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ÖZET
Toplumsal bir varlık olan insan, çevresinde meydana gelen olaylara kar ı duyarsız kalamamak
ta, farklı yol ve yöntemler kullanarak kendi ilgi alanı do rultusunda bilgi edinme yoluna git
mektedir. Günümüz insanının küresel, ulusal, bölgesel ve yerel çapta meydana gelen olay ve
geli melere ili kin bilgi edinmek üzere yararlandı ı yegane araç olarak medya kar ımıza çık
maktadır. Medyanın bu bilgilendirme i levi onu çok ayrı bir boyuta ta ıyarak sahip oldu u
önemini bir kat daha artırmakta ve farklı açılardan sorgulanmasını gerekli kılmaktadır. Söz
konusu gereklilikten hareketle kaleme alınan çalı mada, genel ve siyasal gündeme ili kin bilgi
edinmede medya kullanım alı kanlıkları Selçuk Üniversitesi ö rencileri üzerinde sorgulanmak
ta ve kar ıla tırmalı ili kisel taramalarda bulunulmaktadır. Elde edilen bulgular do rultusun
da, genel ve siyasal gündeme ili kin bilgi edinmede en fazla internetten yararlanılırken, en
fazla gazeteye güvenildi i ve gazeteden etkilenildi i, kullanım, güvenme ve etkilenme anla
mında en dü ük seviyede olan medyanın ise, dergi ve radyo oldu u, katılımcıların genel özel

likleriyle de kar ıla tırmalı olarak ortaya konulmaktadır.
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As a social being, the human cannot be unconcerned against events in his environment, rather
he constantly seeks information on issues of his hers interest by various means. The media is
the sole means whereby the modern human depends in his search of information related to his
her global, national, local concerns. This information function elevates the media into different
dimensions of importance which in turn, makes it subject to investigations of differing ap
proaches. This study addressed such a necessity by exploring the media usage habits of Selcuk
University students, in relation to information gathering about general and political agenda
developments, by comparative correlational assessment. In view of the obtained data, the In
ternet was the media of choice for gathering information about the general and political agen
da, while newspapers were the most trusted and influential media, the least used and trusted
and hence the less influential media were magazines and the radio. These factors were associat

ed with the general attributes of users.
•
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leti im alanındaki teknolojik geli meler; gazete, sinema, radyo, televizyon
ve internet yayınlarının eklenmesi medya’yı siyasal olayların oda ı yapmı tır.
Günümüzde gündem ve siyasal gündeme ili kin bireylerin bilgi edinme aracı
olarak yo un bir ekilde medyayı kullanması, medyaya vazgeçilmez, neredeyse
olmazsa olmaz bir özellik kazandırmı tır. Kitle ileti im araçlarının yayınlarına
maruz kalan bireyler, dünyada ve ülkesinde nelerin olup bitti ini ö renmek,
sosyal olaylar hakkında bilgi edinmek isterler. Temel bilgi ve algılarının belir
lenmesinde ya bütünüyle ya da kısmen kitle ileti im araçlarından etkilenirler.

Dünyada ve ülkemizde adayların belirlenmesi, belirli zaman dilimlerinde
yapılan seçim sonucunda ülkeyi yönetecek olan partilerin seçilmesi temsili de
mokrasilerde ba vurulan bir sistemdir. Seçim sürecinde bireylerin siyasi parti
ve aday tercihinde verecekleri kararları belirlemede siyasal bilgilenme ihtiyacı
do maktadır. Bu ihtiyacın giderilmesinde kitle ileti im araçları tarafından veri
len haberlerin, siyasal bilgilerin, tartı maların, siyasal bilgi arayı ında bir bilinç
lenme sa ladı ı yapılan ara tırmalarla ortaya konulmu tur.

Genel ve siyasal gündeme dair en ufak haberin bile medyada yer alması,
kitlelere ula tırılması McLuhan’ın deyimiyle dünyanın küresel ölçekte bir köye
dönü türülmesiyle insanları daha bir medya ba ımlısı haline getirmi tir. Bu
durum ise, ileti imin küreselle mesine ve bilginin sınır tanımamasına yol aç
mı tır. Bilgi toplumuna geçi le birlikte, yeni ileti im teknolojilerinin kitle ileti
im araçlarında meydana getirdi i daha fazla bilgi ve haberin hızlı ve etkili ola
rak bireylere aktarılması medyanın bilgilendirici i levini ortaya koymaktadır.

Di er yandan ileti im araçlarının çe itlenmesi bilgilerin kitlelere ula masını
kolayla tırırken kitlelerin de farklı kanallardan bilgi edinmesi yolunu açmı tır.
Her ne kadar, siyasal bilgilenme tercihinde bireylerin kitle ileti im araçlarının
manipülatif etkilerine açık olması söz konusu olsa da aynı zamanda bu durum
siyasal bilgilenme ve bilinçlenmeye de imkân sa lamı tır. leti im teknolojile
rindeki geli meler ileti im araçlarının toplum ve siyaset üzerindeki belirlenimci
etkisini arttırırken, demokrasinin geli ti i ülkelerde insanların gündeme ve si
yasal gündeme ili kin bilgileri de o oranda artmaktadır.

Toplumsal sistemin önemli bir ö esi olarak medyanın siyasal olgular, olay
lar, tartı malı konular, kurumlar ve aktörler hakkında toplumsal/kamusal algı
lamayı etkileme gücü imaj ça ının yükseli iyle birlikte kendisini daha çok his
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settirmeye ba lamı tır. Hemen her sosyal olayın imaja dayalı boyutlarıyla ön
plana çıktı ı günümüzde, siyasetin medya üzerinde ekillenmesi ve toplumsal
kanaatlerin belirlenmesi kurumlara atfedilen toplumsal güvenirli i de etkileme
potansiyeline sahiptir. Bireylerin hayatına do rudan ya da dolaylı yollarla etki
eden siyasal icraat, karar ve tartı malar toplumsal ilgiyle kar ılanan önemli ko
nular arasında yer almaktadır. Fakat bu alan do al olarak bireylerin büyük ço
unlu u için do rudan haber ya da bilgi sahibi olunamayacak karakteristikler

ta ımaktadır. Dolayısıyla, siyasal alanın toplumsal tabana yayılması medya
aracılı ı olmaksızın mümkün de ildir (Damlapınar 2008: 187 188).

te bu çalı ma, üniversite ö rencilerinin genel gündem ve siyasal gündeme
ili kin bilgi edinmede medya kullanımlarını tespit etmek amacıyla Selçuk Üni
versitesi ö rencileri üzerinde bir görgül ara tırmayı kapsamaktadır. Çalı ma
medya ve siyaset ili kisini siyasal bilgilenme ekseninde ele almaktadır. Söz ko
nusu bu ili kide oldukça önemli bir yeri olan üniversite ö rencilerinin bilgi
edinmede kitle ileti im araçlarından ne düzeyde yararlandıkları, ne kadar gü
venilir buldukları, bu araçların tutumlarını ne düzeyde etkiledi i ve bilgi edin
me düzeyleri ile ilgili yapılan bu çalı ma medya ve siyasal bilgilenme ili kisine
ı ık tutmaktadır.

1. L TERATÜR TARAMASI

1.1. Kavramsal Çerçeve

Çalı manın kavramsal çerçevesini ortaya koyabilmek adına, bu ba lık al
tında, medya, gündem ve siyasal gündem, bilgi edinme ve siyasal bilgi edinme
kavramları konuyla ili kilendirilerek açıklanmaya çalı ılmaktadır.

