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15 TEMMUZ 2016 DARBE GİRİŞİMİ ÖNCESİNDE ÜNİVERSİTE 
ÖĞRENCİLERİNİN TELEVİZYON KANALLARINDA YAYINLANAN 
HABER BÜLTENLERİNE BAKIŞINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA1

A RESEARCH ON UNIVERSITY STUDENTS’ PERCEPTION TOWARDS 
NEWS REPORTS BROADCASTED IN TV CHANNELS BEFORE COUP 

ATTEMP ON JULY 15, 2016

Mihalis KUYUCU
İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi, İstanbul/Türkiye

Öz: Bu çalışma, üniversite öğrencilerinin televizyon ha-
berlerinin güvenilirliğine ilişkin görüşlerini nitel araştırma 
yöntemlerinden görüşme tekniği ile elde edilen veriler 
özelinde değerlendirmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. 
Çalışma eleştirel kuram bağlamında televizyon haberlerinin 
güvenilirliğine odaklanmıştır. Bu kapsamda öncelikle kısaca 
Frankfurt Okulu’na değinilmiş ve Eleştirel Kuram hakkında 
bilgi verilmiştir. Çalışmanın birinci bölümünde televizyon 
haberlerinin güvenirliğine yönelik literatür taramasına 
yer verilmiştir. Haber ve haber değeri kavramları kısaca 
ele alınmış, ardından televizyon haberciliği ve televizyon 
haberciliğine yönelik eleştirilere yer verilmiştir. Nitel ola-
rak kurgulanan araştırmada Türkiye’de İstanbul il sınırları 
içinde eğitim gören 16 üniversite öğrencisi derinlemesine 
mülakatlar yapılmıştır. Araştırmanın sonucunda üniversite 
öğrencilerinin ana akım medyada yayınlanan haberleri 
güvenli bulmadıkları ve bu haber bültenlerini yayınlayan 
televizyon kanallarının ait olduğu kaynaklara hizmet ettiğini 
düşündüklerini ortaya çıkmıştır. Araştırma 15 Temmuz 
2016 darbe girişiminin hemen öncesinde uygulanmıştır. 
Bu nedenle 15 Temmuz darbe girişimi sırasında televizyon 
kanallarının uyguladığı habercilik anlayışı ile bu araştır-
mada elde edilen bulgular kıyaslanmıştır. Bu kıyaslama 
sonucunda televizyon kanallarının ulusal ve demokrasi ile 
ilgili vak’alarda  hassas habercilik yaptığı ve duyarlı bir 
yayıncılık politikası izlediğinin altı çizilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Televizyon,  Haber,  Televizyon Ha-
berciliği, Televizyon Yayıncılığı

Abstract: This research was carried out with the aim of 
assessing the perceptions of university students’ regarding 
the reliability of television news specific to data obtained 
through interview technique which is one of the qualitative 
research methods. The study focused on the credibility of 
television news in the context of critical theory. In this 
context, first Frankfurt School was briefly mentioned and 
information was given on Critical Theory. As regards the 
credibility of television news literature survey was included 
in the study. The concepts of news and newsworthiness 
were discussed briefly, and then criticism towards television 
journalism was included. Depth interviews were carried out 
with 16 students studying within the boundaries of İstanbul, 
Turkey in the research designed under qualitative terms. 
The research results revealed that the students did not view 
the news broadcasted in mainstream media as reliable and 
they believed these television stations broadcasting the news 
served for the purpose of sources to which they belonged. 
The research was implemented immediately before the 
coup attempt on July 15, 2016. Therefore, the journalism 
perception applied by the television stations during coup 
attempt on July, 15 was compared to the findings obtained in 
this study. As a result of this comparison, it was underlined 
that television stations performed a sensitive journalism and 
followed a sensible broadcasting policy for the incidents 
regarding nation and democracy.

Key Words: Television, News, Television Journalism, 
Television Broadcasting
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SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE 
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN 

İNCELENMESİ

Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ 

Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni 

1Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü

Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi 
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi 
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir. 
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.

Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat 

ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES 
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND 

HOUSES 

Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014, 
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically 
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was 
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 

GİRİŞ

Medyanın en önemli ve en popüler mecrası 
olan televizyon özellikle haber verme işlevini 
gerçekleştirirken özgün ve özgür haber ver-
meye çalışarak kamuoyunun çıkarlarına yö-
nelik yayınlar yapmak zorundadır. Ancak ne 
yazık ki son yıllarda Türkiye’de yaşanan ve 
dış güçlerin de desteklediği siyasi kutuplaş-
ma televizyonun haber verme işlevini olum-
suz yönde etkilemiştir. Televizyon kanalları 
kendi sermaye ve siyasi çevrelerine yakın 
olan kesimlerin etkisinde onlara hizmet ede-
cek biçimde yayınlar yapmışlardır. Bu durum 
toplumun medya ve onun en güçlü mecrası 
olan televizyon kanallarına olan inancını kay-
betmesine neden olmuştur.

Son yıllarda yapılan tüm kamuoyu araştırma-
larında kitlelerin medyaya olan güvenlerini 
kaybettiğini göstermiş ve özellikle televizyon 
haberciliğinin güvenilirliğinin masaya yatı-
rılmasına neden olmuştur. Özellikle sosyal 
medyanın ortaya çıkması ile beraber gelişen 
yurttaş haberciliği geleneksel medyanın, tele-
vizyonun haberciliğinin sorgulanmasına ne-
den olmuştur.  Bunun sonucunda televizyon 
kanalları Whatsapp ihbar hattı ve benzeri et-
kinliklerle sosyal medyadan yararlanma yolu-
na gitmiştir. 

Televizyon haberciliğinin sorgulanması özel-
likle sosyal medyanın popülerliğinin artması 
ve kanalların yaşanan kutuplaşmada kendi-

lerine kendi menfaatlerine uyan bir pozisyon 
seçmesi ile artış göstermiştir. Bu çalışmada 
“televizyon haberlerine olan güvenilirlik aza-
lıyor” sorunsalı üzerine kurgulanmış bir araş-
tırma yapılmıştır. Üniversite öğrencilerinin 
televizyonda yayınlanan haberler ile ilgili gö-
rüşlerini ve bu haber içeriklerine olan güven-
lerini sorgulayan soruların yer aldığı müla-
katlar yapılmıştır. Çalışma Türkiye tarihinde 
bir kara leke olarak geçen 15 Temmuz 2016 
tarihinde yaşanan darbe girişiminden bir ay 
önce yapılmış olduğu için , darbe girişimin-
den bir ay önceki son güncel tabloyu sunmuş-
tur. Türkiye medyası 15 Temmuzda yaşanan 
darbe girişiminde demokrasisine sahip çıkmış 
ve darbenin önlenmesinde önemli bir rol oy-
namıştır. 24 saat aralıksız haber yayını yapan 
televizyon kanalları ait oldukları kutupları bir 
kenara atarak darbenin önlenmesine katkıda 
bulunmuş ve kamuoyunu bilinçlendirmiştir. 
Böylesine büyük bir sınavdan başarı ile geçen 
Türk televizyon haberciliğinin bu sınav önce-
sinde üniversite öğrencilerinin gözündeki al-
gısının betimlenmeye çalışıldığı araştırmada 
cevabı aranan sorular şunlardır: 

-Üniversite öğrencilerinin televizyonda ya-
yınlanan haber bültenlerine olan güveni ne-
dir?

-Televizyonda yayınlanan haber bültenlerinin 
tarafsız olduğuna inanıyor mu?
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-Üniversite öğrencileri yandan medya – pa-
ralel medya kavramları hakkında ne düşünü-
yor?

-Üniversite öğrencilerinin televizyon haber 
bültenlerinin içinde yer alan sağlık ve maga-
zin haberlerine yönelik düşünceleri nedir?

- Üniversite öğrencileri sosyal medya haber-
ciliği ile televizyon haberciliğini kıyaslarken 

FRANKFURT OKULU ve ELEŞTİREL 
KURAM

Frankfurt Okulu, bireyciliği savunan ve öz-
nelliği ön plana koyar. Temel olarak sosyal 
kontrol mekanizmalarının hükmedilenleri 
baskılamak için ihtiyaç duyulan mekanizma 
olarak görülmesi nedeniyle hükmedilen sı-
nıfın toplumun çoğunluğunu oluşturmasına 
rağmen nasıl olup da kontrol altında tutula-
bildiği çözümlenmeye çalışılmıştır. Ayrıca bu 
arayışta medyanın rolü de araştırma konusu 
edilmiştir (Dellaloğlu, 2014: 28).

Frankfurt Okulu iletişim alanındaki ilk 
Marksist kuramı geliştirme konusundaki gi-
rişimleri nedeni ile önemlidir. Ancak medya 
konusunda ileriye yönelik gerçek bir yol su-
namamaları ile eleştirilmişlerdir. Frankfurt 
Okulu’nun en dikkate değer kuramcıları The-
odor Adorno, Max Horkheimer ve Herbert 
Marcuse’dür. Hepsi Marksist olarak anılır ve 
bu kuramcıların hepsi 1923’te Frankfurt’ta 
kurulan fakat 1933’te New York’a taşınan 

Toplumsal Araştırmalar Enstitüsü ile ilişki-
lidir. Okulun kuramcıları kitle toplumu kav-
ramına sol bir bakış açısı kazandırmalarına 
rağmen hâkim olan tutucu kitle toplumu nos-
yonundan etkilenmişlerdir (Yaylagül, 2010: 
105). 

Toplum ve kültür kuramlarına eleştirel bir 
bakış açısıyla yaklaşan okulun temel ku-
ramı “toplumsal düşünce üslubu - eleştirel 
kuram”dır. Frankfurt Okulu’nun temel olarak 
iki amacı toplumsal dönüşüm ve insanın öz-
gürleşmesini sağlamak olan Eleştirel Kuram 
kapsamında uğraştığı temel konular otorite 
yapısı ve gelişmesi ile kitle kültürünün ortaya 
çıkmasıdır (Küçükcan, 2002: 257). 

Frankfurt Okulu’nun tarihini dört ayrı dönem 
içerisinde görmek mümkündür. Enstitü’nün 
ilk yöneticisi Carl Grünberg’in “toplumsal 
bir bilim olarak Marksizm” düşüncesini or-
taya koyduğu ilk dönem 1923- 1933 yılları 
arasına denk gelir. Bu dönemki çalışmalar te-
kil bir Marksist düşünce kavramı tarafından 
yönlendirilmeyen çalışmalardır (Küçükcan, 
2002: 258).

