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Özet

Altyapısı internete ve internet teknolojilerine dayanan bir üst kavram olarak 
tanımlanabilecek olan yeni medya, geleneksel medya anlayışından çok daha 
farklı özellikleri içinde barındıran ve içeriğin kalitesi kadar; hızının,görselliğinin 
ve sunumunun da ön planda olduğu bir medya yayıncılığını getirmiştir. Okuma 
alışkanlığı değişen, çabuk sıkılan, görselliğe önem veren, hızın belirleyici olduğu 
bir rekabet ortamı içerisinde özne konumda bulunan genç nüfuslar ve yeni medya 
kullanıcıları için, üretilen içerik ve o içeriğin sunum şekli, yeni medyanın yayıncılık 
anlayışı bakımından en temel sorunsal olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bu çalışmada, yeni iletişim teknolojileri ile değişen medya anlayışının 
veyayıncılığının ön planda olduğu bir medya sektörü değişimi göz önüne alınarak, 
yeni medyaya yönelik olarak içerik üretiminin ve sunumunun ne şekilde yapılması 
gerektiği konusuna çözümler bulmak amaçlanmıştır. 

Bu çerçevede, çalışmada öncelikli olarak geleneksel medya, yeni medya ve yeni 
medyanın özellikleri çerçevesinde teorik bir bakış açısı gerçekleştirilecektir. Daha 
sonra ise yeni medyanın hedef kitlesi ve bu hedef kitlenin beklentileri dikkate 
alınarak, yeni medyanın ürettiği içeriğin ve bu içeriğin sunum biçiminin nasıl 
olması gerektiği ve ne gibi özellikler taşıması gerektiği gibi konular üzerinde 
durulacaktır. Daha sonra ise, yeni medyada içerik üretimi ve sunumu konusunda 
uluslararası anlamda başarılı örnekler verilerek, genel bir değerlendirme ve analiz 
yapılacaktır. Son olarak da, yakın gelecekte karşımıza çıkabilecek durumlara ilişkin 
olarak, mevcut durumun gereklilikleri ve farklılıkları ön planda bulundurularak, 
ne şekilde başarılı ve rekabetçi adımlar atılması gerektiği yönünde, öngörülerde 
bulunulacaktır.
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Giriş

21. Yüzyıl getirdiği birçok yeniliğin ve değişimin de ötesinde, insanların zihinlerinde 
ve toplumsal yaşamda ortaya çıkardığı dönüşümler nedeniyle son derece önemli 
farklılıkların oluşmasına imkan tanımıştır. Bu dönüşümler ve farklılıkların en 
önde gelen tetikleyicisi ise teknoloji olmuştur. Her devirde ve dönemde toplumsal 
değişimlerin ve dönüşümlerin başat aktörü olan teknoloji, içinde bulunduğumuz 
yüzyılda ise yeniliklere ilişkin devinim hızını geçmişe oranla çok daha yüksek 
seviyelere çıkarmıştır. Geçmiş yıllarda bir yeniliğin ya da buluşun ilave bir 
katma değer yaratması seneleri bulurken, günümüzde çok daha kısa sürelerle 
ifade edilebilen zaman dilimleri içerisinde gerçekleşir hale gelmiştir. Bu nedenle 
teknoloji, yaşadığımız çağın çok boyutlu ifade edilebilen ve yine aynı şekilde çok 
boyutlu etkileri olan temel belirleyicilerinden biri olarak düşünülmelidir. 

Tarım toplumundan sanayi toplumuna, sanayi toplumundan da bilgi toplumuna 
geçişte en önemli etken olan teknoloji, özellikle günümüzde internetin yarattığı 
imkanlarla birlikte, uçsuz bucaksız ve sınırsız bir dünyanın varlığını ortaya 
çıkarmıştır. Tarım toplumundan sanayi toplumuna geçişteki temel belirleyici olan 
makineleşme, sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçişte bilgisayar teknolojisi 
olarak karşımıza çıkmıştır. İletişim ve bilgi çağı olarak adlandırılan 21. Yüzyıl 
ise, kendi temel belirleyicisini internet ve teknolojinin ortaya çıkardığı ‘ortaklık’ 
üzerinden devam ettirmektedir. İletişim teknolojileri olarak da adlandırabileceğimiz 
bu ortaklık, her geçen gün çok hızlı bir şekilde kendi içinden başka yenilikleri ve 
teknolojileri doğururken, diğer yandan da kendi dışında olan ve gelişen her türlü 
durumu da doğrudan veya dolaylı bir şekilde etkilemektedir.

Teknolojinin ve internetin birleşiminden ortaya çıkan iletişim teknolojileri, gerek 
bireysel ve toplumsal gerekse de kurumsal anlamda her türlü değişimin öncülü 
haline gelmiştir. İnsanların birbirleriyle olan kişilerarası iletişimden veyahut kişinin 
kendi kendisiyle iletişimden başlayarak, hem bireysel hem de kurumsal anlamda 
düşünülebilecek uluslararası iletişime kadar iletişimin tüm boyutlarını kapsayacak 
şekilde bir değişime sebep olan iletişim teknolojileri, özellikle tüm alışkanlıklar, 
gelenekler ve uygulamalar bakımından köklü değişimlerin yaşanmasını 
sağlamıştır. İnsanların alışveriş yöntemlerinden okuma alışkanlıklarına ya da 
eğitim biçimlerinden sosyal ilişkilerine kadar birçok alanda etkinliğini hissettiren 
bu değişim, medya sektöründe ve medya sektörünün yayıncılık anlayışında da 
yapısal ve köklü farklılıkların ortaya çıkmasına neden olmuştur.

