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ÖZET 

 

Bilimsel ve teknolojik gelişmeler sadece bireysel anlamda değil küresel ölçekte 

etkiler oluşturmaktadır. Küreselleşme ve yeni teknolojilerin etkisi ile diplomasi 

kavramı değişime uğrayarak kamu diplomasisine dönüşmüştür. Yeni bir diplomasi 

anlayışı olan kamu diplomasisinin amaçlarından biri yumuşak güç olarak da ifade 

edilen, sempati oluşturmaktır. Çok yönlü faaliyetlere sahip olan kamu diplomasisi için 

kitle iletişim araçları ayrıcalıklı bir konumdadır. Kitle iletişim araçları içinde ise 

sayısız teknolojik ürüne rağmen televizyon halen özel konumunu sürdürmektedir. 

Uluslararası iletişimde, rekabetin yoğun olduğu küresel arenada, devletler birbirlerine 

karşı uluslararası yayın yapan haber ajansları ve televizyon kanalları aracılığıyla 

mücadele vermektedirler. Türkiye’nin kamu diplomasisi çalışmalarında kullanılmak 

ve yumuşak güç sağlamada etkin görevde olması için küresel ölçekli TRT World 

televizyon kanalı kurulmuştur. 

 Türkiye’de eğitim gören yabancı uyruklu öğrenciler üzerinde TRT World’ün 

izlenme oranı ve kamu diplomasisi etkisinin incelenmesi amaç edinildiği çalışmada 

TRT World’ün izlenme oranı ve kamu diplomasisi etkisi geleneksel yüz yüze anket 
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tekniği uygulanarak araştırılmıştır. Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nde eğitim gören 

yabancı uyruklu 360 katılımcıya uygulanan soru formundan elde edilen verilerin 

istatistik paket programıyla işlenen analizlerine göre, TRT World’ün izlenme oranı 

düşük fakat izleyenler arasında, TRT World ve içerikleri hakkında olumlu 

düşünenlerin oranının yüksek olduğu görülmüştür. 

 

Anahtar Kelimeler: Kamu Diplomasisi, Yumuşak Güç, TRT World 
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SUMMARY 

 

Scientific and technological developments have effects not only on the 

individual but also on the global scale. With the impact of globalization and new 

technologies, the concept of diplomacy has changed and turned into public diplomacy. 

One of the aims of public diplomacy, which has a new understanding of diplomacy, is 

to create sympathy, also expressed as soft power. The mass media have a privileged 

position for public diplomacy, which possesses versatile activities. In mass media, 

despite the numerous technological products, television still maintains its special 

position. In the global arena where competition is intense in international 

communications, states are fighting against each other through internationally news 

agencies and television channels. Turkey's soft power to be used for public diplomacy 

efforts and global scale to be effective in providing mission TRT World television 

channel was established.    

Studying foreign nationals audience share TRT World on students and public 

diplomacy of the audience share TRT World in this study, which is available to 

examine the impact and public diplomacy impact on Turkey traditional, face-to-face 
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surveys were studied using the technique.. According to the computerized analysis of 

the data obtained from the questionnaire applied to the 360 foreign students studying 

at Eskişehir Anadolu University, TRT World's follow-up rate was low but it was seen 

that the ratio of those who think positive about TRT World and its contents among the 

followers was high. 

 

Key words: Public Diplomacy, Soft Power, TRT World 
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GİRİŞ 
 

 

İnsanoğlu varoluş mücadelesinde iletişim kurma gereksinimini yaşadığı 

dönemin şartlarına göre gidermiştir. Mağara duvarlarında görülen resimler veya 

duman ile haberleşme ilkel dönemin iletişim araçlarına örnek olarak gösterilmektedir. 

Bugün kullanılan teknoloji ile kıyaslandığında, oldukça basit görülen bu araçlar o 

dönemde iletişim amaçlı kullanılmıştır. Küreselleşme ve teknolojik gelişmelerin 

yaşanması ile iletişim araçlarında değişim gerçekleşmiştir. Yaşanan değişimler ve 

ilerlemeler sonucunda; ilkel araçların yerlerini internet ve bilgisayar teknolojileri ile 

donatılmış yeni nesil marifetli cihazlar almıştır. Örneğin; geçmiş yıllarda canlı yayın 

araçlarıyla, donanımlı teknik ekiplerle, zahmetli uğraşlarla gerçekleştirilen canlı 

yayınlar artık günümüzde akıllı cep telefonları vasıtasıyla kolayca yapılabilir hale 

gelmiştir. Üstelik canlı yayın araçlarının uydu bağlantısı ile yaptığı veri aktarımını, 

akıllı cep telefonları uydu sinyallerine ihtiyaç duymadan internet bağlantısı yolu 

gerçekleştirmektedir. İstenildiğinde cep telefonu ile sosyal medya üzerinden servis 

edilen görseller, küresel ölçekte gündem yaratabilecek bir konuma gelmiştir. Cep 

telefonu ile yapılan basit bir faaliyet bile arzu edildiği takdirde bir anda küresel ölçekte 

kitleler tarafından izlenebilmektedir. Bu bağlamda küreselleşmenin ve gelişen iletişim 

araçlarının lokomotifi yeni teknolojilerdir.  

 

İletişim, ekonomi, kültür ve daha sayılabilecek birçok alanda yeni 

teknolojilerin gözle görülür etkileri bulunmaktadır. Sadece iletişim alanından değil 

ekonomik açıdan bakıldığında da durum pek farklı değildir. Örneğin; para havale etme 

işlemi bile eskiden çok zahmet ve bürokrasi gerektirirken artık bankaya gitmeye gerek 

kalmadan internet üzerinden çok basit prosedürle uzak yerlere bile kolayca 

gerçekleştirilmektedir. Bireylerin hayatını kolaylaştıran sıradan bir bankacılık işlemi 

gibi gözükse bile küresel ve toplumsal ölçekte düşünüldüğünde, çok sayıda insan 

tarafından kullanılan devasa bir etki oluşturan ekonomik hacimden söz etmek 

gerekmektedir. Para göndermeyi kolaylaştıran bir uygulama bile büyük planda aslında 

devletleri ve toplumları etkileyen küresel bir ekonomiye dönüşmektedir. Sadece 

ekonomi ve iletişim alanında sınırlı kalmayan yeni teknolojik gelişmeler aslında etkili 
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sonuçları beraberinde getirmektedir (Giddens, 2002: 9-16). Küreselleşme, kulağa bir 

anda söylenmiş normal bir kavram gibi gelse de teknolojik unsurların etkileri ve 

toplumların birbirleriyle olan iletişimi referans alındığında üzerinde durulması 

gereken önemli bir olgudur (Yağmurlu, 2007: 33).  

 

Teknolojik unsurların ilerleyişini ve küreselleşmeyi beraber ele almak 

gerekmektedir. McLuhan 1963 senesinde kaleme aldığı “küresel köy” isimli eserde 

küreselleşme kavramını literatüre kazandırmıştır. Daha çok  “küresel köy’’ olarak 

bahsettiği yenidünya düzeninden ve toplumsal yapıdan ipuçları vermektedir. 

Kitabında bilginin ve iletişimin ne denli önemli olduğuna vurgular yaparken bir 

taraftan da dünyanın çok büyük bir değişim içinde olduğunu ve artık mekanik 

yapılanmanın, elektriksel yapıdan daha önemli olamayacağını ifade etmiştir. Burada 

bahsi geçen yapı ve bilginin şeklinin değişimini telgraf ile ilişkilendirerek iletişimin 

özellikle teknolojik haberleşmenin öneminin altını çizmektedir. Mekanik dönemde 

insanlar arasında oluşan iletişim probleminin telgraf ile aşılarak, birbirleri ile daha 

rahat iletişim kuran insan modelinin bulunduğu elektriksel dönemden söz etmektedir. 

Bu yeni dönemde birbirinden uzakta yaşayan insanlar arasındaki mesafeyi sanki aynı 

köydeymiş gibi rahat iletişim kurulması ile yakınlaştırmıştır.  Zamanla telgraftan sonra 

icat edilen telefon, radyo ve televizyon gibi iletişim teknolojileri ile bilginin taşınması 

ve insanlar arasındaki iletişim artmıştır. Bunun neticesinde küresel boyutta kültürel 

etkileşim gerçekleşmiştir (Geray, 2003: 120). 

 

Bu çerçeveden bakıldığında, günümüzde McLuhan’ın “küresel köy” 

benzetmesine uygun formatta gelişmeler gözlemlenmektedir. Uzaya fırlatıldıktan 

sonra yörüngesine sabitlenen iletişim uyduları sayesinde, dünyanın arazi yapısının 

uygun olmadığı yerlerde bile sinyal bağlantıları kurulmaktadır. Modern iletişim 

teknolojileri ile mesafelere ve zorlu arazi koşullarına rağmen yayıncılık yapmak 

mümkün hale gelmektedir. İnsanlar, uydu antenleri ile çok uzak veya olumsuz arazi 

yapısının olduğu yerlerde bile sinyalleri alabilmektedir. Güçlü uluslar, uydu 

yayıncılığının önemini kavrayarak aktif bir şekilde dünyanın en uzak noktalarına dahi 

kendi yayınlarını planlanmış bir strateji ile iletmektedir (Yağmurlu, 2007: 33). 
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Küreselleşme ve iletişim birlikteliğinin önemsenmesi gerektiğinin farkında 

olan batılı güçlü uluslar, medya alanında faaliyetlerini yürütürken kendi stratejileri ile 

yol almaktadır. Çok yaygın olarak kullanılan cep telefonları ile çekilen bir görüntünün 

aslında küresel ölçekte devasa bir mesaja dönüşebileceğinin farkında olan devletler, 

medyanın etkisinin ve gücünün ne olduğunu bilmektedir. Örneğin; televizyonda hava 

durumunu izleyen bir insan, aldığı bilgiye göre davranışlarını planlamaktadır. Aynı 

açıdan bakıldığında haber bültenlerini izleyen insanlar da sunulan içeriklerden 

etkilenmektedir. Bu durumda medya, toplumun eylem ve davranışlarını belirleme 

özelliği olan güçlü bir tanıtım ve ikna aracıdır. Küreselleşen dünyada kitle iletişim 

araçlarından biri olan televizyon ile kamuoyu saniyeler içinde etkilenebilmektedir.  

 

Çok yaygın ve ulaşılması kolay olan televizyon, hem görsel hem işitsel yönü 

ile oldukça ikna edici özelliğe sahiptir. Ülke imajı, televizyonda gösterilen haberler ile 

olumlu veya olumsuz etkilenebilmekte ve kitlelerin sempati ya da tepkisini 

çekmektedir. Kamu diplomasisi artık sadece yumuşak güç olmayıp bir diğer önemli 

unsuru, ulusal ve uluslararası politikaların belirlenmesinde giderek daha merkezi bir 

rol üstlenen, kamuoyudur. Bu kapsamda ulusal ve uluslararası politika süreçleri 

yakından izlenerek basın aracılığıyla dünya kamuoyuna duyurulmaktadır. 

Kamuoyunun belli bir desteğini almadan ekonomi, dış politika, enerji, çevre, askeri 

vb. birçok sahada ilgili politikaları belirlemek ve uygulamak mümkün 

görülmemektedir (Laughey, 2010: 42). 

 

Haber bültenine konu olan içerikleri izleyen insanlar, onlara sunulan içerikler 

ile olaylar hakkında ön bilgiye sahip olmaktadır. Sosyal medya ve televizyonlar her an 

topluma haberler sunmaktadır. Habere ulaşmak ve bunun neticesinde bir fikrin 

oluşması, gelişen teknoloji ile zaman ve mesafeye takılmaksızın gerçekleşmektedir. 

Bu bilgi akışını ve içerikleri, küresel aktörler kendi konumlarının devamı ve çıkarları 

için düzenlemektedir. Baskın batılı uluslar, toplumsal ve küresel boyutta tepkilerin 

faturalarını ödemekten çekinmekte ve çıkarlarını korumak istemektedir. Küresel 

ölçekli haber ajansları ve televizyon kanalları ile çıkarlarını korumak için, kamu 

diplomasisi faaliyeti kapsamında yumuşak güç oluşturmaya çalışmaktadırlar. Askeri 
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ve ekonomik gücü ile hedef aldıkları ülkeyi çok kolay bertaraf edecekleri halde küresel 

toplumdan gelecek tepkilerin çıkarlarına zarar verme ihtimalini hesap etmektedirler.  

 

Baskın küresel aktörler bile kitlelerin tepkisinden çekindikleri için sebep sonuç 

ilişkisi içinde kendi haklılıklarını dünyaya duyurmakta ve dünya kamuoyundan kamu 

diplomasisi unsurlarından medet umarak destek arayışına girmektedirler. Dünyanın en 

güçlü ülkesi olsa bile; “Hedefteki ülkenin petrolü için oraya saldırıyorum.” demek 

yerine; “Kimyasal silahları var. Dünya barışı için tehdit.” söylemleri ile eylemlerini 

gerçekleştirmektedir. Her ne kadar çelişkili bir söylem olsa bile istediğini elde etmek 

ve dünya kamu oyununun desteğini arkasına almak istemektedir. Bu bağlamda askeri, 

kültürel, ekonomik gücün yanında küresel medyanın da yabana atılamayacak etkisi 

öne çıkmaktadır (BBC, 2013).  

 

Sadece savaş zamanlarında değil her dönemde kamu diplomasisi faaliyetlerini 

yürütmek ve yumuşak güç elde etmek ülkenin marka imajı için önemlidir. Medyanın 

kullanılması ile çok sayıda insana kolay ve düşük maliyetle ulaşma imkânı vardır. 

Televizyonun hem ses hem görüntü iletme özelliği, yaygınlığı ve ikna etme kabiliyeti 

göz önüne alındığında diğer medya araçlarından daha favori konumdadır (Kaplan, 

1992: 9). Güçlü uluslar sadece zayıflara karşı değil kendi aralarında da rekabet 

halindedir. Rekabet unsuru ise çeşitli türleri olan gücün kullanımı üzerinedir (Melissen 

ve Hocking, 2015: 9).  

 

Güç kavramı ise sert, yumuşak ve akıllı olmak üzere üç çeşittir. Sert güç, askeri 

ve ekonomik unsurlardan, yumuşak güç, sempati toplama faaliyetlerinden, akıllı güç 

ise uygun stratejik çerçevede, yumuşak ve sert gücün birlikte kullanılmasıdır. Hızlı 

gelişen bilgi ve iletişim teknolojileri sayesinde uluslararası arenada artık devletler 

birbirlerine karşı yeni stratejiler kullanarak birbirleriyle rekabet halindedir üstelik 

kendilerini haklı gördüklerinde birbirlerine karşı güç kullanabilmektedir. Uluslararası 

ilişkilerde güç, bir devletin başka bir devlete karşı uyguladığı ve normal şartlar altında 

o devletin yapmak istemeyeceği bir şeyi yapmasını sağlamaya yönelik etkidir. Güç üçe 

ayrılmaktadır. Sert güç; silahlı ve ekonomik unsurların kullanılmasıdır. Yumuşak güç; 

kamu diplomasisi yoluyla sempati oluşturmaya çalışmaktır. Yumuşak güç diğer 
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tanımıyla kamu diplomasisine yönelik beceri, sabır ve incelik gerektiren bir stratejidir. 

Akıllı güç; sert veya yumuşak güçten her birinin gerekli zamanlarda, yeterli oranlarda 

tercih edilmesine yöneliktir ve gücün en etkili kullanımıdır. Çok sayıda devletin yer 

aldığı uluslararası ortamda güç odaklı büyük bir rekabet vardır (Nye, 2005: 7).  

 

Bu rekabet ortamında batılı uluslar kendi uluslararası medyasını kullanarak 

hem güçlü rakiplerine hem de zayıf uluslara karşı yumuşak güç oluşturma 

faaliyetlerini uygulamaktadır. Bazılarına örnek vermek gerekirse CNN International 

(ABD) ve BBC World (İngiltere) ağırlıklı olarak kendi devletleri için önemli haberleri 

ön plana çıkarmakta iken, buna rağmen diğer devletler için aynı hassasiyeti 

taşımamaktadır.  

 

Güçlü ulusların hegemonyası altında kamu diplomasisi faaliyetleri devam 

ederken Türkiye’nin böyle bir televizyon kanalı ancak 2015 yılında yayın hayatına 

girmiştir. Türkiye, küresel anlamda yayın yapabilen dili İngilizce olan, merkeze insanı 

koyan, kamu diplomasisi çalışmaları yürütecek TRT World kanalının merkezini 

İstanbul olarak seçmiştir. Son derece önemli olan bir konuda Türkiye’nin kendi milli 

kamu diplomasisini oluşturmak adına TRT World küresel ölçekte yayın yapmakta iken 

diğer devletlerin uluslararası televizyon kanalları da kendi misyonlarına devam 

etmektedir. Bu alandaki doğru rekabetin tahmin edilenden daha değerli kazanımlarla 

döneceği varsayılmaktadır. Aksi durumda ise ülkenin marka değeri ve imajı adına 

ciddi sıkıntılar oluşması muhtemeldir. Başarılı kamu diplomasisine Türkiye gibi 

konjonktürü önemli ülkelerin ihtiyacının olduğu küresel bir gerçektir (Eren, 2017b). 

 

Uluslararası rekabet ortamında batılı ulusların dünya çapında yayın yapan 

tecrübeli televizyon kanalları olmasına rağmen TRT World yayın hayatında yenidir. 

TRT World’ün kamu diplomasisi oluşturma etkisini inceleyen bilimsel bir çalışmanın 

olmadığı görülmüştür. Bu nedenle çalışmada, Türkiye’de eğitim gören yabancı 

pasaportlu üniversite öğrencileri üzerinde TRT World’ün izlenme oranı ve kamu 

diplomasisi etkisinin değerlendirilmesi amaç edinilmiştir. Araştırma Katz’ın 

kullanımlar ve doyumlar yaklaşımı perspektifinden ele alınmıştır. 
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Çalışmada Anadolu Üniversitesi’nde eğitim görmekte olan yabancı uyruklu 

üniversite öğrencileri örneğinde amaçlı örneklem metodu ile TRT World’ün izlenme 

oranı ve kamu diplomasisi etkisi değerlendirilmiştir. Araştırmada veri toplama 

tekniklerinden geleneksel anket tekniği uygulanmıştır. Çalışma iki teorik bir de 

uygulama bölümüne sahip olmak üzere üç kısımdan oluşmaktadır. İlk bölümde 

diplomasi, kamu diplomasisi, küreselleşme, güç kavramları uluslararası yayın yapan 

televizyon kanalları ile kamu diplomasisi ve medya ilişkisine değinilmektedir. İkinci 

bölümde TRT World’ün uluslararası yayıncılık arenasındaki durumuna, kamu 

diplomasisi açısından faaliyetlerine göz atılmakta ve araştırmaya konu olan 

öğrencilerin faydalandığı öğrenci değişim programları ele alınmaktadır. İlk iki 

bölümde literatür taraması yapıldıktan sonra üçüncü ve son bölümde çalışmanın 

uygulanması ile elde edilen verilerin istatistiksel analizlerine yer verilmektedir. Sonuç 

kısmında ise elde edilen verilerin araştırma sonuçlarına göre değerlendirilmesi 

bulunmaktadır. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 
 

 

DİPLOMASİ VE KAMU DİPLOMASİSİ KAVRAMI 
 

 

Her ulus ve devlet savaştan uzakta huzur içinde yaşamayı istemektedir. 

Diplomasi kavramı sulh arzusundan dolayı ortaya çıkmıştır. Temel olarak devletlerin 

birbirleriyle sulh içinde iyi ilişkiler kurması üzerine inşa edilmek istenen bir süreçtir 

(Bull, 2012: 156). Devletlerin birbirleriyle sulh içinde iyi geçinmesinde etkin bir rol 

almış olsa da zamanla dünyada yaşanan değişimler, diplomasinin yetersiz kalmasına 

ve doğal bir süreç sonucunda kamu diplomasisinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. 

Kamu diplomasisi, süreç ve ihtiyaç hissettiği öğeler bakımından geleneksel 

diplomasiden ayrılarak daha stratejik ve modern bir anlayışa sahiptir (Snow ve Taylor, 

2009: 6). 

 

1.1.DİPLOMASİ VE KAMU DİPLOMASİSİ  

 

Uluslararası ortamda çok sayıda devlet bulunmaktadır. Devletlerin çeşitli 

konularda birbirleri ile diyalog halinde olması gerekmektedir. Bu iletişim faaliyeti iki 

yönlü olmakla beraber kendine özgü tarza ve isme sahiptir. Hassas bir dile sahip olan 

bu alana diplomasi denilmektedir (Gönlübol 2000: 112).  Diplomasi sözcüğünün 

kökeni eski Yunancada kullanılan “diploma” kelimesinden gelmektedir. Roma 

İmparatorluğu ve Eski Yunan’da devlete ait resmi nitelik taşıyan belgelere “diploma” 

denilmektedir. 18. Yüzyıla kadar resmi belgelerin korunması, tasnif edilmesi ve 

anlaşılması için profesyonel memurlara ihtiyaç duyulmaktadır. Diplomasi kavramı 18. 

yüzyıla gelinceye dek “resmi belgeleri inceleme bilimi” olarak isimlendirilmiştir 

(Tuncer, 1995: 13).  

 

Tarihsel özetine göz atıldığında diplomasi, saltanat sahibi otoritelerin birbiriyle 

kurduğu iletişim metotlarında görülmektedir. Modern zamana yakın bir diplomasi 

anlayışı, Kuzey İtalya’da 17. ve 18. yüzyıllarda güç olarak birbirlerine yakın 
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seviyelerdeki şehir devletleri arasında gerçekleştirilen ikili ilişkilerde oluşmaya 

başlamıştır. Rönesans’ın etkisiyle Avrupa çapında kabul görerek dünyaya yayılmıştır.  

Venedikli diplomatlar ile başlayan ve Rönesans ile yayılan diplomasi 19. yüzyılda altın 

çağını yaşamıştır. Farklı kültüre ve din anlayışına sahip ülkeler bile birbirleri ile 

iletişim halinde olmuşlardır. Kuzey İtalya’da bu şehir devletleri arasında en dikkat 

çekeni Venedik Cumhuriyetidir. Diğer devletlerle ve Bizans’la yoğun ikili ilişkiler 

içinde bulunması nedeniyle çok sayıda elçi ve diplomat yetiştirmesiyle adeta ‘elçiler 

okulu’ konumundadır. Yazılı kayıtların, belgelerin, anlaşmaların tasnif edilmesini de 

başarı ile gerçekleştirmektedirler (Gönlübol, 2000: 112-113). Daha sonraları 

Westfalya Anlaşması ve Viyana kongresi ile diplomasiyi yakından ilgilendiren 

kurallar uluslararası hukukta yerini almıştır. Yeni diplomasi anlayışının başlangıcı 

konusunda “Westfalya Anlaşması” sonrası, “Viyana konferansı” sonrası ya da “Soğuk 

Savaş” sonrası olmak üzere farklı görüşler bulunmaktadır (Çatal, 2015: 3). 

 

Diplomasi kavramının sözlük anlamı Türk Dil Kurumu tarafından, 

“Fransızcadan dilimize geçmiştir; 1. (isim) Uluslararası ilişkileri düzenleyen 

antlaşmalar bütünü. 2. Yabancı bir ülkede ve uluslararası toplantılarda ülkesini temsil 

etme işi ve sanatı. 3. Bu işte çalışan kimsenin görevi, mesleği. 4. Bu görevlilerin 

oluşturduğu topluluk. 5. Güç bir görüşme sırasında gösterilen ustalık ve beceriklilik.” 

sözleriyle ifade edilmektir (TDK, 2006).  

 

Uluslararası ilişkilerde devletlerin karar mekanizmasının başındaki liderlerin 

önemli konularda fikirlerini paylaşmak ve kararlar almak için birbirleriyle görüşmeleri 

diplomatların aracılığıyla gerçekleşmektedir. Oldukça hassas bir şekilde yürütülmeye 

dikkat edilen bu sürece diplomasi denmektedir (Gönlübol 2000: 112). Başka bir 

deyişle diplomasi, ulusal çıkarların barışçıl yollarla korunması için uluslararası 

iletişimin barışçıl yol ve araçlarla dostluk atmosferi içinde yürütülmesi sanatıdır (Bull, 

2012: 156). Diplomasi bir sanat dalı gibidir. Diplomat ismi verilen görevliler 

yetenekleri ile bu sanatı icra etmektedir.  Uluslararası sulh ve emniyetin sağlanabilmesi 

bakımından başarılı olunması diplomatların hünerlerine bağlı olan bir kavramdır. 

Devletlerin hassas dengeleri olduğu düşünüldüğünde bir sanatçı kadar titizlik ve 

kabiliyet istemektedir (Kaya, 1989: 339). 
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Diplomasi aynı zamanda bir süreçtir. Bir hükümetin belli konular hakkındaki 

fikirlerinin ve yargılarının doğrudan doğruya muhatap devletlerin liderlerine iletim 

sürecidir. Diplomasi süreci, devletlerin yetkili isimlerinin birbirleriyle iletişim 

kurmalarıyla mümkün olmaktadır. Diplomasi bu nedenle çatışma ve savaştan uzakta 

bir görüşme sanatıdır. Diplomasinin bilim mi ya da sanat mı olduğu konusunda 

tartışmalar yaşanmaktadır. Büyük oranda bilgi ve kültür birikimine ihtiyacının olması 

yönüyle bilime, başarıya ulaşmak için yeteneğe ve tecrübeye ihtiyaç duyulması 

bakımından sanat olduğu söylenmektedir (Gönlübol 2000: 112). 

 

Bull’a göre diplomasi,  uluslararası iletişimin devletlerin resmi görevlileri 

tarafından barışçıl yollarla sürdürülmesidir (Bull, 2012: 156). Küresel anlamda zaman 

zaman tansiyonun yükseldiği anlar olmaktadır. Devletlerarasında gerçekleşen çıkar 

çatışmaları ve fikri uyuşmazlıkların çözümünün barışçı yollarla aşılmaya 

çalışılmasında diplomasiye başvurulmaktadır. Bu işi yürütürken barışçı ve uzlaşmacı 

yöntemler kullanılmaktadır. Kullanılan diğer bir yöntem ise askeri faktörlerin 

kullanıldığı, gücün egemen olduğu savaş yöntemidir. Uluslararası dış politikada, 

diplomasi yöntemi ve savaş yöntemi devletlerarası anlaşmazlıkların çözümünde 

kullanılan birbirinden farklı iki yöntemdir (Tuncer, 2009: 15). Diğer bir nokta da 

diplomatlar barışçıl güdülerle kendi ülkesini temsil ederken devletinin amaçları 

doğrultusunda hareket etmektedir.  Gerçekleştirdiği etkinliklerde konuklarını 

ağırlamak ve başvurduğu çeşitli psikolojik taktikler hep devletine saygı kazandırmak 

maksatlıdır. Dostane tavırlarla kurduğu ikili ilişkilerde hep temsil ettiği devletinden 

yana taraf olmaktadır (Kaya, 1989: 386). 