Frankfurt Okulu’nun “1937 Manifestosu” 
olarak geçen ve Enstitü’nün yayın organı olan 
Zeitschrift’te Horkheimer tarafından yazılan 
‘Felsefe ve Eleştirel Kuram’ başlıklı makale-
de, Horkheimer, ‘eleştirel’ sözcüğünün ‘tam 
olarak, saf aklın idealist eleştirisi anlamında 
değil, ekonomi-politiğin diyalektik eleştirisi 



UHİVE
www.uhedergisi.com

Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi
Temmuz / Ağustos / Eylül – Yaz Dönemi Sayı: 12 Yıl:2016 Jel Kodu: M0-I0

International Peer-Reviewed Journal Of Communication And Humanities Research
July / August / September - Summer Semester Issue: 12 Year: 2016 Gel Code: M0-I03

ID:297 K:74
www.uhedergisi.com

(ISO 9001-2008 Belge No / Document No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No / Document No: 12880)
(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)

(2015/04315- 2015-GE-18972)

4

ULUSLARARASI HAKEMLİ EKONOMİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 
International Refereed Journal of Researches on Economy Management

Ekim / Kasım / Aralık 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Sonbahar Kış 
October / November / December 2014 Issue: 02 Volume: 01 Autumn Winter

ID:13 K:02
(Ekonomi) & (Economy)

   www.uheyadergisi.com

(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)

 
SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE 
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN 

İNCELENMESİ

Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ 

Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni 

1Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü

Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi 
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi 
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir. 
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.

Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat 

ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES 
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND 

HOUSES 

Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014, 
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically 
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was 
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 

anlamıyla’ kullandığını açıklar. Yazının deva-
mında Horkbeimer, ‘Eleştirel Toplum Kura-
mı’, insanları kendi kültürel bütünlüklerinin 
ve böylece kendi düşünsel yaratılarının üreti-
cileri olarak ele almaktadır (Küçükcan, 2002: 
258-259). 

Frankfurt Okulu’na göre kitleler kapitalizm 
ve kapitalistlerin kontrol ettiği kültür endüst-
rileri tarafından kolayca aptallaştırılabilirler. 
Metot olarak eşyayı temsil eden kavramlara 
bakarak kötümser ve sinik bir şekilde onları 
gerçekle karşılaştırırlar. Onlara göre kapita-
list toplumlarda gerçekler burjuva tarafından 
üretilir ve kültür endüstrilerinde işlenir. İdeo-
loji gerçekliği çarpıtır. Bunu yaparken amacı 
eşit olmayan güç ve iktidar mücadelelerini 
gizlemek ve mevcut sistemi meşrulaştırmak-
tır (Yaylagül, 2010: 95).

Eleştirel Kuramın kökenine bakıldığında, ka-
palı felsefi sistemlere karşı duyulan güven-
sizlik ve karşıtlık yer almaktadır. Eleştirel 
kuram kendisini geleneklerin eleştirilmesi 
yolu ile ifade etmeyi tercih eder. Bu neden-
le, eleştirel kuramın gelişmesi, kökeni ya da 
oluşumu da toplumsal olgulara uygulandığı 
yöntem gibi ‘diyalektik’ nitelikte olmuştur.

ELEŞTİREL KURAM BAĞLAMINDA 
TELEVİZYON HABERCİLİĞİ

Haber verme ve alma ihtiyacı insanlık tari-
hi kadar eskidir. İlkel insanların mağara du-
varlarına yaptıkları resimler ilk haberleşme 

yöntemi iken, toplumlar geliştikçe, özellikle 
teknolojinin de gelişimi ile yeni yöntemler de 
geliştirmiştir. Özellikle radyo ve televizyonun 
icadı ile haberleşmede yeni bir çağ başlamıştır. 
Öncelikle radyo ile en uzak köşelere en ıssız 
yerlere anında ses yolu ile haberin ulaştırılma-
sının ardından televizyonun icadı ile sese ek 
olarak görüntü öğesi de eklenmiş ve bu yolla 
haber hakkında halkı doğrudan bilgilendirmek 
mümkün olmuştur (Aziz, 2014: 90).

Tokgöz, haberi tanımlamanın zorluğuna dik-
kat çekmiştir. Geleneksel olarak haber ile ilgi-
li olarak “olan her şey”, “insanların üzerinde 
konuştukları şey”, “okuyucuların öğrenmek 
istedikleri”, “herhangi bir zamanda geçen 
olay, fikir ya da sorunun özeti” şeklinde ta-
nımlamalar yapılmıştır. Ancak Tokgöz’e göre 
haberi haber yapan yalnızca bu özellikleri 
değil, aynı zamanda haberin içinde yer alan 
etkenlerdir. Bu nedenle haberi birçok boyutta 
ele almak şarttır. Bu özelliği ile haberi tanım-
lamak zordur (Tokgöz, 2008: 203-204).

Kars, haberi “bir olayın raporu” olarak ta-
nımlamıştır. Herhangi bir yerde ve zamanda 
bir durumun meydana gelmesi olay iken, bu 
durumun başkalarına aktarılması ise haberdir. 
Dolayısıyla haberi gerçekten olmuş bir olayın 
özeti olarak tanımlamak mümkündür. Bu ne-
denle haber, olmuş bir olay hakkında verilen 
bilgidir. Haber, insanların ilgisini uyandıra-
rak olay üzerinde konuşmalarını sağlamakta-
dır (Kars, 2010: 6).
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Yüksel ve Gürcan, haberi “insanları ilgilen-
diren ve zamana dayalı olan fikrin, olayın ya 
da sorunun özeti olup, iletişim ya da yayın 
organları aracılığı ile verilen bilgi” olarak ta-
nımlamıştır. Haber, kimilerine göre bir olay, 
kimilerine göre ise bir olgunun özeti olsa da 
çok daha kapsamlı bir şekilde ele alınması 
şarttır (Yüksel ve Gürcan, 2005: 55). 

Tokgöz (2008) ise haberin bir özet niteliği 
taşıması ve mekana uygun olması gerektiğin-
den bahsetmiş ve genellikle bir olaya, fikre 
ya da soruna dayandırılmasının şart olduğunu 
belirtmiştir. 

Haber kendi içinde bir bilgi içermektedir ve 
bu bilgi her geçen gün daha karmaşık bir bo-
yuta doğru tırmanmaktadır. Dolayısıyla ha-
bercilik de aynı oranda artık daha fazla bilgi 
sahibi olmayı, daha fazla ilişki yönetimini, 
iletişim becerisini, uluslararası ilişkileri, coğ-
rafyayı, kültürü, tarihi, ekonomiyi bilmeyi 
gerektirmektedir (Vural,2013:5).

Dünya üzerinde her gün doğal ya da insan 
kaynaklı olarak birçok olay meydana gel-
mektedir. Ancak yaşanan olayların tamamı 
haber niteliği taşımamaktadır. Kimi olaylar 
haber niteliği taşırken, kimisi bu niteliğe haiz 
değildir. Hangi olayın neye göre haber nite-
liği taşıdığı konusunda farklı görüşler ortaya 
atılmaktadır. Haber değeri, somut olarak ta-
nımlamasa da kitle iletişim araçlarını elinde 
tutanların olayları kendi arzularına göre ha-

berleştirip sunmalarıdır. Her ne kadar haber 
değeri, soyut bir kavram gibi gözükse de ide-
al olarak haber değerinin kriterlerini, gerçek-
lik, tarafsızlık, güncellik, ilginçlik, önemlilik 
ve devamlılık olarak sunmak mümkündür 
(Girgin, 2013: 274): 

Gerçeklik: Haberin olmazsa olmaz nitelikteki 
temel ilkesidir. Haber, kişisel algılardan sonra 
aktarılmaktadır. Bu nedenle aktaranın kişisel 
değerlerinden etkilenmektedir. Bu noktada 
aktaranın ve haber kaynağının güvenilirliği, 
haberin gerçekliği üzerinde etkili olmaktadır.

Tarafsızlık: Tarafsızlık, olayın olduğu gibi 
yansıtılmasıdır. Haberin açıklayıcılığının ya-
nında haberi sunanın kişisel yorumlamaların-
dan uzak olmasıdır.

Güncellik: Zaman açısından yakınlık olarak 
sunulabilecek güncellik iki şekilde ortaya 
çıkmaktadır. Ya olayın kendisi yeni gerçek-
leşmiştir ya da haberin içeriği yeni olmasa 
dahi yeni ortaya çıkmıştır. 

İlginçlik: Haberin ilginçliği, sıradanlıktan 
uzak, olağan dışı söylemlerdir. Kişilerin ola-
yın kendisine duyduğu ilgi, ilginçlik özelli-
ğini ortaya koymaktadır. Özellikle mekânsal 
yakınlık hedef kitlenin ilgisini olay üzerine 
toplamaktadır. 

Önemlilik: Olayın önemliliği, olayın ölçüsü 
ve sonucundan ibarettir. Bir operasyonda gö-
zaltına alınanların sayısı olayın ölçüsü iken, 
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olayın toplum üzerindeki etkisi ise sonuç kıs-
tasını ortaya koymaktadır.

3.6 Devamlılık: Verilen bir habere ilişkin sü-
recin takip edilmesi, devamlılık özelliğini or-
taya koymaktadır. 

TELEVİZYON HABERCİLİĞİ VE  
TARİHSEL GELİŞİMİ 

Dünyanın birbirinden habersiz toplumlar 
olmaktan çıkıp küreselleşmesi, gelişen  tek-
noloji ile birlikte bunun hızlanması ve her-
kesin birbirinden haberdar olur boyuta gel-
mesi, enformasyona sahip olanların sayısını 
arttırmakla birlikte bu enformasyona ihtiyaç 
duyanların da sayısını arttırmıştır (Vural, 
2013:3). Gelişen iletişim teknolojileri ile 
birlikte haberin de küreselleşme evresi hız-
lanmış ve haber her geçen gün daha hızlı bir 
biçimde yayılmaya başlamıştır. Gazete ile 
mobilleşen haber, radyo ile daha hızlı bir bi-
çimde yayılmaya başlamış televizyon ile hem 
görsel hem de işitsel anlamda yayılarak boyut 
değiştirmiştir. 

Televizyon haberciliği, televizyonun en 
önemli işlevlerinden biri olan haber verme 
ve aydınlatma işlevinin bir parçasıdır. Tele-
vizyonların haber verme işlevlerini yerine 
getirirken tarafsızlık ilkesi ile hareket etmesi 
şarttır. Yayınlarda haberlere verilen ağırlığın 
artması ile televizyonun haber verme işlevi 
önem kazanmıştır. Sonraki süreçte tematik 
kanalların kurulmaya başlaması ile birlikte 

24 saat yalnızca haber veren tematik tele-
vizyon kanalları ortaya çıkmıştır. Türkiye’de 
CNNTürk, NTV, Haberturk, TRT Haber gibi 
kanallar 24 saat haber içeriği ile yayın yap-
maktadır (Aziz, 2014: 91).

Televizyon haberciliğinde en önemli  unsur 
televizyon habercileridir. Televizyon haber-
cileri, kısa metin yazımında başarılı ve bu 
metinleri haber konusu ile ilintili görsel un-
surlarla destekleyerek seyirciye aktarılmasını 
sağlayabilen niteliklere sahip olması şarttır. 
Televizyonun seyirciyi eğlendirmek için var 
olduğu düşünüldüğünde, haber aktarımında 
ölçüyü tutturabilmenin de önemi yadsınamaz 
bir gerçektir. Televizyon haberlerinde az keli-
me ile çok şey anlatılması gerektiğinden gö-
rüntü ile desteklenmesi ve mümkün olduğun-
ca izleyiciyi sıkmayacak şekilde özet olarak 
verilmesi şarttır. Bir televizyon haberinin en 
çok 3 dakika ve 100 kelimeden oluşması, iz-
leyicinin sıkılmasının önüne geçecektir. Aynı 
haberin farklı mecralarda çok daha fazla ke-
lime ile ve daha fazla sürede aktarıldığı göz 
önüne alındığında, televizyon haberciliğinin, 
diğer mecra haberciliklerine göre son derece 
teknik bir süreci kapsadığı açıktır (Işıklar, 
2011: 45).