Altyapısı internete ve internet teknolojilerine dayanan bir üst kavram olarak 
tanımlanabilecek olan yeni medya, geleneksel medya anlayışından çok daha 
farklı özellikleri içinde barındıran ve içeriğin kalitesi kadar; hızının, görselliğinin 
ve sunumunun da ön planda olduğu bir medya yayıncılığını getirmiştir. Okuma 
alışkanlığı değişen, çabuk sıkılan, görselliğe önem veren, hızın belirleyici olduğu 
bir rekabet ortamı içerisinde özne konumda bulunan genç nüfuslar ve yeni 
medya kullanıcıları için, üretilen içerik ve o içeriğin sunum şekli, yeni medyanın 
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yayıncılık anlayışı bakımından en temel sorunsal olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Bu nedenle çalışmada, yeni iletişim teknolojileri ile değişen medya anlayışının ve 
yayıncılığının ön planda olduğu bir medya sektörü değişimi göz önüne alınarak, 
yeni medyaya yönelik olarak içerik üretiminin ve sunumunun ne şekilde yapılması 
gerektiği konusuna çözümler bulmak amaçlanmıştır.

Bu çerçevede, çalışmada öncelikli olarak geleneksel medya, yeni medya ve yeni 
medyanın özellikleri çerçevesinde teorik bir bakış açısı gerçekleştirilecektir. Daha 
sonra ise yeni medyanın hedef kitlesi ve bu hedef kitlenin beklentileri dikkate 
alınarak, yeni medyanın ürettiği içeriğin ve bu içeriğin sunum biçiminin nasıl 
olması gerektiği ve ne gibi özellikler taşıması gerektiği gibi konular üzerinde 
durulacaktır. Daha sonra ise, yeni medyada içerik üretimi ve sunumu konusunda 
uluslararası anlamda başarılı örnekler verilerek, genel bir değerlendirme ve analiz 
yapılacaktır. Son olarak da, yakın gelecekte karşımıza çıkabilecek durumlara ilişkin 
olarak, mevcut durumun gereklilikleri ve farklılıkları ön planda bulundurularak, 
ne şekilde başarılı ve rekabetçi adımlar atılması gerektiği yönünde, öngörülerde 
bulunulacaktır.

Geleneksel Medyaya Yeni Alternatif

Hedef kitlesinin okuyucu, izleyici ve dinleyici olduğu, tek yönlü bir iletişim kanalına 
sahip, hedef kitlesini edilgen bir durum içerisine sokan ve gazete-dergi, televizyon, 
radyo olarak tanımlayabileceğimiz geleneksel medya araçları, uzun soluklu ve 
rekabetçi bir sistemin ürünleri olarak ortaya çıkmışlardır. Demokrasinin gelişmesi, 
insanların çevrelerinde olup bitenlerden haberdar olmak istemeleri ve kamuoyu 
oluşturma çabasına birey olarak katkı verme gayretinin ve isteğinin bir sonucu 
olarak ortaya çıkan geleneksel medya, ilk olarak 1600’lü yılların başlarında Avrupa 
şehirlerinde, gazeteler ile kitle iletişim sisteminin içinde yer almıştır. Basın olarak 
adlandırılan ve ilk başlarda daha çok ‘elit’ kesime hitap eden gazeteler, zamanla 
endüstrinin gelişmesi ve yayıncılık sektörünün tabana yayılması ile birlikte, daha 
geniş bir kitleye ulaşır hale gelmiştir. İletişim bilimleri açısından baktığımızda, 
özellikle Birinci Dünya Savaşı’nda propaganda amaçlı olarak kullanılması ve etki 
derecesinin farkındalığının ortaya çıkması ile birlikte, son derece önemsenerek, 
kamuoyu oluşturmadaki ve algının yönlendirilmesindeki gücünün farkına varılan 
bir ‘ürün’ haline gelmiştir. 

Teknolojinin gelişmesi ve ‘zamanın ruhuna’ uygun olacak şekilde; Birinci Dünya 
Savaşı sonrası radyonun kitle iletişim sisteminin içinde yer alması ve İkinci Dünya 
Savaşı sonrasında da televizyonun ‘yeni’ bir kitle iletişim aracı olarak ortaya 
çıkması ile birlikte, geleneksel medya olarak adlandırılabilecek ve gazete-radyo-
televizyon şeklinde üç saç ayağı olarak değerlendirilebilecek ‘geleneksel medya’ 
süreci tamamlanmıştır. Özellikle 20. Yüzyılın sonlarına kadar tüm etkinliği ve 
rekabetçi yönleriyle, yöneten ile yönetilen arasındaki etkileşimin başat aktörü 
konumunda bulunan geleneksel medya araçları, gerek iletişim bilimlerinin 
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kavramsal çerçevesinin oturtulmasında gerekse de toplumsal algının belirli bir yöne 
ya da istenilen tarafa yönlendirilmesinde büyük ölçüde etkili olmuşlardır. Dördüncü 
kuvvet olarak adlandırılan ve yasama, yürütme ve yargıdan sonra dördüncü 
güç olarak kabul gören bir konuma gelen geleneksel medya araçları, bu gücün 
farkına varan sermaye sahipleri ile iktidar güçlerinin de etki alanına girmişlerdir. 
Medya, siyaset ve ticaret üçgeni içerisinde kendine yer bulan medya, gerek kendi 
doğası gereği sahip olduğu etkinlik gerekse de ekonomik ve siyasi açıdan edindiği 
güce bağlı olarak, temel amacı olan ve kamusal denetim çerçevesinde şekillenen 
çemberinin dışına çıkmaya başlamıştır. 

