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ÖZET 
leti im endüstrileri say salla an ve birle en geli mi bir teknolojik altyap n n üzerine 

oturmaktad r. Bu altyap daki teknik geli meler radyo, televizyon ve internet yay nc l , sinema, 
haber toplama ve yayma ile telekomünikasyon gibi de i ik alanlarda faaliyet gösteren irketlerin 
sektörleraras yeni hizmet türlerine yönelmelerini sa lamaktad r. Ayr ca yeni ileti im araçlar yla 
ilgili kullan c tercihlerindeki de i iklikler, ileti im teknolojileri ve endüstrileri aras ndaki 
birle meleri te vik etmektedir. Di er taraftan, ileti im

 

alan ndaki geli meler de kullan c tercihlerini 
etkileyerek, yeni bir izleme kültürünün do mas na yol açmaktad r. Bu teorik temelde bu çal mayla, 
ileti im alan n n de i ik teknolojik ve ekonomik boyutlar üzerinde bir inceleme yap lmakta, 
teknolojik ve endüstriyel geli melerle tüketici tercihlerinin de i mesini kapsayan öngörülerde 
bulunulmaktad r. 

Anahtar Kavramlar: Dijital radyo ve televizyon, bilgisayar teknolojisi ve internet, 
telekomünikasyon, dijital ekonomi, endüstriyel birle meler, içerik entegrasyonu, yeni izleyici 
tercihleri. 

Effects Of Digital Economy On Communication Industries, 
Changing Comsumer Preferences And The Birth Of A New Audience 
Culture  

ABSTRACT 
Communication industries are based on digitalized and merged modern technological 

infrastructures. Technical improvements in this infrastructure have been impelling the proactive 
firms, which are running in the fields of radio and television broadcasting, internet publishing, 
movies, news gathering and distribution, telecommunication, towards new genre of inter-sectoral 
services. Changing in preferences of user concerning new communication media have also been 
encouraging convergence among communication industries. Besides, advancements in the field of 
communication have been bringing about the birth of a new audience culture through influencing 
preferences of the users. This study that framed by said theoretical basis reviews different 
technological and economic aspects of the communication landscape and forecasts regarding the 
technological and industrial developments and changing in consumer preference. 

Key Words: Digital radio and television, computer technology and internet, 
telecommunications, digital economy, industrial convergence, integration of content, new audience 
preferences.  

Giri

 

Kitlesel ölçekte enformasyon da t m n n ve bilgi payla m n n, günümüz 
toplumlar n n temel ya am çevrelerine nüfuzu giderek daha fazla say da akademik 
ilginin ve tart man n ileti im sektörü üzerine odaklanmas na yol açmaktad r. Bu 
tart malar n tekno-kar tl k veya tekno-tarafgirlik halinde dile getirili biçimleri, 
bazen ça m z n temel sorunlar n n irdelenmesinde insan özne olmaktan 
ç karmaktad r. Genellikle teknoloji tutkunlu u ile kar tl aras nda gidip gelen 
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dü ünce tarzlar n n, çevremizi saran araçlar n, kullan c lar n tercihlerinden 
ba ms z olarak hiçbir yarar sa lamayaca n veya zarara yol açmayaca n 
önemsememeleri hayret vericidir. Halbuki ileti im endüstrilerinin de i mesiyle 
bu endüstrilerin ç kt lar n izleyen kitlelerin tercihlerinin de i mesi aras nda 
do rudan bir ilinti bulunmaktad r. leti im teknolojilerindeki ve sektörlerindeki 
geli melerle izleme kültürünün kar l kl etkile imi, ça m z n bilgi edinme ve 
haberle me etkinliklerini ekillendiren ana ekseni olu turmaktad r. Yoksa sadece 
ileti im teknolojilerindeki ilerleme ya amlar m z tek ba na de i tirmemektedir. 

Geli mesi 1950 lerden beri süren, ancak özellikle son on-onbe y lda 
aniden yayg nla an dijital elektronik bilgi i leme, iletme ve saklama araçlar ; kitle 
ileti im, telekomünikasyon ve bili im endüstrilerinin birbirlerine yakla mas na ve 
bu sektörler aras ndaki s n rlar n belirginli ini yitirmesine neden olmu tur. Dijital 
radyo ve televizyon, dijital video, internet, mobil ileti im gibi teknolojilerin 
popülerli i sayesinde bu endüstrilerin birkaç n n üstünde veya aras nda faaliyete 
ilgi gösteren giri imlerin say s h zla artm t r. Serbest pazar sistemlerinin do as 
ve yo unla an rekabetin yol açt yeni aray larla bu ürünleri kullanan kitlelerin 
ilgileri, yenilikçi ekonomi politikalar n ve üretim stratejilerini te vik etmi tir. 
Böylece tüketici tercihlerinin endüstrileri, endüstrilerin teknolojileri, 
teknolojilerin de tüketici tercihlerini etkiledi i sürekli bir döngü, içinde 
bulundu umuz dönemin ileti im alan na bugünkü biçimini vermi tir. Gelecekte 
de bu döngünün, geleneksel olarak kitle ileti im, telekomünikasyon ve bili im 
olmak üzere üçe ayr lm olan ileti im sektörlerini birbirine daha da yakla t rarak 
sürece i tahmin edilmektedir. 

Bu çerçevede bu çal mayla, önce ileti im endüstrilerini etkileyen 
teknolojik geli melerin geçmi i gözden geçirildikten sonra, ileti im 
endüstrilerinin bugünkü durumunun bir analizi yap lmaktad r. Ard ndan da bu 
teknoloji-endüstri ili kisine ba l olarak izleyici/kullan c /tüketici profilinin 
ileti im araçlar yla yeni etkile im biçimleri irdelenmektedir. Böylece e lence, 
haber arama-alma ve ileti im süreçlerine kat l m davran kal plar n n teknoloji 
kökenli genel hatlar çizilmektedir. Her ne kadar konular n temel ba l klar radyo, 
televizyon ve internet gibi elektronik kitle ileti im teknolojileri, endüstrileri ve 
izleyicileri üzerine odaklansa da; ileti im alan n n iç içe geçmi li i nedeniyle, 
konu içerikleri, di er ileti im alanlar n dikkate alacak ekilde i lenmek 
zorundad r. Bu durum, kitle ileti im endüstrisiyle di er ileti im endüstrileri 
aras ndaki s n rlar n yok olu unun bir yans mas olarak de erlendirilmelidir.  

I. leti im Endüstrilerini Etkileyen Teknolojik Geli meler 
Son y llarda ileti im alan radikal de i ikliklere konu olmaktad r. leti im 

sektörü ileti imin farkl uygulama biçimlerini kapsayacak ekilde 
telekomünikasyon, yay nc l k ve enformasyon teknolojileri olmak üzere 
geleneksel bir bölümlemeyle üçe ayr lmaktad r. Bu sektörel ay r m sadece 
kullan lan farkl teknolojilerden de il, politik ve düzenleyici müdahaleler ile 
ekonomik kayg lardan da kaynaklanmaktad r. Bugün say salla ma, ses ve video 
kodlama teknikleri, bilgisayarla ma ve geni bantl iletim altyap lar gibi 
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teknolojik yenilikler sektörel s n rlar a an hizmet da t m n mümkün hale 
getirmi tir. Bu durum yeni politik ve hukuki düzenlemeleri zorunlu hale 
getirmekte ve ileti im sektörlerindeki mevcut düzenleyici çerçevenin yeniden 
dü ünülmesi ve tasar mlanmas gereklili ini ortaya koymaktad r (Tadayoni ve 
Skouby, 1999: 176). leti im hizmetlerinin birbiriyle içiçe geçmesini, hukuksal ve 
endüstriyel anlamda yeni bir düzenleyici çerçevenin olu turulmas n takip eden 
yeni ko ullar, do rudan kültürel etkiler olu turacak bir dönemin ba lang c n 
tetikleyecektir. 