1.1.1. Medya

Son çeyrek yüzyılda bili im teknolojileri alanında çok hızlı geli meler ya
anmaktadır. Teknolojik geli melerle birlikte günümüzde bilgisayarlar, kablolu
televizyon, mikro i lemciler, uydu yayıncılı ı, teleteks, e posta vb. gibi yeni ile
ti im teknolojileri do mu tur. Bu yeni ileti im teknolojilerinin do ması televiz
yon, gazete, radyo gibi ileti im araçlarının yok olmasına, etkisinin azalmasına
sebebiyet vermedi i gibi, aksine yeni ileti im teknolojileri öncekilerin üzerine
in a edilmi tir. Radyo ve televizyon temel i levlerini koruyarak daha yaygın bir
hale gelmi tir (Özça layan 1998: 196).

Dünyada ve ülkemizdeki geli meler dikkate alındı ında, ya adı ımız yüz
yılda kitle ileti im araçlarında hem sayı hem de çe it olarak bir artı olmu tur.
Bu artı paralelinde insanların kitle ileti im araçlarını kullanımı da farklılık gös
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termi tir. nsanların üzerinde konu tu u ya da yazdı ı her türlü konu hakkında
daha kolay ve dü ük maliyetle bilgilenmesi sa lanırken, yine birçok insanın
olaylara bakı açısı ve karar verme süreci etkilenmektedir.

Mamafih, toplumsal ve teknolojik de i imlerin birle mesiyle medya gittik
çe çok daha güçlü bir siyasi aktör haline gelmi ve bir bakıma siyasi sürece de
rinden nüfuz etmi tir. Bu noktada özellikle üç geli me bahsedilmeye de erdir.
lk olarak, aile ve toplumsal sınıf gibi siyasi anlamda sosyalle menin “birincil”
temsilcilerinin etkisi azalmı tır. Bilhassa çocukluklarının son dönemlerinde ve
gençliklerinde insanlar, yeti kin olduklarında edindikleri deneyimlerin de i ti
rip derinle tirdi i ama nadiren radikal olarak dönü türdü ü siyasi anlayı ve
bilgi yapısını edinirken, modern toplumda bu süreç, büyük orandaki sosyal ve
co rafik hareketlilik ve bireyci ve tüketimci de erlerin yaygınla masıyla zayıf
latılmı tır. Bu yüzden siyasi ba lılıklara ve alı ılmı oy kullanma yapılarına
dayanmak, siyasete daha enstrümantal bir yakla ımın ortaya konmasını sa la
mı tır; öyle ki insanlar vaat edilen meseleler ve siyasalar temelinde ki isel öz
çıkar hesaplamalarına göre siyasi tercihlerde bulunmaya ba lamı lardır. Bu da
medyanın siyasi etkisinin nüfuz etti i alanı geni letirken, medya meseleler ve
siyasalar, dolayısıyla siyasi tercihler hakkındaki enformasyonun halka sunul
masını sa layan ba lıca mekanizma olmu tur (Heywood 2006: 295 296).

Kitle ileti im araçları denilince, akla öncelikli olarak televizyon, radyo, ga
zete, dergi ve internet gelmektedir. Ancak internet ve televizyonun günümüzde
daha yo un olarak kullanılması hızla geli en teknolojik yapıya ba lı oldu u
gibi üstlenmi oldu u fonksiyonlara da ba lıdır. Gazete, dergi ve radyo da ise
durum biraz farklıdır. Gazeteler ve dergiler her zamanki gibi yazılı olarak var
lı ını devam ettirirken aynı zamanda bunu internet üzerinden dijital olarak
okuyucuya aktarma yoluna da gitmi tir. Radyo ise, özel yayıncılı ın artmasıyla
daha çok insana ula arak dinleyici kitlesini arttırmı tır.

Kitle ileti im araçlarının en önemlilerinden birisi hiç üphesiz gazetedir
(Bekta 1996: 130). Gazete, haberleri ve dü ünceleri derleyen, i leyen ve bunları
insanlara yazılı olarak ileten bir kitle ileti im aracı (Evliyagil 1981: 21) olarak,
haberleri daha ayrıntılı bir biçimde ve derinli ine ele almaktadır. Radyo ve te
levizyona oranla gazeteler insanlara daha kapsamlı bilgiler sunmaktadır.

Dergiler ise, gazete okuyucusuna oranla daha az kitleye ula makla birlikte;
sa ladıkları içerik mesajları, saklanabilir bir belge niteli i ta ıması bakımından
önem ta ımaktadır. Bu yönden, belge olması nedeniyle, istenildi i zaman tekrar
okunma ve gözden geçirilme imkânı sa lamaktadır (Tokgöz 1987: 6). Ayrıca,
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kendi hedef kitlesini ilgilendiren konuları seçerek, daha detaylı sunma avanta
jına da sahiptir (Avcı 1990: 107). Bu ba lamda dergiler daha dar çerçevede bir
i lev görse de siyasal ilgi ve bilgi kayna ı olu turmada önemlidir.

Radyo kula a hitap eden bir kitle ileti im aracı olarak gazete ve dergilerin
aksine okuma yazma bilmeyen ki ilere de seslenmesi açısından önemli bir yere
sahiptir. Kısa zamanda çok geni bir kitleye hitap edebilmesinin yanı sıra her
mekânda dinlenebilmesi radyonun etkinli ini arttırmı tır. Bekta ’a (1996: 135)
göre, siyasal bilgilenme aracı olarak radyonun kamuyu etkileme potansiyeli
tahmin edilemeyecek kadar geni tir. Siyasal ilgi ve bilgi kayna ı olu turabil
mektedir.

Televizyon ise, hem göze hem de kula a hitap etmesi açısından önemini ar
tırmı , di er kitle ileti im araçları içinde kendisine bir avantaj sa lamı tır. Tele
vizyonun yaygınla ması ve uydu kanalları yoluyla her yere ula ması ve izlen
mesi onu hala etkili bir ileti im aracı yapmaktadır. Yapılan ara tırmalar televiz
yon haberlerini takip edenlerin gazete ve radyoyu takip edenlerden daha fazla
oldu unu göstermi tir. Yine etkili bir ileti im aracı olarak televizyon, toplum
sal, kültürel ve siyasal bilgilenmeyi sa layarak insanların dü üncelerinin geli
mesine yardımcı olmaktadır. Bu konuda Eveland (2004: 184) yapmı oldu u
çalı mada, televizyon haberlerini izleme ile siyasi konularda bilgi sahibi olma
ve siyasi tartı maların içinde bulunma arasında pozitif yönlü bir ili kinin oldu
unu vurgulamı tır.

Gazete, radyo ve televizyondan sonra bilgisayar tekniklerinin kullanıma
girmesiyle birlikte insanlar yeni bir aracılı ileti im dönemine girmi tir (Güngör
2011: 311).

Shaker (2009: 811) göre, 21. yüzyılın ba ında elektronik yükseli in ardından
yeni medya çarpıcı bir biçimde toplumun bilgi alma yolunu yeniden ekillen
dirmi tir. Günümüzde insanların siyasal bilgilenme amacıyla en çok kullandı ı
yeni bir medya aracı olarak internet (Kaye ve Johnson 2002: 66) siyasal konula
rın elektronik ortamda tartı ılmasına imkân tanımı , böylece bireyler arasında
siyasal tartı maların sansürsüz yapılabilmesinin ve vatanda ların siyasal konu
lar hakkında istedikleri bilgilere sahip olabilmesinin önü açılmı tır. Elektronik
ortamdaki tartı malara katılım ve internet siteleri olu turma imkânları, bireyle
re yeni konularda tutum takınma kolaylı ı sa lamaktadır. Yani internet elekt
ronik demokrasinin yeni bir formu olarak ifadelerin engellenmeden aktarılma
sına ve hiyerar ik olmayan bir düzenleme içinde fikir alı veri ine ve (Sitembö
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lükba ı 2003: 4 5) iki yönlü simetrik ileti ime izin vermektedir (Kellner 2010:
10).