Türkiye tarafına baktığımızda da, 1980’li yıllardan itibaren İstanbul’un tarihi 
yarımadasındaki Cağaloğlu’ndan, İkinci Boğaz Köprüsü’nün çevre yollarına yakın 
yerlerde inşa edilen ve gökdelenlerle, medya plazalarına taşınan (Sönmez, 2010: 
23) ‘yeni sistemin güçlüleri’, 1990’lara gelindiğinde de eskinin ortadan kalkarak 
yeninin hakimiyetinin ve egemenliğinin baş gösterdiği bir durumun ve medya 
yapısının varlığını ortaya çıkarmıştır. Geleneksel medya sahibi olan ve yeni oluşan 
bu durum karşısında uyum göstermek zorunda kalan medya sahipleri de, medya 
dışı yatırımlara yönelmeye başlamışlardır. Gerçekleşen bu değişimler, devralmalar, 
medya şirketlerini yatay ve dikey olarak daha güçlü bir duruma getirmiştir, bunun 
sonucunda da yayıncılık sektörü oldukça büyük şirketlerin kontrolüne geçmiştir 
(Öncel, 2013). Böylelikle geleneksel medyayı oluşturan ‘sadece gazetecilik’ 
yapma fikri, bu yeni durum karşısında holdingleşmenin yarattığı bir tekelleşmenin 
girdabı içerisinde, başlangıçtaki hedeflerinden ve ideallerinden oldukça farklı bir 
yöne doğru yol almaya başlamıştır.

Sistemin yarattığı bu ‘arızalı’ oluşumun getirdiği yeni durum ve sosyal olgu, 
teknolojinin de kendi içindeki dönüşüm süreci ile birlikte farklı ve alternatif bir yolu 
da beraberinde getirmiştir. Her türlü değişim, dönüşüm ya da teknolojik gelişmenin, 
toplumun beklentileri, talepleri ve durumsal ortama tepkileri sonucu ortaya çıkacağı 
ön kabulü ile düşünüldüğünde, geleneksel medyaya yeni bir alternatif olarak 
çıkan ‘yeni medyayı’ da bu minvalde düşünmek yanlış olmayacaktır. 20. Yüzyılın 
sonlarına doğru daha geniş bir coğrafyaya ve kullanılabilirliğe ulaşan internet ile 
birlikte, geleneksel medyaya da bugüne kadar alıştığı ve içinde bulunduğu sisteme 
alternatif bir şekilde değerlendirilebilecek ‘rakip’ ortaya çıkmıştır. 

Altyapısını internet teknolojilerinden alan ve geleneksel medyanın tüm özelliklerini 
kullanmasının yanında, aynı zamanda teknolojinin de tüm nimetlerinden sınırsızca 
yararlanan yeni medya, birçok bakımdan sağladığı avantajlar ve rekabetçi özellikleri 
sayesinde, geleneksel medyanın karşısında önemli ve etkili bir ‘yeni’ medya olarak 
yer almıştır. Digital iletişim medyası ve eski analog teknolojiler arasında çizilmiş 
bir medya (Gane & Beer, 2008: 12) olarak tanımlayabileceğimiz yeni medya; 
interaktif olan, iki yönlü iletişimi kapsayan ve telefon, radyo ve televizyon gibi 
eski medya biçimlerinin karşıtı olan dijital medya olarak da düşünülebilir (Logan, 
2010: 4). Yeni medya kavramsallaştırımıyla, geleneksel medyadan (gazete, radyo, 
televizyon, sinema) farklı olarak, dijital kodlama sistemine temellenen, iletişim 
sürecinin aktörleri arasında eş anlı ve çok katmanlı etkileşimin gerçekleştiği 
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multimedya biçimselliğine sahip iletişim araçları kastedilmektedir (Van Dijk, 2004: 
146, aktaran Binark, 2007: 5). Bu tanımlardan da anlaşılacağı gibi, yeni medyanın 
en temel ve farklılaşan özelliklerini; etkileşimcilik, eş zamanlılık, kişiselleştirme, 
multimedya ve hipermetinsellik olarak gruplandırmak mümkündür. Yeni 
medyanın sahip olduğu bu özellikler, onun geleneksel medyanın ‘klasik’ medya 
anlayışı kalıpları içerisinde kalmasına imkan tanımamakta, her geçen gün farklı 
bir teknolojinin ve yeniliğin içinde tekrarlarca üretimin ve tüketimin gerçekleştiği 
sanal bir dünyanın varlığını ortaya çıkarmaktadır.