Uzun y llar enformasyon i leme i i bilginin dijital kodlara (0 ve 1 lere) 
indirgenmesini sa layan tekniklerle gerçekle tirilirken, enformasyon iletme i i 
eski analog(*) yöntemlerle sürdürülmü tür. Bu temel farkl l k, radyo ve televizyon 
yay nc l ile enformasyon teknolojilerinin tarihi seyrinin 1990 l y llar n sonuna 
kadar farkl kulvarlarda akmas na yol açm t r. Bugün yay nc l k, dijital ses yay n 
(digital audio broadcasting-DAB) ve dijital video yay n (digital video 
broadcasting - DVB) tekniklerinin geleneksel analog yay n tekniklerinin yerini 
almas yla h zl bir ekilde say salla maya ba lam t r. Kay t, kurgu ve iletim 
araçlar ndan kullan c lar n evlerindeki al c lara kadar bütün üretim zincirinin tam 
say salla mas n n önümüzdeki 15 y la kadar tamamlanaca tahmin edilmektedir 
(Tadayoni ve Skouby, 1999: 176). Bu h zl geçi in temel nedeni, bilgisayar ve 
enformasyon teknolojilerinin bilgi i lem süreçlerinde sa lad klar esneklik, 
kesinlik, yüksek nitelikli sonuç ve dü ük maliyet avantajlar n n ileti im alan nda 
da uygulanabilir hale gelmesidir. Böylece bilgisayar, telekomünikasyon ve 
elektronik kitle ileti im sistemleri, aralar ndaki s n rlar n netli ini kaybetmesiyle, 
iç içe geçmi dijital enformasyon a lar n n olu turdu u tek bir potada erimeye 
ba lam t r. Çok yeni tekniklerde neyin bilgisayar, neyin telekomünikasyon ve 
neyin elektronik kitle ileti im sistemleri ile ilgili oldu unu tan mlamak giderek 
zorla maktad r. Sözgelimi, Internet üzerinden gerçekle tirilen streaming video 
yay nlar , dijital televizyon ve radyo yay nlar ile her iki alanda da kullan lan 
MPEG video s k t rma tekniklerinin hangi sektörlere ait oldu unu kestirmek çok 
güçtür. Bu yüzden söz konusu alanlarla ilgili sistematik bir dü ünme biçimi ve 
gerçekçi bir yakla m geli tirmek için önce eski üçlü ayr m bir kenara b rakmakta 
yarar vard r. Temelde klasik ayr m n üç alan nda da elektromanyetizman n 
ke finin ve etkin kullan m n n ba lad dönemlerde birle en ortak bir geçmi 
bulunmaktad r. Bunlardan bilgisayarlar n bilgiyi i leme biçimlerinin (dijital 
yöntemler) gösterdi i temel teknolojik farkl l k, günümüzde ayn i lem biçiminin 
di er iki alan taraf ndan da yayg n olarak kullan lmaya ba lamas yla ortadan 
kalkm t r. 

1920 li y llarda Matematikçi Alan Turing in teorik olarak betimledi i, 
dü ünen bir makine (Evrensel Turing Makinesi) yapma fikri, kinci Dünya Sava 

                                                

 

(*) Analog (örneksel), kayna ndaki biçimiyle kaydedilebilen, saklanabilen, i lenebilen ve 
iletilebilen bilgidir. Dijital bilgi 0 ve 1 rakamlar n n kombinasyonlar ile tan mlan rken, analog bilgi 
bir elektrik ak m gibi sürekli de i en sinyaller taraf ndan olu turulur. Dolay s yla dijital bilgide 
sadece 0 ve 1 ler, analog bilgide ise say s z ara de erler bulunmaktad r. Sonuç olarak, dijital 
tekniklerle bilgi i lemek ve iletmek kolay ve esnek, analog tekniklerle zor ve hantald r. 
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y llar nda ilk ifre çözme ayg tlar yla hayat bulmaya ba lam t r (Penrose, 1997: 
40). Sava y llar n n zorlu ko ullar , bugünkü bilgi ve ileti im a lar n n 
geli tirilmesinde teorik ve uygulamal çal malar güdülemi tir. Hemen sava n 
ard ndan gelen Amerikan ev elektroni ine, i ve ofis araçlar na dönük talepler ile 
telekomünikasyon ebekelerinin geli tirilmesi arzusu, 1947 y l nda ilk 
transistörün bulunmas n sa lam t r. Telekomünikasyon sektöründe faaliyet 
gösteren kurulu lar transistörü ilk önce telefon anahtarlama sistemlerinde 
kullanmaya ba lam t r. Sony nin ta nabilir hafif radyosu sonradan bu önemli 
bulu un ilk ticari uygulamas olmu tur. Ard ndan transistör, vakum tüplerin k sa 
çal ma ömürlerinden ve s n rl kapasitelerinden kaynaklanan nedenlerle 
elektronik bilgisayarlar n ömrünü ve hesaplama gücünü artt rmak üzere ba ka bir 
uygulama alan daha bulmu tur. 1956 da ilk transistörlü bilgisayar n ortaya 
ç k n n ard ndan, bilgisayarlar n boyutlar ad m ad m küçülmeye ba lam ve 
sonunda geli en hesaplama güçleri ile pratik hale gelen özellikleri sayesinde 
büyük ölçekli ara t rma merkezlerinden ve askeri tesislerden ç karak, bankalar ve 
sigorta irketleri gibi ticari alanlara do ru yay lm t r. 

Kumdan çok yüksek s da elde edilen silikon hammaddesi ile yeniden 
tasarlanan transistörler, giderek hem daha fazla say da i lem yapabilecek 
elektronik devre içermeye ba lam , hem de ucuzlam t r. Kat hal fizi inin 
silikon çiplerin yar -iletken özelliklerini kullanarak mekanik devrelerin i ini 
elektronlara aktarmay ba armas , belki de yirminci yüzy l n ikinci yar s ndaki en 
önemli teknolojik s çramalardan biridir. 1950 lerin sonlar nda modern 
mikroçiplerin atas olarak kabul edilen entegre devreler geli tirilmi tir. Entegre 
devreler, rezistör, kondansatör, amplifikatör gibi bir dizi elektronik bile eni bir 
silikon parças üzerinde birle tirmi tir. Sonuç, elektrik devrelerinin daha da 
ufalmas olmu tur ki, bu, transistörün neden oldu u küçülme ile birlikte giden çok 
de erli bir ba ka teknik ilerleme olarak kabul edilmektedir (Reinecke, 1992: 44).  

Entegre devrelerde kullan lan bile en ve katmanlar n giderek daha küçük 
hacimlerde ve daha çok say da bir araya getirilmesi ile elde edilen bu geli meye 
mikrominyatürle me denilmektedir. Mikrominyatürle me, çip teknolojisinin 
ürünlerinin fiyat n y ldan y la dü ürmü ; di er yönde artan bile en say s , entegre 
devrelerin ve mikroçiplerin i lem h z n yükseltmi tir. Bu geli me, günümüzün en 
önemli mikroçip üreticilerinden biri olan Intel firmas n n kurucusu Gordon 
Moore a, 1965 te dile getirdi i Moore Yasas için ilham vermi tir. Moore, bir 
entegre devre içindeki bile en say s n n 1959 dan 1965 e kadar her y l ikiye 
katlanarak geli ti ini gözlemi ve bu geli menin ilerleyen y llarda da sürece ini 
ileri sürmü tür. On y l sonra, daha karma k çiplerde ikiye katlanma oran n n iki 
y lda bir gerçekle ece ine dair yeni bir formülasyonda bulunmu tur. Bugün 
de i kenlik göstermekle birlikte ortalama olarak 18 ayda bir, mikro i lemcilerin 
içindeki bile enlerin ikiye katland gözlenmektedir (Ayres ve Williams, 2004: 
4). Bugün masalar m z süsleyen ki isel bilgisayarlar n merkezi i lem ünitelerinde 
ortalama 42 milyon bile en bulunmaktad r. Mikrominyatürle menin bir sonucu 
olarak, birden çok kullan c n n payla t büyük merkezi bilgisayar sistemleri ile 
ba layan bilgisayar n donan m maceras , bugün bir a a ba l ki isel ya da 
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masaüstü bilgisayar kullan m yönünde evrimle mi tir (Cotton ve Oliver, 1998: 
131). Ayr ca güç tüketim talepleri azalan ve boyutlar küçülen yap lar sayesinde, 
dizüstü ve palm book gibi yeni türden ki isel bilgisayarlar n kullan m 
yayg nla maya ba lam t r. 