üphesiz kitle ileti im araçlarının her birinin birey için üstlenmi oldu u
fonksiyonlar aynı de ildir. Genel olarak bu araçların bireyler için fonksiyonunu
McQuail (1994: 78 79) enformasyon, ki isel kimlik, sosyal etkile im, entegras
yon ve e lence fonksiyonu oldu unu belirtmi tir. Bu sayede bireyler; dünyada
olup bitenler hakkında bilgi edinme, problem ve karar seçiminde alternatif yol
arama, davranı modelleri bulma, merak ve ilgiyi tatmin etme, zaman harcama
vb. nedenlerle kitle ileti im araçlarına yönelmektedirler.

1.1.2. Genel Gündem ve Siyasal Gündem

Özellikle kitle ileti im araçları toplumun gündeminin belirlenmesinde
önemli rol oynamaktadır. nsanlar toplumda medyana gelen önemli konuları
ilk olarak kitle ileti im araçlarından ö renirler. Bunun en önemli nedenlerinden
biri, kitle ileti im araçlarının kamuyu ilgilendiren konularda halkın en önde
gelen enformasyon kayna ı olmasıdır (Erdo an ve Alemdar 1990: 146). nsanlar
böylece hem toplumun gündemindeki öncelikli konuları ö renirken, hem de
bunların önem derecesinin farkına varırlar. Kitle ileti im araçlarından elde et
mi oldukları bilgiyle insanlar konunun sosyal önemine ili kin de bir izlenim
edinmi olurlar (McCombs ve Shaw 1995: 143).

Günümüzde kitle ileti im araçlarının gündemine aldı ı, yer verdi i konula
rın kamunun gündemine girdi i ve kamu tarafından önemli olarak algılandı ı,
kitle ileti im araçlarında yer almayan konuların ise çok fazla tartı ılmadı ı gö
rülmektedir ( nceo lu 1993: 132). Konuların seçiminde gündeme ili kin önemli
bir bilgi kayna ı olan kitle ileti im araçları bireylerin kanaatlerinin belirlenme
sinde yegâne ba vuru aracı olmaktadır.

Zaten, kitle ileti im araçlarının siyasi kanaat ve oy verme açısından insan
davranı larını etkiledi i dü ünülecek olursa, ileti im araçlarının içeri ini olu
turan haber, bilgi ve yorumların suskunluk sarmalı kuramından hareketle ne
kadar etkili oldu unu görmek mümkündür.

Demokratik toplumlarda, yöneticilerin belirlenmesi ve siyasal katılma bü
yük önem ta ımaktadır. Siyasal ki ilerin medya vasıtasıyla toplumla olan ili ki
lerinin devam etmesinde önemli bir görev üstlenmektedir. Bireylerin siyasal
gündeme ili kin alaca ı bilgilerde medyadan gelen içerikler önemli olmaktadır.

Dolayıysa, demokratik toplumlarda seçmenlerin kendi yöneticilerini belir
lemeleri, i ba ına getirmeleri hem de onları denetleyip, görevlerini sürdürme
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veya yönetimden ulakla tırılmalarını sa layan en temel araçlardan bir tanesi oy
vermedir (Kalender 2000: 23). Siyasal katılmanın bir ekli olarak oy verme dav
ranı ının altında ise kitle ileti im araçlarına ba lı kararlı veya kararsız seçmen
üzerinde siyasal gündeme ili kin bilgilenme büyük önem ta ımaktadır.

1.1.3. Bilgi Edinme ve Siyasal Bilgi Edinme

Gerek genel anlamda gerekse siyasal anlamda bilgi edinme son derce
önemli bir olgu ve vatanda lık hakkı olarak kar ımıza çıkmakta ve bu ba lam
da da kitle ileti im araçları ba at bir rol üstlenmektedir. Bir hak olarak bilgi
edinmenin bu denli öneme sahip olması, bünyesinde ta ıdı ı özelliklerden ve
vatanda lar için sa lamı oldu u olanaklardan kaynaklanmaktadır (Arklan,
2009: 183).

Bu ba lamda, en temel i levlerinden biri haber ve bilgi verme olan kitle ile
ti im araçları ise, ülke ve dünya gündeminde meydana gelen olaylar, geli me
ler, sorunlar ve de i en artlarla ilgili bilgi vermek suretiyle toplumun ve birey
lerin bunları ö renmesini, bu sorunlar konusunda toplumsal görü olu turul
masını sa lamaktadır. Kitle ileti im araçlarının bilgi verme i levi habere esas
olacak olay, fikir ve geli meye insanların ula malarını, bunları üretmelerini ve
yaymalarını içermektedir (Güz 2005: 14).

Her eyden önce medya bireyler için toplum ve dünya hakkında bilgi al
ma/edinme kayna ı oldu u gibi bireylerin merak ve ilgilerinin tatmin edilme
sinde de rol oynamaktadır. Bireylerin çevresine ve dünyaya dair ö renme iste
inde medya ilk sıralardadır (McQuail 1994: 78).

Medya ile birlikte siyasal izleyici kitlesi de sürekli olarak geni lemektedir.
Eskilerin siyasal toplantıları ve teknolojik yetersizlikleri dikkate alındı ında
bugün haberler, siyasal konular, siyasal görü meler ve tartı malar siyasi konu
larda bilgi arayanlara alternatif bakı açısı sunmaktadır. Bu sayede medyayı
takip eden insanlar hem kendisine ula an mesajları hem de kendi fikirlerini tek
rar gözden geçirerek daha sa lam bilgi edinebilmektedir.

Bili imin ya da siyasal bilginin, eyleme geçebilmenin temel ko ullarından
oldu u tartı masızdır. Bireyin siyasal eyleme geçebilmesi, onun kendisini yöne
tenlerden bir ey beklemesi durumunda olasıdır. Siyasal bilgi, bili sel bir kolay
lık veya hazırlık olu turarak siyasal katılmayı ve siyasal katılma türlerini artır
maktadır (Kalaycıo lu 1983: 42).
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Sonuçta bireylerin siyasal olaylara ili kin bilgi edinmeleri, o bilgileri yo
rumlamaları, kendi toplumsal sorunları ile ba lantısını kurmalarını kolayla tı
rırken, aynı ölçüde siyasal katılma e ilimlerini arttırmaktadır.

Medya ve siyaset arasındaki ili kinin siyasal bilgilenme düzeyinde önemi
büyüktür. Kitle ileti im araçları bireylere bir günde a ırı oranda enformasyon
vermektedir (Güne 1996: 808). McCombs ve Shaw’a göre medyanın insanlar
arasındaki bilgi de i imini etkileme gücü kitle ileti imi araçlarının en önemli
yanlarından birisini olu turmaktadır (McCombs, Danielian ve Wanta 1995: 282).

Yine yapılan ara tırmalarda medya kullanımı ile siyasal bilgilenme arasın
da nasıl bir ili kinin oldu u görülmektedir (Shaker 2009: 810). Siyasal bilgilen
me, bireylerin oy verme davranı ı ile ilgili tüm yakla ımlarında anahtar bir un
surdur. Bu unsurlardan ilki, siyasal sistemin i leyi ine yönelik bilgilenmedir.
kinci olarak bilgilenme gündeme ve siyasi tartı malara yönelik bilgiyi kapsa
maktadır. Son olarak ise siyasi aktörlere ve ideolojik farklılıklara yönelik bilgi
lenmeyi içermektedir (Grönlund 2007: 400).

Dolayısıyla, kitle ileti im araçlarından yayılan siyasal bilgiler toplumun
gündeminde yer alırken aynı zamanda tartı malara da yön vermektedir. Böyle
ce kamuoyunda tartı ılan konular daha fazla bilgi edinmeye zemin hazırlamı
olur. Sonuçta, siyasal açıdan daha fazla bilgilenen bireyler, siyasal konularda
daha bilinçli ve seçici olmak zorunda kalır. Seçici olan, konuyu bilen, tartı ma
lardan haberdar olan bireyler daha rasyonel tercih yapabilmektedirler.

