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Özet
Teknolojik geliflmeler, üretilen ve talep edilen görüntü miktar›nda
ola¤anüstü bir art›fl yaratm›flt›r. Özellikle dijital foto¤raf teknolojilerindeki h›zl›
geliflmeler, bu arz ve talep art›fl›ndaki en önemli nedendir. Görüntü
pazar›ndaki bu arz ve talebin ekonomik örgütlenmesi, görüntü bankac›l›¤›
olarak adland›r›lmaktad›r. Globalleflme süreçlerine koflut olarak ortaya ç›kan
görüntü bankac›l›¤› görüntü üreticisini bütünüyle d›fllayan bir ekonomik
örgütlenmeyi global görüntü pazar›n›n bir gere¤i olarak gündeme getirmifltir.
Bu çal›flmada, global görüntü pazar›n›n global ve yerel iki aktörü karfl›laflt›rmal›
olarak ele al›nm›flt›r. Getty Image ve Görsel Pazar 7/24 adl› kurulufllar
öncelikle mikro ekonomik bir çözümlemeye tâbi tutulmufltur. Bu çözümleme
ile iki kuruluflun üretici ve tüketicilerle olan iliflkileri ortaya konmaya
çal›fl›lm›flt›r. Daha sonra bu kurulufllar›n web sitelerindeki içerik çözümlenerek
görselleri de¤erlendirilmifltir. Ulafl›lan veriler, görüntü pazar›ndaki yerel küçük
flirketlerin, bu alandaki global büyük flirketlerin "zorunlu temsilcileri" olarak ifl
gördüklerini ortaya koymaktad›r. Ayr›ca, global görüntü pazar›ndaki
tekelleflme e¤ilimi, esnek istihdam modelleri, da¤›t›m›n s›k› kontrolü ve
içeri¤in pazara ve müflterilere göre belirlenmesi gibi olgular, üretilen
içeriklerin de giderek birbirine daha benzer olmas› sonucunu do¤urmaktad›r.
anahtar kelimeler: globalleflme, dijital görüntü bankalar›, Getty
Image, Görsel Pazar 7/24

* Bu çal›flma, 4-5 May›s 2006 tarihlerinde gerçeklefltirilen, "Girne Amerikan Üniversitesi
Uluslararas› ‹letiflim Sempozyumu"nda sunulan yay›mlanmam›fl bildirinin yeniden gözden
geçirilmifl halidir.
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Résumé
Les dévelopments technologiques ont vraiment augmenté l’offre et la
demande des photographes. Les dévelopments rapides des technologies de la
photographie numerique particulièrement sont les principales raisons dans
l’augmentation de cette offre et demande. L’organisation économique de cet offre et
demande dans l’image bancaire est appelé « image banque ». En même temps avec
les globalisation procédés, l’image bancaire a conduit à une organisation économique
dans la vie dans laquelle l’image productrice est completement à l’éxterieur comme
une nécessité de la globalle image marché. Cette étude éxamine un global et local
actor de la globalle image marchée en comparaison. Les compagnies Getty Image et
Görsel Pazar 7/24 sont analisés premièrement à un niveau économique pour révéler
la relation de ces deux compagnies avec les producteurs et les clients. De plus, la
contenue de website de ces compagnies sont analisées et les images offertes dans
ces websites sont examinées. On a trouvé que les localles et petites compagnies
sont forcées pour fonctionner comme « titulaire représentatives » des globalles et
grandes compagnies dans le marché. En plus, les réalités comme la tendance de
monopolie dans la globalle image marché, les modelles de flexible emploi, la sévère
controle de la livraison et la détérmination de la contenu en conformité du marché et
les clients sont tous les responsables de l’importante similarité des contenus
produits.
mots-clés : globalisation, banques de digital images, Getty Image, Görsel
Pazar 7/24