 

Günümüzde yaşanan teknolojik gelişmeler, geleneksel anlamdaki diplomasiyi 

problemler ve aktörleriyle ilgili yeni yaklaşımlara doğru sürüklemiştir. Yapısal 

değişimlere, yeni kavramlara doğru yelken açmıştır. Geleneksel diplomasi ve diplomat 

olguları yerine yeni tip bir anlayışı gündeme getirmiştir (Tuncer, 2006: 12). Diplomasi 

kavramı zamanın getirdiği değişimlerin etkisine maruz kalarak daha fazla alandan 

faydalanmaya çalışmıştır. Kaya’ya göre, kamuoyunu etkilemek için kültür, ekonomi 

ve spor gibi alanlar diplomasinin çalışma mecrasına girdiğinde başarı oranı 
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artmaktadır (Kaya, 1989: 388).  Değişen geleneksel diplomasi kavramından sonra yeni 

yaklaşımlardan biri olarak daha geniş bir çalışma alanına sahip kamu diplomasisi 

ortaya çıkmaktadır.  Dolayısıyla kamu diplomasisi, diplomasiye kıyasla yeni bir 

kavram olduğu için daha fazla sayıda çalışma alanına ve farklı yapıya sahiptir. 

Diplomasi daha çok bürokrasi gerektirirken kamu diplomasisi, hedefe uluslararası 

toplumu doğrudan yerleştirir. Kamu diplomasisi, diplomasiden aldığı pratik mirasın 

üzerine yumuşak gücün iletişim faaliyetlerini de ilave ederek daha fazla sayıda 

çeşitliliğe ve çalışma alanına sahip yeni bir kavram olarak ortaya çıkmaktadır. Biraz 

daha basit bir ifadeyle yumuşak gücün etkin olarak kullanıldığı ikna ve tanıtım 

faaliyetlerine sahip modern bir diplomasi anlayışıdır (Karagöz, 2016: 6). 

 

1.1.1.Kamu Diplomasisi Tanımı 

 

Kamu diplomasisi kavramına, İngilizce ’de “public diplomacy” denilmektedir. 

Kamu diplomasisi kavramı, ilk önce 1965’te Amerika Birleşik Devletleri’nde Tufts 

Üniversitesi'nde Fletcher School of Law and Diplomacy’nin Dekanı Edmund Gullion 

tarafından, uluslar ötesi kültürel propaganda ve basın faaliyetlerinin yönetilmesini 

tanımlamak için kullanılmıştır. Bu kavramın, kulağa soğuk savaş dönemini hatırlatan 

propaganda teriminden daha olumlu çağrışımlar yapmasından  dolayı ABD’nin 

uluslararası iletişim yapılanması olan Birleşik Devletler Bilgi Ajansı-USIA (United 

States Information Agency) ve Amerika’nın Sesi radyosu (Voice of America–VOA) 

tarafından benimsenmiştir  (Cull vd., 2003: 327). 

 

Ayrıca kamu diplomasisi, dış politikanın oluşumu ve uygulanması konusunda 

kamuoylarının verdiği tepkiyi araştırmaktadır. Geleneksel diplomasinin sınırlarını 

aşarak uluslararası ilişkilerin boyutlarını da kapsamaktadır. Çalışma alanları; 

hükümetlerin diğer ülkedeki kültürü amaca uygun biçimlendirmesi, özel grupların 

diğerleri ile çıkar odaklı sosyal etkileşimi, dış ilişkilerin analiz edilerek etkisinin 

raporlanması, yabancı muhabirlerin birbirleriyle mesleki paylaşımı ve kültürler arası 

iletişim sürecidir (Cull, 2006: 1). 
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Szondi’ye göre, devletlerin, sınıfsal ayrım gözetmeksizin dünya toplumu ile 

karşılıklı iletişim halinde kalarak gerçekleştirmeyi hedeflediği ulusal çıkarlarına 

uygun bir kamuoyu sağlamak için ikna etme, haberdar etme ve dikkat çekme 

faaliyetleri icra etmesine kamu diplomasi denmektedir (Szondi, 2008: 6). Szondi aynı 

zamanda kamu diplomasisini, ulus markalaşmasına benzetmekte ve bu uğurda imaj 

değerinin yükseltilmesinin olumlu katkılarından bahsetmektedir (Szondi, 2008: 5). 

Hans Tuch’a göre kamu diplomasisi, hükümet tarafından ulusal hedeflerin ve o zaman 

dilimi için geçerli olan aktif siyasetinin diğer toplumlara anlatılması kadar sivil ulusun 

sahip olduğu toplumsal bilincin, örgütlenmelerinin ve kültürel değerlerinin diğer 

yabancı toplumlara izah edilmesi için ortaya konan sistemli bir iletişim sürecidir 

(Tuch, 1993: 3). 

 

 Kamu diplomasisi kavramının çok çeşitli tanımları ülkelere göre farklı 

manaları ve uygulamaları bulunmaktadır. Kamu diplomasisi, “kamu” ve “diplomasi” 

kavramının birleşiminden doğmaktadır. Küresel anlamda ses getiren büyük olaylar, 

uluslararası ilişkileri de etkilemiştir. Yakın tarihe bakarsak örneğin soğuk savaşın bitip 

ardından SSCB’nin dağılması, Berlin duvarının yıkılması ya da 11 Eylül gibi gündemi 

etkileyen ve kalıcı etkiler bırakan olaylardan sonra uluslararası ilişkilerde yaşanan 

değişimler yeni kavramların doğmasına yol açmıştır. 60’lı yıllardan sonra anılmaya 

başlanan kamu diplomasisi kavramı günlük yaşantıda kullanılan hızlı, etkili iletişim 

araçları nedeniyle hayatın bir parçası olmuştur. Kamu diplomasisi, halkla ilişkiler ve 

uluslararası ilişkilerin birbirleri ile kesiştiği bir çalışma alanıdır ve ulusların güç 

kullanımı noktasında rekabet ortamında olmasından dolayı giderek önemi artmaktadır 

(Yağmurlu, 2007: 10). 

 

Stratejik bir iletişim aracı olan kamu diplomasisi kamuoyunun daha iyi analiz 

edilmesi, toplumun verilmek istenen mesaj hakkında bilgi sahibi olması ve 

kamuoyunun tavırlarının yönlendirilmesi faaliyetlerine denmektedir. Kamu 

diplomasisinin amacı propagandadan farklı olarak ikna edici, objektif, akla ve mantığa 

yatan, toplumu sınıflandırmadan hemen herkesin kolayca anlayabildiği ortak stratejik 

bir iletişim dili oluşturmaktır. Kamu diplomasisi diplomatik iletişimden daha fazla 

enstrümana sahiptir çünkü devletten - topluma ve toplumdan - topluma bir bilgi akışı 
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gerçekleşmektedir. Devletin sahip olduğu olanakları kullanarak uyguladığı 

politikaları, yaptığı faaliyetleri ve yenilikleri topluma anlatmasına, yönü devletten - 

topluma doğru olan bir iletişim denilmektedir (Cull, 2006: 1).  

 

Arada devlet kurumları olmaksızın toplumdan - topluma direk iletişim 

çalışmalarında ise kitle iletişim araçları, üniversiteler, öğrenci değişim programları, 

sivil toplum kuruluşları, kanaat önderleri, sanatçılar, akademisyenler, dernekler gibi 

sivil unsurlar kullanılmaktadır. Kamu diplomasisi tek yönlü değil çift yönlü esnek ve 

dinamik bir iletişim modelidir. İletişim ve etkileşim içine girilecek hedefte bulunan 

kitlenin önceden iyi bir şekilde analiz edilerek onların sesine kulak verilerek 

önceliklerinin tespit edilmesi ve sonrasında doğru metot kullanılarak ikna etmek 

amaçlanmaktadır. İkna etme ve hayranlık uyandırma, yumuşak güç unsurlarındandır 

(Tuch, 1993: 3).  

 

Bir devletin kamu diplomasisinde başarı oranı, sahip olduğu yumuşak güç 

unsurları ile doğru orantılıdır. Son yıllarda uluslararası ilişkilerde yeni kavramlarla 

tanıştığımız bu dönemde yumuşak güç kavramı giderek önem kazanmaktadır. 

Devletler yumuşak güç faaliyeti ile kendi ülkeleri ve toplumları hakkında cazibe, 

sempati oluşturarak kendi imajlarını yüceltmeyi hedefleyerek o ülkenin diğer ülke 

toplumları tarafından imrenilmesini sağlamaya çalışmaktadır. Yumuşak güç oluşturma 

faaliyetlerinde medya, bilimsel çalışma, eğitim, sanat, turizm, ekonomi, kültür gibi 

alanlar kullanılmaktadır ve güçlü ulusların rekabeti söz konusudur. Ulusal veya 

uluslararası kamuoyu devletin politikalarını ve karar mekanizmasını doğrudan 

etkilemektedir bu sebepten kamu diplomasisi ve yumuşak gücün kullanımı giderek 

önem kazanmaktadır (Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü, 2017). 

 

1.1.2.Kamu Diplomasisinin Tarihçesi 

 

Günümüzün teknolojik seviyesi ile düşünüldüğünde 1960’lı yıllarda karşımıza 

çıkan kamu diplomasisi kavramı bugünün koşullarında daha işlevseldir. Kamu 

diplomasisi kavramı, 1965’te Amerika Birleşik Devletleri’nde Tufts Üniversitesi'nde 

Fletcher School of Law and Diplomacy’nin Dekanı Edmund Gullion tarafından, 
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uluslar ötesi kültürel propaganda ve basın faaliyetlerinin yönetilmesini tanımlamak 

için kullanılmıştır (Cull vd., 2003: 327). Cull’a göre aslında kamu diplomasisi 

kavramı, ABD’den daha önce ilk kez 1856’da İngiltere’de kullanılmıştır. London 

Times dergisinde ABD Başkanı Franklin Pierce’in “nazik tavır” söyleminde 

kullanılmıştır (Cull, 2006). Henüz o yıllarda kitle iletişim araçlarının günümüzdeki 

kadar çeşitli ve kolay ulaşılabilir olmadığı düşünüldüğünde modern zamana daha 

yakın bir tarih olan 1965 yılının referans alınması daha uygun görülmektedir.  

 

Biraz daha tarihsel derinliğe gidildiğinde kamu diplomasisi kavramı “istimâlet 

politikası” adı altında Osmanlı Devletinin kuruluş yıllarında faal şekilde 

kullanılmaktadır. Osmanlı Devleti, kamu diplomasisi faaliyeti denilebilecek  “kendi 

safına çekme yöntemlerini”  on dördüncü yüzyılda yeni toprakların kazanılması için 

başarılı biçimde icra etmiştir. Bu sayede yeni topraklar daha rahat bir şekilde 

fethedilmiştir (İnalcık ve Renda, 2004: 37). Henüz ateşli silahların bile olmadığı bu 

zaman dilimi ile günümüz arasında birçok değişimler yaşanmış ve küreselleşme ile 

beraber toplumların ihtiyaçları farklılık göstermiştir. Güncel kamu diplomasisi 

kavramının ihtiyaç duyduğu enstrümanlar modern çağa aittir. Bu nedenle modern 

kamu diplomasisi kavramında zamanın getirdiği yapısal ve işlevsel farklılıklar olduğu 

varsayılmaktadır. 

 

Kavramın literatüre girdiği ülke olan ABD’de de 60’lı yıllardan itibaren farklı 

alanlarda kullanılmıştır. Amerika’dan uzakta kendi vatanlarının birer siyasi lideri olan 

Enver Sedat (Mısırlı Eski Cumhurbaşkanı), Valery Giscard d'Estaing (Fransa Eski 

Cumhurbaşkanı), Helmut Schmidt (Almanya Eski Başbakanı), Raul Alfonsin  

(Arjantin Eski Devlet Başkanı), Margaret Thatcher (İngiltere Eski Başbakanı) henüz 

genç ve kariyerlerinin başında oldukları dönemdeyken öğrenci değişim programı 

misafiri olarak ABD’ye gelmişlerdir (Budak, 2012: 28). 

 

Geleceğin güçlü isimleri eğitim gördükleri günlerde onlar öğrenim hayatlarına 

devam ederken bir taraftan da ABD kamu diplomasisi iş başındadır. Latin Amerikalılar 

kendi yerel televizyon kanallarında kanunsuz narkotik ticaretinin kirli yüzünü anlatan 

“Yolculuk (The Trip)” dizisinde Amerikan Enformasyon Ajansı - The United States 



14 
 

Information Agency  (USIA), uyuşturucunun onlar ve tüm insanlık için ne kadar 

tehlikeli olduğu mesajını vermeye çalışmaktadır. Güney Amerikalılara, yapımcılığını 

Amerikan Enformasyon Ajansı’nın üstlendiği kamu diplomasisi faaliyeti olan bir dizi 

film seyrettirilmektedir. İnsanoğlunun Ay’a ilk adım atışını gerçekleştiren; Amerikalı 

astronot Neil Armstrong’un sözlerinin dünya kamuoyuna Amerika’nın Sesi Radyosu 

(Voice of America) tarafından duyurulması da bir kamu diplomasisi faaliyetidir. 

Amerikan Enformasyon Ajansı’na göre: “Kamu diplomasisi, yabancı ulusların 

halklarını anlama, haberdar etme ve etkileme çalışmalarıyla ABD’nin ulusal 

menfaatlerini koruyacak faaliyetleri hayata geçirmeyi amaçlamaktadır. ”.   1965’ten 

beri yaklaşık 50 yıllık bir geçmişe sahiptir  (PublicDiplomacy.org, 2017: 1).  

 

1.1.3.Kamu Diplomasisinin Klasik Diplomasiden Farkı 

 

Günümüzün modern diplomasi anlayışına yakın bir diplomatik anlayış, tarihte 

12. Yüzyıldan itibaren Kuzey İtalya’da görülen küçük kent devletleri arasında 

görülmüştür. Bu devletler birbirleriyle aynı güce sahip ve dış tehditlerden uzaktadır. 

Bu devletçikler arasındaki ilişkiler oldukça karmaşık bir hal almıştır. Batı dünyasında 

diplomasi sanatı böyle bir zeminin etkisiyle tarihte hiç olmadığı kadar gelişmiştir. 

Daha çok kısa süreli amaçların gerçekleşmesi faaliyetleri şeklinde cereyan etmektedir. 

Bu dönemde diplomatların, gerektiğinde hile ve zulüm gibi etik davranışlardan uzak, 

hoş olmayan yöntemlere başvurarak amacına ulaşmasına normal gözüyle 

bakılmaktadır (Gönlübol, 2000: 112). Oysaki kamu diplomasisi kavramının ortaya 

çıkışı 1965 tarihi baz alındığında ya da daha eski tarihlere bakıldığında bile hiçbir 

zaman yöntem olarak etik olmayan unsurlara başvurmamıştır. Hatta toplumların ikna 

edilmesi kamuoyu oluşturulması konularında objektif olmak şartı aranmaktadır 

(Erzen, 2012: 54). Bu bağlamda geleneksel diplomasi hedefe ulaşmada her yolu 

mubah görmektedir. 

 

Kamu diplomasisi,  yeni kavramların eklendiği hızlı teknolojik gelişmelerin 

yaşandığı, toplumların ve kültürün etkilendiği hareketli ortamda kendiliğinden değişen 

yeni bir diplomasi biçimidir. Geleneksel diplomaside söz sahibi olan devlet, bu liderlik 

konumunu kamu diplomasisinde kaybetmiştir. Geleneksel diplomasinin merkezinde 
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bulunan devlet, kamu diplomasisi ekseninde düşünüldüğünde yerini kamuoyuna 

kaptırmıştır. Uluslararası ilişkilerde yeni bir yaklaşım olan kamu diplomasisi, 

devletlerarası ilişkilerden çok toplumlararası ilişkiler bağlamında faaliyet alanına 

sahiptir (Snow ve Taylor, 2009: 6). 

 

Bu noktada klasik diplomasinin başlangıç tarihini 12. Yüzyıl, kamu 

diplomasisinin başlangıç tarihini 1960’lı yıllar olarak referans aldığımızda; 

kullandıkları araçlara göz atıldığında, yumuşak güç araçlarını bünyesinde 

barındırmasıyla kamu diplomasisi, geleneksel diplomasiden ayrılmaktadır. Klasik 

diplomasi araçları ve yöntemi günümüzde yetersiz kalmaktadır. Kamu diplomasisi, 

yumuşak güç unsuru olarak sayılan kitle iletişim araçları gibi yeni teknolojileri etkin 

bir şekilde kullanma eğilimindedir. Bu yönüyle de kamu diplomasisi, yumuşak güç 

unsurlarını kullanmakta olan bir diplomasi şeklinde tanımlanabilir (Ekşi, 2015: 45). 

Ayrıca devletlerin resmi statü ile görüşmeleri diplomatların faaliyetleri ile 

gerçekleştirilir ve bu görüşmelerin süreçlerine diplomasi adı verilir. Fakat bilimsel ve 

teknolojik yeni kavramlarla tanışan dünyada,  artık diplomasi yetersiz kalmakta ve 

daha kapsamlı süreçlere gereksinim hissedilmektedir. Kamu diplomasisi gibi 

kavramların literatüre girmesi yeni süreçle başlamıştır. Diplomasi, modern anlayışın 

gerisinde kalarak eski işlevselliğini yitirmiştir. Küreselleşme olgusu diplomasiyi de 

etkileyerek bürokratik yapısının değişerek sosyalleşmesi ve yeni teknolojik araçları 

kullanması gerekliliği fikrini kamuoyuna aşılamıştır. Geleneksel diplomasiden, kamu 

diplomasisine doğru bir kavram kayması küreselleşme sayesinde yaşanmıştır 

(Hocking ve Melissen, 2015: 9). 

 

Sonuç olarak kamu diplomasisinin, geleneksel diplomasiden farkı şüphesiz 

onun bir ülkenin sivil toplumunu dolayısıyla bireyini hedef almasıdır. Geleneksel 

diplomaside egemen devletlerin akredite temsilcileri aracılığıyla yürütülen iletişim 

türü hâkimken, kamu diplomasisinde fark edilen temel ayrım; devletlerin temsilcileri 

ya da uluslararası aktörler yerine yabancı toplumlardaki genel halk, resmi olmayan 

sivil toplum kuruluşları, örgütler ve bireylerle ilgili iletişim çalışmalarıdır (Melissen, 

2005: 5). 

 



16 
 

1.1.4.Kamu Diplomasisi ve Propaganda  

 

Devletler, uluslararası amaçlarının alt yapısını hazırladıktan sonra aldıkları 

kararları icra ederken devletlerarası beş araç kullanmaktadır. Bunlardan birincisi 

“diplomasi” kelimesi ile ifade edilen siyasi nitelikli yöntemdir. İkincisi, duygusal 

yöntemler ve propagandayı içermektedir. Üçüncüsü ekonomik yöntemlerdir. 

Dördüncüsü ülkenin iç siyasetine müdahale etmek ve ihtiyaç duyulduğunda askeri 

gücün devreye sokulmasıdır. Beşinci ise askeri unsurların varlığı ve bunların 

müdahalede bulunmasıdır (Gönlübol, 2000: 112-185).  

 

Uluslararası politikada tarih boyunca güç dengelerini değiştirmek için devletler 

propagandadan fayda sağlamıştır. Siyaset unsuru olarak propaganda kullanılmıştır. 

Siyasal propagandanın etkisi sayesinde devletler kendi taraftarlarının moralini 

yükseltmek, üye sayısını çoğaltmak gibi beklentilerini karşılamışlardır. Propagandanın 

devletin sert gücüne destek amaçlı bu faaliyetleri kamu diplomasisinin temellerini de 

oluşturmuştur (Sancar, 2012: 130).  

 

Propaganda önceden üzerinde çalışılmış etkili can alıcı mesajların kitleler 

tarafından kabul görmesiyle ilgilidir. Mesajların etkili, anlaşılır ve kalıcı olması 

kitleler tarafından kabul görmesi bakımından önemlidir. Kitleler tarafından kabul 

gören mesajdan sonra ikinci bir aşama devreye girmektedir. Bu ikinci evrede insanları 

planlanan biçimde eyleme geçirmek gerekmektedir. Propaganda işleyiş olarak insana 

yorum katma, seçim yapma gibi bir seçenek sunmamaktadır. Mantık ve akıl plan 

arkasında kalarak işleyişini duygular üzerinden gerçekleştirmektedir (Özkan, 2007: 

163). 

 

Çalışma amacına bakıldığında; propaganda ve diplomaside,  insan kanılarının 

uygulanan yöntemlerle değiştirilmesi ya da başka bir söylemle insanların kafalarının 

kazanılması konusu ile kesişmektedir. İkisinde de menfaatlerin manipüle edilmesi ve 

askeri güçten uzak barışçıl silahsız yöntemler kullanılmaktadır. Propaganda, insanların 
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kafalarının kazanılması mücadelesini verirken ilettiği mesajın doğru olmasıyla değil, 

iletilen mesajın insanlara inandırılmasıyla ilgilidir. Örneğin: Naziler, hedef insan 

kitlesine gerçek mesajlar verdikleri için değil, verdikleri mesajların gerçek olduğuna 

insanları inandırdıkları için eylem ve insanların kafalarında oluşan kanı konusunda 

umduklarını bulabilmiştir (Gönlübol, 2000: 133).  

 

Propagandanın yapısının tek yönlü iletişim modeli olması, mesajlarla ilgili geri 

bildirimden yoksun katı görüntüsü nedeniyle onun imajına olumsuz yansımıştır. 

Kaynak ve hedef arasında iletişimin tek yönlü olmasının oluşturduğu 

memnuniyetsizlikten kaçınmak için propagandanın yapısal değişimlere giderek “iki 

yönlü iletişim”, “empati” gibi olgulara kapısını açtıktan sonra içeriğine medya 

çalışmalarını da ilave ederek kamu diplomasisine dönüşmüştür (Sancar, 2012: 27).    

 

Bu nedenle medyanın etkin gücü özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrasında, ses 

ve görüntüyü ileten medya araçlarının gelişmesiyle birlikte propaganda faaliyetlerinde 

kullanılmıştır. Sovyetler Birliği sistemli olarak propagandayı kullanırken, batılılar 

uzun bir süre uluslararası iletişimde sadece gerçeğin yayınlanması ve duyurulmasının 

kendi propaganda faaliyetlerine yettiğini düşünmüşlerdir. Batılı devletler propaganda 

konusunda Sovyetler gibi değil biraz daha farklı, diplomasi eksenli hareket etme 

tarzını benimsemiştir (Gönlübol, 2000: 135).  

 

Kamu diplomasisi kavramı oluşmaya başlarken temelini propagandadan 

almıştır. Kamu diplomasisi kurumunun başlangıç ülkesi kabul edilen ABD’de 

kurumun geçmiş faaliyetleri incelendiğinde aslında birer propaganda çalışmaları 

olduğu anlaşılmaktadır (Yağmurlu, 2007: 24). Fakat yine de soğuk savaş döneminde 

Sovyetlerin komünist ideolojisinin topluma baskı yaparak kendi fikirlerini 

benimsetmek için yürüttüğü çalışmalarla bütünleşen propaganda terimi yerine ABD 

tarafından daha yumuşak bir stratejik iletişim söylemi olarak kamu diplomasisi terimi 
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kullanılmıştır. Kavramın çıktığı tarihlerde devlet görevlilerinden ve toplumdan bir 

kısım, böyle bir kavrama ihtiyaç olduğunu hissetmektedir (Snow, 2003: 124).  

 

Kamu diplomasisi kavramı propaganda kavramı yerine tercih edilmiştir. Çünkü 

Amerikalıların bir kısmı, propaganda çalışmalarını ülkelerinin güçlü konumunun 

devam etmesi için gerekli görmekte ve sahip olduğu güçlü ekonomi, baskın kültür ve 

küresel iletişimin toplumları ikna etmede kullanılmasını gayet normal bulmaktadır.  

Diğer kısmı ise propagandanın soğuk savaş yıllarından kalma itici bir kavram 

olduğunu, bunun baskıcı devletler tarafından tercih edildiğini demokratik hak ve 

özgürlüklerin sınırsızca yaşandığı insan haklarına saygılı ABD tarafından 

kullanılmasına soğuk bakmaktadır (Gönlübol, 2000: 135).  

 

Toplumları aldatmanın, manipüle etmenin, bilgilerin-haberlerin kontrol 

edilmesinin sadece düşmanlara uygulanabileceği soğuk savaş döneminin bitmesi ile 

barış zamanında bu uygulamaların artık etik olmadığı düşünülmektedir. Amerikan 

toplumu, Sam amcanın diğer devletlerden farklı olduğuna inanmak ve bunu ispatlamak 

istemiştir. İnsanların ağır bedeller ödediği katı, baskıcı, doğu bloğu ülkelerine farklı 

olduklarını ortaya koymak için ABD’nin küresel stratejik iletişim faaliyetlerini kamu 

diplomasisi olarak adlandırmak istemişlerdir (Snow, 2003: 124). 

 

1.2. KAMU DİPLOMASİSİ VE KÜRESELLEŞME  

 

Küresel sözcüğü 400 yıllık bir geçmişten beri kullanılsa bile İngilizce ’de 

“globalization” yani Türkçe karşılığı “küreselleşme” kavramı yeni sayılmaktadır. 

Karşımıza ilk olarak 1960 yılında çıkmıştır. 1980’lerde sıkça adından söz ettirdikten 

sonra 1990’lı yıllarda bilim insanları tarafından önemi ilan edilmiştir (Bozkurt, 2000: 

18).  

 

Küreselleşme birden fazla yönü olan bir kavram olarak ortaya çıkmaktadır. 

Sanayi devriminden sonra sürekli değişim içinde olan dünyada bazı sosyolojik 
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değerlerin farklılaşması ile toplumlar arasında ideoloji, fikir, kültür, ekonomi, siyaset 

gibi alanlarda paylaşımlar olmaktadır. Günümüzde yaşanan teknolojik ilerlemelere ek 

sosyolojik etkileşimler sonucu yeni bir toplumsal sınıf inşa edilmektedir (Le Bon, 

2015: 10).  

 

Birbirleriyle iletişim halinde olan toplumlar gelişen modern iletişim araçlarını 

kullanarak her an birbirleriyle haberleşmektedir (Nye, 2002: 80). Modern zamana ait 

kamu diplomasisi ve küreselleşme kavramları birbirine çok yakın durmakta, iletişim 

faaliyetleri ve diğer çalışma alanları bakımından benzerlikler taşımaktadır.  Genel 

anlamda kamu diplomasisi, devletlerin ve toplumun çıkarları konusunda kendini 

küresel kamuoyuna anlatmasıdır. Küresel anlamda faaliyeti söz konusu olan kamu 

diplomasisi çalışmaları, küreselleşmenin etkileri ile giderek daha önemli hale 

gelmektedir (Szondi, 2008: 6). 

 

Uluslararası iletişim faaliyetlerinde; propaganda ve diplomasinin yapısal 

değişimleri sonucu 1965 yılında kamu diplomasisi kavramı literatüre girmiştir. 

Küreselleşmenin etkileri sonucunda, diplomatların icra ettiği diplomasi çalışmaları ve 

propagandacıların icra ettiği propaganda çalışmaları sosyolojik olarak yetersiz hale 

gelmiştir (Melissen ve Hocking, 2015: 9).  

 

Küreselleşme ile artık diplomasi sadece idari sürecin işletildiği bir alan 

durumundadır. Propaganda ise insanların fikirlerinin gerçek ya da yalan mesajlarla 

manipüle edildiği olumsuz bir imaja sahip iletişim türü haline gelmiştir. 

Küreselleşmenin sosyolojik dinamikleri diplomasiyi ve propagandayı kısırlaştırmıştır 

(Le Bon, 2015: 10). Böyle bir ortamda yumuşak güç unsurlarının sisteme dâhil 

edildiği, sempati oluşturmanın öncelikli sayıldığı, olumlu bir imaja sahip kamu 

diplomasisinin yıldızı küreselleşme ile parlamıştır.  