Kalaycıo lu’na (1983:42) göre, siyasal bilgi bili sel bir kolaylık veya hazırlık
yaratarak siyasal katılmayı artırmakta ve etkilemektedir. Ayrıca, bireyin siyasal
bilgisi arttıkça ba vurabilece i siyasal katılma türlerinin çe it ve sayısı artabile
cektir. Bireyin siyasal bilgisi ne denli fazla ise o derecede, sadece oy vermek ile
yetinmek gibi bir katılma türüne saplanıp kalmayacak, fakat bu tür kolay siya
sal katılma türlerinin çe it ve sayısı artabilecektir. Bireyin siyasal bilgisi ne denli
fazla ise o derecede, sadece oy vermek ile yetinmek gibi bir katılma türüne de
saplanıp kalmayacaktır.

Görüldü ü gibi siyasal katılmayı attırmanın ba lıca unsurunu “bilgi” olu
turmaktadır. Siyasal bilgi arttıkça, hem siyasal kaynaklar çe itlenmekte hem de
siyasal katılım artmaktadır. Siyasal sistemin yapısı ve i leyi i hakkında bilgiye
sahip olmadan, etkin bir siyasal katılmada bulunmak mümkün de ildir (Özkan
2004: 99).
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1.2. lgili Çalı malar

Siyasal bilgilenmede kitle ileti im araçlarının rolü ve etkileri ile ilgili olarak
yarım yüzyıla yakın bir zamandan beri yürütülen çalı malarla zengin bir litera
tür olu turulmu tur. A a ıda söz konusu literatürde yer alan bazı önemli ça
lı malar sunulmaktadır. Bu çalı malarda siyasal bilgilenme sürecinde medya
nın önemli rol ve etkilere sahip oldu u görü ü üzerinde ısrarla durulmu tur.
Ayrıca medyanın bireylerin günlük hayatına daha fazla girmesinin siyasal bil
gilenme sürecinde medyaya olan gereksinimi daha da arttırdı ı ara tırmalarda
altı çizilen önemli bir bulgudur.

Yıl Yazar (lar) Çalı manın smi

1975 Philip H. Melanson “Political Science and Political Knowledge”

1979 Eugene F. Miller “Metaphor and Political Knowledge”

1980 Alexis S. Tan “Mass Media Use, Issue Knowledge and Political Invol
vement”

1987 Robert Huckfeldt and John Sprague “Networks in Context: The Social Flow of Political Infor
mation”

1988 Robert Huckfeldt and John Sprague “Choice, Social Structure, and Political Information: The
Information Coercion of Minorities”

1989 Dan Berkowitz, and David, Pritchard “Political Knowledge and Communication Resources”

1993 Michael X. Delli Carpini ad Scott Kee
ter

“Measuring Political Knowledge: Putting First Things
First”

1994 Steven H. Chaffee, Xinshu Zhao and
Glenn Leshner

“Political Knowledge and the Campaign Media of 1992”

1995 Nurettin Güz “Siyasal Tercihleri Belirlemede Kitle leti im Araçlarının
Rolü: Mart 1994 Yerel Seçimleri Ankara Örne i”.

1996 Sadık Güne “Medya ve Siyasal Bilgilenme”

1998 Eksterowicz, Anthony J., Robert, Ro
berts and Adrian Clark

“Public Journalism and Public Knowledge”

1999 Jeffery J. Mondak “Reconsidering the Measurement of Political Knowledge”

1999 Jack M. Mcleod, Dietram A. Scheufele,

and Patricia Moy

“Community, Communication, and Participation:The Role
of Mass Media and Interpersonal Discussion in Local
Political Participation”

2000 Thomas J. Johnson and Barbara K.
Kaye

“Using is Believing: The nfluence of Reliance on the Cre
dibility of Online Political Information Among Politically
nterested Internet Users”

2000 Michael McDevitt and Steven Chaffee “Closing Gap in Political Communication and Knowled
ge”

2001 Christopher Michael Federico “Epistemic Motivation and the Uses of Political Knowled
ge”

2002 Serdar Öztürk “Siyasal Bilgilenmede Medyanın Yeri le lgili Kar ıla tır
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malı Bir nceleme”.

2002 Barbara K. Kaye and Thomas J. John
son

“Online and in the Know Uses and Gratifications of the
Web for Political Information”

2003 Ahmet Kalender “Seçmenin Karar Verme Sürecinde leti im Araç ve Yön
temlerinin Önemi Üzerine Bir Ara tırma”.

2004 Barbara K. Kaye and Thomas J. John
son

“A Web for All Reasons: Uses and Gratifications of Inter
net Components for Political Information”

2005 William P. Eveland, Andrew F. Hayes,

Dhavan V. Shah, and Nojin Kwak

“Understanding the Relationship Between

Communication and Political Knowledge:

A Model Comparison Approach Using Panel Data”

2006 Kimmo Grönlund and Henry Milner “The Determinants of Political Knowledge in Comparative
Perspective”

2006 de Vreese, Claes H; Boomgaarden,
Hajo

“News, Political Knowledge and Participation: The Diffe
rential Effects of News Media Exposure on Political
Knowledge and Participation”

2007 Henry Milner “Political Knowledge and Participation Among Young
Canadians and Americans”

2007 ükrü Balcı ve Ahmet Tarhan “Siyasal Bilgilenme ve nternet: 22 Temmuz 2007 Genel
Seçimleri nde Bir Kullanımlar Ve Doyumlar Ara tırması”.

2007 Tiffany Lynn Thomson “Examining Dimensions of Political Discussion and Politi
cal Knowledge”

2008 Ran Wei and Ven hwei Lo “News Media Use and Knowledge About the 2006 U.S.
Midterm Elections: Why Exposure Matters in Voter Lear
ning”

2008 Peter T. Leeson “Media Freedom, Political Knowledge, and Participation”

2008 Todd Charles Trautman “Local Television News, Political Participation and Politi
cal Knowledge”

2009 By Lee Shaker “Citizens’ Local Political Knowledge and The Role of
Media Access”

2010 Ian Bremmer and Preston Keat “The Fat Tail:The Power of Political Knowledge in an
Uncertain World”

2010 ükrü Balcı ve Hüsamettin Akar “Siyasal Bilgilenmede leti im Araç ve Yöntemlerinin
Önem Düzeyi: 29 Mart 2009 Yerel Seçimleri Konya Ara
tırması”.

2011 Adem Do an ve Göksel Göker “Yerel Seçimlerde Seçmenlerin Siyasal Bilgi Düzeyi: Elazı
Seçmeni Örne i”

2. YÖNTEM

Bu ba lık altında, yapılan ara tırmanın modeli, evreni ve örneklemi, veri
toplama araçları, elde edilen verilerin de erlendirilmesinde yararlanılan istatis
tiksel yöntemler ve ortaya konulmaya çalı ılan ara tırma soruları ile ilgili bilgi
ler verilmektedir.
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2.1. Ara tırmanın Modeli

Bu ara tırma genel tarama modelinde olup; çalı manın ba ımlı ve ba ımsız
de i kenleri arasında kar ıla tırmalı ili kisel tarama yapılmı tır. Selçuk Üniver
sitesi ö rencileri üzerinde, genel ve siyasal gündeme ili kin bilgi edinmede
medya kullanım alı kanlıklarını ortaya koymak amacıyla veriler toplanmı tır.

