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Özet
‹letiflim fakültelerinde e¤itim gören ö¤rencilerin haber alma
al›flkanl›klar›n›n belirlenmesine yönelik olarak yap›lacak di¤er araflt›rmalar›n
bir basama¤› niteli¤indeki bu çal›flma, Anadolu Üniversitesi ‹letiflim
Bilimleri Fakültesi örne¤inde gerçeklefltirilmifltir. Çal›flman›n amac›,
Anadolu Üniversitesi ‹letiflim Bilimleri Fakültesi ö¤rencilerinin haber alma
al›flkanl›klar›n› ortaya koymakt›r. Araflt›rmada; Bas›n ve Yay›n, ‹letiflim,
Sinema ve Televizyon, Reklamc›l›k ve Halkla ‹liflkiler bölümlerinden basit
tesadüfi örnekleme yoluyla belirlenen 311 ö¤renciye anket uygulanm›flt›r.
Araflt›rma verilerine göre, haber alma ihtiyac› do¤rultusunda ö¤renciler
taraf›ndan en çok tercih edilen kitle iletiflim araçlar›, s›ras›yla; televizyon,
internet, gazete, radyo ve dergi fleklinde bulgulanm›flt›r. Ö¤renciler
taraf›ndan en güvenilir olarak kabul edilen haber kayna¤› ise geleneksel
gazete olarak ortaya ç›km›flt›r.
anahtar kelimeler: haber alma al›flkanl›¤›, geleneksel medya, yeni
medya
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Résumé
Les habitudes de recevoir l’information des étudiants de
communication : l’exemple de l’Université Anadolu
Cette étude a été conçue comme la première étape d’une série de
recherches ayant pour objectif de déterminer les habitudes de recevoir
l’information des étudiants inscrits à la Faculté des Sciences de la
Communication de l’Université Anadolu. Pendant la recherche; 311 étudiants,
séléctionnés de façon aléatoire, des départements de Journalisme, de
Communication, de Cinéma et Télévision, de Publicité et Relations Publiques
ont été enquêtés. Selon les données de la recherche, les médias de masse les
plus préférés par les étudiants suivant leur besoin de recevoir de l’information
sont respectivement; la télévision, l’internet, le journal, la radio et le magazine.
Pourtant, la source de l’information considérée par les étudiants comme la plus
assurée s’est révélée comme le journal traditionel.
mots-clés : l’habitude de recevoir l’information, les média traditionnels,
les nouveaux média

