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Özet
Çalışmaya kaynaklık eden yüksek lisans tezinde## Söz konusu tez PDF biçiminde http://www.geocities.com/osmank9/PDFTEZ.zip adresinden indirilebilir. mobil iletişim teknolojileri ve etkileşimli yayıncılık kavramları ile bu ikisi arasındaki ilişki incelendi. Tez için yapılan anket çalışmasıyla insanların mobil cihazları kullanarak habere veya içeriğe erişmeyi ve haber merkezlerindeki kişilerle etkileşimi tercih edip etmeyecekleri sorgulandı. Çalışmada ve bildiride geçen “içerik sağlayıcı firmalar” tabiri, medya şirketlerini kapsadığı gibi, mobil teknolojiler alanında uygulama geliştiren ve bu uygulamaları mobil telekom operatörlerine pazarlayan firmaları da içeriyor.
Giriş
1995-2002 seneleri arasında Internet ve mobil iletişim, teknoloji alanında çokça konuşulan kavramlardandı. Bu süre zarfında medya da bu kavramlarla ilişkilendirildi.

Artık değişik teknolojiler, kullanıcılara** Bildiri boyunca “kullanıcı” kelimesi okur, dinleyici ve izleyici kelimeleri ile eşanlamlı olarak kullanılmıştır., istedikleri içeriğe istedikleri zamanda ve yerde ulaşabilmeleri için değişik fırsatlar sunuyor.

İnsanların günlük hayattaki en belirgin özelliği, sürekli hareket halinde olmaları. Geçtiğimiz on yılın başında çoğu insanın iletişim kurmak için o kadar fazla seçeneği yoktu. Artık mekândan bağımsız olarak, cebimizdeki mobil iletişim cihazının şarjı elverdiği sürece özgürüz*** Çeşitli firmalar, şarj sorununu aşmak için kinetik enerjiden faydalanan “mobil şarj cihazları” da üretiyorlar.*.

Mobilite kavramı, aslında gelecekte kullanılacak tüm haberleşme aygıtlarında varolacağı için, vurgulanmasına bile gerek kalmayacak. McLuhan’ın, iletişim araçlarını insanın duyularının ve organlarının uzantıları olarak görmesi gibi rahatlıkla şu fikir de savunulabilir: Şimdiye kadar iletişim araçlarını üretenler insanın mobil yönünü gereği gibi değerlendirmediler. İnsanoğlu mobilse, kullandığı iletişim teknolojileri de onun gibi olabilmeli. Bu ihtiyaçtan öte bir gereklilikti ve hızla gerçekleşmekte. Çalışma boyunca kullanılan yayıncılık, gazetecilik, iletişim, haber gibi terimlerin başına mobil kavramı getirildi ve tüm terimlere uzamdan bağımsız iletişim açısından yaklaşıldı.

Marmara Üniversitesi bünyesinde hazırladığım yüksek lisans tezimde savunduğum fikirleri şu cümlelerle özetleyebilirim: Geleneksel medya ve Internet yoluyla ulaşılan haber kaynaklarına, mobil Internet veya mobil iletişim sayesinde, cep telefonu benzeri gezgin veya mobil cihazlarla da ulaşılacak. Bu sayede, kullanıcı (okur ya da dinleyici veya izleyici) medyayla ve içerik üretenlerle şimdikinden daha fazla etkileşimlilik içerisinde olacak. Etkileşimlilik de medyanın okuyucularıyla arasında olması gereken ama Internet'in kullanımına kadar genelde eksik kalan yönüydü. Şimdi, mobil teknolojilerin ilerlemesiyle etkileşimlilik, mobil iletişim ile birlikte medyada daha etkin uygulanabilecek.