2.2. Ara tırmanın Uygulanması ve Örneklem

Katılımcıların genel ve siyasal gündeme ili kin bilgi edinmede medyayı
kullanım, medyaya güvenme ve medyadan etkilenme düzeylerini, genel ve si
yasal gündeme ilgi düzeylerini ve ilgilendikleri konuları tespit etmek üzere 01
11 Haziran 2010 tarihleri arasında Selçuk Üniversitesi Alaeddin Keykubat
Kampüsünde yer alan fakülte ve yüksekokullarla, Meram’da bulunan e itim
fakültesinde ö renim gören ö renciler üzerinde bir saha ara tırması gerçekle
tirilmi tir. Örneklem seçiminde tesadüfi örneklem esas alınmı tır. Ara tırmada
yüzyüze görü me yöntemi kullanılarak toplam 500 anket uygulanmı , yapılan
ön inceleme neticesinde 475 anket formunun analiz için uygun oldu u görül
mü tür.

2.3. Veri Toplama Araçları

Genel ve siyasal gündeme ili kin bilgi edinmede medya kullanımı açısın
dan ara tırmaya katılanların nasıl bir durum ve tutum içerisinde olduklarını
ortaya koymak amacıyla 3 ana bölümden olu an 41 soruluk bir anket formu
hazırlanmı tır. lk bölüm genel gündeme ili kin olup, bu bölümde genel gün
deme ili kin bilgi edinmede medya kullanım düzeyini ortaya koymaya yönelik
5’li (1= hiç kullanmıyorum, 5= her zaman kullanıyorum) likert skalasıyla hazır
lanmı 5; medyaya güvenme düzeyini ortaya koymaya dönük 5’li (1= hiç gü
venmiyorum, 5= çok güveniyorum) likert skalasıyla hazırlanmı 5; medyadan
etkilenme düzeyini ortaya koymak üzere 5’li (1= hiç etkilemiyor, 5= çok etkili
yor) likert skalasıyla hazırlanmı 5; genel gündeme ilgi düzeyini belirlemeye
dönük 1 ve genel gündeme ili kin ilgilenilen konuları tespit etmeye yönelik 1
olmak üzere toplam 18 soru yer almaktadır. kinci bölüm siyasal gündeme ili
kin olup, yine bu bölümde ilk bölümde oldu u gibi siyasal gündeme ili kin
bilgi edinmede medya kullanım düzeyini ortaya koymaya yönelik 5’li (1= hiç
kullanmıyorum, 5= her zaman kullanıyorum) likert skalasıyla hazırlanmı 5;
medyaya güvenme düzeyini ortaya koymaya dönük 5’li (1= hiç güvenmiyorum,
5= çok güveniyorum) likert skalasıyla hazırlanmı 5; medyadan etkilenme dü
zeyini ortaya koymak üzere 5’li (1= hiç etkilemiyor, 5= çok etkiliyor) likert ska
lasıyla hazırlanmı 5; siyasal gündeme ilgi düzeyini belirlemeye dönük 1 ve
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siyasal gündeme ili kin ilgilenilen konuları tespit etmeye yönelik 1 olmak üzere
toplam 18 soru bulunmaktadır. Üçüncü ve son bölüm ise, oy vermeyi dü ünü
len partiye ba lılık düzeyini tespit etmeye dönük 1, mevcut siyasi görü ü orta
ya koymak üzere 1 ve sosyo demografik özelliklerle ilgili 4 sorudan olu mak
tadır.

Anket formu sahada uygulanmadan önce 30 ki i üzerinde bir ön teste tabi
tutulmu , anla ılırlık ve analizlere uygunluk düzeyi tespit edilerek gerekli dü
zenlemeler yapılmı , ankete son ekli verilmi tir.

2.4. Verilerin Analizi ve Kullanılan Testler

Alan ara tırmasından elde edilen veriler SPSS 17.0 istatistik programı kul
lanılarak elektronik ortamda i lenmi tir. Verilerin analizinde sırasıyla, katılım
cıların sosyo demografik özelliklerine, genel ve siyasal gündeme ili kin görü
lerine yönelik verileri ortaya koymak amacıyla betimleyici istatistik teknikle
rinden yararlanılmı tır. Ara tırmaya katılanların genel ve siyasal gündeme ili
kin bilgi edinmede medya kullanımının genel özellikler açısından sergiledi i
farklıla mayı ortaya koymak üzere ba ımsız örneklem t tesi ve tek yönlü var
yans analizi (ANOVA ); genel ve siyasal gündeme ili kin bilgi edinmede medya
kullanımı ile genel ve siyasal gündeme ilgi düzeyi arasındaki ili kiyi, genel ve
siyasal gündeme ili kin bilgi edinmede medya kullanımları arasındaki ili kiyi
ve genel ve siyasal gündeme ilgi düzeyleri arasındaki ili kiyi gözler önüne ser
mek üzere korelasyon analizi kullanılmı tır.

2.5. Ara tırma Soruları

Çalı mada a a ıdaki ara tırma sorularına cevap bulunmaya çalı ılmakta
dır:

Ara tırma Sorusu 1: Genel gündeme ili kin bilgi edinmede medya, kulla
nım, güvenme ve etkilenme düzeyi açısından ne durumdadır?

Ara tırma Sorusu 2: Genel gündeme ilgi düzeyi nedir ve hangi konularla
ilgilenilmektedir?

Ara tırma Sorusu 3: Siyasal gündeme ili kin bilgi edinmede medya, kulla
nım, güvenme ve etkilenme düzeyi açısından ne durumdadır?

Ara tırma Sorusu 4: Siyasal gündeme ilgi düzeyi nedir ve hangi konularla
ilgilenilmektedir?

Ara tırma Sorusu 5: Genel gündeme ili kin bilgi edinmede medya kullanım
düzeyi, medyaya güvenme düzeyi ve medyadan etkilenme düzeyi ara tırmaya
katılanların genel özellikleri ve genel gündeme ilgi düzeyi açısından nasıl bir
ili ki/farklıla ma sergilemektedir?
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Ara tırma Sorusu 6: Siyasal gündeme ili kin bilgi edinmede medya kulla
nım düzeyi, medyaya güvenme düzeyi ve medyadan etkilenme düzeyi ara
tırmaya katılanların genel özellikleri ve siyasal gündeme ilgi düzeyi açısından
nasıl bir ili ki/farklıla ma sergilemektedir?

Ara tırma Sorusu 7: Genel ve siyasal gündeme ili kin bilgi edinmede med
yayı kullanım, medyaya güvenme ve medyadan etkilenme düzeyleri ve genel
ve siyasal gündeme ilgi düzeyleri arasındaki ili ki/etkile im nasıldır?

3. ARA TIRMA BULGULARI

3.1. Ara tırmaya Katılanların Genel Özellikleri

Ara tırmaya katılanlara genel özellikleri itibariyle bakıldı ında;
Ara tırmaya katılanların %45,5’i erkek, %54,1’i kadındır. %0,4’ü ise, cinsi

yetine ili kin bilgi vermemi tir.
Evli olanların oranı %2,1, bekar olanların oranı %97,7 ve medeni durumu

na ili kin bilgi vermeyenlerin oranı %0,2’dir.
En dü ük ara tırmaya katılan ya ı 17, en yüksek ara tırmaya katılan ya ı

49, ara tırmaya katılanların ya larının aritmetik ortalaması 21,50, standart sap
ması 2,27’dir. Ara tırmaya katılanların ya ı kategorilendirildi inde ise,
%61,1’inin 21 24 arası, %31,6’sının 17 20 arası, %6,1’inin 25 ve üzeri ya gru
bunda yer aldı ı, %1,3’ünün de bu soruyu cevapsız bıraktı ı görülmektedir.

