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İLETİŞİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN RADYODA 
YAYINLANAN HABER İÇERİĞİNE VE HABER RADYOLARINA 

BAKIŞI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 

 

Mihalis KUYUCU** 

 

ÖZET 

20.Yüzyılın en popüler haber verme araçlarından biri olan radyo 
mecrası bu özelliğini yirmi birinci yüzyılda yitirmeye başladı. Önce 
televizyon daha sonra da internet ve ona bağlı olarak gelişen sosyal 
medya ve mobil medya radyonun haber verme işlevini gölgede bıraktı. 
İkinci dünya savaşında, soğuk savaş yıllarında en önemli propaganda 
aracı olan radyo günümüzde bir müzik kutusuna dönüşmüş durumda. 
Sahip olduğu özellikler bakımından hala önemli bir haber verme 
mecrası olmasına rağmen özellikle genç nesillerde mecra bir haber 
mecrasından çok eğlence mecrası olarak görülmektedir. Bu, radyonun 
haber verme işlevini olduğu kadar tematik haber radyolarını da 
olumsuz etkilemektedir. Türkiye’de özel radyo kanallarının yayına 
başlaması ile birlikte sayısında artış olan tematik haber radyoları 
istediği ilgiyi alamamakta ve yaşamlarını ekonomik anlamda sıkıntılarla 
sürdürmektedir. Bağımsız girişimciler tarafından işletilen radyolar 
kapanırken, medya holdinglerinin bir parçası olarak faaliyet gösteren 
haber radyoları ekonomik kaynaklarını ait oldukları medya 
gruplarından sağlamaktadır. Bu durum, haber radyoların istihdamını 
olduğu gibi onların ayakta kalmasını da olumsuz etkilemektedir. Peki 
haber radyolarının ve radyonun haber verme işlevine bu kadar olumsuz 
etki eden faktörler nelerdir? Bu çalışma, bu sorunun yanıtını geleceğin 
medya çalışanları olan iletişim fakültesi son sınıf öğrencilerine 
uygulanan bir araştırma ile bulmaya çalışıyor. Bugünün gençleri,  
geleceğin medya çalışanları radyonun haber verme işlevi ve tematik 
haber radyoları hakkında ne düşünüyor? Radyonun haber verme 
işlevinin yerini hangi mecralar aldı? Radyo mecrasının sahip olduğu 
“haber verme” misyonu artık eski değerini yitirdi mi? Bu kapsamda 
çalışmada iletişim fakültesi öğrencilerine radyoda haber dinleme 
alışkanlıkları ile ilgili bir anket uygulanmış ve “radyo” ve “haber” 
kavramlarının bugünün gençleri gözünde ki işlevi değerlendirilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Radyo, Radyo Yayıncılığı, Radyo ve Haber, 
Radyo Haberciliği, Haber Radyoları 
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A RESEARCH ON THE PERSPECTIVE OF COMUNICATION 

FACULTY STUDENTS TOWARDS THE NEWS CONTENT ON 
RADIO AND NEWS RADIO 

 

STRUCTURED ABSTRACT 

Radio which was one of the most popular news coverage tools of 
the 20th century started losing that popularity in the 21st century. First 
television and then the internet and social media and mobile media that 
developed in parallel with the internet overshadowed the news coverage 
function of the radio. The radio that was the most important 
propaganda tool during the 2nd World War and cold war is today 
nothing more than a music box. Although it is still an important news 
coverage tool due to certain aspects, particularly young generations see 
it as an entertainment channel rather than a news coverage channel. 
This situation creates a negative impact on the news coverage function 
of the radios as well as the thematic news radios. In Turkey the number 
of news radios start to increase after 1990s. Especially the 2000s were 
the golden years of new radios. Thematic news radios that increased in 
number with the emergence of private radio channels in Turkey do not 
receive the necessary interest and they maintain their presence with 
economic struggles. Radios managed by independent entrepreneurs are 
closed and news radios that are shown as a part of the media holdings 
receive their economic life sources from their media groups. The radios 
who belong to media companies were able to survive but the individuals 
weren’t able to live and almost all individual radios were closed. The 
ones who survived were the news radios of TV channels. These news 
radios made use of scale of economy and they were able to cut their 
high content with the use of TV news content in their radios. The ones 
who created original radio news content were not able to pay this high 
costs and since they weren’t able to make ad revenue they stop their 
content costs. This situation leads to negative effects on the 
employment at news radios and challenges them with respect to 
survival.  

So, what are the factors that lead to such negative effects on 
news radios and news coverage function of the radio? This study 
attempts to find the answer of this question through a survey applied to 
the last grade students of communication faculties of news coverage 
who are the prospective media professionals. What do young 
generations of today and media professional of the future think about 
the news coverage function of the radio and thematic news radios? 
Which channels replaced the news coverage function of the radio? Did 
radio lose the former value of its “news coverage” mission? For this 
purpose students of communication faculties were applied a 
questionnaire on their habits of listening to the radio for news. In the 
conclusion of the study the function of “radio” and “news” in the eye of 
today’s young generation is evaluated.  

The aim of this study is to make a determination on how the 
university students look to the news content in the radio. The main 
research questions are do the university students regard radio as a 
news tool in media?, Do the news formatted radios are listened by the 
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university students?, What is the listening trend of the news radios in 
the target of university communication faculty last class students? And 
What is the main news source of the communication faculty students in 
media.  

Within this scope there has been prepared a questioner and this 
was applied to 639 university communication faculty students. The 
sample was selected from the communication faculties in Turkey in the 
city of Istanbul. The aim of selecting this sample was to see the ideas of 
the “future media workers” who will be in the media industry.  The aim 
of this research was to find out the perspective of this target group for 
the news radios. According the findings the communication faculty 
students of Turkey within İstanbul city listen the radio less than one 
hour. The 56, 8 % of the students listen to radio less than one hour. 
More than the 50% of the students listen to the radio from mobile 
sources like smart phones and ipad. According to the findings radio is 
the less preferred media in news gathering and as an information 
source. The 62% of the communication students listen to the news in 
radio, but they prefer to listen news within a small time period. The 
44,6% of the sample mentioned that they would prefer to have listen 
news in radio about 4 to 5 minutes. According to the statements of the 
questioner the communication faculty students prefer to listen less talk 
in the radio and as a result of this they prefer to listen less news 
content. The target group doesn’t like to listen too much the news 
formatted radio and they prefer to listen music oriented radio stations. 
According to the hypothesis which were tested with T Test, the 
communication faculty students don’t prefer to listen news formatted 
radio stations.  The news function of radio has lost its old popularity 
and TV and new media with social media has a bigger importance as a 
news source than radio. Radio has been a music box in the eyes of the 
new generation and this has been approved in this study. The new 
generation even the ones who has media education and who will be the 
future media workers also believe that radio has lost its function in the 
media environment. This shows how the function of a new media tool 
changes the functions of the previous media. Once TV was released it 
had taken the popularity of radio, new media and internet took the 
popularity of TV and now social media replaces all. Social media which 
has a user generated content and which as a quick way of releasing 
news has taken the function of news in radio. So radio has turned itself 
to a music and entertainment box. Today radio is a music weapon 
instead of news weapon in media. This is a big question mark for the 
new function of radio.   

Key Words: Radio, Radio Broadcasting,   Radio and News,  Radio 
News Reporting, News Radio 

 

Giriş 

Radyo günümüzde her ne kadar bir müzik kutusuna dönüşse de hala insanların haber 

kaynaklarından biri durumundadır. Geçmişteki kadar olmasa da, insanların haber almak amacıyla 

başvurduğu araçlardan biri olmayı sürdürmektedir. İlk düzenli yayın yapan radyo kanallarının 
sanayileşmiş ülkelerde 1920’lerde ortaya çıkması sonucunda radyo haberlerinin ilk örnekleri de 

görülmüştür. Yazılı basının egemenliğindeki habercilik, radyoculuğun ortaya çıkmasının ardından 
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farklı bir boyut kazanmıştır. Radyo yayıncılığında özel bir alanı oluşturan radyo haberciliği 

özellikle 2. Dünya Savaşı döneminde ve sonrasında geniş kitlelere yayılmış ve etkisini arttırmıştır. 
Televizyonun radyo mecrasına meydan okuması karşısında ikinci planda kalsa da radyoların haber 

verme işlevi sürmektedir. Yayıncı ve dinleyiciler açısından ucuz bir kitle iletişim aracı durumunda 

olan radyo, habercilik açısından hızı ile ön plana çıkmakta ve bu sayede diğer araçlardan 
ayrışmaktadır. Bu sayede radyolar sesini duyurmak isteyen tüm hedef kitleler için bir alternatif ses 

durumundadır.  