Abstract
News Receiving Habits of Communication Faculty Students: The
Example of Anadolu University
This study constitutes the first step of a series of researches aimed to
determine the news receiving habits of students enrolled in the Faculty of
Communication Sciences of Anadolu University. During the research; 311
students, selected randomly from the departments of Journalism,
Communication, Film and Television, Advertising and Public Relations were
surveyed. According to the research, the mass media most preferred by
students are, television, internet, newspapers, radio and magazines
respectively. Yet the source of information identified by students as the most
reliable has become the traditional newspaper.
keywords: news receiving habits, traditional media, new media
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Girifl
Haber alma al›flkanl›klar›, kiflilerin kitle iletiflim araçlar›n› kullan›mlar›na göre
de¤ifliklik göstermektedir. ‹letiflim alan›ndaki h›zl› teknolojik geliflmelerden ve
yap›sal baz› sorunlardan dolay› kitle iletiflim araçlar›n›n her toplumda ayn› s›rayla
kullan›lmaya baflland›¤›n› söylemek oldukça zordur. Zira, bu araçlar›n her biri belli
bir dönemde toplumsal iletiflimin sa¤lanmas›nda ifa etti¤i fonksiyonlar aç›s›ndan
zirveye ulaflm›fl, fakat ayn› zamanda bir önceki iletiflim arac› da tamamen
güncelli¤ini kaybetmemifltir (Kocadafl, 2005:5).
Gerek kitle iletiflim arac›n›n yap›s› gerekse kitle iletiflim arac›n›n
al›c›s›/kullan›c›s›n›n bireysel özellikleri, onun hangi arac› kullanaca¤›n› önemli
ölçüde belirlemektedir. Günümüzün en yeni iletiflim mecras› olarak internet
karfl›m›za ç›kmaktad›r. ‹nternet, haber konusunda, gazete ve televizyona göre
benzersiz bir özelli¤e sahiptir. ‹nternet ortam›nda televizyon kadar h›zl›, gazete
kadar ayr›nt›l› bilgi verilebilmektedir (aktaran Karaduman, Çal›flkan, 2001:95).
Bu iki kitle iletiflim arac›n›n en can al›c› avantajlar›n› bünyesinde toplayan
internet, okurlara hem “en h›zl›s›n›” hem de “daha fazlas›n›” sunmaktad›r.
Habere ulaflabilmek için televizyonun haber bültenini ya da ertesi gün bas›lacak
gazeteyi bekleyen okur, art›k günün 24 saatinde diledi¤i habere diledi¤i
kaynaktan ulaflabilmektedir (Karaduman, 2003:2). Karaduman taraf›ndan 2003
y›l›nda gerçeklefltirilen araflt›rmada internet kullanan kiflilerin %33.9’unun
interneti haber alma amaçl› olarak kulland›¤› ortaya ç›km›flt›r. Ayn› araflt›rma,
internet kullan›c›lar›n›n %3,8’inin radyoyu, %25,5’inin televizyonu, %28,8’inin
gazeteyi, %34,2’sinin ise interneti “haber almada en güvenilir kitle iletiflim arac›”
olarak buldu¤unu ortaya koymufltur.
Balc› ve Ayhan (2007:192) taraf›ndan üniversite ö¤rencileri üzerinde
yap›lan araflt›rman›n sonuçlar›na göre de deneklerin %47’si internet kullanmaya
bafllad›ktan sonra televizyon izleme davran›fllar›nda azalma oldu¤unu söylerken,
%50.3 “etkilemedi” ve %2.7’si de “artt›” yan›t›n› vermifllerdir. Dolay›s›yla
deneklerin yar›s› internetin televizyon izleme al›flkanl›klar› üzerinde çok da etkili
olmad›¤›n› düflünmektedir. Toruk (2008:479-480) taraf›ndan Selçuk Üniversitesi
ö¤rencileriyle yap›lan bir araflt›rmada da benzer sonuçlara ulafl›lm›flt›r. Buna göre,
ö¤rencilerin en çok takip etti¤i medya organ› %49.3 ile televizyon, %21.5 ile
internet, %15.6 ile gazete ve %6.3 ile radyodur.
Selçuk Üniversitesi ‹letiflim Fakültesi ve Anadolu Üniversitesi ‹letiflim
Bilimleri Fakültesi örne¤inde karfl›laflt›rmal› olarak Gazetecilik ve Bas›n-Yay›n
ö¤rencileri aras›nda yap›lan bir di¤er çal›flmada da ö¤rencilerin haberi en çok
hangi iletiflim arac›ndan takip ettiklerine yönelik sorular araflt›r›lm›flt›r. Çal›flman›n
bulgular›na göre gerek ilk dönem gerekse son dönem ö¤rencilerinin en fazla
takip etti¤i kitle iletiflim arac› olarak gazete (% 40.3 ve %34.4) belirtilmifl, ikinci
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s›ray› ise televizyon (%32.8 ve %32.8) alm›flt›r (Yüksel ve Koçak, 2003:43-44).
Burada ele al›nan araflt›rma sonuçlar›na göre, hedef kitlenin nitelikleri, ilgileri,
yönelimleri gibi faktörlere koflut olarak haber alma al›flkanl›klar›n›n da farkl›laflt›¤›
söylenebilmektedir.
‹letiflim e¤itimcilerinin ve ö¤rencilerinin perspektifinden kamusal yay›nc›l›k
ve bu ba¤lamda TRT radyoculu¤unun irdelendi¤i di¤er bir çal›flmada ise hedef
kitlenin radyo dinleme oranlar› ölçülmüfltür. Buna göre, ö¤retim elemanlar›n›n
%89.8’i radyo dinledi¤i ve %3.8’i ise radyo dinlemedi¤i yönünde yan›t vermifltir.
Di¤er taraftan, ö¤rencilerin de %79.9’u radyo dinledi¤i, %13.7’si ise dinlemedi¤i
do¤rultusunda cevap vermifltir. Bu bulgular, söz konusu araflt›rma aç›s›ndan
iletiflim akademisyenleri ve ö¤rencilerinde radyo dinleme oranlar›n›n yüksek bir
düzeyde oldu¤una iflaret etmektedir (Kayador ve Birsen, 2007 :93).
Yurt d›fl›nda gerçeklefltirilen haber alma al›flkanlar› üzerine çal›flmalar›n
internet medyas› ve geleneksel medya olarak adland›r›lan gazete, dergi, radyo ve
televizyon aras›ndaki farklara odakland›¤› görülmektedir. Tewsbury (2006)
taraf›ndan gerçeklefltirilen çal›flmada, internet kullan›c›lar›n›n geleneksel
medyay› kullan›mlar› üzerinde durulmufltur. Bu çal›flmaya göre, internet
kullan›c›lar› s›kl›kla geleneksel medyay› kullanmakta ve politik, ekonomik ve
sporla ilgili haberleri bu medyadan takip ettmektedir. Ayn› çal›flma, kiflilerin
öncelikle haberleri geleneksel medyadan edindiklerini ard›ndan da ayr›nt›lar için
internete girip araflt›rma yap›ld›¤›n› ortaya koymufltur. Benzer bir çal›flma da
haber türlerine göre hangi kitle iletiflim arac›n›n tercih edildi¤i üzerine
odaklanm›flt›r (Dutta-Bergman, 2004:52-54). Bu çal›flmada spor haberlerinin
yaz›l› bas›n, televizyon ve radyodan; d›fl haberin internetten takip edildi¤i
sonucuna ulafl›lm›flt›r. Ekonomi ve ifl dünyas›yla ilgili haberlerin takip edilme
oran›n›n ise internet ve geleneksel medyayla ayn› oldu¤u ortaya ç›km›flt›r. Ayn›
çal›flmada demografik verilere de yer verilmifltir. Buna göre, internetten haber
alanlar›n gelir ve e¤itim düzeyi olarak daha yüksek bir seviyede oldu¤u ve
yafllar›n›n geleneksel medya kullananlara göre daha az oldu¤u ortaya ç›km›flt›r.
Çal›flmada erkeklerin kad›nlara oranla haberleri daha çok internetten takip etti¤i
bulgusuna da ulafl›lm›flt›r.
Gazete, televizyon ve internet medyas›n›n güvenirli¤ini vurgulayan 2002
y›l›nda Amerika’da gerçeklefltirilmifl bir baflka çal›flmada yine haber alma
al›flkanl›klar›na iliflkin çeflitli saptamalara yer verilmifltir. Buna göre, kiflilerin
birincil haber alma kaynaklar› televizyondur. Haber türlerine göre ise kiflilerin kitle
iletiflim araç tercihleri de¤iflmektedir. Yerel ve ulusal haberler için gazete ve
televizyonlar tercih edilirken, d›fl haberler için internet tercih edilmektedir
(Garrison vd., 2002:14-17)
Livingstone ve Bovill (2000:21-22) taraf›ndan yap›lan ve de¤iflen medya
ortam›na gençlerin yaklafl›mlar›n› inceleyen bir di¤er çal›flmada da, gençler için
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öncelikli iletiflim arac›n›n televizyon oldu¤u sonucu elde edilmifltir. Çal›flma
gençlerin yaz›l› bas›n› kullan›mlar› üzerine dikkat çekici saptamalara yer vermifltir.
Buna göre, internet kullan›m› ile kitap okuma aras›nda güçlü bir iliflki varken,
dergi okuma ve kitap okuma aras›nda sadece e¤ilime rastlanm›flt›r. Gazete ve
çizgi roman okuma ile kitap okuma aras›nda ise hiç iliflki olmad›¤› belirlenmifltir.
Çal›flmada, 6-8 yafl aras›ndakilerin çizgi roman, 12-17 yafl›ndakilerin dergi, 15-17
yafl aras›ndakilerin de gazete okudu¤u ortaya ç›km›flt›r. Ayn› çal›flma radyonun
sadece müzik dinlemek için kullan›ld›¤›n› ortaya koymufltur.