En dü ük aylık ortalama aile geliri 400 TL, en yüksek 10000 TL’dir. Bu
do rultuda, aylık ortalama aile gelirinin aritmetik ortalaması 1551,41 TL, stan
dart sapması 965,14 TL’dir. Aylık ortalama aile geliri kategorilendirildi inde
ise, katılımcıların %48,2’sinin 751 1500 TL arası, %20’sinin 750 TL ve a a ısı,
%18,7’sinin 1501 2250 TL arası, %13,1’inin 2251 TL ve üzeri aylık ortalama aile
gelirine sahip oldu u anla ılmaktadır.

Oy vermeyi dü ündü ü partiye ba lılı ı orta düzeyde olanların oranı
%42,9, güçlü olanların oranı %23,2, zayıf olanların oranı %14,5, çok güçlü olan
ların oranı %10,9, çok zayıf olanların oranı %7,6 ve oy vermeyi dü ündü ü par
tiye ba lılık düzeyine ili kin bilgi vermeyenlerin oranı %0,8’dir.

Ara tırmaya katılanların %45,1’i kendisini siyasi görü olarak hiçbir kate
goride görmezken, %27,6’sı merkez sa , %10,7’si merkez sol, %8,6’sı radikal sa
ve %6,1’i radikal sol olarak de erlendirmektedir. %1,9’u ise, bu soruyu cevapsız
bırakmı tır.

3.2. Genel Gündeme li kin Görü ler

Bu ba lık altında, genel gündeme ili kin bilgi edinmede medyayı kullanma
düzeyi, medyaya güvenme düzeyi ve medyadan etkilenme düzeyi ortaya ko
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nulmakta, ardından genel gündeme ilgi düzeyi ve genel gündeme ili kin ilgile
nilen konular açıklanmaya çalı ılmaktadır.

3.2.1. Genel Gündeme li kin Bilgi Edinmede Medya Kullanımı

Genel gündeme ili kin bilgi edinmede medya kullanımını farklı boyutlarıy
la sorgulamak amacıyla, medyayı kullanım düzeyi, medyaya güvenme düzeyi
ve medyadan etkilenme düzeyi olmak üzere medya kullanımı üç kategori al
tında de erlendirilmi tir. Tablo 1’de de görülece i üzere televizyonun, radyo
nun, gazetenin, derginin ve internetin her bir kategori içerisinde nasıl bir da ı
lım sergiledi i, ne düzeyde tercih edildi i söz konusu araçların aritmetik orta
lamaları ve standart sapmaları alınarak ortaya konulmu tur. Bu ba lamda,
aritmetik ortalamalar göz önüne alındı ında, genel gündeme ili kin bilgi edin
mede hiçbir araç her zaman kullanılmamakta, hiçbir araca çok fazla güvenil
memekte ve hiçbir araçtan edinilen bilgilerin tutumları çok etkiledi i dü ünül
memektedir.

Tablo 1: Genel Gündeme li kin Bilgi Edinmede Medya Kullanımı

Genel Gündeme
li kin Bilgi
Edinmede

Medyayı Kullanım Düzeyi Medyaya Güvenme
Düzeyi

Medyadan Etkilenme
Düzeyi

N A.O. S.D. N A.O. S.D. N A.O. S.D.

Televizyon 473 3,49 1,22 472 2,80 1,09 473 3,23 1,11

Radyo 470 2,19 1,07 469 2,96 ,96 472 2,80 1,07

Gazete 472 3,39 1,07 473 3,18 1,07 473 3,51 ,99

Dergi 462 2,13 1,05 468 2,94 1,04 470 2,88 1,13

nternet 475 3,96 1,10 473 3,12 1,10 474 3,45 1,08

Genel gündeme ili kin bilgi edinmede medyayı kullanım düzeyi açısından ilgili
araçlara bakıldı ında, birinci sırayı internetin (A.O.=3,96) aldı ı, bunu sırasıyla
televizyonun (A.O.=3,49) ve gazetenin (A.O.=3,39) takip etti i, en son sırada ise
derginin (A.O.=2,13) ve radyonun (A.O.=2,19) yer aldı ı görülmektedir. Ayrıca,
genel gündeme ili kin bilgi edinmede kullanım düzeyleri sorgulanan araçların,
1,05 ile 1,22 arasında de i en standart sapmalara sahip oldu u gözlenmektedir.
Kullanım düzeyleri anlamında her araç kendi içerisinde bir de erlendirmeye
tabi tutuldu unda ise;

televizyonu, ara tırmaya katılanların %31,8’i ço u zaman, %24’ü her za
man, %20,8’i bazen ve %15,2’si nadiren kullanırken, %7,8’i hiç kullanmamakta
dır. Soruyu cevapsız bırakanların oranı %0,4’tür.
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radyoyu, ara tırmaya katılanların %36,2’si nadiren kullanırken, %29,9’u hiç
kullanmamaktadır. Bunların dı ında, %19,2’si bazen, %10,9’u ço u zaman ve
%2,7’si her zaman kullanmaktadır. Soruyu cevapsız bırakanların oranı %1,1’dir.

gazeteyi, ara tırmaya katılanların %31,2’si ço u zaman, %30,5’i bazen,
%17,3’ü nadiren ve %16,6’sı her zaman kullanırken, %3,8’i hiç kullanmamakta
dır. Soruyu cevapsız bırakanların oranı %0,6’dır.

dergiyi, ara tırmaya katılanların %32,8’i hiç kullanmazken, %31,6’sı nadi
ren, %21,7’si bazen, %8,8’i ço u zaman ve %2,3’ü her zaman kullanmaktadır.
Soruyu cevapsız bırakanların oranı %2,7’dir.

interneti, ara tırmaya katılanların %39,6’sı her zaman, %32,4’ü ço u za
man, %16,2’si bazen, ve % 8’i nadiren kullanırken, %3,8’i hiç kullanmamaktadır.

Genel gündeme ili kin bilgi edinmede medyaya güvenme düzeyi açısından ilgili
araçlar incelendi inde, en fazla güvenilen aracın gazete (A.O.=3,18) ve internet
(A.O.=3,12) oldu u, bunu sırasıyla radyonun (A.O.=2,96) ve derginin
(A.O.=2,94) izledi i, en az güvenilen aracın ise televizyon (A.O.=2,80) oldu u
anla ılmaktadır. Bununla birlikte, genel gündeme ili kin bilgi edinmede güve
nilme düzeyleri belirlenmeye çalı ılan araçların, 0,96 ile 1,10 arasında de i en
standart sapmalara sahip oldu u görülmektedir. Güvenilme düzeyleri açısın
dan her araç kendi içerisinde de erlendirildi inde ise;

televizyona, ara tırmaya katılanların %30,1’i güvenme konusunda kararsız
kalırken, %28,4’ü güvenmekte, %23,2’si güvenmemekte, %14,9’u hiç güvenme
mekte ve %2,7’si çok güvenmektedir. Soruyu cevapsız bırakanların oranı
%0,6’dır.

radyoya, ara tırmaya katılanların %40,4’ü güvenme konusunda kararsızlık
ya arken, %29,1’i güvenmekte, %17,9’u güvenmemekte, %9,3’ü hiç güvenme
mekte ve %2,1’i çok güvenmektedir. Soruyu cevapsız bırakanların oranı
%1,3’tür.

gazeteye, ara tırmaya katılanların %36,2’si güvenmekte, %29,9’u kararsız
kalmakta, %17,3’ü güvenmemekte, %8,2’si hiç güvenmemekte ve %8’i çok gü
venmektedir. Bu soruyu cevapsız bırakanların oranı %0,4’tür.

dergiye, ara tırmaya katılanların %37,9’u güven duyma noktasında karar
sızlık içerisindeyken, %27,2’si güvenmekte, %17,9’u güvenmemekte, %11,6’sı
hiç güvenmemekte ve %4’ü çok güvenmektedir. Bu soruyu cevapsız bırakanla
rın oranı %1,5’tir.

