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SÖZEL SUNUM ÖZETLERİ
MEDYANIN COVİD-19 PANDEMİSİ İLE SINAVI: MEDYANIN PANDEMİ SÜRECİNDE
SOSYAL SORUMLULUK YAKLAŞIMI BAĞLAMINDA ANALİZİ
Mihalis (Michael) KUYUCU
Türkiye
Öz: İlk Çin’in Wuhan Bölgesinde görülen ve bir anda dünyaya yayılan Covid-19 virüsünün ortaya çıkarttığı pandeminin tüm sektörlere olduğu kadar medyaya da derin etkileri olmuştur. Medya sektörü
Covid-19 pandemisinden farklı boyutlarda etkilenerek birden çok konuda medyanın tartışılmasına neden olmuştur. Medyanın ekonomik yapısına olan etkisi ve medyanın takip edilirlik oranlarına olan etkisi
medyada arz – talep dengesini etkilerken, medyanın pandemi sürecinde takip ettiği yayın politikası bir
kez daha “medyada güven sorunsalı” kavramını tartışmaya açmıştır. Pandemi ile birlikte başlayan sosyal
kısıtlamalar pek çok sektörün durma noktasına gelmesi gibi ana akım televizyon kanallarının içerik üretimine olumsuz etki ederken, içeriklerine almayı planladıkları reklamların da iptal edilmesine neden
olmuştur. Bunun yanında tematik televizyon kanalları, haber verme işlevleri nedeniyle izlenilirlik oranlarını arttırmıştır. Covid- 19 pandemisinde yaşanan travma ve şok, toplumun haber alma ihtiyacını daha
da arttırmış ve bunun sonucunda tematik televizyon kanalları izlenirliklerini, sosyal medya ise kullanım
yoğunluğunu haber verme işlevlerinden dolayı arttırmıştır. Bu artan talep karşısında “acaba medya covid-19 pandemisi sırasında üstüne düşen sorumlulukları yerine getirmeyi başardı mı?” sorusu gündeme
gelmiştir. Yine bu dönemde medyanın içerik üretimin yanı sıra kendi insan kaynakları politikalarında
pandemi önlemlerini alıp almadığı da önemli bir tartışma konusu olmuştur. Bu çalışmada televizyon
kanallarında sunulan içeriklerde covid-19 pandemi ile ilgili yapılan haber ve bilgilendirmede medyanın
rolü, hangi mecraların pandemi döneminde daha aktif olduğu, medyanın sağlık bakanlığının iletişim
politikalarıyla nasıl bir işbirliği içine girdiği, topluma tarafsız bilgi verme konusunda üstüne düşen görevleri yapıp yapmadığı konuları üzerine derinlemesine bir araştırma yapılmıştır. Araştırma sonucunda
covid-19 pandemi döneminde medyanın televizyon ayağında halkı bilgilendirme konusunda sağlık bakanlığının verilerine sadık kalındığı ama alınan önlemler ve virüsün kaynağı hakkında yapılan haberlerde nötr kaldığı görülmüştür. Sosyal medya ise daha özgür ve sansürsüz bir mecra olması nedeniyle
gerek covid-19 virüsünün kaynağı, gerekse alınan önlemler ve uygulamalar konusunda daha eleştirel bir
bakış açısı içinde olmuştur. Yazılı basın özellikle sokağa çıkma yasaklarında yaşadığı dağıtım sorunları
ve talep düşüklüğü nedeniyle pandemi döneminde sadece bilgi aktarıcı bir rol üstlenirken, radyo mecrası
belki de tarihin en sönük dönemini yaşamış ve sadece bir müzik kutusu olarak yayınlarına devam ederek
covid-19 pandemisi ile ilgili nerdeyse kayda değer hiçbir içerik paylaşımında bulunmamıştır. Medyanın
covid-19 pandemisinde tartışılan diğer özelliği ise toplumu pandemi ile ilgili önlemleri uygulamaya
davet ederken kendisinin bu önlemlere uymaması olmuştur. Medya işletmelerinin başarısız insan kaynakları politikaları sonucunda hemen hemen her medya işletmesinde covid vakaları rastlanırken bazı
kurumlarda covid nedenli ölümler de yaşanmıştır. Medyanın covid-19 pandemisinde içeriklerinde pandemi konusunu çok fazla işlemediği de tespit edilmiştir. Pandemi ile ilgili sadece haber kanalları içerik
üretirken bu içerikleri üretenler dahi yayın sırasında maske takmaması dikkat çekmiştir. Pandeminin
birinci dalgasının bitiminde yaşanan kısmi normalleşme sırasında çekilen dizilerin ve televizyon programlarının nerdeyse hiç birinde pandemi konusuna değinilmemiş ve sosyal mesafe, maske takma gibi
temel önlemler alınmamıştır. Tüm bu faktörler göz önüne alındığında medyanın covid-19 pandemisine
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karşı verdiği sınavda başarılı olmadığına dair önemli tezler ortaya çıkmaktadır. Medyanın pandemi döneminde sosyal sorumluluk anlayışına ne kadar uyduğunun tartışmaya açılması ve medyanın işlevlerinde sosyal sorumluluklara hangi oranda uyduğu konusu masaya yatırılmalıdır.
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