Üniversite ö¤rencilerinin haber almada medyay› nas›l kulland›klar› üzerine
yap›lan bir baflka önemli çal›flmada ise 1970’li ve 1980’li y›llara iliflkin bir
de¤erlendirme yap›lm›flt›r. O’Keefe ve Spetnagel taraf›ndan 1973 y›l›nda ve
Henke taraf›ndan da 1980 y›l›nda yap›lan çal›flmalar›n de¤erlendirilmesi ›fl›¤›nda
Vincent ve Basil (1997) taraf›ndan gerçeklefltirilmifl çal›flmada, üniversite
ö¤rencilerinin medya kullan›mlar› üzerinde durulmufltur. 1973 y›l›ndaki
çal›flmada; erkeklerin kad›nlara göre daha çok televizyon izleyip gazete
okuduklar› ve haber edindikleri kitle iletiflim arac›n›n da televizyon oldu¤unu
ortaya ç›km›flt›r. Araflt›rmaya göre yafl düzeyi artt›kça daha çok televizyondan
haber takip edilmektedir. Buna karfl›n, ayr›nt›l› haber al›nmak istendi¤inde haber
kayna¤› gazete olmaktad›r. Henke taraf›ndan gerçeklefltirilen çal›flmada
üniversite ö¤rencilerinin üniversitedeki ö¤renim süreçleri içinde haber alma
konusunda medya tercihlerinin de¤iflti¤i görülmüfltür. Henke, yeni medya
ortam›n›n ö¤renciler aras›nda kullan›m›n›n artt›¤›n› da vurgulamaktad›r. Vincent
ve Basil taraf›ndan 1209 üniversite ö¤rencisiyle gerçeklefltirilen çal›flmada
ö¤rencilerin haber almak için daha çok televizyon seyretti¤i ard›ndan gazete
okudu¤u ve çok az da olsa dergi okudu¤u saptanm›flt›r. Ayr›ca, dergilerin daha
çok k›z ö¤renciler taraf›ndan okundu¤u da araflt›rma sonucunda ortaya ç›km›flt›r.
Yunanistan’da gazetecilik e¤itimi alan üniversite ö¤rencilerine yönelik olarak
gerçeklefltirilen baflka bir araflt›rmada da, ö¤renciler taraf›ndan tercih edilen haber
kaynaklar› s›ralamas›nda geleneksel medyan›n liderli¤ini korudu¤u görülmektedir
(Spyridou ve Veglis, 2008:64). Araflt›rma sonuçlar›na göre, özellikle yaz›l› bas›n›n
çevrimiçi haber medyas› taraf›ndan yerinden edildi¤ini gösteren herhangi bir
ipucuna rastlan›lmam›flt›r. Bilgilenmeye odakl› bir anlay›fla sahip ö¤renciler için
haber kayna¤› olarak bas›l› ya da çevrimiçi gazeteleri okumak aras›nda eflit bir
da¤›l›m oldu¤u görülmüfltür. Bunun yan› s›ra, araflt›rma sonuçlar›na göre; çevrimiçi
haber medyas›n› düzenli olarak takip eden ö¤renciler aras›nda ise televizyon
haberlerini izleme oranlar›n›n daha düflük oldu¤u ortaya ç›km›flt›r. Buna göre,
internet kullan›c›s› olan ö¤renciler, internet kullan›c›s› olmayanlara göre daha az
televizyon izlemektedirler (Spyridou ve Veglis, 2008:64-65).
‹letiflim e¤itimi verilen bir fakültede, ö¤rencilerin haber alma al›flkanl›klar›n›
ortaya koymak amac›yla gerçeklefltirilen bu çal›flma ise Anadolu Üniversitesi
‹letiflim Bilimleri Fakültesi örne¤inde de¤erlendirilmektedir. Çal›flman›n önemi de
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iletiflim bilimi üzerine e¤itim alan ve belli bir düzeyde donan›m kazanan
ö¤rencilere yönelik olmas›ndan ve söz konusu durumun saptanmas›ndan
kaynaklanmaktad›r. Ayr›ca, bu araflt›rma, haber alma al›flkanl›klar› üzerine yap›lan
çal›flmalardaki bilgi birikimine katk› sa¤lamas›na bak›m›ndan da önem
tafl›maktad›r.
Çal›flmada, iletiflim fakültesi ö¤rencilerinin iletiflim sektörünün gelecekteki
çal›flanlar› olaca¤› varsay›m›ndan hareketle, günümüz ö¤rencilerinin haber alma
al›flkanl›klar› belirlenmeye çal›fl›lmakta, böylelikle kitle iletiflim araçlar›n›n
biçimlenmesinde önümüzdeki y›llarda ortaya ç›kabilecek manzaran›n öngörümü
aç›s›ndan yard›mc› ve yol gösterici bilgilerin elde edilmesi amaçlanmaktad›r.
‹letiflim Bilimleri Fakültesi ö¤rencilerinin haber alma al›flkanl›klar›n›n temel
karakteristiklerinin nas›l bir görünüm arz etti¤i, çal›flman›n temel sorununu
oluflturmaktad›r. Araflt›rmada bu temel sorun ile ba¤lant›l› olarak flu alt sorulara da
yan›t aranmaktad›r: ‹letiflim Bilimleri Fakültesi ö¤rencileri haber alma ihtiyaçlar›n›
en çok hangi kitle iletiflim arac› ile karfl›lamaktad›rlar? Ö¤renciler, kitle iletiflim
araçlar› içerisinde en çok hangisini güvenilir bulmaktad›rlar? Ö¤rencilerin
bölümlerine göre haber alma al›flkanl›klar› aras›nda farkl›l›klar var m›d›r, di¤er bir
deyiflle, bölümlere göre haber alma al›flkanl›klar› de¤iflmekte midir?
1. Kitle ‹letiflimi ve Haber Alma
‹nsanl›k tarihi boyunca iletiflim ve teknoloji hep iç içe geçmifl bir biçimde
var olmufltur. Yaz›n›n bulunmas›, matbaan›n icad›, telgraf, radyo vd. fleklinde
s›ralanan teknolojik geliflmeler iletiflim biçimlerini de de¤ifltirmifl ve halen de
de¤ifltirmektedir. Toplumsal yaflam teknolojiyi biçimlendirirken, teknolojik
yenilikler de toplumsal yaflam› biçimlendiren önemli geliflmeler olmufllard›r.
‹letiflim ve teknoloji aras›ndaki karfl›l›kl› iliflki, bireysel iletiflimden küresel
iletiflime kadar bütün iletiflimsel etkinliklerin niteli¤ini önemli düzeylerde
etkilemektedir.
Dolay›s›yla, ateflin duman›n› kullanarak ya da posta güverciniyle
haberleflmeden günümüz bilgisayar temelli uydu ve internet arac›l›¤›yla
haberleflmeye kadar yaflanan de¤iflimlerin temelinde ön planda teknolojik, arka
planda ise sosyal, ekonomik, siyasal ve kültürel geliflmeler vard›r. K›saca, kitle
iletiflim araçlar› belirli tarihsel ve toplumsal koflullar›n ürünleridir ve kitle iletiflimi
belli bir tarihsel ve toplumsal ba¤lam içerisinde gerçeklefltirilir (Yaylagül,
2006:10-13). Geleneksel medya denilen gazete, radyo, televizyon gibi kitle
iletiflim araçlar›; hem toplumsal, siyasal, iktisadi vb. gereksinimler hem de
geliflen teknolojik geliflmeler sonucu ortaya ç›kan yeni iletiflim teknolojileri ve
di¤er taraftan halen bir kitle iletiflim arac› olup olmad›¤› tart›flma konusu olan
internetin eklenmesiyle yepyeni bir görünüm kazanm›flt›r.
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Di¤er taraftan, geliflen iletiflim teknolojileri ile birlikte özellikle son yirmi
y›ld›r dünya ölçe¤inde bilgi ak›fl›n›n h›zlanmas›, haber alma s›n›rl›l›klar›n›n da büyük
ölçüde azalmas›n› sa¤lam›flt›r. Bir taraftan geliflen teknolojiler ve bilgi ak›fl›n›n
h›zlanmas›, di¤er tarafta haber almadaki s›n›rl›l›klar›n giderek azalmas› ile
biçimlenen bu süreçte genel anlamda habercili¤in niteli¤inde belirgin de¤iflimler
ortaya ç›km›flt›r (Cankaya ve Köksalan, 2004:9). Bu ba¤lamda gazetecilik ve
habercilik aç›s›ndan bak›ld›¤›nda, teknolojik de¤iflim ve geliflmelerin en az›ndan flu
dört hususta etkide bulundu¤u söylenebilmektedir (Pavlik 2000:229):
• Gazetecilerin ifllerini yapma biçimlerini etkilemektedir.
• Haber içeriklerinin do¤as›n› etkilemektedir.
• Yaz› iflleri ve haber endüstrisinin yap›s›n› etkilemektedir.
• Hedef kitleleri, rakipleri, haber kaynaklar›n›, sponsorlar›, bas›n›n iflleyiflini
düzenlemeye ve kontrol etmeye çal›flan kifli ve kurulufllar› kapsayacak flekilde,
haber organizasyonlar›, gazeteciler ve hedef kitleler aras›ndaki iliflkilerin do¤as›n›
etkilemektedir.
Genel olarak; haber ve bilgi verme, e¤itim, e¤lendirme, toplumsallaflt›rma,
güdüleme, tart›flma ortam› haz›rlama, kültürel geliflime destek olma ve
toplumsal bütünleflmeyi sa¤lama, kitle iletiflim araçlar›n›n temel ifllevleri olarak
kabul edilmektedir (MacBride Raporu, 1980:283-285). Ancak bas›n›n ilk
zamanlar›ndan itibaren haber verme ve bilgi aktarma görevi, kitle iletiflim
araçlar›n›n en temel ifllevi olma özelli¤ini kazanm›fl ve bugüne gelinceye kadar bu
özelli¤ini devam ettirmifltir (Güz, 2005:14). Bugünkü anlamda yaz›l› bas›n›n
ortaya ç›kt›¤› 17’nci yüzy›ldan günümüze toplumsal, ekonomik ve teknolojik
geliflmelerin etkisiyle farkl› ve yeni iletiflim araçlar› ortaya ç›km›fl ve bu durum
gerek gazete okuyucusu olan kitlenin gerek di¤er kitle iletiflim arac›
kullan›c›lar›n›n medyadan beklentilerinde büyük de¤iflimlere neden olmufltur.
‹letiflim alan›ndaki bu durumu tan›mlamak üzere s›kl›kla kullan›lan