Bu çalışmada radyonun haber işlevinin üniversitede eğitim gören gençler tarafından nasıl 
algılandığına yönelik bir araştırma yapılmıştır. Bu kapsamda ilk olarak haber ve habercilik 

kavramları değerlendirilmiş; daha sonra habercilik özelinde radyo yayınlarının dünyada ve 

Türkiye’de ki tarihsel gelişimi incelenmiştir. Radyo haberciliğinin özellikleri ve önemi, radyo 

haber türleri,  radyo haberlerinde haber kaynakları ve radyo haberciliği değerlendirilmiştir. 
Türkiye’de faaliyet gösteren haber radyoları hakkında tarihsel bir araştırmanın yer aldığı 

çalışmanın ikinci bölümünde iletişim fakültesi son sınıf öğrencilerinin radyo mecrasının haber 

işlevi ve haber radyolarına yönelik bakışı araştırılmıştır. Bunun için üniversite öğrencilerine anket 
yapılarak günümüzde radyo mecrasının haber işlevinin geçerliliği sorgulanmıştır. Çalışmada cevabı 

aranan sorular ise şöyledir: 

 Üniversite öğrencileri radyo mecrasını bir haber mecrası olarak görüyor mu? 

1. Haber radyoları üniversitede eğitim gören gençler tarafından dinleniyor mu? 

2. Üniversitelerde iletişim fakültesi son sınıf öğrencilerinin haber radyolarını dinleme 

eğilimleri nelerdir? 

3. Üniversitelerde iletişim fakültelerinde eğitim gören gençlerin mecra bazında haber alma 
kaynakları nelerdir? 

Haber Kavramı 

“Haber” genel tanımıyla bilgi anlamında kullanılmaktadır. Haber cümlesi ise bir olayı, 
olguyu bilgiyi bir başkasına aktarmak, iletmek amacıyla kurulmuş cümledir (Çiftçi,2011:925). 

“Haber; Acele kaleme alınmış edebiyattır” diyen Tokgöz (1981; 127), haber olgusunu belirli bir yer 

ve zaman içinde gerçekleşen olayların, bu olayların varlığından ya da içeriğinden haberdar 

olmayanlara aktarıldığı rapor olarak tanımlamaktadır. Başka bir tanıma göre de haber, ilgi çekici 
bir olayın, bir durum, düşünce, eğilim veya kanının doğru, anlaşılır ve çabuk şekilde yayınlanıp bir 

metin haline getirilmesidir (Kaptan, 1999: 1). Bireylerin yaşamını etkileyen olumlu, olumsuz tüm 

toplumsal gelişmelere ilişkin bilgilerin gazete, televizyon, radyo, dergi gibi medya organları 
tarafından kamuoyuna aktarıldığı metinlere haber denilmektedir (Kars, 2013: 7).  

Haber zamanla sınırlı ve zamana bağlı olduğundan, zaman içinde varlığını sürdüren 

bilgiden ayrılmaktadır. Robert E. Park “bilginin bir şekil olarak haber” sınıflandırmasını yapan ilk 
isimdir. Bunu yaparken de bilginin ikiye ayırmıştır: Bilgi edinmek ve Bilgilenmek (Kars, 2013: 

89). 

Usluata (1997; 93) haberi, on iki farklı kısa cümle ile birbirinden farklı şekilde 

tanımlamıştır:  
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                                      Tablo 1. Haber Kavramı ile İlgili Yapılan Tanımlar 
   

 İnsanların bilgi edinme ihtiyacını karşılayan bir çeşit öğedir.   

 İnsanların ilgisini uyandıran bilgilerdir.   

 İnsanlara iletilen önemli olaylardır.   

 İnsanları ilgilendirecek zamanlı bir fikrin, bir olayın ya da bir sorunun özetidir.   

 İnsanların bilmek istediği her şey haberdir.   

 İnsanların gelecekleri, ilişkileri ve algılarını şekillendirdikleri bilgilerdir.   

 İnsanların üzerinde konuştuklarıdır.   

 Karşılaşılan her yeni, haberdir.   

 Kaynaklardan izleyiciye aktarılan bilgidir.   

 Kitle iletişim araçlarında yer alan ilginç öykülerdir.   

 Kişileri ve toplumu ilgilendiren olayların aktarımıdır. 

                          

Hayatın bir parçası olarak değerlendirilebilecek bir kavram olan haber, insanların toplum 

ile bağlantısını sağlayan güçlü bir araçtır. Haber doğrudan halkı bilgilendirme gereksinimine, 

beklentilerine yanıt veren yani halk için yapılan bir çalışmanın ürünüdür.  

Habercilik işlevi hangi toplumsal olguların haber olarak seçileceğinden kaleme alma 

biçimine, kullanılan dilden iletimde yararlanılan teknikleri etkin biçimde kullanmaya değin bir dizi 

aşamayı içeren bir süreçtir. Bu süreç içinde her öğe ayrı bir önem taşır. Haber verme işlevinin 
birbiriyle yakından ilişkili iki yönü bulunmaktadır. Birincisi kitlelere iletilmek üzere seçilecek 

içeriğin dayanacağı ölçütler; ikincisi seçilen içeriğin en iyi şekilde kavranmasını sağlamak üzere 

kullanılacak yöntem ve bunların yardımıyla insanlarda bir zihinsel etkinliğin yaratılmasıdır (Kars, 

2013: 5).  

Liberal-çoğulcu yaklaşım medyayı toplumsal olayları ve nesnel gerçekliği olduğu gibi 

yansıtan bir ayna olarak tanımladığından, haber “tarafsız, “nesnel”, “dengeli” bilgiler içeren bir 

üründür. Bu yüzden “haber”, “doğru” ile özdeş kabul edilmekte, “nesnellik”, “tarafsızlık” ve 
“dengelilik” gibi gazeteciliğin meslekî değerleri, haberin içermesi gereken kutsal birer kavram 

olarak önemle belirtilmektedir (Tılıç, 1998:164). 

Radyo Haberciliğinin Özellikleri ve Önemi  

Radyo sadece kulağa seslenmektedir. Radyo ile iletiler duyma yoluyla alınabilmektedir. 

Radyo iletileri kalıcı değil, uçucudur. Bununla birlikte günümüzde kitle iletişim araçları içerisinde 

en hızlı haber iletebilen araçtır (Kars, 2013: 80). Her ne kadar sosyal medyanın haber iletme hızı 

radyonun önüne geçse de radyo hala geleneksel medya içinde en aktif ve hızlı haber ileten 
mecradır. 

Radyo haberciliğinde zamanlama televizyona göre daha kolaydır. Televizyon haberlerinde 

ses yanında görüntü malzemesi de kullandığından zamanlamaya ses ile birlikte görüntünün işgal 
edeceği sürenin eklenmesi zorunludur. Radyoda ise haberlerin içinde sunulan yerinde alınmış 

seslerin eklenmesi ile zamanlama sınırı, televizyona göre daha kolaylıkla belirlenebilmektedir 

(Tokgöz, 1981: 150). Gerek televizyon gerekse radyo haberlerinde kullanılan ses ve görüntü 

malzemesinin haberler antene çıkmadan kurgulanması ve zamanlama yapılması zorunludur.  
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Radyonun yayın süresi günün 24 saati ile sınırlıdır. Bu açıdan verdiği haberler de 24 saat 

sınırı içinde kalmak zorundadır. Haberleri, gazeteler kadar, ayrıntılı bir şekilde veremezler. Her 
eğitim düzeyindeki kişi radyodan yararlanabilir, çünkü okuma yazma gerektirmemektedir (Kars, 

2013: 81).  

Radyonun haber verme işleviyle ilgili yapılan yorumların ortak noktası, radyonun hızlı bir 
haber kaynağı olması ve mekândan bağımsız kolay ulaşılabilir olmasından dolayı hem uluslararası 

boyutta hem de yerel boyutta yayınlara erişilebilirliği ile ilgilidir. Radyonun habercilikteki hızının, 

radyonun bir medya olarak ucuz ve kolay erişilebilir olmasından kaynaklanmaktadır. Radyo 
haberleri kısa, anlaşılır ve akıcıdır. Haber radyoya ulaştığı anda dinleyiciye iletilebilir. Haber, 

televizyon ve gazetede kurgu, baskı, stüdyo ve spiker hazırlığı gibi geciktirici bir takım işlemlere 

maruz kalırken, radyoda bunlara gerek yoktur. Günümüzün gelişmekte olan medyası internet 

haberciliğinde dahi haber metninin yazıya geçirilip, sayfa düzenlemesinin yapılası gerekir ve bu da 
zaman kaybettiren bir etkendir. Radyoda ise her şeyi sesle aktarmak yeterlidir (Tufan ve Özkoçak, 

2012: 94).  

Tablo 2 ‘de de görüldüğü gibi radyo belirli noktalarda yazılı basının karşısında pek çok 
özelliği ile ayrışmaktadır. 

Tablo 2. Okuma ve Dinleme Karşılaştırması (Hüllen ve Karg, 2013: 17) 

Okumak Dinlemek 

Okumak birincil aktivitedir, yani 
okuduğumuzda sadece metne yoğunlaşırız. 

Dinlemek ikincil bir aktivitedir, yani 
dinleyiciler sıklıkla tam olarak ne söylendiğine 

yoğunlaşmamış olabilmektedir. 

Okuyucular metinleri istedikleri bir zaman 

okuyabilmektedir. 

Dinleyiciler radyonun yayın zamanına uymak 

durumundadır. 