Televizyon haberciliği, temel ilkeler bağ-
lamında diğer mecralardan farklı unsurları 
barındırmamaktadır. İlkeler özelinde düşü-
nüldüğünde televizyon haberciliğinin diğer 
mecra haberlerinden farkı olmasa da teknik 
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açıdan farklı bir alan olarak tanımlanabil-
mektedir. Bir televizyon haberinin oluştu-
rulması ve yayınlanması için birbirinden ba-
ğımsız birçok teknik ayrıntının düşünülmesi 
gerekir. Haberin televizyonda yayınlanması, 
biçim, içerik ve teknik ayrıntıların belirlene-
rek bir kurgu dâhilinde bir araya getirilmesi 
ile mümkündür. Yayın sürecine taşınacak bir 
haberin biçimi, süresi, konusu, haber değeri, 
etik içeriği, türü, tipi, yeri, haber ve görüntü 
kaynağı, görüntü ve ses niteliği, kurgu-mon-
taj teknikleri bu ayrıntıları kapsar (Işıklar, 
2011: 46). 

Televizyon haberciliğinin tarihçesi incelen-
diğinde, televizyonda ilk akşam haberleri 15 
Ağustos 1948 tarihinde CBS kanalında ya-
yınlanmıştır. 1951 yılına gelindiğinde NBC 
ve BBC de televizyon haberciliğine geçiş 
yapmıştır. Dönemin radyo yıldızlarından, 
televizyon haberlerinin ilgi çekebilmesi için 
faydalanılmıştır. Amerika’da 1960 Başkanlık 
Seçimleri’nde televizyonu etkin bir şekilde 
kullanan Kennedy’nin başkanlığı kazanması 
ve ardından 1963 yılında suikastının görün-
tülerinin televizyonlarda yayınlanması ile 
televizyon haberciliğinin önemi daha da art-
mıştır. 1970’lere gelindiğinde dünya tarihin-
de televizyonlarda yayınlanan ilk savaş olan 
Vietnam Savaşı ile habercilikte yeni bir süreç 
başlamıştır. Vietnam Savaşı, bu özelliği ile 
“oturma odası savaşı” olarak da adlandırıl-
mıştır. 

TELEVİZYON HABERCİLİĞİNE  
YÖNELİK ELEŞTİRİLER 

İdeolojik Yaklaşım

Televizyonlar, en yaygın kullanılan ve en ge-
niş kitleye hitap eden kitle iletişim araçlarıdır. 
Bu nedenle haber değeri taşıyan olayların su-
nuş biçimi, toplumun olaya ilişkin tepkilerini 
de etkilemektedir. Televizyonda haber değeri 
taşıyan bir olayı ifade etmek amacıyla kulla-
nılan dil, topluma egemen olan grubun ege-
men görüşlerini yansıtmaktadır. Bu noktada 
televizyon, hem egemen grupların söylem-
lerini iletmekte, hem de kendi söylediklerini 
egemen grubun söylemi gibi yansıtabilmek-
tedir (Devran, 2010: 118). 

Eleştirel Kuram’ın temel problemleri arasın-
da yer alan ideoloji konusunda medyanın ide-
olojik açıdan en önemli güçlerden biri olduğu 
varsayımı, genel kabul görmüş bir varsayım 
olarak ele alınmaktadır. Bu düşünce, medya-
nın toplumda birleştirici ve bütünleştirici bir 
güç olarak ela alınan ideolojiyi yaymak ko-
nusunda en önemli araçlardan biri olduğuna 
dayanmaktadır. Bu açıdan bakıldığında, ide-
olojik açıdan medyanın toplumdaki hakim 
çıkar gruplarının bir uzantısı görevini gördü-
ğünü söylemek mümkündür. Egemen ideolo-
jinin yeniden üretiminde ve denetim sistemi-
nin sürdürülebilmesinde medya etkin bir rol 
oynamaktadır (Toruk ve Sine, 2012: 354).
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Televizyonda bir haber sunulduğunda, o ko-
nuda daha önce kullanılan sözcük ve terim-
ler kullanılmaktadır. Bu sözcük ve terimler, 
tekrar gündeme getirilerek var olan anlamlar 
yeniden üretilmektedir. Diğer bir deyişle, ha-
berde kullanılan dil, kendi kendine oluşma-
makta, önceki haber ve metinlerle olan ilişki-
sinden gelmektedir. Haberde verilen söylem 
ile hem televizyon kuruluşunun kendisini 
hem de adına söylemde bulundukları kurum, 
grup ya da kişileri olay karşısında konumlan-
dırmaktadır. Dolayısıyla haberde kullanılan 
söylemler incelenerek televizyon kuruluşu-
nun desteklediği ideolojiyi, iktidar ile olan 
ilişkisini anlayabilmek mümkündür (Devran, 
2010: 118).

Televizyonda verilen haberler ve bu haber-
lerin sunuluş şekli, televizyon kuruluşunun 
topluma dayatmaya çalıştığı ideolojiyi yan-
sıtmaktadır. Bu nedenle iktidar ve diğer güç 
odakları ile olan ilişkileri, haberleri kamuo-
yuna sunarken meseleyi farklı boyutlardan ele 
almalarına, kimi boyutlarını ön plana taşırken 
kimi boyutlarının ise görmezden gelmelerine 
neden olmaktadır. Bu nedenle haberi tek bir 
televizyon kaynağından değil, birden çok ka-
naldan ve hatta diğer mecralardan da alarak 
eleştirel bir bakış açısı ile karşılaştırmalı ola-
rak ele almak önem taşımaktadır (Toruk ve 
Sine, 2012: 354).

Tekelleşme

Günümüz medyasının neredeyse tamamı 
sermaye sahibi dev holdingler tarafından yö-
netildiği görülmektedir. Bu durum, günden 
güne daha fazla hissedilir hale gelmektedir. 
Basının holdingler tarafından yönetilmesi, 
günden güne daha belirgin hale gelmekte-
dir. Bu durum, sektöre yeni girmek isteyen 
ya da büyümek isteyen diğer basın kuruluş-
larının ve televizyonların önünde büyük bir 
engel olarak durmaktadır. Büyük holdingler 
tarafından yönetilen basın kuruluşlarının ar-
kasında özellikle finans sektöründe de yatı-
rımları bulunan holdinglerin olması, rekabeti 
engelleyen bir unsur olmaktadır (Bulunmaz, 
2011: 237).  

Medyanın büyük holdinglerin tekelinde ol-
ması ve sanayileşmesi, akla medya patronlu-
ğunun ne kadar karlı bir yatırım olduğu soru-
sunu da getirebilmektedir. Kapitalist düzenin 
temel mantığının daha çok kar elde etmek 
ve karlı alanlara yatırım yapmak olduğu göz 
önüne alındığında, medya kuruluşlarının da 
çok karlı olması beklenmektedir. Ancak bu 
durum medya ve televizyon açısından tam 
olarak böyle değildir. Medya patronu olma-
nın temel motivasyonu, kar elde etmek değil, 
iktidarı ve gücü avuçlarının içine alma arzu-
sudur (Gönenç, 2004: 445). 

Türkiye’deki mevcut medya düzeni içerisin-
de, sektörde söz sahibi olan ve birden çok 
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alanda faaliyet gösteren beş büyük holding 
bulunmaktadır. Bu holdingleri, Doğan Yayın 
Holding, Çalık Holding bünyesindeki Turku-
vaz Medya Grubu, Çukurova Medya Grubu 
(TurkMedya), Ciner Yayın Holding ve Doğuş 
Yayın Grubu olarak sıralamak mümkündür. 
Bu beş holdingin medya alanındaki yatırım-
larının yanı sıra; bankacılık ve finans, enerji, 
inşaat, gayrimenkul, turizm, otomotiv, sana-
yi, ticaret, tekstil, telekomünikasyon, endüst-
ri, iletişim ve bilgi teknolojileri, taşımacılık 
ve madencilik gibi alanlarda da yatırımları 
mevcuttur.

Türkiye’de 1980 sonrasında göreve gelen 
siyasi iktidarların ve siyasi konjonktürün de 
etkisi ile daha önce kısıtlı bir şekilde gözlem-
lenen ancak günümüzde yoğun bir şekilde or-
taya çıkan siyasi iktidarın yanında ya da kar-
şısında olma durumu medyanın bir anlamda 
bölünmesine neden olmuştur. “Yandaş Med-
ya – Havuz Medyası” ve “Karşıt Medya” gibi 
tanımlamalar gündelik hayat içerisinde dahi 
kendisine yer bulmuştur. Ayrıca toplumsal 
kutuplaşma, liberal, demokrat, muhafazakâr, 
laik, cumhuriyetçi gibi kavramlar temelinde 
ortaya çıkmıştır. Bu kavramlar medya içeri-
sinde de kullanılmaya başlanmış ve kutuplaş-
manın sonucu olarak “fişleme” girişimlerine 
dönüşmüştür. Bu durumdan medya kuruluş-
ları da etkilenmiş ve her kuruluş bir taraf 
seçmeye zorlanmıştır. Bu zorlama, koşulların 
gerektirdiği doğal bir süreç olabileceği gibi, 

“siyaset-ticaret-medya” sacayağının bir par-
çası olmak adına gönüllü olarak da gerçek-
leşebilmektedir (Bulunmaz, 2011: 238-239).

Televizyonların tekelleşmesinde holding pat-
ronları devreye girmektedir. Bağlı bulunduk-
ları holdinglerin bünyesinde faaliyet gösteren 
televizyonlar da holdingin ve dolayısıyla ka-
nalın sahibinin çıkarları doğrultusunda yayın 
politikasını şekillendirmektedir. Holdingler, 
devletten büyük çapta ihale alan, başta inşaat 
ve finans sektörü olmak üzere birçok sektör-
de faaliyet gösteren yapılar olduğundan siyasi 
iktidar ya da güç sahipleri ile “iyi geçinmek” 
zorunda kalmaktadır (Özer, 2006: 103).

Televizyonlardaki tekelleşme, sendikalaşma 
konusunda da sıkıntı doğurmaktadır. Televiz-
yon çalışanlarının haklarının törpülenmesi, 
çalışma koşulların daraltılması tekelleşmenin 
sonucudur. Ayrıca tekelleşme ile düşünceye 
karşı bir oluşum söz konusu olmaktadır. Çok-
seslilik ve getirdiği avantajlar ortadan kay-
bolmaktadır (Topuz, 2003: 47). 