Bildiriye kaynaklık eden çalışmada, mobil iletişim ve mobil Internet kavramları, cepte taşınan akıllı enformasyon cihazlarından bir içerik okyanusu olarak Internet’e ve daha fazlasına erişilebilen bir dünyadan bahsetmek için kullanıldı. Ele alınan örnek ve uygulamalar, bazısı basın sektörünün dışından da olsa, yayıncılıkta ya da gazetecilikte (bilgi toplama ve iletmede) kullanılabilecek uygulamalar. Kısacası söz konusu çalışmada, ufukta görünenler ve bu alanın uzmanları tarafından anlatılanlardan faydalanarak ‘terra incognita’dan bahsediliyor.
1. Mobil İletişim ve Internet
Mobil iletişim kullanıcıların iletişim esnasında mekândan bağımsız olabildikleri, hareket özgürlüğüne sahip oldukları iletişim şeklidir.

Internet dendiğinde çoğu kişinin aklına capcanlı, bol renkli, hareketli resimlerle dolu sayfalardan oluşan bir bilgi okyanusu geliyor. Mobil (ya da kablosuz) Internet kavramını duyduğumuzda da doğal olarak bilgiye, cep telefonu gibi mobil cihazlar üzerinden, bu görsel zenginlik eşliğinde ulaşacağımız düşüncesi baskın olmaya başlıyor.

Bu düşüncenin doğruluğunu gelecek zaman aralıklarını göz önüne alarak incelemek gerekli. Bu alanda çalışan teknoloji firmalarının ve uzmanların ifadeleri ve yapılan araştırmalar üçüncü nesil (3G) mobil ağ teknolojilerinin uygulama safhasına konması ve mobil cihazlardaki görüntüleme tekniklerinin geliştirilmesiyle cep telefonlarının veya benzer mobil terminallerin mobil iletişime görsellik anlamında önemli bir boyut kazandıracağını ortaya koyuyor.

Bir Mobil Internet servisi,
	Cep telefonlarıyla ya da küçük mobil cihazlarla kullanılabilecek şekilde özelleştirilmiştir;
	Kullanıcının ihtiyacı olan bilgi ve hizmeti verecek şekilde kişiselleştirilebilir;

Kullanıcıyı belli bir konumda bulunmaya zorlamaz; mobil şebekenin kapsama alanı dahilinde olan herhangi bir yerden hiçbir kablo ya da bilgisayar bağlantısına ihtiyaç duyulmadan bu servislere erişilebilir.
2. Etkileşimliliği Tanımlamak
Etkileşimliliğin ilk ve en basit seviyesi kullanıcıya içeriğe erişimi denetleme konusunda izin verir. Örneğin televizyon basit etkileşimli bir araçtır. Çünkü seyretmek istediğimiz programları seçmemize, onları açmamıza ve kapatmamıza izin verir. TV ’ye bir video kayıt cihazı eklediğimizde etkileşimliliği artırırız. Televizyonlar, VCR ’lar, telefonlar gibi günlük hayatta kullandığımız birçok cihazda bulunan etkileşimlilik, kullanıcıya bilgiye erişimi denetleme kabiliyeti verir, daha fazlasını değil.

Etkileşimliliğin ikinci ve daha karmaşık seviyesi, kullanıcılara materyale erişme konusunda kendi yollarını seçme konusunda izin verir. Böylece bilgisayarlar, geniş depolama kapasiteleri ve talebe bağlı olarak bilgiye erişebilme yetenekleriyle etkileşimliliği artırmış olurlar. Bilgisayarlar sadece içeriğin hangi parçalarının ilgimizi çektiğini seçmemizi ve doğrudan o parçaya gitmemizi değil,aynı zamanda o materyalleri daha kullanışlı biçimde yeniden ele almamızı, işlememizi ve orijinal materyalin yeni hallerini depolamamızı mümkün kılar.

Etkileşimliliğin üçüncü ve en üst seviyedeki hali –ki günümüzde hâlâ öncelikle teorik anlamda konuşulmaktadır, kullanıcılara eyleme devam ettikleri müddetçe çevrelerini değiştirme imkânı verir, böylelikle sadece kendi tecrübelerini değil, aynı zamanda sonraki kullanıcıların tecrübelerini de sunar.