 

Teknolojik araçların kullanımına olanak sağlaması ve rekabet ortamını 

ateşlemesi bakımından kamu diplomasisi ve küreselleşme birbirleriyle yakından ilgili 

iki kavramdır. Ayrıca küreselleşme ile gelen sosyal değişim medya faaliyetlerini 
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hızlandırarak kamu diplomasisinin hizmetine sunmuştur (Melissen ve Hocking, 2015: 

9). 

 

1.2.1.Küreşelleşmenin Kamu Diplomasisine Etkisi 

 

McLuhan’a göre küreselleşme, dünyamızı teknolojik bir köy haline getirirken 

(Özkök, 1985: 157) , ekonomi, eğitim, siyaset, iletişim gibi birçok alanda dönüşüm ve 

değişim gerçekleşmektedir. Yaşanan dönüşümlerin boyutu ülkelerin sahip olduğu 

güce göre farklı oranlarda olmaktadır. Hızlı gerçekleşen bu aksiyonda ülkeler hassas 

dengelerini korumak istemektedir. Bir toplumun kendi dengelerini koruması için kamu 

diplomasisi faaliyetlerinden faydalanması gerekmektedir (Yağmurlu, 2007: 33).  

 

Küreselleşme olgusunun etkisi nedeniyle uluslararası iletişimde bir ulusun 

kendini küresel kamuoyuna anlatabilmesi önemlidir. Bir ulus kendi hassas dengelerini 

korumak için, teknolojik imkânları kullanarak kendini net biçimde doğrudan küresel 

topluma anlatmalıdır. Kamu diplomasisi faaliyetlerinin önemi küreselleşme ile 

artmaktadır (Bostancı, 2012: 44). Bu nedenle gücünü, değişim rüzgârına karşı güvence 

altına almak için farklı kıtalardan birçok ülke özgün kamu diplomasisi stratejilerini 

geliştirmeyi amaçlayarak kendi dışişleri bakanlıkları bünyesinde kamu diplomasisi 

yapılanmalarına gitmişlerdir (Melissen, 2005: 8). 

 

Giddens’e göre, basit bir ‘tıkla’ çok uzak yerlerdeki insanların birbirlerine 

elektronik imkânlarla para gönderebildiği küresel bir ekonomi oluşmuştur. Aynı 

şekilde uydu iletişimi yaygınlaşmış ve toplumlar birbirleriyle kültürel etkileşim içinde 

küresel kültür meydana gelmiştir. Farklı uluslar birbirleriyle kolaylıkla iletişim 

kurabilmekte ve günlük davranışlar bile artık küreselleşmenin etkisiyle değişmektedir. 

Küreselleşme ile önemi artan kamu diplomasisinin kamuoyu oluşturmada yumuşak 

güç kullanma oranı artacaktır (Giddens, 2002: 9-16). 

 

Günümüzde dünyamız, McLuhan’ın “küresel köy” benzetmesine uygun 

biçimde yol almaktadır. Özellikle uydu yayıncılığı olmak üzere teknoloji etkisinde 

ilerleyen modern iletişim araçları uzak mesafelere meydan okuyarak uzakları yakın 
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kılmıştır.  Öylesine ki kitle iletişim araçlarını kullanan sıradan bireyler bile ekstra bir 

çaba göstermeksizin bulundukları yerden kendisine çok uzak mesafelerdeki olaylardan 

haberdar olabilmektedir. Küreselleşmenin etkisi ile sentezlendiğinde, kolay ve ucuz 

iletişim olanakları kamu diplomasisinin önemine vurgu yapmaktadır. İletişim 

imkânlarına sahip olan devletler, dünya toplumuna sesini duyurabilmektedir 

(Bostancı, 2012: 44). 

 

 Uluslararası rekabet, devletlerarasında her zaman görülen bir olaydır.  

Küreselleşen dünyada kamu diplomasisi kavramı uluslararası rekabet konularının en 

önemlilerinden biridir, her devlet kendi stratejisine uygun biçimde uluslararası 

toplumla konuşmak istemektedir bunun için de kamu diplomasisi normlarında çalışma 

alanlarına sahip olmalıdır (Yağmurlu, 2007: 33). 

 

1.2.2.Uluslararası İlişkilerde Güç 

 

 Uluslararası ilişkilerde gücün tanımı hakkında çok farklı yaklaşımlar olmakla 

beraber yüzeysel bir bakış açışıyla bakıldığında; yerkürede uluslar birbirleriyle hep 

rekabet halinde olmuştur, her ulus diğer uluslara karşı kendi menfaatlerini korumak 

için sahip olduğu çeşitli unsurlarını kullanarak üstünlük sağlamaya çalışmıştır. Bu 

unsurlar siyasi, askeri ve ekonomik potansiyelleridir (Sönmezoğlu, 1995: 531). 

Uluslararası ilişkilerde güç, bir ulusun başka bir ulusa karşı uyguladığı ve normal 

şartlar altında o ulusun yapmak istemeyeceği bir şeyi yapmasını sağlama amacıyla 

yapılan etkidir (Tezkan, 2005: 137).  

 

Bir ulusun tehdit unsuru gördüğü uluslara karşı başka uluslarla ittifak 

oluşturmasını öneren teoriye “güç dengesi” denmektedir. 19. Yüzyıl güç dengesi 

sistemine örnektir. Tehdit unsuru olarak görülen devlete karşı yanına güç toplamak 

için başka devletlerle ortak hareket etme prensibine dayanmaktadır (Roskin ve Berry, 

2014: 29). 

 

 Hans J. Morgenthau, devletin uluslararası politika gücünü sekiz faktöre 

bağlamaktadır: (1) Dünya üzerindeki konumu ve toprak büyüklüğü, (2) Sahip olduğu 
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doğal kaynaklar, (3) Sanayi potansiyeli, (4) Askeri durumu, (5) Nüfus, (6) Ulusal 

karakter, (7) Vatandaşlarının moral seviyesi, (8) Diplomasi yeteneği. Uluslararası 

ilişkilerde hangi stratejinin uygulanması gerektiğine karar verilirken, rakip aktörlerin 

sahip olduğu bu sekiz faktör iyi analiz edilmelidir  (Ergin, 1974: 10).   

 

 Bir ulusun sahip olduğu gücü ölçmek nicel ve niteliksel özelliklerine göre 

değişmektedir. Örneğin fiziksel olmayan ölçülemez unsurlardan olan liderlik özelliği, 

diğer ülkelerle dinsel ve kültürel yakınlık, tarihsel birliktelik, imaj, dostluklar, gelenek 

ve görenekler gibi unsurlar bir devletin uluslararası arenada sahip olduğu gücü 

anlamakta yardımcı olmaktadır (Henderson, 1998: 102-110).  

 

Ulusal güç kavramı aslında hedeflenen bir devlete istenilen davranışı 

yaptırmayı ya da tam aksi ondan vazgeçirmeyi sağlayan araçtır. Bir devletin başka bir 

devlete hükmetmesini, hegemonyası altına almasında kullanılan araç olan güç kavramı 

uluslararası politika ve iç politikanın bir ögesidir. Siyasal altyapı, coğrafi konum ve 

büyüklük, ekonomik dinamikler, nüfus ve teknolojik seviye kadar askeri güç, ulusal 

gücün belirleyici unsurlarındandır (Ergin, 1974: 10).  

 

Devletler sahip olduğu gücün nitelik ve nicelik değerlerine göre süper 

devletler, büyük devletler, orta boy devletler ve küçük devletler olarak 

sıralanmaktadır. Bir devletin gücü arttıkça aynı oranda etkinliği artmaktadır. 

Uluslararası rekabet ortamında sözü geçen devlet, zayıf devletlere oranla ulusal 

menfaatlerine sahip çıkabilmekte ve bekasını sağlamaktadır  (Arı, 2004: 216). Gücün 

etkisini analiz ederken hem nitel hem nicel özellikleri ikisi birden ele alınmaktadır.  

 

 Gücün üç farklı boyutu bulunmaktadır. Uluslararası aktörler hedeflenen amaç 

doğrultusunda sert güç, yumuşak güç ve ikisini birden içeren akıllı güç kullanmaktadır. 

Değişen dünyada, teknolojik ilerlemeler ve gündemi uzun süre etkisi altında bırakan 

büyük olaylarla birlikte güç tiplerinin etkinliğinde değişimler olmuştur. Eskiden çok 

önemli görülen askeri güç artık günümüz şartlarında en son çare olarak görülmektedir. 

Bunun yerine kamuoyunu yönlendirebilme, ikna, pazarlık, iyi imaj oluşturma 

faaliyetlerinden oluşan yumuşak güç en etkili güç tanımlamasıdır (Yılmaz, 2008: 31-
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37). Uluslar günümüzde devam eden bu rekabet ortamında teknolojik araç gereçlerden 

de faydalanmaktadır. 

 

1.2.2.1.Sert Güç 

 

Ordusunun savaş kazanma becerisi, o ülkenin sert gücünün en belirleyici 

özelliğidir. Sert güce, askeri ve ekonomik güç unsurlarının her biri örnek 

verilebilmektedir. Kenneth Waltz’e göre “Güçlü ülkeler askeri birlikleri ile her şeyi 

gerçekleştiremezler fakat askeri güçleri zayıf ülkelerin yapamadıklarını yapma 

imkânına sahiptirler.” (Sönmezoğlu, 1995: 136).  

 

Ordunun asker ve silah sayısı, teknolojik durumu, nükleer silahlar, savaşma 

becerisi askeri gücünü etkilemektedir. Soğuk savaş öncesi, bir ülkenin ulusal gücü 

denilince akla sadece savaşabilme yeteneği gelmektedir. Bugün de ülkenin iç ve dış 

güvenliğini sağlamakta aktif rol oynamaktadır. Barış günlerinde bile güçlü sağlam bir 

ordunun duruşu rakip ülkeleri caydırma konusunda etkili olmaktadır. Gerektiğinde 

askeri gücü devreye sokabilme ihtimali uluslararası arenada diğer devletler tarafından 

dikkate alınan noktalardan biridir. Bir devletin, ulusal güvenliğinin tehlikeye girdiği 

hallerde kuvvete başvurmaktan korkmayacağını inandırıcı şekilde söylemesi çoğu 

zaman etkili olmaktadır. Dünya devletleri arasında rol almak isteyen ülkeler ekonomik 

ve askeri alanda da güçlü olmalıdır (Yılmaz, 2008: 31-34).  

 

Büyükelçilikte ya da dışişleri bakanlığında her çalışan diplomat olmadığı gibi 

askeri yönden zayıf ülkelerin diplomatları da sözü geçen görevliler değildir. 

Diplomatik statüye sahip personel haricinde diğer çalışanlar kendi mesleklerini icra 

etmekte iken zayıf ülkelerin diplomatlarının işlevselliği normal büyükelçilik 

görevlileri gibidir. Barışçı yollardan görevlerini sürdürmeye çalışan diplomatların 

dinlenme ve saygı duyulma oranı her diplomatın kişisel becerisinden, ince zekâsından 

etkilense de asıl faktör ülkesinin sahip olduğu güçtür. Yani askeri anlamda güçlü 

ülkelerin diplomatları daha dikkatli dinlenmektedir (Roskin, Berry, 2014: 405). 
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Sert güç kavramı, küresel ortamda hem diplomatların hem de uluslararası 

aktörlerin sözünün geçmesi için gereken unsurlardandır. Aynı zamanda sert güç, 

uluslararası bir aktörün ekonomik ve askeri imkânlarını kullanarak rakiplerinin 

davranışları üzerinde değişiklik yapabilme veya baskı altında tutabilme kudretidir. 

Bunu yaparken bazen kandırmalara (havuç) veya bazen de tehditlere (sopa) ihtiyaç 

duymaktadır (Nye, 2005: 14). 

 

Ulusların birbirlerine karşı verdiği sert güç mücadelesinde tehdit veya 

kandırmacanın asıl amacı hegemonya kurmaktır. Brzezinski’ye göre uluslararası güç 

düellosunda hegemonya oluşturmaya hizmet eden sermaye, üretim yeteneği ve askeri 

güç, hegemonyanın üçlü sacayağıdır (Brzezinski, 2004: 87). Klaus Knorr sert gücü 

analiz ederken askeri gücün yanında ekonomik gücün de altını çizmektedir. Knorr’a 

göre bir devletin silahlı gücü, toplumun askeri potansiyeline hareket 

kazandırıcılarından olan ekonomik ve teknolojik kapasite ile yakından ilgilidir. 

Küresel rakiplere karşı hegemonya kurulacaksa ya da savaş tehdidi varsa askeri güç 

odakta olmak şartıyla ekonomik ve teknolojik unsurlar hep birlikte görev yapmalıdır 

(Sönmezoğlu, 2008: 16). 

 

  Bugünün devletler arenasında nerdeyse her ülkenin askeri gücü olmasına 

karşın en son çare olarak sert güce başvurulmaktadır. Yöneticiler sert güç kullanmaya 

karar vermeden önce hem içerde hem dışarda ikna etmesi gereken çok sayıda unsurları 

hesaba katmaktadır, hem de süreç sonunda ülke aleyhine oluşabilecek olumsuz 

imajdan şiddetle kaçınılmaktadır. Gelişen teknolojiye paralel ortaya çıkan kolay 

iletişim ve ulaşım imkânları dünya kamuoyunun her şeyden haberdar olmasını 

sağlamıştır. Modern dünyada sözü geçen en büyük faktörlerden biri kamuoyu 

olmuştur. Kamuoyuna seslenmede ve ikna etmede yumuşak güç tercih edilirken, sert 

gücün kullanılabileceği durumlar ve alanlar ancak ulusal güvenliğin silahlı güçler 

etkisinde tehdit altında olduğu zamanlardır (Yağmurlu, 2007: 15-17). 

 

Modern dünyada en güçlü ülkelerin yaptıkları savaşlar neticesinde kazanan 

gözükse bile aslında zor kullandıkları birçok savaşta kendileri de yıpranmış ve 

hırpalanmıştır. Fiziksel anlamda olmasa bile imajları, itibarları zarar görmüştür. 
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Edindikleri tecrübeler ile zor kullanmak yerine caydırıcı güçlerini kullanarak sonuç 

almayı yeğlemektedir (Çabuk, 2014: 12). Sert güç kullanmak uluslararası arenada 

hedeflenen amaca giden tek seçenek değildir. Üstelik sert güç kullanıldığında maalesef 

her zaman umulan hedeflere varılamamaktadır. ABD’nin 20 Mart 2003′te güçlü 

ordusu ve etkili medyasını kullanarak Irak’ı işgal etmesi bir örnek olarak ortaya 

çıkmaktadır. ABD, küresel kamuoyunun desteğini alarak Irak’ta başarılı bir operasyon 

düzenlemiş olmasına rağmen zamanla muhalif eleştirilerin hedefi olmuştur. Özellikle 

kullanmış olduğu sert güç tepki çekmiştir. Küresel toplumun gözünde tartışmalı bir 

imajla geri çekilmek zorunda kalmıştır (Tanrıverdi, 2014).  

 

1.2.2.2.Yumuşak Güç 

 

 Yumuşak güç, uluslararası aktörler bir kenara bırakılarak bireyler bazında 

incelendiğinde sempati toplamak için ortaya konan selamlaşma, hediyeleşme, yemek 

ısmarlama, tatlı dil, özel günleri kutlama gibi kalp kazanmaya yönelik sevgi içeren 

insani davranışların sonucunda ortaya çıkan pozitif imajdır (Çabuk, 2014: 7-13).  

 

Uluslararası ilişkiler bağlamında bakıldığında ise yumuşak güç kavramı 

İngilizce “soft power” kelimesinden Türkçe ’ye geçmiştir. Kavramın isim babası 

Joseph Nye göre, uluslararası ilişkilerde tarihsel tecrübeler referans alındığında 

belirleyici güçlere yani askeri ve ekonomik unsurlar içeren sert güçlere alternatif 

olarak ifade ettiği yumuşak gücü, zor kullanmak yerine medeni bir tutumla ikna etme 

çalışmaları yürüterek başkalarının tercihlerini şekillendirme becerisi olarak 

tanımlamıştır (Yağmurlu, 2007: 15). Soğuk savaşın bitmesinden sonra Joseph Nye 

1990'da basılan “Bound to lead” adlı eserinde “yumuşak güç” kavramı ile uluslararası 

politikada güç kavramına realist anlayıştan çok farklı bir bakış açısı kazandırmıştır. 

Askeri ve ekonomik gövde gösterileri yapmak yerine, kültürel değerlerle bir çekicilik 

atmosferi oluşturarak uluslararası ortamda elde etmek istediklerine kavuşabilme 

yeteneği şeklinde ifade etmiştir (Nye, 2005: 7).  

 

Ayrıca kavramın isim babası Joseph S. Nye’e göre yumuşak güç, zorlama veya 

ekonomik unsurlardan daha çok cazibenizle istediğinizi yaptırabilme kabiliyetidir. 
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İstediğinizi başkaları da istediği zaman, başkalarını kendi hedeflerinize göre havuç ve 

sopalara harcama yapma ihtiyacı duymanıza gerek kalmamaktadır. Nye’e göre; sert 

güç, ülkenin silahlı ve ekonomik gücünden kaynaklanan baskılama kabiliyetidir. 

Yumuşak güçte ise direk bir baskı veya ekonomik unsura ihtiyaç hissedilmemektedir. 

Yumuşak gücün kullanılması, belli ortak değerleri paylaşmak için toplumu ve aktörleri 

bir araya getirme,  uluslararası barış ve güvenliği sağlamak için kültürel ve fikirler 

bazındaki unsurları paylaşma becerisidir (Nye, 2005: 14).  

 

Etkisi uzun dönemde ortaya çıkan yumuşak güç, sert güce göre maliyet 

bakımından ucuz olmaktadır. Yumuşak gücün meyvesinin alınması için sabırlı bir 

bekleyiş gerekmektedir. Toplumların kültürel özelliklerine göre birbirinden farklı 

uluslarda başarı ya da başarısızlık oranları değişebilmektedir. A ülkesi için işe yarayan 

yumuşak güç stratejisi B ülkesi için hayal kırıklığına yol açabilmektedir (Tanrıverdi, 

2014). 

 

 Sert güç kullanımında başvurulan metotlar, baskı, yaptırımlar, ambargolar ve 

rüşvet iken, sert gücün davranış spektrumları da zorlama, emir ve ikna etmedir. 

Yumuşak gücün metotları ise, kültürel değerler, sanat, politikalar, basın ve kurumlar 

olarak gösterilirken, davranış spektrumu, gündem oluşturma, taraftar edinme ve 

cezbetmedir. Yumuşak gücün beslendiği kaynaklar, askeri veya ekonomik gibi sert 

kaynaklar değil, düşünceler, ülkenin imajı, fikirler, eğitim, kültür, sanat, gelenekler, 

ulusal veya küresel semboller gibi yumuşak kaynaklarlardır (Yılmaz, 2008: 41-42).  

 

Büyük devletler sert güçlerine rağmen yumuşak güç kaynakları üretmek 

istemektedirler. Süper güçlerin bile sert güç unsurlarını kullanmaktan kaçınıyor 

olmalarının sebebi çok barışçı, savaştan nefret ettikleri için değildir. Zor kullanmanın 

hem maddi hem manevi açıdan çok külfetli olmasındandır. Bol sıfırlı gider kalemlerine 

büyük masraflar edildikten sonra senden intikam almaya yeminli düşmanlar kazanmak 

huzuru kaçırmaya yetecektir. Devletlerin yumuşak güç unsurlarına yönelmesi buna 

benzer sebeplerdendir (Çabuk, 2014: 12). 
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1.2.2.3.Akıllı güç 

 

Uluslararası politikada aktörlerin hedefledikleri amaca ulaşabilmeleri için 

kullandıkları güç unsurları çeşitliliğe sahiptir. Aktörler hem istenilene doğru yol 

alırken hem de görev tamamlandıktan sonra atılan adımların kendilerine nasıl 

döneceğini ve finansal yükünü hesaplamak durumundadırlar. Bu düşünceyle hareket 

edildiğinde ideal yaklaşım en düşük maliyetle ve ülkeye kötü imaj kazanımına neden 

olmayacak şekilde hedefe ulaşmaktır. Bu bağlamda aktörler, hedefe göre 

kullanacakları araçları ve güç unsurlarını değerlendirip en münasip ve en faydalı sonuç 

alabilecekleri metodu tercih etmektedirler (Nye:2002). Teknolojinin sürekli gelişmesi 

ile güç unsurlarının ve kullanımının çeşitlilik arz ettiği günümüzde, gücün birbirinden 

farklı unsurlarının kullanımı sırasında karakteristiğine göre yumuşak ve sert güç 

ayrımı ile ifade edilmektedir. Baskı altına alma, korkutma, caydırma, zorlama, zor 

durumda bırakma temeline dayanan sert güç ile diğer aktörleri ikna ve cezp etme 

mantığına dayanan yumuşak güç, aktörün kullandığı gücün karakteristiği olarak ortaya 

çıkmaktadır. Akıllı güç kavramı ise uygun politika seçtikten sonra, güç unsurlarının 

hepsini birden inceleyerek süresine, tarzına ve yöntemine göre karar vermektir. 

Politika bu bağlamda, devletin güç ve kaynaklarını ulusal menfaate uygun hazırlama 

ve kullanma sanatıdır. Stratejik başarı her şeyden önce birbirinden farklı güç 

bileşkesinin, amaca ve zamana göre uygun harmanlanarak bilinçli kullanımını 

gerektirmektedir  (Yılmaz, 2008: 42). 

 

Nye tarafından 2006’da ortaya atılan “akıllı güç” kavramı akademik çevrelerde 

ve kamu diplomasisi uygulayıcıları arasında çok hızlı bir şekilde benimsenmiştir. 

Uluslararası politikada yumuşak sert gücün birlikte kullanılmasına “akıllı güç” 

denilmektedir.  Akıllı Güç; ‘Sert ve yumuşak gücün birlikteliği’ olarak belirtilmiştir. 

ABD eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, 2009 yılında yaptığı konuşmada şöyle 

demektedir; “ ABD, acil sorunları yalnız başına çözemez ama geri kalan ülkeler de 

bunları ABD olmadan çözemez. Bu yüzden ‘akıllı güç’ diye tanımlanmış gücü 

kullanmalı, elimizde sahip olduğumuz güç türlerinin tümünü devreye sokmalıyız”. 

Akıllı güç stratejisinin merkezdeki varsayımı, öldürülen düşman sayısı değil, 

kazanılan ortaklar, dostlar ve iş birlikçiler sayısıdır. Etrafa öfke ve korku değil ümit, 
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heyecan ve iyimserlik yayılmalıdır. Bu bağlamda yumuşak gücün içeriğinin 

zenginleştirilmesi, çeşitlendirilmesi ve ilgi çekici hale getirilmesi gerekmektedir 

(Tanrıverdi, 2014). Akıllı güç uygulamasının başarılı bir uygulaması neticesinde 

Avrupa siyasi ve ekonomik entegrasyonunu itinalı biçimde kullanırken, ABD sıklıkla 

askeri güçlerini sorunları bertaraf ederken kullanmaktan çekinmemiştir. Soğuk Savaş 

döneminde batı devletleri, Sovyet saldırganlığının üstesinden gelmek için etkili bir güç 

kullanırken, demir perde arkasında Komünizme olan inancın altını oymak için de 

yumuşak gücü başarılı ve etkin biçimde kullanmıştır.  İşte bu akıllı güç kullanımın 

başarılı bir örneğidir (Nye, 2006). 

 

Akıllı güç kavramı yeni teknolojileri ve kavramları da dikkate almaktadır. 

Küreselleşme ile ulusların güç kullanımı tercihlerinde ulusal ve uluslararası kamuoyu 

belirleyici olmuştur. Sert güç kullanımı yerine yumuşak gücün kullanımı uygun 

görülmüş ve güç dengeleri değişmiştir. Ulusların eyleme geçmesinde kamuoyunun 

desteğini arkasına almak zorunluluğu doğmuştur. Çünkü demokrasi, özgürlük ve insan 

hakları gibi kavramlar küreselleşme ile uluslararası toplumda değer görmüştür. Akıllı 

güç stratejisi ile bunun farkına varılarak bu yeni ortama göre, uygun dozajlarda ve 

türde eylem planları uygulanmıştır (Erzen, 2012:119). Küreselleşme toplumları çok 

hızlı değiştirirken insanoğlu aklıyla, yeni ortamlara uyum sağlama konusunda rakipsiz 

görülmektedir. Çeşitlenen senaryolara uygun güç stratejileri üretmektedir (Şimşek, 

2008: 76). 

 

1.2.3. Kamu Diplomasisi ve Medya İlişkisi 

 

Devletlerarası iletişimde ortak çözüm bulma ya da kendi fikirleri önceliğinde 

başka ülkeleri ikna etme amacıyla ya da ilişkileri idare etme sanatı olarak 

tanımlanabilen diplomasi (Gönlübol, 2000: 112), gündem değiştiren olaylardan ve 

teknolojik gelişmelerden sonra farklı boyutlar kazanmıştır. Bu yeni zamanda iletişim 

tesis edilmek istenen toplumun kültürü, değerleri, geleneksel yapısı ve medyası 

dikkate alınması gereken önemli konular olarak durmaktadır. İki devlet arasında güçlü 

bir iletişim kurabilmek için modern çağın teknoloji ve enformasyon odaklı dünyasında 

etkili iletişim kanalları ve ağları ile mümkün olabilmektedir (Yıldırım, 2014: 154). 
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Küresel güçler için uluslararası medya, kamu diplomasisinin önemli unsurlarından 

biridir. Bazı haber kanalları, ülkelerinin ulusal değerlerini dünyaya yaymak için haber 

üretmek amacıyla kurulmuşlardır. Uluslararası arenada sözü geçen aktörler, dünya 

kamuoyu gözünde kendi imajlarını güçlendirmek ve diğer toplumlara fikirlerini 

anlatabilmek için haber kanalları kurmuşlardır. Devlet eliyle kurulan bu haber 

kanallarının kamu diplomasisi için yüklendiği görev teknolojik imkânların devreye 

girmesiyle daha etkili olmuştur. İnsanlara haber ulaştırmak gelişen teknolojik 

nimetlerle kolaylaşmıştır. Eskiden görüntü çekmek bile büyük emekler ve maliyetler 

gerektirirken günümüzde nerdeyse herkesin yapabileceği bir eylem haline 

dönüşmüştür. Artan medya ortamları ve cihazları ile bunları seyirciye ulaştırmak 

gelişen teknoloji ile hem basitleşmiş hem de çeşitlenmiştir (Seib, 2008).  

 

Çeşitlenen bütün medya aygıtları arasında televizyon, modern çağda 

toplumlarda en çok tercih edilen ve en etkin kültür yaratma makinesidir. Batılı 

ülkelerin sanayileşmelerini tamamlamalarından sonra hızla gelişen kültürel 

değişimlerde, televizyonun etkisi analiz edildiğinde modern çağa damgasını vurmuştur 

(Kaplan, 1992: 9). Bu nedenle televizyonun ve medyanın kültür oluşturmadaki etkisi 

çok belirgindir. 

 

Kamu diplomasisi ve medya ilişkisi örneğinde; Amerikan kamu diplomasisi 

bilgilendirme, kültürel ve eğitim değişim çalışmalarına dayanan iki ana unsura 

dayanmaktadır.  ABD Dışişleri Bakanlığı bünyesinde her iki amaca uygun faaliyetler 

bulunmaktadır. ABD Yayıncılık Yüksek Kurulu (BBG-Broadcasting Board of 

Governors) çatısı altında gerçekleştirilen uluslararası sivil yayınlar da bilgilendirme 

amaçlı kamu diplomasisi çalışmasıdır. BBG kurulu mevcut olan medyası aracılığıyla 

yurt dışındaki yabancı toplumlara haber verme ve bilgilendirme hizmetleriyle 

hükümetin yönlendirdiği kamu diplomasisi hedeflerine hizmet etmektedir (Temel, 

2010: 126).  