kavramlardan “yak›nsama” terimi de genel olarak biliflim, telekomünikasyon ve
geleneksel medyan›n hem teknik hem de endüstriyel düzeyde iç içe geçti¤i bir
olguya dikkat çekmektedir (Adakl›, 2006:58). ‹letiflim alan›ndaki yak›nsama
süreci, bir yandan günümüz medyas›nda yaflanan mülkiyet ve kontrol sorununu
yeniden gündeme getirirken di¤er yandan da geleneksel ve yeni medyan›n
bütünlefltirilmesi ba¤lam›nda vazgeçilmez olarak kabul edilmektedir. Yeni
iletiflim teknolojileri ile geleneksel kitle iletiflim araçlar›n›n birleflmesi ayn›
zamanda -kaç›n›lmaz olarak- iletiflim sürecindeki al›c› ya da hedef kitle aç›s›ndan
da yenilik ve farkl›l›klar› da beraberinde getirmifltir.
Buna ek olarak, yak›nsama ya da di¤er bir ifadeyle yöndeflme olgusu
medya kurulufllar›nda çal›flan medya profesyonelleri için de farkl› kayg›lar› gündeme getirmifltir: Muhabir kadrosunun ‘güncellenmesi’, haber üretiminin niteli¤i,
multimedya biçimselli¤i sayesinde haberin ayn› anda çoklu-ortamlarda (multiplatform) kullan›m›na göre de¤iflen ücretlendirme politikas› ile ilgili düzenlemeler
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vd. (Huang vd, 2006:83-84). Yöndeflmeyi, kaliteli habercili¤in düflman› olarak ilan
eden Anderson (2002) gibi, gazete editörleri ve profesyonel haberciler de
medyadaki yöndeflmenin genel kamu ve medya çal›flanlar› için olumlu bir
geliflme olmad›¤› düflüncesinde hemfikir görünmektedirler. Ancak, aç›k bir
flekilde de görünmektedir ki, gelece¤in habercilik pratikleri yöndeflik medya ve
multimedya gazetecili¤i taraf›ndan flekillendirilecektir (Huang vd, 2006:94).
Günümüzün bilgisayar temelli ve internet dolay›ml› bilgi ve iletiflim
teknolojileri yepyeni bir iletiflim düzenine iflaret etmektedir. Bas›l› gazete
okuyucusunun “geleneksel okuyucu”, radyo dinleyicisinin “nostaljik ve sad›k
dinleyici” olarak nitelendirildi¤i günümüzde art›k; internet ve bilgisayar
teknolojisinin bütün olanaklar›ndan (çevrimiçi gazete, video görüntü, web-tv gibi)
yararlanan yeni medya takipçisini yaratt›¤› farkl› bir kitle söz konusudur. Ayn›
zamanda, her geçen gün geliflmekte olan bir sektör olarak da medya, bu yeni ve
farkl› kitleye hitap edebilmek için kendini ve çal›flanlar›n› bu de¤iflimin d›fl›nda
tutamamaktad›r. Günümüz medya aktörlerinin niteliklerini gazete okuyucusu/tv
izleyicisi/radyo dinleyicisi ve art›k ayn› zamanda da internet kullan›c›s› olan yeni
kitlenin ihtiyaçlar› belirleyecektir. Bu bak›mdan, iletiflim e¤itimi verilen bir
okuldaki ö¤rencilerin de, gelece¤in medya sektörü çal›flanlar› olabilece¤i
varsay›m›ndan hareketle, sahip olduklar› haber alma al›flkanl›klar›n›n ortaya
konulmas›n›n önemi büyüktür. Çünkü, gelece¤in çal›flanlar› olacak ö¤renciler de,
sahiplik yap›s›, ifl yapma biçim ve rutinleri, profesyonalizm ideolojisi, mesleki etik
ilke ve kurallar› gibi kitle iletiflim araçlar›n›n biçimlenmesinde etkili olacak
unsurlar içerisinde bulunmaktad›r.
2. Yöntem
‹letiflim fakültesi ö¤rencilerinin haber alma al›flkanl›klar›n› tespit etmek
amac›yla Anadolu Üniversitesi ‹letiflim Bilimleri Fakültesi ö¤rencileri üzerinde bir
alan araflt›rmas› gerçeklefltirilmifltir. Araflt›rman›n evrenini, Anadolu Üniversitesi
‹letiflim Bilimleri Fakültesi ö¤rencileri oluflturmaktad›r. Fakültede toplam ö¤renci
say›s› 1170 kifli olup, basit tesadüfi örnekleme yöntemiyle 311 ö¤renci üzerinde
anket uygulanm›flt›r. Dolay›s›yla araflt›rma kapsam› Anadolu Üniversitesi ‹letiflim
Bilimleri Fakültesi ö¤rencileri ile s›n›rl› tutulmufltur. Ancak, söz konusu araflt›rma
di¤er iletiflim fakültelerinde okuyan ö¤renciler ile de geniflletilerek çok daha
sa¤l›kl› ve kapsay›c› bilgilere ulafl›labilmesi imkân›na katk› sa¤lamaktad›r.
Veri toplama tekni¤i olarak kullan›lan anket formu, çal›flma kapsam›nda
araflt›rma sorular›ndan hareketle haz›rlanm›fl ve ön test yap›ld›ktan sonra 20
kapal› uçlu sorudan oluflan anket formu uygulamaya haz›r hale gelmifltir. Anket
formunda araflt›rmaya kat›lan ö¤rencilerin haber alma al›flkanl›klar›n› saptamaya
yönelik 17 soru yer al›rken, di¤er 3 soruda ise deneklerin baz› sosyo-demografik
özellikleri sorulmufltur. Anket, 26.11.2007-01.12.2007 tarihleri aras›nda Anadolu
Üniversitesi ‹letiflim Bilimleri Fakültesi ö¤rencileri ile yüz yüze görüflülerek
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uygulanm›flt›r. Toplam olarak 311 ö¤renciye uygulanan anketten elde edilen
veriler SPSS istatistik paket program› kullan›larak analiz edilmifltir. Analiz
türlerinden frekans analizi, çapraz tablo, Ki-kare ve Anova testi kullan›lm›flt›r.
De¤iflkenler aras› anlaml› bir farkl›laflma olup olmad›¤›n›n tespitine yönelik
analizlerde 0.01 anlaml›l›k seviyesi olarak al›nm›flt›r.
3. Bulgular
Çal›flman›n bu k›sm›nda öncelikle deneklerin baz› özellikleri ile haber alma
al›flkanl›klar›, haber alma kaynaklar›n›n s›n›flara ve bölümlere göre da¤›l›m› ve
bölümlere göre kitle iletiflim araçlar›na duyulan güven düzeyine iliflkin bulgulara
yer verilmektedir. Sonras›nda ise ‹letiflim Bilimleri Fakültesi ö¤rencilerinin
bölümleri ile baz› haber alma al›flkanl›klar› aras›ndaki iliflkilere yönelik Anova ve
Ki-kare testlerinin sonuçlar› sunulmaktad›r.
3.1. Deneklerin Baz› Özellikleri
Ankete kat›lan deneklerin cinsiyet bak›m›ndan %48.9’u kad›n iken,
%51.1’i erkektir. Bölümlere göre, deneklerin %28.9’u Bas›n ve Yay›n, %19.9’u
‹letiflim, %30.9’u Reklamc›l›k ve Halkla ‹liflkiler ve %20.3’ü de Sinema ve
Televizyon bölümü ö¤rencisidir. Yine deneklerin s›n›flar›na bak›ld›¤›nda,
%29.9’unun birinci s›n›f, %6.8’inin ikinci s›n›f, %37.3’ünün üçüncü s›n›f ve
%26’s›n›n da dördüncü s›n›f oldu¤u görülmektedir.
3.2. Deneklerin Temel Haber Alma Al›flkanl›klar›
Deneklerin haber alma al›flkanl›klar›n› tespit etmek amac›yla sorulan
sorulardan flu bulgulara ulafl›lm›flt›r: “Günlük yaflam›n›zda Türkiye’de ve dünyada
meydana gelen geliflmelere iliflkin düzenli olarak haber alma ihtiyac› duyuyor
musunuz” sorusuna ankete kat›lan deneklerin; %57.2’si (178 kifli) “her zaman”,
%34.4’ü (107 kifli) “ço¤u zaman” ve %8.4’ü (26 kifli) “bazen” yan›t›n›
vermifllerdir. Deneklerden “hiçbir zaman” cevab›n› tercih eden olmam›flt›r.
Dolay›s›yla ankete kat›lan iletiflim ö¤rencilerinin yüksek bir oranla düzenli olarak
haber alma gereksinimi içinde olduklar› ortaya ç›kmaktad›r. Eskiflehir’de
meydana gelen olaylar hakk›nda haberleri en çok hangi kaynaktan edindikleri
konusunda %31.8 (99 kifli) ile “yak›n çevre” ilk s›rada yer almaktad›r. Bu
ba¤lamda, ankete kat›lan ö¤rencilerin yerel olaylar hakk›nda yak›n çevrelerini bir
enformasyon kayna¤› olarak kulland›klar› söylenebilmektedir. Bunu s›ras›yla,
%28.6 (89 kifli) ile “yerel gazeteler”, %13.8 (43 kifli) ile “internet” ve %13.5 (42
kifli) ile “yerel televizyonlar” takip etmektedir.
Ankete kat›lan ‹letiflim Bilimleri Fakültesi ö¤rencilerinin gazete okuma
s›kl›¤›na bak›ld›¤›nda; %39.5’inin (123 kifli) “her gün”, %26’s›n›n (81 kifli)
“haftada 4-5 gün”, %22.5’inin (70 kifli) “haftada 2-3 gün”, %7.4’ünün (23 kifli)
“haftada bir gün”, %2.3’ünün (7 kifli) “on befl günde bir” ve %1.6’s›n›n (5 kifli)
“ayda bir” yan›t›n› verdikleri görülmektedir. Buradan hareketle iletiflim
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ö¤rencileri aras›nda gazete okuma al›flkanl›¤›n›n yüksek düzeyde oldu¤u
söylenebilmektedir. Deneklerin, gazete okumaya ay›rd›klar› zamanla ilgili soruya
verdikleri yan›tlar neticesinde; %57.6 (179 kifli) “30 dakika-1 saat aras›”, %23.5
(73 kifli) “30 dakikadan az”, %16.7 (52 kifli) “1-2 saat aras›”, %1.3 (4 kifli) “2-3
saat aras›”, %0.3 (1 kifli) “3 saat ve üzeri” ve yine %0.3 (1 kifli) “okumuyorum”