Magazinleşme

Magazinleşme, bilgi ve haber vermeye yö-
nelik programlara eğlence faktörünün eklen-
mesidir. Bu kavram, insanların gündelik ya-
şamlarında karşılaştıkları sorunlardan bir sü-
reliğine de olsa uzaklaşmasını sağlayabilmek 
adına bilgilendirirken eğlendirmeyi ve iyi va-
kit geçirmeyi sağlamayı ön plana almaktadır 
(Büyükbaykal ve Büyükbaykal, 2007: 52). 
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Ergül, haberlerin magazinleşmesini iki farklı 
açıdan ele almış ve popüler ve magazin öğe-
lerinin öne çıkarılması ve haber bültenlerinde 
haber değeri taşıyan haberlere daha az yer ve-
rilmesi olarak açıklamıştır (Ergül, 2000: 11).

Televizyonların haber bültenlerinin daha çok 
izlenebilir olmasını sağlamak adına magazin-
leşme olgusu kullanılmaktadır. Televizyon 
haberleri, haberdeki olayı kişiselleştirerek, 
tarihsel bağlamından kopartmaktadır. Maga-
zinleşme, popüler kişilerin başından geçen 
olayların ekrana taşınması ile de ortaya çık-
maktadır. Bu kişilerin başından geçen olaylar 
ve sürekliliği olan konular ele alınmaktadır. 
Bir noktadan sonra olayın kendisinden çok, 
haberde geçen popüler kişi daha fazla gös-
terilmektedir. Bu olaylar, görüntü öğesiyle 
desteklenerek televizyonun dili ile bütünleş-
mektedir (Bayraktaroğlu ve Uğur, 2011: 23).

Haberde magazinleşme, bir ünlünün kimle ve 
nereye gittiğine odaklanmakta ve gittiği yer-
de başından geçen olaylar ve “çıkardığı reza-
let” gibi konular ekseninde sunulan haberler 
ile gerçekleşmektedir. Bu tip haberler, özel-
likle tabloid haberlerin odak noktasını oluş-
turmaktadır. Bu tip haberlerde, izleyenlerden 
beklenen, haber, haberin konusu, etiği, değeri 
vs. değil, haberin akışına kendisini bırakması 
ve bundan keyif almasıdır. Böylece gerçeklik 
ile medyatik gerçeklik arasındaki fark orta-
dan kalkmaktadır (Şentürk, 2010: 189).

Şiddet Gösterimi

Medyanın en çok tartışılan ve en çok üzerin-
de araştırma yapılan konulardan biri de şiddet 
konusudur. Şiddet; geniş bir tanımlamayla 
“gerek fiziksel gerekse ruhsal olarak insanın 
bir bütün olarak kişiliğine yönelik fiziksel ve 
ruhsal tüm saldırılar ile benimsediği değerle-
rine ve inançlarına yapılan baskıları” ifade 
etmektedir (Yüksel, 2005: 39-40).

Televizyonlarda şiddet, sıklıkla gösterilen bir 
olgu haline gelmiştir. Hatta şiddetin popüler 
hale gelmesi ile şiddet örnekleri çoğaltılmak-
ta ve şiddeti bir rol model olarak ortaya konan 
programlara sıklıkla yer verilmektedir. Tele-
vizyonlardaki bu şiddet, farklı yaşlardaki ço-
cuk ve gençlerin de yer aldığı geniş bir kesi-
me ulaşmaktadır. Haberlerde verilen patlama, 
bombalama, şehit haberleri, doğal felaketler, 
cinayet gibi şiddet içerikli görüntülerin çocuk 
ve gençlerde yıkıcı etkiler yaratması kaçınıl-
mazdır. Ancak asıl göz ardı edilmemesi ge-
reken konu, televizyonlarda gösterilen şiddet 
haberleri nedeniyle bireylerin gerçek hayat-
ta şiddete karşı duyarsızlaşması, alışması ve 
şiddetin normal bir durum olduğuna inanma-
sıdır (Sözen, 2008: 80).

Medyada yer alan şiddet; şiddet içerikli med-
yayı yoğun olarak takip eden gerek çocuk-
larda gerekse yetişkinlerde dört ana olumsuz 
etkiye neden olmaktadır (Zorlu, 2016: 17):
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•	 Saldırganlık ve şiddete eğilimde artışa ve 
huysuzluğa yol açmaktadır. 

•	 Medyadaki şiddet izleyicileri çevrelerini 
ve dünyayı daha korkulacak bir ortam ola-
rak algılamaya ve kendilerini silah veya 
kesici-delici alet taşıyarak korumaya yö-
nelik tedbirler almaya yönlendirmektedir. 
Bu durumda da medyadaki şiddet gerçek 
hayata taşınmış olmaktadır. 

•	 Medyadaki şiddet insanlarda çevrelerin-
deki şiddet olaylarına veya şiddet mağdur-
larına karşı duyarsızlaşma ve vurdumduy-
mazlık meydana getirmektedir. 

•	 Daha çok şiddet içerikli materyale ulaşma 
ve izleme isteğini arttırmaktadır. Bu tür 
sonuçlara ulaşan ve medya-şiddet ilişkisi 
üzerinde duran pek çok bilimsel çalışma 
genel olarak; medyada yer alan şiddet içe-
rikli unsurların olumsuz etkilere yol açtığı 
konusunda hemfikirdirler.

Özdenetim Eksikliği

Basın ve kamuoyu, toplumsal yaşamın de-
mokratik yapılanmasını, gelişimini ve düze-
yini önemli ölçüde belirlemektedir. Toplumu 
yönetenler ile toplumun kendisi arasındaki 
uyumun sağlanmasında, toplumda sağlıklı 
bir duygu ve düşünce yapısının oluşturulma-
sında genel olarak basın ve özelde televizyon 
önemli bir iletişim kurumu görevi görmek-
tedir. Demokratik açıdan kalkınmanın ger-

çekleşebilmesi için toplumsal algının yüksek 
olması gereklidir. Bu açıdan bakıldığında ba-
sın, bu kalkınmayı ve toplumsal algıyı sağla-
yabilmek için özgürlüğe sahip olmalı ve bu 
özgürlüğü yine kendisi tarafından sosyal so-
rumluluk bilinci dâhilinde korumalıdır (Ar-
vas, 2011: 86).

Özgürlüklerin korunabilmesi için bir oto-
kontrol mekanizmasının oluşturulması, mes-
leğin saygınlığını korumak, mesleğin kötüye 
kullanımını önlemek, hükümetlerin müdaha-
le nedenini ortadan kaldırmak ve mesleki etik 
ve sağduyu kurallarına uyulup uyulmadığı-
nı denetlemek açısından gereklidir (Özgen, 
2006: 80).

Televizyon haberciliğindeki en temel sorum-
luluk, haber ve bilginin gerçeğe en yakın ve 
en yalın haliyle kamuoyuna aktarılmasıdır. 
Ancak günümüz medyasındaki ağır rekabetçi 
koşullar nedeniyle diğer kuruluşlardan önce 
haberi aktarabilmek ve ilgiyi çekebilmek için 
haberin aktarımında gerçeklikten uzaklaşma-
ya ya da doğrulanmamış haberlerin sunumu-
na yönelebilmektedirler. Bu gibi olumsuzluk-
lardan kaçınabilmek için özdenetim uygula-
maları şarttır (Avşar ve Demir, 2005: 32).

YÖNTEM

Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin te-
levizyon haberlerinin güvenilirliğine ilişkin 
algısını betimlemek amacıyla gerçekleşti-
rilmiştir. Bu amaçla nitel araştırma teknik-
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lerinden derinlemesine mülakat yöntemi 
kullanılmıştır. Derinlemesine mülakat, nitel 
araştırmalarda sıklıkla kullanılan bir veri 
toplama aracıdır. Mülakat tekniğinde amaç, 
bireyin iç dünyasına girerek bakış açısını an-
lamaktır. Mülakat, genellikle iki kişi arasında 
olan, birinin diğerinden bilgi almak amacıy-
la yönlendirdiği soruları cevaplamaya dayalı 
karşılıklı sohbettir. Bu teknikte insanın neyi, 
neden düşündüğüne ilişkin görüşleri toplana-
rak ortaya konulmaya çalışılmaktadır (Çakır 
ve  İrez, 2014: 339). 

Sosyal bilimlere konu olan araştırmalarda  
evren, hakkında fikir yürütülen kişilerin tü-
münü nitelendirmek için kullanılan bir kav-
ramdır. Örneğin siyasi tercihlere yönelik 
yapılan bir kamuoyu araştırmasında evren, 
Türkiye’de yaşayan seçme yaşını doldurmuş 
tüm kişilerdir. Örneklem ise evreni temsil 
ettiği varsayılan kişilerin toplamına verilen 
isimdir. Örneklemi, hedef kitlenin bir prototi-
pi olarak varsayabiliriz. Bu prototipte deney-
sel araştırmalar yapmak, evrenin tümüne göre 
daha kolay olacaktır. Örneklem seçmenin pek 
çok yolu vardır. Olasılıklı, kota, harita, bulu-
nan amaçlı ve gönüllü örneklem gibi pek çok 
yöntemden hangisinin kullanılacağı araştır-
macının amaçlarına ve çevrenin olanaklarına 
göre değişebilmektedir (Taşkıran ve Yılmaz, 
2014:51-52). 

Niteliksel araştırmalarda, örneklemin nice-
liksel çokluğundan çok, araştırılan spesifik 

konu önem taşımaktadır. Cüzi sayıda insan-
la yapılan görüşmeler araştırma sonuçları-
nı yapılandırıcı mahiyette bulunabilir (De-
mir,2008:423). Bu kapsamda İstanbul il sı-
nırları içinde sekiz farklı üniversitede eğitim 
gören ve rassal olarak seçilen 16 üniversite 
öğrencisi ile ortalama 45-60 dakika süren gö-
rüşmeler yapılarak önceden hazırlanan 22 
soru yöneltilmiştir. Araştırmada mahremiyet 
sınırları içerisinde öğrencilerin kimlikleri ve 
eğitim gördükleri üniversitelerin adları gizli 
tutulmuştur. Soruların önceden hazırlanması 
nedeniyle, yarı yapılandırılmış mülakat tek-
niğinin kullanıldığı söylenebilir. Derinleme-
sine görüşmede odak grubunda olduğu gibi 
bir asistan bulunamayacağından elektronik 
kayıt yöntemi kaynak için sorun taşımadığı 
müddetçe tercih edilmelidir (Baş ve Akturan, 
2013:115). 

Bir niteliksel araştırmada geçerliği ve güve-
nirliliği sağlamada saha notları, görüşmeler, 
dökümanların yanı sıra en önemli teknikler 
ses ve görüntü kayıtlarının gerçekleşmesidir. 
Yapılan kayıtların defalarca dinlenmesi ile 
araştırmacı ortamda gerçekleşen olayların ka-
lıplarını keşfeder. Ses ve görüntü kayıtlarıyla 
insan beyninin kayıt ettikleri birleştirildiğin-
de kapsamlı veriler elde edilmiş olur (Uzuner, 
1999:182).

Araştırmada yapılan mülakatlar elektronik 
ortamda kaydedilmiş ve veriler yapılan ses 
kayıtlardan derlenmiştir. Araştırma 1-20 Ha-
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ziran 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilmiş 
ve 20 Haziran -20 Temmuz 2016 tarihleri ara-
sında analiz edilmiştir. 