 

Günümüzde devletlerin hizmetinde olan medya ve kamu diplomasisi ilişkisi 

anlamında hizmet veren birçok basın kuruluşu bulunmaktadır. Önceleri radyo 

yayıncılığı ile başlayan uluslararası yayıncılığa sesle birlikte görüntünün iletildiği 
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televizyon yayınları da eklenmiştir. İlki ABD’de olmak üzere 24 saat yayın yapan 

radyo ve televizyon kanalları kurulmuştur (Aziz, 2013: 90). 

 

Sonuç olarak, birbirinden farklı uluslardan ve kültürlerden oluşan yeni dünya 

düzeninde küreselleşme süreci hız kazanmıştır. İletişim ve medya teknolojilerindeki 

gelişmeler, toplumların birbirlerine karşı yakınlaşmasına sebep olmuştur. Kültürel 

etkileşim kolaylaşmıştır bunun sonucunda insanlar ilgi çekici buldukları konular 

hakkında kayıtsız kalmamıştır. Küreselleşmenin medya üzerinden toplumları 

buluşturması, uluslararası diplomasinin yapısını da etkilemiştir. Eskiden devletten 

devlete doğru yapılan diplomasi, şimdi toplumdan topluma yönelik yapılmaya 

başlamıştır (Özkan, 2012). Kamu diplomasisi değişim sürecinde farklı ikna yolları ve 

araçları kullanılmaktadır. Medya unsurları düşüldüğünde, Amerika’nın Sesi, BBC,  

CNN, TRT, TV5 gibi yayın kuruluşları,  bu kapsamda ele alınmaktadır (Bıçakçı, 2016: 

72). 

 

1.3. TÜRKİYE’DE KAMU DİPLOMASİSİ 

 

 Türkiye, uluslararası sistemde kendi tarih, kültür ve medeniyet birikimini esas 

alarak yer bulmaya çalışmaktadır. Aynı zamanda küreselleşmenin ve uluslararası 

sistemde yaşanan gelişmelerin getirdiği fırsatları yakalama gayreti içindedir. Büyük 

bir enerjiye sahip olan Türkiye, iç ve dış siyasetteki önemli noktaları gözden geçirerek 

büyük bir dönüşüm çabası içindedir (Kalın, 2013: 17).  

 

Çok güçlü ulusların bile üzerinde titrediği yumuşak - ince güç (soft power) ve 

kamu diplomasisi gibi kavramlar uluslararası arenada beklentileri olan Türkiye 

tarafından da önemli olduğu anlaşılmaktadır. Yumuşak gücün bir uygulama alanı olan 

kamu diplomasisi, Türkiye’de yeni tanışılan bir kavramdır ve Başbakanlık bünyesinde 

bir Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü´nün kurulmasından sonra yaygın bir şekilde 

çalışılmaya başlanmıştır. Dünyanın güçlü ülkelerinin etkin iletişim dili olarak tercih 

ettiği kamu diplomasisi, bir ülkenin dünyayla paylaşmak istediği hikâyesinin müspet 

ve ikna edici bir şekilde ortaya konma gayretidir (Kalın, 2010).  
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1.3.1. Tarihçesi 

 

Aslında kamu diplomasisi kavramı dünyada ve Türkiye’de çok yeni bir olgu 

değildir. Geçmiş dönemlerde benzer uygulamalar olsa bile günümüz modern 

anlayışına yakın bir tarih denilebilecek 1920 yılında Türkiye’de Anadolu Ajansı ve şu 

anki adıyla Basın - Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü kurulmuştur (Yağmurlu, 

2007: 26). 90’lı yıllara gelindiğinde ise Sovyetler Birliği tarih sahnesinden çekilirken 

uzun süre demir perdeler arkasında kalan kardeş Türk Devletleri ile iletişim 

kurulabilmiştir. Bağımsızlığını ilan eden Orta Asya’nın devletleri ve toplumları ile 

iletişime geçmek için kültürel ve eğitim unsurları içeren projeler hayata geçirilmiştir. 

Türk sempatisine sahip bir kamuoyu oluşturmak için 1992 yılında Büyük Öğrenci 

Projesi faaliyete geçmiştir. Proje kapsamında çok sayıda Orta Asya ve Kafkasya 

coğrafyasından gelen öğrencilere burs sağlayarak kucak açılmıştır, bu sayede eğitim 

faaliyetleri ile sempati kazanmak amaçlanmıştır (Yıldırım, 2013).  

 

2000’li yıllara gelindiğinde gelişen teknoloji ve uluslararası ilişkilerde yaşanan 

değişimler sonucunda güçlü ülkeler bile dış kamulara yönelik faaliyetlerini artırmıştır. 

2009 yılında yaşanan değişimlerin farkında olan Türkiye Dışişleri Bakanlığı’na ait 

internet sitesinde, yeni teknolojiye sahip medya araçlarını kullanarak kamu 

diplomasisi faaliyetlerinde bulunacağını ilan etmiştir. Çok geçmeden kısa bir süre 

sonra 30 Ocak 2010 tarihinde 27478 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile Kamu 

Diplomasisi Koordinatörlüğü kurulmuştur. Kurumun amacı “kamu diplomasisi 

alanında yürütülecek çalışmalar ile stratejik iletişim ve tanıtım faaliyetleri konusunda 

kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütleri arasında işbirliği ve 

koordinasyonu sağlamak” olarak ifade edilmiştir (Yağmurlu, 2007: 26). 

 

Neticede küreselleşme ve gündem değiştiren büyük olaylardan sonra, Türkiye 

küresel sistemde dikkat çeken aktörlerden biri haline gelmiştir. Türkiye’nin hızlı bir 

değişim sürecinde olmasından ve onun uluslararası sisteme yansıması doğrultusunda 

çok geniş bir coğrafyada ve sosyal bilim çalışmaları nezdinde farklı zeminlerde yeni 

bir Türkiye tartışmasının doğmasına neden olmaktadır. Türkiye’nin yeni hikâyesi 
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kendi kamu diplomasisi öncülüğünde dünya toplumuna başarılı ve etkili biçimde 

anlatılmalıdır (Sancar, 2012: 272).  

 

1.3.2. Kurumlar 

 

Türkiye’de kamu diplomasisi faaliyetlerini Kamu Diplomasisi 

Koordinatörlüğü (KDK) tarafından yürütülmektedir, kamu diplomasisi oldukça geniş 

bir çalışma alanına sahiptir, bazı kurumlar da bu alandaki çalışmalara kendi faaliyetleri 

konusunda destek olmaktadır. Bu kurumlar arasında önde gelenlerden bazılarına: 

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT), Basın Yayın Enformasyon Genel 

Müdürlüğü (BYEGM), Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ve 

Türkiye İş Birliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) örnek verilebilir (Gültekin, 2015:  

54).  

 

Televizyonun etkileme gücü ve hedef kitleye ulaşmadaki avantajları göz önüne 

alınarak, küresel ölçekte dünyadaki uygulamalara bakıldığında dış yayıncılık olarak 

adlandırılan uluslararası televizyon kanallarını güçlü uluslar başarılı biçimde 

kullanmaktadır. Kamu diplomasisi, küreselleşme, uluslararası yayıncılık, televizyonun 

etkisi gibi kavramların bileşkesi dünya çapında yayın yapan televizyon kanallarında 

görülmektedir. Bu bağlamda Türkiye’nin kamu diplomasisi unsurlarında destek 

olunması için uluslararası yayın yapan televizyon kanalı TRT World, Türkiye’nin 

kamu diplomasisi faaliyeti için kullanılmaktadır (Devran, 2015: 291). 
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İKİNCİ BÖLÜM 
 

 

ULUSLARARASI YAYIN YAPAN TELEVİZYON KANALLARI 

VE KAMU DİPLOMASİSİ 

 

 

Ulusların rekabet unsurları arasına televizyon yayıncılığının da girmesinden 

sonra devletler bu alanda çalışmalar yürütmeye başlamıştır. Daha fazla sayıda insana 

kendi politikalarını anlatmak ve küresel ölçekte gündem oluşturmak için kıtalar ötesi 

yayın yapan televizyon kanallarının kurulmasında gereken hassasiyeti göstermişlerdir 

(Özkan, 2012).  

 

Medya araçları arasında özellikle televizyon yayınlarının kendine has 

özellikleri bulunmaktadır, takip etmenin bile yeterince güç olduğu nerdeyse her gün 

bir yenisi çıkan iletişim teknolojilerine rağmen televizyon insanlar tarafından genç, 

yaşlı, çocuk denmeden sevilerek seyredilmektedir. Televizyon kitle iletişim araçların 

arasında en yaygın olanıdır. Televizyon tüm diğer medya araçlarından daha farklı bir 

yere sahiptir ve onun etkileri hepsinden ayrıdır. Çünkü ses ve görüntünün birlikte 

servis edilmesi ile verilmek istenen şey daha etkili biçimde seyirciye ulaşmaktadır. 

Televizyon, çağdaş toplumların en etkin ve en yaygın kültür üretme aracı olarak 

zamanın toplumlarına damgasını vurmakta ve gündelik hayatın ayrılmaz bir parçası 

olarak hızla yaygınlaşmaktır. Televizyon uzun süreçte kültürel ve sosyal entegrasyona 

en fazla katkı sunan araçların başında gelmektedir. Kalabalık kitleler bile televizyon 

aracılığı ile aynı hedefe odaklanabilmektedirler (Başar, 2011: 102). 

 

2.1. KAMU DİPLOMASİSİ VE MEDYA KULLANIMI 

 

 Kamu diplomasisi, günümüzde en çok önem verilen uluslararası politika 

çalışmalarından biridir. Medya araçları ise kamu diplomasisi için en önemli 

unsurlardandır. Medya araçları, küreselleşmenin etkisiyle ve uluslararası gündemi 

değiştiren büyük olaylar nedeni ile yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Hemen hemen 
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herkes kolay bir şekilde medya araçlarına ulaşabilmektedir. Hem daha geniş kitlelere 

ulaşmak hem de maliyetinin çok düşük olması ile kamu diplomasisi, medyayı 

vazgeçilmez bir araç olarak görmektedir (Ünver, 2017).  

 

Medya araçları kamu diplomasisinin vazgeçilmezlerindendir çünkü verilen 

mesajların kitleler üzerindeki etkisini artırmaktadır. Kitlelere yönlü yayıncılığı medya 

araçlarından radyo, televizyon ve internet sayesinde yüz milyonlarca insana çok kısa 

bir sürede ulaşmak, onları haberdar etmek, yönlendirmek ve etkilemek mümkün 

olmaktadır. Bu sayede toplumlar arasında bir iletişim köprüsü görevi üstlenerek ortak 

bir işbirliği oluşturmak mümkün hale gelmektedir. Birbirine yabancı toplumlarda bile 

medya aracılığıyla birbirlerini tanımaları, kültürel etkileşime geçmeleri ve birçok 

alanda ortak hareket etme tarzını benimsemeleri mümkün olmaktadır (Sadigova, 2014: 

66). 

 

Uluslararası ilişkilerde değişen dünyanın yeni sisteminde toplumlar arası 

ilişkilere doğru yol alınmaktadır. Toplumların birbiriyle tanışmasının ve 

yakınlaşmasının dış politika üretmeyi doğrudan etkilemesi ile ülkelerin medyayı daha 

etkin kullanma istekleri de ön plana çıkmıştır. Toplumların fikri temelleri çoğunlukla 

medya sayesinde öğrendiği bilgilerle oluşmaktadır. Medya, bireylerin dünyaya bakış 

açılarının şekillendirilmesinde en etkin faktörlerden biridir (Başar, 2011: 144). 

 

2.1.1. Medyanın Gücü 

 

 Medya kelimesi, Latincede “araç, ortam” anlamına gelen “medium” 

kelimesinin çoğuludur. Dilimizde ise medya; İletişim ortamı ve araçları anlamında 

kullanılmaktadır. Kitle iletişim araçları ve medya kavramı zamanla birbirinin yerine 

kullanılır olmuştur. Günlük hayatta medya denince akla tüm iletişim araçları 

gelmektedir. Medya, modern zamanımızda gündelik hayatta insanlar tarafından sık sık 

kullanılmaktadır, insanları haberlerle buluştururken onları bazen sevindirecek bazen 

üzecek kadar etkili bir iletişim aracıdır (Soydan ve Alpaslan, 2014: 57).  
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Medyanın, duyguları bile etkilemesi; kendine has psikolojik ve sosyolojik 

araçlarının olduğunu işaret etmektedir. Bu araçların her birinin bir araya gelmesi 

medyanın gücünü oluşturmaktadır. Bahsi geçen araçlardan en önemlisi radyo ve 

televizyondur. Kitle iletişiminin bir bilim dalı konumuna yükselmesi radyo ve 

televizyon yayınlarının kitle iletişim aracı görevini başarıyla yerine getirmesinden 

sonra gerçekleşmiştir (Aziz, 2013: 35)  

 

Radyo ve televizyon kitle iletişimini sağlarken aynı zamanda resmi nitelik 

kazanmıştır. Çünkü devletle halk arasında bir bağa sahiptir. Hızlı ve aracısız şekilde 

halka ulaşabilmesinden dolayı hükümetin halkına uzattığı eli-kolu gibidir.  İzleyiciyle 

konuşur gibi olan radyo ve televizyon yayınları devlet eksenli olmasından beri resmi 

nitelik taşımıştır. Kazanmış olduğu resmi yön ile inandırıcılıkları artmıştır (Aziz, 

2013: 79-80). Neticede, kitle iletişim araçlarının inandırıcı oldukları kabul 

edilmektedir. İnsanların hissettikleri ve düşündükleri şeylerde değişime neden 

olmaktadır (Laughey, 2010: 39). 

   

Bir bütün olarak bakıldığında, radyo ve televizyon yayınlarının haber verme, 

eğitme-kültürleştirme, tanıtma-reklam yapma, eğlendirme, inandırma-harekete 

geçirme gibi işlevleri bulunmaktadır. Eğlendirme dışındaki bütün işlevlerin bileşkesi 

aslında toplum üzerinde inandırma ve davranış değişikliği yapmayı hedeflemektedir 

(Aziz, 2013: 89-90).  

 

Devletler ulusal politikaların gerçekleşmesi konusunda bilimsel yöntemleri 

kullanarak medyanın harekete geçirme gücünden istifade etmektedir (Aziz, 2013: 94). 

Gündelik ölçekte düşünüldüğünde bile evden çıkmadan önce seyredilen bir hava 

tahmininde eğer yağmur yağma ihtimalinden bahsediliyorsa insanlar yapacakları işleri 

ona göre planlamaktadırlar. Medya, insanların eylem ve davranışlarını belirleme 

özelliği olan çok güçlü bir propaganda, tanıtım ve ikna aracıdır (Laughey, 2010: 42). 

 

 İkna edicilik bağlamında kitle iletişim araçları arasında televizyon görüntülü 

olmasından dolayı radyodan daha etkilidir çünkü iki duyuya birden hitap etmektedir. 

Öte yandan diğer medya araçları ile kıyaslandığında televizyon, izlenmek koşulu ile 
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en ıssız yerlere dahi izleyicileri tanık olarak götürebilmekte ya da tam tersi sinyalinin 

ulaşabildiği en uzak köşelerdeki insanlara dahi görüntülü ve sesli mesajlar 

taşıyabilmektedir. Köylerde yaşayan toplumlar bile televizyon sayesinde kendilerine 

uzak veya yakın mesafede olup bitenleri görerek ve anlayarak fikir sahibi 

olabilmektedir. Gelişen uydu teknolojisi ve uluslararası programlar sayesinde 

kıtalararası yayıncılık mümkün olduğunda ise McLuhan’ın deyişiyle içinde 

yaşadığımız evren bundan sonra “küresel bir köy”  haline gelmiştir (Aziz, 2013: 85). 

 

Günümüzün en gelişmiş devletleri bile küresel yada teknolojik köy ortamında 

kamu diplomasisi oluşturmada medyanın önemini kavramıştır. Küreselleşmenin ve 

teknolojik gelişmelerin yaşandığı çağımızda en güçlü devletler medyanın gücünden 

istifade etmektedirler. Öneminin anlaşılmasıyla öylesine etkili çalışmalar yapılmıştır 

ki gündem belirleme ve medya çalışmalarında güçlü devletlerin hegemonyası vardır. 

Kamu diplomasisi oluşturma ve medya çalışmaları sadece kültürel unsurlarla sınırlı 

kalmayıp beraberinde çok farklı alanlardaki kararlarda bile belirleyici olabilmektedir. 

Örneğin, askeri, ekonomik, enerji ile ilgili ve daha birçok verilecek kararda etkili 

olmaktadır (Ertekin, 2012: 335). 

 

2.1.2. Stratejik İletişim Yönetimi ve Kamu Diplomasisi 

 

Strateji kelimesinin tarihine bakıldığında Eski Mısır ve Eski Yunan 

uygarlıklarında kullanım şekli  “Strategos” tur.  Ayrıcalıklı ve güçlü yöneticileri ifade 

etmektedir. Günümüzde ise strateji denince akla belirlenen bir hedef doğrultusunda 

yol haritası çıkarmak ve bu hedefe ulaşma sürecinde neyi, nasıl ve ne kadar 

yapılacağının planlamasıdır (Dedeoğlu, 2003: 56).  

 

Amerikan yönetim sisteminde, stratejik iletişim hükümet tarafından 

uygulanması planlanan uluslararası iletişimin nasıl olması gerektiği hakkında ön bilgi 

veren özellikle son yıllarda daha çok ciddiye alınan bir çalışmadır. Çünkü yaşadığı 

bazı başarısızlıklardan ders çıkarmıştır. Stratejik iletişimde, kitleleri ikna ve harekete 

geçirme eylemlerinde başarılı olmak için hangi kelimelerin seçilmesinin uygun 

olduğu, bu kelimelerin hedef toplumda nasıl bir algıya neden olacağı inceden hesap 
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edilmektedir. Öte taraftan kamu diplomasisi, kamusal işler ve bilgilendirme 

faaliyetlerini kapsayan uygun programların ve etkinliklerin hedefteki kitleye 

sunulması sürecinde ön analizler yapılmaktadır. Kısacası muhatap olunacak kitleyi iyi 

analiz ederek nelere karşı sempatisi olduğunu hangi hareket tarzına yatkınlığını 

anladıktan sonra uygun bir dille, yani kamu diplomasisi unsurlarını kullanarak iletişim 

kurulması esastır (Morrison, 2010: 178). 

 

Demokrasi ile yönetilen toplumlarda propaganda yapmak aslında kamu 

diplomasisi çalışmalarını yürütmek demektir. Bireyi ikna etmek ve bir davranışa teşvik 

etmek için gayet şeffaf ve diyaloğa açık bir tutumla ve bireyin kendi rızasıyla 

beklenilen davranış modeline onun onay vermesi ile gerçekleşmektedir. Aslında kamu 

diplomasisinin stratejisi, yumuşak güç anlamında sempati kazanarak yapılmaya 

çalışılmaktadır. Toplumun ya da bireyin ikna edilmesi çalışmalarında iki taraflı 

iletişim, şeffaflık ve kendi rızası ile seçme özgürlüğü vardır. Yapmak istemediği konu 

hakkında zorlayıcı, baskıcı bir tutum kamu diplomasisi stratejileri arasında 

bulunmamaktadır (Sancar, 2012: 50). 

 

2.2. ULUSLARARASI YAYINCILIK YAPAN TELEVİZYON KANALLARI 

 

Bir devletin bilinçli olarak ülke sınırları dışına radyo ya da televizyon yayınları 

yapmasına “uluslararası yayın” veya “dış yayıncılık” denmektedir. Uluslararası 

yayıncılıkta yayın sinyallerinin gönderildiği topraklar ülke sınırları dışında 

olduğundan bu yayın türüne  “yurt dışı yayınlar” da denmektedir. Dış yayıncılık ilk 

radyo yayınları ile başlamış olsa da bugünün teknolojisi ile ağırlıklı olarak televizyon 

yayınlarına kaymıştır. Kültürler arası yakınlaşma, toplumları etkileme, tanıtım, 

harekete geçirme, algı, imaj oluşturma, bilgilendirme-haber kapsamında kullanılmakta 

olan televizyon yayınları uydu teknolojisindeki gelişmeler ile artık mesafe 

tanımaksızın kamu diplomasisinin bir aracı konumundadır  (Aziz, 2013: 101-102). 

Böylesine önemli bir alanda büyük devletlerin baskınlığı söz konusudur.  

 

Uluslararası iletişim alanında, en güçlü devletlerden biri olan Amerika’nın 

hissedilir bir hegemonyası söz konusudur. Günümüzde yeterli potansiyele sahip birçok 
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devletin uluslararası yayın yapan televizyon kanalları bulunmaktadır (Alemdar, 2001: 

11).  

 

 Kamu diplomasisi türlerinin ortak noktası uluslararası yayıncılıktır. 

Uluslararası yayıncılıkta modern kitle iletişim araçları kullanılarak yabancı toplumlar 

etki altına alınmaya çalışılmaktadır. Hükümetler veya sivil kuruluşlar da bilgi 

alışverişinde uluslararası medyadan faydalanmaktadırlar. Kamu diplomasisi 

çalışmalarının ve dünya toplumuna iletilmesi amaçlanan haberlerin anında iletilmesi 

uluslararası yayıncılıkla gerçekleşmektedir (Cull, 2008: 34).  

 

Bu televizyon kanallarından bazılarına; ABD’nin CNN International, Birleşik 

Krallığı’n BBC World News, Almanya’nın DW ve Türkiye’nin TRT World kanalı 

örnek olarak gösterilebilir. 

 

2.2.1. CNN International 

 

CNN Cable National News (Kablolu Ulusal Haber Kanalı) 24 saat boyunca 

uydu teknolojisini kullanarak yayın yapan özel girişimciliğe ait haber kanalıdır. 1980 

yılında Atlanta’da Ted Turner tarafından kurulmuştur (Akıner, Küngerü, 2016: 54).  

 

1 Eylül 1985 tarihinde uluslararası habercilik yapmak için küresel ölçekte CNN 

International yayın hayatına başlamıştır. 1990 yılından sonra ABD toprakları dışından 

gelen haberlerin yayınlanma sayısında büyük bir artış olmuştur.  

 

İngilizlerin BBC World Service isimli dış yayıncılık yapan televizyon kanalı 

ile rekabet etmek için 1994 yılında yeni stüdyolar ve reji odası inşa edilmiştir. Ted 

Turner tarafından “Dünyanın yabancı değil uluslararası görülmesi gerekir.” söylemi 

üzerine bütünleştirici bir strateji ile hareket edilerek, eleman ve haber seçiminde 

“Amerikalı” veya “yerel” ayrımı güdülmemiştir. CNN International küresel ortamda 

bu çoğulculuk bakış açısına sahip olması ile ayakta kalabilmiştir. CNN tek başına 

Körfez Savaşı’nda tüm dünyaya yayın yapan bir kanal olarak hem kendi reklamını 

yapmıştır hem de yayıncılık başarısını ortaya koymuştur (Mengü, 2003: 108-109).  
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Haber esnasında ilgili ülkenin topraklarından hizmet veren muhabirlerle canlı 

bağlantılar yapılmakta ve haberle ilgi görüntüleri anında seyircilerine sunmaktadır. 

1991 Senesinde çıkan Körfez Savaşı esnasında savaşla ilgili görüntüleri dünya 

kamuoyuna ABD’nin bakış açısıyla aktarmıştır (Özkaya, 1997: 567).  

 

Körfez savaşı sırasında yapılan yayıncılığın objektifliği hakkında dünya 

kamuoyunda hala bir tartışma konusu vardır (Akıner, Küngerü, 2016: 53).  

 

Günümüzde merkezi hala Atlanta bulunmaktadır. ABD toprakları dışından da 

Türkiye dâhil birçok ülkede izlenebilmektedir. Yayın içeriğinde haber ağırlıklı olmak 

üzere tanıtım ve reklama yer verilmektedir. Yayın dili İngilizcedir (Aziz, 2013: 245).  

 

2.2.2. BBC World News 

 

BBC, 18 Ekim 1922’de İngiliz devleti tarafından kurulmuş yayın şirketidir. 

Önceleri radyo yayıncılığı ile başlayan yayın hayatına 1936 yılında televizyon 

yayınlarını da eklemiştir. Birçok farklı dilde yayınları mevcuttur (Uyanık, 2012: 87). 

 

Uluslararası yayıncılık alanında ilk olarak etkili çalışmalar ortaya koyan 

kuruluştur. BBC her türlü kamu diplomasisi faaliyetlerinde ortak nokta olan 

uluslararası yayıncılığın özellikle haber verme konusunu sıklıkla kitleleri etkilemede 

kullanmaktadır (Cull, 2008: 34).  

 

BBC World News, merkezi İngiltere topraklarında bulunan BBC 'nin 

uluslararası ölçekte yayın yapan televizyon kanalıdır. 1991 yılında kurulan BBC 

World Service televizyon kanalı 1994 yılında ismi BBC World News olarak 

değiştirilmiştir.  

 

Hem İngiliz hem dünya kamuoyuna 24 saat yayın yapan kanalda haber ve 

gündeme ilişkin konularda İngilizce konuşan yerel muhabirler ile canlı bağlantılar 

gerçekleştirilmektedir. Yayın içeriğinde haber bültenleri, belgeseller, güncel yaşama 
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dair programlar ve röportajlar bulunmaktadır. Başlıca rakibi ABD’li CNN 

International televizyon kanalıdır. İngiltere dışında çok sayıda bürosu ve elemanı 

vardır, hem bu açıdan hem izlenme oranları referans alındığında rakiplerine göre 

üstünlüğü bulunmaktadır (BBC, 2008). 

 

2.2.3. DW Deutsche Welle 

 

Federal Almanya’nın uluslararası yayıncılık yapan küresel televizyon 

kanalıdır. Birçok farklı dilde yayınları vardır. 1963 yılında küresel anlamda televizyon 

yayıncılığı yapmaktadır. 1961 yılında Berlin duvarının örülmesiyle Batı Almanya’nın 

yanında Doğu Almanya’nın aleyhinde bir tutum takınmıştır,  duvarın yıkılmasından 

sonra bünyesine Doğu Almanya’nın medya materyallerini ve elemanlarını da 

eklemiştir.  

 

1 Nisan 1992 DW için önemli bir dönüm noktasıdır, bu tarihten sonra uydu 

yayınları ile dünya çapında haber yayınlamaya başlamıştır. DW yayınları ilk etapta 

Almanca ve İngilizce olarak günde altı saat gerçekleştirildi. Birkaç ay sonra, yayın 

süresi 14 saat ve daha sonra 16 saate kadar yükseltilmiştir. Yayın yaptığı dillere 

İspanyolca da üçüncü dil olarak eklenmiştir. 1995 yılından beri, DW televizyon 

yayınları dünya çapında seyredilebilmektedir.  

 

Günümüzde DW temel programını İngilizce olarak 24 saat boyunca Kuzey 

Amerika, Afrika, Asya ve Avustralya kıtalarında yayınlanmaktadır. Buna ek olarak, 

bazı bölgelerde dillerin karışımı olan kanallar vardır. Örneğin; Amerika ve Asya 

kıtasına yayınlanan kanalda, 20 saat boyunca Almanca, 4 saat İngilizce, Arap Dünyası 

için, Arapça 10 saat ve İngilizce 14 saat, Latin Amerika için İspanyolca 20 saat 4 saat 

Almanca yayın yapmaktadır. Avrupa kanalında ise İngilizce 18 saat iken geri kalan 

altı saat Almanca sunulmaktadır.  