Bilgisayar donan m ndaki geli melerle yaz l m alan ndaki yenilikler de 
paralel gitmi tir. Hatta baz durumlarda yaz l mlardan kaynaklanan donan m 
talepleri, bilgisayar bile enlerinin geli tirilmesinde endüstriyel bir itici güç 
olmu tur. Örne in, üç boyutlu bilgisayar oyunlar n n donan msal yüksek 
performans gereksinimi grafik i lemcilerin, h zl haf za çiplerinin, yüksek 
kapasiteli depolama araçlar n n ve nitelikli monitörlerin geli tirilmesinde 
belirleyici faktörlerin ba nda yer alm t r. letim sistemi ve uygulama 
yaz l mlar n n i levsel yeteneklerindeki art , büyük ölçüde yaz l m geli tirme 
dillerindeki evrime ba ml olarak seyretmi tir. lk bilgisayarlar makine dili 
denilen kodlama sistemleri ile programlanm lard r. Ard ndan sembolik assembler 
dilleri ile FORTRAN (1957), ALGOL (1958), COBOL (1960) ve BASIC (1964), 
C (1972) gibi yüksek düzey diller geli tirilmi tir. Bu dillerden bir k sm n n nesne 
tabanl programlamaya do ru geçi i ile bilgisayar ile kullan c s aras nda görsel 
etkile im sa layacak grafik arayüzlerin tasar m esneklik kazanm t r. Bu a ama 
çok önemlidir. Çünkü grafik arayüzlü program tasar mlar n n yayg nla mas , 
ki isel bilgisayar kullan m n n yayg nla mas n da tetikleyen en önemli 
unsurlardan birisi olmu tur. Bugün geli tirilen platformdan ba ms z 
programlama dilleri, sadece belirli türdeki donan m standartlar için de il, farkl 
bilgisayarlar veya bilgisayar benzeri ayg tlar aras nda veri ileti imi, web 
ba lant s ve ortak çal t r labilir programlar geli tirmek için önem kazanmaya 
ba lam t r. Yaz l m dillerinin bu evrimi ofis otomasyonundan multimedyaya 
kadar on binlerce uygulama yaz l m n n geli tirilmesine ve sürekli güncellenerek 
yeni i levlerle donat lmas na olanak vermi tir.  

Bugün televizyon ve radyo yay nc l n n önemli ölçüde bilgisayar 
temelli kurgu, grafik ve yay n sistemlerine ba l hale gelmesinde, yukar da 
irdelenen donan m ve yaz l m teknolojilerindeki kapasite ve yetenek art lar n n 
rolü belirleyici olmu tur. Ses ve video verileri, yak n geçmi e kadar bilgisayar 
endüstrisinin üretebildi i donan m ve yaz l m sistemlerinin i leyemeyece i kadar 
büyük hacimli veri i leme, depolama ve iletme kapasitelerine ihtiyaç duymu tur. 
Ancak 1990 lardan sonra, hareketli görüntülerle sesin bilgisayar teknolojisi ile 
kolayca i lenebilece i teknikler (video s k t rma, yüksek h zl ve kapasiteli 
diskler ile i lemciler, geli mi video i leme programlar gibi) yayg nla m t r. 
Teknolojik ko ullar elverdikten sonra, radyo ve televizyon yay nc l üretim 
sistemlerinde bilgisayar temelli tekniklerin esnekli inden ve yüksek nitelikli 
ç kt lar ndan yararlanmak istemi tir. Gelece in yay nc l n n kabaca video ve ses 
halinde bir bilgisayar verisi kaydetme, i leme ve da tma etkinli i olarak 
betimlenmesi iddial bir öneri olmayacakt r. 

Di er taraftan telekomünikasyon sektörü, radyo ve televizyon 
yay nc l ndan daha önce mikrominyatürle me devriminden yararlanan ba l ca 
sektör olmu tur. Örne in dü ük güç tüketimi ve hafif donan mlar üretme imkan 
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veren kat hal devreleri olmadan, ileti im uydular n n üretilmesi ve yörüngeye 
yerle tirilmesi mümkün olamazd . Sadece uydular n de il, bütün 
telekomünikasyon ekipmanlar n n daha ucuz, kapasiteli ve küçük olarak 
üretilmesi bu teknolojik yenilikler serisinin bir sonucudur. Bunlara ek olarak 
kablo, mikro dalga ve fiber optik gibi iletim tekniklerinin geli mesi, bugünkü 
küresel ileti im sisteminin sinir a lar n n olu mas n sa lam t r. Atlantik ile 
Büyük Okyanus a dö enen k talararas kablolar ileti im uydular yla birlikte 
küresel bir ekonomik sistemin ana arterlerini olu turmu tur. Telekomünikasyon 
sistemlerinin evrimindeki son a amada mobil ileti im sistemleri yer almaktad r. 
Temelde sesin dijital veri paketçiklerine dönü türülerek iletimine ve al m na 
dayanan cep telefonlar n n yayg nla mas n n ard ndan, bu telefonlar n birer 
bilgisayar terminali haline dönü türülerek, interaktif çoklu medya uygulamalar na 
ve ses d data payla m na uyumlu hale geldi i gözlemlenmektedir. Cep 
telefonlar n n gelecekte, bugünkü dizüstü bilgisayarlar n temel i levleri ile dijital 
televizyon iletilerinin izlenmesi i levini birle tiren bir multimedya ortam na 
dönü ece i öngörülmektedir.  

Telekomünikasyon sektöründe ya anan bu geli melerin yay nc l k sektörü 
üzerinde do rudan iki etkisi bulunmaktad r. Bunlardan birincisi, radyo ve 
televizyon istasyonlar aras daki yay n öncesi video ve ses al veri inin 
telekomünikasyon iletim sistemleri arac l yla gerçekle tirilmesiyle ilgilidir. 
Uzak co rafi mekanlardan haber içeriklerinin yay nc kurulu lar n merkezine 
aktar m , ya karasal link istasyonlar ya da  ileti im uydular yla gerçekle tirilen 
uplink-downlik ba lant lar ile sa lanmaktad r. Ayr ca bant geni liklerinin 
elverdi i ölçüde kablolu iletim sistemleri radyo ve televizyon istasyonlar 
aras ndaki veri al veri ine destek olmaktad r. Telekomünikasyon iletim 
sistemlerinin eski analog teknikler yerine giderek say salla mas ile birlikte radyo 
ve televizyon sinyallerinin de dijital olarak bu araçlarla ta nmas bir gereklilik 
haline dönü mü tür. kinci etki, radyo ve televizyon istasyonlar n n yay n a ile 
ilgilidir. Yine ayn iletim teknikleri arac l yla izleyiciye/dinleyiciye ula t r lacak 
sinyaller radyo ve televizyon verici istasyonlar na ta nmaktad r. Dolay s yla bir 
ülkedeki telekomünikasyon a n n karakteri önemli ölçüde o ülkedeki radyo ve 
televizyon yay n a lar n da etkilemektedir. Örne in, Hindistan n zorlu ve büyük 
co rafi yap s nedeniyle, yersel sistemler bütün ülkeyi kaplayacak ekilde 
televizyon yay nlar na uzun y llar olanak vermemi tir. Bunun üzerine 1960 l 
y llarda Hintli bilim adam Dr. Vikram Sarabbi, ulusal çapta bir uydudan 
televizyon yay n sisteminin ülkenin ekonomik ve sosyal geli mesini 
destekleyebilece ini ileri sürmü tür. Sarabbi nin giri imleri ile 1968 de 
Hindistan n ulusal ileti im uydusu grubu (NASCOM) kurulmu tur. Hindistan, 
1975-76 y llar nda NASA n n deste i ile uydudan do rudan televizyon yay n 
(Direct Broadcasting Satellite-DBS) denemelerine ba lam ve 1982 y l nda da ilk 
uydusuna sahip olmu tur. Bu giri imin do al bir sonucu olarak uzun y llar 
Hindistan televizyon yay nc l n n temel karakterini do rudan uydudan yay n 
olu turmu tur (Contractor ve Di erleri, 1988: 131-132). Bugün biraz farkl 
olmakla birlikte benzer bir geli me Türkiye de de ya anmaktad r. Dijital 
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televizyon yay nc l n n yayg nla mas na ko ut olarak, yay nlar n uydudan 
do rudan izlenmesi için konut ve i yerlerindeki çanak antenlerin say s h zla 
artmaktad r. Türkiye deki giri imlerin fark , sürecin kamusal bir inisiyatif ile 
de il, ticari kayg lar ile ba lam olmas d r. 