fleklinde bir da¤›l›m›n gerçekleflti¤i ortaya ç›kmaktad›r. Bu verilerden hareketle,
ankete kat›lanlar aç›s›ndan geleneksel bir kitle iletiflim arac› olarak gazetenin
önemini korudu¤u belirtilebilmektedir.
Bir gazetede en çok okuduklar› sayfalar› belirlemek amac›yla yöneltilen
soruya, deneklerin %37’si (115) kifli, “bafl sayfa” yan›t›n› vermifltir. Di¤er bir
ifadeyle, ankete kat›lan iletiflim ö¤rencileri aç›s›ndan da ilk sayfa, adeta gazetenin
vitrini olma niteli¤i tafl›makta ve en çok okunan sayfa olarak karfl›m›za
ç›kmaktad›r. Gazetelerin en çok okunan di¤er sayfa ya da bölümleri ise %30.5
(95 kifli) ile “köfle yaz›lar›”, %9.6 (30 kifli) ile “kültür-sanat sayfas›”, %7.7 (24
kifli) ile “spor sayfas›”, %4.5 (14 kifli) ile “d›fl haberler” ve %3.5 (11 kifli) ile “3.
sayfa haberleri” fleklinde s›ralanmaktad›r. Arka sayfa, politika, ekonomi, magazin
sayfas› ve ekler gibi k›s›mlar ise görece az okunan sayfalar olarak yan›tlanm›flt›r.
Deneklerin günde ortalama televizyon izleme sürelerine bak›ld›¤›nda,
%30.5’inin (95 kifli) “1-2 saat aras›” ve %28.3’ünün de (88 kifli) “1 saatten az”
yan›t› verdikleri görülmektedir. Bunu s›ras›yla %21.2 (66 kifli) ile “2-3 saat aras›”,
%7.1 (22 kifli) ile “3-4 saat aras›”, %4.8 (15 kifli) ile “4-5 saat aras›”, %1.9 (6 kifli)
ile “5-6 saat aras›” ve %1.6 (5 kifli) ile de “6 saat ve üzeri” fleklindeki televizyon
izleme süreleri takip etmektedir. Ayr›ca, deneklerin %4.5’i (14 kifli) televizyon
izlemedikleri yönünde cevap vermifllerdir. Televizyonda en çok izlenen program
türü olarak ise %37 (115 kifli) ile haber bültenleri ve %32.8 (102 kifli) ile dizi ve
filmler bafl› çekmektedir. Buna göre, televizyon aç›s›ndan ele al›nd›¤›nda, iletiflim
ö¤rencileri aras›nda haber verme ve e¤lendirme ifllevi olan program türlerinin
daha fazla tercih edildi¤i görülmektedir. Spor programlar› ile kültür ve sanat
programlar› ise %10.6 (33 kifli) oran›nda en çok izlenilen televizyon program
türleri olarak tercih edilmifltir. Anket verilerine göre, müzik, yar›flma, sa¤l›k ve
belgesel programlar› ise daha az düzeylerde izlenen televizyon program türleri
olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r.
Radyo dinleme s›kl›klar›na bak›ld›¤›nda, ankete kat›lan deneklerin
%27’sinin (84 kifli) “hiçbir zaman” yan›t›n› verdi¤i görülmektedir. Bunu takiben,
%20.3’ü (63 kifli) “ayda bir”, 44 %14.1’i (44 kifli) “haftada iki-üç gün” ve %13.8’i
(43 kifli) de “haftada bir” radyo dinlediklerini belirtmifllerdir. Di¤er taraftan ise
%13.5’i (42 kifli) “her gün” ve %9.3’ü de (29 kifli) “on befl günde bir” radyo
dinledikleri fleklinde yan›t vermifllerdir. Görüldü¤ü üzere, radyo dinleme s›kl›¤›
aç›s›ndan “hiçbir zaman” yan›t› bafl› çekmektedir. Dolay›s›yla, gazete ve
televizyona oranla denekler aç›s›ndan radyonun daha az tercih edilen bir kitle
iletiflim arac› oldu¤u de¤erlendirmesi yap›labilmektedir. Radyoda en çok
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dinlenen program türü soruldu¤unda ise ankete kat›lan iletiflim ö¤rencilerinin
%62.1’inin (193 kifli) “müzik içerikli programlar” tercih etti¤i ortaya ç›kmaktad›r.
56 (%18) kifli ise bu soruya yan›t vermemifltir. Ayn› soruyu, 23 kifli (%7.4) haber
programlar› ve yine 23 kifli (%7.4) e¤lence içerikli programlar fleklinde
yan›tlam›flt›r. Bu verilerden hareketle, ankete kat›lan iletiflim ö¤rencileri nezdinde
radyodan haber edinmenin arka planda kald›¤› ve daha ziyade müzik odakl› bir
yay›n arac› olarak kullan›ld›¤› söylenebilmektedir.
Hem bafll› bafl›na bir iletiflim teknolojisi hem de di¤er kitle iletiflim araçlar›
ve farkl› alanlardaki de¤iflim, geliflim ve dönüflümleri tetikleyen bir teknoloji olan
internete gelindi¤inde ise ankete kat›lan iletiflim ö¤rencilerinin interneti kullanma
s›kl›¤› aç›s›ndan genel ilgi düzeylerinin yüksek oldu¤u görülmektedir. Öyle ki,
deneklerin %76.5’i (238 kifli) interneti her gün kulland›¤›n› belirtmektedir.
Deneklerin %11.6’s› (36 kifli) “haftada 4-5 gün” ve %7.4’ü de (23 kifli) “haftada
2-3 gün” yan›t›n› vererek interneti kullanma s›kl›klar›n› ortaya koymufllard›r.
‹nterneti kullanma s›kl›klar› olarak haftada bir, onbefl günde bir ve ayda bir yan›t›
verenler ise oldukça az bir düzeydedir. Ayr›ca, bu soruya hiçbir zaman yan›t›n›
veren de olmam›flt›r. Ankete kat›lan iletiflim ö¤rencilerinin internette en çok takip
ettikleri sitelere bak›ld›¤›nda ise %27 (84 kifli) ile “haber siteleri” ve %23.2 (72
kifli) ile “e¤lence içerikli siteler” ilk s›radad›r. ‹nternette en çok takip edilen
siteleri s›ras›yla; %21.5 (67 kifli) ile “kültür-sanat içerikli siteler”, %18.6 (58 kifli)
ile “gazetelerin web siteleri” ve %3.2’si (10 kifli) “spor içerikli siteler” izlemifltir.
Bu verilerden hareketle, televizyon için elde edilen sonuçlara benzer biçimde
internetin de özellikle haber verme ve e¤lendirme ifllevleriyle ankete kat›lan
iletiflim ö¤rencileri aç›s›ndan tercih edildi¤i görülmektedir.
Ankete kat›lan iletiflim ö¤rencilerinin dergi okuma s›kl›¤› soruldu¤unda
ankete kat›lanlar›n %40.8’i (127 kifli) “ayda bir”, %28.9’u (90 kifli) “haftada bir”
ve %14.1’i de (44 kifli) “onbefl günde bir” yan›t›n› vermifllerdir. “Hiçbir zaman”
cevab›n› tercih eden ise %6.8 ile 21 kifli bulunmaktad›r. Ayr›ca 14 kifli (%4.5)
haftada iki üç gün ve 9 kifli (%2.9) her gün dergi okuduklar›n› belirtirken, 6 kifli de
(%1.9) haftada dört befl gün yan›t›n› tercih etmifltir. Son olarak, ankete kat›lan
iletiflim ö¤rencilerinin en çok okuduklar› dergi türü ise 147 kiflinin (%47.3) verdi¤i
yan›tla “kültür-sanat dergileri”dir. En çok okunan dergi türlerini s›ras›yla %13.5
(42 kifli) ile “haber dergileri”, %7.4 (23 kifli) ile “magazin dergileri”, %7.1 (22
kifli) ile “mizah dergileri”, %5.5 (17 kifli) ile “spor ve bilim dergileri” ve %4.5 (14
kifli) ile “teknoloji dergileri izlemektedir. Anket verilerine göre, ekonomi, sa¤l›k ve
kad›n kategorilerindeki dergiler ise görece daha az okunan dergi türleri içerisinde
yer almaktad›r.
3.3. Deneklerin Bölüm ve S›n›flar› Aç›s›ndan Haber Alma
Kaynaklar›n›n Durumu
Araflt›rma sonuçlar›na göre, anket uygulanan 311 ö¤rencinin %51.4’ü (160
kifli) kitle iletiflim araçlar› aras›ndan haber alma ihtiyac›n› gidermede en çok
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“televizyon”u kullanmaktad›r. Televizyonu, %30.5 (95 kifli) ile ikinci s›rada
“internet”i kullanmay› tercih edenler takip etmektedir. En fazla kulland›klar› kitle
iletiflim arac›n› gazete olarak belirtenlerin oran› da %17 (53 kifli)’dir. Bunun yan›
s›ra ayn› soruya 2 ö¤renci “radyo” ve 1 ö¤renci de “dergi” yan›t› vermifltir.
Araflt›rma verilerine göre, haber alma ihtiyac›n› gidermede ö¤renciler
taraf›ndan en fazla tercih edilen kitle iletiflim arac› olarak televizyon karfl›m›za
ç›kmaktad›r. Öyle ki, ankete kat›lan ö¤rencilerden %51.4’ü (160 kifli) “haber
alma ihtiyac›n›z› en çok hangi kitle iletiflim arac› ile gideriyorsunuz” sorusuna
“televizyon” yan›t›n› vermifllerdir. Televizyon yan›t› verenlerin bölümlere göre
da¤›l›m› ise flu flekildedir: 160 ö¤renciden 35’i Bas›n ve Yay›n (BY), 36’s› ‹letiflim
(‹LT), 39’u Sinema ve Televizyon (STV) ve 50’si de Reklamc›l›k ve Halkla ‹liflkiler
(RH‹) ö¤rencisidir.
Ayn› soruya televizyonun ard›ndan ikinci s›rada yer alan internet yan›t›n›
veren 95 ö¤renciden (%30.5) 16’s› STV, 19’u ‹LT, 28’i BY ve 32’si de RH‹
ö¤rencisidir. Tercihini gazete olarak belirten 53 ö¤rencinin (%17) ise 7’si ‹LT, 8’si
STV, 14’ü RH‹ ve 24’ü de BY ö¤rencisidir. Ayr›ca, radyo cevab› veren 2 ö¤renci
ile dergi diyen 1 ö¤renci de BY bölümü ö¤rencileridir.
Tablo 1. ‹BF ö¤rencilerinin s›n›f ve bölümlere göre
haber alma kaynaklar›n›n da¤›l›m›
BÖLÜM