 

Dünya çapında yayınlar yapan DW televizyon kanalı ülkelerde ve bölgelere 

göre içerikleri ve dillerini planlamaktadır. İçerik türleri ise öncelik haberde olmak 

üzere eğitim programları, belgeseller, tanıtımlar ve yaşama dair güncel programlarıdır. 
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Farklı dil ve kültürlere göre yayın yapabilen esnek bir tutum sergilemektedir (DW, 

2013).  

 

2.2.4. TRT World 

 

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT), devlet tarafından radyo ve 

televizyon yayınlarını gerçekleştirmek amacıyla, 01 Mayıs 1964 tarihinde kurulmuş, 

1968’de ilk televizyon yayınını yapmıştır. 1972’deki anayasa değişiklikleri ile kurum 

“tarafsız” bir kamu iktisadi kuruluş olarak tanımlanmıştır. Türkiye’de 1990 yılına 

kadar TRT’den başka televizyon yayını yapan kurum olmamıştır, bu yıllarda uydu 

teknolojisindeki gelişmelerle birlikte uluslararası yayın yapan birçok televizyon kanalı 

eklenmiştir. 1998 yılında ilk yurt dışı temsilciliği TRT Almanya - Berlin Temsilciliği 

hizmete girmiştir. Bunu sırasıyla 1999 yılında Türkmenistan-Aşkabat Temsilciliği, 

2000 yılında Azerbaycan-Bakü, Mısır-Kahire ve Belçika-Brüksel takip etmiştir. 2002 

yılında 6'ncı yurt dışı bürosu ABD-Washington'da, 2004 yılında da Özbekistan-

Taşkent bürosu hizmete girmiştir. 2010 yılında Avrupa’nın haber kanalı Euronews’in 

hisselerini alarak büyük ortak olmuştur, Euronews haber kanalı ortaklıktan sonra 9. dil 

olarak Türkçe yayınlara başlamıştır. TRT’nin bünyesinde farklı dillerde yayın yapan 

14 tane televizyon kanalı bulunmaktadır (TRT,  2017).  

 

TRT World, TRT tarafından kurularak 18 Mayıs 2015'te test yayınına 

başlamıştır, 30 Kasım 2015'te ise gerçek anlamda yayın hayatına geçmiştir. 

Uluslararası yayıncılık yapan kanalın dili İngilizcedir (Devran, 2015: 290).  

 

Çeşitli içeriklere sahip olan kanalda ağırlıklı olarak haber ve haber programları 

bulunmaktadır, bunun dışında tanıtımlar, reklamlar ve yaşama dair yapımlar 

yayınlanmaktadır. Dünyanın çeşitli yerlerine haber amaçlı canlı bağlantılar 

gerçekleştirilmektedir. Son yıllarda Türkiye hem bölgesel hem de küresel bir aktör 

olarak gittikçe önemli bir ülke olmuştur. Bu istikrar beraberinde uluslararası yayıncılık 

yapan TRT World kanalının dünya sahnesine çıkmasına neden olmuştur. Türkiye’nin 

sesini dünyaya İngilizce duyuracak olan kanalda daha iyi bilgilendirilmiş küresel 

izleyici kitlesi oluşturmak hedeflenmektedir (TRT World, 2017).  
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2.3. TRT WORLD ve KAMU DİPLOMASİSİ 

 

 Kamu diplomasisi sadece devletlerarası değil aynı zamanda devletten topluma 

ya da toplumdan topluma gerçekleştirilen yeni bir diplomasi anlayışıdır. Bu bağlamda 

kamu diplomasisi faaliyetleri için çeşitli araçlara ihtiyaç duyulmaktadır, bu araçlardan 

en önemlilerinden biri medyadır (Snow, 2009: 4). Bu bağlamda kamu diplomasisi ve 

uluslararası televizyonculuk Türkiye gibi hem bölgesel hem küresel anlamda önemli 

bir aktör olmaya doğru ilerleyen devletlerde şansa bırakılmayacak kadar hassas 

unsurlardır. Türkiye’nin uluslararası söylemlerinin anlaşılır bir dille küresel bir bakış 

açısıyla dünya toplumuna anlatılması gerekmektedir. TRT World bu noktada görev 

almak için kurulmuş, kamu diplomasisi alanında Türkiye’nin yumuşak gücünü 

oluşturmak için çalışan kurumlardan biridir. Yayın dilinin İngilizce seçilmesi bütün 

toplumlara ulaşabilmek ve dünyanın dört bir yanından muhabirlerle hem dünyadan 

hem Türkiye’den haberlerin servis edilmesi ile insanları daha iyi bilgilendirmeyi amaç 

edinmiştir (Eren, 2017a). 

  

 TRT World aynı zamanda Türkiye’nin dış politikasına uygun yayınlar 

yapmaktadır. Devlet televizyonu olması nedeniyle Türkiye’nin kamu diplomasisi 

stratejisini destekler nitelikte yayıncılık faaliyeti içerisindedir. Uluslararası yayıncılık 

ortamında faaliyette bulunan diğer televizyon kanalları gibi ait olduğu ülkeyi zor 

durumda bırakmaktan çekinmektedir. Çünkü ekonomi ve yönetim konularında bağlı 

olduğu yer hükümetin kendisidir. Sonuç olarak TRT World uluslararası arenada 

Türkiye’nin sesinin global ölçekte duyurulması ve kamu diplomasisi faaliyetleri 

alanında üzerine düşeni yapması için kurulmuştur ve bu amaca uygun formatta 

yayıncılık yapmaya devam edecektir (Devran, 2015: 291). 

 

2.3.1. Yayın Hayatı 

 

CNN International 1990’lı yıllarda dünyanın dört bir yanından gerçekleştirdiği 

canlı yayınlarla fırtına gibi eserken ve kendi reklamını yaparken (Mengü, 2003: 108-

109).  BBC World uzun yılların verdiği uluslararası tecrübelerle izlenme oranları ile 
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açık ara önde gitmekte iken (BBC, 2008). TRT World henüz yayıncılık sahnesinde 

değildi. TRT Int televizyon yayınları dış yayıncılık anlamında ağırlıklı olarak Avrupa 

ülkelerinde boy gösterse de 1990’da başlayan yayın hayatı 2009 yılında alınan kararla 

bitmiştir. Avustralya, Avusturya, Bulgaristan, Belçika, Danimarka, Finlandiya, 

Gürcistan, Almanya, Hollanda, İsveç, İsviçre, Kazakistan, Kırgızistan, Makedonya, 

Moldova, Norveç, Polonya, Romanya’da yayın yapmıştır. Bazı programlarında 

yabancıların anlamasına yönelik Almanca veya İngilizce alt yazı kullanılmıştır  (Başar, 

2011: 117).  

 

TRT World 18 Mayıs 2015 tarihinde İstanbul’da bulunan merkez 

stüdyolarından test yayınlarına başlamış ve 30 Kasım 2015 tarihinde yayıncılık 

hayatına merhaba demiştir. Yayın dili olarak dünya toplumunun anlayabilmesi için 

uluslararası arenada tercih edilen İngilizce seçilmiştir. CNN ve BBC gibi kanallarda 

çalışmış olan tecrübeli ekran yüzlerini eleman kadrosuna dâhil etmiştir. Habercilik 

alanında Türkiye'yi dünyada temsil edecek ve meşru değerlerini dünyaya tanıtmak 

isteyen TRT World, bu alanda dünya markası olma hedefiyle yola çıkmıştır. Kurumsal 

rengi turkuaz seçilmiştir. 24 saat yayın yapılacak kanalda haberin yanı sıra belgesellere 

ve yaşama dair programlara yer verilmektedir (Eren, 2015). 

 

TRT’nin Moskova, Tahran ve Kudüs’te bulunan temsilciliklerinde 

yapılanmaya gidilerek eleman tahsisi yapılmıştır. Londra ve Washington’da stüdyolar 

kurulmuştur. Yaklaşık 500 kişilik kanal kadrosuna uluslararası alanda mesleki 

tecrübeye sahip isimler ve Türkiye’den de İngilizcesi iyi olan yurtdışında gazetecilik 

tecrübesi olan gençler seçilmiştir. Teknik eleman yapılanmasında ise profesyonellik 

ve tecrübe esas alınarak TRT’nin mevcut kadrosundan yararlanılarak ilaveler 

yapılmıştır (Devran, 2015: 290). 

 

2.3.2. TRT World’ün Amacı 

 

“TRT World’ün görevi, anlama yeteneğini geliştirmek, varsayımlara meydan 

okumak, tartışmayı teşvik etmek ve olumlu davranışı desteklemektir. Vizyonumuz, 

olumlu değişim için bir katalizör olmaktır.” (TRT World, 2017). 
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 TRT Genel Müdürü İbrahim Eren 17 Ağustos 2017 tarihinde yurtdışında 

eğitim gören öğrencilere yönelik düzenlenen seminerde: “TRT World’ün yayın 

politikasının ne Amerika ne de Rusya çizgisinde olduğunu, Türkiye’nin dış politikaları 

ile eşitlenmiş dengeli haberciğin yapılacağı bir TRT World’ümüz vardır.” şeklinde 

ifade etmiştir (TRT Haber, 2017a).  

 

1965 yılında ilk olarak Edmund Gullion tarafından telaffuz edilen kamu 

diplomasisi kavramı içeriğinde eski diplomasi anlayışından çok farklı bir içerik 

barındırmaktadır. Artık devletlerin ve hükümetlerin elinde olan diplomasi kavramı 

toplumlar arası gerçekleşmeye başlamıştır. Küreselleşme, soğuk savaşın bitmesi, 

duvarların yıkılması derken dünya daha fazla hak ve özgürlük arayışındadır. Böyle bir 

değişimin içinde 1990 yılında Joseph Nye tarafından yumuşak güç (soft power) terimi 

dillendirilmiştir.  

 

Özgürlüklerin ve toplumlar arası iletişim yaygınlaştığı, hayatın gelişen 

teknolojiler ile kolaylaştığı dünya atmosferinde silahlı ve ekonomik güçler önemli de 

olsa artık büyük devletler bile yumuşak güç olgusuna seyirci kalamamıştır. Yumuşak 

güç ikna etme, cezbetme, olumlu imaj gibi insanlar tarafından kabul gören etkenleri 

kullanarak hedeflenen davranışı, topluma zorlama olmadan kendi isteğiyle 

yaptırabilme yeteneğidir.  

 

Yumuşak güç kullanımı ve kamu diplomasisi faaliyetleri birbirlerinden ayrı 

düşünülemeyecek kadar iç içe kavramlardır. Kitle iletişim araçları her ikisinin de 

çalışma alanlarında önemli bir yer tutmaktadır. Kitle iletişim araçları içinde ise 

televizyon hem yaygınlığı hem de ikna edici etkisi ile ayrıcalıklı ve önemli bir medya 

aracıdır (Başar, 2011: 102).  

 

Türkiye’nin sahip olduğu hem kültürel hem bölgesel mirasları ile ele 

alındığında, dünyada ister istemez önemli bir uluslararası aktör haline yükselmekte ve 

etkili kamu diplomasisi faaliyetleri hedeflenmektedir (KDK, 2017).  
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TRT World’ün görevi Türkiye’nin politikasına hizmet etmektir, Türk dış 

politikasıyla beraber kamu diplomasisi, yumuşak güç ve medya kavramları hepsi bir 

araya getirildiğinde TRT World’ün amacının gerçekleştirdiği televizyon yayınları ile 

Türkiye’nin kamu diplomasisi faaliyetlerine yardımcı olmak ve yumuşak güç etkisini 

artırmaktır (Devran, 2015: 292).  

 

Stratejik bir iletişim aracı olarak kamu diplomasisi, kamuoyunun anlaşılması, 

bilgilendirilmesi ve harekete geçirilmesi faaliyetlerinin toplamı olarak 

tanımlanmaktadır. Kamu diplomasisi faaliyetlerinin iki formatı bulunmaktadır. 

Devletten-halka doğru ve halktan-halka doğru iki farklı şekildedir. Kitle iletişim 

araçları, her iki formatta da kullanılan sivil ya da resmi nitelik taşıyabilen en önemli 

araçlarından biridir. Kamu diplomasisinin bir diğer önemli aracı ise yumuşak güçtür 

(Kalın, 2010). Türkiye’nin kamu diplomasisi faaliyetleri içinde TRT World hem 

yumuşak güç oluşturulması hem de bir kitle iletişim aracı anlamında çalışmalarda 

bulunmaktadır (Kalın, 2017). 

 

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren’e göre, TRT World’ün amacı kar hesapları 

gütmek değil insani değerlerin ön planda tutulduğu dünyanın herhangi bir yerinde 

gerçekleşen olaydan sonra büyük güçlerin perspektifini bir kenara bırakarak oradaki 

insanların sesini dünyaya iletmektir. TRT World haberi merkezi koyan bir anlayıştan 

daha çok insanı merkezde tutan bir yapıdadır. Haberin anlatılması noktasında ise 

seyircilerin haberi hissetmesinden ve bütününü anlamasından yanadır (TRT Haber, 

2017b).  

 

Kamu diplomasisi faaliyetlerinde ve yumuşak güç oluşturma insani değerlerin 

merkeze konması gerekmektedir. Eren’in TRT World için ifade ettiklerinde bariz bir 

kamu diplomasisi faaliyeti yürütme ve yumuşak güç oluşturma amacı fark 

edilmektedir. Konuşmasında sert güç unsurlarından bahsetmemiştir aksine “insani 

bakış açısı” ve “kar amacı yok” söylemi yumuşak güç çerçevesinde değerlendirilebilir 

(Devran, 2015: 292). 
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 Kamu diplomasisi oluştururken ve şekillendirirken bu süreçlerin nerdeyse 

hepsinde medya araçları önemli bir yer tutmaktadır. Ticari amaçlı kurulmuş 

uluslararası medyanın başlıca hedefi kamu diplomasisi oluşturmak gibi durmasa da 

işleyişte öyle değildir. CNN International özel bir girişimcilik örneği uluslararası 

yayıncılık yapan bir televizyon kanalıdır fakat temellerinin bulunduğu ülkenin ulusal 

çıkarlarına ve kamu diplomasisi stratejisine uyumlu yayıncılık yapmaktadır. Aksi bir 

politika uygulamadan kaçınmakta, ülkesinin yöneticilerini ve toplumunu karşısına 

almak istememektedir. Devletin finanse ettiği televizyon kanallarında ise kendi 

ülkesinin politikalarına uyumlu bir tarzda yayıncılık yapılmaktadır. BBC, reklam 

gelirlerinin yanı sıra İngiltere devletinin desteklediği resmi nitelikli bir medya 

kuruluşudur ve İngiliz çıkarlarının temsilcisi konumunda yayıncılık yapmaktadır  

(Ertekin, 2012: 334). Bu bağlamda Türkiye’nin desteklediği TRT World’ün ulusal 

çıkarlara uyumlu bir yayıncılık anlayışına sahip olduğu ve Türkiye’nin kamu 

diplomasisi faaliyetlerinde etkin kullanılan küresel ölçekli bir televizyon kanalıdır 

(Devran, 2015: 290). 

 

2.3.3. TRT World’ün Programları 

 

 TRT World 24 saat yayın yapan bir haber kanalıdır. Haber bültenlerinde 

gelişen teknolojinin kullanılmasıyla ilgili ülkenin muhabirleri ile görüntülü ve sesli 

karşılıklı soru-cevap şeklinde bağlantılar gerçekleştirilmektedir. Muhabir bağlantıları 

esnasında aynı zamanda anlatılan haberin görüntüleri ekranın bir bölümüne 

yansıtılarak içeriği zenginleştirilmekte ve alt yazılar ile haberin daha iyi anlaşılması 

sağlanmaktadır. Dünyanın herhangi bir yerinden veya Türkiye’den haberler sorunsuz 

şekilde yayınlanabilmektedir. 

 

 Öte yandan haber bültenlerinden başka “Nexus” isimli haber programı, 

“Beyond the Game” isimli spor haberleri, röportajlara yer verilen spor programı, 

“Money Talks” isimli iş dünyasına yönelik ekonomi programı, “The Newsmakers” 

isimli tartışma-haber programı, “Showcase” isimli kültür-sanat programı, Londra’daki 

stüdyodan yayınlanan “Roundtable” isimli tartışma programı, “Strait Talk” isimli 

haber-analiz programı, “Route 66” isimli Amerika’nın incelendiği programı, 
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“Compass” isimli nostaljik sanatın işlendiği programı, “Bigger Than Five” isimli 

küresel siyaseti işlediği haber programı TRT World’ün dikkat çeken programlarından 

bazılarıdır. Haber bülteni saati beklenmeksizin son dakika gelişmelerinde, canlı 

bağlantılar ile TRT World dünyanın o noktasındaki haberi tüm dünyaya anında 

verebilmektedir. Tanıtımlar, hayata dair belgeseller ve az da olsa reklamlar TRT 

World ekranında izlenebilmektedir. Hava durumu tahminlerinde küresel tarzda 

dünyanın farklı kıtalarından birçok kentin hava durumu bilgisi paylaşılmaktadır. 24 

saat boyunca son dakika veya önemli haberleri içeren alt yazılar ile seyirciye servis 

edilmektedir (TRT World, 2018).  

 

 Yayıncılık hayatında uluslararası rakiplerine oranla yeni de olsa TRT World 

Cerablus belgeseli ile Dubai’de ödül kazanmıştır. Körfez Ülkeleri Yayıncılık Birliği 

tarafından belgesel dalında üstün başarı ödülü verilmiştir. Belgeselde silahlı 

çatışmaların olduğu Cerablus ve etrafında yaşayan savaştan etkilenen insan hikâyeleri 

belgesel formatında seyirciye sunulmuştur (Ayanlar, 2017). 

 

2.3.4. TRT World ve Kamu Diplomasisi İlişkisi 

 

 Dünyadaki teknolojik gelişmeler ve toplumsal bir köy olmanın beraberinde 

sunduğu kolaylıklar sonrasında günümüzde ulusların rekabeti yumuşak güç sahasına 

da sıçramıştır. Birbirine eşit oranda sert güce sahip ülkeden hangisinin kamu 

diplomasisi uygulamaları yumuşak güç oluşturmuş ise dünya kamuoyunda sağladığı 

olumlu imajla daha avantajlı duruma geçmektedir. Çünkü kamuoyunun etkisinin 

farkında olan devlet adamları karar verme süreçlerinde kamuoyunun kanaatini dikkate 

almak zorundadır. Günümüzde çok dirayetli yöneticiler bile kamuoyunun kanaatine 

önem vermektedir (Erzen, 2012: 119).  

 

Kamuoyu kanaati artık gündem belirlemede önemli bir unsurdur. Durum 

Türkiye için de aynıdır üstelik Türkiye’nin coğrafi ve kültürel potansiyeli uluslararası 

ortamda dikkat çeken aktörlerden biri haline gelmesine neden olmuştur. Türkiye’nin 

hem bölgesinde hem de dünyada avantajlı duruma geçebilmesi için hem sert güç hem 

de yumuşak güç unsurlarını sağlaması önemli bir stratejik gerekliliktir. Medyanın 
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kullanılması kamu diplomasisi çalışmalarında ve yumuşak güç oluşturulmasında 

önemlidir. Kitle iletişim araçları kullanılarak kamuoyuna daha kolay, çabuk ve az 

maliyetle seslenilmektedir (Kalın, 2010). Böyle bir ortamda TRT World, Türk 

devletinin finanse etmesi ile ülkenin kamu diplomasisi faaliyetlerinde kullanılmak 

üzere doğal bir gereksinim sonucu uluslararası yayıncılık dünyasına merhaba demiştir. 

Türk Devletinin politikasına uygun yayınlar yapmaktadır, uluslararası rekabette 

ülkenin çıkar ve menfaatlerini koruma noktasında ve yumuşak güç oluşturmada rol 

almaktadır (Devran, 2015: 291-292).  

 

Bu nedenle TRT Kurumunun diğer televizyonlarından farklı bir tarzı olan TRT 

World, kurumun dünyaya açılan penceresi konumundadır. Daha önceleri İngilizce 

yayın yapan TRT kanalı yokken, bu konuda bir ilk olmuştur. İngilizce ile dünyaya 

yayın yapan TRT World hatırı sayılır ölçüde geniş bir kitle ile iletişim halindedir. 

Kamu diplomasisi faaliyetlerindeki esaslardan olan çift yönlü iletişime TRT World 

sahiptir.  Kamu diplomasisi faaliyetleri ve yumuşak gücün ana unsuru olan “insan” 

TRT World’ün de odak noktasındadır. Logosunda her ırktan ve dilden insanları 

birleştiren bir renk kombinasyonu tercih edilerek küresel temsil inancı resmedilmiştir. 

Logoya verilen hareket ve iki yarımdan oluşması Doğu ve Batı’nın birleşimini 

vurgulamaktadır. Logoda en dikkat çeken sistematik renk Türk rengi olarak da bilinen 

turkuazdır (Eren, 2015).  

 

2.4. KAMU DİPLOMASİSİ VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI 

 

 Toplumların kendi aralarında kültürel etkileşim oluşmasını sağlayan 

faaliyetlerden biri eğitim odaklı değişim programlarıdır. Kamu diplomasisi alanında 

kültürel öğeler önemli kaynaklar arasındadır. Ülkelerin birbirleri arasında 

gerçekleştirdiği eğitim amaçlı değişim programları aslında kültürlerin kaynaşmasına 

neden olan bir kamu diplomasisi faaliyetidir. Öğrenci değişim programlarına farklı 

ülkelerden gelen gençlere ev sahibi ülke tarafından sahip oldukları değerleri, kültürü 

ve dili tanıtılmaktadır (Budak, 2012: 29). 
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 Öğrenci değişim programları aynı zamanda geleceğe yatırım manasına da 

gelmektedir. Devlet liderleri okumuş ve kendini yetiştirmiş bireylerden 

olabilmektedir. Tarihe bakıldığında bazı devlet liderleri, gençlik yıllarında öğrenci 

değişim programları ile gittikleri ülkede eğitim görmüştür (Budak, 2012: 28). 

 

2.4.1. Kamu Diplomasisi Faaliyeti Olarak Öğrenci Değişim Programları 

 

 Kamu diplomasisi faaliyetlerinin doğası gereği iki taraflı iletişim temel 

gerekliliktir. İlk olarak faaliyetin yapılacağı toplumun dinlenmesi ve sonrasında kamu 

diplomasisi etkinliğini yürütecek olan devlet ve toplumun hedefteki kitle tarafından 

nasıl algılandıkları ve kendileri hakkında nasıl bir fikre sahip oldukları tespit 

edilmektedir (Morrison, 2010: 178). 

 

İkinci olarak kültürel yakınlaşma oluşturulması için kamu diplomasisi 

uygulanacak toplumda organizasyonlar ve etkinlikler düzenlenmektedir, bu konuda 

büyük devletlerin resmi organizasyonları bulunmaktadır (Melissen, 2005: 8).  

 

Üçüncü olarak psikolojik tekniklerden faydalanarak imaj ve algı analizleri ile 

varsa ülke imajı aleyhindeki fikirlere karşı müdafaa çalışmaları yapılmaktadır 

(Morrison, 2010: 178). 

 

 Dördüncü olarak uluslararası yayıncılık alanında medyayı kullanarak dünya 

kamuoyunu yönlendirme çalışmaları ortaya konmaktadır (Ertekin, 2012: 335).  

 

Beşincisi ise uluslararası öğrenci değişim programları ile karşılıklı olarak 

ülkeler arasında kültür etkileşimi olmakta ve kültürel alış veriş yoğun olarak 

gerçekleşmektedir (Budak, 2012: 28).  

 

ABD üniversitelerinde öğrenci değişim programlarında eğitim gören genç 

kuşaklar ülkelerine geri döndüklerinde Amerika Birleşik Devletleri’nin gücünden,  

ihtişamından, demokratik sisteminden ve dinamik ekonomisinden etkilenmiş bireyler 

olarak bu ülkeye daha sempatik yaklaşmıştır. Eski ABD Dışişleri Bakanı Colin Powel: 
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“Ülkemize gelip burada eğitim gören, geleceğin dünya liderlerinin dostluğunu 

kazanmaktan daha önemli bir servet düşünemiyorum.” demiştir (Budak, 2012: 28).  

 

Öğrenim gören bireylerle dostane bağ kurulması kadar, ikili ilişkilerde 

birbiriyle dost olan bireyler de ortak amaca yönelme konusunda hiç şüphesiz diğer 

bireylere nazaran daha uyumlu hareketler sergilemektedir. Devletler ölçeğine 

çıkıldığında tarihsel ve kültürel bağları olan devletlerin ortak bir paydada buluşup ona 

göre eylem planları uyguladıkları görülmüştür (Çabuk, 2013: 10-13). Türkiye’nin de 

üye olduğu öğrenci değişim programları vardır, Erasmus ve Erasmus+ bunlara örnek 

verilebilir. 

 

2.4.2. Erasmus Öğrenci Değişim Programı 

 

Erasmus, Avrupa Birliğinin projelerinden biri olan “Hayat Boyu Öğrenme 

Programı” kapsamında yükseköğretimin geliştirilmesi için ülkeler ve üniversiteler 

arasında işbirliğine odaklı eğitim programıdır. İsmini hümanist bilim insanı Desiderus 

Erasmus ’tan almaktadır. Yaşadığı çağda Kuzey Avrupa Rönesans’ında eğitim ve 

bilimde Avrupa’yı tek çatı altında toplamaya çalışmıştır. Öğrenci değişim programları 

Avrupa’da 1987 yılından beri faaliyettedir, Türkiye bu sürece 2004 yılında dâhil 

olmuştur.  

 

Projeler kapsamında karşılıklı öğrenci değişimleri olmaktadır, hem 

Türkiye’den Avrupa’ya, hem de Avrupa’dan Türkiye’ye öğrenciler gelip gitmektedir. 

Programa katılan bir öğrenci 3 ila 12 ay arasında misafir edilmekte ve öğrenim 

gördüğü süreyi etkilememektedir.  

 

Projeden ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri faydalanabildiği 

gibi öğretim üyeleri de kabul edilmektedir (Ulusal Ajans, 2017). Programda farklı 

milletlere mensup bireyler arasında karşılıklı kültürel etkileşim oluşmaktadır. 

Türkiye’yle beraber 33 Avrupa ülkesinin üniversiteleri programdan 

faydalanabilmektedir. 
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2.4.3. Erasmus Plus Programı 

 

Erasmus programı, “Hayat Boyu Öğrenme ve Gençlik Programları” 

bünyesinde uygulanmıştır. 2014 yılından itibaren yerini Erasmus+ (plus) programına 

bırakmıştır. 2014-2020 yılları arasında uygulanmakta olan Erasmus+ programı eğitim, 

öğretim, gençlik ve spor alanlarını kapsamaktadır. Programdan faydalanabilecekler 

arasına idari personeller ve tüzel kişiler de eklenmiştir. Projelerin mali desteği Avrupa 

Birliği tarafından karşılıksız sağlanmaktadır (Ulusal Ajans, 2017). Programlarda iki 

yönlü gelenler ve gidenler şeklinde hareketlilik oluşmaktadır. Bu kapsamda farklı 

ülkelerden Türkiye’ye gelen katılımcılara ev sahipliği yapılmaktadır.  