Yeni Medya ve İçerik Üretimi

İnternet’in gazetecilik üzerinde, dünya çapında önemli bir etkisi olmuştur. İnternet; 
haber yayın kuruluşlarının, bağımsız web sitelerinin ve blogların sayısında bir 
patlama meydana gelmesine yardımcı olmakla kalmamış, aynı zamanda dünyanın 
baskı altındaki köşelerine serbest bilgi akışı yolunu açmıştır. Ayrıca, kamuoyunun 
haber üretim sürecine daha çok katılmasına olanak vermiş ve gazetecilik pratiğini 
ve içeriğini de değiştirmiştir (Baydar, 2011: 78). Bu çerçevede de; internet, cep 
telefonları, sosyal ağlar ve dijital oyunlar gibi yeni iletişim araçlarının devreye 
girmesiyle birlikte günümüzde iletişim alanında radikal değişiklikler meydana 
gelmiştir. Habercilikte tekel olma durumunun büyük medya kuruluşlarının 
hakimiyetinden çıkması durumunu yaratan yeni medya ortamı, medya ekolojisi, 
gönderici-alıcı arasındaki dikey ve hiyerarşik ilişkiler ile toplumda var olan 
eşitsizlikler üzerinde yıkıcı, değiştirici ve dönüştürücü etkisi olduğu keşfedilen 
internetin yaygınlaşmaya başlamasıyla birlikte, büyük oranda yeniden şekillendiği 
söylenebilir (Yıldız, 2012: 46). Bu noktada yeni medyanın hedef kitlesinin, bu hedef 
kitlenin ortaya çıkan yeni medya ekolojisinden beklentilerinin, yeni medyanın 
ürettiği içeriğin ve bu içeriğin sunum biçiminin nasıl olması gerektiğinin, ayrıca 
üretilen bu içeriğin sahip olması gereken özelliklerin bilinmesinin, 21. Yüzyıl 
medya anlayışının ve medya yayıncılığının temel belirleyicisi konumuna geldiğini 
söylemek mümkündür.

İlk olarak, yeni medyanın hedef kitlesi ve bu hedef kitlenin talepleri, istekleri ve 
beklentileri konusunda standart önyargılardan kaçınılması gerektiği söylenebilir. 
Yeni medyanın kendi doğası gereği taşıdığı özellikler gibi, yeni medya 
kullanıcılarının da son derece sıkılgan, alışkanlıklardan uzak, değişime açık, hıza 
ve görselliğe karşı duyarlı bir kitle olduğunun bilinmesi gerekmektedir. Bu kitle bir 
taraftan kendisinin de içinde olduğu bir üretim sürecinin geçerli ve aktif olmasını 
isterken, diğer taraftan da kendi ürettiği içeriğin bile belirli bir noktadan sonra 
ya da kısa bir süre sonra ‘eskidiğini’ ve yenilenmesi gerektiğini düşünmektedir. 
Şöyle ki, alışılagelmiş medya yayıncılığının veya haber üretim sürecindeki 
editoryal süreçlerin denetimsel bakış açısından uzaklaşan yeni medya kullanıcısı 
ve/veya üreticisi; düşünsel uygulamaların pek fazla devreye sokulmadığı, neden-
sonuç ilişkisinin kendi bağlamı içerisinde değerlendirilmediği, uzun soluklu 
bir çaba gerektirmeyen bir okuma ya da izleme sürecinin var olduğu ve görsel 
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öğelerle oluşturulan içeriğin bir emek gerektiren ‘yazıya’ tercih edildiği bir medya 
üretiminin alıcısı konumunda bulunmaktır. Bu nedenle, multimedya özelliklerinin 
tüm imkanlarından sınırsız şekilde yararlanma olanağına sahip bulunan yeni 
medya ortamı; çabuk karar değiştiren, sabır eşiği oldukça düşük olan, görselliğe 
önem veren ve kendisinin de proaktif bir şekilde üretim sürecinin içinde yer alma 
beklentisini taşıyan hedef kitlesine uygun olacak şekilde bir içerik üretimi ve 
sunumu gerçekleştirmek zorundadır.

O halde şu soruları sormak ve cevapları üzerinde düşünmek, mevcut yeni medya 
ortamının içinde bulunduğu dönüşüm sürecinde, medya yayıncılığının nasıl 
olması gerektiği yönünde bazı temel ipuçlarını ortaya çıkarmak adına yardımcı 
olabilir. Yeni medyanın ürettiği içerik nasıl olmalıdır? Bu içeriğin sunum biçimi 
nasıl gerçekleştirilmelidir ve hedef kitlesine uygun olacak şekilde ve sahip olduğu 
platformun naturasına uygun ne gibi özellikler taşıması gerekmektedir?

Yeni medyada üretilen içerik öncelikli olarak yeni medya kullanıcısının 
özelliklerini dikkate alarak, bir başka deyişle hedef kitlenin temel beklentileri ve 
istekleri çerçevesinde şekillendirilmelidir. Geleneksel medya için üretilen içerik, 
yeni medya ortamına taşınırken, yeni medyanın kendi özellikleri çerçevesinde 
ve bu özelliklerin ortaya çıkardığı avantajlardan faydalanarak oluşturulmalıdır. 
Geleneksel medyanın tek taraflı ve ‘durağan’ içeriği yerine, yeni medyanın sahip 
olduğu multimedya özelliklerine bağlı olarak, içeriğin görsel taraflarını ortaya 
çıkaracak şekilde içerik sunumu gerçekleştirilmelidir. Yazının, görüntünün, sesin 
ve videonun bileşkesinden meydana gelen multimedya özellikleri, yeni medya 
kullanıcısının kendisi içeriğin alıcısı konumunda iken bile, o içeriğin yeniden 
üretimine imkan verecek şekilde bir medya ortamının varlığını istediği gerçeği göz 
önüne alınarak biçimlendirilmelidir. 