Okuyucular anlayamadıkları bir bilgiyi 

yeniden okuma imkânına sahiptir. 

Dinleyiciler bilgiyi sadece bir kere duyarlar. 

Okuyucular ne kadar hızlı okuyabileceklerine 

ya da ara vereceklerine kendileri karar 
verebilirler. 

Dinleyiciler radyo gazetecisinin ya da spikerin 

hızına uymak durumundadır. Dinlemeyi bir an 
için bıraktıklarında bilginin bazı parçalarını 

kaçırmaktadırlar. 

Okuyucular metnin uzunluğunu 
görebilmektedir ve bu sayede tüm metni 

okuyup okumayacaklarına kendileri karar 

verebilmektedirler. 

Dinleyiciler bir sonraki bilginin ne olacağını 
bilemezler. 

 

Gün içinde özellikle çalışan nüfus düşünüldüğünde radyo haber almak için en uygun 

araçtır. Çünkü radyo televizyon, internet veya gazete gibi tüm dikkatimizi vermemiz gereken bir 

araç değildir. Bu nedenle çalışırken, arabalarda seyahat halindeyken, toplu taşıma araçlarında vb. 
her yerde gün içinde radyodan haber almak diğer kitle iletişim araçlarından daha kolaydır. Bunlara 

ek olarak hızlılığından dolayı radyo haberi aynı zamanda esnektir. Değişiklikler güncelliğin 

gelişimi ile aynı ritimde yapılır. Bu nedenle verilen bir haberde başka gelişmeler veya farklılıklar 

söz konusuysa radyoda hemen hem düzeltme hem de ekleme yapmak çok daha kolaydır. Dinleyici 
böylece son gelişmeleri yine en hızlı radyodan takip edebilir. 

Radyoda yayınlanan haberler bir haber toplama ve bunları seçme sürecinden geçmektedir. 

Bu süreçte radyoların haber merkezi tüm görevi üstlenir ve toplanan haberler yayına haber 
merkezlerinde hazırlanırlar. Radyo ilk dönemlerinde ajanslardan alınan haberleri kullanılırken daha 

sonraki dönemde haber merkezleri kendi haberlerini kendileri toplamak adına radyo gazeteciliğini 
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başlatmış ve haber toplama sürecinde ajanslarla beraber radyo haberlerine kaynak oluşmuştur 

(Ulutaş, 2009: 44).  

Radyolarda haberlerde olmazsa olmaz koşullardan biri de gerçekçiliktir. Bu durum 

televizyonda olduğu gibi radyoda da büyük öneme sahiptir. Çünkü gazetede bir haberin 

düzeltilmesi hitap ettiği kitle açısından mümkün olabilirken, radyo ve televizyon yayıncılığında 
izleyici kitlenin sürekli değişkenlik göstermesi bu düzeltmeyi anlamsızlaştırabilmektedir. Bu 

nedenle bir haberin, haberci tarafından birkaç kaynaktan doğrulatılması en uygun yöntemlerden biri 

olarak değerlendirilmektedir (Kaptan, 1999; 37–38). 

Bir radyo haberinin en iyi imgelemine seslenmesi için, dinleyicilerin orijinal seslerle 

sunulması ve muhabirin mikrofonu ne zaman, nerede, nasıl ve kime tutacağını çok iyi bilmesi 

gereklidir (Duran, 2003: 116). Bununla beraber haber sunan kişilerin telaffuz ve diksiyonlarının 

düzgünlüğü, kelimelere gerekli vurgulamayı yapmaları, ses tonları ve program öncesi metin 
tekrarları da programın başarısındaki temel kriterler içinde sıralanabilir.  

Radyo haberciliğinde haberler üç bölümde değerlendirilmektedir: (MEB, 2008: 6)  

 Kısa haberler 

 Bülten haberleri 

 Haber programları ve kuşakları  

Radyolarda kısa haber sıklıkla kullanılan formatlardan biridir. Kısa haberler çok kısa ve 
özet haber metinlerini kapsamaktadır. İçerik en fazla 3 cümlede özetlenmektedir. Daha çok ara 

haberlerde yer verilen ara bültenlerdir. Bu haberlere spot haberler de denilmektedir (MEB, 2008: 

6). Gazetelerdeki gibi haberler uzun ve derinliğine yazılmamaktadır. Haberin aldığı süre, kısa 

haberlere göre daha uzundur. Ayrıca haber bülteninde yer alan haberler, kısa haberlere göre daha 
kapsamlı ve çeşitlidir. (Tokgöz, 1981: 151). 

Radyoculukta haber bültenleri içeriği daha uzun ve kapsamlı haberleri kapsamakta, bu 

nedenle haber metinleri daha uzun yazılabilmektedir. Ara haber bültenlerinde ise bu haberler daha 
kısa biçimde özetlenmektedir. Bu haberlerde haberlerin tüm ayrıntıları ve tüm haberler yer 

almamakta, ana haber bültenleri bir kere yayınlanırken; ara bültenler gün içerisinde birkaç kere 

yayınlanabilmektedir (MEB, 2008: 7).  

Haber programları kısa haberler ve haber bültenlerinden farklılık göstermektedir. Bunlar 
günün önemli olaylarını derinlemesine işlerler. İçerik haber ile ilgili yapılmış mülakatlar, 

röportajlar ve yorumlarla birlikte sunulmaktadır. Daha başka bir ifade ile amaçları günün önemli 

olaylarını özetleme ve değerlendirmektir.  Bu yönden haber programları devamlı olarak dramatize 
bir hava taşımaktadır (Tokgöz, 1981: 151) 

Radyolarda haber programları günün öne çıkan haberlerine, röportajlara ve söyleşilere yer 

veren programlardır. Geniş boyutlu biçimde haberlerin ele alındığı bu programlarda dramatik 
kurgulara da yer verilmektedir.  Yerel, ulusal, evrensel ölçekteki haberler bu programlarda 

ayrıntılarıyla incelenmektedir. 

Radyoda yayınlanan haberler bir haber toplama ve bunları seçme sürecinden geçmektedir. 

Bu süreçte radyoların haber merkezi tüm görevi üstlenir ve toplanan haberler haber merkezlerinde 
yayına hazırlanırlar. Radyo ilk dönemlerinde ajanslardan alınan haberleri kullanılırken daha 

sonraki dönemde haber merkezleri aktifleşmiştir. Kendi haberlerini kendileri toplayan radyo haber 

merkezleri radyo gazeteciliğini başlatmış ve haber toplama sürecinde ajanslarla beraber radyo 
haberlerine kaynak yaratmışlardır (Ulutaş, 2009: 44).  
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Radyo haberciliğinde önemli olan bir diğer unsur ses unsurudur. Haberler genellikle 

konuşma tekniğine uygun yazılmaktadır. Dinleyicisini daha kısa sürede yakalamak zorunda 
olduğundan haber girişleri radyo haberlerinde genellikle flaş giriş tekniğine uygun olarak 

yazılmaktadır (MEB, 2008: 12). Genel ifade ile radyo haberleri olaylar, gerçekler ve görüşler 

hakkında güncel bilgiler içermektedir. Haberlerin dili basittir ve kesin ifadeler içermektedir. Birçok 
durumda spiker sadece metni okumaktadır. Bazı durumlarda ise haberle ilgili konuşmalardan 

kesitler yer alabilmektedir (Hüllen ve Karg, 2013: 5) 

Son dönemlerde yaygınlaşan konuşma şeklinde haber verme ve izleyicilere arkadaşça fakat 
basit bir dille haber sunma tekniği televizyonda olduğu gibi radyoda da kullanılmaktadır. Bu yeni 

haber verme biçimi hiçbir zaman yerleşmiş haber yazma kurallarını ortadan kaldırmamıştır. Bu 

alanda getirdiği yenilik ise haber yazma kurallarının radyo ve televizyonun yapısal özelliklerine 

göre uyarlanmasındandır (Tokgöz, 1981: 142).  

Radyo haberciliğinde temel anlatım şekli öykülendirme şeklindedir. Burada amaç dostça 

bir yaklaşımla, dinleyicilerin ilgisini çekerek haberlerin aktarılmasıdır. Dinleyicilerin haberi ancak 

tekrarladığı ölçüde dinleme şansı vardır. Tekrarlanmazsa haber için geri dönüş olanağı yoktur. Bu 
noktadan hareketle radyo haberlerinde anlaşılırlığı sağlamak çok önemlidir (Kars, 2013: 180) 

Radyo haberlerinde haberler sesli olarak birine anlatılıyormuş gibi sunulmaktadır. Yazılan haberler 

de bir spiker tarafından konuşuyormuşçasına okunarak dinleyicilere ulaştırılmaktadır (MEB, 2008: 
13).  

