, görüşme yapılan isimlerden G.Ç, daha önce çalıştığı 

medya kuruluşunda tık tuzağı başlıkları fazlasıyla kullandığını, gereği kadar trafik 

alınmadığı takdirde mobbinge kadar varan bir baskıyla karşılaşabildiklerini aktarmıştır. 

V.Ö. de yapılan görüşmede, düşük trafik ve okunmayan içeriklerin editörde tıklanma 

baskısı yarattığı ve editörlerin de buna karşı koyamadığını ifade söylemiştir 

Kurgusal metinler olan ve içeriği oranında değer kazanan haberler, onu 

okuyanlar tarafından merak edilmesi ve kabul edilmesiyle anlam kazanmaktadır. Johan 

Galtung ve Mary Ruge’un 12 haber değerinden (Galtung ve Mary, 1965: 73) biri olan 

olayın açıklığı kavramı, tık tuzağı başlıkların kullanılmasıyla birlikte ikinci plana 

atılmıştır. Birer “eşik bekçisi” rolü üstlenen ve bu çalışmaya görüşleriyle katkı veren 

medya profesyonellerinden E.G.’ye göre editörler, ürettiği haberi daha değerli hale 
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getirme çabası nedeniyle tık yemi başlık kullanımlarına yönelmek durumunda kaldığını 

ve iyi bir haberin, ilgi çekici bir şekilde pazarlanmazsa, okuyucuların dikkatinden 

kaçma ihtimalinin artması nedeniyle editörlerin bunu bir alışkanlık haline getirdiğini ve 

haber başlıklarında bazı bilgileri sakladığını söylemiştir. 

Emre Kızılkaya ise, düz ve kuru başlığın doğru başlık olmadığını bu nedenle 

okuyucuyu yakalayabilmek için bu tarz ilgi çekici başlıklar kullanılırken, yaratıcı 

başlıklar bulunması gerektiğini belirtmiştir. 

Görüşülen editörlerden M.K., “habgaler” kavramına dikkat çekerek son 

dönemde galeri mantığıyla paylaşılan haberlerin kullandığını ve tek bir tık yemi 

başlığıyla bir tık alınıyorsa, galeri mantığında tıklanan her fotoğraf başına tık sayısının 

arttırılmasının hedeflediğini belirtmiştir. 

Tüm bunlara ters bir şekilde, çalıştığı kurumu özgür ve bağımsız olarak 

tanımlayarak hiç kimseye sırtını yaslamadığı için reklam gelirlerinin hayati önem 

taşıdığını ifade eden O.D., sektörde yaşayabilmek için gerekli reklam geliri için tık 

tuzağı başlıkları kullandıklarını ancak bunu okurda güven duygusunu zedelemeyecek 

şekilde minimumda tutmaya çalıştıklarını söylemiştir. Tüm bunlara paralel olarak ise 

V.Ö. çalıştığı bazı medya kuruluşlarında editörlerin performanslarının değerlendirilmesi 

adına girilen içerik ve tıklanma sayılarının denetlendiğini belirtmiştir 

Görüşülen medya profesyonelleri genel olarak tık tuzağı uygulamalarının 

gazetecilik etiği açısından doğurduğu zararın farkındadır. Ancak rutin haberlerin daha 

ilgi çekici hale getirilmesi için, tık tuzağına kaymadan ilgi çekici başlık kullanımı da 

tercih etmektedirler. Nitekim bu doğrultuda alınan cevaplarda, siteye trafik çekmenin 

tek unsurunun clickbait haber başlıklarının kullanımı olmadığı ve zekice atılmış haber 

başlıklarının nitelikli okur tarafından takdir edildiği belirtilmiştir. 

Gazeteciliğin kamuoyunu bilgilendirme görevi yürüten ve kamu adına 

gelişmeleri takip ederek kamuoyunu ve halka doğru ve tarafsız bilgi aktarma misyonuna 
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sahip olduğu unutulmamalıdır. Ancak özellikle geleneksel medyada, ana akım olarak 

nitelenen kuruluşların ticari kaygıları ve sermaye gruplarının önceliklerini düşünerek 

yaptığı habercilikle, kamu yararı ilkesi sık sık ihlal edilmektedir. Gazetelerin özellikle 

ciddi konuların dışına çıkarak, eğlence ve magazinsel konuları çarpıcı başlıklarla 

duyurduğu haber türü, tık tuzağı başlıklarla birlikte günümüzde yeni bir forma 

kavuşmuştur. Nitekim görüşme yapılan spor editörleri, özellikle transfer dönemlerinde 

sıkça tık tuzağı başlıklara başvurduklarını belirtmişlerdir. 