Abstract
Technological developments have substantially increased the supply and
demand of photographs. Rapid developments in the digital photography technologies
in particular are the main reasons for this supply and demand increase. Economical
organization of this supply and demand at image markets is named as "image bank".
In parallel with globalization processes, the image banking has brought an economic
organization into life in which the image producer is totally externalized as a necessity
of global image market. This study examines a global and a local actor of the global
image market comparatively. The companies Getty Image and Görsel Pazar 7/24 are
firstly analyzed on micro economical level in order to reveal the relationship of these
two companies with their producers and customers. Furthermore the contents of the
web sites of these companies are analyzed and the images offered in these sites are
examined. It is found that local smaller companies are forced to function as
"incumbent representatives" of global big companies in the market. Additionally, facts
such as monopoly tendency in the global image market, flexible employment
models, strict control of delivery and determination of the content in compliance with
the market and customers, are all together responsible for the increasing similarity
the contents produced.
keywords: globalization, digital image banks, Getty Image, Görsel Pazar 7/24
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Girifl
Son y›llarda dergilerde, gazetelerde, reklam tasar›mlar›nda "haz›r" görüntü
(foto¤raf ya da illüstrasyon) kullan›m› giderek artmaktad›r. Bu "haz›r" görüntüler,
efllik etti¤i yaz› için özel olarak oluflturulmayan, ancak Corbis, Getty gibi görüntü
bankalar›ndan çok h›zl› ve ucuz bir flekilde sat›n al›nabilen görüntülerdir.
Günümüz tüketim toplumu beklentilerine göre oluflturulmufl belli kategoriler
alt›nda al›c›s›na ulaflmay› bekleyen bu görüntüler, ne zaman, nerede, ne için
üretildi¤inden ba¤›ms›z olarak farkl› yay›n kurulufllar› taraf›ndan sat›n al›narak,
farkl› ba¤lamlarda kullan›labilmektedir.
Görüntü bankac›l›¤›, globalleflme süreçlerine koflut olarak internet
teknolojilerinin getirdi¤i yeni olanaklar› de¤erlendirme peflinde olan medya
tekellerinin oluflturdu¤u ve e-pazaryeri olarak nitelendirilen bir pazar içinde yer
almaktad›r. 1990’l› y›llara kadar yay›nc›lar›n geleneksel yöntemlerle üretilen
görüntülerin stokland›¤› geleneksel arflivlerden yararlanmalar› söz konusu iken,
1990 sonras› dönemde Corbis ve Getty Communications gibi büyük flirketler, bu
görüntü pazar›n›n potansiyelini fark ederek, birleflme ve sat›n almalarla pek çok
küçük foto¤raf ve görüntü arflivlerini bünyelerine katarak tekelleflme e¤ilimi
göstermeye bafllam›fllard›r. Global görüntü pazar›n›n bir gere¤i ve sonucu olarak
ortaya ç›kan dijital görüntü bankac›l›¤›, geleneksel görüntü üretme, saklama ve
da¤›t›m biçimlerinden oldukça farkl› bir örgütlenmeye iflaret etmektedir.
Global görüntü pazar›n›n yeni bir endüstri olarak geliflmesi, geleneksel
olarak örgütlenmifl görüntü arflivlerine karfl› bir tehdit olufltururken, bu yeni sektör
hem içerik üreticilerinin konumunu hem de içeri¤i önemli ölçüde de¤iflime
u¤ratmaya bafllam›flt›r. Geleneksel foto¤raf ajanslar›ndaki ekonomik örgütlenme,
tekelleflme e¤ilimleriyle birlikte ç›kmaza girmeye bafllam›fl, dijital görüntü
bankalar› ço¤unlukla freelance foto¤rafç› kullanarak, masraflar›n› daha da aza
indirme yoluna gitmifllerdir. Öte yandan, dijital görüntü bankalar›nda içeri¤in
tüketim toplumu beklentilerine uygun olarak belli kategorilerde toplanmas›, içeri¤i
üreten foto¤rafç›lar› da birbirine benzer görüntüler üretmeye iten nedenlerden
birisi olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r. Machin’in de iddia etti¤i gibi bu sistem,
fotografik imgelerin kullan›m›nda temel de¤iflikliklere neden olmufltur (2004:317).
Art›k bir foto¤raf›n nerede, niçin, ne zaman çekildi¤i ve neyi gösterdi¤i önemli
de¤ildir. Önemli olan foto¤raf›n içine koyulabilece¤i kaç çeflit ba¤lam oldu¤udur.
Bir baflka deyiflle bir foto¤raf ne kadar çok amaçl›, türsel ve dekoratif olursa
foto¤raf o kadar çok sat›labilecektir. Machin (2004:317), bu durumu, "tan›k olan
foto¤rafç›l›ktan sembolik bir foto¤rafç›l›¤a geçifl" olarak de¤erlendirmektedir. Bu
geçiflte, üretim de¤erleri ve anlamlar›n aktar›lmas›ndan daha çok, ürünün
kendisinin ya da fonksiyonlar›n›n ve kullan›m›n›n aktar›lmas› söz konusudur.
Görüntü bankalar›, güçlü global kurumlar taraf›ndan ve bu kurumlar›n
gereksinimleri do¤rultusunda bilinçli ve etkili bir flekilde yarat›lm›fllard›r. Bu
çal›flmada, emperyalizmin kültürel ve teknolojik boyutlar›n›n yeni bir biçimi olarak
tekelleflme e¤ilimindeki görüntü bankalar›n›n foto¤raf üretme, saklama ve
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da¤›tma alan›ndaki etkileri ve global flirketlerin yerel görüntü bankac›l›¤›n› nas›l
etkiledi¤i ele al›nacakt›r. Bu do¤rultuda görüntü pazar›n›n global ve yerel iki
aktörü Getty Images ve Görsel Pazar 7/24 (GP 7/24) isimli görüntü bankalar›
karfl›laflt›rmal› olarak ele al›narak, bu flirketlerin web siteleri incelenecektir. Bu
sitelerde, illüstrasyon ve foto¤raflar›n hangi kategorilerle tüketiciye sunuldu¤u,
bu görüntü bankalar›na içerik üreten foto¤rafç›lar›n kimler oldu¤u, içerik
üretenlerin telif haklar›, lisanslama durumlar› aras›ndaki benzerlikler ve farkl›l›klar
ortaya konulmaya çal›fl›lacakt›r. Bu amaçla, öncelikle geleneksel görüntü üretme,
saklama ve da¤›tma biçimlerindeki farkl›laflma ve bu farkl›laflmay› sa¤layan
dinamikler tarihsel süreç içinde ele al›nacakt›r. Daha sonra, dijital görüntü
bankac›l›¤› endüstrisindeki tekelleflme e¤ilimlerinin bu sektördeki firmalar›n
iflleyiflini nas›l etkiledi¤i Getty Images ve Görsel Pazar 7/24 görüntü bankalar›n›n
sitelerinde sunulan içerikten, üretici ve tüketiciye iliflkin lisanslama bilgilerinden
yola ç›k›larak mikro ekonomik bir çözümlemeyle ortaya konulmaya çal›fl›lacakt›r.
Bu çal›flmada Getty Images’in seçilmesinin nedeni, görüntü arflivlerini çevrimiçi
ortama tafl›yarak, web üzerinden lisans vermeye bafllayan ilk görüntü bankas›
olmas›d›r. GP 724’ün seçilmesinin nedeni ise, Türkiye’nin ilk dijital "görsel stok
ajans›" olmas›d›r. Bu çal›flmada temel hipotezimiz, global ve tekelleflme
e¤ilimindeki görüntü bankalar› ile daha küçük ve yerel görüntü bankalar›n›n biçim
ve içerik bak›m›ndan giderek birbirlerine benzedikleridir. Bu içerik ve biçim
benzeflmesinin en önemli nedeni ise, "Yeni Dünya Düzeni" politikalar›n›n
söylemsel ideolojisi olan globalleflmenin bir gere¤i olarak kâr ve rekabetin daha
da artmas›d›r.
Kuramsal Çerçeve
Bilindi¤i gibi 1970’li y›llarda yaflanan ekonomik krizlerle birlikte Fordist
üretim tarz›ndan esnek üretim tarz›na geçifl, üretimin belli bir bölgeye ba¤l› olarak
devam etmesi zorunlulu¤unu ortadan kald›rm›fl ve üretimi dünya ölçe¤inde çeflitli
farkl› bölgelere kayd›rma olana¤› sa¤lam›flt›r. Bu geliflmeye ba¤l› olarak, 1980
sonras› dönemde uluslararas› sermaye hareketlili¤i, bilgisayar teknolojilerinin
geliflimi ve internete ba¤l› olarak en üst düzeye ç›km›flt›r. Dolay›s›yla, dünya