Radyo Haberciliği ve Tarihçesi 

Radyo haberciliği radyo yayıncılığının tarihi kadar eskidir. Bu nedenle radyo haberciliğinin 

doğuşunun ABD’de gerçekleştiğini söylemek yanlış olmayacaktır. Radyoculuğun önemli 
gelişmeler gösterdiği ABD’de 1920’de başkanlık seçim sonuçları, Pittsburgh merkezli KDKA 

istasyonu tarafından yayınlanmıştır (Crook, 2002: 59). Bu dönemde radyo alıcılarının sınırlı olması 

nedeniyle az sayıda kişiye ulaşan yayınlar haber ve müzik ağırlıklı olmuştur. Hızlı bir şekilde 
gelişim gösteren radyo, giderek halk arasında da yaygınlaşmaya başlamıştır. Süreç içinde çok 

sayıda radyo kanalının devreye girmesi dinleyici ve radyo alıcı sayısında artışlar yaşatmıştır. Bu 

gelişmeler farklı türde programların yapılmasını ve reklâm yayınlarına geçilmesini sağlamıştır. 

Amerika’da gerçekleştirilen radyo yayıncılığında en göze çarpan konu, bu faaliyetin özel girişim 
tarafından başlatılıp devam ettirilmesidir. 

Radyonun haberi aktarımı yapısal özelliklerinden dolayı yeni bir gazetecilik anlayışının 

oluşmasına neden olmuştur. Bu anlayış “konuşma şeklinde haber verme” olarak adlandırılmış ve 
böylece basit bir dille hazırlanmaya çalışılan haberlerde hiçbir zaman yerleşmiş haber kuralları 

ortadan kalkmamış ancak kendi yapısı içinde yeniden uyarlamıştır (Tokgöz, 1981: 297).  

Radyonun haber verme işlevi özellikle 2. Dünya Savaşı yıllarında önem kazanmıştır.  Bu 
dönemde hem Avrupa’da hem de Amerika’da milyonlarca insan savaşla ilgili gelişmeleri radyodan 

takip etmiş ve radyo haberciliği bu dönemde altın çağını yaşamıştır. Aynı yıllarda radyo yayıncılığı 

Asya ve Afrika kıtasında da gelişmeye başlamıştır (MEB, 2008: 3).  

Radyo haberciliği 2. Dünya Savaşı sonrasında önemini sürdürmüştür. Ancak savaşın 
yarattığı gerilimden kurtulmak için radyolarda müzik yayınları da haber yayıncılığı kadar yer 

almaya başlamıştır. Televizyonların 1950’lerde yaygınlık kazanması da radyoculukta farklı 

formatların denenmesine yol açmıştır. Bu dönemde ilk kez 24 saat boyunca sadece haber yayını 
yapan tematik radyo kanlları ortaya çıkmaya başlamıştır.  

Transistörlü radyonun taşınabilir olması ve enformasyonun anında en ücra köşelere kadar 

ulaşması toplumsal olayların anında öğrenilmesini sağlamıştır. Bu nedenle, radyo toplumsal 
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olayların oluşum ve gelişme sürecini de etkileyebilecek güçte bir araç olmuştur. 1961 yılında 

Cezayir’deki darbe, askerler tarafından radyo aracılığıyla anında öğrenilmiş ve askerler yasal 
hükümete karşı komutanlarının yaptığı bu darbeyi reddetmişlerdir. Türkiye’de de askeri darbeler 

sırasında ilk el konulan yerler radyo ve televizyon kurumları olmuştur (Tekinalp, 2003: 103). 

Radyo haberciliğinin gelişimi konusunda en önemli çabalar İngiltere'de ortaya çıkmıştır. 
BBC'nin tüm kanallarına haber sağlamak için kullandığı Genel Haber Servisi dışında İngiltere'deki 

ticari radyolara haber sağlamak amacı ile 1973 yılında Independent Radio News’ı kurulmuştur. 

Kuruluş sadece radyolara haber sağlayan bir ajans olmuş ve 24 saat boyunca bültenlere geniş 
kapsamlı kaynak oluşturmuştur. Bir diğer radyo haber ajansı Metro Networks ise başlangıcında 

sadece İngiltere’de ticari radyolara trafik ve seyahat haberleri veren bir ajans iken günümüzde 

uluslararası ve ulusal haber sağlayan bir ajanss konumuna gelmiştir. 1996 yılına kadar sadece 

Radyo Virgin’e hizmet eden ajans artık Amerika'da da hizmet vermektedir.  

1990’larda radyo kayıt altına alınmış müzikle yapılan ucuz maliyetli programlarıyla tam bir 

eğlence aracına dönüşmüştür. Pitspurg’un 1920lerde ilk haberi yayınlayan tarihi KDKA radyosu 

bile 1991’den sonra haber yayınını akşam saat 20.00’den sonraya kaydırmıştır. Bir çok metropol 
radyosuysa haberlerini minimum yerel personelle yaparken çoğu zaman bir yada iki personel 

kullanmışlardır. Bu personeller de gündüz saatlerinde çalışan haber sunucularıdır (Ulutaş, 2009: 

37).  

Televizyonun yaygınlaşmasıyla birlikte haber kaynağı olma açısından önem ve etkisini 

kaybeden radyo mecrasının yayınlarında eğlendirme amaçlı programlarda artış yaşanmıştır (Birsen, 

2012: 103). 

Türkiye’de Radyo Haberciliği  

Türkiye’de radyo haberciliği 1927 yılında TTTAŞ döneminde başlamıştır.  Kayıtlarda 

bulunan en eski yayın kalıbı 26 Nisan 1927 ye aittir.  Bu yayın içindeki haber bülteni saati ve süresi 

şöyledir (Akıllıoğlu vd, 1990: 12): 

19.00 Stüdyo Musiki Heyeti'nden Şevkevza faslı  

19.30 Esham ve Tahvilat Borsası Haberleri  

19.40 Telsiz Telefon Orkestrası  

20.10 Zahire Borsası haberleri  

20.20 Telsiz Telefon Musiki Heyeti  

20.50 Anadolu Ajans Haberleri   

21.00 Telsiz Telefon Orkestrası  

21.30 Teganni (Matmazel Apostoldi tarafından)  

Radyo yayıncılığının ilk dönemlerinde radyo haberleri akşam saatlerinde ve 10 ile 15 

dakika arasında değişen sürelerde yayınlanmıştır. Haber içeriği 1945 yılına kadar Anadolu 
Ajansınca hazırlanmış ve radyodan olduğu gibi aktarılmıştır.  

TTTAŞ döneminde ilk radyo yayınları haber, söz ve batı müziği programlarından 

oluşmuştur. Haber kaynağı, TTTAŞ şirketinin ortaklarından biri olan Anadolu Ajansı’ndan 

sağlanmıştır. Bundan dolayı radyo haberleri uzun yıllar boyunca “Anadolu Ajans Haberleri” ya da 
“Ajans Haberleri” olarak anılmıştır (Aziz 2002: 212). 1940lı yıllarda insanlar radyonun etrafına 

toplanarak topluca radyo dinleme eylemine girmişler ve “ajans”ları dinlemişlerdir. İletişim ve 

ulaşım imkânlarının kısıtlı olduğu dönemlerde haber almak kolay olmadığından radyo önemli bir 
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haber aracı olarak kullanılmıştır. Radyoların yaygınlaşması ile beraber kimin evinde radyo alıcısı 

varsa o evde toplanılır ve özellikle haber dinlenilirdi (Küçükbasmacı,2013:1066). 

Radyo yayınların ilk başladığı dönemlerde ağırlıkla müzik yayınlarına yer verilmiştir. Türk 

müziğinin yasaklandığı dönemlerde ise ağırlık söz yayınlarına verilmiştir. Kocabaşoğlu (2010: 

133)’nun da belirttiği gibi; haber bültenleri AA’nın bültenlerinin hiçbir değişikliğe uğramadan 
radyo mikrofonlarından okunması şeklinde yürütülmüştür. Bu uygulama amatör bir radyo haber 

yayıncılığının doğmasına neden olmuştur. 

1939 yılında İkinci Dünya Savaşı’nın başlamasının ardından, dış haberler ve iç haberlere 
kısıtlamalar getirilmiştir. Bu dönemde radyoda haberlerin, AA’dan gönderildiği gibi yayımlanması, 

Varlık Vergisini destekleyici yazılar yazılması, askeri mahiyette yayınların yapılmaması, dış 

haberlerin sadece Matbuat Müdürlüğü ve AA’nın gönderdiği şekilde yayınlaması gibi kısıtlamalar 

getirilmiştir.   

1945 sonrasında ise haber bültenleri her biri 15 dakikalık 4 bülten halinde yayınlanmaya 

başlanmıştır. Bu dönemde kısa ara haberler yoktur. Bu dönemin dikkat çeken diğer bir özelliği ise 

haber bültenlerinin yanında önceki dönemlerde de olan, Radyo Gazetesi, Öğle Gazetesi, Haftanın 
Siyasi İcmali, TBMM’de bu gün gibi haber programlarına Kıbrıs saatinin eklenmesidir. 1962 

yılından sonra ise tüm Türkiye radyolarından ortak yayınlanan 30 dakikalık bir bülten ve 10’ar 

dakikalık üç ana ve süreleri 3 dakika olan 6 ara haber bülteni yayınlanmaya başlamıştır (Ulutaş, 
2009: 39) 

Demokrat Parti (DP)’nin iktidarı döneminde radyo yayınlarında dikkat çeken 

değişimlerden bir tanesi de haber yayınları olmuştur. Tek parti iktidarından başlayarak 1954 yılına 

kadar önemli bir değişiklik göstermeyen haber yayınlarında bu tarihten itibaren değişiklikler 
yaşanmıştır. Bu dönemle beraber iç ve dış politika ile ilgili içerikte büyük oranda azalma olmuştur. 