internete, ara tırmaya katılanların %34,3’ü güvenme hususunda kararsız
bir durumdayken, %29,9’u güvenmekte, %15,8’i güvenmemekte, %10,1’i hiç
güvenmemekte ve %9,5’i çok güvenmektedir. Bu soruyu cevapsız bırakanların
oranı %0,4’tür.
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Genel gündeme ili kin bilgi edinmede medyadan etkilenme düzeyi açısından ilgili
araçlar bir incelemeye tabi tutuldu unda, en fazla gazeteden (A.O.=3,51) edini
len bilgilerin tutumları etkiledi i, bunu sırasıyla internetin (A.O.=3,45) ve tele
vizyonun (A.O.=3,23) takip etti i, tutumlar üzerinde en az etkiye ise radyonun
(A.O.=2,80) ve derginin (A.O.=2,88) sahip oldu u gözlenmektedir. Bunun yanı
sıra, genel gündeme ili kin bilgi edinirken etki düzeyleri ölçülmeye çalı ılan
araçların, 0,99 ile 1,13 arasında de i en standart sapmalara sahip oldu u anla
ılmaktadır. Etki düzeyleri bakımından her araç kendi içerisinde de erlendiri
lecek oldu unda ise;

televizyondan edindi i bilgilerden, ara tırmaya katılanların %49,3’ü etki
lenmekte, %18,7’si etkilenmemekte, %16,4’ü kararsız kalmakta, %9,5’i hiç etki
lenmemekte ve %5,7’si çok etkilenmektedir. Bu soruyu cevapsız bırakanların
oranı %0,4’tür.

radyodan edindi i bilgilerden, ara tırmaya katılanların %32,2’si etkilen
mekte, %27,8’i kararsızlık ya amakta, %23,6’sı etkilenmemekte, %14,9’u hiç et
kilenmemekte ve %0,8’i çok etkilenmektedir. Bu soruyu cevapsız bırakanların
oranı %0,6’dır.

gazeteden edindi i bilgilerden, ara tırmaya katılanların %53,1’i etkilen
mekte, %19,8’i kararsızlık içerisinde bulunmakta, %11,8’i etkilenmemekte,
%9,9’u çok etkilenmekte ve %5,1’i hiç etkilenmemektedir. Bu soruyu cevapsız
bırakanların oranı %0,4’tür.

dergiden edindi i bilgilerden, ara tırmaya katılanların %32,2’si etkilenmek
te, %26,7’si kararsız bir durumda bulunmakta, %21,3’ü etkilenmemekte,
%14,9’u hiç etkilenmemekte ve %3,8’i çok etkilenmektedir. Bu soruyu cevapsız
bırakanların oranı %1,1’dir.

internetten edindi i bilgilerden, ara tırmaya katılanların %43,2’si etkilen
mekte, %21,7’si kararsız kalmakta, %14,7’si etkilenmemekte, %14,3’ü çok etki
lenmekte ve %5,9’u hiç etkilenmemektedir. Bu soruyu cevapsız bırakanların
oranı %0,2’dir.

Sonuç olarak, kullanım düzeyi açısından internet, güvenme ve etkilenme
düzeyi açısından gazete di er araçlara nazaran daha yüksek bir ortalamaya sa
hipken, gerek kullanım, gerek güvenme ve gerekse etkilenme düzeyi açısından
dergi ve radyo en dü ük ortalamayı almaktadır. Bu durum da, örneklemin
gençlerden olu ması nedeniyle internet kullanımının ço u alanda oldu u gibi
genel gündeme ili kin bilgilenmede de hayli yaygın oldu unun, bununla birlik
te geleneksel bir medya organı olan gazetenin günümüzde genel gündeme ili
kin bilgilenme noktasında hala güvenilme ve etkileme düzeyi bakımından en
önde gelen araç oldu unun bir göstergesidir.
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3.2.2. Genel Gündeme lgi Düzeyi ve lgilenilen Konular

Ara tırmaya katılanların genel gündeme ilgi düzeyleri ve ilgilendikleri ko
nular Tablo 2’de bulunan veriler do rultusunda ortaya konuldu unda, katılım
cıların genel gündeme daha çok orta (%47,2) ve güçlü (%36,8) bir ilgi düzeyine
sahip oldu u; genel gündeme ili kin konular içerisinden ise, en fazla siyasi içe
rikli konularla (%27,6) ilgilendikleri, bunu sırasıyla e itim (%19,2), spor (%16,4)
ve kültür sanat (%15,8) içerikli konuların takip etti i, en az ilgilenilen konuların
ise ekonomik (%4,2) ve sa lık (%6,5) içerikli konular oldu u anla ılmaktadır.
Buradan hareketle katılımcıların genel gündeme ilgili oldukları, genel gündem
içerisinde ise, en fazla siyasi konuları cazip bulurken ve o yönde bilgilenme im
kanına sahip olurken, ekonomik ve sa lık konularının pek de ilgilerini çekme
di i, bu nedenle de bu konularla ilgili bilgilenmede di er konulara nazaran da
ha çekimser kaldı ı söylenebilir.

Tablo 2: Genel Gündeme lgi Düzeyi ve lgilenilen Konular

LG
D
Ü
ZE
Y

Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Toplamlı Yüzde

Çok Zayıf 4 ,8 ,8 ,8

Zayıf 25 5,3 5,3 6,1

Orta 224 47,2 47,3 53,4

Güçlü 175 36,8 36,9 90,3

Çok Güçlü 46 9,7 9,7 100,0

Toplam 474 99,8 100,0

Cevapsız 1 ,2

TOPLAM 475 100,0

LG
LE
N
LE
N
K
O
N
U
LA
R

Siyasi çerikli Konular 131 27,6 27,6 27,6

Ekonomik çerikli Konular 20 4,2 4,2 31,8

Sa lık çerikli Konular 31 6,5 6,5 38,3

E itim çerikli Konular 91 19,2 19,2 57,5

Kültür Sanat çerikli Konular 75 15,8 15,8 73,3

Spor çerikli Konular 78 16,4 16,4 89,7

Hepsi 49 10,3 10,3 100,0

TOPLAM 475 100,0 100,0

3.3. Siyasal Gündeme li kin Görü ler

Bu ba lık altında, tıpkı genel gündeme ili kin görü ler ba lı ı altında oldu
u gibi, siyasal gündeme ili kin bilgi edinmede medyayı kullanma düzeyi,

medyaya güvenme düzeyi ve medyadan etkilenme düzeyi ele alınmakta, ar
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dından siyasal gündeme ilgi düzeyi ve siyasal gündeme ili kin ilgilenilen konu
lar incelenmektedir.

3.3.1. Siyasal Gündeme li kin Bilgi Edinmede Medya Kullanımı
Siyasal gündeme ili kin bilgi edinmede medya kullanımını farklı yönleriyle

ortaya koymak üzere, medyayı kullanım düzeyi, medyaya güvenme düzeyi ve
medyadan etkilenme düzeyi eklinde medya kullanımı üç kategori altında de
erlendirilmi tir. Tablo 3’te yer alan verilerden de anla ılaca ı üzere televizyo

nun, radyonun, gazetenin, derginin ve internetin her bir kategori içerisinde na
sıl bir da ılım sergiledi i, ne düzeyde tercih edildi i söz konusu araçların arit
metik ortalamaları ve standart sapmaları alınarak tespit edilmi tir. Bu ba lam
da, aritmetik ortalamalar göz önünde bulunduruldu unda, siyasal gündeme
ili kin bilgi edinmede hiçbir araç her zaman kullanılmamakta, hiçbir araca çok
fazla güvenilmemekte ve hiçbir araçtan edinilen bilgilerin tutumları çok etkile
di i dü ünülmemektedir.