Derinlemesine görüşmelerde görüşmeci 
(araştırmacı) konunun kaynağın özellikleri-
ne göre farklı rollere girebilmektedir.  Kvale 
bu rolleri madenci ve seyyah olarak iki gruba 
ayırmıştır. Madenci rolünde görüşmeci pasif 
ve edilgendir. Bilgileri gömülü olduğu kabul 
edip, üzerindeki toprağı kaldırarak anlamları 
veya veri parçalarını ortaya çıkarmaya çalı-
şır. Seyyah rolünde ise araştırmacı kaynakla 
işbirliği içerisine girerek bilginin ve anlamın 
oluşturulmasında daha aktif bir davranış ser-
giler. Yönelttiği sorular ile katılımcıların gö-
rüşlerinin şekillenmesine yardımcı olur. An-
cak bu yardım katılımcıları belli bir görüşe 
yönlendirmesi şeklinde gerçekleşmez. Amaç 
konunun tüm yönleriyle ele alınmasının sağ-
lamaktır (1994:3). Bu araştırmada araştırma 
kapsamında görüşmeyi yapan araştırmacı 
seyyah rolünde görev almış ve araştırmanın 
sorunsalının hedef kitlede tüm yönleri ile ele 
alınmasını amaçlamıştır. 

Görüşme tekniği, esneklik, ortam üzerinde-
ki kontrol, soruların sırasını kontrol edebil-
me, anlık tepkileri alabilme, veri kaynağı ile 
doğrudan görüşüldüğü için güvenilirlik, tam 
ve derinlemesine bilgi edinebilme gibi güç-
lü yönlere sahiptir. Ancak maliyet, zaman, 
bireylere ulaşma güçlüğü, gizliliğin ortadan 

kalkması gibi dezavantajlara da sahiptir (Ça-
kır ve İrez, 2014: 340-342). 

Kiousis, (2001: 389-390), medya güvenilir-
liği konusunda yaptığı araştırmasında, güve-
nirliği beş temel faktöre bağlamış ve bu fak-
törleri “gerçeklere dayalı olup olmama, kar / 
kazanç motivasyonu, mahremiyet ihlali olup 
olmadığı, toplum için endişe duyup duyma-
ması ve güvenilir olup olmaması” olarak sı-
ralamıştır (Akt. Balcı, Bekiroğlu, 2014: 198). 

Mackay ve Lowrey (2011) ise medya güve-
nilirliğini internet ve sosyal medya haberleri 
özelinde incelemiştir. Bu çalışmalarda tele-
vizyon ve internet ilişkisini incelemiş internet 
ortamındaki haberlerin geleneksel medyada 
ve televizyonda sunumunda güvenilirliğini 
sorgulamıştır (Akt. Balcı, Bekiroğlu, 2014: 
198).

Andaleeb vd. (2012), Bangladeş özelinde ge-
lişmekte olan ülkelerde televizyon haberleri-
nin güvenilirliğine yönelik çalışmasında tele-
vizyon haberlerinin güvenilirliğini televizyon 
kanallarının bağımsızlığı, kanalların toplum 
içindeki rolleri, tarafsızlık ve görüntü kalitesi 
gibi faktörler bağlamında incelemiştir. 

Bu çalışma nitel olarak tasarlanmıştır. Do-
layısıyla bir ölçekten değil, araştırma kap-
samında araştırılan konular ile ilgili olarak 
oluşturulan soru formundan yararlanılmıştır. 
Televizyon mecrasına yayınlanan haberlerin 
güvenilirliğine ilişkin olarak oluşturulan soru 
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formu ise yukarıda adı geçen çalışmalar re-
ferans alınarak oluşturulmuştur. Oluşturulan 
soru formunda Türkiye medyasında sık sık 
gündeme gelen “havuz medya – paralel med-
ya” kavramları ve “yayın yasakları” kavramı 
ile ilgili eklentiler yapılmıştır.

Bu çalışmada televizyon kanallarında yayın-
lanan haberlerin güvenilirliğine ilişkin olarak 
Kiousis’in sınıflandırmasının yanı sıra Anda-
leeb vd’nin (2012) çalışmasında kullandığı 
faktörler ile Mackay ve Lowrey’in (2011) ça-
lışmalarından esinlenerek alt başlıklar oluştu-
rulmuştur. Buna göre Kiousis’in çalışmasında 
belirttiği üzere “gerçeğe dayalı olup olmama” 
faktörü ile ilgili olarak ekonomi haberlerinin 
gerçekçiliği sorgulanmıştır. Andaleeb vd’nin 
sınıflandırmasında yer alan tarafsızlık baş-
lığı ile bu çalışmada genel olarak haberlerin 
sunumunda tarafsızlık irdelenmiştir. Ayrıca 
tarafsızlık incelenmesinde televizyon kuru-
luşlarının maddi çıkar ilişkileri sorgulanmış-
tır. “Mahremiyet ihlali olup olmama” faktörü 
ile ilişkili olarak haberlerde kullanılan dil ve 
adli haberlerde kullanılan dil özelinde ince-
lenmiştir. İnternet ve sosyal medya haberleri 
ile televizyon haberlerinin karşılaştırması ise 
Mackay ve Lowrey’in çalışmalarından esin-
lenerek oluşturulmuştur. 

BULGULAR

Bu bölümde, katılımcıların televizyon haber-
lerinin güvenilirliğine ilişkin olarak yapılan 

görüşmelerin sonuçlarına yer verilecektir. 
Bu kapsamda bulgular tarafsızlık, haberlerin 
içeriği, yayın yasakları, kullanılan dil, ekono-
mi haberlerine olan güven, internet ve sosyal 
medya ile televizyon kıyaslaması olarak ele 
alınmıştır. 

Tarafsızlık

Katılımcılara “Televizyon haberciliğinde si-
yaset-politika alanındaki haberlerin tarafsız 
bir dille yayınlandığını düşünüyor musu-
nuz?” sorusu yöneltilmiştir. Bulgular incelen-
diğinde, katılımcıların tamamı tarafsızlığın 
olmadığını belirtmiştir. Ancak 7 katılımcı ko-
nuya “iktidar yanlısı kanallar” özelinde bak-
mış ve muhalefet partilerinin haberlerine yer 
verilmediğini belirtmiştir. Diğer 7 katılımcı 
ise haberlerin tarafsızlık ilkesi çerçevesinde 
verilmediğini, ancak bu durumun sadece ikti-
dar yanlısı kanallarda değil, muhalefet yanlı-
sı kanallarda da geçerli olduğunu belirtmiştir. 
İktidar yanlısı kanallar iktidara yönelik, mu-
halefet yanlısı kanallar ise muhalefete yöne-
lik olarak yayın politikası benimsemektedir. 
Her iki grupta da haberlerin veriliş tarzlarının 
önemli olduğu ve diğer tarafı kötüleyici - ka-
ralayıcı nitelikte haber yapıldığını belirtenler 
de olmuştur. İktidar yanlısı kanalların bu dav-
ranışlarının sebebinin de maddi çıkarlar oldu-
ğu belirtilmiştir. Tarafsızlık ile ilgili olarak 
K5 ve K6’nın görüşleri şöyledir: 
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K5: “Hayır çoğunlukla taraflı haberler ya-
pılmaktadır. İktidarı destekleyen ve muha-
lefeti destekleyen medya kuruluşları tuttuğu 
tarafı açık ve net bir şekilde desteklemekte-
dir. Türkiye’de tarafsız bir medya kuruluşuna 
denk gelmedim”

Yorumunu yaparken K6 ise maddi çıkar ilişki-
lerini ön plana çıkarmıştır: 

K6: “Kesinlikle haberlerin tarafsız yayınlandı-
ğını düşünmüyorum Çünkü iktidara yakın olan 
TV kanallarının maddi yönden rahat bir yayın 
hayatı yaşadığını biliyoruz. Bu sebeple de ik-
tidara yakın olan medya kuruluşları iktidar 
partisine yönelik haberleri fazlaca verip muha-
lefeti kötülediğini görmekteyiz. Muhalefet par-
tilerine yakın kanallar, iktidara yönelik yayın 
yapan kanallara karşı bir savaş vermektedir.”

Tablo 1. Tarafsızlık Konusuna Yönelik Görüşler
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K1 x  
K2 x X  
K3 x x x  
K4 x X  
K5 x  
K6 x x x  
K7 x x
K8 x x x
K9 x  

K10 x  
K11 x x  
K12 x  
K13 x  
K14 x     x   
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Araştırmaya katılanlara “Yandaş Medya – Ha-
vuz medyası  - Paralel Medya diye tabir edi-
len bir oluşum size göre var mı? Televizyon 
haberlerinin tarafsızlık ilkesi içerisinde hazır-
landığını düşünüyor musunuz?” sorusu yönel-
tilmiştir. 

Katılımcıların tamamının yandaş medya – pa-
ralel medya ve havuz medyası diye tabir edi-
len bir oluşumun varlığına inandığı görülmüş-
tür. Bu oluşum nedeniyle tarafsızlık ilkesinin 
zarar gördüğünü belirttikleri görülmüştür. Ka-
tılımcılara göre bu oluşumun varlığı, verdiği 
haberlerin sunuş şekli ve haberlere yapılan 
yorumlardan anlaşılmaktadır. Bu kanallarda 
tarafların birbirlerine yönelik tavırları “düş-
manca” nitelendirilmiştir. Ancak muhalefetin 
de kendi yandaş kanallarının olduğunu belir-
ten bir katılımcı da olmuştur. 

K3, konuyu yorum ve sunum açısından ele al-
mıştır. 

“Yandaş medya elbette vardır. Bunu çoğu ka-
nalda görüyoruz. Haberlere yapılan yorumlar, 
yansıtılış tarzı bunu açık şekilde belli ediyor. 
Bu açıklamadan da anlaşılacağı üzere taraf-
sızlık ilkesinin olduğuna inanmıyorum. Aynı 
şey paralel medya için de geçerli kuru kuru 
muhalefet yapmak adına muhalefet yapıyor-
lar. Hiçbir işlevleri yok”

K6 ise bu duruma maddi çıkarlar açısından 
yaklaşmıştır.

“Yandaş medya özellikle günümüzde iktidarla 
beraber yürüyen belli maddi destekler alan, 
sürekli iktidarı öven kanallar topluluğu. Tür-
kiye siyasetinde en başından beri var olduğu-
na inanıyorum.”
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Tablo 2. Yandaş Medya Kavramına Yönelik Düşünceler
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K1 x x x

K2 x x x

K3 x x x x x

K4 x x

K5 x X x

K6 x x X x

K7 x x x

K8 x x x x

K9 x x x

K10 x x x x

K11 x x x

K12 x x x

K13 x x x

   K14 x X x

Haberlerin İçeriği

Araştırmaya katılan üniversite öğrencilerine 
“Haber bültenlerinde “dolgu haberlerin ve-
rildiğine inanıyormusunuz?” sorusu yöneltil-
miştir. Katılımcıların çoğunluğu, bu tür ha-
berlerin süre doldurmak amacıyla verildiğini 
belirtmiştir. 6 katılımcı, asıl haberlerin halktan 
saklandığını, 3 katılımcı ise iktidarın isteme-
diği haberlerin yayınlanmadığını belirtmiştir. 