Televizyon yay nc l , ba lang çtan video band n icat edildi i 1956 y l na 
kadar, sinema sektöründe kullan lan pelikül filmlerle kay t ve stüdyodan canl 
yay n tekniklerine dayanm t r. letim faaliyetleri ise yak n zamana kadar (ve 
hatta bir ölçüde günümüzde de) analog tekniklerle yürütülmü tür. Sinema filmleri 
ile çal mak pahal ve teknik aç dan zordur. Canl yay nlar ise k s tlay c d r. Video 
bant n icad ile elektronik yöntemlerin kay t ve kurgudaki esnekli inden 
yararlanma imkan do mu tur. Ancak yine de 1990 l y llara gelinceye kadar 
neredeyse tamam yla analog yöntemlere ba ml olan televizyon yay nc l çok 
pahal stüdyo, kamera, video okuyucu/kaydedici, yay n a ve di er ekipmanlar 
için yat r m yapabilecek s n rl say da giri imciye aç k bir alan olarak kalm t r. 
Radyo yay nc l nispeten daha kolay olmakla birlikte, benzer zorluklar 
ya am t r. Japon kamu yay n kurumu NHK nin 1972 y l nda büyük yat r mlar 
yaparak ba lad yüksek tan ml bir televizyon standard geli tirme çabas , 
1980 li y llarda Avrupa Birli i ve ABD nin kat l m yla giderek dijital ilkelerle 
çal an bir televizyon sistemi geli tirme yar haline dönü mü tür. Bilgisayar 
teknolojisinin görüntü ve ses i leme kabiliyetindeki dramatik geli me de bu 
sürece eklenince, eski analog sistemlerin terk edilerek dijital ses ve video 
yay nc l fikri güçlü bir destek bulmaya ba lam t r. Ancak teknolojik 
de i imdeki as l itici güç veri s k t rma teknolojilerindeki umulmad k h zl 
geli me olmu tur. yi kalitede bir televizyon resminin bak r kablo ile 
iletilebilmesini mümkün hale getirebilecek ekilde bant geni liklerinden tasarruf 
etmeye dönük teorik yakla m, video verilerini olu turan her bir bilgi ünitesinin 
daha az yer kaplayacak biçimde ifade edilmesi temeline dayanmaktad r. Bu 
amaçla geli tirilen veri s k t rma algoritmalar ile dijital televizyon yay n mevcut 
iletim altyap lar ndan ta nabilir hale gelmi tir. Sonuçta bu geli me, televizyon 
endüstrisini analog teknolojilere olan ba l l klar n tekrar gözden geçirmeye ikna 
etmi tir (Ayres ve Williams, 2004: 9). Böylece 1990 l y llar n sonunda art k 
video verileri dijital olarak bantlara kaydedilebilir, internet üzerinden da t labilir, 
dijital paketçikler halinde set üstü dijital-analog çeviriciler arac l yla evlerde 
izlenebilir ve bilgisayar hard diski, CD, DVD gibi depolama araçlar nda 
saklanabilir hale gelmi tir.  

Dijital radyo ve televizyon teknolojilerindeki geli melere paralel olarak 
çe itli ülkelerde gelece e dönük senaryolar çerçevesinde yeni düzenlemeler 
yap lmaktad r. Örne in, ABD de düzenli dijital yersel televizyon yay nlar 
1997 de ba lam t r. Birle ik Devletler leti im Yasas na göre, 31 Aral k 
2006 da, hanelerdeki al c lar n % 85 i dijital yay nlara uyumlu hale gelirse, eski 
analog yay nlara tamamen son verilecektir. Yay nc lara 1997 ile 2006 y llar 
aras nda dijital yay na geçmeleri için frekans tahsisi yap lm t r. Benzer bir 
uygulama Avustralya da da sürmektedir. Avustralya da 2008 y l nda analog 
yay nlara son verilmesi planlanmaktad r. O zamana kadar yay nc lar 
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programlar n hem dijital, hem de analog olarak ileteceklerdir. Bu döneme e 
zamanl yay n periyodu (simulcasting period) denilmektedir (Grünwald, 2001: 
722). E zamanl yay n periyodunu tamamlayan ülkelerde, radyo ve televizyon 
yay nc l , dijital ekonomi ile tam olarak bütünle mi olacakt r.  

II. Dijital Ekonomi ve leti im Endüstrileri 
Dijital ekonomi ileti im, telekomünikasyon ve bili im alanlar ndaki 

h zl geli melerin tamam n n ula t son a amay betimleyen toparlay c bir 
kavramd r. Yar iletken transistörler, entegre devreler, ki isel bilgisayarlar, i letim 
sistemleri, fiber optik kablolar, kablosuz ve mobil ileti im teknolojileri, a 
teknolojileri, ileti im uydular gibi çok say da ve çe itli bile enin, dijital kodlara 
indirgenmi iletiler üzerinden payla lan bir ya am biçimini ve ayn kodlarla 
yürüyen ekonomik ili kileri destekleyecek ekilde, iç içe geçmeye ba lad na 
ahit olmaktay z. Bütün bu bile enler dijital ekonominin teknolojik altyap s n 

olu turmaktad r. 
Bundan otuz y l önce, elektronik hesap makineleri, bütün dünyada kitle 

pazarlar na yay lmaya ba lam t . Bugün, yakla k yar m milyar insan, 
enformasyon i leme kapasitesi ola anüstü derecede geli mi ve çok say da kitap, 
müzik ve video materyalini depolayabilecek makineler kullanmaktad r. Otuz y l 
önce, uzak mesafeler aras ndaki ileti im ço unlukla posta ta y c lar ve s n rl 
geni likteki alanlarda kullan labilen telefon arac l yla 
gerçekle tirilebilmekteydi. Bugün, dünyan n ço u hacimli yaz , resim, ses ve 
video dosyalar n an nda de i toku edebilecek karma k ileti im a lar ile 
birbirine ba lanm t r. Bilgi ve ileti im teknolojilerindeki yeniliklerin ortaya ç k 
ve bu teknolojilere uyum süreçlerinin geli im h z hayret vericidir. Bilgi ve 
ileti im teknolojileri ile ilgili yenilikler sadece ileti im de il; temel bilimler, 
mühendislik, imalat ve sistem entegrasyonu gibi ba ka alanlarda da sürmektedir.  
Teknolojik geli meye uyum ise, daha ileri süreçlere yat r m yapmak için gerekli 
gelirlerdeki düzenli art sa layacak ekilde yeniliklerle e anl olarak 
gitmektedir. Birçok zengin ülkedeki kurumsal ve sosyal çerçeve, bilgi ve ileti im 
teknolojilerinde sürdürülebilir yenilik ve uyum süreçlerini te vik etmek için 
yeniden biçimlenmektedir. Bilgi ve ileti im teknolojileri ile desteklenen ürün ve 
hizmet üretimi ile da t m n n çe itli endüstriler üzerinde oynad

 

bu önemli rol, 
dijital ekonomi dü üncesinin do mas na yol açm t r (Ayres ve Williams, 2004: 

2). Bu dü ünce, ekonomik alanlarda oldu u kadar, siyasal, hukuksal ve kültürel 
alanlarda da yeni kurallar seti dönemine geçi in önermesi haline gelmi tir. Dijital 
ekonominin yak n geçmi inde üç temel özellik öne ç km t r. Bu özellikler 
yay nc l k sektöründe de belirgin bir ekilde gözlenmi tir. Bunlar; (1) 
deregülasyon ile pazar sisteminin liberalle mesi ve artan rekabet, (2) 
sektörleraras yatay ve dikey birle meler, (3) uluslararas ölçe e yay lan 
tekelle medir. 

1990 lar n ortas ndan beri ileti im pazarlar ndaki rekabeti iki ana olu um 
derinden etkilemektedir: Birinci olarak, Schumpeter in Öncü Yat r m Modeli ne 
uygun olarak çok say da yeni firma ortaya ç km t r. American Online (internet 
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servis sa lay c ve elektronik medya), Yahoo! (internet arama motoru ve 
elektronik medya) ya da e-Bay (elektronik aç k art rma ve sat servisi) gibi 
firmalar yenilikçi ürünler ve mü terilerine cazip avantajlar sunan hizmetler 
aç s ndan dikkate de er ilk örneklerdir. kinci olarak, bir ya da daha fazla ileti im 
pazar nda uzmanla m eski irketler, yeni sektörlere yönelmi lerdir. Yak n 
zamanda Vivendi Grubu nun (telekomünikasyon sektörü) Seagram/Universal 
(medya/tüketici ürünleri) sat n almas , bu geli meye verilebilecek iyi bir örnektir. 
Teknolojik geli melerden kaynaklanan yeni f rsatlar eski ve yeni irketlerin 
rekabet yönünü belirlerken, endüstrilerin giderek bir noktada birle mesine ve eski 
art de er üretim zincirlerinin de i mesine yol açmaktad r. Teknolojik geli melere 
ek olarak, sözü edilen endüstriyel birle melerin arkas ndaki deregülasyon ile talep 
ba lant l pazar güdülerinin varl da irketlerin yat r m kararlar n ve pazar 
stratejilerini belirlemede etkili olmaktad r (Wirtz, 2001: 490). 