Teknolojik imkanların ve internetin sağladığı avantajlar sayesinde ortaya çıkan yeni 
medya ortamında, üretilen içeriğin bu yeniliklere uygun olacak şekilde oluşturulması 
kadar, bunun sunum biçiminin de ne şekilde olması gerektiği üzerine stratejik bir 
planlama yapılmalıdır. Bu stratejik planlamayı gerçekleştirirken, yeni medya için 
üretilen içeriğin nasıl olması gerektiği yönünde karar alırken önemsenen kriterler de 
olduğu gibi, yeni medya kullanıcısının beklentileri ve talepleri son derece dikkatli 
bir şekilde analiz edilmelidir. Öncelikli olarak yeni medya kullanıcısının, geleneksel 
medyanın hedef kitlesinden farklı olduğu ve isteklerinin bu paralelde şekillendiği 
kabul edilmelidir. Örnek olarak, yeni medya kullanıcısının ya da yeni medyayı 
kullanan özellikle genç insanların; uzun yazılardan, derinlemesine ve düşünsel bir 
süreç gerektiren analizlerden, görselliğin olmadığı salt metne dayalı oluşturulan 
bir içerikten ve bir bağlam içerisinde sunulan yayıncılık anlayışından sıkıldığını 
bilmek ve oluşturan içeriğin de buna dayalı olarak biçimlendirmenin gerekliliğinin 
farkında olunmalıdır. Bu çerçevede oluşturulan içerikte mutlaka görsel öğelere ve 
videolara yer verilmelidir. Uzun yazılardan ve birbiri ardına gelen bağlantılı içerik 
oluşumundan kaçınılmalı, bunun yerine kısa yazılar kullanılmalıdır. Kullanılan 
kısa yazıların asıl metni ifade edecek bir anlatıma yönelik olarak oluşturulmasının 
yarattığı zorluğun da bilincinde olunmalıdır. Aksi takdirde; yoğun bir bilgi akışının 
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olduğu, seçeneklerin sınırsızlaştığı ve teknolojik imkanların çeşitlendiği yeni 
medya ortamında, geleneksel medya ile kıyaslandığında büyük ölçüde farklılaşan 
medya yayıncılığı açısından, rekabetçi bir strateji belirleyebilmek ve hedef kitleyi 
yakalayabilmek mümkün gözükmemektedir. 

Yeni medya ortamında kullanılan her içeriğin görsel öğelerle ve videolarla 
desteklenmesi, kullanıcı ile karşılıklı etkileşime dayalı olması, kişiselleştirilebilmesi, 
hızlı bir şekilde güncellenebilmesinin yanında, hedef kitlesine uygun olacak 
şekilde oluşturulması ve sahip olduğu platformun kendi özelliklerine uygun 
olacak şekilde tasarlanması gerekmektedir. Yani bir bakıma içeriğin oluşturulması 
ve bu içeriğin sunum biçimi kadar, bu içeriğin hangi platform aracılığıyla ya da 
yeni iletişim teknolojilerinin yarattığı hangi imkanlar vasıtası ile hedef kitle ile 
buluştuğu da önemlidir. Bu nedenle, oluşturulan içerik, yayınlanacağı platformun 
özellikleri de dikkate alınarak uyumlu hale getirilmelidir. Sabit bilgisayarlardan, 
tabletlerden, taşınabilir bilgisayarlardan ya da akıllı cep telefonlarından, üretilen 
içeriğe ulaşmak isteyen yeni medya kullanıcısının, bu talepleri ve beklentileri de 
dikkate alınarak, teknik anlamda birbirleri ile uyumlu ve eşgüdümlü bir yayıncılık 
anlayışı gerçekleştirilmelidir. Ancak bu sayede, bağlılığı ve devamlılığı olmayan 
‘yeni tip’ kullanıcıyı yakalamak ve bir şekilde kendinden haberdar ederek, olumlu 
bir algı yaratarak ve en nihayetinde de medya yayıncılığının alıcısı konumuna 
getirebilmek mümkündür. 

Bu şekilde oluşturulması ve sunulması gereken yeni medya yayıncılığında, 
içerik üretimi ve sunumu konusunda uluslararası anlamda başarılı örneklerden 
bahsetmek, bu noktada faydalı olacaktır. Uluslararası başarılı örneklerden iki tanesi 
hakkında kısa ve bilgilendirici detaylar verirken, Serdar Turgut’un ‘Yeni Medya’ 
adlı kitabında (Turgut, 2013) yer alan bilgilerden ve yorumlardan faydalanarak, 
bu çerçevede değerlendirmeler ve analizler gerçekleştirilmiştir. İki örnekten bir 
tanesinin yayın hayatına yeni medya alanında başladığını ve çok kısa bir süre 
içerisinde son derece etkili bir medya markası haline geldiğini, diğerinin ise basılı 
medyanın yerleşik düzeni içerisinde çok etkili olduğunu ve yeni medya alanını da 
oldukça başarılı bir şekilde kullandığını belirtmek gerekmektedir. 