4’er katılımcı, önemli olayları örtbas etmek 
ve unutturmak amacıyla bu tip haberlere yer 
verildiği ve önemsizleştirildiği / değersizleş-
tirildiğini belirtmiştir. 1 katılımcı ise ihtiyatlı 
bir yaklaşımla önemli haberlere ulaşılamadığı 
için bu tip haberlerin verildiğini belirtmiştir.

K8 konuya önemli haberler noktasından yak-
laşmıştır.
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“Ana haber bültenlerinde yemek tarifi bile 
verilen bir zamandayız. Özellikle Türkiye gibi 
her günü olaylı geçen bir ülkede yemek tarifi-
ne vakit kalmamalı. Asıl verilmesi gereken ha-
berler unutturulana kadar geçiştiriliyor. Suya 
sabuna dokunmayan haberler daha çok yer 

aldığı için savaşlar, cinayetler, terör, tecavüz 
haberleri basit bir yemek tarifi kadar normal-
leşiyor. GDO’lu ürünler konuşulmazken mide 
rahatlatan çay tarifine önemli haberlerden 
önce veriliyor ve geçiştiriliyor”

Tablo 3. Dolgu Haber İçeriğine Yönelik Görüşler
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K1 x  x    

K2     x

K3  x x    

K4 x  x x   

K5 x  x    

K6   x x   

K7   x x    

K8 x  x x x x   

K9   x x    

K10 x  x  x   

K11  x x x x   

K12 x  x x    

K13  x x    

K14   x    x  

Araştırmaya katılan üniversite öğrencilerine 
“Prime-Time’da ana akım televizyon kanalla-

rında yayınlanan ana haber bültenlerinde siya-
set, dış politika, ekonomi haberleri haricinde 



UHİVE
www.uhedergisi.com

Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi
Temmuz / Ağustos / Eylül – Yaz Dönemi Sayı: 12 Yıl:2016 Jel Kodu: M0-I0

International Peer-Reviewed Journal Of Communication And Humanities Research
July / August / September - Summer Semester Issue: 12 Year: 2016 Gel Code: M0-I03

ID:297 K:74
www.uhedergisi.com

(ISO 9001-2008 Belge No / Document No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No / Document No: 12880)
(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)

(2015/04315- 2015-GE-18972)

19

ULUSLARARASI HAKEMLİ EKONOMİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 
International Refereed Journal of Researches on Economy Management

Ekim / Kasım / Aralık 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Sonbahar Kış 
October / November / December 2014 Issue: 02 Volume: 01 Autumn Winter

ID:13 K:02
(Ekonomi) & (Economy)

   www.uheyadergisi.com

(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)

 
SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE 
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN 

İNCELENMESİ

Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ 

Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni 

1Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü

Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi 
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi 
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir. 
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.

Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat 

ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES 
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND 

HOUSES 

Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014, 
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically 
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was 
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 

magazin ve sağlık haberlerinin verilmesi ko-
nusundaki düşünceniz nedir?” sorusu yönel-
tilmiştir.

Dört katılımcı sağlık ve magazin haberlerinin 
verilmesi gerektiğini, bir katılımcı sağlık ha-
berlerinin verilmesi gerektiğini, iki katılımcı 
ise sağlık haberlerinin verilmesi gerektiğini 
ancak magazin haberlerinin verilmemesi ge-
rektiğini belirtmiştir. Verilmeli diyenler, bu 
haberlerin süre doldurmak için verildiğini, 
haber bültenine çeşitlilik kattığını, sürekli cid-
di nitelikteki haberlerin sıkıcı olabileceğini 
ve haberleri her düzeyden insan izlediği için 
herkese yönelik haberlerin verilmesi gerekti-
ğini belirtmiştir. Kısmen verilmeli diyen bir 
katılımcı, sağlığın siyasetten daha önemli ol-
duğunu bu nedenle verilmesi gerektiğini be-
lirtmiştir. verilmemeli diyenler ise çoğunlukla 
magazine olumsuz yaklaşmış ve magazin ha-

berlerinin kendilerine ait yayın günü ve saati 
olduğunu bu nedenle ana haber bülteninde yer 
almasının gereksiz olduğunu belirtmiştir. Bi-
rer katılımcı ise haberlerin zaten magazinleş-
tirildiğini ve asıl verilmesi gereken haberlere 
yayın yasağı getirildiği için süre doldurmak 
için verildiğini belirtmiştir.K10, konuya haber 
niteliği taşıyan olaylar penceresinden yaklaş-
mıştır. 

“Prime-time en çok televizyon izlenen zaman-
dır. Bu saatlerde yayınlanan haber bültenle-
rinde insanların ülkesi ve dünya hakkında 
bilmesi gereken olaylar aktarılmalıdır. Sağlık 
haberleri de dozunda ve uygun olarak yapıl-
dığı sürece önemlidir. Hangi ünlünün kiminle 
ne yaptığının ise bir önemi yoktur (…) Medya 
ülkemizde asıl görevi olan bilgi verme işlevini 
yerine getirememektedir.”
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Tablo 4.  Sağlık – Magazin Haberlerinin Kullanımına Yönelik Görüşler
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K1 x

K2 x x x

K3 x x

K4 x x x

K5 x x x x

K6 x x x

K7 x x

K8 x x x

K9 x x

K10 x x x

K11 x x

K12 x x x

K13 x

K14 x x

Yayın Yasakları

Araştırmada “Özellikle terör saldırıları, patla-
ma ve şehit haberleri gibi toplumda infial ya-
ratabilecek haberlerin aktarılması konusunda 
uygulanan yayın yasakları hakkında ne düşü-
nüyoruz?” sorusu yöneltilmiştir. 

Mülakata katılan üniversite öğrencileri yayın 
yasakları konusunda fikir ayrılığına düşmüş-
lerdir. Dört katılımcı yayın yasaklarının gerek-
liliğini savunurken, Altı katılımcı yanlış oldu-
ğunu belirtmiştir. Dört katılımcı ise kimi du-
rumlarda gerekli olduğunu belirtmiştir. Yayın 
yasaklarının gerekli olduğunu savunanların 
temel argümanları “halkı ayaklandırmamak”, 
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“halktan gelecek tepkilerden çekinmek”, “te-
rör örgütlerinin ekmeğine yağ sürmemek”, 
“toplumsal kutuplaşmayı arttırmamak” olarak 
sıralanmıştır. Bu görüşü savunanlar görüntüle-
rin sansürlenerek mesela buzlu hale getirilerek 
yayınlanabileceğini de belirtmişlerdir. Ayrıca 
yayın yasaklarının gerekli olduğunu savunup, 
hiç yaşanmamış gibi davranılmaması gerek-
tiğini de belirtmiştir. Karşıt görüştekiler ise 
yayın yasaklarının hata ve çağ dışı olduğunu, 
özgür basının direktiflerle idare edilmemesi 
gerektiğini, halkın haber alma özgürlüğüne 

aykırı olduğu ve hiç yaşanmamış gibi davra-
nılmaması gerektiğini belirtmişlerdir. 

K4’ün bu konu hakkındaki görüşleri, genelin 
özeti niteliğindedir. 

“Yayın yasakları hakkında terör örgütlerinin 
ekmeklerine yağ sürmemek, halkı devlete kar-
şı isyan ettirmemek ve toplumsal kutuplaşmayı 
artırabilecek şeylerin yaşanmaması için man-
tıklı buluyorum. Ancak hiç yaşanmamış gibi 
gösterilmesine de karşıyım”
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K1 x x x x

K2 x x x x x

K3 x x x x

K4 x x x x

K5 x x x

K6 x x X x

K7 x X x

K8 x X x x

K9 x X x x

K10 x x x x

K11 x X x x

K12 x x X

K13 x x X x

K14 x X x x
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HOUSES 

Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014, 
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analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was 
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Haber Bültenlerinde Kullanılan Dil

Araştırmaya katılan üniversite öğrencilerine 
“Televizyon haberlerinde kullanılan dilin, di-
ğer haber üretilen mecralarda kullanılan dil-
den farklı olduğunu düşünüyor musunuz?” 
sorusu yöneltilmiştir. 

On üniversite öğrencisi televizyonlarda diğer 
haber üretilen mecralardan farklı bir dil kul-
lanıldığını belirtirken, Dört katılımcı ise karşı 
görüşü savunmuştur. Televizyonlardaki dilin 
diğer mecralardan farklı olduğunu savunan-
lar haberin dilinin ortak olduğunu ve kolayca 
anlaşılabilir, sade ve net bir dil kullanıldığını 
ayrıca haber vermenin ciddi bir iş olduğu için 
ciddi şekilde konuşulduğunu belirtmiştir.  Te-
levizyonlardaki dilin, diğer mecralarda kul-
lanılan dilden farklı olduğunu savunanlar ise 
gazete ve radyodaki haberlere göre daha cid-
di ve sade bir dilin kullanıldığını, televizyon 
haberlerinin özet nitelik taşıdığını, televizyon 
haberlerinin görsel olmasının inandırıcılığı 

arttırdığını ve yönlendirici nitelik taşıdığını, 
ayrıca konuşma dili ile yazı dili arasında fark 
olduğunu belirtmişlerdir. 

K11 konuya sadelik ve özet nitelik açısından 
yaklaşmıştır

“Evet farklı. Televizyon haberlerinde bir olay 
hakkında kısa zamanda merak ettiğimiz soru-
ların hepsini spikerin ağzından çıkan 3 cümle 
ile öğrenebiliyoruz. Ama aynı haberi gazetede 
satırlarca okuduğumuz halde televizyondaki 
kadar bilgi edinemeyebiliyoruz. Televizyon 
haberleri daha yalıtılmış, gereksiz kelime ka-
labalığından arınmış, gazeteye nazaran bilgi 
edinmeyi haber bülteninde kısa sürede öğre-
nerek vakit kazandıran bir mecradır”.

K9 ise ortak dilden bahsetmiştir.

“Hayır düşünmüyorum. Ortak bir haber dili 
var ve kendi tarafındaki kuruluşlar aynı dili 
kullanıyor”
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Tablo 6. Kullanılan Dil Hakkında Görüşler
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K1 x

K2 x

K3 x x x

K4 x

K5 x x

K6 x x

K7 x

K8 x x

K9 x x

K10 x x

K11 x

K12 x

K13 x x x

K14 x x

Araştırmaya katılanlara “Haber bültenlerinde 
özellikle adli haberlerde kullanılan dil hak-
kında ve kişisel mahremiyete yönelik içerik – 
üslup hakkında ne düşünüyorsunuz? Adli bir 
olayın öznesi olsanız, televizyon haberlerinde 
yer alırsanız nasıl bir duygu – düşünce halinde 
olurdunuz?” sorusu yöneltilmiştir. Katılımcı-

lar bu konuda çoğunlukla kişisel mahremiye-
te önem verilmediğine yönelik görüş bildir-
miştir. Bu tip haberlere yorum katılmaması 
gerektiğini çünkü tüm ülkenin olayı ve faili 
öğrendiğini belirtmişlerdir. Çoğunluk ise adli 
olaylarda isimlerin ve soyadlarının açık olarak 
söylenilmemesi gerektiğini ve kesinleşmemiş 
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hiçbir durum ile ilgili olarak suçlu olarak gös-
terilmemesi gerektiğini belirtmişlerdir. Ayrıca 
katılımcılar bu tip olaylarla haber bültenlerin-
de yer almak istemediklerini, hele ki haberde 
yanlış bilgi verildiği takdirde kendisini kötü 
hissedeceğini belirtmiştir. Bir kişi ise kişisel 
mahremiyete önem verilmediğini, hatta ismi-
nin açıkça verildiği bir tanıdığı olduğunu be-
lirtmiştir. 