Deregülasyon, ileti im sektörlerinin serbest rekabet ko ullar na göre 
yeniden düzenlenmesini anlatmak için kullan lan bir kavramd r. 1980 lerde, 
özellikle Avrupa da kamu hizmeti tarz nda yasal çerçeveye al nm olan 
geleneksel elektronik kitle ileti im politikalar , neo-liberalizm olarak adland r lan 
yeni bir ideolojik iklim taraf ndan yönlendirilmi tir. ABD ve birçok Avrupa 
ülkesi taraf ndan desteklenen neo-liberal ekonomik dü ünce tarz , devletin 
müdahale s n rlar n n daralt lmas n ve bütün ileti im alan n n pazar yap lar n n 
yar mac bir yap ya aç lmas n öneren bir doktrine dayanmaktad r. Böylece 
Avrupa daki birçok  devlet, 1920 lerden beri devlet yay nc l politikas n n 
hakim oldu u kamu hizmeti modeline kar bu doktrini desteklemi ve 
uygulamaya geçmi tir (Bell ve Meehan, 1988: 71). Sonuç olarak, y llar boyunca 
ABD hariç dünyan n birçok yerinde ve önemli ölçüde devlet denetiminde 
süregiden radyo ve televizyon yay nc l , 1980 lerin sonunda özel giri im alan na 
aç lmaya ba lam t r. Telekomünikasyon sektöründe ise ABD de dahil, daha önce 
yasal monopollere verilmi faaliyet ve kontrol mekanizmalar rekabetçi bir 
çerçevede yeniden düzenlenmi tir.  

Sektörleraras etkile imlerin ve tekelle me e ilimlerinin olu mas na 
uygun ko ullar, deregülasyonun olumsuz etkileri olarak ortaya ç km t r. 
Pazarlar n liberalizasyonunu ve serbest rekabet ko ullar n olu turmay 
hedefleyen deregülasyon, say salla an teknolojilerin ileti im altyap lar nda 
sa lad birle tirici katk yla birlikte, sektörleraras geçi ler, devralmalar, yatay ve 
dikey birle melerle sonuçlanm t r. Bugün telekomünikasyon, yaz l m geli tirme, 
sinema, radyo ve televizyon yay nc l , bas m gibi birçok ileti im sektöründe 
faaliyet gösteren çe itli organizasyonlar, içerik üretim ve da t m etkinliklerini 
birle tirme ihtiyac hissetmektedir. Bu organizasyonlar, sinema filmlerinin üretim 
ve da t m ndan, radyo ve televizyon yay n a lar n n i letilmesine ve 
telekomünikasyon hizmetlerine kadar de i ik alanlardaki etkinlikleri multimedya 
kümelenmeleri olu turacak ekilde birle tirme stratejileri izlemektedir. Film, 
televizyon ve müzik yap mc l gibi alanlara yay lm olan Sony, yak n geçmi te 
Columbia-Tristar sat n alarak endüstriyel birle menin ilk örne ini vermi tir. 
Sony nin d nda AOL-Time-Warner, Vivendi-Universal, Viacom (Paramount, 
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MTV), Disney (ABC TV), News Corp. (20th Century Fox), Bertelsmann olmak 
üzere alt ayr ve büyük uluslararas kümelenme daha ortaya ç km t r. Bu 
gruplar n hepsi de bas n ve televizyon içerik üretimi ile u ra maktad r. Vivendi 
hariç hepsinin TV istasyonlar a vard r; Bertelsmann hariç hepsinin kablolu 
televizyon ve film stüdyosu varl klar bulunmaktad r; Vivendi ve News Corp. 
hariç hepsinin radyo yay n a bulunmaktad r. Üçünün devasa e lence parklar 
(theme park), Vivendi ve AOL un internet portal vard r. Birkaç y l önce General 
Electric NBC yi sat n alm , ancak 2003 ün sonlar nda Vivendi-Universal ile 
birle me karar alm t r. Di er taraftan, bir zamanlar n ba ms z televizyon 
a lar n n ve sinema stüdyolar n n ço u bu kümelenmeler taraf ndan yutulmu tur  
(Ayres ve Williams, 2004: 18). Bu birle melerin sonuçta ileti im alan nda 
tekellere yol açaca ve neo-liberal doktrinin tam rekabet ko ullar n sa lama 
yerine, s n rl say da sektörel aktöre dayal aksak ve kusurlu bir ekonomik sistem 
üreterek, ba ar s z olaca yönünde güçlü kanaatler bulunmaktad r. 

leti im endüstrilerindeki tekelle me e ilimini güçlendiren nedenlerin en 
ba nda, göreli olarak karl olan bu sektörlere yap lan yat r mlar n, önemli oranda 
büyük sermayeye gereksinim duymas yer almaktad r. Piyasaya giri te 
kar la lan büyük sermaye gereksiniminin yan s ra, üretim ve da t m n yüksek 
maliyetleri, yo un rekabet, buna kar n reklamc l k gelirlerinin s n rl olmas , 
ileti im sektöründe faaliyet gösteren organizasyonlar aras ndaki yatay ve dikey 
birle meler, hükümetlerin yanl politikalar ve nihayet enflasyon gibi genel 
ekonomik ko ullardaki olumsuzluklar tekelle meyi artt ran unsurlard r 
(Söylemez, 1997: 39). Neo-liberal doktrini ele tirenlere göre, ileti im 
endüstrilerinin tekelle meye yatk n yap lar deregülasyon ile ortaya ç kan 
kontrolsüz ortamda, büyük yat r mc lar n lehine i lemektedir. Deregülasyon 
tekelle me yönelimlerini h zland ran bir katalizör i levi görmektedir. Üstelik 
tekelle me, uluslararas ölçekte geni leyerek ulusa r , tek yanl , tekelci bir 
kültürel kontrol endüstrisi haline dönü mektedir. 

ngiliz Sosyolog Anthony Giddens, tekelle menin uluslararas boyutunu 
u ekilde betimlemektedir (2000:407-409): Televizyon programlar ve filmleri 

geni uluslararas pazarlarda bu kültür endüstrisinin s n rl say daki aktörü 
taraf ndan sat lmakta, yüzmilyonlarca insan bu programlar ve dizileri 
izlemektedir. Uluslararas haber ak n n tamam na yak n n , Reuters, Associated 
Press, United Press International ve Agence France-Presse olmak üzere 4 kurulu 
kontrol etmektedir. Amerikan kaynaklar , televizyon programlar n n, filmlerinin, 
reklamlar n n ve elektronik ileti imin de i ik biçimlerinin üretim ve da t m na 
egemendir. Pek çok ülkede hükümetler, kendi sinema sanayilerini destekleseler 
de, hiçbir ülke konulu filmler ihracat nda ABD ile rekabet edebilecek durumda 
de ildir. Dünyadaki en büyük on reklam irketinden dokuzu Kuzey 
Amerika dad r. Kanada, Almanya, Fransa, ngiltere ve Avustralya daki büyük 
reklam ajanslar n n yar s Amerikan kökenlidir. Devletlerin ve büyük irketlerin 
ba ml olduklar , bilgiyi iletmek için kullan lan elektronik kanallar üzerindeki 
Amerikan etkisi oldukça güçlüdür. Bankac l k, dünyadaki parasal i lemler, baz 
televizyon ve radyo yay nc l türleri için art k vazgeçilmez olan 
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telekomünikasyon linkleri ço unlukla Amerikal ellerdedir. Dünya üzerindeki 
veri tabanlar nda bulunan bütün bilgilerin onda dokuzunun Amerikan Hükümeti 
ile ABD deki öteki kurulu lar n eri imine aç k oldu u tahmin edilmektedir. 
Sanayile mi ülkelerin, özellikle de ABD nin, ileti im araçlar üretim ve 
yay l m ndaki üstün konumu pek çok gözlemciyi, ileti im araçlar 
emperyalizminden söz etmeye yöneltmektedir. Sonuç olarak, dijital ekonominin 
büyük ölçüde Amerikan kültür endüstrisinin etkisi alt nda ve medya 
kümelenmeleri olu turacak ekilde yeni bir biçimlenme sürecine girdi i ileri 
sürülebilir. Bernd Wirtz, bu biçimlenme sürecinin günümüzde ula t duruma 
ili kin üç temel e ilime vurgu yapmaktad r (2001: 493): 

i. Büyük telekomünikasyon irketleri di er irketleri sat n alarak daha da 
büyümektedir. 

ii. Kitle ileti im irketleri internet sektörüne do ru geni lemektedir. 
iii. nternet sektöründe göreceli olarak yeni irketler aras nda giderek 
artan say da birle meler ya anmaktad r.  
Bu bölümde betimlenen endüstriyel dönü ümün itici güçlerini ve bu 

güçlerin etkile imlerini a a daki ekilde gözlemlemek mümkündür:                            
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Kaynak: (Wirtz, 2001:493). 
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Endüstriyel birle me ayn zamanda kendisini ortaya ç karan itici güçleri 
de de i tirmektedir. leti im pazar nda ya anan geli meler bir geri besleme 
döngüsü arac l yla yeni teknolojik geli meleri harekete geçirmekte ve yeni 
hukuksal düzenlemeler yapmay zorunlu hale getiren yeni ko ullara zemin 
haz rlamaktad r. Kullan c tercihlerinin de i mesi ile ileti im endüstrilerinde 
ya anan geli meler aras nda da kar l kl bir etkile im bulunmaktad r.  