Bu durumun oluşmasında iç politikada gerek basının gerekse muhalefetin DP’ye karşı olan 

tepkilerinin artmasının rolü büyüktür. 

DP iktidarı döneminde propaganda amaçlı radyoculuğun önemi daha fazla anlaşılmaya 

başlanmıştır. Haberler ve siyasal içerikli yayınlar, DP döneminde, iktidarla muhalefet arasında 

gerginliğe yol açan program türleri olmuştur. Haber programları en çok tartışılan programlar  

“Radyo Gazetesi” ve “TBMM’nde Bugün” adlı programlar olmuştur. Bu iki program dönem 
boyunca, radyonun partizanca kullanılmasının örnekleri olarak muhalefetin sert eleştirilerine hedef 

olmuştur (Aksoy, 160: 106) 

Türkiye’de radyo haberciliği TTTAŞ döneminde gereken önemi görmezken gelişimi yurt 
dışına göre daha yavaş olmuştur. Sonraki dönemlerde ise radyonun ve radyo haberciliğinin 

öneminin anlaşılması ile haber bülten sayıları ve süreleri 1945’ten başlayarak 1990’lara kadar 

sürekli artış göstermiştir. 

Tablo 2’de de görüldüğü gibi 1965 yılında Türkiye radyolarında, radyo programlarında 

yayınların büyük bir bölümü müzik yayınlarından oluşmuştur. Bu tarihten dört yıl sonra ise 

toplumsal yaşamda meydana gelen değişimlerin de etkisi ile radyo yayıncılığında haber 

programlarının toplam saatinde ciddi bir artış meydana gelmiştir. Bu dönemden sonra radyolardaki 
toplam müzik yayını saati azalmıştır.  
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Tablo 3. 1965 Yılında Türkiye Radyolarının Günlük Yayın Programlarının Yüzde ve Saatleri 

(Oskay, 1971: 26) 
 

Program Türü Yüzdesi 

Söz programları 17,2 

Haber programları 2,3 

Reklâm programları 4,5 

Türk müziği programları 52,0 

Batı müziği programları 24,0 

 

Tablo 4. 1969 Yılında Türkiye Radyolarının Günlük Yayın Programlarının Yüzde ve Saatleri 

(Oskay, 1971: 27) 
 

Program Türü Yüzdesi 

Söz programları 19,2 

Haber programları 11,9 

Reklâm programları 3,5 

Türk müziği programları 39,7 

Batı müziği programları 25,7 

 

1976 yılında TRT Haber merkezi iç haberlerin yaklaşık yüzde 95’ini kendi 
muhabirlerinden sağlamıştır. TRT geri kalan yüzde 5’lik kısmı ise Anadolu Ajansı, Türk Haber 

Ajansı, Hürriyet Haber Ajansı, Akdeniz Haber Ajansı ve Anka Ajansından sağlamıştır Geçmiş 

yıllarda radyonun tüm haber içeriğini Anadolu Ajansı’dan aldığı dikkate alınırsa TRT’nin haber 
içeriğine daha fazla önem verdiği söylenebilir (Ulutaş, 2009: 40).  

Türkiye’de özel radyoların yaygınlık kazandığı 90’lı yıllarla beraber, radyo Avrupa’daki 

pek çok ülkede olduğu gibi birer müzik kutusuna dönüşmüştür. 17 Ağustos 1999 ‘da yaşanan 

Marmara depreminde radyonun haber fonksiyonu tekrar gündeme gelmiştir. Transistorlu radyoların 
yoğun kullanıldığı dönemde olduğu gibi radyo medya çalışanları için de bilgi/veri kaynağı 

olmuştur. O dönem radyolar dinleyicilere çağrıda bulunarak telefonla çevrelerinde yaşanan olaylar 

hakkında bilgi aktarmaya çağırmıştır. Bu yöntem günümüzde hala NTV Radyo – Radyo Trafik gibi 
bazı radyo kanalları tarafından trafik yoğunluğunda dinleyicilerin yaşadıklarını aktarmaları 

biçiminde uygulanmaktadır. Radyonun bu gerçek zamanlı ve dinleyici odaklı haber verme 

özelliğinin yerini özellikle 2010lu yıllarda sosyal medya mecrası Twitter almıştır. 

İki binli yıllarda Türkiye özelinde değerlendirildiğinde ticarileşme ve teknolojik gelişmeler 

sonucunda radyo haber üretimlerinde önemli ölçüde gerileme yaşanmaya başlamıştır. Bu süreçte 

özellikle haber üretiminde başka araçlara bağımlı kalmak, onların seçtikleri haberleri radyo diline 

uyarlayarak yayınlamak ve daha da ötesinde, televizyon haberini aynen yayınlamak eğilimi ortaya 
çıkmıştır (Aydın, 2005: 126).  

1990’larda elektronik yayıncılıkta başlayan ticarileşme ve özel radyoların yayınları ile TRT 

bünyesindeki radyolarının haber anlayışında değişim göstermiştir. Sadece Radyo 1 geleneksel söz 
yayını ilkesinden vazgeçmeden radyo haberciliği anlayışını sürdürmüş, Radyo 2 (TRT FM) ve 

Radyo 4’te ise haber sürelerindeki azalma olmuştur. Özellikle TRT FM’in özel radyolarla reyting 

yarışına girdiğinden geçmiş bu durum onu geçmişe göre müzik ağırlıklı bir radyoya 
dönüştürmüştür. Radyo 3 ise aslında 15’er dakika olarak planlanan haber bültenleri Türkçenin 

dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca olarak sunduğundan, Türkiye’ye ve Türkçe konuşan halka 

hitap eden haber içeriği diğer üç TRT radyosundan azdır (Ulutaş, 2009: 42). 
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Günümüze gelindiğinde yayın formatı ne olursa olsun, tüm özel kanalların süresi ne olursa 

olsun uzun yada kısa haber bülteni yayınlamaları yasal bir zorunluluktur. Müzik ağırlıklı yayın 
yapan radyo kanallarında bu zorunluluk 90 saniye ile 5 dakika arasında değişen uzunlukta haber 

bültenlerinin yayınlanması ile uygulanmaktadır. Türkiye’de 2015 yılına gelindiğinde Powertürk 

Radyo “80 saniyede dünya turu” adıyla Türkiye radyolarının en kısa haber yayını yapan radyo 
kanalı iken içeriklerini tamamen habere ayıran tematik radyo kanalları da faaliyet göstermektedir.  

Türkiye’nin ilk haber içerikli tematik radyo kanalı 1994 yılında İstanbul 95.3 Fm 

frekansından yayına başlayan Radyo Forex adlı radyo kanalı olmuştur. Radyo kanalı kurulduktan 
sonra Doğan Medya Grubunun mülkiyetine geçmiş ve 2005 yılında kapatılmıştır. Radyo Forex 30 

Kasım 2005 tarihinde kapatılmış ve o radyonun frekansından Slow Türk adlı müzik radyosu yayın 

yapmaya başlamıştır.  Türkiye’nin ilk ulusal ölçekte yayın yapan haber radyo kanalı ise Doğuş 

Grubu tarafından kurulan NTV Radyo adlı radyo kanalı olmuştur. NTV Radyo, 2000 yılının 
sonlarında kurulmuştur.  Doğan Medya Grubu 2001 yılında CNN Türk TV’nin yayınlarını aktaran 

CNN Türk Radyonun yayın hayatına başlayarak bu formattaki üçüncü büyük yatırımın sahibi 

olmuştur. NTV Radyo ulusal ölçekte yayın yaparken,  CNN Türk Radyo önce bölgesel bazda yayın 
yapmış daha sonra sadece İstanbul’da yayın yapmıştır. 2000li yılların başında haber radyosu olarak 

kurulan bir diğer radyoda Habertürk Radyo olmuştur. Habertürk TV’nin kurulmasından sonra 

televizyonla paralel içerikler üreten Habertürk Radyo markanın ilk sahibi Ufuk Güldemir 
tarafından kurulmuş 2007 yılında Ciner Medya Grubuna satılmıştır. Ciner Medya, 2010 yılında 

Haber Türk Radyodan sonra ekonomi kanalı Bloomberg HT Radyoyu kurmuş ve ikinci haber 

kanalının sahibi olmuştur. Samanyolu Yayıncılık AŞ 2007 tarihinde ulusal çapta yayın yapan 

Samanyolu Haber adlı radyoyu kurmuştur. Haber radyosu kuran bir diğer medya grubu da 
Turkuvaz Grubu olmuştur. ATV ve Sabah Gazetesinin sahibi olan Turkuvaz Medya 2014 yılında A 

Haber Radyo’yu kurmuştur.2014 yılında kurulan bir diğer haber radyosu ise Halk TV’nin radyosu 

olan Halk TV Haber Radyo olmuştur. 

