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DOÇ. DR. NESRİN TAN AKBULUT

Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi.

Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Sinema Televizyon Bölü-
mü mezunu yüksek lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü Sinema-TV Programı’nda, doktora eğitimini Marmara Üniversi-
tesi Radyo-TV Programı’nda  tamamladı. Sinema kaynakçası, Medya Eleş-
tirileri “Gelişime İlişkin Değerlendirmeler”, Medya Mercek Altında, Adım 
Adım Reklam Üretimi, Televizyon Reklam Filmi Yapımı (Kavramlar, Uygu-
lamalar, Sorunlar Ve Telif Hakları), Medya Eleştirileri “Gerçeğin Dışındaki-
ler” ve Küreselleşme Makinası Medya, Kitle İletişimi ve Toplumsalın Üre-
timi, Broken Grounds 1: Mass Communication and Transformation adlı 
kitap ve derleme çalışmalarının yanısıra televizyon yayıncılığı, televizyon 
reklamcılığı, sinema ve iletişimin diğer alanlarında da pek çok ulusal ve 
uluslararası makalesi bulunmaktadır. Halen Galatasaray Üniversitesi İleti-
şim Fakültesi’nde doçent doktor olarak çalışmaktadır.



V

“Televizyon haberciliği tarihinin en başarılı örneklerinden birçoğunda 
gizli kamera kullanılmıştır. Ne yazık ki, televizyon haberciliğinin en kara 

sayfalarından bazıları da gizli kameranın kötü kullanımından ileri gelmiştir. 
Gizli kamera masum insanların özel yaşam alanına girerek onarımı 

mümkün olmayacak zararlar verebileceği için tehlikelidir.” (ilefarsiv.com)

HALUK ŞAHİN
Gazeteci Yazar-Öğretim Üyesi
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ÖNSÖZ

İnsanlar etrafında olup bitenleri merak eder, bilmek, öğrenmek ister. 
Haber almak ister. Haber alma her insanın temel haklarından biridir. Gü-
nümüzde gelişen teknolojiyle birlikte  toplumun haber alma yöntemleri 
ve habercilerin de haber yapma yöntemleri giderek değişmiş, gelişmiş ve 
hızlanmıştır. İnternetin insan yaşamına girmesiyle habere  ulaşma, yayma 
biçimlerinde anındalık da yaşanmaya başlanmıştır.

Televizyon günümüz insanı için vazgeçilmez bir araçtır. Televizyo-
nun hem göze ve hem kulağa hitap eden kitle aracı olması, televizyon 
yayınlarının inandırıcılığını da artırmaktadır. Türkiye’de 1990’larda radyo-
televizyon yayıncılığında çoğulcu sisteme geçilmesiyle, diğer ülkelerde 
olduğu gibi radyo-televizyon istasyonlarının sayısında ani bir artış olmuş-
tur. Kanalların çeşitliliği izlenilirlik kaygısını getirmiş ve izlenilirlik de  tv 
istasyonunun ayakta kalmasının ön koşulu olmuştur. Tür yayıncılığı yerini 
format yayıncılığına bırakmıştır. Kamu hizmeti yayıncılığı, ticari yayıncılığa 
dönüşmüştür. Yurttaş izleyici kavramı , reklamcılara pazarlanacak tüketici 
izleyici kavramına dönüşmüştür. Rayting kavramı önem kazanmıştır. Varol-
manın koşulu rayting olmuştur. Bu dönemde  radyo-televizyonlar rayting 
uğruna haber bulma, hatta haber yaratma  yarışına girmiştir.

Teknolojik gelişmelerin kameraların boyutunu  küçültmüş olması, 
kullanım ve ulaşılabilirlik açısından kolaylık sağlamış ve  hızla kullanım 
alanlarının da yaygınlaşmasını getirmiştir. Kameraların gittikçe küçülmesi 
(minyatürleşmesi) , onların televizyon  programlarında kullanım şeklini de 
genişletmiştir.. Şeker küpü büyüklüğündeki bu cihazlar, sihirli görüntüleri  
ekrana daha önce başka hiçbir insanın görmediği şekilde getirirken böy-
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lece izleyicinin  de olayın içinde yaşamasına imkan sağlanmıştır. Minyatür 
kameralar spor programları gibi programlarda  teknik- estetik açıdan, şaka 
ve haber programlarında gizli kamera olarak kullanılmaya başlamıştır. 

Özellikle televizyonlar, Arena programının ardından  kamu yararı 
adına ya da  kamu yararı olup olmadığına bakmaksızın (Bir olayı haber 
olarak ilk veren kaynak olmak adına  ,bir haberde bulunması gereken un-
surların kamu yararı ve toplumsal ilgi, güncellik, doğruluk gibi) bulunup 
bulunmadığına aldırmaksızın her olayı haber olarak verme gayret ve telaşı 
içinde)  haber toplama aracı olarak  gizli kamerayı kullanmışlardır. Gizli 
kamera görüntülerinin rayting getirdiği görüldükçe de kullanımı artan 
hızla devam etmiştir. Gizli kamera kullanımı yargı ve medya etiği tartış-
malarını da gündeme getirmiş, temel hak ve özgürlükler bağlamında 
tekrar ele alınmıştır. Türk Ceza Kanunu, Temmuz 2005’te ifade ve basın 
özgürlüğü konusunda daha özgürlükçü bir yaklaşımla değiştirilmiş, ifade 
özgürlüğüyle ilgili maddelerde önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Bugün 
kişisel bilgiler ve veriler özel önem taşımaktadır. Kişinin haberi olmadan 
takip edilmesi, resminin çekilmesi, görüntülerinin alınıp yayınlanmasını 
engelleyen ve bu durumlara karşı kişileri koruyan düzenlemeler yeni TCK 
ile getirilmiştir. Bundan önce bu eylemler sadece tazminat davalarının 
konusu olmaktaydı. 

 Günümüzde  gizli kamera daha dikkatli kullanılmaktadır. 

Bu kitap Türk televizyonlarında gizli kamera kullanımını  uygulama-
lar ve yasal çerçeveler etrafında irdelemektedir. Özellikle 1990’lı yıllardan 
başlayarak 2000’li yılların başlarına kadar sıkça gizli kamera kullanılarak 
gerçekleştirilen, unutulmayan görüntüleri ekranlara taşıyan haber prog-
ramları ele alınmış (Arena, Söz Fato’da, Deşifre ve dönemin diğer çarpıcı 
örneği 155 Polis İmdat Programı) ve  dönemin basın mensuplarının yine 
o dönemdeki gizli kamera kullanımına ilişkin bakış açıları ortaya konul-
muştur. Bu çalışma dönemsellik, durumsallık ve zamansallık içeren  bir 
çalışma olarak Türk Televizyon tarihine ışık tutacaktır. Çalışma  gizli kamera 
kullanımının sınırlarının yasal ve etik  çerçevesini de ortaya koymaktadır.

Bu kitap televizyonu anlamak isteyen herkes içindir.
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