K6’nın konu hakkındaki görüşleri şöyledir: 

“Adli bir olayda özne olmak kesinlikle insanın 
his dünyasını derinden etkiler, insanın en ya-
kınına bile anlatamayacağı olayların haber-
lere konu olup tüm ülke tarafından izlenmesi 

kişinin kolay kaldıramayacağı bir şey olabilir. 
(…) Bu tip haberlerde etik ihlaller yapılıyor. 
Ben böyle bir olayın öznesi olsam ve televiz-
yon haberlerinde yer alsam kendimi aşağılan-
mış ve ötekileşmiş hissederdim. 

K7 ise kişinin sonraki hayatına vurgu yapmış-
tır. 

“Kişinin yüzü, ismi gösterilmemelidir. Olayı 
yaşayan kişinin günlük hayatına devamı zor-
laştırılmamalıdır. Adli suçu işleyen kişi olay 
doğrulanana kadar gizli tutulmalıdır. Eğer 
toplum düzenini korumak, güvenliği sağlamak 
gereken bir konuysa kişi gösterilerek kamuoyu 
uyarılmalıdır”. 
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Tablo 7.  Adli Haberlerde Kullanılan Dil Hakkında Görüşler
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K1 x    x x

K2  x      

K3  x x     

K4     x x

K5 x   x    

K6 x    x  x x

K7   x   x  

K8  x     

K9   x     

K10  x x  x  x x

K11  x  x  x x

K12    x   

K13   x  x x x  

K14     x    x  

Ekonomi Haberlerine Olan Güven

Araştırmada uygulanan mülakatta “Televiz-
yon haberlerinde yapılan ekonomi haberciliği 
hakkındaki görüşleriniz nedir?” sorusu yönel-
tilmiştir. Üniversite öğrencileri ekonominin 
gidişatı konusunda haberin verildiği medya 
kuruluşunun iktidar yanlısı ya da muhalefet 

ve paralel medya yanlısı olmasına göre farklı 
görüşler dile getirdiğini söylemişlerdir. İktidar 
yanlısı medya kuruluşlarında halkı umutsuz-
luğa düşürmemek için iyi gösterildiği görüşü 
dile getirilmişken, muhalefet yanlısı ve pa-
ralel yapıya ait medya kuruluşlarda  ekono-
minin kötü gösterildiğini belirtmişlerdir. Her 
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iki görüşü savunanlar da tarafsızlığa dikkat 
edilmediğini belirtmiştir. Her iki görüşü savu-
nanlar da bu haberlerin tamamen doğru ola-
rak sunulmadığını belirtmiştir. Ayrıca medya 
kuruluşlarında karşı görüşe sahip diğer haber 
kuruluşlarının karalandığı da belirtilmiştir. 3 
kişi ise ekonomi haberleri ile ilgilenmediğini 
belirterek görüş bildirmemiştir. 

K8’in konu hakkındaki görüşleri şöyledir: 

“Ekonomi haberlerinde her şey rakamlardan 
ibaret. Ancak bu sayısal veriler gerçeği yan-
sıtmıyor. İktidar yanlısı kuruluşlar ekonominin 
iyiye gittiğini savunurken, muhalefete yakın 
kuruluşlar ekonominin kötüleştiğini söylüyor. 
Bundan dolayı hiç birine güvenmiyorum”. 

Tablo 8. Ekonomi Haberlerine Güven Hakkında Görüşler
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K1 x x     

K2 x  x     

K3  x x    

K4 x x x     

K5 x x     

K6  x x x   

K7 x    x   

K8 x x     

K9     x

K10 x    x  

K11 x x     

K12 x     x

K13 x     x

K14 x x        
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İnternet ve Sosyal Medya Haberciliği ile Te-
levizyon Haberciliğinin Kıyaslaması

Teknolojilerde ortaya çıkan yenilikler saye-
sinde oluşturulabilen çeşitli iletişim ortamları 
(eposta, anlık iletişim ortamları, görüntülü gö-
rüşme olanakları) bireysel farklılıkları da göz 
önüne alarak kaynakların kullanımında kolay-
lık sağlamaktadır (Kurubacak vd,2011:1684).

Enformasyon ve iletişim teknolojilerinde ya-
şanan gelişmeler, sosyal hayatı derinden etki-
lediği gibi toplumların enformasyona erişimi 
diğer bir deyişle ulusal ve uluslararası arenada 
gerçekleşen olaylar hakkında enformasyon sa-
hibi olma yollarında da gözlemlenebilir fark-
lılıklar meydana getirmektedir. Çağımızın en 
önemli iletişim aracı olan İnternet’in kısa bir 
zaman dilimi içerisinde radyo, televizyon ve 
gazetenin gerçekleştiremediğini yaparak küre-
sel ölçekte hızlı bir şekilde yaygınlaşması, ge-
leneksel medyanın toplumlar içerisindeki ko-
numunu derinden sarsmıştır. Hatta geleneksel 
medyada çok önemli bir dönüşüm meydana 
getirerek, mecralar arasındaki kalın duvarları 
yıkmıştır. İnternet ve teknoloji sayesinde tele-
vizyon, radyo, gazete, gibi mecraların hepsi iç 
içe geçmeye başlamıştır (Aktaş, 2012:2). 

İletişim teknolojilerinde yaşanan bu gelişme-
ler televizyon haberciliğinin internet ve sosyal 
medya haberciliğinin karşısında sorgulanma-
sına neden olurken, bu mecranın popülerliğini 
de arttırmaya başlamıştır. İnternet ve Sosyal 

medya haberciliğine olan talebin artması te-
levizyon haberciliği ile bu mecralar aracılığı 
ile yapılan haberciliğin de kıyaslanması ge-
rekliliğini ortaya çıkartmıştır. Araştırmanın 
bu bölümünde üniversite öğrencilerinin haber 
alma aracı olarak televizyon ile internet/sosyal 
medyayı kıyaslamaları istenmiştir.

Araştırmada üniversite öğrencilerinin yeni 
haber alma araçlarından biri olan internet ve 
sosyal medya ile ilgili olarak görüşlerini de 
içeren bir bölüm yer almıştır. Bu kapsamda 
“Televizyon haberciliğini internet haberciliği 
ile kıyaslar mısınız? sorusu yöneltilmiştir. 

Araştırmaya katılan üniversite öğrencilerinin 
çoğunluğu internet haberlerinin daha hızlı ol-
duğunu belirtmiştir. Ayrıca internet haberleri-
nin güncel ve son dakika haberleri olarak te-
levizyona göre daha hızlı bir şekilde alınabil-
diğini belirtmiştir. Bu durumun sebebi olarak 
televizyonların olayın olduğu bölgeye muha-
bir gönderip yayına hazırlanması gerekirken, 
internet haberciliğinde yazı olarak haberlerin 
anında girilebilmesi gösterilmiştir. Ayrıca in-
ternetin mobil olarak cep telefonlarında yer 
almasıyla her an habere ulaşılabileceği belir-
tilmiştir. Televizyonlarda yer almayan haber-
lerin internette bulunabilmesi de avantaj ola-
rak görülmektedir. Ancak karşıt görüştekilere 
göre internet haberleri her ne kadar televizyo-
na göre daha hızlıysa da televizyon haberci-
liğinin bitmeyeceği ve haberlerin çoğunlukla 
televizyondan alındığını belirtmiştir. Bu nok-
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tada yaş faktörünün de önemli olduğu belir-
tilmiş ve orta yaştan itibaren haberlerin halen 
geleneksel bir şekilde televizyondan alındığını 
ve internetin kullanılmadığını belirtmişlerdir. 
Ayrıca “Türkiye’nin büyük şehirlerden oluş-
madığı” internetin coğrafi koşullar nedeniyle 
her yerde olmadığı da öne sürülmüştür.

K1 konuyu siyasi açıdan ele almıştır. 

“Televizyon haberciliği artık sadece ideolo-
jilerin piyonu oldu. Sadece kendi istedikleri 

türde haber yapılıyor ve gerçeklik konusu çok 
fazla şüpheli. Yayın saatleri olduğu için de in-
ternet göre çok daha geride kalmakta. İnternet 
haberciliği televizyon haberciliğinden daha 
hızlı.”

K14 de olayın teknik boyutuna odaklanmıştır. 

“Evet. İnternette belli bir bülten ve zaman akı-
şı olmadığı için haberler anında yayınlanabi-
lir. Teknik açıdan da televizyon daha zahmetli 
ve vakit alan bir platformdur.”
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Tablo 9.  İnternet Haberciliği Hakkında Görüşler
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K1 x x

K2 x x x

K3 x x

K4 x x

K5 x x

K6 x x x x x x

K7 x
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Araştırmaya katılanlara aynı kapsamda “Sos-
yal medyanın televizyon haberciliğine etkisi 
oldu mu? Bu konudaki düşünceniz nedir?” so-
rusu yöneltilmiştir. 

Dokuz katılımcı internet haberciliğinin daha 
hızlı olması nedeniyle haberleri sosyal medya-
dan aldığını belirtmiştir. Ayrıca yedi katılımcı 
televizyon haberlerinin de sosyal medyadan 

faydalandığını belirtmiştir altı katılımcı ise 
televizyonda yer almayan haberlerin sosyal 
medyada paylaşıldığını belirtmiştir. Haberleri 
sosyal medyadan alan üç katılımcı televizyon 
haberlerinin güvenilir olmadığına vurgu yap-
mıştır. 

Haberleri yalnızca sosyal medyadan değil 
farklı kaynaklardan aldığını belirten dört katı-
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lımcı ise tek başına ne televizyon haberlerinin 
ne de sosyal medya haberlerinin güvenilir ol-
madığını ancak sosyal medyada da bilgi kir-
liliğinin daha fazla olduğunu belirtmiştir. Bu 
katılımcılar farklı mecralardan haberleri ala-
rak kendilerince analiz etmenin daha sağlıklı 
olduğunu belirtmiştir. 

K1’in konu hakkındaki görüşleri şöyledir: 

“Haberleri televizyon yerine internetten, yani 
sosyal medyadan alıyorum ancak hızlı olma-
sının dezavantajı haberler doğrulanmadan 
veriliyor. Günümüz televizyon haberciliği 
çoğunlukla internet haberciliğinden faydala-
narak yayın yapıyor. İnternet haberciliğinin 

güzel bir yanı televizyonda göremediğiniz ha-
berleri bulabiliyorsunuz.”

K2 ise bilgi kirliliğinden etkilenmemek için 
analizin önemine vurgu yapmıştır. 