Türkiye’de kurulan ilk doğrudan yabancı sermayeli radyo haber kanalı ise Rusya’nın Sesi 

(RS FM) adlı radyo kanalı olmuştur. RS FM “Voice of Russia”nın Türkiye’deki şubesini 2011 

yılında açmıştır. 2011 yılında ulusal ölçekte yayına başlayan ve İstanbul – Ankara- İzmir başta 

olmak üzere pek çok ilde yayın yapan tematik haber radyo kanalım RS FM 2015 yılının Nisanına 
kadar faaliyetlerini sürdürmüştür.  

İçeriğini tamamen habere ayıran radyo kanallarının yanında içeriğini belirli bir konuya 

ayıran tematik radyo kanalları da faaliyet göstermektedir. Bu radyo kanalları daha çok spor temalı 
olup aralarında bir de trafik temalı haber kanalı yer almaktadır. Türkiye’nin ilk tematik spor içerikli 

haber kanalı Radyo Spor 2005 yılında Saadettin Saran tarafından kurulmuştur. Benzer dönemlerde 

Digitürk tarafından kurulan Lig Radyo faaliyete başlamıştır. 2009 yılında kurulan NTV Spor 
Radyonun ardından kurulan son spor kanalı ise 2014 yılında faaliyete başlayan Radyo 24 Spor adlı 

radyo olmuştur. Türkiye’nin ilk trafik haber radyosu İstanbul merkezli 104,2 Fm frekansından 

yayın yapan Radyo Trafik, Saran Medya Tarafından 2009 yılında kurulmuştur. Saran Grubu daha 

sonra Ankara’da 100.7 Fm frekansından yayın yapan Radyo Trafik Ankara’yı kurmuştur. 
 

                         Tablo 5. Türkiye’de Faaliyet Gösteren Haber Radyoları 

 

Radyo Adı Yayın Dönemi Yayın Ağı 

Radyo Forex 1994-2005 Ulusal 

CNN Türk Radyo  2000 Bölgesel 

Habertürk Radyo  2001 Yerel 

Bloomberg HT Radyo 2010 Yerel 
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NTV Radyo 2000 Ulusal 

Samanyolu Haber Radyo 2007 Ulusal 

RS FM 2011-2015 Ulusal 

A Haber Radyo 2014 Ulusal 

Samsun Haber Radyo 2012 Yerel 

Halk TV Radyo 2014 Yerel 

Radyo 24 2011-2014 Yerel 

                         

Araştırmanın Amacı – Yöntemi ve Sınırlılıkları 

Bu araştırmanın amacı Türkiye’nin İstanbul şehrinde eğitim gören iletişim fakültesi son 

sınıf öğrencilerinin radyo mecrasının haber verme işlevine bakışları ile ilgili betimsel bir çalışma 
yapmaktadır. Çalışmada geleceğin medya çalışan adayları olan iletişim fakültesi öğrencilerinin 

geleceğin medya çalışanları olarak radyonun haber işlevine ve tematik haber radyolarına yönelik 

fikirleri araştırılmıştır. Çalışma için radyonun haber işlevini inceleyen ikisi demografik toplam on 
sorunun yanı sıra haber radyolarının dinlenme eğilimi ve işlevini sorgulayan likert formunda 

hazırlanan on ifade üniversitelerin iletişim fakültesi son sınıf öğrencilerine sorulmuştur. 

Öğrencilerin beşli katılım düzeyinde hazırlanan likerd ölçeğine katılımıtest edilmiştir. Örneklem 

İstanbul il sınırı içinde faaliyet sürdüren beş farklı vakıf üniversitesinin iletişim fakültelerinde 
eğitim gören son sınıf öğrencilerinden oluşturulmuştur.2014 yılında Türkiye’nin en çok tercih 

edilen içinde iletişim fakültesi içeren beş vakıf üniversitesi: İstanbul Aydın Üniversitesi – İstanbul 

Arel Üniversitesi – İstanbul Bilgi Üniversitesi – Yeditepe Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesi 
olmuştur (http://www.ekyerlestirme.net/en-cok-tercih-edilen-vakif-ve-devlet-universiteleri-

2657.html, Erişim Tarihi:  05.03.2015). Araştırma kapsamında 860 öğrenci ile yüz yüze anket 

görüşme yapılmıştır. Anket 860 öğrenciden “gelecekte medya endüstrisinde çalışmak 
istiyormusunuz?” sorusuna “evet” yanıtını veren 639 öğrenciye uygulanmıştır. Bunun amacı 

iletişim fakültesinden mezun olan öğrenciler arasında örneklem olarak geleceğin medya çalışan 

adaylarının tespit edilmesidir. Dolayısıyla çalışma İstanbul il sınırları içinde faaliyet gösteren, 

bünyelerinde İletişim Fakültesi içeren Türkiye’nin en çok tercih edilen beş üniversitenin iletişim 
fakültesi son sınıf öğrencileri ile sınırlıdır. Denekler ilgili üniversitelerin bölümlerinde eğitim alan 

öğrencilerden rassal örnekleme ile belirlenmiştir.  

Bulgular: Araştırmada elde edilen bulgular ve analizleri aşağıdaki gibi derlenmiştir. 

Demografik Analizler: Araştırmaya katılanların yüzde 49,3’ü erkek, yüzde 50,7’si 

kadındır. Araştırmaya katılanların yaş ortalaması 23,95’tir. En sık tekrar eden değer 22, ortancası 

ise 23’tür. 
                                Tablo 6. Araştırmaya Katılanların Cinsiyete Göre Dağılımı 

Cinsiyet (n) (%) 

Erkek 315 49,3 

Kadın 324 50,7 

Toplam 639 100,0 

Tablo 7. Araştırmaya Katılanların Yaşa İlişkin Bilgileri 

Ortalama 23,95 

Medyan 23 

Mod 22 

                  Araştırmaya katılan iletişim fakültesi öğrencilerinin yüzde 56,8’i günde bir saatten az 

radyo dinlemektedir. Yüzde 41,3’ü iki ile dört saat arası, yüzde 1,9’u ise dört saatten fazla radyo 
dinlemektedir.  

http://www.ekyerlestirme.net/en-cok-tercih-edilen-vakif-ve-devlet-universiteleri-2657.html
http://www.ekyerlestirme.net/en-cok-tercih-edilen-vakif-ve-devlet-universiteleri-2657.html
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          Tablo 8. Araştırmaya Katılanların Günlük Radyo Dinleme Süresine Göre Dağılımı 

Günlük Radyo Dinleme Süresi (n) (%) 

Bir Saatten Az 363 56,8 

2-4 Saat Arası 264 41,3 

4 Saatten Fazla 12 1,9 

Toplam 639 100,0 

         

İletişim fakültesi öğrencilerinin radyo dinleme biçimlerinin tespit edilmesi için araştırmaya 

katılanlara birden çok seçeneği işaretleme serbestisi sağlanarak radyo dinlerken hangi araçları 
kullandıkları sorulmuştur. Bu nedenle verilen toplam yanıtların sayısı, toplam katılımcı sayısından 

fazladır. Buna göre üniversite öğrencileri en çok internet ve cep telefonu (mobil) aracılığı ile radyo 

dinlenmektedir. İnternet ve cep telefonunu, otomobil ve klasik radyo takip etmektedir. Cinsiyete 
göre dağılım incelendiğinde erkekler daha çok otomobilde radyo dinlerken, kadınlar daha çok cep 

telefonu, internet ve klasik radyo dinlemektedir. 

                              Tablo 9.  Araştırmaya Katılanların Radyo Dinleme Biçimleri 

  

CİNSİYET 

Toplam Erkek (n) 

Kadın 

(n) 

Geleneksel Radyo Alıcısı 96 105 198 

İnternet 177 204 378 

Cep Telefonu (Mobil) 174 210 381 

Otomobil Radyosu 165 132 297 

Toplam 315 324 639 

          

Araştırmaya katılan iletişim fakültesi son sınıf öğrencilerine hangi mecra ya da mecraları 

haber alma amacıyla kullandığı sorulmuş ve birden fazla cevap verebilme serbestisi sağlanmıştır. 

Alınan yanıtlara göre haber alma amacıyla en çok televizyon kullanılırken, televizyonun ardından 

sosyal medya- internet ve gazete gelmektedir. Radyo haber alma amacıyla kullanımda dördüncü 
sıradadır.  