ekonomisinin genel gidiflat› 1980 sonras› e¤ilimlerle boyut de¤ifltirmifl, bu
de¤iflim de "globalleflme" diye adland›r›lmaya bafllanm›flt›r. Bu sürecin ortaya
ç›kmas›nda neo-liberal politikalar ve teknoloji alan›nda oluflan uluslararas›
rekabetin etkili oldu¤unu söyleyebiliriz. Rekabet aç›s›ndan en önemli faktörün
fiyat olmas› nedeniyle, iflçilik maliyetlerinin düflürülmesi ya da iflçilik maliyetinin
düflük oldu¤u ülkelerde üretim yapt›r›lmas› önemli bir konu haline gelmifltir.
Global ekonomik sistemin niteli¤ini de global ucuz emek ekonomisinin yerlefliklik
kazanmas› ve yeni tüketici pazarlar›na dönük aray›fl belirlemektedir (Yal›npala,
2002:264). Post-Fordizm olarak adland›r›lan üretim tarz›, küçük ve istikrars›z
pazarlarda de¤iflken nitelikli talebe cevap veren, üretimin ileri teknolojiye ve
nitelikli ifl gücüne dayal› olarak yap›ld›¤› ve ürün niteliklerinin ön plana ç›kt›¤› bir
sistemdir. Bu sistemin en önemli özelli¤i ise, sa¤lad›¤› üretim esnekli¤idir. ‹flçiler
Fordizmdeki gibi tek görev yapmazlar, aksine ifl genellefltirilmifl ve iflçinin üretim
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sürecindeki kontrolü artt›r›lm›flt›r. Esnek üretim tarz›na paralel olarak, k›smi
zamanl› çal›flma, evde çal›flma, tafleronluk gibi atipik istihdam modelleri de
yayg›nlaflmaya bafllam›flt›r. Günümüzde ise iflyerinin, iflin, ifl sürelerinin ve ifl
yasalar›n›n esneklefltirilmesi gündeme gelmektedir (Yal›npala, 2002:277-282).
En önemli dinami¤ini bilimsel ve teknolojik geliflmelerin oluflturdu¤u ve
kapitalizmin niteliksel dönüflümü olarak yorumlanan globalleflme sürecinde,
teknolojik geliflme sürecinin tüm ürünleri h›zla hayat›m›za girerken, teknoloji
üretiminin merkezde kalmas› bir baflka deyiflle "globallefltirilmemesi" esast›r.
Hatta merkez kapitalist ülkelerin teknoloji üretimi konusunda tekelci güçlerini
yükselten yeni önlemler ve düzenlemeler getirilmektedir (Soyak, 2002:100-101).
1980’li y›llarda yukar›da sözünü etti¤imiz hukuki, ekonomik ve teknolojik
de¤iflimlerin etkisiyle medya sanayilerinde yeni bir medya düzeninin ilk
iflaretlerini veren kar›fl›kl›klar bafl göstermifltir. Kamu yarar›n› gözeten yay›nc›l›k
anlay›fl›ndan ekonomik ve giriflimcilikle ilgili zorunluluklar dolay›s›yla yeni
düzenlemelere gidilmesi gere¤i ortaya ç›km›flt›r. Bu yeni medya düzeninde
amaç, ticari engelleri ortadan kald›rmakt›r. Yeni düzende kamu yarar›
gözetilmedi¤i için medya flirketleri ve holdingler sadece tüketici taleplerine
cevap vermek durumundad›rlar. Bu ba¤lamda izleyiciler tüketim piyasas›n›n
ekonomik birer de¤eri olarak görülmeye bafllam›flt›r. Kâr ve rekabet mant›¤›yla
hareket eden medya flirketleri için en önemli amaç, ürünlerini mümkün
oldu¤unca genifl tüketici kitlesine ulaflt›rmakt›r (Morley ve Robins, 1997:29-30).
Medya kurulufllar› kapitalist sistemin kurallar›na göre biçimlendikleri ve
hareket ettikleri için kâr olgusu medya endüstrilerinde içeri¤i de önemli ölçüde
belirlemektedir. Günümüzde medya endüstrilerinin üretim ve da¤›t›m
kanallar›n›n yan› s›ra saklama biçimleri de büyük tekellerin eline geçmeye
bafllam›flt›r. Medya ürünlerinin dijital hale getirilerek tekrar sat›fla sunulmas› yeni
bir görüntü sektörünün do¤mas›na yol açm›flt›r. Microsoft gibi hem medya
altyap›s› hem de içerik üreten flirketlerin pazara kat›lmas›, özellikle entelektüel
mülkiyetin korunmas› ve sürdürülmesi ba¤lam›nda, tehdit edici bir tekelleflme
olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r. Bu durum özellikle foto¤raf alan›nda belirgindir.
Dijital medyan›n, foto¤raf› bilgisayar medyas›na ba¤l› olarak s›n›rland›raca¤›,
foto¤raf›n orijinalli¤ini yitirece¤i, bu yeni medya arac›l›¤› ile pazar›n foto¤raf›n
s›n›rl› bir sunumunu yapaca¤› ve orijinal olmayan k›s›tl› kaynaklar sunaca¤›, en
çok tart›fl›lan konular aras›ndad›r (Hepdinçer, 2005).
Stok Foto¤rafç›l›¤›ndan Dijital Görüntü Bankac›l›¤›na
20’nci yüzy›l bafllar›nda "half tone" ad› verilen bask› tekni¤inin geliflmesi ile
foto¤raf, yaz›l› bas›n›n önemli bir unsuru haline gelmifltir. 1930’lu y›llardan itibaren
resimli dergi say›s›ndaki art›fl sadece haberlerde de¤il, di¤er alanlarda da
foto¤rafa önemli bir talep yaratm›flt›r. Yay›n kurulufllar›n›n kadrolu foto¤rafç›lar›n›n
artan foto¤raf talebini karfl›layamamalar›, hiçbir ajansa ba¤l› olmayan ve çektikleri
foto¤raflar› belli bir komisyon karfl›l›¤›nda satan freelance foto¤rafç›lar›n ortaya
ç›kmas›na neden olmufltur. Freelance foto¤rafç›lar›n ürettikleri foto¤raflar› tasnif
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etmek ve stoklamak için, bu dönemde foto¤raf kütüphanelerinin oluflmaya
bafllamas›n›n yan› s›ra, ajanslar da kendi arflivlerini oluflturmufllard›r. Geleneksel
yöntemlerle oluflturulan foto¤raf kütüphanelerinde ya da foto¤raf arflivlerinde
negatifler, bas›l› foto¤raflar belli kategorilerde yeniden kullan›lmak üzere dosya
sistemi ile raflarda saklanmaktayd›. Bir görüntünün yeniden kullan›lmas› söz
konusu oldu¤unda arfliv görevlisi foto¤raflar› ya da negatifleri dosyalardan al›p
posta ya da kargo yoluyla müflteriye teslim etmekteydi. Baz› durumlarda
gönderilen görüntüler müflterinin gereksinimi olan görüntü olmayabiliyordu. Bu
durumda ayn› ifllem tekrarlanmak zorundayd› (Machin, 2004:318).
Foto¤raflar›n belli lisans anlaflmalar› çerçevesinde, ticari amaçl› olarak
al›n›p sat›labildi¤i/yeniden sat›labildi¤i bir ekonomik örgütlenme biçimine
göndermede bulunan bir kavram olan stok foto¤rafç›l›¤› bazen foto¤raf arflivi ya
da sadece stok foto¤raf, günümüzde de daha çok görüntü bankalar› olarak da
adland›r›lmaktad›r. Ancak dijital görüntü bankalar›nda sadece foto¤raf de¤il,
video görüntüleri ve illüstrasyonlar da bulundu¤undan bu kavramsallaflt›rma
endüstrinin durumunu yeterince aç›klayamamaktad›r.
Günümüzün yeni teknolojik geliflmeleri görüntü saklama/arflivleme
konusunda medya kurulufllar›n›n yap›s›nda önemli dönüflümlere neden olmufltur.
Bu geliflmeler foto¤raf dünyas›n› da iki z›t kutba ay›rm›flt›r. Bu geliflmeleri olumlu
olarak de¤erlendirenler, görüntülerin çevrimiçi olarak sat›n al›n›p, FTP ya da eposta arac›l›¤› ile ayn› günde da¤›t›labilmesini sektör için olumlu bir geliflme olarak
de¤erlendirmektedirler. Bunun yan› s›ra, bir foto¤rafç›y› belli bir mekanda foto¤raf
çekmek için kiralamak yerine stok foto¤raf› kullanman›n, müflterilerin para ve
zamandan tasarruf yapabilecekleri anlam›na geldi¤i ileri sürülmektedir.
Geleneksel görüntü arfliv sistemlerinin aksine bu yeni sistemde oldukça zengin
görüntü çeflidiyle stok foto¤rafç›l›¤› veritabanlar›, çevrimiçi olarak kolay ve h›zl› bir
flekilde araflt›r›lmaya, ulafl›lmaya ve sat›n al›nmaya uygun hale getirilmifltir.
1990’l› y›llar iki dev, süper güçlü, dijital tabanl› foto¤raf ajans›n›n ortaya
ç›kmas›na flahitlik etmifltir: Getty ve Corbis. Her ikisi de çok zengin kifliler
taraf›ndan yönetilmektedir. Mark Getty ve Bill Gates. Bu mega ajanslar, fabrika
kitlesel üretiminin foto¤rafik eflde¤eridirler. Howe, (2002) eskiden ajanslar›n
yüzde 50/50 oran›yla çal›flmalar›n›n foto¤rafç›lar için ideal oldu¤u düflünülmekteyken, Getty ve Corbis’in foto¤rafç›larla kendileri aras›nda, ajans›n lehine