Kurt Lewin’in 1947’de ailelerin mutfak harcamalarına ilişkin karar 

mekanizmasındaki etkilerin incelediği çalışmayla ortaya çıkan eşik bekçiliği kavramı, 

zamanla medyanın modern kavramlarından biri haline gelmiştir. Kaynaktan çıkan 

mesajların ve iletilerin, hangisinin ne oranda, ne şekilde seçileceği ve hangisinin haber 

yapılacağı savına dayanmaktadır. Kısacası okur pasif bir şekilde konumlandırılarak eşik 

bekçisinin süzgecinden geçen haberlerle buluşabilmektedir. 

Ancak bu görüşe ters bir şekilde okura daha aktif bir rol atfeden çalışmalar da 

mevcuttur. Brezilya, Çin ve ABD’deki dijital okur davranışlarına odaklanan bir 

çalışmada, dijital ortamda maruz kalınan iletilerin, e-posta ya da çeşitli web tabanlı 

uygulamalar aracılığıyla çok sayıda insana iletilmesi ve tartışılmasıyla ya da web 

sayfalarında paylaşılan haberlerin altına yapılan yorumlarla normal eşik bekçiliği olağan 

süresinin uzadığı ve okuyucular arasında bir eşik bekçiliği süreci başlandığı 

belirtilmiştir (Shoemaker, Johnson, Seo ve Wang: 2010, 57) Kısacası okuyucunun 

edilgen olmadığı ve dijital ortamdaki haberlere karşı bilinçli bir şekilde yaklaştıkları 

ortaya konmuştur. 

Bu doğrultundan bakıldığında görüşme yapılan medya profesyonellerinin de bu 

noktaya değindiği görülmüştür. Emre Kızılkaya okuyuculara eleştirel bir perspektifle 

yaklaşıyor ve tepkilerin yeterli dozda ve yoğunlukta olmadığını belirterek, okurlardan 

yeterli tepki gelmediği için haber merkezlerinin bunu yapmaya devam ettiğini ifade 
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ediyor. G.Ç. ise,  tık tuzağı başlıklara tıklayarak habere giren okuyucuların, haberde 

başlıkla az ilgili, ya da hiç ilgili olmayan bir metine rastlayınca kendini dolandırılmış 

hissettiğini ve devamında bu okuyucuların diğer haberlere ve hatta kuruma şüpheyle 

yaklaştığını belirtiyor. 

Görüşülen gazeteciler genel olarak tık tuzağı başlıkları birer etik problem 

olarak görmüşlerdir. Ancak görüşülen isimlerden M.T. konuyu daha farklı bir bağlamda 

ele almaya çalışmıştır. Sosyal medyanın gazetecilik pratiklerin getirdiği yeniliklere 

vurgu yaparken, tık tuzağı başlıklar için etik veya değil şeklinde keskin bir yorum 

yapmaktan kaçındığını belirtmiş, sektörün devamlılığı için bağlı olunan reklam gelirleri 

için gerekli bir yöntem olarak nitelendirirken yeni bir gelir modeli yaratılmasından 

bahsetmiştir. 

 

Şekil 0.2Tık tuzağı haberciliğini mesleki açıdan etik bir problem olarak görüyor  

musunuz? Sorusuna verilen yanıtları göstermektedir. 

Nitekim diğer medya profesyonelleri de reklama dayalı gelir modellerinin 

üzerinde durmuşlardır. Tık tuzağı başlıkların reklama dayanan iş modellerinde geçerli 

olabileceğini düşünen Emre Kızılkaya, dijital gazeteciliğin reklamdan okur gelirine 

dayalı modellere kaymaya başladığını aktarmıştır. Bu noktada da tık avcılığı gibi 

Gazeteciler

Problem olarak görenler - 13

Kararsız - 2
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uygulamaların etkisini yitireceğine ve okur sadakatinin başat kıstas olacağını ifade 

etmiştir. 

Bu konuda görüşülen medya profesyonellerinin uzlaştığı nokta, dijital 

gazetecilik pratiklerinin bir sistematiğe ve kurallar bütününe bağlanmasıdır. Bunun 

yanında yeni gelir modelleri yaratılarak reklama olan bağımlılığın azaltılmasıyla 

editöryal kadronun yaşadığı baskının düşmesi ortaklaşılan bir diğer nokta olmuştur. 