Yayın hayatına yeni medya alanında başlayan ve her geçen gün medya sektöründeki 
etkinliğini arttıran The Huffington Post, değişen medya yayıncılığı anlayışı ve bu 
anlayışa uygun olacak şekilde içerik üretimi ve sunumu yapan internet sitelerine 
verilebilecek örneklerin başında gelmektedir. 09 Mayıs 2005 tarihinde, Arienne 
Huffington (ilave olarak Kenneth Lerner ve Jonah Peretti) tarafından kurulan 
The Huffington Post, ilk olarak bir blog sayfası olarak yayın hayatına başlamıştır. 
İşleyiş mantığını, içeriğin başka internet sitelerinden ya da basılı-görsel-işitsel 
medya organlarından alınarak, kendi internet sitesinde yayına sunulması üzerine 
kurgulayan bir toparlayıcı site (aggregator) olan The Huffington Post, ilk yıllarında 
kendisi içerik üretmemiştir. İçeriğini başka yayınlardan toparladığı haberlerle, 
yorumlarla oluşturan ve bunu blogların yanında vatandaş gazeteciliğiyle de 
destekleyen The Huffington Post, kendi merkezlerinde bir düzene sokmaktadır. 
İçeriği başka sitelerden ya da geleneksel medyadan elde ettiği bilgilerle oluşturması, 
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Çalışmamın konusuna temel oluşturan yeni medyada içerik üretimi ve sunumu 
hususunda ise, www.huffingtonpost.com web sitesi üzerinden yayıncılık yapan 
The Huffington Post, son derece başarılı uygulamalar gerçekleştirmiştir ve halen 
de devam etmektedir. Yeni medya kullanıcısını dikkatli bir şekilde analiz ederek, 
yeni medya kullanıcısının talepleri ve beklentileri doğrultusunda bir içerik üretimi 
yapan The Huffington Post, ‘Yeni medyada haber yazma teknikleri nasıl olmalı?’ 
sorusunun cevabını, yaptığı yayıncılık anlayışla ortaya koymuştur. Uzun metinleri 
okumaktan sıkılan ve görselliğe önem veren, ayrıca görsellik konusunda da ‘sabır 
eşiği’ düşük olan ‘yeni tip’ okuyucuya uygun bir içerik sunmanın önemini kavrayan 
The Huffington Post, haber metinlerini ve içeriğini kısa tutarak, aynı zamanda 
bunları da kısa özetler şeklinde bir formata büründürerek ve belki de en önemlisi 
bu içerik sunumunu da video gösterimleri ve slayt şovlarla destekleyerek (Turgut, 
2013: 75-77), yeni medyanın kendi doğasına uygun olacak şekilde, oldukça başarılı 
bir medya yayıncılığı gerçekleştirmektedir.

Tüm haberleri görüntülü olacak şekilde sunan The Huffington Post, zaman içerisinde 
kendi haber merkezini ve yazı işleri kadrosunu kurarak, ‘yerleşik düzenin’ temsilcisi 
medya şirketleri gibi bir haber ağı oluşturmuştur, ancak bunu yaparken geleneksel 
medya ile kıyaslandığında en büyük fark olarak, yeni medya kullanıcıları ile 
interaktif ve sürekli gelişime açık olacak şekilde bir sistemi inşa etmiştir. Böylelikle, 
yeni medya kullanıcılarının en temel özellikleri arasında gösterilen uzun metinleri 
okumaktan sıkılma ve hatta okumama ile görsel öğelerle desteklenen içeriğe ilgi 
duyma durumlarını oldukça başarılı bir şekilde sentezleyen The Huffington Post, 
geleneksel medya işletmeleri karşısındaki rekabetçi avantajlarını kullanarak, 
yeni medya yayıncılığında öncül bir uygulamanın en önemli temsilcileri arasında 
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ilk dönemlerde hukuki anlamda bazı sorunları ortaya çıkarsa da (Turgut, 2013: 73-
74), zaman içerisinde karşılıklı diyalogla, her iki tarafın da avantaj sağlayacağı 
bir zemine oturtularak ve içerik alınan sitelere link verilerek, olumsuz gözüken 
durumun olumlu bir yöne doğru evrilmesi sağlanmıştır.
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yer almıştır. Sistemin genel gidişatına ve işleyişteki basmakalıp bakış açılarına 
da, hem içeriğiyle hem de yayıncılık anlayışıyla farklı bir perspektif kazandıran 
Huffington Post, medya şirketinin sahibi olan Arienne Huffington’ın şu sözleri ile 
genel politikasını da apaçık bir şekilde ortaya koymaktadır (Huffington, 2008: 40): 
“Birileri medyayı lütfen uyarsın: Her konuda sizin bağrınıza bastığınız, sağ/sol 
paradigmalarınız uymaz. Doğrusu bu şekilde dünyaya bakmak çok ama çok daha 
az uygun ve çok ama çok daha fazla demode olmuş durumda ve tehlikeli.” 

Diğer bir örnek olarak ise, yeni medya yayıncılığında, klasik medyada var olan ve 
yeni medya ile arada bir ‘köprü’ kurarak başarıyı yakalayan The New York Times 
gazetesi verilebilir. 18 Eylül 1851 tarihinde kurulan ve genel merkezi New York 
şehrinde olan The New York Times gazetesi, Amerika Birleşik Devletleri’nin en 
bilinen ve etkili gazetesi olmasının yanında, verdiği haberler ve yaptığı yorumlarla, 
gündem belirleme özelliğine sahiptir. Geleneksel medya ya da klasik medya 
olarak adlandırılan basılı gazeteciliğin en önemli temsilcilerinden biri olan The 
New York Times gazetesi, her şeyden önce ‘içeriğin kutsandığı’ ve habercilik 
anlayışının çok ciddi bir şekilde ele alındığı bir kurumdur. Kapsamlı, titiz ve usta 
gazetecilerle hazırlanmış içeriğinin avantajını, kağıda baskı gazetenin zirvede 
olduğu yıllarda her zaman kullanan The New York Times, yeni medyaya geçişte 
de bu avantajından faydalanmıştır. İlk olarak www.nytimes.com adıyla kapsamlı 
bir internet sitesi kuran ve kendi kadrolarından internet içeriğini alan gazete, buna 
ilave olarak internete özel içerik üretmeleri için de ayrı bir kadro oluşturmuştur 
(Turgut, 2013: 109). Böylelikle geleneksel süreç içerisindeki rekabetçi yönlerinin 
avantajlarını kullanırken, aynı zamanda yeni medya alanına yönelik içerik üretecek 
bir yapıyı da inşa etmiştir.