seviyede yüzdelerle yapt›klar› kontratlarla piyasaya girdiklerini belirtmektedir.
1940’larda foto¤raflar›n lisanslanmas› günümüzdeki kadar karmafl›k de¤ildi.
Genellikle foto¤rafç›lar imgelerinin orijinal kullan›mlar›n›, komisyon karfl›l›¤›
gruplara ya da bir defal›k kullan›c›lara foto¤raflar›n mülkiyeti foto¤rafç›da kalacak
flekilde lisanslanmaktayd›. Bu sistemin devam etmesinin nedeni o y›llarda
fotojurnalizme olan afl›r› talepti. Black Star, Magnum, Globe gibi ajanslar bu talebi
ilk fark edenler aras›nda bulunmaktayd›lar. Bu ajanslar›n bünyesinde foto¤rafç›lar,
foto¤raf üretmekte özgürdüler. Y›llar geçtikçe pazar daha da büyüdü ve çeflitlendi.
Ancak, büyük resimli dergiler kapanmas›, kalan az say›daki dergilerde çok
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foto¤rafç› çal›flt›r›lmamas›, foto¤raf üretim maliyetleri artmas›, televizyonda
belgesel gösterimlerinin yayg›nlaflmas› ve ikna edici içerik yan›nda informal
içeri¤e olan gereksinim de giderek fazlalaflmas› Corbis ve Getty gibi flirketlerin
ortaya ç›kmas›na neden olmufltur. Weisgrau, bu tür flirketler için en önemli fleyin
piyasada hakimiyet oldu¤unu belirtir. Bu da ancak üç fleyle mümkündür: Büyük
hacimlerde içerik sunabilmek, içeri¤i kullananlar›n kullan›m ücretlerini belirlemek,
içeri¤e eriflimi kontrol edebilmek. Time flirketi, 1989’da Warner flirketini sat›n
ald›ktan sonra aç›klad›¤› y›ll›k raporunda "Gelece¤in e¤lence endüstrisinde
kazananlar›n, da¤›t›m araçlar›n› ve telif haklar›n› kontrol edenler olaca¤›n›"
belirtmifltir. Burada "sahip olanlar" de¤il, "kontrol edenler" sözcü¤ü kullan›lm›flt›r
(Weisgrau, 2000). Bu da, günümüzdeki durumu aç›klar niteliktedir.
Dijitalleflme süreci, ajans foto¤rafç›lar›n› ve kendi arfliv foto¤raflar›n›
oluflturmufl freelance foto¤rafç›lar› mesleki iliflkilerini yeniden gözden geçirmeye
zorlamaktad›r. Dijital teknolojiler görüntü üretme, saklama ve da¤›t›m›nda önemli
de¤iflimlere neden olmufltur. Medya imparatorluklar›n›n mülkiyete dayal›
birleflmeleri de, freelance foto¤rafç›lar›n oluflturduklar› birliklerin ve foto¤raf
ajanslar›n›n geleneksel yöntemlerle pazara aç›lmas›n› engellemektedir. Dijital
medyan›n bu yeni yap›lan›fl›, foto¤rafç›lar›n›n konumlar›n› oldu¤u kadar, ajanslar›n
örgütlenmelerindeki geleneksel yöntemlerin de terk edilmesine neden olmufltur.
‹nternet üzerinde geleneksel ajanslar›n ifllevlerini yerine getiren dijital görüntü
bankalar›n›n kurulmas›, hem büro baz›ndaki hem de do¤rudan foto¤raf üreten
ajanslar›n konumlar›n› da sarm›flt›r. 1999 y›l›nda Associated Press ve Reuters,
2000 y›l›nda da Magnum arflivlerini dijital hale getirerek yeni bir yap›lanma içine
girmifllerdir. Bir baflka deyiflle ajanslar da görüntü bankalar›n›n benzer da¤›t›m
yöntemlerini benimsemek zorunda kalm›fllard›r.
Corbis ve Getty gibi tekellerin yöneticileri, global görüntü endüstrilerinde
haberler ve haber foto¤raflar›na olan talebin azald›¤›n›, yerine life style, ünlü
foto¤raflar› ve global dünyan›n ilgisini çekebilecek stok foto¤raflar›n tercih
edildi¤ini iddia etmektedirler (Dorfman, 2002). Günümüzde haber foto¤rafç›l›¤›
ya da arfliv foto¤rafç›l›¤›n›n stok foto¤rafç›l›¤› kadar talep görmemesi fotomuhabirlik mesle¤ini tehdit eder hale gelmifltir. Gerçekten de sektör
koflullar›ndaki radikal de¤ifliklikler ve bafllang›çta foto muhabirleri için önemli bir
aç›l›m/devrim olarak nitelendirilen dijital teknoloji, foto muhabirlerinin yaflam
alan›n› s›n›rland›rmaya bafllam›flt›r. Corbis ve Getty gibi tekeller, foto¤rafç›lar›n›
freelance statüye kayd›rm›fllard›r. Dünyan›n pek çok ülkesinde freelance
statüdeki foto¤rafç›lar sosyal güvenlik haklar›ndan mahrumdurlar.
2030’da stok foto¤rafç›l›¤› endüstrisinin ne yöne gidece¤ine iliflkin
öngörülerde bulunan Mayes (2005), bu alan›n edilgen bir fonksiyondan daha
kat›l›mc› bir yap›ya evrilece¤ini belirtmektedir. Bunun için Frans›zlar›n "çok
de¤iflen ayn› fleydir" özdeyiflinin akla gelmesi gerekti¤ini söyleyen Mayes, "e¤er
bir fley çok fazla de¤ifliyor görünüyorsa, o fley asl›nda tam da ayn› fleydir"
demektedir (2005:162). Stok foto¤rafç›l›¤› son y›llarda organizasyon anlam›nda
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de¤ifliyor görünse de, temel aktivite anlam›nda ayn› flekilde kalm›flt›r. Bu aktivite,
"insanlara anlam tafl›yan imgelere çok k›sa süre içinde eriflim"dir. Mayes’e göre,
eskiden stok foto¤rafç›l›¤› iyi foto¤raflar› arayan ve bulan bir mant›kla çal›fl›rken,
günümüzde bu örgütler, talep karfl›s›nda sektöre foto¤raf üreten "çiftlik"lere
dönüflmüfltür (2005:162).
Dijital medyan›n bu yeni yap›lan›fl›, foto¤rafç›lar›n›n konumlar›n› oldu¤u
kadar, ajanslar›n örgütlenmelerindeki geleneksel yöntemlerin de terk edilmesine
neden olmufltur. ‹nternet üzerinde geleneksel ajanslar›n ifllevlerini yerine getiren
dijital görüntü bankalar›n›n kurulmas›, hem büro baz›ndaki hem de do¤rudan
foto¤raf üreten ajanslar›n konumlar›n› sarsm›flt›r. 1999 y›l›nda Associated Press
ve Reuters, 2000 y›l›nda da Magnum arflivlerini dijital hale getirerek yeni bir
yap›lanma içine girmifllerdir. Bir baflka deyiflle ajanslar da görüntü bankalar›n›n
benzer da¤›t›m yöntemlerini benimsemek zorunda kalm›fllard›r.
Getty Images ve Görsel Pazar 7/24 Görüntü Bankalar›
Getty Images
Getty Communications, Mart 1995’te fragmante olmufl dünya imge
pazar›ndaki "potansiyeli gören" yat›r›m bankerleri Mark Getty ve Jonathan Klein
taraf›ndan kurulmufltur. Getty Communications ilk olarak Londra tabanl› Tony
Stone Images’i sat›n alm›fl, daha sonra da yaklafl›k 1 milyar dolar ay›rarak 20’den
fazla flirketi sat›n alma girifliminde bulunmufltur. 1997’de flirketin ismi Getty
Images olarak de¤ifltirilmifl ve 1998’de PhotoDisc’in sat›n al›nmas›yla Getty
dijital görüntülemeye yönelmifltir. Bu, görüntü bankalar›n›n kullan›m›nda "devrim"
yaratacak bir geliflme olarak nitelendirilmifltir. Çünkü bu yöntem ile görüntü
endüstrisinin ana masraflar› olan depolama ve da¤›t›m ücretleri devre d›fl›
kalmaktad›r. Getty dijital çevrimiçi servisi ile, müflterilerin istedikleri "do¤ru
görüntü"ye eriflme ve h›zl› bir flekilde teslim etme ifllemlerini daha h›zl› ve daha
ucuz bir flekilde yapar hale gelmifltir. fiirketin hisseleri 1996’da Nasdaq1’ta halka
aç›lm›flt›r (Machine, 2004:318).
Getty’nin dünyada 22 "master delegate"i bulunmaktad›r. Bunlardan biri de
Türkiye’deki Serimaj flirketidir. Bu flirket, gettyimages.com.tr isimli web sitesi ile
gettyimages.com’da bulunan yarat›c› görsellere Türkçe anahtar kelimelerle
ulaflabilmeyi sa¤lamaktad›r. Bu sitede Getty’nin sadece yarat›c› görselleri
bulunmaktad›r. Film ve haber görselleri için Getty’nin ana sayfas›n›n kullan›lmas›
gerekmektedir.
Getty, 1995-2000 y›llar› aras›nda sat›n ald›¤› 20’den fazla foto¤raf arflivi ve
foto¤raf kütüphanesi ile y›ll›k 2 milyar dolarl›k dünya görüntü endüstrisinin
1 Nasdaq (National Association of Securities Dealers Automated Quotations), ABD’de teknoloji
grubu hisselerinden oluflan borsaya verilen isimdir. MacDonald (2000), Nasdaq’ta ifllem gören
di¤er hisse senetlerinde oldu¤u gibi Getty’nin de hisse senetlerinin de¤erinden daha fazla fiyata
ifllem gördü¤ünü belirtmektedir.