 

5.3. Tık Tuzağı Başlıkları İfşa Eden Limon Haber Twitter Hesabıyla Yapılan 

Görüşme 

 

Yapılan görüşmeler bize tık tuzağı haber başlıklarının medya profesyonelleri 

tarafından da hoş karşılanmadığını ancak reklam gelirleri ve dijital gazeteciliğin 

getirdiği olanaklar ile bu yolun tercih edildiğini göstermiştir. Görüşülen medya 

profesyonelleri konuyla ilgili görüş ve düşüncelerini paylaşırken tık tuzağı başlıkları 

engellemeye dair önerilerini de sıralamışlardır. 

Türkiye açısından konuşursak tık tuzağı başlıklarla mücadeleye dair en başarılı 

çalışmayı Twitter’daki @LimonHaber hesabı yürütmektedir. 133 bin takipçisi olan bu 

sayfa, medya mecralarının tık tuzağı başlıklar kullanarak paylaştığı haberlere karşı bir 

savaş başlatmış durumda. 

LimonHaber hesabı 29 Nisan 2016’da Twitter’da açılmış bir hesap. İsmini 

vermek istemeyen sayfa sahibi, bir süre medyada görev yaptıktan sonra sektörden 

ayrıldığını belirtiyor. Yaptığı işi, ‘Tık tuzağı başlıkları kullanan gazetelerin işine limon 

sıkmak’ olarak tanımlıyor. Bu konuda Twitter’da tam gönüllü ve kolektif bir anlayışla 

çalışarak tık tuzağı haberleri ifşa etmede de başarılı olduklarını belirtiyor: 

“Tık tuzağı dediğimiz olay çok sinir bozucu bir durum. Atılan başlıkla haber 

içeriğinin uzaktan yakında alakası olmuyor. Son zamanlarda biraz daha yumuşamaya 

başladı bu durum ama yine de okur aptal yerine konuyor ve insanlar da sinirleniyor. Biz 
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de böyle tepkiler verdik. Ben yandım başkası da yanmasın anlayışıyla ortaya 

LimonHaber çıktı. Okuru aptal yerine koyma eylemine limon sıkmak istedik. Her geçen 

gün büyüdü hesabımız, popülerliği de arttı. Türkiye’de bazı şeyleri değiştirdiğimize 

inanıyoruz. Editörlerin haberleri veriş biçiminde bir takım farklılıklar görüyorum artık. 

Artık biraz daha azalmaya başladı tık tuzağı gazetecilik. Ama medyanın içinde 

bulunduğu ekonomik şartlar değişmeden biteceğini sanmıyorum. Bir gün bu iş sona 

ererse biz de hesabımızı kapatırız.” 

 

Şekil 0.3LimonHaber’in tık tuzağı başlıklarını ifşa etme biçimi 

 

Gazetelerin Twitter hesaplarından tık tuzağı başlık ve ifadelerle paylaşılan 

haberleri, retweet ile alıntılayarak okuyucunun bilmesi gereken öğeleri yazarak paylaşan 

LimonHaber hesabı bu nedenle pek çok haber mecrası tarafından da engellenmiş 

durumda:” 

“Bizi engellediler çünkü onları bu konuda rahatsız ettik. Habertürk ve Gerçek 

gündem tarafından engellendik. Sabah, Sözcü, ABC, Cumhuriyet… Demek ki bir 

şeyleri başarmışız ki rahatsız olmuşlar. İHA da engelledi bir ara. Daha sonra bunlar 

okuyucularından tepki gördükleri için engeli kaldırdılar. 
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LimonHaber hesabı aynı zamanda bu anti-clickbait girişimini takipçilerinden 

gelen ihbarlarla kolektif bir hale de sokuyor. Tık tuzağı bir haber başlığıyla karşılaşan 

takipçiler, haber içeriğini anında LimonHaber’e gönderiyorlar. LimonHaber hesabı 

bazen de kullanıcılarının tık tuzağı haber başlıklarına dair yaptıkları ifşaları retweet 

ederek tekrar paylaşıma sokmaktadır 

Bu işin tam gönüllükle ve herhangi bir fonlamaya sahip olmadan devam 

ettiğini vurgulayan LimonHaber admini, herhangi bir siyasi taraf tutmadan, propaganda 

kaygısı gütmeden, sadece haber içeriği vermeyi amaçlayan bir hesap olduklarının altını 

çizmiştir.  