İnternet sitesini de oldukça kapsamlı bir şekilde oluşturan The New York Times, 
aynı zamanda ‘işadamı ve yönetici elit kesimin’ kağıt baskı gazeteyi istemesini 
de dikkate alarak, gazetenin fiyatını yükseltmiştir. Hafta sonu gazetesini 5 dolar 
yaparken, parayı fazla bulan ama The New York Times’ı internetten okumayı 
sürdürmek isteyenler için de, yeni bir ödeme duvarı konsepti oluşturmuştur 
(Turgut, 2013: 109-110). 2011 yılının Mart ayında, Times şirketi, web sitelerini 
ya da iPad gibi dijital cihazları kullanarak, sıklıkla makaleleri (içeriği) okuyan ve 
özelliklerinden yararlanan kullanıcılarından bir ücret almaya başlamıştır. Gazetenin 
sahibi ve yayıncısı Arthur Sulzberger Jr.’e göre, gazetecilik maliyetlerinin ortaya 
çıkmaya başlaması, bu durumun en temel gerekçelerinden biri olarak açıklanmıştır 
(Folkenflik, 2011: xi). Ekonomi gazeteciliğinin amiral gemisi olan Wall Street 
Journal gibi tüm içeriği paralı yapmayan The New York Times, siteye girmeyi 
bedava tutmuştur, ancak bedava okunabilen içeriğe sınırlama getirmiştir. Başka 
bir anlatımla, belirli sayıda haber ve yorum okumanın ücretsiz olduğu, ama sonrası 
için ücret isteyen bir sistem oluşturmuşlardır. 700.000 kişilik bir okuyucu kitlesine 
ulaşan The New York Times; kağıt baskı, başarılı bir abonelik kampanyası, yaratıcı 
ve kademeli bir fiyatlandırma politikasıyla, yeni medya alanında oldukça önemli 
bir örnek teşkil etmesinin yanında, web sitesinde de son derece etkin ve başarılı 
olmuştur (Turgut, 2013: 110-111).
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Peki, The New York Times bu başarı hikayesini nasıl oluşturdu? Geleneksel medya 
ile yeni medyanın uyumu nasıl gerçekleşti? İlk olarak, BBC’nin başından gelen 
CEO Mark Thompson ile Yayın Yönetmeni Jill Abramson uyumlu bir işbirliğine 
girmişlerdir. Videolu haber sunumu uzmanları, bilgisayar oyunları yaratıcıları ve 
grafikçilerden yeni medyaya uygun sunum modelleri isteyerek, bunlara gereken 
içeriği sağlayacak yazı işleri kadrolarından da, bu yeni kadroyla uyumlu çalışmaları 
istenmiştir. Yayın Yönetmeni bu yeni işbirliğini kurumsallaştırmaya başlamıştır 
ve yeni fikirler oluşturma grupları kurularak, başına da ilk önce muhabirlikle 
başlayıp daha sonra editörlüğe geçen Sulzberger Jr.’ın oğlu getirilmiştir. Ulusal 
masa editörü ve eski lokanta eleştirmeni Sam Sifton yemek temalı yeni bir 
internet dergisi oluşturmakla görevlendirilmiştir ve siyaset bölümleri de daha fazla 
interaktif yapılmaya başlanmıştır. Bunlar için Huffington Post’tan bazı uzmanlar 
transfer edilmiştir. Yeni seyahat bölümünden de görüntülü haberler istenmiştir 
ve böylece yazı işleri ile iş kararlarının verildiği bölümler arasında koordinasyon 
alanı genişletilmiştir. Yeni medyaya özgü araçları eski medya içeriğine başarıyla 
uygulayarak ve tamamen yeni medyaya özgü orijinal içerik de üreterek çok başarılı 
olan The New York Times, siteden para da kazanmaya başlamıştır ve bloglar 
dünyası, çok ziyaret edilen internet sitesi, internet ve blog editörleri ile yeni medya 
alanını oldukça aktif ve başarılı bir şekilde kullanmıştır (Turgut, 2013: 90, 111-113). 
The New York Times bu yapıyı oluştururken ve sürecin ilerlemesini sağlarken, 
öncelikli olarak geleneksel medya ile yeni medya arasındaki uyumu gözetmiştir ve 
her iki tarafın da kendi özelliklerinin getirdiği yaratıcı çalışmaların ortaya çıkmasını 
sağlamıştır. Öncelikli olarak içerik üretiminin, daha sonra ise bu içeriğin sunum 
şeklinin ve en nihayetinde de kullanıcıyı içerik ile buluşturma konusunun önemini 
fark eden The New York Times, geleneksel medyayı yeni medya ile uyumlu ve 
başarılı bir şekilde götürerek ve her ikisi arasındaki entegrasyon sürecini doğru bir 
şekilde yöneterek, medya şirketleri arasındaki ‘farklı ve özel’ yerini pekiştirmiştir.
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Sonuç