Bas›n-Yay›n

S›n›f

‹nternet

Radyo

Dergi

Televizyon

Gazete

Toplam

Bölüm %
Toplam

1

11

%39.3

0

%0

1

%100

17

%48.6

14

%58.3

%47.8

2

1

%3.6

0

%0

0

%0

2

%5.7

0

%0

%3.3

3

3

6

%21.4

2

%100

0

%0

10

%28.6

8

%33.3

%28.9

26

4

10

%35.7

0

%0

0

%0

6

%17.1

2

%8.3

%20

18

1

8

%42.1

0

%0

0

%0

14

%38.9

3

%42.9

%40.3

25

2

7

%36.8

0

%0

0

%0

8

%22.2

0

%0

%24.2

15

3

2

%10.5

0

%0

0

%0

14

%38.9

4

%57.1

%32.3

20

4

2

%10.5

0

%0

0

%0

0

%0

0

%0

%3.2

2

1

0

%0

0

%0

0

%0

1

%2

0

%0

%1

1

2

1

%3.1

0

%0

0

%0

0

%0

0

%0

%1

1

3

19

%59.4

0

%0

0

%0

22

%44

3

%21.4

%45.8

44

4

12

%37.5

0

%0

0

%0

27

%54

11

%78.6

%52.1

50

1

6

%37.5

0

%0

0

%0

16

%41

2

%25

%38.1

24

2

0

%0

0

%0

0

%0

2

%5.1

0

%0

%3.2

2

3

7

%43.8

0

%0

0

%0

16

%41

3

%37.5

%41.3

26

4

3

%18.8

0

%0

0

%0

5

%12.8

3

%37.5

%17.5

11

%30.5

2

1

%0.3

160

%51.4

53

%17

43

%19.9

‹letiflim

Reklamc›l›k ve
Halkla ‹liflkiler

Sinema ve
Televizyon

TOPLAM

%28.9

95

%0.6

311

%30.9

%20.3
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3.4. Deneklerin Kitle ‹letiflim Araçlar›na Duyduklar› Güven Düzeyi
‹letiflim Bilimleri Fakültesi ö¤rencilerine uygulanan ankette “en güvenilir
bulduklar› kitle iletiflim araçlar›” da sorulmufltur. Araflt›rman›n sonucunda
ö¤rencilerin en güvenilir buldu¤u kitle iletiflim arac›n›n “gazete” oldu¤u sonucu
ortaya ç›km›flt›r.
En güvenilir bulunan kitle iletiflim arac› olan gazeteyi “internet” takip
etmektedir. Tablo 2’de gösterilen en güvenilir kitle iletiflim araçlar› da¤›l›m›na
göre, BY ö¤rencilerinin %47.8’i (43 kifli) gazeteyi en güvenilir kitle iletiflim arac›
bulmaktad›r. STV ö¤rencilerinin ise %30. 2’i (19 kifli) televizyonu en güvenilir
araç olarak belirtmifllerdir. RH‹ ve ‹LT ö¤rencilerinin de en güvenilir buldu¤u kitle
iletiflim arac› gazetedir.
Gazetenin güvenirlik oran› RH‹ ö¤rencileri aras›nda %45.8 (44 kifli), ‹LT
ö¤rencileri aras›nda ise %37.1 (23 kifli) olarak ortaya ç›kmaktad›r. BY, RH‹ ve STV
ö¤rencilerinin en güvenilir buldu¤u kitle iletiflim arac› tercihlerinde ikinci s›ray›
internet al›rken, ‹LT bölümü ö¤rencilerinin interneti güvenilir bulma oran›
%22.6’da (14 kifli) kalm›flt›r.
‹LT ö¤rencilerinin en güvenilir bulduklar› kitle iletiflim arac› s›ralamas›nda
%25.8 (16 kifli) ile televizyon ikinci s›rada yer almaktad›r. RH‹ ve STV
ö¤rencilerinin en az güvendikleri kitle iletiflim arac› da radyo olarak kendini
göstermektedir. ‹LT ve BY ö¤rencileri ise dergiyi güvenilirlik s›ralamas›nda en
son s›raya koymufllard›r.
Tablo 2. ‹BF ö¤rencilerinin güvenilir buldu¤u kitle iletiflim araçlar›n›n
bölümlere göre da¤›l›m›
EN GÜVEN‹L‹R
HABER
KAYNA⁄I