67

yaklafl›k %25’ine sahip olmufltur. Bu endüstri önceleri yüzlerce küçük ölçekli,
bölgesel ve uzmanlaflm›fl flirketlerden oluflmaktayd›. Machine, Getty’nin
teknolojik ve mali gücüyle ve özellikle de büyük ölçekli ekonomisiyle bu
endüstrinin geri kalan küçüklerinin alan›na da girmemesi için bir neden kalmad›¤›
belirtmektedir (2004:318). Baz› ülkelerde Getty’nin bu alanda sahip oldu¤u
%25’lik pay, illegal gibi kabul edilse de, bu flirket ABD’de kurulmufltur ve
Microsoft bu ülkede k›s›tlay›c› düzenlemeleri çoktan kald›rm›flt›r. Bir baflka
deyiflle Getty, Microsoft’un açt›¤› yoldan ilerlemifltir. Global seviyede bu endüstri
alan›nda piyasada bu flekilde tekelleflen flirketler için genellikle herhangi bir
düzenleme bulunmamaktad›r.
Machine (2004:318), Getty’nin baflar›s›n›n s›rr›n› arama motorlar›nda
tasar›mc›lar›n basit anahtar sözcüklerle ya da kavramsal sözcüklerle arama
yapabilmelerine ba¤lamaktad›r. Bu sözcüklerle arama yap›ld›¤›nda 350 bin imge
bulunmaktad›r. Bunlar ço¤unlukla ça¤dafl imgeler olmakla birlikte az say›da arfliv
imgeleri de bulunabilmektedir. Böylece aranan sözcüklerle ilgili olarak yüzlerce
sayfa thumbnail2 görüntülerine ulafl›lmaktad›r. Getty bugün dünyan›n en büyük
ticari görüntü ve film kütüphanesidir. Bu kütüphanede 70 milyon dura¤an ve 30
bin saatlik de film görüntüsü bulunmaktad›r. 2000 y›l›nda flirketin geliri 500
milyon dolard›r. 2002’de 463 milyon dolarl›k gelirin 21.5 milyon dolar› kâr iken
2003 y›l›nda 523 milyon dolarl›k gelirin 64 milyon dolar›n›n kâr oldu¤u
aç›klanm›flt›r (Media Profiles Getty 2006). 2004 y›l›ndaki gelir 622.4 milyon
dolard›r. Bu gelirin 168.3 milyonu kârd›r. 2005’te ise, 733.7 milyon dolarl›k gelirin
149.7 milyon dolar› kâr olarak aç›klanm›flt›r (Getty Images Reports Financial
Results For The Fourth Quarter And Full Year Of 2005, 2006).
Getty, sat›n ald›¤› flirketlerin yan› s›ra National Geographic’in 10 milyondan
fazla imge koleksiyonunu da lisanslamaktad›r. Bir Kuzey Amerika flirketi olarak
Seattle’da kurulan Getty’nin gelirinin %40’›ndan fazlas› Kuzey Amerika d›fl›
ülkelerden gelmektedir. fiirketin on dilde web sitesi bulunmaktad›r. Getty’nin
aralar›nda Singapur, Birleflik Arap Emirlikleri, Filipinler, Kore, Çin, Lübnan, Yeni
Zelanda, Rusya’n›n da bulundu¤u yüzden fazla ülkede müflterileri bulunmaktad›r.
Bu ülkelerin pek ço¤unda flirketin sahibi oldu¤u ofisler ve acenteler vard›r. Bunun
bir di¤er anlam› da Getty imgelerinin dünyan›n her yan›ndaki dergilerde, gazetelerde ve tan›t›m materyallerinde bulunabilecek olmas›d›r (Machine, 2004:319).
Bir di¤er büyük görüntü bankas› Bill Gates’in sahibi oldu¤u ve yaklafl›k 2
milyon çevrimiçi görüntüye sahip olan Corbis’tir. Ancak Corbis daha çok haber
ve arfliv imgeleriyle ilgilenmektedir. Getty ise daha çok tasar›mc›lara ve
reklamc›lara stok foto¤raflar›n›n/illüstrasyonlar›n›n lisanslanmas›na odaklanm›flt›r.
Getty’nin kurucular›ndan biri olan Jonathan Klein arfliv foto¤raflar›n›n, ifl
toplant›lar›, hava yollar› veya romantik çiftler gibi foto¤raflar› içeren stok
foto¤rafç›l›¤› kadar para getirmedi¤ini söylemektedir (akt. Machine, 2004:319).