Etkileşimliliğin bu seviyesinde bilgisayar, kullanıcının ihtiyaçlarına talebe göre cevap verir ve hatta kullanıcının isteğini sezip önceden eyleme geçer. Bu noktada etkileşimliliğin kalitesi canlı organizmalar arasındakini en yakın biçimde taklide dayanır; her iki durumda da süregiden bir ilişkide sürekli bir değişim sözkonusudur. Bilgisayar oyunları ve eğitime yönelik çokluortamlar bu etkileşimlilik seviyesine en çok yaklaşan uygulamalar.

İstenilen zamanda ve istenilen miktarda içerikten faydalanılabilmesi kablo TV ve sayısal TV çalışmaları ile gerçekleştirilmişti. Şimdi bunların yanında, mobil iletişim ve mobil Internet erişimi sayesinde bir de istenilen yerde etkileşimli içerik erişimi tartışılmaya başlanıyor.

Gerekli ekipmanlarla, tüm bilgi tedarikçileri ve iletişimciler birbirlerine bağlanabilir. Bir iletişimci bir diğerine veya bir bilgi tedarikçisine yöneltilebilir. İletişimci, bilgi tedarikçisinden ya da başka bir kişiden doğrudan kişisel bir tepki alır ve böylelikle sistem etkileşimliliği sağlanır.
3. Yöntemler 
Çalışma için kullanılan yöntemler yabancı ve yerli literatür taraması, mobil teknolojiler, bilişim ve yayıncılık sahalarında uzman kişilerle yapılan röportajlar ve anket çalışması olarak özetlenebilir.

Çalışmada Türkiye'deki insanların mobil içeriğe olan ilgilerinin oranını belirleyebilmek için MS Word programında hazırlanan anket formu, 3000 kişiye e-posta yoluyla iletildi. Formun çıktısı alınarak 65 kişinin de ankete doğrudan katılımı sağlandı. Anket sorularını incelersek, katılımcılara ilk soruda haberlere mobil erişim konusunda istekli olup olmadıkları soruldu. İkinci soruda mobil olarak erişebildikleri haberlere yorumda/eleştiride bulunmayı isteyip istemeyecekleri soruldu. Üçüncü soruda ise önceki sorularda yer alan eylemleri yaparken kendilerini olumsuz yönde etkileyebilecek unsurları saymaları istendi ve maddi imkânsızlık, teknolojinin yetersizliği, mobil iletişime yönelik isteksizlik olarak üç seçenek belirtildi. “Bu soruya birden fazla seçenekle cevap vermek mümkündür” şeklinde bir notla birlikte, diğer ve hiçbiri seçenekleri de eklendi.

Anketin sonunda katılımcıların yorum ve eleştirilerini yazabilecekleri bir yorum/eleştiri kısmı da bırakıldı.

Katılımcıları seçerken, mobil telefon kullanıcısı olanlara öncelik verildi. Eğitim seviyesi olarak lisans seviyesi seçildi -ki bu yaş ve eğitim seviyesindeki kişiler kendi bütçelerini belirleyerek harcamalarını yapmaya başlıyorlar ve hayatları boyunca sürdürdükleri bazı alışkanlıkları kazanıyorlar.
4. Bulgular ve Sonuç
Anket formu kendilerine e-posta (Bu adreslerden 2266 tanesi Turkeyhightech@yahoogroups.com e-posta listesi üyelerine aitti.) yoluyla iletilen 3000 kişinin 135'i, yani yüzde 4,5’i ankete katıldı ve soruları cevapladı. Doğrudan yüz yüze görüşülerek 65 kişinin de ankete katılımı sağlandı. Böylelikle anketi cevaplayan toplam katılımcı sayısı 200'e ulaştı. Katılımcılar bazı soruları cevaplamazken, yorumlarıyla bu cevaplamadıkları sorular hakkındaki görüşlerini açıklama yoluna gittiler.