LimonHaber hesabının sahibinin değindiği bir diğer nokta ise tık tuzağı 

başlıklara başvuran haber kuruluşları arasında ideolojik bir ayrım olmadığıdır. 

LimoHaber hesabının deneyimlerine göre, anaakım veya muhalif basın arasında bu 

konuda bir anlayış farkı yok bulunmamaktadır. Editörlerin bilinçlendirilmesi 

gerektiğini, ancak yayın politikasının da değiştirilerek çok daha derinlemesine bir 

dönüşüm geçirilmesi gerektiğini savunmuştur. 

Bu değişim noktasında ise nitelikli içerik üretimine dikkat çekerken internet 

gazetelerinin finansman sisteminin tık sayısı üzerinden alınan reklam gelirlerine 

dayanması nedeniyle tık tuzağı başlıkları savunanlara şu soruyu yöneltiyor: 

“Guardian’ın yaptığı gibi bağış temelli bir finansman sistemi geliştirilerek 

gazeteler reklam kapma yarışından kopabilirse bazı şeylerin değişeceğini söyleyebiliriz. 

Bugün sosyal medyada takip ettiğiniz, web sitelerine girerek okuduğunuz gazetelerin 

kaçına para verip abone olursunuz? Neden? Bu iki soruyu gazeteler de “Okuyucu bize 

niye para versin?” şeklinde kendilerine sorarlarsa, bazı konular netlik kazanır diye 

düşünüyorum.”  
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5.4. Tartışma 

 

Medya profesyonelleri bu tez çalışması kapsamında kendilerine yöneltilen 

sorulara verdikleri cevaplarla, dijital gazeteciliğin gelenekselden izler taşısa da kendi 

pratiklerinin ve terminolojisinin oluştuğunu belirtmişlerdir. Yeni medya teknolojileriyle 

basılı gazetelere göre internet gazeteciliğinin farklı pratiklerinin ortaya çıkmasıyla, 

haber üretim ve dağıtım sürecinin etik problemlerinden biri olan tık tuzağı başlıklar 

kullanılmaya başlanmıştır. 

Toplamda görüşülen 16 gazeteciden 15’i, ana akım ve alternatif medyada 

çalışan medya profesyonelleridir. Görüşmelerde geriye kalan bir medya profesyoneli 

olan LimonHaber sayfasının adminine ise, diğer medya profesyonellerine yöneltilen 

sorulardan farklı sorular sorulmuştur. 

Görüşülen medya profesyonelleri, tık tuzağı haber başlıklarını bir etik problem 

olarak görürken, bu durumu yaratan birincil faktörün eşik bekçisi rolündeki editörler 

olmadığını belirtmişlerdir. Gazetelerin internet editörlerinin daha bilinçli ve meslek 

etiğine uygun davranmasını ifade etseler de internet gazeteleri için en önemli gelir 

kalemi olan reklam pastasından yeterli pay alabilmek için tık sayılarının baz alınmasının 

bu duruma neden olduğunu belirterek kurumlara sorumluluk yüklemişlerdir. 

Tık tuzağı başlığa sahip haberlerin, okurun gözünde güven ve itibar kaybı 

yaşattığı konusunda görüşülen tüm medya profesyonelleri ortak görüşe sahiptir. Ancak 

medyada çalışanların, reklam gelirlerine dayalı dijital ekosistemde kendi mesleki 

becerileriyle, tık tuzağı başlık kullanmadan yine tık kazandırabilecek nitelikte haber 

başlıkları oluşturması burada önemli bir noktayı oluşturacaktır. Yapılan görüşmelerde 

LimonHaber admininin de belirttiği üzere, zengin ve güçlü içerikler ile araştırmacı 

gazetecilik çalışmaları, oldukça ses getirecek materyaller oldukları için tık tuzağı başlık 

kullanılmadan paylaşılabilecek metinlerdir. Bu nedenle yapılan görüşmelerde medya 

çalışanlarının çok azının içeriğin niteliğine odaklanmış olması dikkat çekicidir. 
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Reklam gelirine dayalı ekonomik model yerine abonelik ve bağış modeliyle 

kendini çevirecek dijital gazeteciliğin, finansman sisteminde yaşanacak bir dönüşümle 

tık yemi uygulamasının önüne geçilebileceği belirtilmektedir. Ancak Türkiye’deki okur 

pratikleri ve medyanın yapısı düşünüldüğünde, çoğunlukla basın bültenleri ve ajans 

haberleri üzerinden günü kurtarmaya çalışan gazetelerin, dijital baskıları için ne 

derecede nitelikli özel içerikler üretebileceği ve bunlar için abone toplayabileceği de bir 

başka tartışma konusudur. 
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SONUÇ 