2 Thumbnail, parmak t›rna¤› olarak adland›r›labilecek küçük görüntülerdir.
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Getty’nin üç büyük müflteri kategorisi bulunmaktad›r: Reklam ve tasar›m
ajanslar›, ki Getty bu ajanslara daha çok sa¤l›k, ifl, bilim, güzellik, spor, yolculuk,
gündelik yaflam gibi konularda genifl bir görüntü içeri¤i sunmaktad›r. Bir di¤er
kategori, yay›nc›l›k ve medya flirketleridir. Getty hem geleneksel hem de
çevrimiçi medya flirketlerine hareketli görüntü, belgesel, arfliv görüntüleri ve
editoryal görüntü hizmetleri sunmaktad›r. Getty’nin üçüncü müflteri kategorisi de
bütünleflik iletiflim departmanlar›d›r. Getty bu flirketlere de y›ll›k, web siteleri,
broflürler ve di¤er sunumlarda kullanabilecekleri hareketli ve dura¤an görüntüler
satmaktad›r (Getty Images, 2001:1). Her y›l 30-40 bin yeni yarat›c› foto¤raf›
koleksiyonuna ekleyen Getty, bu foto¤raflar› dijital ortamda, anahtar sözcüklerle
tan›mlanm›fl ve 7 gün 24 saat eriflilebilecek ve download edilebilecek flekilde
web sitesine yerlefltirmektedir. Yap›lan araflt›rmalarla, müflterilerin talepleri
do¤rultusunda içeri¤in ne olmas› gerekti¤i saptanmaktad›r. Bu do¤rultuda da,
anlaflmal› foto¤rafç›lara hangi tür foto¤raflara gereksinim duyuldu¤u konusunda
bilgi verilmektedir (Getty Image, 2001:2).
Getty, müflterilerine bas›l› reklam, do¤rudan postalama, elektronik posta,
web sitesi ve bas›l› katologlar arac›l›¤› ile ulaflmaktad›r. Getty, imgelerin sat›fl ve
da¤›t›m›n› 55 ülkedeki da¤›t›mc›lar, ajanslar ve flirket ofislerinin da¤›t›m a¤›
arac›l›¤› ile yapmaktad›r. Getty’nin do¤rudan sat›fllar› daha çok büyük siparifller
verece¤i düflünülen flirketlere odakl›d›r. Bu sat›fllarda müflteriye yard›mc› olmas›
için teknik destek ve e¤itim personeli de sa¤lanmaktad›r. Bu kifliler dijital imge
kullan›m›nda, tasar›m araçlar›nda ve foto¤raf manipülasyonunda uzman kiflilerdir.
Getty, dijital konularda oldu¤u kadar, geleneksel analog sistem konusunda da
müflterilere teknik destek vermektedir. Getty, ürünlerinin kontrolünü ya da
sahipli¤ini elinde bulundurmaktad›r. ‹mgelerin mülkiyeti müflterilere asla
geçmemektedir. Müflteriler ürünlerin haklar›n› özel anlaflmalar çerçevesinde
belirtilen süre içinde kullanabilmektedirler (Getty Images, 2001:3-4).
Getty’de befl tür lisanslama söz konusudur. Royalty-free diye adland›r›lan
lisanslama, ürün boyutuna ba¤l› bir lisanslamad›r. Her kullan›m için ayr›ca bir ücret
ödemek gerekmez. Royalty-free bir ürün bir kere sat›n al›nd›¤›nda ek bir ücret
ödemeden birden fazla projede kullan›labilmektedir. Rights-managed lisanslama
türünde ise, spesifik kullan›mlara özel ve yüksek kaliteli ürünler yer almaktad›r.
Ürün ücreti, bask› adedi, boyut, mecra kullan›m›, kullan›m süresi ve co¤rafi
da¤›l›m› içeren birkaç unsur göz önünde bulundurularak hesaplanmaktad›r. Bunun
d›fl›nda bir ayl›k ya da bir y›ll›k seçeneklerle ve kullan›lacak mecraya göre (bas›l› ya
da web) de¤iflen fiyatlarla abonelik yap›labilmektedir. Bir di¤er lisanslama ise
editoryal kullan›mla ilgilidir. Son olarak da taslak görsellerinin reklam amaçl›
olmayan k›sa süreli kullan›mlar› ile ilgili lisanslama söz konusudur. Getty’nin 31
Aral›k 2001 tarihi itibar›yla 1845 çal›flan› vard›r. Bunlar›n 1007’si Kuzey Amerikada
739’u Avrupa’da ve 99’u da dünyan›n di¤er bölgelerinde bulunmaktad›r (Getty
Images, 2001:6).
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Bunun yan› s›ra Getty’de çal›flan foto¤rafç›lar›n büyük ço¤unlu¤u, maafl
karfl›l›¤› tüm telif haklar›n›n sat›n al›nm›fl ve foto-muhabirine hiçbir hak b›rakmayan
"work-for-hire" denilen kiral›k iflçi s›fat›yla çal›flt›r›lmaktad›r. Getty’de sadece
birkaç eski foto¤rafç› yüzde 50 gelir ortakl›¤›yla çal›flmaktad›r (Dorfman 2002).
Getty Images’›n web sitesinde yarat›c›, editoryal, film, foto¤raf görevleri ve
medya yönetim servisleri olmak üzere befl alt menüye yönlendirme
bulunmaktad›r. Yarat›c› menüsü alt›nda foto¤raf, illüstrasyon ve arfliv görüntüleri
yer almaktad›r. Bu sayfada serbest ve denetimli kullan›m lisans› ile anahtar
sözcük, görüntü numaras› ya da içerik vb. ile h›zl› arama yap›labilmektedir. Arama
çeflitleri alt›nda yer alan aç›klamalar, müflterilere görüntülere daha h›zl› ulaflmalar›
için gerekli bilgileri içermektedir.
Görsel Pazar 7/24
Türkiye’nin ilk görsel stok ajans› olan Görsel Pazar 7/24, uzun y›llar
foto¤raf sanat›yla u¤ram›fl jeofizik mühendisi ‹hsan Gerçelman taraf›ndan 2002
Haziran ay›nda kurulmufltur. ‹nternette görsel arama, sat›n alma ve yüksek
çözünürlüklü görüntü dosyalar›n› teslim etme hizmetleri sunan Görsel Pazar 724,
Türkiye’nin ilk görsel stok ajans› olmas›n›n yan› s›ra sektörün ilk B2B e-ticaret
sitesi örne¤i olan www.gp724.com’u projelendirmifl ve uygulamaya koymufltur.
GP 7/24’ün ifl yap›s› Getty ile benzer bir flekilde oluflturulmufltur. Sitede 68
görsel kaynak bulunmaktad›r. Bunlar›n 6’s› stok ajans›d›r. GP 7/24 bunlar›n
temsilcili¤ini yapmaktad›r. Geri kalan 62 kayna¤›n 58’si Türk, 4 tanesi de yabanc›
foto¤rafç›d›r. Sitede 62 foto¤rafç›n›n 5 bin civar›nda foto¤raf› bulunmaktad›r.
Sitede ayr›ca Image Source, Designpics, Bildagentur-Çevrimiçi, Big Cheese
Photo gibi uluslararas› flirketlerin foto¤raflar› da sat›fla sunulmaktad›r. Bu
flirketlerin foto¤raf say›s› ise 150 bin civar›ndad›r. GP 7/24’ün y›ll›k cirosu ise
Getty ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda oldukça küçük bir rakamd›r.
Sitedeki foto¤raflar 20 dolar ile 2 bin dolar aras›nda sat›lmaktad›r. ‹zzet
Keribar, ‹sa Çelik, Nevzat Çak›r gibi Türkiye’nin önde gelen foto¤raf sanatç›lar›n›n
eserleri de sitede yer almaktad›r. Görsel Pazar 7/24’te foto¤raflar, dia
bankalar›n›n aksine dijital ortama aktard›ktan sonra sahibine teslim edilmektedir.
Ayr›ca sitede her foto¤raf sat›fl›ndan sonra eser sahibine otomatik e-posta
gönderen bir sistem de mevcuttur (Sungur, 2004).
Home office sistemiyle çal›flan bir flirket olan Görsel Pazar 7/24’te ‹hsan
Gerçelman yaz›l›mla ilgili iflleri yürütmekte, Hülya Gerçelman da foto¤raflar›n
bilgisayar ortam›na aktar›lmas› konusunda çal›flmaktad›r. fiirkette kendi
evlerindeki bilgisayarlar›n›n bafl›nda çal›flan ve arflive girecek foto¤raflar›n
bilgilerinin do¤rulu¤unu kontrol eden iki personel daha bulunmaktad›r. Bu say› ifl
yo¤unlu¤una göre de¤iflmektedir.
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Foto¤rafç›larla gelir paylafl›m› yöntemiyle çal›flan Görsel Pazar 7/24, dijital
ortamda verilen eserlerin sat›fl gelirinin yüzde 70'ini, film olarak verilen eserlerin
ise yüzde 55'ini foto¤rafç›lara vermektedir. Sitenin hedef kitlesi ise daha çok
reklamc›lard›r. A¤›rl›kl› olarak sat›lan ve tercih edilen görüntüler ise konulu
foto¤raflar ve flehir yaflam›na ait foto¤raflard›r. Rusya ve Belçika gibi ülkelere de
foto¤raf sat›fl› yapan site, Alman Arco Royalty Free Images stok foto¤raf