Anket katılımcıları mesleklerine gore gruplandıklarında, en çok yüzdeye sahip olanları (katılımcıların yüzde 75,5'i) şöyle sıralanıyor: 56 mühendis (yüzde 28), 40 üniversite öğrencisi (yüzde 20), 21 gazeteci (yüzde 10,5), 11 üniversite öğretim üyesi (yüzde 5,5), 8 ilköğretim öğretmeni (yüzde 4), 6 halkla ilişkilerci (yüzde 3), 5 serbest çalışan (yüzde 2,5), 4 şirket yöneticisi (yüzde 2).

Anket katılımcılarının yaş ortalaması 29,3. En genç katılımcı 17 yaşında bir öğrenci, en yaşlı katılımcı 70 yaşında bir emekli doktor. Yaş grupları arasında en çok tekrarlanan 25 yaş. Katılımcıların cinsiyet dağılımı ise 152 erkek (yüzde 76), 48 kadın (yüzde 24) biçiminde.

200 katılımcının 159'u, yani yüzde 79,5’i ilk soruya olumlu cevap vererek mobil olarak haberlere erişmeyi istediklerini belirttiler. Geriye kalan 41 kişi, verdikleri olumsuz yanıtı, eğer yeterli özelleştirme seçenekleri (haberlerin zamanını, miktarını ve içeriğini seçebilme imkânı) sunulacak olursa, olumlu olarak değiştirebileceklerini belirttiler.

Mobil olarak sunulan haberlere eleştiride/yorumda bulunma konusundaki ikinci soruyu 140 kişi, yani katılımcıların yüzde 70’i olumlu yönde yanıtlayarak istekli olduklarını belirtirken, 60 kişi (yüzde 30) olumsuz yanıt verdi.

Son soruyu cevaplayanlardan 124'ü maddi imkânsızlığın mobil haber erişimi konusundaki isteklerini olumsuz yönde etkilediğini, 35’i teknolojinin yetersiz olduğunu düşündüğünü, 19’u ise çeşitli sebeplerden (iş yükünü artıracağı endişesi, sürekli haber bombardımanı ve gereksiz mesajlarla boğuşma endişesi, vb.) mobil iletişime ilgi duymadığını belirtti.

Anketin son sorusuna verilen yanıtlar arasında teknolojinin yetersiz olduğunu, bu tür içeriklere mobil cihazlar üzerinden Türkiye’de yakın zamanda erişilemeyeceğini belirten 30 kişi, anketi tamamladıktan sonra Türkiye’deki mobil teknolojiler ve uygulamalar hakkında bilgilendirildiklerinde, cevaplarının maddi imkânsızlık yönünde değiştiği gözlendi.

Son soruyu, mobil iletişime ilgisiz olduğu biçiminde yanıtlayan 20 kişiden 3'ü yaptıkları yorumlarda, teknolojinin kendilerine daha fazla iş yükü getireceği düşüncesinde olduklarını, patronları tarafından sürekli ulaşılabilir olmaktan rahatsız olacaklarını belirttiler.

Katılımcıların yorumları** Bu kapsamda incelenen katılımcı yorumları, bildiriye kaynak teşkil eden tezin ekler bölümünde 7. Ek olarak görülebilir. Söz konusu tez, kaynaklar kısmındaki Web adresinden indirilebilir. ile ankete verilen cevaplar incelendiğinde, şu sonuçlar görülüyor: Özelleştirilebilir mobil içerik, teknolojinin imkânlarıyla desteklenir ve hedef kitleler mobil iletişim konusunda eğitilir ya da teşvik edilirse, belli bir noktaya kadar, içerik sağlayıcı firmalar tarafından Internet üzerinde yer alan içerikle ve basılı yayınlarda yer alan içerikle rekabet edebilir; diğerlerine bütçesinde yer ayırmayan kişiler bu tür hizmetleri sunan yayınlara abone olabilir. Mobil reklamcılık uygulamaları ile desteklenerek sunulacak içeriklerle, sağlıklı bir iş planı ile sürdürülebilir uygulamalar ortaya konulmaması için de hiçbir sebep yok. Şu anda öncelikli olarak ‘fal’, ‘günün sözü’, ‘günün etkinliği’ benzeri ufak bilgilerle kullanıcılara mobil içerik sunulacak olursa, ileride yapılacak kurumsal anlaşmalarla daha gelişmiş içerikler de sağlanabilir.