 

2.4.4. Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı 

 

YÖS, yani “Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı”  Türk vatandaşı olmayan 

yabancı öğrencilerin Türkiye'de üniversite eğitimi sistemine dâhil olmak için 

başvurabileceği sınavlardan biridir. 2010 yılında alınan kararla Öğrenci Seçme 

Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen sınav 2001 yılından itibaren 

merkezi formatta devam ederken 2011 yılında sınavı üniversiteler kendileri yapmaya 

başlamıştır. Adaylar gerekli koşulları taşıması ve sınavda başarı durumuna göre 

yerleştirilmektedir. Anadolu YÖS sınavı, bu sistem dâhilinde Anadolu 

Üniversitesi’nin yurtdışında birçok sınav merkezinde gerçekleştirdiği bir sınav 

organizasyonudur (Anadolu.edu.tr, 2018). Araştırma, yurtdışından Türkiye’ye 

üniversite eğitimi almaya gelen yabancı uyruklu üniversite öğrencilerinin TRT 

World’ü izlenme oranının ve kamu diplomasisi etkisinin değerlendirilmesi amacı ile 

planlanmıştır. 

 

 

 

 

 

 



52 
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
 

 

TÜRKİYE’DE ÖĞRENİM GÖREN YABANCI ÖĞRENCİLER 

ÖRNEĞİNDE TRT WORLD’ÜN İZLENME ORANI VE KAMU 

DİPLOMASİSİ ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE AİT 

VERİLER VE BULGULAR 
    

 

3.1. METODOLOJİ   

 

Araştırma, kullanımlar ve doyumlar yaklaşımı bağlamında teorik çerçeveye 

oturtulmuştur. İnsanlar ihtiyaçlarını karşılamak ve bunun neticesinde doyuma ulaşmak 

için seçimler yapmaktadır. Doyuma ulaştırdığı her gereksinimi karşılığında fayda 

sağlamaya çalışmaktadırlar. Kişisel gereksinimler yelpazesi farklılıklara sahiptir. 

Örneğin; spor yapmak, yemek yemek, motosiklet sürmek, medya kullanmak gibi pek 

çok etkinliğin hepsi birer gereksinimin oluşturduğu baskıyı gidermek ve fayda 

sağlamak içindir. Kullanımlar ve doyumlar yaklaşımına göre, izleyiciler medya 

kullanımı ile kendilerine fayda sağlamaktadır.  Bu bağlamda ele alındığında, medya 

kullanımı sayesinde oluşan faydayı ve bu süreçteki kitle iletişimini açıklamak için 

geliştirilmiş bir kuramdır. Öte yandan bu iletişim modelinde, izleyen ve izlenen olarak 

iki kısımlı medya formatına sahip olduğu ve mesajları gönderenler kadar alıcıların da 

aktif olduğu varsayılmaktadır. Bu nedenle, mesaj gönderenin ne anlatmak istediği 

kadar alıcının da ne anladığı ile ilgilidir (Fiske, 1996: 195). 

 

Diğer bir deyişle, kullanımlar ve doyumlar modeli, kitle iletişiminde kullanılan 

mesajların iki yönlü işlem süreçlerini açıklamaktadır. Gönderilen mesajın hedef 

kitlede nasıl bir etki oluşturduğu ile sınırlı kalmayarak, hedef kitlenin gönderici 

hakkındaki kanaatiyle de ilgilenmektedir. Aslında sadece kitlesel ölçekte değil 

bireylerin de medya tercihlerinin ifade edilmesi için de geliştirilmiştir. Yani hem 

toplumun hem de bireysel anlamda oluşan kanılar ifade edilmektedir (Quail ve 

Windahl, 1993: 114). 
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Kullanımlar ve doyumlar teorisi ilk olarak 1959’da Elihu Katz tarafından bir 

makalede geçmiştir. Kitle iletişiminde medya araçları ile mesaj alma ve algılama 

süreçlerini tanımlama ve birey ya da toplumsal medya kullanımını açıklamak için 

geliştirilmiştir (Uzun, 2013: 86). 

 

Bu yaklaşıma göre izleyici, edilgen değil etkendir. Kendi isteği ve ihtiyacı 

doğrultusunda içerik seçme özgürlüğü vardır. Sadece medyaya endeksli bir doyum 

yoktur. İzler kitle kendi özelliklerinin bilincindedir ve mesajı gönderenler içerik ve 

etki konusunda sanıldığı kadar sorumlu değildir (Fiske, 1996: 199). Bu bağlamda 

izleyici, içerikleri kendi iradesiyle belirlediği için doğacak sonuçlardaki sorumluluk 

kitle iletişim örgütlerine veya çalışanlarına ait olmamaktadır. 

 

Diğer taraftan Katz ve arkadaşlarının çeşitli medya araçları kullanma 

sonucunda elde edilen doyumların konu edildiği araştırma çalışmaları olmuştur. 

Televizyon izleme araştırmaları sonucunda, insanların televizyon izleme nedenlerinin 

yurt içi-dışı haber almak, vakit geçirmek, eğlenmek, ailece beraber zaman geçirmek, 

sıkıntıyı atmak ve bir şeyler öğrenmek olduğu verilerine ulaşılmıştır. Yani insanlar 

haber alma ihtiyacının giderilmesinde doyuma ulaşma noktasında televizyon 

izlemektedir. Haberde verilen içerikleri izleyen her bireyin, kendilerine özgü tutumları 

oluşmaktadır. Aynı zamanda kullanımlar ve doyumlar yaklaşımı bireye özgü oluşan 

psikolojik ve sosyolojik süreç ile ilgilidir (Tekinalp ve Uzun, 2009: 118 - 123). 

 

Bu iletişim modeli perspektifinden bakıldığında Türkiye’ye gelen yabancı 

uyruklu kişilerin medya gereksinimlerini TRT World’den de sağladığı varsayılmıştır. 

Çünkü dilini bilmediği bir ülkeyi tanımak ve aynı zamanda haberler izlemek için dili 

İngilizce olan TRT World’ü izlediği düşünülmektedir. Dünyanın neresinde olursa 

olsun uluslararası kanallar seyirciye yayıncılık hizmeti sunmaktadır. İnsanlar haber 

alma ve bir şeyler öğrenme gereksinimlerini gidermede uluslararası yayın yapan 

kanalları kullanmaktadır. Misafir öğrenciler ya da turistler yabancı bir ülkeye 

gittiklerinde o ülkenin dilini bilmediklerinden bu gereksinimlerini dilini anladığı 

televizyonu seyrederek gidermektedirler. 



54 
 

 

Bu bağlamda yurtdışından Türkiye’ye eğitim almaya gelen yabancı uyruklu 

üniversite öğrencilerinin kullanımlar ve doyumlar yaklaşımı perspektifinden 

televizyon izleme gereksinimlerini İngilizce yayın yapan TRT World kanalından 

gidermeye çalıştığı varsayılmıştır. Aynı zamanda TRT World’ün izlenme oranının ve 

kamu diplomasisi etkisinin değerlendirilmesi amacı ile planlanmıştır. Bu amaç 

doğrultusunda yüz yüze anket tekniğinin kullanılması ile Eskişehir Anadolu 

Üniversitesi’nde eğitim görmekte olan Erasmus+ ve Anadolu YÖS kapsamındaki 

yabancı pasaportlu öğrencilere saha araştırması yöntemiyle uygulanmıştır. Yunus 

Emre ve İki Eylül kampüslerinde bulunan 13 fakülte, 2 enstitü ve TÖMER olmak üzere 

16 yerde eğitim gören, 76 farklı ülkeden gelen 360 öğrenci anketi cevaplamıştır. 

Anketin güvenilirlik ve geçerlik testi 10 kişilik gruba 15 gün arayla uygulanarak uygun 

olduğu sonucuna verilmiştir. Anket formu ve tez önerisi Anadolu Üniversitesi Etik 

Kurul tarafından incelendikten sonra gerekli izin alınmış ve akabinde uygulanmıştır. 

 

3.1.1. Araştırmanın Sorunu 

 

İnsanoğlunun doğası gereği günlük aktivitelerde bile iletişim kurmak 

kaçınılmaz bir faaliyettir. İletişim halinde olmak insanoğlunun her zaman ihtiyaç 

hissettiği bir durumdur. Geçmişten bugüne gelinen zaman diliminde, modern çağın 

teknolojik gelişmeleri iletişim faaliyetlerini kolaylaştırırken yeni kavramları 

beraberinde getirmiştir. Eskiden zahmetli ve masraflı yolculuklarla yapılabilecek 

görüşmeler artık teknolojinin nimetlerinden sayılan cihazlarla kolayca ve ucuza 

yapılabilmektedir. Küresel ölçekte düşünüldüğünde ve senaryoların çeşitliliği dikkate 

alındığında gelişen teknoloji, beraberinde yeni kavramlar ve davranış biçimleri 

getirmektedir. 

 

İnsanların, gelişen iletişim imkânları sayesinde dünyanın öteki ucundaki bir 

haberden saniyeler içinde haberi olmaktadır. Bir anda çok sayıda insanın seyrettiği 

sesli ve görüntülü mesajlar sonrası büyük bir kamuoyu oluşmaktadır. Modern çağın 

yöneticilerinin fikirleri, her konuda kamuoyunun kanaatine göre şekillenmektedir. 

Güçlü devletler bile küresel topluma sunacakları içerikleri, önceden belirlediği kamu 
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diplomasisi stratejisine uygun biçimde servis etmektedir. Bu faaliyetin stratejisine 

uygun kapsamda küresel ölçekte büyük televizyon kanalları kurmuşturlar. 

 

Egemen batılı devletler, ellerindeki iletişim imkânlarını ve stratejilerini 

kullanarak istedikleri gibi gündem oluşturmaktadırlar. Gelişen teknoloji ile araçların 

sayısı ve nitelikleri gün geçtikçe artmaktadır. İletişim teknolojilerinin ve 

küreselleşmenin hızlı ilerleyişi dünyada güç dengelerinde değişimlerine neden 

olmuştur. Hızla değişen dünyada Türkiye’nin coğrafi konumu ve kültürel mirasları, 

aktüel ve bölgesel bir aktör olmasına sebep olmuştur. Doğal bir gelişme olarak TRT 

World, 2015 yılında Türkiye’nin sesini dışarı duyurmak, gündem oluşturmak ve 

üzerine düşen kamu diplomasisi faaliyetlerini yürütmek için yayıncılık hayatına 

başlamıştır.  

 

Yeni sayılabilecek bir geçmişe sahip olan TRT World’ün incelendiği akademik 

çalışmaların az sayıda olduğu görülmüştür. Literatürde TRT World’ün yayınlarının, 

kamu diplomasisi ve yumuşak güç perspektifinden etkisini incelemeye yönelik 

akademik bir çalışma olmaması araştırmanın sorunudur. 

  

3.1.2. Araştırmanın Evren ve Örneklemi  

 

Araştırmanın evreni, Eskişehir’de Anadolu Üniversitesi’nde eğitim görmekte 

olan yabancı uyruklu öğrencilerden meydana gelmektedir. Anadolu YÖS sistemine 

kayıtlı 1294 ve Erasmus+ programıyla Türkiye’ye gelen 72 öğrenci olması nedeniyle 

araştırma için yeterli sayı elde edileceğinden araştırma evrenini oluşturmasında etkili 

olmuştur. Araştırma için katılımcılardan beklenen niteliği elde etmek için amaçlı 

örneklem yöntemi tercih edilmiştir.  

 

Amaçlı örneklem yöntemi, araştırmacının amaçlarına yönelik en doğru ve en 

uygun yanıtı verebilecek kişiler arasından belirlenmesidir (Aziz, 2014: 55). Anketin 

her öğrenciye değil sadece yabancı uyruklu öğrencilere uygulanması sağlanmıştır. 
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3.1.3.  Araştırmanın Modeli  

 

Yabancı uyruklu öğrencilerin aldığı derslerin saatleri ve yerleri önceden tespit 

edilerek öğrenci işlerinin yönlendirmesi ile anketler planlı ve amaçlı bir şekilde ders 

saati dışında bazen bireysel bazen grupsal uygulanmıştır. Katılımcılara, çalışmanın 

gönüllülük katılım esasına dayandığına vurgu yapılarak özgür iradeleri ile soruları 

cevaplamaları veya cevaplamaktan vazgeçebilecekleri söylenmiştir. İçerikleri aynı 

olan biri Türkçe biri İngilizce iki anket formundan tercih edileni cevaplaması için 

katılımcıya sunulmuştur. Araştırma, 2018 yılının Şubat, Mart, Nisan aylarında 3 aylık 

sürede gerçekleştirilmiştir. Yüz yüze geleneksel anket alan araştırması metoduyla 25 

sorudan oluşan anket gönüllülük esasıyla uygulanmıştır. Çalışma Anadolu 

Üniversitesi’nde eğitim görmekte olan öğrencilerle, maddi kaynak ve zaman nedeniyle 

sınırlıdır. Anketi cevaplayanların soruları net anlayarak samimi yanıtlar verdiği 

varsayılmaktadır. 

  

3.1.4.  Çalışmanın Amacı ve Önemi  

 

Araştırmada dünyanın farklı yerlerinden gelen üniversite öğrencileri örneğinde 

TRT World’ün kamu diplomasisi etkisinin ve izlenme oranının ortaya konulması 

amaçlanmıştır. Bu çalışmada, Türkiye’nin kurduğu İngilizce yayın yapan TRT World 

televizyon kanalının yabancı pasaportlu üniversite öğrencilerine uygulanan alan 

araştırması yüz yüze anket tekniği ile izlenme durumu ve kamu diplomasisi etkisini 

bilgisayarlı analizlerle değerlendirmek amaçlanmıştır. 

 

Henüz yeni sayılabilecek uluslararası yayıncılık yapan bir televizyon kanalı 

olan TRT World ile ilgili az sayıda çalışma arasında yer alması açısından ve dünyada 

küresel medya konusunda rekabet içinde olunması gereken bir alan olması nedeniyle 

önemlidir. Küreselleşmenin ve modern çağın beraberinde getirdiği yenilikler, ulusların 

birbirleri olan rekabetini çeşitlendirmeye devam etmektedir. 
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3.1.5.  Araştırmada Kullanılan Soru ve Ölçüm Araçları 

 

Toplamda 25 soru içeren anket formu hem Türkçe hem de İngilizce olarak 

hazırlanmıştır. İlk 5 soru demografik sorulardan oluşmaktadır. 7. soru, 6. sorunun 

sağlaması niteliğinde olup burada bir televizyon kanalı cevabı vermeyenlerin 6. soruya 

olumsuz yanıt verdiği TRT World ile ilgili yeteri kadar bilgisi olmadığı kabul 

edilmiştir. 8. ve 9. sorular yanıtlayıcıların televizyon izleme alışkanlıkları hakkında 

veri toplamak hedeflenmiştir. 10. soru ve sonrası TRT World’ün izlenme oranı, 

içerikleri, ifadeleri konularında veri toplamak için yanıtlar toplanmıştır. Az sayıda açık 

uçlu sorulara da yer verilmiştir. Anketin geçerlilik ve güvenilirlik testleri 15 gün arayla 

10 kişilik gruba uygulanması ile test edilmiştir. 

 

Kullanılan anket formunda kolay, anlaşılır, kısa ifadelerin seçilmesine 

hassasiyet gösterilmiş ve uzmanlara danışarak iki kez iyileştirme çalışmaları 

yapılmıştır. 9. Soruda 5’li likert formatı ile katılımcıların hangi tür programlar izlediği 

ölçülmeye çalışılmıştır. Ölçeğin aralığı; “5. Çok izlerim”, “4. İzlerim”, “3. 

Kararsızım”, “2. İzlemem”, “1. Hiç izlemem” olarak belirlenmiş ve bu aralıkta 

cevaplar istenmiştir. 11. soruda TRT World’ün içeriklerinin tercihleri konusunda veri 

toplayabilmek için 9. sorudaki ölçeğin aynısı kullanılmıştır. Yanıtlayıcılardan, 12. 

sorudan 25. soruya kadar olan son kısımda ise TRT World ile ilgili ifadelere 5’li likert 

formatında katılım düzeylerini seçmeleri istenmiştir. Ölçek aralığı; “5. Kesinlikle 

Evet”, “4. Evet”, “3. Karasızım”, “2. Hayır”, “1. Kesinlikle Hayır” olarak belirlenerek 

bu aralıkta veriler elde edilmeye çalışılmıştır.  

 

3.1.6. Toplanan Verilerin Analizi ve Kullanılan İstatiksel Analiz  

 

Çalışmada, genel anlamda elde edilecek parametrelerin temsil ettiği evren ya 

da örneklemden alınan verilerin düzenlenmesiyle ilgilidir. Elde edilen veriler 

istatistiksel değerlere dönüştürülürken örneklemi ve evreni temsil etmektedir. Elde 

edilen verilerin sayısal değerlere dönüşmesi ile niceldir (Ekiz, 2009: 136). Araştırmada 

sosyal bilimler alanında yaygın olarak kullanılan istatistik analiz programı olan 

SPSS’in 20. sürümü kullanılmıştır. 
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3.1.7. Araştırma Soruları ve Hipotezler  

 

Araştırma Sorusu 1: Televizyon izleme sıklıkları nelerdir? 

 

Araştırma Sorusu 2: Televizyonda en çok izlenen program türleri nelerdir? 

 

Araştırma Sorusu 3: TRT World yayınlarını izleme oranı nelerdir?  

 

Araştırma Sorusu 4: TRT World yayınlarına ulaşma yolları nelerdir? 

 

Araştırma Sorusu 5: TRT World izlerken tercih edilen içerikler nelerdir? 

 

Araştırma Sorusu 6: TRT World yayınları ile ilgili düşünceler nelerdir? 

 

Hipotez 1: TRT World yayınları ile ilgili ifadelere katılım düzeyi ile cinsiyet 

arasında anlamlı ilişki vardır. 

 

Hipotez 2: TRT World yayınları ile ilgili ifadelere katılım düzeyi ile gelir 

miktarı arasında anlamlı ilişki vardır. 

 

Hipotez 3: TRT World yayınları ile ilgili ifadelere katılım düzeyi ile günlük 

televizyon izleme süresi arasında anlamlı ilişki vardır. 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 
 

3.2. BULGULAR VE YORUM 

 

3.2.1. Katılımcıların Demografik Özellikleri 

 

Araştırmada 360 katılımcıya geleneksel yüz yüze anket yöntemiyle 25 sorudan 

oluşan tercihe göre Türkçe (Ek-1) veya İngilizce (Ek-2) anket formu uygulanmıştır. 

 

Tablo 1: Katılımcıların Demografik Özellikleri 

 Frekans Yüzde 

Yaş 

18-25 263 73,1 

26-30 87 24,2 

31-45 10 2,8 

Toplam 360 100,0 

Cinsiyet 

Erkek 206 57,2 

Kadın 154 42,8 

Toplam 360 100,0 

Aylık Gelir 

0-500 Euro 290 80,6 

501-1200 Euro 64 17,8 

1201-2500 Euro 4 1,1 

2501 Euro üzeri 2 0,5 

Toplam 360 100,0 

 

Anketin geneline katılan kişilerin demografik bilgilerinin frekans analizi 

yukarıdaki tabloda verilmiştir. Yaş gruplarına göre dağılım incelendiğinde; 18-25 yaş 

grubu kişilerin oranı %73,1, 26-30 yaş grubu kişilerin oranı %24,2 iken 31-45 yaş 

grubu kişilerin oranı %2,8’dir. Erkeklerin oranı %57,2 iken kadınların oranı 

%42,8’dir. Aylık gelire göre dağılım incelendiğinde; 0-500 Euro geliri olanların oranı 

%80,6, 501-1200 Euro geliri olanların oranı ise %17,8’tir. 1201-2500 Euro geliri 

olanların oranı %1,1 iken 2500 Euro üzeri geliri olanların oranı %0,5’tir.  

 

3.2.2. TRT World’ü Bilen Katılımcıların Demografik Bilgileri 

 

Araştırma ilk aşamada 360 kişilik bir örnekleme uygulanmıştır. TRT World’ü 

duymayan, bilmeyen 160 kişi araştırma dışı bırakılıp 200 kişi üzerinden 
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yürütülmüştür. Katılımcılara ait demografik bilgilerin dağılımına ait frekans analizi 

tabloda verilmiştir. 

 

Tablo 2: TRT World’ü Bilen Katılımcıların Demografik Özellikleri  

 Frekans Yüzde 

Yaş 

18-25 130 65,0 

26-30 64 32,0 

31-45 6 3,0 

Toplam 200 100,0 

Cinsiyet 

Erkek 140 70,0 

Kadın 60 30,0 

Toplam 200 100,0 

Aylık Gelir 

0-500 Euro 167 83,5 

501-1200 Euro 30 15,0 

1201-2500 Euro 2 1,0 

2501 Euro üzeri 1 0,5 

Toplam 200 100,0 

 

Yaş gruplarına göre dağılım incelendiğinde; 18-25 yaş grubu kişilerin oranı 

%65, 26-30 yaş grubu kişilerin oranı %32 olup 31-45 yaş grubu kişilerin oranı %3’tür. 

 

Cinsiyete göre dağılım incelendiğinde; erkeklerin oranı %70, kadınların oranı 

ise %30’dur.  

 

Aylık gelire göre dağılım incelendiğinde; 0-500 Euro geliri olanların oranı 

%83,5, 501-1200 Euro geliri olanların oranı ise %15’tir. 1201-2500 Euro geliri 

olanların oranı %1 iken 2500 Euro üzeri geliri olanların oranı %0,5’tir.  
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3.2.3. TRT World’ü Bilenlerin Televizyon İzleme Sıklık Oranları 

 

TRT World’ü bilen 200 katılımcının genel olarak televizyon izleme sıklık 

bilgileri aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

 

Tablo 3: TRT World’ü Bilenlerin Genel Televizyon İzleme Sıklık Oranı 

 Frekans Yüzde 

TV izleme sıklığı 

Hiç 19 9,5 

Nadiren 82 41,0 

Ara sıra 85 42,5 

Çoğu zaman 10 5,0 

Her zaman 4 2,0 

Toplam 200 100,0 

 

Televizyon izleme sıklıklarına göre dağılım incelendiğinde; hiç izlemeyenlerin 

oranı %9,5, nadiren izleyenlerin oranı %41, ara sıra izleyenlerin oranı ise %42,5’tir. 

Çoğu zaman izleyenlerin oranı %5 iken her zaman izleyenlerin oranı %2’dir. 

 

3.2.4. TRT World’ü Bilen Katılımcıların Kıtalara Göre Dağılımı 

 

TRT World’ü bilen katılımcıların Türkiye’ye geldikleri kıtalar aşağıdaki 

tablodadır. Toplamda 62 farklı ülkeden gelen katılımcılar arasında kıtalar bazında 

Avustralya ve Antarktika’nın bulunmadığı görülmüştür. 

 

Tablo 4: TRT World’ü Bilenlerin Geldikleri Kıtalara Göre Dağılımı 

  Frekans Yüzde 

Afrika 42 21 

Amerika 2 1 

Asya 98 49 

Avrupa 58 29 

Toplam 200 100 

                             

4 farklı kıtadan gelen katılımcılardan TRT World’ü en fazla bilenler yüzde 49 

ile Asyalılar ilk sırada, yüzde 29 ile Avrupalılar ikinci sırada, yüzde 21 ile Afrikalılar 

üçüncü sırada, yüzde 2 ile Amerikalılar dördüncü sırada yer almaktadır. 
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3.2.5. TRT World’ü İzleyenlerin Kıtalara Göre Dağılımı 

 

Araştırmada TRT World’ü izleyenlerin geldikleri kıtalara endeksli dağılımı 

aşağıdaki tablodadır. Toplamda 48 farklı ülkeden geldikleri görülmüştür. 

 

Tablo 5: TRT World’ü İzleyenlerin Geldikleri Kıtalara Göre Dağılımı 

  Frekans Yüzde 

Afrika 27 24,3 

Amerika 1 0,9 

Asya 57 51,4 

Avrupa 26 23,4 

Toplam 111 100 

 

TRT World’ü izleyen katılımcıların 4 farklı kıtadan geldikleri, Asyalılar yüzde 

51,4 ile ilk sırada, yüzde 24,3 ile Afrikalılar ikinci sırada, yüzde 23,4 ile Avrupalılar 

üçüncü sırada, yüzde 1 gibi az bir oranda Amerikalıların dördüncü sırada yer aldığı 

görülmektedir. 

 

3.2.6. TRT World’ü Bilen Katılımcıların Televizyonda En Çok İzledikleri 

Programlara Göre Dağılımı 

 

TRT World kanalını tanıyan 200 katılımcının genel olarak televizyon izlerken 

tercih ettikleri programların dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiştir. TRT World’ün 

değil genel olarak izlenen program içeriklerinin oranıdır. 

 

Tablo 6: Televizyonda Genel Olarak İzlenen İçeriklerin Dağılımı 

  

Hiç 

seyretmem 
Seyretmem Kararsızım Seyrederim 

Çok 

seyrederim 

n % n % n % n % n % 

Haber 

 
14 7,0% 20 10,0% 48 24,0% 57 28,5% 61 30,5% 

Sinema 

 
39 19,5% 15 7,5% 42 21,0% 65 32,5% 39 19,5% 

Belgesel 

 
18 9,0% 30 15,0% 54 27,0% 58 29,0% 40 20,0% 
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Spor 

Programları 
53 26,5% 32 16,0% 36 18,0% 31 15,5% 48 24,0% 

Müzik 

Klipi 
41 20,5% 27 13,5% 46 23,0% 44 22,0% 42 21,0% 

Reklam 

 
79 39,5% 45 22,5% 43 21,5% 19 9,5% 14 7,0% 

Dizi 

Film 
30 15,0% 27 13,5% 49 24,5% 53 26,5% 41 20,5% 

Bilgi 

Yarışması 
58 29,0% 32 16,0% 53 26,5% 41 20,5% 16 8,0% 

Gerçek 

Kesitler 
58 29,0% 38 19,0% 53 26,5% 24 12,0% 27 13,5% 

Komedi 

Programları 
38 19,0% 30 15,0% 50 25,0% 46 23,0% 36 18,0% 

Sohbet 

Programları 
51 25,5% 39 19,5% 47 23,5% 36 18,0% 27 13,5% 

 

Haber programlarını hiç seyretmeyenlerin oranı %7, seyretmeyenlerin oranı 

%10 iken kararsız olanların oranı %24’dür. Seyrederim cevabı verenlerin oranı %28,5 

iken çok seyrederim cevabı verenlerin oranı %30,5’dır.  

 

Sinema için hiç seyretmeyenlerin oranı %19,5, seyretmeyenlerin oranı %7,5 

iken kararsız olanların oranı %21’dir. Seyrederim cevabı verenlerin oranı %32,5 iken 

çok seyrederim cevabı verenlerin oranı %19,5’dir. 

  

Belgesel için hiç seyretmeyenlerin oranı %9, seyretmeyenlerin oranı %15 iken 

kararsız olanların oranı %27’dir. Seyrederim cevabı verenlerin oranı %29 iken çok 

seyrederim cevabı verenlerin oranı %20’dir. 

 

Spor programları için hiç seyretmeyenlerin oranı %26,5, seyretmeyenlerin 

oranı %16 iken kararsız olanların oranı %18’dir. Seyrederim cevabı verenlerin oranı 

%15,5 iken çok seyrederim cevabı verenlerin oranı %24’tür. 

