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Bilgilenmek mi, 
Bilişmek mi?
Genellikle kullanılan biçimiyle 
“Bilgi Toplumu” olmaya çalışıyoruz. 
Aslında bu ifadenin yanlış olduğunu 
dergimizin 113. sayısında, yine bu 
köşeden paylaşmış, doğrusunun 
“Bilişim Toplumu” olduğunu uzun 
uzun açıklamıştım. Bilgi toplumu her 
şeyi bilen toplum algısı yaratmakta. 
Toplum gerçekten her şeyi biliyor mu? 
Bilgiyi nereden alıyor, nasıl öğreniyor?

Bilginin paylaşılması esasına 
dayalı toplum biçimine “Bilişim 
Toplumu” denmekte. Bilginin 
paylaşılması günümüzdeki iletişim 

olanakları ile çok kolay ve hızlı olmaktadır. 
Bilginin paylaşılması gündeme gelince, biz 
bilişimcilerin aklına ilk anda bilişim sistemleri, 
internet ve mobil aygıtlar geliyor. 

Radikal Gazetesi’nde 14 Haziran 2014 
tarihinde yayımlanan Ipsos Sosyolog’un 
Nisan 2014’te 20 ülkede yaptığı televizyon 
izleme alışkanlıkları “Chanelling TV Habits” 
araştırmasına [1] göre 4 küresel vatandaştan 
birisi televizyonu bilgisayar ve dizüstü 
bilgisayardan izliyor. 

Dünya çapında bakıldığında, %86 gibi bir 
çoğunluğun televizyon programlarını, 
bugün de eskiden olduğu gibi yayın anında 
televizyondan izlediği; aynı araştırmaya göre 
Türkiye’nin televizyon yayınını mobil aygıt 
ya da bilgisayardan izlemek yerine %90 
oranla televizyondan izlemeyi tercih ettiği 
görülmektedir.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine 
göre ülkemizde 20 milyona yakın hane 
bulunmaktadır. TÜİK’in Mayıs 2014’te 
yayınladığı “İstatistiklerle Aile” raporuna 
göre [2] halkın sosyalleşme ortamının aile 
olduğu; aile ortamında da sosyalleşme aracı 
olarak televizyonun her zaman önemli bir yer 
tuttuğu görülmektedir. Bunu güçlendiren bir 
veri de, 2009 yılında yayınlanan ve Hacettepe 
Üniversitesi tarafından yapılan “Türkiye 
Nüfus ve Sağlık Araştırması 2008” raporudur 
[3]. Rapora göre (sf. 35) dayanıklı tüketim 
mallarına sahip hane halkının buzdolabından 
(%97,6) sonraki tercihi %95,9 ile televizyon 
olmuştur.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun 
(BTK) yayınladığı 2014 yılı birinci üç 
aylık döneme ilişkin “Türkiye Elektronik 
Haberleşme Sektörü Üç Aylık Pazar Verileri 
Raporu”na göre [4],  ülkemizdeki genişbant 
internet abone sayısı 35 milyon, kablo internet 
abonesi 492 bin olmuştur. Kablo TV abone 
sayısı 1 milyon 166 bin 268, Teledünya abonesi 
603 bin 38, IPTV abonesi 308 bin 315, yurt içi 
Digiturk abonesi 2 milyon 956 bin 344, yurt içi 
D-Smart abonesi 1 milyon 649 bin 191 adet 
olmuştur. Aynı rapora göre 51 milyonu 3G 
abonesi olmak üzere 70 milyon mobil abone 
bulunmaktadır.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) 
tarafından Mart 2013’te yayınlanan “Televizyon 

İzleme Eğilimleri Araştırması – 2012” 
raporuna [5] göre, araştırmaya katılan 1219 
kadın ve 1306 erkek (toplam 2525) deneğin 
televizyon yayınlarını takip ettiği aygıtların 
başında %98,6 ile televizyon gelmektedir. 
Deneklerin %7,9’u bilgisayardan, %0,2’si de 
cep telefonu ve %0,1’i diğer aygıtlardan yayın 
izlemeyi tercih etmektedir.

Evlerdeki televizyon sayısının %60,8’inde 1 
adet, %31,0’ında 2 adet ve %8,2’sinde 3 adet ve 
üzerinde olduğu görülmektedir.

Hafta içi ortalama 3,7 saat televizyon 
izlenmekte olan ülkemizde, yayınların %79’u 
uydu anteni ile, %17,3’i normal anten ile, 
%12,6’sı dijital platformlar ile, %5,2’si kablo tv 
ile, %0,6’sı IPTV ve %0,1’i diğer ortamlardan 
izlenmektedir. Araştırmada televizyon 
programlarının izlenme sıklığına göre %76,7 
ile yerli diziler, %74,5 ile haberler ve %49,7 ile 
Türk filmleri başta gelmektedir.

Dönemsel olarak bu oranlarda oynamalar olsa 
bile genel olarak %50’ye yakın internet erişimi 
olan bir ülkede internete erişenlerin biliştiğini, 
bilgileri paylaştığını ve etkileşimli ortamların 
olanaklarından yararlanmaya çalıştığını 
söyleyebiliriz. Ancak, hanehalkının büyük bir 
kesiminin televizyon başından ayrılmayarak 
yalnızca bilgilendiğini de görmezden 
gelemeyiz.
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