III. Tüketici Tercihlerinin De i mesi ve Yeni Bir zleme Kültürünün 
Do u u 
nternette sörf yapmak ve Web Tv izlemek, gazetelere internetten bir göz 

atmak, al -veri sitelerinden bir eyler sat n almak, ifreli kanallara abone olmak, 
cep telefonundan resimli mesaj göndermek, bilgisayardan televizyon izlemek, 
uydu kanallar n takip etmek, internetten film ve müzik indirmek, ev sinema 
sisteminde film izlemek gibi eylemlerle yeni tan t k. On y l önce bunlar n 
birço undan haberdar de ildik. Cep telefonlar m z n, bilgisayarlar m z n, 
otomatik ödeme talimatlar m z n ya amlar m zdan çekiliverdi ini, çanak 
antenlerin balkon ve çat lardan söküldü ünü, para çekme makinelerinin 
kald r ld n , ekranlarda tek kanall kamusal televizyon yay n n n kald n 
zihnimizde canland ral m. Bu imgelem ile izleme ve enformasyon elde etme 
kültürümüzün çok k sa süre içinde nas l de i ti ini kolayca anlamak mümkündür. 
Bu kültürün, geçmi te de i ti i gibi, gelecekte de de i ece ine dair güçlü kan tlar 
bulunmaktad r. Say salla an elektronik kitle ileti im tekniklerinin eski 
köklerinden tamamen kopmaya ba lad karma k bir süreç içinde 
bulundu umuzdan, yeni bir izleme kültürünün do u una pek fark nda olmadan 
e lik etmekteyiz. Bugün izleme kültürü aç s ndan nitelik de i tiren kitlelerin 
ileti im gereksinmelerini kar lama yöntemlerinde 4 temel e ilim belirgin hale 
gelmektedir.  

A. Görsel ve itsel letilerin Teknik Niteliklerine li kin Beklentilerin 
Yükselmesi 
Sadece yay n endüstrisinin yüksek kaliteli ses ve görüntü talepleri de il, 

kullan c lar n giderek yükselen görsel ve i itsel zevk ç tas , dijital radyo ve 
televizyonun geli tirilmesine yön vermi tir. Geleneksel radyo ve televizyon ile 
ilgili yay n standartlar 1950 li y llara dayanmaktad r. O günden bugüne evlerdeki 
televizyon setlerinin ekran çözünürlü ü, ekran görünüm oran ve ses kalitesi ile 
ilgili temel ölçülerde herhangi bir de i iklik yap lmam t r. Dünya birbirinden 
ba ms z üç televizyon yay n sistemine (PAL, SECAM ve NTSC) bölünmü tür. 
Bunlar n her biri, di eriyle uyumsuzdur ve günümüzde izleyicileri görsel ve 
i itsel izleme beklentilerini kar lamak aç s ndan art k s n ra dayanm t r. Bu 
temel standartlar ayn kalmakla birlikte, al c cihazlar n i levlerinde (teletext ve 
uzaktan kumanda aletinin eklenmesi gibi) ve bile en ile malzeme tasar mlar nda 
(mikroelektroni in yeni ürünlerinin al c larda kullan lmas gibi) baz geli tirmeler 
yap lm t r. Mevcut standartlar çerçevesinde ses ve görüntü kalitesini artt racak 
iyile tirmeler yap lm t r. Ancak daha yüksek çözünürlüklü ve geni ekranl bir 
televizyon standard geli tirme yönündeki talepler her geçen y l artm t r. 1972 
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y l nda Japonya da ba lat lan bir yüksek tan ml televizyon (High Definition 
Television - HDTV) standard geli tirme çal mas , bugünkü dijital televizyon 
teknolojisinin temelini olu turmaktad r. 

Yüksek tan ml televizyon, 1000 yatay sat rdan fazla çizgiden olu an ve 
16:9 görüntü oran na sahip geli mi bir televizyon teknolojisidir. Daha keskin 
resimlere, CD kalitesinde çevresel sese, dijital olarak iletilen sinyallerin 
al nmas na dayanmaktad r. Böylece hayalet görüntü, karlama, renk da lmas gibi 
iletiyi bozan teknik gürültüler en aza indirilmi tir (Zong ve Bourbakis, 2001: 
546). 

Sinema izleme zevkinin özel mekanlara aktar lmas tutkusu, bir taraftan 
geli mi televizyon standartlar n n tasar m n harekete geçirmi , di er taraftan 
optik dijital görüntü ve ses saklama medyalar ile bunlar okuyan cihazlar n 
yayg nla mas na yol açm t r. Yak n geçmi e kadar CD-ROM ortam nda da t m 
yap lan görsel ve i itsel içerik, bugün artan miktarda veri tutma kapasitesine sahip 
DVD ortam nda da t lmaktad r. lki eski VHS bantlar n görüntü kalitesini 
verebilen MPEG-1 veri s k t rma standard n kullan rken, ikincisi bugün 
yay nc lar n görüntü ve ses kalitesini de destekleyen MPEG-2 veri s k t rma 
standard n kullanmaktad r. Ayn yöntem ve teknikleri kullanan bilgisayar 
teknolojisinin olanaklar n n çoklu medya ortam na uyarlanmas yla, nitelikli ses ve 
görüntü izleme beklentileri, giderek yay lan bir toplumsal talep haline 
dönü mü tür. Bilgisayar hard disklerinde çok say da müzik parças n n ve filmin 
saklanabilmesi, internet üzerinden video ve ses dosyas payla m , izleme 
kolayl ve çevresel ses (surround sound) efektlerinin sinema salonlar ndan 
ç karak bilgisayar destekli yöntemlerle evlerde de uygulanabilmesi, 
izleyicilerin/kullan c lar n beklenti düzeylerini sürekli yukar çekmektedir. 

B. leti im Kanallar n n Ki iselle mesi 
leti im kanallar n n ki iselle mesi kavram yla izleyicisi hedef kitle 

olarak belirlenmi geleneksel yay nc l k anlay yerine; izleyicisi hedef bireyler 
haline gelmi ve kendileriyle sözle me yap labilen ya da kendilerine etkile imli 
hizmetler sunulabilen bir tarz n geli imi anlat lmak istenmektedir. leti im 
kanallar n n ki iselle mesine, enformasyon ve ileti im enstrümanlar n n 
çe itlenmesi ve etkile imli hizmetlere uygun hale gelmesi yol açm t r. Bir a a 
ba lanabilen mobil telefonlar n, bilgisayarlar arac l yla internet eri iminin, 
ifreli ve ödemeli televizyon kanallar n n yayg nla mas bu duruma örnek olarak 

verilebilir.  
leti im kanallar n n ki iselle mesiyle, a lanm enformasyon ve ileti im 

platformlar na ilgi yo unla m t r. Bu a lanm altyap lar arac l yla tümle ik 
hizmet ve ürünlere olan talebi kar lamak üzere, ileti im endüstrileri sistematik 
çözümler üretmeye ba lam t r. Kullan c lar, telekomünikasyon, elektronik kitle 
ileti im ve bilgisayar alanlar n n ilgisi içinde yer alan sektörleraras hizmetleri 
talep etmeye ba lam t r. Dolay s yla ileti im kanallar n n ki iselle mesi, ayn 
zamanda teknolojik ve endüstriyel dönü ümün itici kuvvetlerinden biri haline 
gelmi tir. Sözgelimi, geni bantl ve h zl internet ba lant s na dönük talebin art , 
hem bilgisayar yaz l m ve donan m geli tiricilerini, hem de telekomünikasyon 