 

Gazetecilik ortaya çıktığı günden bu yana halkı bilgilendirmek, demokrasinin 

bekçisi ve gözetleyici olmak gibi belli şiarların etrafında yapılan ve yapılması beklenen 

bir meslek olarak ortaya çıkmıştır. Ancak tarihsel süreç içinde yaşanan sosyo-ekonomik 

ve siyasi kırılmalarla belli kalıpların içine girmiş ve dönüşümler yaşamıştır. 1980 

sonrası yükselen neoliberal politikalarla basın mülkiyetinde sermaye lehine yaşanan 

değişimle başlayan ilk kırılma, Web 2.0’ın gelişimi, bilgi ve iletişim teknolojilerindeki 

yeniliklerle birlikte devam etmiştir. Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişim 

sonrası, gazetelerin ana gelir kaynağı tirajdan saparak tamamen reklam ve ilanlara 

bağımlı hale gelmiştir. Sosyal medyanın ortaya çıkmasıyla da bu süreç daha karmaşık 

bir hal almış, basılı gazeteler güç kaybetmeye başlarken dijitalin yükselişi başlamıştır. 

Dijital medyadaki haberlerin büyük kitlelere ulaştırılmasında sosyal medya başarılı bir 

aracı görevi görmüş ve habercilik pratikleri de artık sosyal medya kullanıcılarının 

kullanım deneyimlerine göre şekillenmeye başlamıştır. Ancak basılı gazetede olduğu 

gibi dijital gazetelerin de reklam gelirlerine bağımlı kalması ve alternatif bir gelir 

kaynağı yaratamaması nedeniyle, gazeteler yine reklam gelirlerini öncelemeye başlamış 

ve sitelerine çektikleri okuyucu trafiği yani kısaca tıklanma istatistikleri üzerinden 

reklam alma yarışına girmişlerdir. Dijital gazetelerin içerik kalitesini ikinci plana atarak, 

özellikle sosyal medya üzerinden sansasyonel haber başlıkları ve haber sunumlarıyla 

okuyucuları sitelerine çekmeye çalışması ve haber içeriğiyle alakasız yapılan haber 

sunum ve başlıklarıyla okuyucuları kandırmaları, gazetecilik etiğinde güncel bir sorun 

olarak karşımıza çıkmıştır.  

Yeni medya ortamında etik ihlalleri sonlandırmak için genel iletişim 

atmosferinin ve iktidar sahiplerinin, medya mülkiyetini elinde bulunduranların ve 

medya profesyonellerinin etik davranmayı bir ilke olarak benimsemiş olması 

gerekmektedir. Yeni iletişim teknolojileriyle birlikte tüm haber merkezi pratiklerinde, 
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hem rutin, hem araştırmacı gazetecilik hem de son dakika haberciliğinin pratiklerinde 

değişimler meydana gelmiş ve bu değişimlerle gazetecilerin iş yapma biçimleri 

değişime uğramıştır. Gazetecilik pratiklerinin tamamında; haber toplama, işleme ve 

sunma süreçlerindeki bu dönüşüm, basının maruz kaldığı mevcut eleştirileri daha da 

pekiştirerek, haberin doğruluğuna, güvenilirliğine ve tarafsızlığına olan kaygıların 

internet gazeteciliği açısından da geçerli olduğunu ortaya koymuştur. 

              Bu yüksek lisans tez çalışması gazeteciliğin yeni medya teknolojilerinin 

kullanıma girmesiyle yaşadığı dönüşümlere odaklanarak, son dönemde internet 

gazeteciliğinde en sık rastlanan etik problemlerden biri olan tık tuzağı haber başlıklarına 

odaklanmıştır.  Ocak-Haziran 2020 tarihleri arasında çeşitli haber organizasyonlarında 

çalışan 15 gazeteciyle derinlemesine görüşmeler yapılarak, medya profesyonellerinin 

basın etiği bağlamında tık tuzağı haber başlıklarına ilişkin algıları ve bu konudaki 

görüşleri incelenmiştir. Çalışma, hem sınırlılıkları dolayısıyla sadece İstanbul’da ve 

sınırlı bir araştırma evreninde gerçekleştirilmiştir. İleride gerçekleştirilebilecek bir 

doktora tezi kapsamında eşik bekçileri yerine basın kuruluşlarının daha üst düzey 

yöneticileriyle görüşülerek tık tuzağı haber başlıklarının yönetimsel ve kurumsal 

düzeyde gazeteciler tarafından nasıl yorumlandığına dair daha kapsayıcı bir analiz 

ortaya konulabilir. 
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ÖZET 

 