Bas›n ve Yay›n

‹letiflim

Reklamc›l›k ve
Halkla ‹liflkiler

Sinema ve
Televizyon

Say›

%

Say›

%

Say›

%

Say›

%

Gazete

43

47.8

23

37.1

44

45.8

17

27

Televizyon

17

18.9

16

25.8

18

18.8

19

30.2

Dergi

5

5.6

3

4.8

5

5.2

3

4.8

Radyo

6

6.7

4

6.5

3

3.1

2

3.2

‹nternet

19

21.1

14

22.6

26

27.1

18

28.6

3.5. Bölüme Göre Düzenli Olarak Okunan Gazete Say›s›
Bas›n ve Yay›n, ‹letiflim, Reklamc›l›k ve Halkla ‹liflkiler ve Sinema ve
Televizyon bölümleri aras›nda düzenli olarak okunan gazete say›s› aç›s›ndan
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anlaml› bir farkl›laflma olup olmad›¤›n› bulmak için tek yönlü varyans analizi
(ANOVA) yap›lm›flt›r. Buna göre, bölümler aras›nda düzenli olarak okunan gazete
say›s› bak›m›ndan anlaml› bir fark oldu¤u sonucu ortaya ç›kmaktad›r [F(3-307)=5.9,
p<.01]. Baflka bir deyiflle, düzenli olarak okunan gazete say›s›, Bas›n ve Yay›n,
‹letiflim, Reklamc›l›k ve Halkla ‹liflkiler ile Sinema ve Televizyon bölümlerine ba¤l›
olarak anlaml› bir flekilde de¤iflmektedir.
Çoklu karfl›laflt›rma sonuçlar›na bak›ld›¤›nda, okunan gazete say›s›
aç›s›ndan Bas›n ve Yay›n bölümü ö¤rencilerinin Reklamc›l›k ve Halkla ‹liflkiler
bölümü ö¤rencilerine göre; yine ‹letiflim bölümü ö¤rencilerinin de Reklamc›l›k ve
Halkla ‹liflkiler bölümü ö¤rencilerine göre günlük daha fazla gazete okudu¤u
sonucu ortaya ç›kmaktad›r.
3.6. Bölüme Göre Televizyonda En Çok ‹zlenen Program Türü
Araflt›rmada, televizyonda en çok izlenen program türünün bölümlere göre
farkl›laflmalar›n› tespit etmek amac›yla Ki-kare testi yap›lm›flt›r. Televizyonda en
çok izlenen program türünün soruldu¤u soruya bölümler aras›nda “Haber
bültenleri” yan›t›n› verenlerin %41.7’si Bas›n-Yay›n, %23.5’i Reklamc›l›k ve
Halkla ‹liflkiler, %17.4’ü ‹letiflim ve yine %17.4’ü Sinema ve Televizyon bölümü
ö¤rencileridir. “Kültür-sanat programlar›” yan›t› verenlerin ise %24.2’sinin Bas›nYay›n, %12.1’inin ‹letiflim, %24.2’sinin Reklamc›l›k ve Halkla ‹liflkiler ve
%39.4’ünün de Sinema ve Televizyon bölümünde oldu¤u görülmektedir.
Dizi ve filmlerin izlenme oranlar›na bak›ld›¤›nda ise Reklamc›l›k ve Halkla
‹liflkiler bölümünün %46.1 ile ilk s›rada yer ald›¤› görülmektedir. Bu bölümü,
%26.1 ile Sinema ve Televizyon, %17.6 ile ‹letiflim ve %15.7 ile de Bas›n ve
Yay›n bölümleri izlemektedir. Buna göre, deneklerin bölümlere göre televizyonda
en çok izlenen program türünün anlaml› bir flekilde farkl›laflt›¤› sonucu ortaya
ç›kmaktad›r [X2(27) = 54.025; p<0.01].
Tablo 3. Bölüme göre televizyonda en çok izlenen program türü

Haber
Bültenleri

BÖLÜMLER

Kültür-Sanat
Programlar›

Dizi ve Filmler

Say›

%

Say›

%

Say›

%

Bas›n ve Yay›n

48

41.7

8

24.2

16

15.7

‹letiflim

20

17.4

4

12.1

18

17.6

Reklamc›l›k ve H‹.

27

23.5

8

24.2

47

46.1

Sinema ve TV

20

17.4

13

29.4

21

20.6

[X2= 54.025; df= 27; p= 0.002]
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3.7. Bölüme Göre Radyoda En Çok Dinlenilen Program Türü
Araflt›rmada, radyoda en çok dinlenen program türünün bölümlere göre
farkl›laflmalar›n› tespit etmek amac›yla Ki-kare testi yap›lm›flt›r. Bölümlere göre en
çok dinlenilen radyo program türüne bak›ld›¤›nda, “Haber programlar›” yan›t›n›
verenlerin %43.5’i Bas›n-Yay›n, %34.8’i Reklamc›l›k ve Halkla ‹liflkiler, %13’ü
‹letiflim ve %8.7’sini Sinema ve Televizyon bölümü ö¤rencileri oluflturmaktad›r.
Deneklerin radyoda dinledikleri müzik programlar›na bak›ld›¤›nda, %37.3 ile
Reklamc›l›k ve Halkla ‹liflkiler bölümü birinci s›rada yer almaktad›r. Daha sonra
%25.4 ile Bas›n ve Yay›n bölümü ve ard›ndan da %20.7 ile ‹letiflim bölümünün
radyoda en çok müzik program› dinledikleri görülmektedir. Müzik programlar›n›
radyoda en az dinleyen ö¤renciler ise %16.6 ile Sinema ve Televizyon bölümünde
yer alan deneklerdir.
“E¤lence içerikli programlar›” ise Bas›n-Yay›n ö¤rencilerinin %26.1’i,
‹letiflim ö¤rencilerinin %8.7’si, Reklamc›l›k ve Halkla ‹liflkiler ö¤rencilerinin
%52.2’si ve Sinema ve Televizyon ö¤rencilerinin de %13’ü tercih etmifltir.
Dolay›s›yla, deneklerin bölümleri ile radyo kanallar›nda en çok dinlenen program
türü aras›ndaki iliflkinin anlaml› bir flekilde farkl›laflt›¤› sonucu ortaya ç›kmaktad›r
[X2(21) = 64.392; p<0.01].
Tablo 4. Bölüme göre radyoda en çok dinlenilen program türü

Haber
Programlar›

BÖLÜMLER

Müzik
Programlar›

E¤lence içerikli
Programlar

Say›

%

Say›

%

Say›

%

Bas›n ve Yay›n

10

43.5

49

25.4

6

26.1

‹letiflim

3

13

40

20.7

2

8.7

Reklamc›l›k ve H‹.

8

34.8

72

37.3

12

52.2

Sinema ve TV

2

8.7

32

16.6

3

13

[X2= 64.392; df= 21; p= 0.000]
3.8. Bölüme Göre ‹nternette En Çok Takip Edilen Site
Araflt›rmada, internette en çok takip edilen sitelerin bölümlere göre
farkl›laflmalar›n› tespit etmek amac›yla Ki-kare testi yap›lm›flt›r. Ankete kat›lan
ö¤rencilere, internette en çok hangi siteyi takip ettikleri soruldu¤unda,
deneklerden Bas›n ve Yay›n bölümü ö¤rencilerinin %41.7 ile internette en çok
haber sitelerini takip ettikleri sonucu ortaya ç›kmaktad›r. Di¤er bölümlerden
“Haber siteleri” yan›t›n› verenlerin %20.2’sinin ‹letiflim, %26.2’sinin Reklamc›l›k
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ve Halkla ‹liflkiler ve %11.9’unun da Sinema ve Televizyon bölümü içerisinde yer
ald›¤› görülmektedir.
Di¤er taraftan haber sitelerinden ayr› olarak “gazetelerin web sayfalar›”
yan›t› verenlerin ise %36.2’si Bas›n-Yay›n, %27.6’s› ‹letiflim, %29.3’ü
Reklamc›l›k ve Halkla ‹liflkiler ve %6.9’u Sinema ve Televizyon bölümü
ö¤rencileridir. Yine Bas›n ve Yay›n bölümünün gazetelerin web sitelerinin takip
edilmesi aç›s›ndan da ilk s›rada yer ald›¤› görülmektedir. Haber siteleri yan›t›nda
oldu¤u gibi yine ikinci s›ray› Reklamc›l›k ve Halkla ‹liflkiler, üçüncü s›ray› ‹letiflim
ve son s›ray› da Sinema ve Televizyon bölümü almaktad›r.
Deneklerden kültür-sanat siteleri yan›t›n› verenlerin oranlar›na bak›ld›¤›nda
ise Bas›n-Yay›n bölümü ile ‹letiflim bölümünün %16.4 ile son s›ray› paylaflt›¤› ve
dolay›s›yla bu aç›dan aralar›nda bir farkl›laflma olmad›¤› görülmektedir. ‹nternette
kültür-sanat sitelerinin takip edilmesi aç›s›ndan esas farkl›l›k ise ayn› oranda olan
bu iki bölümle di¤er bölümlerin kendi aralar›nda gerçekleflmektedir. Buna göre,
deneklerden Sinema ve Televizyon bölümü ö¤rencilerinin kültür-sanat siteleri
yan›t› %44.8 iken Reklamc›l›k ve Halkla ‹liflkiler bölümü ö¤rencileri ise %22.4
oran›nda bu yan›t› vermifllerdir. Dolay›s›yla deneklerin bölümlerine göre
internette en çok takip edilen bölümlerin anlaml› bir flekilde farkl›laflt›¤› sonucuna
ulafl›labilmektedir [X2(21) = 73.316; p<0.01].
Tablo 5. Bölüme göre internette en çok takip edilen siteler

Haber
Siteleri

BÖLÜMLER

Gazetelerin Web
Siteleri

Kültür-Sanat
‹çerikli Siteler

Say›

%

Say›

%

Say›

%

Bas›n ve Yay›n

35

41.7

21

36.2

11

16.4

‹letiflim

17

20.2

16

27.6

11

16.4

Reklamc›l›k ve H‹.