S. Ba tan/Dijital Ekonominin leti im Endüstrileri Üzerine Etkileri, De i en Tüketici Tercihleri Ve Yeni Bir 
zleyici Kültürünün Do u u

  

42

altyap s na donan m verenleri yeni çözümler aramaya itmi tir. nternet in 
sa lad benzer hizmetlere televizyon setleri arac l yla da ula ma arzusu, web 
TV teknolojisinin geli tirilmesi fikrini tetiklemi tir. Di er taraftan, ses ve video 
dosyalar n n da t m ile geli en internet üzerinden görsel ve i itsel ileti im, iletim 
bant geni liklerinin elverdi i ölçüde akan video (streaming video) hizmetlerine 
do ru evrimle meye ba lam t r. Kullan c tercihlerinin, bu ve benzeri türden 
sektörleraras ürünlere yönelmesi nedeniyle, ileti im pazarlar üst üste binmi tir. 
Önceleri birbirinden ba ms z ya anan ileti im pazar birimlerindeki rekabet, 
pazarlararas bir rekabete dönü mü tür. 

leti im kanallar n n ki iselle mesi, teknolojik geli melere ve ileti im 
endüstrilerine yön vermekle kalmam , yenilikçi irketlerin ürünlerinden de 
etkilenmi ve de i mi tir. Asl nda deregülasyonun kökeninde de liberalle en 
pazar ko ullar arac l yla ileti im endüstrilerinin faaliyet alanlar nda daha fazla 
yeni f rsat n ke fedilmesi fikri yatmaktad r. Tümle ik bir ileti im pazar nda radyo 
ve televizyon yay nc l ile bilgisayar temelli enformasyon ve telekomünikasyon 
hizmetlerinin iç içe geçmesi, kullan c lar n n be enilerinin ve izleme kültürlerinin 
de yeniden ekillenmesine yol açmaktad r.  

Kullan c lar, kitle ileti im araçlar n izleme/dinleme/okuma, elektronik 
ticaret, bireysel ileti im hizmeti alma ve yaz l m-donan m sat gibi hizmetlerden 
tümle ik bir servis a ile yararlanmay arzu eder hale gelmi lerdir. Çünkü çe itli 
alanlara yay lm olan irketler, tüketicilerine paketler halinde cazip çoklu 
hizmetler önermektedir (Wirtz, 2001: 499). Çoklu hizmet paketleriyle mü terinin 
irkete bir dizi hizmetveren-hizmetalan ili kisiyle ba lanmas anlat lmak 

istenmektedir. Bir internet servis sa lay c dan al nan ba lant paketiyle, ayn 
zamanda o servis sa lay c n n e-mail hizmetlerinden de yararlanma hakk n n elde 
edilmesini ya da  kablolu televizyon irketlerinin kablonet arac l yla h zl 
internet ba lant s önermelerini, bu duruma örnek olarak vermek mümkündür.  

C. Tümle ik çeri e ve Çe itlili ine Do ru Kayan Tercihler 
nternet yaz , resim, ses ve video eklindeki iletilerin entegre olarak 

sunulabildi i ilk yayg n çoklu medya arac d r. Kablolu TV, ADSL, dijital 
televizyon gibi araçlar arac l yla hergün daha çok insan internet e 
ba lanmaktad r. 1Mbit/s veri indirme h z ndan daha büyük kapasitelere olan talep 
giderek yükselmektedir. Türkiye de de kablolu TV ve ADSL a lar arac l yla 
yüksek h zl ba lant lar yayg nla t r lmaktad r. Düz yaz eklinde enformasyon 
için, bu derece yüksek veri ak kapasitelerine gereksinim yoktur. Böyle 
kapasitelere olan talebin kökeninde, internet üzerinden çoklu medya 
uygulamalar na ve içeriklerine eri im iste i yatmaktad r.  

Gelecekte radyo, televizyon ve gazete içeri i gibi tekli medya ürünlerinin, 
bu ba lant lar arac l yla tümle ik bir çoklu medya yay n olarak da t laca 
aç kt r. Bugünkü popüler portal tarz web siteleri içerik entegrasyonunun 
çekicili ine vurgu yapan ilk örneklerdir. Bu siteler, bir havaalan ndaki transit 
geçi yeri gibi, her nereye seyahat ederseniz edin, içinden geçmeye mecbur 
oldu unuz bir terminali and rmaktad r. Ancak yine de günümüzdeki web 
yay nlar büyük oranda geleneksel kitle ileti im araçlar n n (radyo, televizyon, 
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gazete, dergi gibi) elektronik ortama kötü bir çevirisi gibidir. Bu yay nlarda çok 
az orijinal içerik üretilmekte ve nadiren de i tirilmektedir. Geleneksel kitle 
ileti im araçlar ndaki gibi, ço unlukla do rusal bir hikaye anlat m na sahiptirler. 
Bu mant k, web üzerinden ve normal yay n kanallar ndan dinleyicilerine ayn ses 
ak n sunan radyo istasyonlar taraf ndan da aynen kullan lmaktad r. Bant 
geni li inden kaynaklanan s n rlamalar nedeniyle, mevcut web yay nlar ndaki 
video içeri inin miktar küçüktür. H zl web ba lant lar arac l yla televizyon 
yay n kalitesine yak n nitelikte video sunumu yap labilmektedir. Ancak yine de 
içerik entegrasyonu statiktir ve web sayfalar , daha çok metin ve foto raflar 
birle tiren gazete mizanpajlar na benzemektedir (Södergard vd., 1999: 1111-
1113). 

Bütün s n rlay c teknolojik yetersizliklere ve k s tlay c yerle ik 
uygulamalara ra men, tümle ik içerik sunumunu sa lamaya çal an yay nc lar 
güdüleyen olgu, kullan c lar n internete gösterdi i yo un ilgidir. Bu ilginin temel 
nedeni, entegre içerik sunumunun kullan c y bir kitle izleyicisinden çok, bir birey 
olarak ele almas d r. Birçok kaynaktan elde edilen bilgiler bir veri taban nda 
toplanmakta ve kullan c n n, aralar ndan seçim yapabilece i tasar mlar ile özgün 
bir ekilde birle tirilebilmektedir. Kullan c , aktif olarak istedi i konuya, haber 
ba l na veya di er türden biçimlendirilmi iletiye t klayarak eri ebilmektedir. 
Ancak entegre içerik sunumu için geli tirilen metodlar (HTML dili ile yaz lm 
web sayfalar , Flash arayüzleri ve programlar , aktif hizmet birimi sayfalar vs.) 
ve bunlar n uygulamalar ayn zamanda interneti ve çoklu medya içeri i 
sunumunu hayli karma k bir bilgi y n haline getirmi tir. Bu bilgi y n içine 
s zan kötü niyetli yaz l mlar (pop-up scriptler, virüsler, trojanlar gibi) i i daha 
karma k hale getirmi tir. Dolay s yla içerik entegrasyonu ile ortaya ç kan 
çe itlili in bir yan ürünü olarak, kullan c lar n, arzulad klar içeri e eri melerini 
zorla t ran ciddi bir bilgi kirlili iyle kar kar ya kald klar n söylemek 
mümkündür. Gelecekte video ve ses kodlar n n çoklu medya içeri indeki 
yo unlu unun artmas yla ve bu türden kodlar n kötü niyetli yaz l mlardan 
etkilenmeye ba lamas yla sorun daha da büyüyebilir. Ancak bu zorluklara 
ra men, izleme davran n n radyo ve televizyon benzeri yay nlar da içerecek 
ekilde de i en çoklu medya yay nlar na do ru kayd gözlemlenmektedir. 

D. Etkile imli zleme/Yararlanma Davran n n Geli mesi 
Geleneksel radyo dinleyicisi veya televizyon izleyicisi, ileti im arac yla 

tek tarafl ve pasif bir ili ki içindedir. Kendisine sunulan takip etmektedir. Bu, 
asimetrik bir ileti im biçimidir. Etkile imli izleme ise (veya belki de bu  kavram 
etkile imli yararlanma olarak yeniden adland rmak gerekmektedir) radyo veya 

televizyon arac l yla sunulan hizmetlerin kullan c y da aktif hale getirmesi 
olarak ifade edilebilir. 

