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Dünyada gelişen teknoloji, ARGE çalışmaları ve 
insan ihtiyaçları doğrultusunda gelişen sinema 
sektörü insanların sinema salonlarının kullanımını 
azalttı. Bu sektörün asıl maddi kaynağı olan sinema 
salonları bu durum karşısında sıkıntıya sürece 
girmiş oldu. İnsanların bu ihtiyaçlarını gören kişiler 
internetin de gelişmesiyle sosyal medya şirketlerini 
kurmaya başladılar. Bu şirketlerin başında da 
YouTube adında bir şirket oluştu. Bu şirket şuan 
dünyanın en çok tıklanan ve kullanılan video ve 
içerik argümanı oldu. Biraz da YouTube'un kurul-
masına ve ilerlemesine bakalım. Bu şirket 15 şubat 
2005 yılında üç eski PayPal1 çalışanı Steve Chen, 
Chad Hurley ve Jawed Karim tarafından kurulmuş-
tur. Şirket YouTube ilk başlarda girişimci finansma-
nı ile başlayan bir teknolojiydi. 11.5 milyon dolarlık 
ilk yatırımını Kasım 2005 ve Nisan 2006 arasında 
Sequoia Capital şirketi tarafından aldı. İlk YouTube 
videosu sitenin ortak kurucularından Jawed 
Karim'in San Diego Hayvanat Bahçesi'nde çekip 
paylaştığı Me at the zoo isimli içerikti. Video 23 
Nisan 2005'te site üzerinden paylaşıldı ve günü-
müzde hâlen izlenebilir durumdadır.2005 Mayıs'ta 
YouTube beta sürümünü yayınladı. 6 ay sonra 
Kasım ayında ise site resmî olarak yayına geçti. Site 
hızlı bir şekilde büyüdü. 2006 Temmuz'da şirket, 
her gün 65.000'ten fazla yeni video yüklendiğini ve 
100 milyondan fazla video izlendiğini duyurdu. Bu 
şirketi kuruluşundan çok zaman geçmeden 2006 
yılında Google tarafından 1.65 milyar dolara satın 
alındı. 2015'in Şubat ayında YouTube siteyi ziyaret 
eden çocuklar için yeni bir uygulama piyasaya 
sürdü. YouTube Kids isimli bu uygulama ailelere 
çocuklarının izleme sürelerini kısıtlama ve izlenen 
içeriği belirleme gibi özellikler sunuyor. Orijinal 
olarak 12 Kasım 2014'te ise YouTube Red Hizmeti 
başlatıldı ve yalnızca YouTube'da ve Google Play 
Müzik'e katılan etiketlerden müzik ve müzik video-
ları akışını sunarak hizmet sundu. Aslında YouTu-
be'un YouTube oluşu Google geçmesiyle başladı. 
Yatırımlar, abonelikler ve birçok etkileşim bu şirke-
te geçtikten sonra oluştu. YouTube da aslına bakar-
sanız diğer platformla aynı etkiye sahip sizde kafein 
etkisi yaratıyor  Girdiğiniz zaman çıkmak için yolu 
bulamıyorsunuz adeta, bir girdap gibi sizi içine 
çekiyor. YouTube, olumlu ve olumsuz olmak üzere 
iki görüşe sahibim açıkçası. Takdir edersiniz ki 
olumlulardan başlamak istiyorum. Bence YouTube, 
YouTube’da video çeken herkese aslında yönetmen, 
oyuncu, kameraman, ses teknikeri olmayı öğretti. 
İzleyicilere de aslında başka insanların hayatları 
hakkında bilgi sahibi olmayı öğretti. Önceden 
popüler insanlar bizden çok farklıymış ya da ulaşı-
lamazmış gibi görünmesine rağmen şu an kimi 
merak ediyorsak, kimin hakkında bilgi sahibi olmak 
istiyorsak. 

1 PayPal: İnternet üzerinde çalışan online bir 
ödeme sistemi.

YouTube’dan bu bilgilere çok çabuk ulaşabiliyoruz. 
Sadece bunlar da değil üstelik herhangi bir konuda 
bir şeyler öğrenmek istiyorsak bu bilgiye ulaşmak 
çok kolay. Artık insanlar makale okuyarak vakit 
kaybetmek yerine her yerde onlara bir şeyler 
anlatan insanları dinlemek istiyorlar. Önceden 
sadece müzik dinlemek için girilen bir yer şimdi 
neredeyse bütün bilgilere ulaşılabilir bir yer haline 
geldi. Gelelim olumsuz yönlerine; insanlar 20-30 
dakikalık bir videodan herkesin hayatının toz 
pembe olduğunu düşünmeye başladılar. Herkes çok 
mutlu ve her şey yolunda diye düşünerek kendi 
hayatlarından memnuniyetsizlik duymaya başladı-
lar. Oysaki hiç kimse mutsuz anını sosyal medyada 
paylaşmaz bunu unuttular. Herkes en mutlu anından 
videolar koyar. Kimse ağlarken, depresyondayken 
bir video çekip paylaşmaz, YouTube’ un yukarıda 
da bahsettiğim gibi içerik üreticilerini bazı köklü 
şirketler veya video işini profesyonel yapan kanal-
lar hariç diğer aboneler ve içerik üreticileri kendi 
“YouTube Dizi” sini haftalık kurgu ve içerik senar-
yolarını yazmak zorundalar. Bu da içerik üreticileri-
nin kendilerini farklı alanlarda geliştirmelerini ve 
ilerlemelerini sağlıyor. Bu sayede içerik üreticileri 
kendi aralarında da rekabet oluşuyor. Bu rekabette 
ise izleyici öncelikle görüntü kalitesi, ses kalitesi ve 
videonun daha doğrusu içeriğin senaryosuna 
bakıyor. Bu sayede bazı içerikler daha fazla izlen-
mesi olurken bazılarının beklentinin altında kalıyor. 
Gelişen teknoloji sayesinde bu derece profesyonel 
bir kamera ile çalışmak oldukça güç bir duruma 
dönüşüyor. Ama bazı içerik üreticileri bu işi akıllı 
telefonlara aktarmış. Kamera için ödeyecekleri 
yüksek meblağları akıllı telefon alarak hem iletişi-
mini sağlayıp hemde yüksek çözünürlüklü videolar 
çekebilecekleri bir ortam sağlamıştı. 
     
     Bu sayede YouTube insanların kendi filminin 
yönetmeni, yapımcısı ve en önemlisi oyuncusu, 
aktörü haline getirmişti. İçeriklerinde ya olmak 
istedikleri hayatları veya hayatı yada kendi hayat 
meşguliyetlerini izleyicilerine aktarıyorlardı.  
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