ajans›n›n hem Türkiye temsilcili¤ini yapmakta, hem de bu ajans taraf›ndan
‹sviçre, Avusturya ve Almanya'da temsil etmektedir (Sungur, 2004).
GP 7/24 hem görsel kullan›c›lar›yla görsel sanat dallar›nda ürün veren
üreticileri internet ortam›nda buluflturmakta, hem de üyelerine bu ortamda ifl
yapma olana¤› sa¤lamaktad›r. Görsel kullan›c›lar› GP 7/24’e aktar›lm›fl görsel
sto¤a internet üzerinden eriflmekte ve arama motoru ile istedikleri görsellere
ulaflabilmektedirler. Görsel kullan›c›lar› GP 7/24’te proje dosyas› yaratabilme
olana¤›na sahiptir. Böylelikle ayn› projede yer alan kifliler internet arac›l›¤› ile
etkileflimli bir flekilde çal›flabilmekte, görüfllerini paylaflabilmektedirler. Ayr›ca
görsel kullan›c›lar› ekran çözünürlüklerine ya da çal›flma al›flkanl›klar›na göre
arama motoru sayfas›n› kiflisellefltirebilme olana¤›na sahiptirler.
Lisans sahibi görseli kendi gereksinimleri do¤rultusunda kullanan son kifli
ya da kurumdur. Üç tür lisans söz konusudur:
1. Serbest kullan›m lisans›: Bu lisans türünde eserin kullan›m hakk›n› sat›n
alan lisans sahibi kullan›m yeri ve süre limiti olmaks›z›n istenilen s›kl›kta, istenilen
projede ek bir ödeme yapmaks›z›n keseri kullanma hakk›na sahiptir. Ancak bu
görseller 3. flah›slara verilemez ve sat›lamaz. Bu lisans türünde, eserler
boyutlar›na göre fiyatland›r›lm›flt›r.
2. Denetimli kullan›m lisan›: Bu lisans türü özel kullan›mlara yöneliktir.
Fiyat kullan›m yeri, boyutu, amac› ve süresi göz önüne al›narak hesaplan›r. Bu
lisans türünde kullan›m hakk› al›nan eser, belirlenen süre içinde ve ayn› pazarda
olan bir baflka kifli ya da kurum taraf›ndan kullan›lamamaktad›r.
3. Sistemde kullan›c›lar›n arama ve incelemelerinde sunulan küçük ve
düflük çözünürlüklü görsel eserler de taslak lisans›na sahiptir. Bunlar tüm
kullan›c›lar›n taslak çal›flmalar›nda kullan›labilmektedir. Ancak bu görseller sonuç
ürünlerinde kullan›lamaz.
Görsel fiyatlar› görselin ait oldu¤u koleksiyona ve lisans türüne göre
de¤iflmektedir. Temsilcisi olunan koleksiyon fiyatlar› ile GP 7/24 koleksiyon
fiyatlar› farkl›d›r. Bunlar›n d›fl›nda boyut, kullan›m yeri ve süresi gibi kriterlere
göre de fiyatlar farkl›laflmaktad›r. Fiyatlar ancak üye olanlara gösterilmektedir.
Eserlerin kullan›m hakk›n› sat›n almak, kiralamak ve indirmek için de siteye üye
olmak gerekmektedir.
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GP 7/24 eserleri Türkçe ve ‹ngilizce olarak sunmaktad›r. Bu da eser
sahiplerinin eserlerini dünya pazar›na sunabilmesi anlam›na gelmektedir.
Sistemdeki arama istatistikleri sayesinde görsel kullan›c›lar›n›n nelere
gereksinimi oldu¤u ve stoklarda bulunamayan görsellerin hangileri oldu¤u ve
bunlar›n gördü¤ü talep istatistiklerine ulaflabilmektedirler. Böylelikle pazar pay›n›
artt›rmak isteyen görsel üreticileri bu istatistiklerden yararlanabileceklerdir. Eser
sahipleri, sözleflme koflullar›yla ters düflmedi¤i sürece di¤er görsel stok
ajanslar›yla da çal›flabilmektedir.
GP 7/24 eser sahibinden esere konu olan model/modellerden al›nm›fl izin
belgesini zorunlu tutmaktad›r. Model sözleflmesi, modeli konu alan eserlerin
modelin isim ve unvan›na zarar gelmeden her türlü medya, malzeme ve araçla
halka aç›k yerlerde yay›nlanmas› ve kamuya teflhir edilmesi, reklamlarda
yay›nlanmas›, ticari amaçlarla sat›lmas›/kiralanmas› için eser sahibi taraf›ndan
kullan›lmas›na flartl› yetki verdi¤ini gösterir belgedir. Eser sahibinin eserini görsel
stok ajans›na vermesiyle model taraf›ndan eser sahibine verilmifl yetki ajansa
devredilecektir.
GP 7/24 taraf›ndan yap›lan sat›fllarda KDV öncesi fiyat, GP 7/24’ün yurt d›fl›
temsilcisinin yapt›¤› sat›fllarda da GP 7/24’ün bu sat›fltaki pay›, eser sahibi brüt
%55, GP 7/24’ün pay› %45 olacak flekilde paylaflt›r›lmaktad›r. E¤er eser sahibi
fatura kesebiliyorsa alaca¤› paya isabet eden KDV oran› ile fatura keser. Bu fatura
karfl›l›¤› ödeme yap›l›r. E¤er eser sahibi fatura kesemiyorsa GP 7/24 eser
sahibine verilecek tutar üzerinden stopaj kesintileri yaparak (%19.8) ödemeyi
gider makbuzu ile yapar. Ödemeler ise, sat›fl› takip eden 15 günün tamamland›¤›
ay› izleyen ay›n bafl›nda yap›lmaktad›r. Vadeli sat›fllarda ise tahsilat› izleyen ay›n
bafl›nda ödeme yap›lmaktad›r. GP 7/24 bunun d›fl›nda herhangi bir site üyesi,
eser sahiplerinin sitesini ziyareti s›ras›nda GP 7/24’e üye olmuflsa, bu üyenin GP
7/24’ten yapt›¤› her sat›n almadan eser sahibine brüt %1 tan›t›m bayili¤i
komisyonu verilmektedir.
GP 7/24’ün ifl yap›s› Getty ile benzerlik göstermektedir . fiirketin ekonomik
olarak ayakta kalmas› için yabanc› temsilciliklere ihtiyac› vard›r. fiirket, esnek
istihdam modeline göre yap›land›r›lm›flt›r. Zaten çevrimiçi stok bankac›l›¤›nda
sistem pek çok ifli kendisi yürüttü¤ünden özellikle küçük flirketlerde sürekli takip
edilmesi gerekmemektedir.
GP 7/24 sitesinde de Getty’de oldu¤u gibi yarat›c› görsellerin basit ve
geliflmifl aramas› yap›labilmektedir. Genel aramalar yap›labilece¤i gibi, temsilci
olunan stok ajanslar›n arflivlerinden arama yapmak mümkündür. Her iki sitede de
müflterilerin sistemden görüntü al›flverifli yapabilmeleri için abone olunmas›
gerekmektedir. Abone olundu¤u taktirde incelenen görüntüler proje dosyalar›nda (light box) saklanabilmekte, fiyatlar› hesaplanabilmekte yine çevrimiçi
olarak sat›n al›nabilmektedir. GP 7/24’te yer alan görüntülerin pek ço¤u tarihi
eser ve do¤a görünümlerinden oluflmaktad›r.
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Hem Getty hem de Görsel Pazar 7/24’te bulunan foto¤raflar›n ortak
özelli¤i, bu görüntülerin global flirket kültürünü yans›tacak flekilde
oluflturulmalar›d›r. Bu temel özelliklerden ilki, foto¤raflar›n pek ço¤unun arka plan
bilgilerinin olmay›fl› ya da arka planlar›n›n flu olmas›d›r. Böylelikle, çok farkl›
tüketiciler bu foto¤raflar› farkl› ba¤lamlarda kullanabileceklerdir. Bir di¤er özellik,
bu foto¤raflar›n belirli yer ve zamana ait olmamas›d›r. Bu durum da foto¤raflar›n
tekrar tekrar sat›labilmelerini kolaylaflt›ran bir unsurdur. Bir baflka özellik, bu
imgelerin a¤›rl›kl› olarak stüdyo yap›m› imgeler olmas›d›r. Bu stüdyolarda
kullan›lan parlak ›fl›klar, renkler zenginlik hissi yaratmakta ve izleyicilerin
görüntüde sunulanlarla kolayl›kla özdefllik kurabilmesini sa¤lamaktad›r. Yine bu
foto¤raflarda yer alan kad›n ve erkek modeller çekici olmakla birlikte, çok tan›nan
kifliler de¤illerdir. Tan›nm›fl kiflilerin yer ald›¤› foto¤raflar›n defalarca kullan›lmas›
söz konusu olamaz. Her iki görüntü bankas›nda da belli anahtar sözcüklerle
yap›lan taramalarda, belli özelliklere sahip görüntülerin karfl›m›z ç›kmas›,
görüntülerin büyük ölçek ekonomisi mant›¤›na ve mevcut tüketici kategorilerine
göre oluflturuldu¤unu ortaya koymaktad›r (fiendur Atabek, 2006:76-77).
Tablo 1: Getty ‹mages ve Görsel Pazar 7/24 karfl›laflt›rmas›
Getty Images