Yeni medya teknolojilerindeki gelişmeler, internetin bulunması ve devamında sivil 

kullanıma açılmasıyla bilginin üretimi ve dolaşımı hızlanmış ve beraberinde haberlerin 

ömrü kısalmıştır. Bu durum yazılı basında gazete ve dergilerin satış rakamlarına 

yansımış ve gazetelerin ayakta kalabilmek için seri ilan ve reklamlara bağımlılığı 

artmıştır.  

Geleneksel habercilik pratiklerine oranla haber üretim süreçlerinin çok daha düşük 

maliyetlerle gerçekleştirilmesi sebebiyle gazeteler zamanla dijitale ortama ağırlık 

vermeye başlamıştır. Özellikle son dönemde artan kağıt fiyatlarıyla bazı gazeteler basılı 

edisyonlarını sonlandırarak tamamen dijitalde yayına devam etmişlerdir. Dijital ortamda 

da reklam gelirine bağımlı hale gelen gazeteler, yazılı basının kullandığı tiraj rakamları 

yerine, gazetenin internet sitesinin günlük ziyaretçi trafiğini, tıklanma rakamları 

üzerinden reklam verenlere satmaya başlamışlardır. Bu noktada gelirini arttırmak 

reklam pastasından daha fazla pay almak isteyen dijital gazeteler, tıklanma sayılarını 

arttırmaya yönelik bir çaba içerisine girmişlerdir. Bu doğrultuda da clickbait yani tık 

tuzağı kavramı doğmuş, dijital gazeteler yapılan haberlere tıklatarak site trafiğini 

arttırmak adına haber başlıklarını manipüle etmeye başlamışlardır. 

Bu çalışmada, okuyuculara yanıltıcı haber başlıklarını hazırlayan editörlerin konuyla 

ilgili görüşleri alınmış ve belirlenen araştırma soruları etrafında ana akım medyada 

çalışan 15 haber editörünün konuyla ilgili görüş ve önerilerine yer verilerek dijital 

gazetelerin finansmanı için de bir yol çizilmeye çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: tık tuzağı, tık odaklı habercilik, tık tuzağı başlıklar, dijitalhabercilik, 

yeni medya, medya profesyonellerinin gözünden tık odaklı habercilik 
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ABSTRACT 

 

Until a few years ago now, the most important problems that journalism is 

faced; cencor, goverment pressure, economical dependencies in brief patronage 

relationships weecounted. On the other hand, with the help of developing information-

communication technologies in recent years, the transfer of the base of journalism to 

internet and social media generated conversion in journalism applications and ethics, 

this conversion brought some problems along.  

By means of being opened to civil use of internet and developing of new media 

Technologies some changes were experienced in applications of traditional journalism. 

These changes prepared a conversion to digital in their professional applications and 

journalists to use click baits as a volunteer or for different purposes and sharing the 

news as in this form. In this conversion, the economical-political relationships of 

journalism and the sign of journalism, in brief diverging from in form ingutility 

professing as a more commercia lutility dominated the shape of conversion. 

As a result of that, today’s newspapers that were transferred to the internet 

bringing economical benefits to forefrontand “click feeding” is one of the way they 

applied. Going out of traditional presentation applications, the news shared in the 

internet, for click ingand increasing the number of visitor, journalism ethics is 

corrodedand losing trust is observed a gainstreaders. 

The usage of click baits became one of the key stones of media economy wtih 

the help of developing social media portals paralel to new media technologies and also 

an increase in new applications. As a result, economical concerns avoided 

communication purpose, ethics problems related to professing of journalism occupation 

occured. In this Master of Social Sciencethesis, journalism conversion in new media is 

investigated through the usage of click baits via meetings in detail with journalists and 
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editors worked in different new organizations in Turkey. A perspective is presented 

depending on the personal experiences and observation via transmissions related to the 

views about clickbait application belong to the media professionals in Turkey and 

furthermore, during the traditional to digital transition progress in Turkish media the 

problems experienced by the journalists and also their solution suggestions are 

exhibited. In the conclusionpart, meetings including results and also experiences of an 

administrator of a social media account that comes out clickbait newstitles take part. 

Keywords: click bait, clickbait, clickbait headlines, digital journalism, clickbait  

journalism, clickbait from media professionals perspective 