 

Müzik klipleri için hiç seyretmeyenlerin oranı %20,5, seyretmeyenlerin oranı 

%13,5 iken kararsız olanların oranı %23’tür. Seyrederim cevabı verenlerin oranı %22 

iken çok seyrederim cevabı verenlerin oranı %21’dir. 
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Reklamlar için hiç seyretmeyenlerin oranı %39,5, seyretmeyenlerin oranı 

%22,5 iken kararsız olanların oranı %21,5’tir. Seyrederim cevabı verenlerin oranı 

%9,5 iken çok seyrederim cevabı verenlerin oranı %7’dir. 

 

Dizi filmler için hiç seyretmeyenlerin oranı %15, seyretmeyenlerin oranı 

%13,5 iken kararsız olanların oranı %24,5’tir. Seyrederim cevabı verenlerin oranı 

%26,5 iken çok seyrederim cevabı verenlerin oranı %20,5’tir. 

 

Bilgi yarışmaları için hiç seyretmeyenlerin oranı %29, seyretmeyenlerin oranı 

%16 iken kararsız olanların oranı %26,5’tir. Seyrederim cevabı verenlerin oranı %20,5 

iken çok seyrederim cevabı verenlerin oranı %8’dir. 

 

Gerçek kesitler için hiç seyretmeyenlerin oranı %29, seyretmeyenlerin oranı 

%19 iken kararsız olanların oranı %26,5’tir. Seyrederim cevabı verenlerin oranı %12 

iken çok seyrederim cevabı verenlerin oranı %13,5’tir.  

 

Komedi programları için hiç seyretmeyenlerin oranı %19, seyretmeyenlerin 

oranı %15 iken kararsız olanların oranı %25’tir. Seyrederim cevabı verenlerin oranı 

%23 iken çok seyrederim cevabı verenlerin oranı %18’dir. 

 

Sohbet programları için hiç seyretmeyenlerin oranı %25,5, seyretmeyenlerin 

oranı %19,5 iken kararsız olanların oranı %23,5’tir. Seyrederim cevabı verenlerin 

oranı %18 iken çok seyrederim cevabı verenlerin oranı %13,5’tir. 

 

Tabloya göz atıldığında reklamlar %62 oran ile en az seyredilen içerik,  en çok 

tercih edilen içeriğin ise %59 ile haber olduğu görülmektedir. Bu araştırmada 

“kararsızım” cevabı verenlerin tarafsız olduğu kabul edilmiştir. 
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3.2.7.TRT World’ü Bilenler Arasında İzleme Oranı Ve Yayına Ulaşma Biçimi 

 

Tablo 7: TRT World’ün İzlenme Oranı ve Yayınlara Ulaşma Yöntemi 

  Frekans Yüzde 

TRT World yayınlarını izleme 

durumu 

Evet 111 55,5 

Hayır 89 44,5 

Toplam 200 100,0 

TRT World yayınlarına ulaşma 

yöntemi 

İnternet 69 62,2 

Dijital platform 7 6,3 

Kablo TV ve Uydu 35 31,5 

Toplam 111 100,0 

 

TRT World yayınlarını izleme durumlarına göre dağılım incelendiğinde, 

katılımcıların %56,9’u izlediğini %43,1’i ise izlemediğini belirtmiştir. TRT World 

izleyenlerin yayınlara ulaşma yöntemleri incelendiğinde; %62,2’si internet, %6,3’ü 

dijital platform, %31,5’i ise Kablo TV ve uydu ile izlediğini belirtmiştir.  

 

3.2.8. TRT World İçeriklerinin İzlenme Dağılımı 

 

Katılımcıların TRT World’ü izlerken tercih ettikleri içeriklerin dağılımı  

tabloda verilmiştir.  

 

Tablo 8: TRT World İçeriklerinin İzlenme Dağılımı 

  

Hiç izlemem İzlemem Kararsızım İzlerim Çok izlerim 

n % n % n % n % n % 

Haber 5 4,5% 3 2,7% 16 14,4% 43 38,7% 44 39,6% 

Belgesel 12 10,8% 8 7,2% 25 22,5% 39 35,1% 27 24,3% 

Spor 

programı 
24 21,6% 18 16,2% 28 25,2% 23 20,7% 18 16,2% 
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Reklam-

Tanıtım 
32 28,8% 36 32,4% 28 25,2% 12 10,8% 3 2,7% 

Kültür-Sanat 

programları 
16 14,4% 10 9,0% 30 27,0% 34 30,6% 21 18,9% 

 

Bu verilere göre haber programlarını hiç izlemeyenlerin oranı %4,5, 

izlemeyenlerin oranı %2,7, kararsız olanların oranı ise %14,4’tür. İzlediğini 

belirtenlerin oranı %38,7 iken çok izleyenlerin oranı %39,6’dır.  

 

Belgesel programlarını hiç izlemeyenlerin oranı %10,8, izlemeyenlerin oranı 

%7,2, kararsız olanların oranı ise %22,5’tir. İzlediğini belirtenlerin oranı %35,1 iken 

çok izleyenlerin oranı %24,3’tür.  

 

Spor programlarını hiç izlemeyenlerin oranı %21,6, izlemeyenlerin oranı 

%16,2, kararsız olanların oranı ise %25,2’dir. İzlediğini belirtenlerin oranı %20,7 iken 

çok izleyenlerin oranı %16,2’dir.  

 

Reklam-tanıtım programlarını hiç izlemeyenlerin oranı %28,8, izlemeyenlerin 

oranı %32,4, kararsız olanların oranı ise %25,2’dir. İzlediğini belirtenlerin oranı 

%10,8 iken çok izleyenlerin oranı %2,7’dir.  

Kültür-sanat programlarını hiç izlemeyenlerin oranı %14,4, izlemeyenlerin 

oranı %9, kararsız olanların oranı ise %27’dir. İzlediğini belirtenlerin oranı %30,6 iken 

çok izleyenlerin oranı %18,9’dur.  

 

En çok tercih edilen program türünün %78,3 ile haber, en az tercih edilenin 

yüzde %13,5 ile reklam-tanıtım olduğu görülmektedir. Bu orana göre haber, diğer 

içeriklere kıyasla önem sırasında birincidir. 
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3.2.9. TRT World İzleyicilerinin İfadelere Katılım Oranları 

 

TRT World izleyen 111 katılımcının sorulan TRT World hakkındaki 14 

ifadeye katılımına ait istatistik veriler içeren tablo aşağıdadır.  

 

Tablo 9: TRT World İle İlgili İfadelere Katılma Oranları 

  

Kesinlikle 

Hayır 
Hayır Kararsızım Evet 

Kesinlikle 

Evet Ortalama 
Std. 

Sapma 
n % n % n % n % n % 

“TRT World” 

yayınlarını 
beğeniyorum. 

3 2,7% 7 6,3% 28 25,2% 50 45,0% 23 20,7% 3,75 0,95 

“TRT World” 

yayınlarını eğitici 
buluyorum. 

4 3,6% 10 9,0% 38 34,2% 45 40,5% 14 12,6% 3,50 0,95 

“TRT World” 

uluslararası bir haber 
kanalıdır. 

2 1,8% 3 2,7% 29 26,1% 40 36,0% 37 33,3% 3,96 0,93 

“TRT World” 

Türkiye ile ilgili 

haberleri dünyaya 
duyurmaktadır. 

2 1,8% 3 2,7% 29 26,1% 40 36,0% 37 33,3% 3,96 0,93 

“TRT World” 

Türkiye’yi dünyaya 
anlatmaktadır. 

1 ,9% 7 6,3% 23 20,7% 45 40,5% 35 31,5% 3,95 0,93 

“TRT World” dürüst 

habercilik 

yapmaktadır. 
2 1,8% 1 ,9% 26 23,4% 44 39,6% 38 34,2% 4,04 0,88 

“TRT World” 

tarafsız habercilik 

yapmaktadır. 
2 1,8% 3 2,7% 48 43,2% 41 36,9% 17 15,3% 3,61 0,84 

“TRT World” 
yayınları 

etkileyicidir. 
2 1,8% 8 7,2% 53 47,7% 34 30,6% 14 12,6% 3,45 0,87 

“TRT World” 
seyrettikten sonra 

Türkiye’ye karşı 

bakış açım değişti. 

3 2,7% 9 8,1% 47 42,3% 36 32,4% 16 14,4% 3,48 0,93 

“TRT World” 
seyrettikten sonra 

dünyaya bakış açım 
değişti. 

6 5,4% 19 17,1% 36 32,4% 36 32,4% 14 12,6% 3,30 1,07 

“TRT World” 

seyrederken Türkiye 

ile ilgili yeni şeyler 
öğreniyorum 

9 8,1% 20 18,0% 39 35,1% 29 26,1% 14 12,6% 3,17 1,12 

“TRT World” 

seyrederken dünya 
ile ilgili yeni şeyler 

öğreniyorum. 

8 7,2% 16 14,4% 27 24,3% 37 33,3% 23 20,7% 3,46 1,18 

“TRT World” 

seyrederken keyif 
alıyorum. 

4 3,6% 13 11,7% 41 36,9% 34 30,6% 19 17,1% 3,46 1,02 

“TRT World’ün” 

görsel öğelerini 
beğeniyorum. 

9 8,1% 10 9,0% 34 30,6% 41 36,9% 17 15,3% 3,42 1,11 
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“TRT World yayınlarını beğeniyorum.” ifadesine kesinlikle hayır cevabı 

verenlerin oranı %2,7, hayır cevabı verenlerin oranı %6,3, kararsızım cevabı 

verenlerin oranı ise %25,2’dir. Evet, cevabı verenlerin oranı %45 iken kesinlikle evet 

cevabı verenlerin oranı %20,7’dir.  

 

“TRT World yayınlarını eğitici buluyorum.” ifadesine kesinlikle hayır cevabı 

verenlerin oranı %3,6, hayır cevabı verenlerin oranı %9, kararsızım cevabı verenlerin 

oranı ise %34,2’dir. Evet, cevabı verenlerin oranı %40,5 iken kesinlikle evet cevabı 

verenlerin oranı %12,6’dır.  

 

“TRT World uluslararası bir haber kanalıdır.” ifadesine kesinlikle hayır cevabı 

verenlerin oranı %1,8, hayır cevabı verenlerin oranı %2,7, kararsızım cevabı 

verenlerin oranı ise %26,1’dir. Evet, cevabı verenlerin oranı %36 iken kesinlikle evet 

cevabı verenlerin oranı %33,3’tür.  

 

“TRT World Türkiye ile ilgili haberleri dünyaya duyurmaktadır.” ifadesine 

kesinlikle hayır cevabı verenlerin oranı %1,8, hayır cevabı verenlerin oranı %2,7, 

kararsızım cevabı verenlerin oranı ise %26,1’dir. Evet, cevabı verenlerin oranı %36 

iken kesinlikle evet cevabı verenlerin oranı %33,3’tür.  

 

“TRT World Türkiye’yi dünyaya anlatmaktadır.” ifadesine kesinlikle hayır 

cevabı verenlerin oranı %0,9, hayır cevabı verenlerin oranı %6,3 kararsızım cevabı 

verenlerin oranı ise %20,7’dir. Evet, cevabı verenlerin oranı %40,5 iken kesinlikle evet 

cevabı verenlerin oranı %31,5’dir.  

 

“TRT World dürüst habercilik yapmaktadır.” ifadesine kesinlikle hayır cevabı 

verenlerin oranı %1,8, hayır cevabı verenlerin oranı %0,9 kararsızım cevabı verenlerin 
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oranı ise %23,4’dir. Evet, cevabı verenlerin oranı %39,6 iken kesinlikle evet cevabı 

verenlerin oranı %34,2’dir. 

 

“TRT World tarafsız habercilik yapmaktadır.” ifadesine kesinlikle hayır cevabı 

verenlerin oranı %1,8, hayır cevabı verenlerin oranı %2,7 kararsızım cevabı verenlerin 

oranı ise %43,2’dir. Evet, cevabı verenlerin oranı %36,9 iken kesinlikle evet cevabı 

verenlerin oranı %15,3’tür. 

 

“TRT World yayınları etkileyicidir.” ifadesine kesinlikle hayır cevabı 

verenlerin oranı %1,8, hayır cevabı verenlerin oranı %7,2 kararsızım cevabı verenlerin 

oranı ise %47,7’dir. Evet, cevabı verenlerin oranı %30,6 iken kesinlikle evet cevabı 

verenlerin oranı %12,6’dır. 

 

“TRT World seyrettikten sonra Türkiye’ye karşı bakış açım değişti.” ifadesine 

kesinlikle hayır cevabı verenlerin oranı %5,4, hayır cevabı verenlerin oranı %17,1 

kararsızım cevabı verenlerin oranı ise %32,4’tür. Evet, cevabı verenlerin oranı %32,4 

iken kesinlikle evet cevabı verenlerin oranı %12,6’dır. 

  

“TRT World seyrettikten sonra dünyaya bakış açım değişti.” ifadesine 

kesinlikle hayır cevabı verenlerin oranı %8,1, hayır cevabı verenlerin oranı %18 

kararsızım cevabı verenlerin oranı ise %35,1’dir. Evet, cevabı verenlerin oranı %26,1 

iken kesinlikle evet cevabı verenlerin oranı %12,6’dır. 

 

“TRT World seyrederken Türkiye ile ilgili yeni şeyler öğreniyorum.” ifadesine 

kesinlikle hayır cevabı verenlerin oranı %8,1, hayır cevabı verenlerin oranı %18 

kararsızım cevabı verenlerin oranı ise %35,1’dır. Evet, cevabı verenlerin oranı %26,1 

iken kesinlikle evet cevabı verenlerin oranı %12,6’dır. 
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“TRT World seyrederken dünya ile ilgili yeni şeyler öğreniyorum.” ifadesine 

kesinlikle hayır cevabı verenlerin oranı %7,2, hayır cevabı verenlerin oranı %14,4 

kararsızım cevabı verenlerin oranı ise %24,3’tür. Evet, cevabı verenlerin oranı %33,3 

iken kesinlikle evet cevabı verenlerin oranı %20,7’dir.  

 

“TRT World seyrederken keyif alıyorum.” ifadesine kesinlikle hayır cevabı 

verenlerin oranı %3,6, hayır cevabı verenlerin oranı %11,7 kararsızım cevabı 

verenlerin oranı ise %36,9’dur. Evet, cevabı verenlerin oranı %30,6 iken kesinlikle 

evet cevabı verenlerin oranı %17,1’dir. 

 

“TRT World’ün görsel öğelerini beğeniyorum.” ifadesine kesinlikle hayır 

cevabı verenlerin oranı %8,1, hayır cevabı verenlerin oranı %9 kararsızım cevabı 

verenlerin oranı ise %30,6’dır. Evet, cevabı verenlerin oranı %36,9 iken kesinlikle evet 

cevabı verenlerin oranı %15,3’tür.  

 

İfadelere katılımda “Evet.” ve “Kesinlikle evet.” oranlarının dikkat çekici 

oranda “Hayır.” ve “Kesinlikle hayır.” oranından fazla olduğu görülmüştür.  

 

Elde edilen bilgilerden TRT World’ün beğenildiği ve marka imajının olumlu 

olduğu söylenebilmektedir. Bu perspektifte TRT World’ün izleyicilerinin tutumları 

hakkında kamu diplomasisi ve yumuşak güç oluşturma faaliyetlerinde pozitif etkisinin 

olduğu ifade edilebilmektedir. “TRT World Dürüst habercilik yapmaktadır.” İfadesi 

%73,8 ile en yüksek katılım oranına sahiptir. İkinci en çok beğeni düzeyi “TRT World, 

Türkiye’yi dünyaya anlatmaktadır.”  %72 oranındadır. 
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3.2.10. TRT World İle İlgili İfadelere Katılım Düzeyinin Cinsiyete Göre 

Değişimi 

 

TRT World ifadelerine katılım düzeyinin cinsiyete göre ortalamaları ve bu 

ortalamalar arasındaki farkın anlamlı olup olmadığının tespiti için yapılan bağımsız 

gruplarda t testi sonuçları verilmiştir. 

 

Tablo 10: Cinsiyete Göre TRT World İfadelerine Katılım Oranı 

Cinsiyet 
N Ortalama 

Std. 

Sapma 
t p 

“TRT World” yayınlarını beğeniyorum. 
Erkek 84 3,76 0,98 

0,276 0,783 
Kadın 27 3,70 0,87 

“TRT World” yayınlarını eğitici 

buluyorum. 

Erkek 84 3,44 0,95 
-1,074 0,285 

Kadın 27 3,67 0,96 

“TRT World” uluslararası bir haber 

kanalıdır. 

Erkek 84 3,99 0,96 
0,479 0,633 

Kadın 27 3,89 0,85 

“TRT World” Türkiye ile ilgili haberleri 

dünyaya duyurmaktadır. 

Erkek 84 3,99 0,96 
0,479 0,633 

Kadın 27 3,89 0,85 

“TRT World” Türkiye’yi dünyaya 

anlatmaktadır. 

Erkek 84 3,95 0,93 
-0,051 0,959 

Kadın 27 3,96 0,94 

“TRT World” dürüst habercilik 

yapmaktadır. 

Erkek 84 4,07 0,90 
0,743 0,459 

Kadın 27 3,93 0,83 

“TRT World” tarafsız habercilik 

yapmaktadır. 

Erkek 84 3,61 0,86 
-0,120 0,905 

Kadın 27 3,63 0,79 

“TRT World” yayınları etkileyicidir. 
Erkek 84 3,54 0,81 

1,838 0,069 
Kadın 27 3,19 1,00 

“TRT World” seyrettikten sonra 

Türkiye’ye karşı bakış açım değişti. 

Erkek 84 3,49 0,88 
0,211 0,834 

Kadın 27 3,44 1,09 

“TRT World” seyrettikten sonra dünyaya 

bakış açım değişti. 

Erkek 84 3,37 0,98 
1,253 0,213 

Kadın 27 3,07 1,30 

“TRT World” seyrederken Türkiye ile 

ilgili yeni şeyler öğreniyorum 

Erkek 84 3,23 1,13 
0,913 0,363 

Kadın 27 3,00 1,07 

“TRT World” seyrederken dünya ile ilgili 

yeni şeyler öğreniyorum. 

Erkek 84 3,43 1,22 
-0,484 0,629 

Kadın 27 3,56 1,09 

“TRT World” seyrederken keyif 

alıyorum. 

Erkek 84 3,43 1,07 
-0,558 0,578 

Kadın 27 3,56 0,89 

“TRT World’ün” görsel öğelerini 

beğeniyorum. 

Erkek 84 3,35 1,12 
-1,315 0,191 

Kadın 27 3,67 1,04 
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Bağımsız gruplarda t testi sonuçlarına göre; ifadelerin hiç birisine katılım 

düzeyi anlamlı düzeyde farklılık göstermemektedir. Diğer bir ifade ile kadın ve 

erkeklerin TRT World ifadelerine katılım düzeyi aynı seviyededir. 

 

3.2.11. TRT World İle İlgili İfadelere Katılım Düzeyinin Gelire Göre Değişimi 

 

TRT World ifadelerine katılım düzeyinin gelire göre ortalamaları ve bu 

ortalamalar arasındaki farkın anlamlı olup olmadığının tespiti için yapılan bağımsız 

gruplarda t testi sonuçları verilmiştir.  

 

Tablo 11: Cinsiyete Göre TRT World İfadelerine Katılım Oranı 

 Gelir Miktarı 
N Ortalama 

Std. 

Sapma F 
p 

“TRT World” yayınlarını 

beğeniyorum. 

0-500 Euro 88 3,74 0,88 

1,002 0,319 500-1200 Euro 23 3,95 1,05 

Toplam 111 3,78 0,92 

“TRT World” yayınlarını eğitici 

buluyorum. 

0-500 Euro 88 3,40 0,95 

4,187 0,043* 500-1200 Euro 23 3,86 0,94 

Toplam 111 3,50 0,96 

“TRT World” uluslararası bir 

haber kanalıdır. 

0-500 Euro 88 3,91 0,92 

2,148 0,146 500-1200 Euro 23 4,23 0,87 

Toplam 111 3,97 0,92 

“TRT World” Türkiye ile ilgili 

haberleri dünyaya 

duyurmaktadır. 

0-500 Euro 88 3,91 0,92 

2,148 0,146 500-1200 Euro 23 4,23 0,87 

Toplam 111 3,97 0,92 

“TRT World” Türkiye’yi 

dünyaya anlatmaktadır. 

0-500 Euro 88 3,90 0,96 

2,235 0,138 500-1200 Euro 23 4,23 0,75 

Toplam 111 3,96 0,93 

“TRT World” dürüst habercilik 

yapmaktadır. 

0-500 Euro 88 3,98 0,90 

3,465 0,065 500-1200 Euro 23 4,36 0,73 

Toplam 111 4,06 0,88 

“TRT World” tarafsız 

habercilik yapmaktadır. 

0-500 Euro 88 3,59 0,86 

1,359 0,246 500-1200 Euro 23 3,82 0,73 

Toplam 111 3,63 0,84 
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“TRT World” yayınları 

etkileyicidir. 

0-500 Euro 88 3,49 0,82 

1,123 0,292 500-1200 Euro 23 3,27 1,08 

Toplam 111 3,45 0,88 

“TRT World” seyrettikten sonra 

Türkiye’ye karşı bakış açım 

değişti. 

0-500 Euro 88 3,55 0,90 

2,771 0,099 500-1200 Euro 23 3,18 1,05 

Toplam 111 3,48 0,94 

“TRT World” seyrettikten sonra 

dünyaya bakış açım değişti. 

0-500 Euro 88 3,36 1,00 

2,551 0,113 500-1200 Euro 23 2,95 1,25 

Toplam 111 3,28 1,06 

“TRT World” seyrederken 

Türkiye ile ilgili yeni şeyler 

öğreniyorum 

0-500 Euro 88 3,23 1,08 

1,045 0,309 500-1200 Euro 23 2,95 1,33 

Toplam 111 3,17 1,13 

“TRT World” seyrederken 

dünya ile ilgili yeni şeyler 

öğreniyorum. 

0-500 Euro 88 3,48 1,17 

0,068 0,795 500-1200 Euro 23 3,41 1,26 

Toplam 111 3,47 1,18 

“TRT World” seyrederken 

keyif alıyorum. 

0-500 Euro 88 3,54 0,99 

2,731 0,101 500-1200 Euro 23 3,14 1,17 

Toplam 111 3,46 1,03 

“TRT World’ün” görsel 

öğelerini beğeniyorum. 

0-500 Euro 88 3,43 1,07 

0,012 0,913 500-1200 Euro 23 3,45 1,30 

Toplam 111 3,43 1,12 

*p<0,05 

 

Bağımsız gruplarda t testi sonuçlarına göre; “TRT World yayınlarını eğitici 

buluyorum.” ifadesine katılım düzeyi gelire göre anlamlı farklılık göstermektedir. 

Geliri 500-1200 Euro olanların ifadeye katılım düzeyi geliri 0-500 Euro olanların 

ifadeye katılım düzeyinden anlamlı derecede daha yüksektir. Bu bağlamda gelir düzeyi 

artan katılımcılar TRT World yayınlarını daha eğitici bulmaktadır. 

 

3.2.12. TRT World İle İlgili İfadelere Katılım Düzeyinin Televizyon İzleme 

Süresine Göre Değişimi 

 

Katılımcıların TRT World ile ilgili ifadelere katılım düzeylerinin televizyon 

izleme süresine göre ortalamaları ve bu ortalamalar arasındaki farkın anlamlı olup 

olmadığının tespiti için yapılan tek yönlü varyans analizi (One Way ANOVA) 

sonuçları tabloda verilmiştir. 
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Tablo 12: Televizyon İzleme Süresine Göre TRT World İfadelerine Katılım Oranı 

 Televizyon İzleme Süreleri 
N Ortalama 

Std. 

Sapma F 
p 

“TRT World” yayınlarını 

beğeniyorum. 

0-1 saat 73 3,77 0,95 

2,139 0,100 

1-2 Saat 12 3,17 1,03 

2-3 saat 14 3,86 0,66 

3 saatten fazla 12 4,08 1,00 

Toplam 111 3,75 0,95 

“TRT World” yayınlarını eğitici 

buluyorum. 

0-1 saat 73 3,51 0,90 

1,504 0,218 

1-2 Saat 12 3,00 1,13 

2-3 saat 14 3,64 0,74 

3 saatten fazla 12 3,75 1,22 

Toplam 111 3,50 0,95 

“TRT World” uluslararası bir 

haber kanalıdır. 

0-1 saat 73 3,92 0,94 

0,491 0,689 

1-2 Saat 12 4,17 0,58 

2-3 saat 14 4,14 0,86 

3 saatten fazla 12 3,83 1,27 

Toplam 111 3,96 0,93 

“TRT World” Türkiye ile ilgili 

haberleri dünyaya 

duyurmaktadır. 

0-1 saat 73 3,99 0,95 

0,359 0,783 

1-2 Saat 12 3,83 0,83 

2-3 saat 14 4,07 0,92 

3 saatten fazla 12 3,75 0,97 

Toplam 111 3,95 0,93 

“TRT World” Türkiye’yi 

dünyaya anlatmaktadır. 

0-1 saat 73 4,08 0,92 

0,211 0,889 

1-2 Saat 12 4,00 0,60 

2-3 saat 14 3,93 0,92 

3 saatten fazla 12 3,92 0,90 

Toplam 111 4,04 0,88 

“TRT World” dürüst habercilik 

yapmaktadır. 

0-1 saat 73 3,60 0,85 

0,492 0,689 

1-2 Saat 12 3,42 0,90 

2-3 saat 14 3,64 0,74 

3 saatten fazla 12 3,83 0,94 

Toplam 111 3,61 0,84 

“TRT World” tarafsız habercilik 

yapmaktadır. 

0-1 saat 73 3,42 0,85 

1,009 0,392 

1-2 Saat 12 3,17 0,94 

2-3 saat 14 3,57 0,76 

3 saatten fazla 12 3,75 1,06 

Toplam 111 3,45 0,87 
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“TRT World” yayınları 

etkileyicidir. 

0-1 saat 73 3,55 0,91 

0,570 0,636 

1-2 Saat 12 3,25 0,75 

2-3 saat 14 3,29 0,73 

3 saatten fazla 12 3,50 1,38 

Toplam 111 3,48 0,93 

“TRT World” seyrettikten sonra 

Türkiye’ye karşı bakış açım 

değişti. 

0-1 saat 73 3,42 0,97 

2,589 0,057 

1-2 Saat 12 2,75 1,29 

2-3 saat 14 2,86 0,95 

3 saatten fazla 12 3,58 1,31 

Toplam 111 3,30 1,07 

“TRT World” seyrettikten sonra 

dünyaya bakış açım değişti. 

0-1 saat 73 3,19 1,10 

1,391 0,250 

1-2 Saat 12 2,83 1,40 

2-3 saat 14 2,93 1,00 

3 saatten fazla 12 3,67 0,98 

Toplam 111 3,17 1,12 

“TRT World” seyrederken 

Türkiye ile ilgili yeni şeyler 

öğreniyorum 

0-1 saat 73 3,56 1,12 

1,282 0,284 

1-2 Saat 12 3,17 1,40 

2-3 saat 14 3,00 1,36 

3 saatten fazla 12 3,67 1,07 

Toplam 111 3,46 1,19 

“TRT World” seyrederken dünya 

ile ilgili yeni şeyler öğreniyorum. 

0-1 saat 73 3,46 1,02 

0,980 0,405 

1-2 Saat 12 3,42 1,31 

2-3 saat 14 3,14 1,03 

3 saatten fazla 12 3,83 0,72 

Toplam 111 3,46 1,03 

“TRT World” seyrederken keyif 

alıyorum. 