Kısacası kullanıcı (okur, izleyici ya da dinleyici), şimdiye kadar geleneksel yollarla ve Internet üzerinden ulaştığı içeriklere mobil cihazlar yoluyla da ulaşmayı ve bunu etkileşimli biçimde gerçekleştirmeyi istiyor.

Nokia için, HPI Research tarafından Haziran 2001'de dünya çapında 11 ülkede 3300 kişi ile yapılan araştırma sonuçlarına göre, kullanıcıların yüzde 86’sı mobil reklam almayı, mobil iletişim giderlerinin bir bölümünün reklamveren tarafından karşılanması halinde kesinlikle istiyor. Ancak dört önemli faktör bu isteklerde belirleyici: Tercih; mesajların gelmesini ya da gelmemesini belirleyebilmek; Kontrol; istenen mesajların bazılarının gelip gelmemesinin belirlenebilmesi; Kişiselleştirme; alınacak mesajların filtrelenebilmesi; Karşılıklı fayda; bu mesajlar karşılığında kullanıcının bir şekilde (telefon ücretlerinin düşürülmesi gibi) fayda elde etmesi.
5. Tartışma 
Mobil cihazlar yoluyla etkileşimli yayıncılık için gerekenler sadece teknoloji ve altyapı değil. Buna uygun bir iş planıyla ortaya çıkan girişimci firmalar ve medya kurumlarının bu teknolojileri kendi yayınları ve hedef kitleleri için kullanma konusunda kararlılıkları da önemli. Yeni bir mecra olarak mobil cihazlar yayıncılıkta etkileşimlilik açısından da bir ufuk açıyor.

Bildiriye kaynaklık eden tez çalışması için çoğunlukla yabancı kaynaklara başvurulmak zorunda kalındıysa da, anket, yerli uzmanlarla yapılan görüşmeler ve Türkiye’den örnek olay incelemeleri yoluyla tez daha etkin kılındı ve savunulanlar kanıtlandı.

Tez boyunca dünyadaki ve Türkiye'deki değişik mobil uygulamalardan, bunların insanların hangi ihtiyaçlarını karşıladığından ve neler yapılabileceğinden bahsedildi. Mobil İletişim bölümünde teknolojilerle ilgili bilgi verildi. Etkileşimlilik bölümünde kavramın tez boyunca hangi çerçevede ele alındığı anlatıldı. Mobil İletişim ve Etkileşimli Yayıncılık bölümünde bu alandaki Türkiye’deki ve dünyadaki uygulamalardan ve kullanıcı beklentilerinden bahsedildi.

Türkiye, geliştirilen mobil iletişim uygulamalarıyla, sadece kullanıcı pazarı olarak değil, uygulama geliştirici pazarı olarak da verimli bir ülke olduğunu ispatlıyor.

Tez boyunca savunulduğu ve ortaya konulduğu gibi, insanlar mobil biçimde iletişim kurmayı ve haberlere/içeriğe erişmeyi isterler; teknolojik açıdan da bu şu anda mümkün. Uygulamalar da her geçen gün artmakta. Varolan durum, uzmanların görüşleri ve anket sonunda elde edilen bulgular da tez varsayımını destekliyor. Ancak bu alanda söz sahibi olan katılımcıların (teknoloji geliştirenler, içerik sağlayıcı firmalar, reklamcılar, reklamverenler, kullanıcılar) belli bir iş planı çerçevesinde fayda elde edebilecekleri bir sistem yerleştirmeleri gerekmekte. Bu sebepten yakın bir gelecekte sözkonusu alandaki uygulamalar yaygınlık kazanamayabilir. Çünkü kullanıcılar aynı içeriği ücretsiz olarak başka şekilde bulabilirken, mobil olarak erişmek ve yüklü bir meblağ vermek istemeyecektir. Elbette zaman ve konum tabanlı, yani tam da mobil cihazlarla sunulabilecek içerikler bu varsayımın dışındadır.
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