22

26.2

17

29.3

15

22.4

Sinema ve TV

10

11.9

4

6.9

30

44.8

[X2= 73.316; df= 21; p= 0.000]

4. Sonuç
Anadolu Üniversitesi ‹letiflim Bilimleri Fakültesi’nde okuyan ö¤rencilerin
haber alma al›flkanl›klar›n›n genel do¤as›n›, di¤er bir ifadeyle temel niteliklerini
ortaya koymay› amaçlayan bu çal›flmada, haber alma ihtiyac› do¤rultusunda
ö¤renciler taraf›ndan en çok tercih edilen kitle iletiflim araçlar› s›ras›yla,
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televizyon, internet, gazete, radyo ve dergi fleklinde bulgulanm›flt›r. Ankete
kat›lan denekler ba¤lam›nda ele al›nd›¤›nda, televizyonun kitle iletiflim arac›
olarak tafl›d›¤› özellikler aç›s›ndan haber alma al›flkanl›klar›nda ilk s›ray› elden
b›rakmad›¤› de¤erlendirmesi yap›labilmektedir. Ankete kat›lan ö¤renciler haber
alma ihtiyac›n› en fazla televizyon izleyerek giderdiklerini belirtmelerine ra¤men,
anket sonuçlar›na göre en güvenilir olarak kabul edilen haber kayna¤› ise
geleneksel gazete olarak ortaya ç›km›flt›r. Bu durum, televizyonun, sundu¤u
olanaklar ile tercih edilen bir kitle iletiflim arac› olmakla birlikte gazete kadar da
güvenilir bulunmad›¤› fleklinde yorumlanabilmektedir.
Araflt›rma sonuçlar›na göre, düzenli okunan gazete say›s›, televizyonda en
çok izlenen program türü, radyoda en çok dinlenilen program türü ve internette
en çok takip edilen site aç›s›ndan da bölümler aras›nda anlaml› bir farkl›laflma
oldu¤u bulgulanm›flt›r. Özellikle Bas›n ve Yay›n bölümü ö¤rencilerinin hem
düzenli olarak okunan gazete say›s› aç›s›ndan hem de di¤er bölümlere göre
televizyon, radyo ve internette takip edilen program türleri içerisinde haber
bültenleri, programlar› ve sitelerinin takip edilmesi aç›s›ndan bafl› çekmesi dikkati
çeken bir noktad›r. Buna göre, Bas›n ve Yay›n bölümü ö¤rencileri Reklamc›l›k ve
Halkla ‹liflkiler Bölümü ö¤rencilerine göre düzenli olarak daha fazla gazete
okumaktad›r. Anket verilerine göre, televizyonda en çok haber bültenlerini,
radyoda en çok haber programlar›n› ve internette en çok haber sitelerini takip
etme aç›s›ndan da Bas›n ve Yay›n bölümü ö¤rencileri ilk s›rada yer almaktad›r.
Söz konusu bulgulara benzer flekilde, en güvenilir iletiflim arac› olarak
televizyonu tercih edenler en yüksek oranda Sinema ve Televizyon bölümü
ö¤rencileridir. Yine, Sinema ve Televizyon bölümü ö¤rencileri televizyonda en
çok kültür-sanat programlar›n› daha sonra da dizi ve filmleri izlemektedirler.
Reklamc›l›k ve Halkla ‹liflkiler ö¤rencileri ise, haber alma ihtiyac›n› gidermede en
çok televizyonu tercih etmekte ve televizyonda da en çok dizi ve filmleri takip
etmektedirler. Bu ba¤lamda söz konusu bölüm ö¤rencilerinin, haber alma
al›flkanl›klar› ba¤lam›nda bölümlerine paralel bir yönelim içinde oldu¤una yönelik
bir ç›karsama yap›labilmektedir.
Anket verilerine göre, internet gibi iletiflim alan›na çok yönlü de¤ifliklikler
getiren bir teknolojinin, televizyonu haber alma al›flkanl›klar› aç›s›ndan pefli s›ra
takip etti¤i söylenebilmektedir. Bunun yan› s›ra internetin her geçen gün
bünyesine kat›lan yenilik ve avantajlarla da bu yar›flta hem bir iletiflim mecras›
olarak kendisine hem de kullan›c›lar›na yeni aç›l›mlar kazand›rabilece¤i
öngörülebilmektedir. Araflt›rmaya kat›lan iletiflim fakültesi ö¤rencileri 1980’li
y›llar›n sonunda do¤mufl olmalar› nedeniyle teknolojiye yak›n bir nesildir ve
internet teknolojisiyle beraber büyümüfltür. Buna ra¤men bu teknolojinin haber
alma kayna¤› olarak televizyonun ard›ndan gelmesine yönelik çeflitli nedenler
say›labilir: ‹nternetin kullan›m› için bilgisayar sahibi olmak ve internet eriflimi için
belli bir ekonomik bedele gereksinim duyulmas›, internetin daha çok okumaya
dayal› olmas›, televizyon gibi rahat kullan›m›n›n olmamas›.
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Ö¤renciler taraf›ndan en az tercih edilen kitle iletiflim araçlar› ise dergi ve
radyo olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r. Genel olarak dergi okuma al›flkanl›¤›n›n pek
yerleflmemifl olmas› ile dergilerin daha spesifik konular› ele al›p ifllemesi ve dergi
okuman›n gazete ve televizyon gibi medyalara k›yasla belli bir bütçe ve zaman
gerektirmesi bak›m›ndan ö¤rencilerin dergi okumay› tercih etmedikleri
söylenebilir. Radyonun ise di¤er kitle iletiflim araçlar›na oranla tercih edilmedi¤i
görülmektedir. Bunun nedeni, radyonun, günümüzdeki iletiflim araçlar›n›n
bünyesinde tafl›d›¤› çoklu ortam özelliklerine sahip olmamas›yla aç›klanabilir.
‹letiflim fakültesi ö¤rencilerinin iletiflim sektörünün gelecekteki çal›flanlar›
olaca¤› varsay›m›ndan hareketle bu çal›flma sonuçlar› göstermifltir ki, Anadolu
Üniversitesi ‹letiflim Bilimleri Fakültesi ö¤rencileri aras›nda en güvenilir bulunan
kitle iletiflim arac› “gazete”dir. ‹letiflim ö¤rencileri aras›nda geleneksel gazetenin,
televizyon ve internet gibi görece daha fazla tercih edilen iletiflim araçlar›na
k›yasla daha güvenilir bulunmas›, yaz›l› bas›n›n eski gücünü yitirdi¤i ya da
yitirece¤i yönündeki tart›flmalar aç›s›ndan son derece ilginçtir. Söz konusu
araflt›rma bulgusu, bas›l› gazetenin yak›n bir gelecekte ortadan kalkmas› bir yana,
gelece¤in iletiflim mecralar› aras›nda da önemini koruyamaya devam edece¤i
düflüncesini desteklemektedir. Dolay›s›yla, gelece¤in iletiflim mecralar›nda
çal›flmaya aday ö¤rencilerin tercihleri, kitle iletiflim araçlar›n›n biçimlenmesi
sürecinde rol oynayacak önemli unsurlar aras›nda yer almaktad›r.
Di¤er taraftan, yeni medya olarak ifade edilen günümüz kitle iletiflim
araçlar› kendisi gibi yeni medya kullan›c›s› profilini de beraberinde getirmektedir.
Geleneksel olarak nitelendirilen ya da yeni kabul edilen günümüz medyas›n›n
tüm unsurlar›n›n bünyelerinde, özellikle genç nüfusun yo¤unlukta oldu¤u bu yeni
medya kullan›c›s› kitlenin ihtiyaçlar›na karfl›l›k verebilecek nitelikte düzenlemeler
yapmas› onlar›n yarar›na olacakt›r. Herhangi bir fleyin varl›¤›n› devam
ettirebilmesinin önkoflulu zaman›n›n koflullar›na ayak uydurabilmesidir.
De¤iflimin h›z›na yetiflemeyen, yeniliklere kap›lar›n› kapatan hiçbir sosyal canl›
varl›¤›n› uzun süre devam ettiremez. Dolay›s›yla, bugünün yenisinin yar›n›n eskisi
olabildi¤i günümüz koflullar›nda medya ve kullan›c›lar›n›n bu de¤iflimin d›fl›nda
tutulmas› mümkün de¤ildir.
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