“Evet bazen televizyondan alamadığımız ha-
ber hakkında dahi bilgiyi sosyal medya ara-
cılığıyla öğrenebiliyoruz. Sosyal medyanın 
tabii ki de televizyon haberciliğine etkisi olu-
yor. Ben haberleri her iki mecradan da almayı 
tercih ediyorum. Zaten her baktığımız haberi 
doğru bulmuyorum. Aynı olay bir yerde başka, 
diğer yerde başka bilgiler içerebiliyor. Farklı 
haber kaynaklarından bakıp haberi analiz et-
mek daha sağlıklı.”
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K1 x x x x    

K2  x x x x   

K3 x  x x  x   

K4 x  x   x  

K5 x x x  x  

K6 x  x x  

K7 x x x     

K8  x  x x  x x

K9 x x    x

K10   x  x x

K11      

K12 x x x   x x

K13 x x     

K14 x x x x     x  

SONUÇ

Sadece Türkiye’nin değil dünyanın en güçlü 
mecralarından biri olan televizyon mecrası 
Türkiye’deki önemini korumakta ve ana akım 
medyanın en önemli ayağını teşkil etmektedir. 
Televizyon günümüzde sadece önemli bir ha-
ber verme aracı değil aynı zamanda önemli bir 

eğlendirici olarak işlev görmektedir. Reklam 

harcamalarının yüzde elliden fazla olan bölü-

münü tek başına almayı başaran televizyon di-

ğer mecralara göre daha fazla sayıda avantaja 

sahiptir. Bu avantajlarını gücünden alan mecra 

aynı zamanda çok önemli sorumluluklara da 

sahiptir. Bu sorumluluklardan bir tanesi de ka-
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muoyunu bilgilendirme işlevi ile kamuoyunun 
lehine habercilik yapmaktadır. 

Üniversite öğrencilerinin televizyon kanalla-
rının habercilik anlayışına yönelik düşünce-
lerinin tespit etmek amacıyla gerçekleştirilen 
bu araştırmaya katılan öğrenciler televizyon 
haberlerini sosyal medyadan daha güvensiz 
bulduklarını belirtmiştir. Araştırmaya katı-
lan tüm denekler “yandaş medya” ve “paralel 
medya” kavramlarına inandıklarını ve bu dü-
şüncelere hizmet eden televizyonların olduğu-
na inandığını belirtmiştir.  Medyanın tarafsız 
haber yapmadığına, muhalefetinde kendi yan-
daş medyasının olduğuna ve maddi çıkarların 
televizyon haberlerinde tarafsızlığı olumsuz 
etkilediğini belirtmişledir.

Araştırmaya katılan üniversite öğrencileri te-
levizyon kanallarının haber bültenlerinde ken-
di görüşlerine aykırı görüşlere yer vermediği-
ni, önemli olayları unutturacak şekilde yayın 
yaptığını, bazen süre doldurmak için bazen ise 
ticari nedenlerden dolayı magazin ve sağlık 
haberlerine yer verdiğini düşündüklerini açık-
lamışlardır. 

Üniversite öğrencileri ile yapılan mülakatlar-
da televizyon başta olmak üzere tüm medyada 
uygulanan yayın yasaklarını destekledikleri-
ni söylemişlerdir. Bu tarz yayın yasaklarının 
özellikle ulusal meselelerde uygulanması ge-
rektiğini savunan öğrenciler bunun özellikle 
halkı ayaklandırmamak adına yapılması ge-

rektiğini söylemişlerdir. Yayın yasaklarının 
aynı zamanda toplumsal kutuplaşmayı da yok 
ettiğini düşündüklerini belirten üniversite öğ-
rencilerinin bu görüşüne karşı olanlar haber 
içeriğinin olduğu gibi yayınlanması gerektiği-
ni yayın yasağının sansür anlamına geldiğini 
belirtmiştir. Bu düşünceyi savunanlar yayın 
yasaklarını halkın haber alma özgürlüğüne ay-
kırı bir davranış olarak yorumlamıştır.

Televizyon haberlerinde kişisel mahremiyete 
gereken önemin verilmediğini savunanlar tele-
vizyon kanallarının kişisel mahremiyete daha 
fazla önem vermesi gerektiğini,  adli olaylar-
da kişi isimlerinin verilmemesi gerektiğini, bu 
tür haberlere yorum katılmaması gerektiğini 
belirtmiştir. Araştırmaya katılanlar ekonomi 
haberlerinin veriliş tarzında da tarafsızlık ol-
madığını belirtmiş ve her kanalın kendi men-
faatleri doğrultusunda ekonomi haberlerini 
yorumladığını belirtmişlerdir. Bazı kanalların 
halkın umutsuzluğa düşmemesi içi iyi yönde 
ekonomi haberleri yaptığını bazı kanalların ise 
aksine ekonominin kötü gittiğine dair haberler 
yaptığını söylemişlerdir.

İnternet ve sosyal medya haberciliği ile tele-
vizyon haberciliği hakkında ki kıyasa yönelik 
yapılan mülakatlarda internetin televizyona 
göre daha hızlı haber sunduğu ve daha fazla  
haber içeriği verdiği görüşü ağırlık kazanır-
ken, sosyal medyada ki bilgi kirliliğinin doğru 
haber verme konusunda güven sorunu yaşattı-
ğı da ön plana çıkmıştır.
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Yapılan bu araştırmada da önceki pek çok ka-
muoyu araştırmasında olduğu gibi özellikle 
gençlerin medyaya ve özellikle televizyonun 
haberciliğine olan güveninde ciddi bir soru 
işareti olduğu görülmüştür. Bu güven sorunu 
mecranın sermaye sahiplerinin menfaat kay-
naklarından kaynaklandığını söyleyebiliriz, 
ancak 15 Temmuz 2015 tarihinde ki darbe gi-
rişiminde televizyon kanallarının söz konusu 
ulusal menfaat  - ülke bütünlüğü ve demokrasi 
olduğunda ortak bir paydada buluşabildiği ve 
ulusal çıkarlar ve demokrasi için doğru ve ka-
muoyunun lehine yönelik habercilik yapabil-
diğini göstermiştir. Bu olay kitlelerin medyaya 
olan güvensizliğin giderilmesine karşı önemli 
vak’a olmuştur. Televizyon kanallarının 15 
Temmuz gecesi gerçekleştirdiği habercilik 
kamuoyunun özlemini duyduğu “tarafsız” ve 
“ulusal çıkarların” lehine uygun yapılan ha-
berciliğe örnek olmuştur. 
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EXTENDED ABSTRACT 

This study was carried out with the aim of assessing the perceptions of university students’ re-
garding the reliability of television news specific to data obtained through interview technique 
which is one of the qualitative research methods. The study focused on the credibility of tele-
vision news in the context of critical theory. In this context, first Frankfurt School was briefly 
mentioned and information was given on Critical Theory. As regards the credibility of televisi-
on news, literature survey was included in the study. The concepts of news and newsworthiness 
were discussed briefly, and then criticism towards television journalism was included. 

This study was conducted to describe the perception of the credibility of television news of 
university students. For this purpose, in-depth interview method, one of the qualitative research 
techniques, was used. In-depth interview is a data collection tool commonly used in qualitative 
research studies. Interview technique’s goal is to understand the perspective of the individual 
by means of entering the inner world. The interview, which is usually between two people, 
is reciprocal conversation based on answering questions directed to obtain information from 
one another. Person’s opinions regarding “what and why does he/she think” are revealed after 
being compiled in this technique (Çakır and İrez, 2014: 339). In qualitative research, specific 
subject investigated matters rather than quantitative majority of the sample. Interviews carried 
out with fractional number of people can be found in the nature of constructive for research 
results (Demir, 2008:423). In this context, interviews with a mean duration of 45-60 minutes 
were carried out with randomly selected 16 university students studying at eight different uni-
versities in the province of İstanbul and 22 questions prepared in advance were asked to these 
students. The identities of the students and names of the universities where they study were kept 
secret within the borders of privacy in the research. It can be said that semi-structured interview 
technique was used because the questions were prepared in advance. Since in depth interview 
cannot involve an assistant as in the focus group electronic record method should be preferred 
as long as it does not lead to problem for the source (Baş and Akturan, 2013:115). The inter-
views conducted in this study were recorded electronically and the data were compiled from 
audio recordings. Research was carried out between 01 and 20 June, 2016 and it was analyzed 
between 20 June and 20 July, 2016. In this study, subheadings were created by being inspired 
from factors used by Andaleeb vd (2012) and the studies of Mackey and Lowrey (2011) as well 
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as the classification of Kiousis regarding the credibility of news broadcasted in television sta-
tions. Accordingly, realism of economic news was investigated with regard to the factor of “to 
be based on realism or not” as stated by Kiousis in his/her study. In this study, the objectivity in 
the presentation of news was examined in general under the title of objectivity included in the 
classification of Andaleeb vd. In addition, relationships based on material interests of the televi-
sion stations were questioned in objectivity examination. It was examined specific to language 
used in the news and language used in legal news related to the factor of “whether there was an 
invasion of privacy or not”. The comparison of the internet and television news with social me-
dia news was created by being inspired from the studies of Mackay and Lowrey. The students 
who participated in this research conducted in order to determine the ideas for journalism un-
derstanding of college students reported that they found the television news television channel 
insecure than social media. All subjects participated in the study stated that they believed the 
concepts of “partisan media” and “parallel media” and there were television stations serving for 
these concepts.  They stated that the media made biased journalism, the opposition also had its 
own partisan media and material interests adversely affected the objectivity in televisions news. 
University students participated in the survey explained that television stations did not include 
the opinions contrary to their own beliefs, they broadcasted news in a manner to efface the im-
portant events, they included tabloid news and health news in order to fill the required time and 
gain some commercial earnings. In the interviews conducted with the students, they stated that 
they supported the broadcast ban applied in all media particularly in television. The students 
defending that these types of broadcast bans should be applied in national issues stated that this 
should be particularly performed in order not to revolutionize the public. Students defending 
that the necessary importance was not attached to personal privacy in television news stated that 
more importance should be attached to personal privacy by television stations, name of the per-
son should not be disclosed in criminal cases and no comment should be added with regard to 
these cases. The students participating in the survey stated that television stations were not ob-
jective when broadcasting the economic news and each station interpreted the economic news 
in line with their own interests.  In the interviews conducted for comparison between internet 
and social media journalism and television journalism, the opinion expressing the internet pre-
sented news faster than television and included more news content gained importance on the 
other hand information pollution in the social media created trust problems in broadcasting the 
accurate news also became prominent.
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Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi 
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi 
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir. 
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.

Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat 

ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES 
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND 

HOUSES 

Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014, 
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically 
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was 
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 

It was seen that there was a serious question mark with regard to trust of young people for media 
and television journalism in particular as in the previously conducted public surveys. However, 
the coup attempt on July 15, 2016 showed that television stations were able to find a common 
ground when national interests- territorial integrity and democracy were in question and disp-
layed journalism accurately and for the benefit of public for national interests and democracy. 
This event became an important event for overcoming the distrust of masses against the media. 
The journalism displayed by television stations on the night of July, 15th set an example for the 
journalism longed by the public which is performed in “objective” manner and in accordance 
with “national interests”. 