Tablo 10. İletişim Fakültesi Son Sınıf Öğrencilerinin Haber Alma Mecrası Tercihlerine Göre 

Dağılımı 

  

CİNSİYET 

Toplam 

ERKEK 

(n) 

KADIN 

(n) 

Radyo 66 63 129 

TV 231 267 498 

Yazılı Basın 168 204 372 

İnternet ve Sosyal Medya 258 252 510 

Total 315 324 639 

 

Araştırmaya katılanların yüzde 62’si, radyoda yayınlanan haber bültenlerini dinlediğini 

belirtirken yüzde 40,8’i haber radyolarını dinlediğini belirtmiştir. Araştırmaya katılan iletişim 
fakültesi öğrencilerinin yüzde 85,9’u radyoda haber bülteninin yayınlanması gerektiğini 

belirtmiştir.  
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      Tablo 11. Araştırmaya Katılanların Radyodan Haber Bültenini Dinlemeye Göre Dağılımı 

Haber Bülteni Dinliyor musunuz? (n) (%) 

Evet 396 62,0 

Hayır 243 38,0 

Toplam 639 100,0 

 

 

           Tablo 12. Araştırmaya Katılanların Haber Radyolarını Dinlemeye Göre Dağılımı 
 

Haber Radyosu Dinliyor musunuz? (n) (%) 

EVET 87 40,8 

HAYIR 126 59,2 

Total 213 100,0 

     

Tablo 13. Araştırmaya Katılanların Radyoda Haber Bülteni Olmasına İlişkin Görüşlerine Göre 
Dağılımı 

 

Radyo Kanalları Haber Bülteni Yayınlamalı mı? (n) (%) 

EVET 183 85,9 

HAYIR 30 14,1 

Total 213 100,0 

 

Üniversitelerin iletişim fakültelerinin son sınıfında eğitim gören gençlerin yüzde 44,6’sı 

radyoda saatte 4-5 dakika haber bülteni yayınlanması gerektiğini belirtmiştir. Yüzde 17,4’ü saatte 5 

ile 10 dakika, yüzde 15,5’i ise saatte 0 ila 3 dakikalık haber bülteni yayınlanması gerektiğini 
belirtmiştir.  

 

          Tablo 14. Saatte Kaç Dakika Haber Bülteni Yayınlanması Gerektiğine Göre Dağılım 

 

Saatlik Haber Bülteni Süresi (n) (%) 

0-3 Dakika Haber Olmalı 99 15,5 

4-5 Dakika Haber Olmalı 285 44,6 

5-10 Dakika Haber Olmalı 114 17,4 

10-15 Dakika Haber Olmalı 36 5,6 

15 Dakikadan Fazla Olmalı 18 2,8 

Radyolar Hiç Haber Yayını Yapmamalı  90 14,1 

Total 639 100,0 

 

Güvenilirlik Analizi: Güvenilirlik değeri, tekrar tekrar yapılan ölçümlerde aynı sonuca 

ulaşılma derecesinin bir göstergesidir. Güvenilirlik analizinde Cronbach’s Alfa katsayısından 

yararlanılmaktadır. İlgili katsayı 0 ile 1 arasında bir değer alır ve 1’e yaklaştıkça anketin 
güvenilirliği artar. Katsayının 0,70’in üzerinde olduğu durumlarda anketin güvenilir bir anket 

olduğu yorumu yapılmaktadır. Çalışmada kullanılan ölçeğe ait güvenilirlik katsayısı 0,775 olarak 
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bulunmuş ve ölçeğin oldukça güvenilir sonuçlar verdiği görülmüştür (Tablo 15). Ayrıca hiçbir 

ifadenin çıkarılmasının, Cronbach’s Alfa katsayısını yükseltmediği görülmüştür (Tablo 16). 

 
                                                   Tablo 15. Güvenilirlik Katsayısı 

Cronbach's Alpha N of Items 

,775 10 

                                                  

 

                                                      Tablo 16. Güvenilirlik Analizi 

  

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-Total 

Correlation 

Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

A1 21,27 27,574 ,637 ,727 

A2 21,05 27,800 ,580 ,736 

A3 21,77 28,086 ,649 ,727 

A4 22,22 30,151 ,569 ,741 

A5 22,06 29,727 ,599 ,737 

A6 21,98 32,868 ,311 ,771 

A7 20,93 33,953 ,146 ,775 

A8 21,31 30,828 ,400 ,762 

A9 22,07 33,424 ,257 ,775 

A10 20,34 33,291 ,281 ,774 

                                                   

Cinsiyete Göre Analizler 

Araştırmaya katılan iletişim fakültesi öğrencilerinin görüşleri arasında cinsiyete göre 

farklılık olup olmadığının belirlenmesi için t testinden faydalanılmıştır. Yapılan t testi sonucunda 

yalnızca günlük radyo dinleme süresinin cinsiyete göre farklılık gösterdiği görülmüştür. Buna göre 
erkeklerin günlük radyo dinleme süresi, kadınlardan daha fazladır (p=0,006 < 0,05. Haber bülteni 

dinleyip dinlememe, haber radyosu dinleyip dinlememe, haber bülteni yayınlanıp yayınlanmaması 

gerekliliği ve saatlik haber yayını süresine ilişkin görüşler, cinsiyete göre anlamlı farklılık 
göstermemektedir (p değerleri uç değer olan 0,05’ten büyüktür). 

                                                 Tablo 17. Cinsiyete Göre Analizler 

CİNSİYET N ORTALAMA t p 

Radyo Dinleme Süresi 
Erkek 315 1,55 2,770 ,006 

Kadın 324 1,35   

Radyodan Haber Bültenlerini 

Dinleme Alışkanlığı 

Erkek 315 1,36 -,543 ,588 

Kadın 324 1,40   

Haber Radyosu Dinleme 

Alışkanlığı 

Erkek 315 1,60 ,246 ,806 

Kadın 324 1,58   

Radyolarda Haber Bültenlerinin 

Yayınlanması Gerekliliğine 

Yönelik Bakış  

Erkek 315 1,16 ,869 ,386 

Kadın 324 1,12   

Radyoda Yayınlanan Haberlerin 

Süresi ile İlgili Düşünceler 

Erkek 315 2,82 ,363 ,717 

Kadın 324 2,74   
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Ölçek Dağılımı 

Araştırmaya katılan öğrencilerin radyo ve haber yayınları ile ilgili yargılara ne düzeyde 
katıldıkları belirtmeleri istenmiştir. Buna göre iletişim fakültesi dördüncü sınıf öğrencileri 

çoğunluğuna göre “radyoda haber dinlemek sıkıcı gelmektedir” (Ortalama 2,62 ve St. Sapma 

1,202). Ayrıca radyoda haberler başladığında kanalı değiştirmektedirler (Ortalama 2,84 ve St. 
Sapma 1,256). Üniversite öğrencilerine göre radyoda yayınlanan haber bültenlerinin süresi kısa 

olmalıdır (Ortalama 2,12 ve St. Sapma 1,122). İletişim fakültesi dördüncü sınıf öğrencileri bir 

konuda haber ya da bilgi edinmek istediklerinde radyodan önce internete başvurmaktadır (Ortalama 
1,67 ve St. Sapma 0,959). Bu yargının doğal bir sonucu olarak radyo, katılımcılar için bilgi edinme 

aracından çok bir müzik dinleme aracıdır (Ortalama 1,83 ve St. Sapma 0,978). Televizyonda 

yayınlanan haberler üniversite öğrencilerinin radyodaki haberlerden daha çok ilgisini çekmektedir 

(Ortalama 1,91 ve St. Sapma 0,932). Katılımcılar, her gün en az bir kez haber radyosu dinlemek 
konusunda çoğunlukla kararsız kalmışsa da, olumsuz görüş bildirenlerin toplamı, kararsızlardan ve 

olumlu görüş bildirenlerden daha fazladır. Bu nedenle katılımcıların, her gün en az bir kez haber 

radyosu dinlemediklerini söylemek mümkündür (Ortalama 2,96 ve St. Sapma 1,109). Katılımcılar, 
radyo kanallarının daha sık aralıklarla ve daha uzun süreli haber yayınlamasını da istememektedir 

(Ortalama 2,58 ve St. Sapma 1,120). İletişim fakültesi öğrencileri sosyal medyayı radyodan daha 

hızlı bir haber alma aracı olarak gördüklerini belirtmişlerdir (Ortalama 1,82 ve St. Sapma 0,931). 
Temel işlevi haber vermek olan haber radyoları iletişim fakültesi öğrencileri tarafından önemli bir 

bilgi aracı olarak görülmemektedir (Ortalama 3,55 ve St. Sapma 0,908).  

Tablo 18. İletişim Fakültesi Son Sınıf Öğrencilerinin Haber Radyoları ile İlgili Görüşleri (%) 
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Radyoda haber dinlemek bana sıkıcı geliyor. 5,6 18,3 33,3 17,8 24,9 2,62 1,202 

Radyoda haberler başladığında kanalı değiştiririm. 7,5 27,7 27,7 15,5 21,6 2,84 1,256 

Radyoda yayınlanan haber bültenlerinin sürelerinin kısa olması 

gerektiğini düşünüyorum. 

4,2 9,9 14,6 36,6 34,7 2,12 1,122 

Bir konuda haber / bilgi edinmek istediğimde radyodan önce 
internete başvururum. 

3,3 1,9 9,4 29,6 55,9 1,67 ,959 

Radyo benim için bilgi erme aracı olmaktan çok bir müzik 

dinleme aracıdır. 

1,4 7,0 10,8 34,3 46,5 1,83 ,978 

Televizyonda yayınlanan haberler radyoda yayınlanan 

haberlerden daha fazla ilgimi çekiyor.  