Radyo ve televizyon yay nc l n n say salla mas , elektronik ticaret ve 
uzaktan al veri uygulamalar ya da talep üzerine video (video on demand) 
hizmetleri gibi yeni dijital ürün ve hizmetlerin ortaya ç karaca pazarlara uygun 
ana altyap y sa lamaktad r (Grünwald, 2001: 721). Dijital radyo ve televizyon, 
internet yay nc l ile iç içe geçtikçe, etkile imli izleme davran na imkan veren 
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birçok potansiyel yenilik do maktad r. Dijital yay nc l k, analog yay nc l n 
senkronize ve gerçek zamanl izleme zorunlulu unu ortadan kald rmaktad r. 
De i ik türden dijital ileti im arac n n birle mesi, bugün radyo ve televizyon 
yay n olarak alg lanan geleneksel bir noktadan çok noktaya (one-to-many) e 
zamanl da t m anlam ndaki yay n formuna (broadcasting) ba ml olma 
zorunlulu unu ortadan kald rmaktad r. Yay n formundan kaynaklanan e zamanl 
izleme davran yerine, talep eden izleyicilerin, arzulad klar programa istedikleri 
zaman eri melerini sa layacak çoklu da t m formu (multicasting) yerle meye 
ba lamaktad r. 

Yeni hizmetler, interaktif yar ma tarz kat l ml programlar, radyo 
dalgalar arac l yla internet eri imi ve televizyon ile web tipi içeri in birlikte 
verilmesi de dahil olmak üzere, dijital teknolojinin geli mi özelliklerini 
kullanarak, çok noktadan tek noktaya (many-to-one), çok noktadan çok noktaya 
(many-to-many) ve tek noktadan tek noktaya (one-to-one) ileti imi tümle ik 
olarak sunma yönünde geli mektedir. IBM Endicott s Digital Video Product 
Grubu taraf nda 1999 da duyurulan yeni jenerasyon televizyon-bilgisayar çipi, 
yüksek çözünürlüklü dijital televizyon yay nlar n n izlenmesi ile bilgisayar-
internet i levlerini birle tiren ürünlerin ilk örneklerindendir. Bu tür teknolojiler, 
bir taraftan televizyon izlerken, bir taraftan da televizyon program ndaki bir 
ürünle ilgili enformasyona ekranda göz atma ve do rudan program arac l yla 
sat n alma gibi futuristik görünen hizmetlerin geli tirilmesini amaçlamaktad r. 
GSM mobil telefon ebekeleri arac l yla dijital televizyon yay nlar n n 
izlenmesi ve geni bantl internet ba lant s n n sa lanmas ; ses, metin, video ve 
grafik içeren interaktif multimedya mesajlar n n al veri ini sa layacak video e-
mail sistemlerinin geli tirilmesi ve üç boyutlu görsel sanal gerçeklik 
uygulamalar n n yayg nla t r lmas di er futuristik görünen örneklerdir (Zong ve 
Bourbakis, 2001:553-555). Etkile imli izleme/yararlanma al kanl n n 
yayg nla mas na paralel olarak, bu konuyla ilgili teknolojik geli me, yak n 
gelecekte, evlerdeki televizyon al c lar n dijital bilgisayar ms platformlara 
dönü türmeye do ru yönelmektedir.  Nitekim son dönemlerde görünüm oran ve 
çözünürlük de erleri artt r lan (plazma TV ve sinemaskop ekran gibi) yeni 
jenerasyon televizyon setlerinin ileti im a lar na ba lanabilen web TV ye 
dönü türülmesi eklindeki gayretler yeni durumun göstergelerindendir.  

Sonuç ve De erlendirme 
H zl teknolojik de i me modern endüstrilerin temel karakterlerinden 

biridir ve hemen her alanda gözlenebilmektedir. Ancak bu dönü üm süreci, di er 
hiçbir endüstride ileti im pazarlar nda görülenden daha radikal de ildir. 
Say salla ma arac l yla standart bir teknolojik temelde çe itli ileti im araçlar n n 
entegrasyonu, hem hizmet ve teknoloji üreten endüstrileri, hem de bu 
endüstrilerin tüketicilerini etkilemektedir. Kullan c talepleri de gelecekteki 
entegrasyonu te vik etmek üzere bu yönde olu maktad r. 

Say salla arak internetle birle me yolundaki radyo ve televizyon 
yay nc l bu ileti im araçlar entegrasyonun önemli bir boyutunu 
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olu turmaktad r. Yak n gelecekte yüksek h zl a ba lant tekniklerinin 
yayg nla mas yla uydudan, karasal link sistemlerinden ve kablodan yay n 
tekniklerine, interaktif hizmetleri içerecek ekilde internet üzerinden yay n da 
eklenecektir. Böylece bütün elektronik yay n tekniklerinin bile ik ve etkile imli 
bir içerik sunumuna elveri li sistemler haline gelece i tahmin edilmektedir. 

Dolay s yla konu ile ilgili yetkili kamu kurumlar n n ve bu alana ilgi 
gösteren özel giri imin, ileti im stratejilerini, teknolojik altyap yat r mlar n ve 
mevzuata ili kin düzenlemelerini bu endüstriyel ve teknolojik geli meleri do ru 
okuyarak planlamalar gerekmektedir. Özel radyo ve televizyon yay nc l na 
geçi ile bili im sektörüne geç uyum örneklerinde oldu u gibi, Türkiye nin her 
seferinde geli menin çok gerisinden gelerek durumu kurtarma ve da n kl 
toparlama al kanl , ileti im sektörlerinin gelece ini planlama ve bilgi toplumu 
olma hedeflerine ula ma yolundaki yanl politikalar n ürünüdür. Ayn hatalar 
tekrarlamamas için Türkiye nin dünyadaki dört ana geli meyi dikkatle izlemesi 
gerekmektedir:  

Aralar ndaki teknolojik s n rlar n netli ini kaybetmesiyle, elektronik 
kitle ileti im, telekomünikasyon ve bili im endüstrileri 
birle mektedir. 
Bu ileti im endüstrilerinin tümle ik içerikleri ile etkile imli 
hizmetlerine kar kitlelerin ilgileri giderek artmakta, izleme biçimleri 
de i mekte ve etkile ime önem veren yeni bir izleyici kültürü ortaya 
ç kmaktad r. 
Tümle ik içeri in ve çe itli ürünleri içeren hizmet paketlerinin 
pazarlanmas , gelece in ileti im endüstrilerini ekillendirmektedir. 
Orijini olduklar ülkelerin s n rlar n a an medya kümelenmeleri, 
uluslararas bir kültür endüstrisinin egemen güçleri haline 
gelmektedir. Bu durum Türkiye yi de etkisi alt na almaktad r.  

Bütün bu geli meleri ülke lehine çevirecek ekilde elektronik kitle 
ileti im, telekomünikasyon ve bili im sektörlerine dönük somut sonuçlar n 
al nabilece i uygulamalar ba lat lmal d r. Bu uygulamalar, Türkiye nin yüksek 
h zl ve yüksek kapasiteli ileti im a yla donat lmas n , yay nc l n dijital 
teknolojilerin ve entegrasyonun gereklerine göre tekrar düzenlenmesini, ileti im 
sektörlerine yaz l m ve donan m geli tirmek için bilim ve teknoloji politikalar n n 
pragmatik ve yenilikçi bir anlay la yeniden biçimlendirilmesini, toplumun her 
katman n n ileti im hizmetlerine eri imini kolayla t racak tedbirlerin al nmas n 
içermektedir. Bilgi toplumu olman n anahtar , söz konusu teknolojik ve 
endüstriyel yeniliklere h zla uyum sa lamak; ileti im teknolojilerinde, 
hizmetlerinde ve enformasyon elde etme yöntemlerinde yenilikler üretmektir. 
Günümüzde ekonomik ve kültürel üstünlükler ileti im a lar arac l yla üretilen 
ve payla lan enformasyon ile etkile imli hizmetlerin nitelikleri taraf ndan 
belirlenmektedir. leti im endüstrilerine atfedilen önem sadece bu sektörü de il, 
bilimsel ve teknolojik geli meden e lenceye, imalattan haberle meye kadar 
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toplumsal ya am n birçok alan n derinden etkilemektedir. Dolay s yla ileti im 
sektörünün geli imine özel bir önem vermek, bugünkü s n rlar bilgi toplumu 
olgusuyla belirlenmi olan ça da l n gere i olarak dü ünülmeli, buna uygun 
politikalar belirlenmeli ve uygulanmal d r.   
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