0-1 saat 73 3,51 1,15 

0,843 0,473 

1-2 Saat 12 3,00 1,04 

2-3 saat 14 3,29 0,83 

3 saatten fazla 12 3,58 1,24 

Toplam 111 3,43 1,11 

“TRT World’ün” görsel öğelerini 

beğeniyorum. 

0-1 saat 73 3,57 1,10 

0,921 0,433 

1-2 Saat 12 3,67 0,78 

2-3 saat 14 3,64 0,63 

3 saatten fazla 12 4,08 0,79 

Toplam 111 3,65 0,99 

 

Tek yönlü varyans analizi sonuçlarına göre TRT World ile ilgili ifadelerin 

hepsi için katılım düzeyi TV izleme süresine göre anlamlı düzeyde farklılık 
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göstermemektedir (p>0,05). Televizyon izleme süreleri ile ifadelere katılım oranı 

arasında anlamlı bir ilişki yoktur.  

 

3.2.13. Analiz Sonuçları 

 

Çalışmada sağlıklı verilere ulaşılması için cinsiyet, yaş, ülke, ekonomik durum 

ve diğer demografik özellikler gözetilmeksizin Anadolu Üniversitesi’nde eğitim gören 

tüm yabancı uyruklu öğrencilere ulaşılmaya çalışılmıştır. Verilerin bilgisayar ortamına 

aktarılması ve değerlendirilmesi aşamalarında Excel ve SPSS programları 

kullanılmıştır. Sosyal bilimler çalışmalarında kullanılan SPSS programına veri girişi 

öncesinde anket formlarına verilen cevaplar birebir Excel’e kayıt edilmiştir.   

 

Elde edilen verilerin değerlendirilmesiyle TRT World’ün izlenme oranının ya 

da beğeni oranının günlük televizyon izleme süresiyle, cinsiyetle, gelir düzeyiyle 

alakalı olmadığı bulgularına ulaşılmıştır. Kısaca; araştırma sonucunda elde edilen 

veriler kontrol edildiğinde hipotezlerin desteklenmediği görülmüştür. Hipotezler 

endeksli gelir düzeyi artan izler kitle TRT World yayınlarını daha eğitici bulmaktadır. 

TRT World’ün izlenme oranı tanıyan katılımcılarla ilişkilendirilebilir çünkü 

tanıyanların yarısından fazlası yani çoğunluğu yayınları izlemektedir.  

 

Katılımcılara, reel verilere ulaşabilmek ve samimi cevaplar alabilmek 

gayesiyle ankete başlarken ve cevaplarken tamamen özgür iradeye dayalı oldukları 

istedikleri anda bırakabileceği bilgisi verilmiştir. Anketin uygulama aşamasında da 

gönüllük esasına göre cevaplandırılması gerektiği göz önünde bulundurulmuştur. 

Analizlerde yaşa, cinsiyete ve günlük televizyon izleme süreleri ile TRT World 

ifadelerine katılım arasında anlamlı düzeyde ilişkiler görülmemiştir. TRT World’ün 

bilinme oranını tespit için 6. ve 7. sorular sorulmuştur. Bu sorulara 360 katılımcının 

200’ü “Evet, duydum.” ve “Bir televizyon kanalı.” şıkkını seçmiştir.   Anket formunda 

10. soru TRT World’ün izlenme oranı verisine ulaşmak için sorulmuştur. Toplamda 
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360 katılımcının 111’i “Evet.” şıkkını seçmiştir. TRT World’ü bilen 200 kişinin 111’i 

yayınların izleyicisidir. 

 

 TRT World’ün kamu diplomasisi ve yumuşak güç unsurlarına ilişkin İfadelere 

12. sorudan 25. soruya kadar toplamda 14 soruda yer verilmiştir. İfadelere katılım 

oranlarının fazla oluşu verisi göz önüne alındığında izleyiciler TRT World hakkında 

olumlu kanı sahibidir. TRT World yayınlarını beğenen ve ifadelere olumlu cevaplar 

verenlerin oranı beğenmeyerek olumsuz cevaplar verenlerden daha fazladır. Bu veriler 

ışığında; TRT World’ün marka imajı ve yayınları seyirciler tarafından beğeni ile 

karşılanmakta ve sempati ile bakılmaktadır.  

 

İzler kitle üzerinde yapılan araştırmaya göre TRT World’ün yumuşak gücünün 

varlığı ve kamu diplomasisi etkisinin olduğu görülmüştür. Elde edilen istatistikler 

akademik alan ile paylaşılmıştır. 
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SONUÇ 
 

 

 Bu çalışma TRT World’ün kamu diplomasisi etkisinin değerlendirilmesi için 

Türkiye’de eğitim gören yabancı uyruklu öğrencilere yönelik yapılmıştır. Araştırmada 

birinci ve ikinci bölümde işlenen teorik çerçevenin sonrasında üçüncü bölümde 

uygulamaya geçilmiştir. Araştırmanın uygulama kısmı, gerekli resmi izinler alındıktan 

sonra 2018’in Şubat ve Nisan ayları arasında 3 aylık dönemde yapılmıştır. Amaçlı 

örneklem yöntemi ile belirlenen katılımcılara, yüz yüze anket tekniği ile dileğine göre 

İngilizce ya da Türkçe soru formu verilmiştir. Toplamda Eskişehir’de Anadolu 

Üniversitesi’nde öğrenimine devam eden Yunus Emre ve İki Eylül Kampüsünde 

bulunan 360 yabancı uyruklu üniversite öğrencisine, gönüllülük prensibiyle anket 

uygulanmıştır. 76 farklı ülkeden gelen katılımcıların 206’sı erkek 154’ü kadındır. 

Demografik sorulara verilen yanıtlara göre, yüzde 80,3 gibi büyük çoğunluğunun gelir 

durumu 0-500 Euro arasındadır. Yüzde 73,1 oranında 18 ile 25 yaşları arasında olduğu 

görülmüştür. 

 

Uluslararası geniş ölçekte yayın yapan televizyon kanalları içinde yeni olan 

TRT World’ün izlenme durumu, yumuşak güç ve kamu diplomasisi etkisi konularının 

araştırılması için gerçekleştirilen çalışmada elde edilen verilere göre, 360 yanıtlayıcı 

arasında TRT World’ü izleyenlerin sayısı 111 olup genel sayıya oranı yüzde 30,8’dir. 

TRT World ismini duyan 200 katılımcının tüm katılımcılara oranı yüzde 55,5’e denk 

gelmektedir. TRT World’ü duyan-bilen 200 katılımcının 111’i yayınları izlemektedir. 

Oransal olarak TRT World’ü bilenlerin yüzde 55,5’i TRT World’ü izlemektedir. TRT 

World’ü izleyenlerin, TRT World ile ilgili kamu diplomasisi ve yumuşak güç 

söylemleri içeren ifadeleri kabul etme oranı, reddetme oranından daha yüksek 

çıkmıştır. Elde edilen bulgular ışığında, TRT World’ün ve içeriklerinin beğenildiği, 

kamu diplomasisi anlamında yumuşak güç etkisinin olduğu söylenebilmektedir. 

Tutumlardan birkaçına göz atacak olursak; “TRT World Türkiye’yi dünyaya 

anlatıyor.” ifadesine katılım oranı yüzde 72 oranındadır. “TRT World uluslararası bir 

haber kanalıdır.” ifadesine katılım oranının yüzde 69,3 olduğu görülmüştür. “TRT 

World dürüst habercilik yapmaktadır.” ifadesine katılım oranı ise yüzde 73,8 ile en 
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yüksek oran olarak dikkat çekmiştir. Bu bağlamda kamu diplomasisi faaliyetleri ve 

yumuşak güçten sayılan ifadelerin izleyiciler tarafından benimsendiği anlaşılmaktadır. 

 

TRT World’ün yayın türlerinden haber, yüzde 78,3 ile en çok izlenen içerik 

olurken, onu yüzde 59,4 ile belgesel, yüzde 49,5 ile kültür-sanat programları, yüzde 

36,9 ile spor programları ve en az izlenen içerik olarak yüzde 13,5 ile reklam-tanıtım 

takip etmektedir. Haber içeriğinin diğerlerine kıyasla daha çok seyrediliyor olması 

program türü önem sıralamasında onu ilk sıraya taşımaktadır. 

 

TRT World yayınlarına ulaşma yolu yüzde 62,2 oranında en çok internet 

bağlantısı ile gerçekleşmektedir. Uydu yayını, kablolu televizyon ve dijital platform 

seçeneklerinin hepsinin toplamı ise yüzde 37,8 gibi düşük bir oranda kalmaktadır. TRT 

World yayınlarını izleyen 111 katılımcıdan 69’u internet bağlantısı ile yayınlara 

ulaştıklarını belirtmişlerdir. Bu değerlendirmeler ışında klasik televizyon izleyicileri 

formatından daha farklı bir izleyici kitlesi bulunmaktadır. Televizyon aygıtı olmadan 

başka cihazlarla televizyon yayınlarının seyrediliyor olması, yeni iletişim 

teknolojilerine rağmen günümüzde hala televizyonun popülerliğini koruduğunu 

göstermektedir. Diğer taraftan uydu yayını, kablolu televizyon ve sayısal platform gibi 

mecraların düşük oranda kalması önemsiz oldukları manasına gelmese bile bugünün 

ve geleceğin favori mecrasının internet olduğunu akıllara getirmektedir. 

 

Sonuç olarak araştırmada TRT World’ün, yabancı uyruklu üniversite 

öğrencileri örneğinde kamu diplomasisi etkisi ve izlenme oranıyla ilgili verilere 

ulaşılmıştır. Gelecekte yapılacak çalışmalara ışık tutabilecek verilere ulaşılmaya 

çalışılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, TRT World’ü bilenlerin yarısından fazlası 

kanalın izleyicisi olmaktadır. Bu durumdan yola çıkarak; TRT World’ün izlenme 

oranının artırılması için tanıtım faaliyetleri yürütülebilir.  

 

TRT World’ün bilinme-duyulma oranının yükseltilmesi için tanıtım 

faaliyetlerine ağırlık verilmesi durumunda özellikle internet mecrası göz önüne 

alınmalıdır. Yayınlara ulaşanların büyük çoğunluğunun internet bağlantısı yoluyla 

izlediği ve içeriğin büyük oranda haber olduğu verisi ile bakıldığında; sosyal medya 
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üzerinden yapılacak tanıtımlar veya küresel toplumun ilgisini çekecek haberlerin 

sunulması faaliyetleri TRT World’ün reklamı için olumlu olabilir. İnsanların sosyal 

medya üzerinden yaptığı beğeniler ve üyelikler kanalın tanıtımında ve işlevselliğinde 

önemlidir. Sosyal medyada beğeni ve abone sayısının artırılması üzerine araştırmalar 

yapılabilir. Örneğin; reklam bantları, çeşitli yarışmalar, arama motorları, bilgi veren 

videolar gibi yöntemler uygulanabilir. 

 

Tanıtım faaliyetleri bağlamında CNN International kendi ülkesinin 

operasyonlarını 24 saatlik canlı yayınlarla küresel topluma servis ederken hem kamu 

diplomasisi faaliyeti hem de kanalın reklamını yapmıştır. Tanıtım faaliyetlerine bu 

örnekten kıyasla; TRT World, Türkiye’nin gerçekleştireceği büyük operasyonları 

kendine has yorumu ile tüm dünyaya canlı yayınlarla servis edebilir. Canlı yayınlar 

sırasında izleyiciyle paylaşılan yorumların devletin kamu diplomasisi stratejisi ile 

uyum içinde olması gerekmektedir. Kanalda hizmet veren çalışanların mesleki ve 

İngilizce yeterliliği bir ölçü iken Türkiye’nin iç ve dış politikasını iyi anlamaları da 

önemlidir. Bu konuda çalışanlara eğitimler verilebilir. 

 

Yayınlanan programların türleri ve içerikleri çeşitlendirilebilir. Türk 

gastronomisinin, kültürünün ve yaşam tarzının anlatıldığı ilgi çekici yapımlar servis 

edilebilir. Bu çerçevede kamu diplomasisi faaliyetlerinden olan turizm ve öğrenci 

değişim programlarına yönelik programlar hazırlanabilir. 

 

Türkiye’nin dışarda veya içerde organize ettiği fuarların ve uluslararası 

organizasyonların tanıtımı yapılabilir. Büyük ölçekli organizasyonlar ile kalabalık 

kitlelere daha kolay ulaşılarak kamu diplomasisi faaliyetlerinden sayılan kültürel 

yakınlaşma sağlanabilir.  

 

İzleyicinin aktif olması için internet sitesi veya cep telefonlarına yönelik 

uygulamalar aracılığı ile çekilen görsellerin haber merkezi yetkililerine kolayca 

gönderilmesi sağlanabilir. Bu sayede seyirci, hem haber alma kaynakları arasına 

eklenebilir hem de aktif konuma geçebilir. 
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Kıyasıya rekabetin yaşandığı bu alanda geri kalmamak için şüphesiz güncel 

teknolojileri çok iyi takip etmek ve hemen adapte olmak gerekmektedir. Hem 

habercilik hem de teknolojik unsurlarda dinamik bir duruş sergileyerek rakiplerin hep 

bir adım önünde olmaya çalışmak önemlidir. Yeni teknolojilerden sayılan yapay 

zekâdan uluslararası yayıncılık alanında nasıl faydalanılabileceği konusunda 

araştırmalar yapılabilir. 

 

Kültürel etkileşim ve imaj analizi konuları kamu diplomasisi ile ilgilidir. Bu 

perspektiften bakıldığında; her bölümde bir ülkenin ele alındığı, Türkiye’nin o ülkeyi 

nasıl gördüğü ve onların da Türkiye’ye bakış açısının değerlendirildiği programlar 

yapılabilir. Daha fazla izleyiciye ulaşmak için o ülkenin en çok televizyon izlenen 

saatine göre ayarlanabilir.  

 

Dünyanın herhangi bir yerinde doğal afet yaşanması durumunda, TRT World 

ve Türk Kızılay’ı birlikte çalışarak yayıncılık ve insani yardım faaliyetlerini 

senkronize gerçekleştirebilirler. İnsani yardımlar yapılırken aynı zamanda 

mağduriyetlerin giderilmesi kapsamında afet bölgesinden görüntüler küresel topluma 

canlı yayınlar ile servis edilebilir. Kamu diplomasisi ve yumuşak güç bağlamında 

bölge halkının gözünde olumlu imaj sağlanabilir. 

 

Modern iletişim teknolojilerine rağmen günümüzde televizyon hala en popüler 

kitle iletişim aracı olma özelliğini korumaktadır. Kolay ulaşılabilirlik, ucuz ve yaygın 

olması gibi avantajları ile uzunca bir süre daha cazibesini devam ettirme potansiyeline 

sahiptir. Bilgisayar, cep telefonu ve pek çok teknolojik aygıt vasıtasıyla televizyon 

yayınlarına, internetin olduğu her yerde kolayca ulaşılabilmektedir.  

 

Egemen devletler, televizyonun popülerliğinin yeni teknolojilere rağmen 

devam ettiğinin farkındadır. Büyük topluluklara ulaşmak ve sempati toplamak için dış 

yayıncılık faaliyeti yürüten televizyon kanallarını kullanarak mücadele 

vermektedirler. Zor rakiplerden oluşan ve sürekli değişime maruz kalan bir alanda 

mücadele etmek büyük bir efor ve tecrübe gerektirmektedir.  

 



82 
 

Egemen devletlerin küresel ölçekte yayın yapan televizyon kanallarının yayın 

hayatları ile TRT World’ünki kıyaslandığında, TRT World’ün henüz yeni bir kanal 

olduğu görülmektedir. Bu bağlamda yeni olan TRT World kanalının kamu diplomasisi 

ve yumuşak güç etkisinin incelendiği akademik bir çalışma alana kazandırılmıştır. 

Gelecekte yapılacak çalışmalarda dış yayıncılık ve kamu diplomasisi konularında TRT 

World ile diğer küresel rakiplerinin kıyaslandığı araştırmalar yapılabilir. 
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EK-1 

 

Bu anket; T.C. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yaptığım yüksek 

lisans tezi kapsamında, Türkiye’ye gelen yabancı uyruklu öğrencilerin “TRT World” 

hakkındaki görüşlerinin değerlendirilmesi amacıyla yapılmaktadır. 5 dakikanızı ayırarak 

çalışmamıza katkı sağlama nezaketinde bulunduğunuz için teşekkür ederim. Anketi 

cevaplamanız özgür iradenize bağlıdır. İstediğiniz zaman cevaplamaktan vazgeçebilirsiniz. 

          Name: İhsan KINAY  / e-mail: ihsanay@hotmail.com  

GSM : 0 532 156 08 80 

 

1. Yaşınız:     (  ) 18-25             (  ) 26-30                (  ) 31-45                   (  ) 45 Üstü  

2. Cinsiyetiniz:                            (  ) Kadın              (  ) Erkek 

3. Türkiye’ye hangi ülkeden geldiniz? ……………………………………………… 

4. Aylık geliriniz :  (  ) 0-500 Euro     (  ) 501-1200 Euro      (  ) 1201-2500 Euro                                      

(  ) 2500 Euro üzeri 

5. Hangi fakültede eğitim görmektesiniz? : ….……………………………………… 

6. Daha önce “TRT World” ismini duydunuz mu ?   

(  ) Evet, duydum.                           (  ) Hayır, duymadım. 

Altıncı soruya cevabınız hayır ise anketimizin geri kalan sorularına cevap vermenize gerek 

kalmamıştır. Katılımınız için teşekkür ederim.  

7. “TRT World” size neyi çağrıştırıyor?  

(  ) Bir futbol takımı      (  ) Bir televizyon kanalı              (  ) Bir eğitim kurumu  

(  ) Bir siyasi parti   (  ) Diğer, lütfen yazınız …………………… 

 

8. Hangi sıklıkla televizyon izlersiniz ? 

 

(  ) Her zaman      (  ) Çoğu Zaman       (  ) Ara sıra      (  ) Nadiren            (  ) Hiç 

 

 8.1 Günde kaç saat televizyon izlersiniz?  

Lütfen yazınız: ........ saat …. dakika 

 

9. Televizyonda en çok hangi programları seyredersiniz? Lütfen size uygun bir rakamı seçiniz.  

5- Çok izlerim.    4- İzlerim.       3- Kararsızım.    2- İzlemem.     1- Hiç izlemem.    

Haber 5 4 3 2 1 

Sinema 5 4 3 2 1 

Belgesel  5 4 3 2 1 

Spor programları  5 4 3 2 1 

Müzik klipi  5 4 3 2 1 

mailto:ihsanay@hotmail.com
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Reklam   5 4 3 2 1 

Dizi Film  5 4 3 2 1 

Bilgi yarışma  5 4 3 2 1 

Gerçek kesitler  5 4 3 2 1 

Komedi programları  5 4 3 2 1 

Sohbet Programları  5 4 3 2 1 

Diğer, lütfen yazınız  ……………………………………………... 5 4 3 2 1 

 

 

10. “TRT World” yayınlarını izliyor musunuz? 

(  ) Evet, izlerim.                   (  ) Hayır, izlemem. 

 

Onuncu soruya cevabınız hayır ise anketimizin geri kalan sorularına cevap vermenize gerek 

kalmamıştır. Katılımınız için teşekkür ederim. 

 

10.1. Cevabınız “evet” ise “TRT World” yayınlarına hangi yolla ulaşıyorsunuz?  

 (  ) Uydu yayını   (  ) İnternet bağlantısı  (  ) Kablolu Tv  (  ) Dijital platform  

 

 10.2. “TRT World” yayınlarını nerede izliyorsunuz? 

 (  ) Kendi ülkemde seyrediyorum.   (  ) Türkiye’de seyrediyorum. 

 (  ) Diğer, lütfen yazınız …………………… 

 

Sıradaki 11. soruyu cevaplarken lütfen size uygun bir rakamı seçiniz  

     5- Çok izlerim.    4- İzlerim.       3- Kararsızım.    2- İzlemem.     1- Hiç izlemem.   

11. “TRT World” izlerken hangi içerikleri tercih ediyorsunuz?  

Haber  5 4 3 2 1 

Belgesel  5 4 3 2 1 

Spor programları  5 4 3 2 1 

Reklam-Tanıtım  5 4 3 2 1 

Kültür-Sanat programları  5 4 3 2 1 

Diğer, lütfen yazınız ……………………………………….. 5 4 3 2 1 

 

Sıradaki soruları cevaplarken lütfen size uygun bir rakam seçiniz. 

   5- Kesinlikle evet.    4- Evet.    3- Kararsızım.     2- Hayır.       1- Kesinlikle Hayır.   

12. “TRT World” yayınlarını beğeniyorum. 5 4 3 2 1 

13. “TRT World” yayınlarını eğitici buluyorum.  5 4 3 2 1 

14. “TRT World” uluslararası bir haber kanalıdır.  5 4 3 2 1 

15. “TRT World” Türkiye ile ilgili haberleri dünyaya duyurmaktadır.  5 4 3 2 1 

16. “TRT World” Türkiye’yi dünyaya anlatmaktadır.  5 4 3 2 1 

17. “TRT World” dürüst habercilik yapmaktadır.  5 4 3 2 1 

18. “TRT World” tarafsız habercilik yapmaktadır. 5 4 3 2 1 
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19. “TRT World” yayınları etkileyicidir.  5 4 3 2 1 

20. “TRT World” seyrettikten sonra Türkiye’ye karşı bakış açım değişti.  5 4 3 2 1 

21. “TRT World” seyrettikten sonra dünyaya bakış açım değişti.  5 4 3 2 1 

22. “TRT World” seyrederken Türkiye ile ilgili yeni şeyler öğreniyorum.  5 4 3 2 1 

23. “TRT World” seyrederken dünya ile ilgili yeni şeyler öğreniyorum.  5 4 3 2 1 

24. “TRT World” seyrederken keyif alıyorum.  5 4 3 2 1 

25. “TRT World’ün” görsel öğelerini beğeniyorum. 5 4 3 2 1 
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EK-2  

 

This survey; In order to evaluate the opinions of “TRT World” foreign students 

coming to Turkey within the scope of the graduate thesis I have done at R.T. Selçuk 

University Social Sciences Institute. Thank you for your kindness to contribute my work by 

taking 5 minutes. Answering to the survey depends on your free will. You can stop answering 

at any time. 

Name: İhsan KINAY e-mail: ihsanay@hotmail.com  

 GSM : +90 532 156 08 80 

1. Your age:     (  ) 18-25             (  ) 26-30                (  ) 31-45                   (  ) Over 45  

2. Gender:         (  ) Female                         (  ) Male 

3. From which country do you come to Turkey? …………………………………….. 

4. Your monthly income:  (  ) 0-500 Euro  (  ) 501-1200 Euro   (  ) 1201-2500 Euro                            

(  ) Over 2500 Euro 

5. At which faculty are you studying? : ……………………………………………… 

6. Have you heard of “TRT World” before?   

(  ) Yes, I have.            (  )  No, I haven’t. 

If your answer to question six is no, you don’t need to answer the remaining questions of 

our survey. Thank you for your participation.  

7.  What does "TRT World" mean to you?     

(  ) A soccer team    (  ) A television channel      (  ) An educational institution       

    (  ) A political party  (  ) Other, please type …………………… 

 

8. How often do you watch TV? 

(  ) Always       (  ) Often              (  ) Sometimes             (  ) Rarely                (  ) Never 

 

 8.1 How many hours a day are you watching TV?   

Please Type : ...... hour-hours   ….  munites  

 

9. Which programs do you watch most on TV? 

Please choice a number for self. 5- Many watch. 4- Watch. 3- Undecided.   2- Don’t Watch  1- 

Never Watch 

News 5 4 3 2 1 

Cinema 5 4 3 2 1 

Documentary 5 4 3 2 1 

Sports programs 5 4 3 2 1 

Music video 5 4 3 2 1 

mailto:ihsanay@hotmail.com
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Advertisement 5 4 3 2 1 

Tv series 5 4 3 2 1 

Quiz show 5 4 3 2 1 

Realty show 5 4 3 2 1 

Comedy show 5 4 3 2 1 

Talk Show 5 4 3 2 1 

Other, please type  ………………………………………..... 5 4 3 2 1 

10. Do you watch “TRT World” broadcasts? 

(  ) Yes, I have.                (  ) No, I haven’t. 

If your answer to question ten is no, you don’t need to answer the remaining questions of 

our survey. Thank you for your participation. 

10.1. If your answer is “yes”, how do you reach “TRT World” broadcasts? 

 (  ) Satellite broadcasting              (  ) Internet connection 

 (  ) Cable Tv                                  (  ) Digital platform 

 

 10.2. Where do you watch "TRT World" broadcasts ? 

 (  ) I am watching in my country     (  ) I am watching in Turkey 

 (  ) Other, please type …………………… 

 

Please choice an appropriate number when you answer the 11th question. 

     5- Many watch.       4- Watch.         3- Undecided.      2- Don’t Watch     1- Never Watch 

11. What contents do you prefer when watching “TRT World”? 

News 5 4 3 2 1 

Documentary 5 4 3 2 1 

Sports programs 5 4 3 2 1 

Advertisement 5 4 3 2 1 

Art and culture programs     5 4 3 2 1 

Other,please type……………………………..………………….…. 5 4 3 2 1 

 

Please choice an appropriate number when answering next questions.  

5- Definitely yes.     4- Yes.    3- Undecided.      2- No.            1- No Never. 

12. I like “TRT World” broadcasts. 5 4 3 2 1 

13. I think “TRT World” have educational publication. 5 4 3 2 1 

14. “TRT World” is an international news channel. 5 4 3 2 1 

15. “TRT World” announces news about Turkey to the World. 5 4 3 2 1 

16. “TRT World” tells Turkey to the world. 5 4 3 2 1 

17. "TRT World" is an honest journalist. 5 4 3 2 1 
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18. "TRT World" is a neutral journalist. 5 4 3 2 1 

19. “TRT World” publications are impressive. 5 4 3 2 1 

20. After watching “TRT World”, my perspective on Turkey changed. 5 4 3 2 1 

21. After watching “TRT World”, my perspective on the world changed. 5 4 3 2 1 

22. When I watch "TRT World" I learn new things about Turkey. 5 4 3 2 1 

23. When I watch "TRT World" I learn new things about the world. 5 4 3 2 1 

24. I enjoy watching "TRT World". 5 4 3 2 1 

25. I like visual items of “TRT World”. 5 4 3 2 1 
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T. C.  

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü 

 

Özgeçmiş  

         

 

Adı Soyadı: İhsan Kınay 

Doğum Yeri: Eskişehir 

Doğum Tarihi: 29.10.1977 

Medeni Durumu: Evli 

Öğrenim Durumu 

Derece: Okulun Adı: 

İlköğretim: Eskişehir Necati Bey İlkokulu 

Ortaöğretim: Eskişehir Atatürk Ortaokulu 

Lise: Eskişehir Atatürk Lisesi 

Lisans. Anadolu Üniversitesi, İktisat Fakültesi - Kamu Yönetimi 

Yüksek Lisans. Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü - Radyo Televizyon ve Sinema 

Becerileri: Grafik Tasarım, Kurgu, Işık, Ses, Kamera ve Fotoğraf Çekimi 

İlgi Alanları: Motosiklet, Yeni İletişim Teknolojileri, Medya Araştırmaları 

Halen Yaptığı İş: Anadolu Üniversitesi Dijital Pano Yönetimi ve İhale Çekimi 

E-mail: ihsankinay@anadolu.edu.tr 

Adres: Şeker Mah. Şahinbey Sok. Birlik Apt. 2-19 26120 Eskişehir 