Görsel Pazar 7/24

Ciro (2005)

733.7 milyon dolar
149.7 milyon dolar kâr

2006 (ilk 5 ay)
6 milyar TL

fiirkette çal›flan say›s›

1845 (2002 y›l›nda)

4 kifli

Foto¤rafç› say›s›

74 stok ajans›
22 master delegate

62 foto¤rafç› (4’ü yabanc›)
6 stok ajans› temsilcili¤i

Foto¤raf say›s›

70 milyon dura¤an görüntü
30 bin saatlik film

Stok ajanslar› 150 bin
Foto¤rafç›lar 5 bin

Foto¤rafç›yla yap›lan
lisans sözleflmesi

Telif hakk›n› tamamen
flirket sat›n al›yor.

Telif hakk› foto¤rafç›da kal›yor.
(foto¤rafç› pay›)

Work-for-hire
(kiral›k iflçi statüsü)

Dijital görüntü %70
Film %55
Arac› kurum

Royalyty free
Rights-managed
Abonelik
Taslak lisans
Editoryal lisans

Serbest lisans
Denetimli lisans
Taslak lisans

Müflteriyle yap›lan
lisans sözleflmesi

Sonuç
Dijital görüntü bankac›l›¤›, 1980 sonras› globalleflme politikalar›n›n medya
alan›ndaki yans›malar› ve internet teknolojilerinin geliflimi ile ortaya ç›km›fl yeni
bir sektördür. Bu sektörde yer alan flirketler di¤er global endüstri ekonomileri gibi
dünya pazar›n› ele geçirmeyi hedeflemektedirler. Günümüzde kapitalist pazar›n
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büyümeye ve kontrole yönelik do¤as›na uygun bir flekilde flirketlerin tekelleflme
e¤ilimleri (yo¤unlaflma) söz konudur. Medyada tekelleflme e¤ilimleri, özel
flirketlerin pazarda arz-talep ve da¤›t›m üzerinde kontrol kurmas›n› sa¤layan
stratejilerle büyümesinin sonucudur.
‹letiflim flirketleri 1990’l› y›llardan beri birleflme ve sat›n almalarla dikkat
çeken bir büyüme gerçeklefltirmifllerdir. Medyada tekelleflmenin en önemli
sonucu, üretim, da¤›t›m ve tüketimin yönlendirilmesinde flirketlerin kontrol
gücüne sahip olmalar› nedeniyle, pazardaki di¤er rakiplerin kolayl›kla ortadan
kald›rabilmeleridir. Ancak bu alanda temel sorun, flirketlerin tekel olmas› ya da
olmamas› de¤il, üretim biçimi ve da¤›t›m iliflkilerine egemen olmas›d›r. Di¤er
endüstri alanlar›nda oldu¤u gibi global görüntü endüstrisinde de benzer bir
geliflim söz konusudur. ‹nceledi¤imiz Getty örne¤inde flirket, 1995-2005 y›llar›
aras›nda pek çok küçük, uzmanlaflm›fl görüntü arflivini bünyesine katarak bu
endüstrinin yaklafl›k %25’ine sahip olmufltur. Tekelleflme e¤ilimde olan bu flirket
görüntü pazar›nda üretim biçimi ve da¤›t›m iliflkilerine de egemen olmaya
bafllam›flt›r. Bu yap›lanmada, GP 7/24 örne¤inden de anlafl›laca¤› gibi, görüntü
pazar›ndaki yerel küçük flirketler, büyük flirketlerin nerdeyse zorunlu temsilcisi
olarak ifl görmeye bafllam›fllard›r.
Global görüntü pazar›nda, tekelleflme, esnek istihdam modellerinin
uygulanmas›, da¤›t›m›n kontrolü, içeri¤in pazara ve müflterilere göre belirlenmesi
gibi etkenler, üretilen içeriklerin birbirine benzer olmas›n› da beraberinde
getirmifltir. Global görüntü bankalar›n›n yay›n kurulufllar›n› kendilerine abone
etmeleri sonucu, reklam ve tasar›m imgelerinde dünyan›n her yerinde benzer
görüntülerle karfl›lafl›lmaya bafllanm›flt›r. Medya kurulufllar›n›n giderek daha h›zl›
ve ucuz oldu¤u için görüntü bankalar›na yönelmeleri nedeniyle kadrolu foto
muhabiri çal›flt›rma oran› da giderek düflmektedir. Kadrolu ya da freelance
foto¤rafç› çal›flt›rmak yerine esnek istihdam modellerine uygun olarak "kiral›k
iflçi" statüsüyle foto¤rafç› çal›flt›r›lmas› ve üretilen içeri¤in telif haklar›n›n flirkete
verilmesi zorunlulu¤u, foto muhabirlerinin ürettikleri içerikle ba¤lar›n›n
kopar›lmas› anlam›na gelmektedir.
Corbis ve Getty gibi devlerle "h›z ve ucuzluk" anlam›nda yar›flman›n
olanakl› olmad›¤› anlayan medya kurulufllar›, tasar›mc›lar ve yay›nc›lar, bu iki dev
flirket arac›l›¤› ile pazara sunulan ve onlar taraf›ndan bilinçli olarak üretilen
görüntülere giderek daha çok muhtaç olmak durumundad›rlar. Bu imgeler ise,
politika ve toplumdan soyutlanm›fl, ortak bir ifl dünyas›na uyumlu hale getirilmifl,
bofl zaman ve bireyselli¤i öne ç›karan tüketici kategorilerini yans›tan imgelerdir.
‹nceledi¤imiz global ve yerel görüntü bankalar›nda flirketler, yeni dünya
düzeninin serbest piyasa ekonomisine göre hareket etmektedir. Sonuç olarak
dünya globalleflti¤i için görüntülerin birbirine benzemedi¤ini, aksine kâr ve
rekabet olgusunun birbirine benzer görüntü üretimini zorunlu hale getirdi¤ini
söyleyebiliriz.
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