Teknolojinin ilerlediği ve bilgi üretiminin arttığı, iletişim imkanlarının ve bu 
imkanlardan faydalanılan platformların çeşitlendiği bir çağda yaşıyoruz. Bilgi, 
iletişim ve teknoloji çağı olarak da adlandırılan bu yüzyıl, hemen hemen tüm 
alanlarda, sektörlerde ve sosyal yaşamın fonksiyonlarında geçmişe oranla çok daha 
hızlı, çok daha kolay kendini yenileyebilen ve çok daha kolay ulaşılabilir özellikleri 
taşımaktadır. Bu nedenle hem bireysel hem de kurumsal anlamda, değişime ayak 
uydurabilmek ve rekabetçi şartların getirdiği ya da dayattığı yeni duruma uygun 
adımlar atabilmek adına, mevcut durumun gereklilikleri ve farklılıkları ön planda 
bulundurulmalı ve yapılacak her hamlede ya da stratejik açıdan verilecek her 
türlü kararda son derece geniş bir perspektiften olaylara bakarak, hızlı ve analitik 
düşüncenin gerektirdiği özellikler çerçevesinde hareket edilmelidir.

Bu açıdan bakıldığında ve gerçekçi bir değerlendirme yapıldığında, yeni iletişim 
teknolojileri ile birlikte, ‘eskinin’ çok çabuk unutulduğu, ‘yeninin’ ise çok çabuk 
eskimeye başladığı bir durum ile karşı karşıya kalınmıştır. Bu ‘trajik’ dönüşüm ve 
geçmişe yönelik olarak ortaya çıkan ‘hafıza kaybı’, medya sektöründe de birçok 
değişim yaşanmasına neden olmuştur. Geleneksel medya anlayışının ve gönderici 
ile alıcı arasındaki karşılıklı etkileşim biçimlerinin büyük ölçüde değiştiği 
günümüzde, yeni iletişim teknolojileri ile değişen medya yayıncılığı neticesinde, bu 
yeniliğe uygun olacak şekilde içerik üretimi ve sunumu büyük önem kazanmıştır. 
Yeni nesil okuyucu/izleyici/dinleyici, geçmiş dönemdeki uygulamalar sonucunda, 
sunulan içeriğin alıcısı konumundan çıkıp, çok daha proaktif bir yapının içinde 
bulunmak istemektedir. Bu nedenle bu yeni kitlenin özelliklerine, beklentilerine 
ve isteklerine uygun olacak şekilde bir içerik oluşturmak ve yine aynı şekilde bu 
içeriği yeni iletişim teknolojilerinin yarattığı sınırsız avantajları kullanarak sunmak, 
mevcut şartlar içinde değerlendirildiğinde bir ‘zorunluluk’ olarak ortaya çıkmıştır.

Hem mevcut şartlar ve ‘yeni düzen’ dikkate alındığında hem de yakın gelecekte 
karşımıza çıkabilecek durumlara ilişkin olarak, ne şekilde başarılı ve rekabetçi 
adımlar atılması gerektiği yönünde öngörülerde bulunmak, yapılan çalışmanın 
son sözlerini söylemek adına faydalı olacaktır. Öncelikli olarak yeni medya 
kullanıcısının karakter özellikleri ve ilgi alanları analiz edilerek, kişiselleştirilmiş 
bir medya yayıncılığı yapılması ön şart olarak söylenebilir. Daha sonra ise; yeni 
medya kullanıcısının haber/bilgi alma bakımından ortaya çıkan farklılıkları, uzun 
yazıları okuma alışkanlıklarının olmaması ve sıkılmaları, görsel öğelerle ve video 
gösterimleri ile çeşitlendirilmiş içeriğe daha fazla ilgi göstermeleri, kısa metinlere 
ve kısa videolara yönelik olarak daha bir talepkar olmaları, ayrıca alternatif haber/
bilgi alma imkanlarının çok çeşitlenmesi gibi durumlar göz önüne alındığında, bu 
çerçevede bir içerik üretimi, yeni medya kullanıcısını ‘yakalamak’ ve süreklilik 
sağlamak açısından son derece önemlidir. Ayrıca, yeni medya kullanıcısının 
-maalesef- uzun metinlerden ve düşünsel bir süreç gerektiren içeriğe yönelik ‘uzak 
duruşları’ gerçeği ön planda tutularak, oluşturulan içeriğin kısa olması ve görsel 
öğelerle desteklenmesi kadar, bu kısa anlatıma dayalı içeriğin ve görselliğin de 
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kendi içinde bir bütünlük sağlaması gerekmektedir.

Sonuç olarak, yeni medya kullanıcısının analizi iyi yapılmalı ve yeni iletişim 
teknolojilerinin ortaya çıkardığı sınırsız imkanlar çerçevesinde, her platformun 
kendi naturasına ve kullanıcı davranışlarına uygun olacak şekilde içerik 
oluşturulmalı ve bu içeriğin sunum şekli de aynı hassasiyetler dikkate alınarak 
biçimlendirilmelidir. En önemli nokta ise, içeriğin üretimi ve sunumu konusunda 
kısa metinler ve görselliğin yarattığı etki kadar, rekabetçi şartların dayattığı 
zorunluluğa bağlı olarak; hız, güncellenme özelliği, karşılıklı etkileşime açık olma, 
kullanıcıyı da içeriğin bir ‘üreticisi’ pozisyonuna sokma, tüm teknolojik araçlarla 
uyumluluk ve tüm değişimlere karşın içeriğin kalitesinden ödün vermeme gibi 
kriterlerin de bütünsel bir bakış açısı ile değerlendirilmesidir.
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