1,4 5,2 15,0 39,4 39,0 1,91 ,932 

Her gün en az bir kez mutlaka haber radyosu dinlerim. 8,0 29,1 32,4 20,2 10,3 2,96 1,109 

Radyo kanallarının daha uzun süreli ve daha sık aralıklarla haber 
bülteni yayınlaması gerektiğini düşünüyorum. 

17,8 32,4 30,5 12,7 6,6 2,58 1,120 

Sosyal medya benim için radyodan daha hızlı bir haber aracıdır.  

2,3 4,2 8,9 41,8 42,7 1,82 

 

,931 

Haber radyolarının önemli bir bilgi verme aracı olduğunu 

düşünüyorum.  

2,8 8,0 32,9 44,1 12,2 3,55 ,908 
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Hipotezler Analizleri Araştırmanın hipotezleri ve analizleri aşağıdaki gibi 

derlenmiştir: 

Hipotez 1: Üniversitelerin iletişim fakültelerinin son sınıfında eğitim alan öğrenciler haber 

radyolarını dinlemeyi tercih etmemektedir. 

Hipotez 2: Radyonun haber verme işlevi artık eski önemini kaybetmiştir. 

Hipotez 3: TV ve Yeni Medyanın Haber işlevi radyoya göre daha fazla önemsenmektedir. 

Oluşturulan hipotezler, tek örneklem t testi yardımıyla test edilmiştir. Yapılan analizlere 

göre iletişim fakültesi son sınıf öğrencilerinin haber radyolarını dinlemeyi tercih etmediklerini 
(p=0,000 < 0,05) , radyonun haber verme işlevinin eski önemini kaybettiğini (p=0,000 < 0,05) ve 

TV ve yeni medyanın haber işlevinin radyoya göre daha fazla önemsendiğini (p=0,000 < 0,05) 

söylemek mümkündür.  

                                                  Tablo 19.  Hipotez Testleri 

Tanımlayıcı İstatistikler Test Değeri = 1 

  
N Ortalama St. Sapma t df p 

Ortalamaların 

Farkları 

Hipotez 1 639 2,6235 ,79028 29,982 212 ,000 1,62347 

Hipotez 2 639 2,6878 ,72029 34,198 212 ,000 1,68779 

Hipotez 3 639 1,7981 ,70669 16,483 212 ,000 0,79812 

Sonuç 

Radyo bugün en ucuz ve en hızlı haber iletme işlevine sahip kitle iletişim araçlarından biri 
durumundadır.  Diğer araçlar ile karşılaştırıldığında sayısız avantajı olan radyo mecrası bu nedenle 

habercilik açısından hala önemli bir misyona sahiptir.   

Radyo haberciliği, radyonun ortaya çıkışı ile paralel bir geçmişe sahiptir. Radyolarda söz 

programları kapsamında değerlendirilen radyo haberleri, kendine özgü nitelikleri olan bir 
habercilik türünü de temsil etmektedir. Radyo kanallarının kendi haber departmanlarını 

oluşturmaları sonucunda radyo gazeteciliği olgusunun gelişmesine neden olmuştur. 

Türkiye’de de radyo haberciliği üç önemli dönem yaşamıştır. Birinci dönem olan TTTAŞ 
döneminde haberler sadece Anadolu Ajansı kaynaklı sunulurken, TRT döneminde ise haberler 

çeşitlendirilmiş ve süre olarak artmıştır. 1990lardan sonra kurulan özel radyo kanalları ise radyo 

haberciliğinde çok sesliliğin doğmasına katkıda bulunmuştur. 1990larda sayısı artan özel sermayeli 
radyo kanalları ile birlikte sadece haber içerikli tematik yayın yapan radyo kanalları da yayın 

yapmaya başlamışlar böylece Türkiye’de içeriğinin tamamını habere ayıran radyo kanalları ortaya 

çıkmıştır. Türkiye’nin ilk önemli tematik haber radyosu 1994 yılında kurulan Radyo Forex adlı 

radyo kanalı olmuştur. Ancak bu radyo kanalı 2005 yılında kapanmıştır. Türkiye’de haber 
radyolarının sayısı özellikle 2000li yıllarda artış göstermiştir. NTV Radyo- - CNN Türk Radyo – 

Habertürk Radyo – Samanyolu Haber Radyo -  A Haber Radyo bu kapsamda kurulan haber 

kanalları olmuşlardır. Bu kanalların büyük bir bölümü bünyesinde televizyon kanalları olan medya 
holdingleri tarafından kurulmuştur. Bu kanalların büyük bir bölümü ait oldukları holdinglere bağlı 

yayın yapan haber televizyonları ile eş zamanlı yayınlar yapmakta ve özgün bir içerik 

üretememektedir. Bağımsız bir haber içeriği üretmek isteyen haber radyoları ise yüksek içerik 
maliyetleri ve personel giderleri nedeniyle kapanmak zorunda kalmışlardır. Bunlara örnek olarak 

Yavuz Semerci adlı gazetecinin sahip olduğu Radyo 24 ile Rus sermayeli RS FM ( Rusya’nın Sesi) 

gösterilebilir. Medya holdinglerinden bağımsız olan haber radyoları özellikle genç kitlelerin ilgisini 

çekememekte ve bekledikleri reytingleri alamadıkları için reklam pastasından 
faydalanamamaktadırlar. Reklam alamayan haber radyoları ya holding kaynaklarından istifade 
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etmekte ya da kapanmak zorunda kalmaktadır. Haber radyolarının reklam pastasından yüksek 

oranda pay alamamalarının en büyük nedenlerinden biri gençlerin bu haber radyolarına önem 
vermemeleri ve radyoyu bir haber verme mecrasından çok bir eğlence ve müzik aracı olarak 

görmeleridir. Gençlerin ilgisini çekemeyen haber radyoları dinleyici araştırmalarında yüksek 

sıralarda çıkamamakta ve dolayısıyla da reklam verenin de ilgisini çekememektedir.  

Üniversitelerin İletişim Fakültelerinin son sınıflarında eğitim gören geleceğin medya 

çalışanlarında yapılan bu araştırmada da görülmektedir ki gençlerin haber radyolarına yönelik bir 

merakı yoktur. Radyoda haber dinleme konusunda limitli davranan gençler haber içeriğine daha 
çok yeni medya ve sosyal medya aracılığı ile erişmektedir.  

Yaklaşık eşit sayıda kadın ve erkeğin katıldığı araştırmada iletişim fakültesi son sınıf 

öğrencilerinin çoğunluğu günde 1 saatten az radyo dinlemektedir. Radyoyu çoğunlukla internetten 

dinlediklerini ve haber almak için TV ve interneti kullandığını belirtmişlerdir.  İstanbul’da eğitim 
gören iletişim fakültesi öğrencilerinden oluşan örnekleme radyo ve haber dinleme alışkanlıkları ile 

ilgili sorular yöneltilmiştir. Buna göre katılımcıların çoğunluğu, radyodan haber dinlediğini 

belirtmiştir. Ancak haber dinlemek için haber radyolarını tercih etmediklerini belirtmiştir. Radyo 
kanallarının haber bülteni yayınlaması gerektiğini belirtmişlerdir. İletişim fakültesi öğrencilerine 

göre saatte 4-5 dakikalık haber yayını radyolar için makul suredir.  

Araştırmaya katılanların görüşlerinin cinsiyetlerine göre farklılık gösterip göstermediğinin 
belirlenmesi için gerçekleştirilen analiz sonucunda, yalnızca radyo dinleme süresinin cinsiyete göre 

farklılık gösterdiği, haber bülteni dinleme, haber radyosu dinleme, haber bülteni yayınlama ve 

saatlik haber yayını süresi konusundaki görüşleri ise cinsiyetlerine göre farklılık göstermediği 

tespit edilmiştir. Araştırma kapsamında hazırlanan ve hipotezleri betimleyen ölçekteki ifadelere 
verilen yanıtlar değerlendirildiğinde, ölçekte yer alan ifadelerin anlamlarına göre radyo ve haber ile 

ilgili genel görüşlerin olumsuz olduğu gözlemlenmiştir. Buna göre katılımcılara göre radyoda haber 

dinlemenin sıkıcı olduğu gibi radyoda haber başladığında kanalı da değiştirmektedirler. Ayrıca 
radyoda haber yayını süresi de kısa olmalıdır. Ayrıca yeni medya araçlarını da radyodan daha çok 

haber almak için kullanmaktadır.  

Araştırma kapsamında oluşturulan hipotezler iletişim fakültesi son sınıf öğrencileri 

tarafından doğrulanmıştır. Buna göre üniversitelerin iletişim fakültelerinin son sınıfında eğitim alan 
öğrenciler haber radyolarını dinlemeyi tercih etmemektedir. Radyonun haber verme işlevi artık eski 

önemini kaybetmiştir ve TV ile Yeni Medyanın haber işlevi radyoya göre daha fazla 

önemsenmektedir. 

Haber yayını yapan radyolar tercih edilmemekte, radyonun haber verme işlevinin eski 

önemini yitirdiği gözlemlenmektedir. Bunun nedeni ise TV ve yeni medya araçlarının haber 

işlevinin radyoya göre daha fazla önemsemisidir.  
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