Tablo 3: Siyasal Gündeme li kin Bilgi Edinmede Medya Kullanımı

Siyasal Gündeme li kin
Bilgi Edinmede

Medyayı Kullanım
Düzeyi

Medyaya Güvenme
Düzeyi

Medyadan Etkilenme
Düzeyi

N A.O. S.D. N A.O. S.D. N A.O. S.D.

Televizyon 474 3,59 1,17 474 2,81 1,14 473 3,04 1,20

Radyo 469 2,14 1,07 472 2,76 1,01 474 2,58 1,11

Gazete 474 3,52 1,11 471 3,15 1,13 474 3,24 1,16

Dergi 469 2,08 1,14 473 2,74 1,04 472 2,56 1,17

nternet 474 3,61 1,27 474 3,10 1,11 475 3,14 1,21

Siyasal gündeme ili kin bilgi edinmede medyayı kullanım düzeyi açısından ilgili
araçlar incelendi inde, en fazla kullanılan araçların sırasıyla internet
(A.O.=3,61), televizyon (A.O.=3,59) ve gazete (A.O.=3,52) oldu u, en az kullanı
lan araçlar kategorisinde ise dergi (A.O.=2,08) ve radyonun (A.O.=2,14) yer al
dı ı anla ılmaktadır. Bununla birlikte, siyasal gündeme ili kin bilgi edinmede
kullanım düzeyleri belirlenmeye çalı ılan araçların, 1,07 ile 1,27 arasında de i
en standart sapmalara sahip oldu u görülmektedir. Kullanım düzeyleri açı
sından her araç kendi içerisinde de erlendirildi inde ise,

televizyonu, ara tırmaya katılanların %38,1’i ço u zaman, %24,1’i her za
man, %17,3’ü bazen ve %14,3’ü nadiren kullanırken, %6,1’i hiç kullanmamak
tadır. Soruyu cevapsız bırakanların oranı %0,2’dir.

radyoyu, ara tırmaya katılanların %34,1’i hiç kullanmazken, %30,3’ü nadi
ren, %21,7’si bazen, %10,7’si ço u zaman ve %1,9’u her zaman kullanmaktadır.
Soruyu cevapsız bırakanların oranı %1,3’tür.
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gazeteyi, ara tırmaya katılanların %39,2’si ço u zaman, %24,4’ü bazen,
%18,7’si her zaman ve %10,7’si nadiren kullanırken, %6,7’si hiç kullanmamak
tadır. Soruyu cevapsız bırakanların oranı %0,2’dir.

dergiyi, ara tırmaya katılanların %41,1’i hiç kullanmazken, %25,1’i nadi
ren, %18,9’u bazen, %10,7’si ço u zaman ve %2,9’u her zaman kullanmaktadır.
Soruyu cevapsız bırakanların oranı %1,3’tür.

interneti, ara tırmaya katılanların %30,7’sii ço u zaman, %30,1’i her za
man, %18,7’si bazen, ve % 10,9’u nadiren kullanırken, %9,3’ü hiç kullanmamak
tadır. Soruyu cevapsız bırakanların oranı %0,2’dir.

Siyasal gündeme ili kin bilgi edinmede medyaya güvenme düzeyi açısından ilgili
araçlar bir incelemeye tabi tutuldu unda, en güvenilen araç olarak gazetenin
(A.O.=3,15) ve internetin (A.O.=3,10) görüldü ü, sırasıyla bu araçları televizyo
nun (A.O.=2,81), radyonun (A.O.=2,76) ve derginin (A.O.=2,74) izledi i gözlen
mektedir. Bunun yanı sıra, siyasal gündeme ili kin bilgi edinmede güvenilme
düzeyleri tespit edilmeye çalı ılan araçların, 1,01 ile 1,14 arasında de i en stan
dart sapmalara sahip oldu u anla ılmaktadır. Güvenilme düzeyleri açısından
her araç kendi içerisinde de erlendirilecek oldu unda ise;

televizyona, ara tırmaya katılanların %29,1’i güvenme konusunda kararsız
kalırken, %28’i güvenmekte, %21,7’si güvenmemekte, %16,8’i hiç güvenmemek
te ve %4,2’si çok güvenmektedir. Soruyu cevapsız bırakanların oranı %0,2’dir.

radyoya, ara tırmaya katılanların %39,6’sı güvenme konusunda kararsızlık
ya arken, %23,2’si güvenmekte, %20,4’ü güvenmemekte, %14,7’si hiç güven
memekte ve %1,5’i çok güvenmektedir. Soruyu cevapsız bırakanların oranı
%0,6’dır.

gazeteye, ara tırmaya katılanların %33,1’i güvenmekte, %29,1’i kararsız
kalmakta, %17,3’ü güvenmemekte, %10,1’i hiç güvenmemekte ve %9,7’si çok
güvenmektedir. Bu soruyu cevapsız bırakanların oranı %0,8’dir.

dergiye, ara tırmaya katılanların %39,8’i güven duyma noktasında karar
sızlık içerisindeyken, %21,9’u güvenmekte, %19,2’si güvenmemekte, %16,4’ü
hiç güvenmemekte ve %2,3’ü çok güvenmektedir. Bu soruyu cevapsız bırakan
ların oranı %0,4’tür.

internete, ara tırmaya katılanların %36,8’i güvenme hususunda kararsız
bir durumdayken, %27,8’i güvenmekte, %14,3’ü güvenmemekte, %11,2’si hiç
güvenmemekte ve %9,7’si çok güvenmektedir. Bu soruyu cevapsız bırakanların
oranı %0,2’dir.

Siyasal gündeme ili kin bilgi edinmede medyadan etkilenme düzeyi açısından ilgi
li araçlara bakıldı ında, birinci sırayı gazetenin (A.O.=3,24) aldı ı, bunu sırasıy
la internetin (A.O.=3,14) ve televizyonun (A.O.=3,04) takip etti i, en son sırada



TÜRK YAT ARA TIRMALARI DERG S  • 345

ise derginin (A.O.=2,56) ve radyonun (A.O.=2,58) yer aldı ı görülmektedir. Ay
rıca, siyasal gündeme ili kin bilgi edinmede etki düzeyleri sorgulanan araçların,
1,11 ile 1,21 arasında de i en standart sapmalara sahip oldu u gözlenmektedir.
Etki düzeyleri anlamında her araç kendi içerisinde bir de erlendirmeye tabi
tutuldu unda ise;

televizyondan edindi i bilgilerden, ara tırmaya katılanların %42,1’i etki
lenmekte, %19,6’sı kararsız kalmakta, %16,6’sı etkilenmemekte, %16’sı hiç etki
lenmemekte ve %5,3’ü çok etkilenmektedir. Bu soruyu cevapsız bırakanların
oranı %0,4’tür.

radyodan edindi i bilgilerden, ara tırmaya katılanların %26,5’i etkilenmek
te, %26,5’i kararsızlık ya amakta, %24,2’si etkilenmemekte, %22,3’ü hiç etki
lenmemekte ve %0,2’si çok etkilenmektedir. Bu soruyu cevapsız bırakanların
oranı %0,2’dir.

gazeteden edindi i bilgilerden, ara tırmaya katılanların %42,3’ü etkilen
mekte, %21,3’ü kararsızlık içerisinde bulunmakta, %15,2’si etkilenmemekte,
%11,2’si hiç etkilenmemekte ve %9,9’u çok etkilenmektedir. Bu soruyu cevapsız
bırakanların oranı %0,2’dir.

dergiden edindi i bilgilerden etkilenme noktasında, ara tırmaya katılanla
rın %26,9’u kararsız kalmakta, %24,6’sı hiç etkilenmemekte, %22,5’i etkilenme
mekte, %22,1’i etkilenmekte ve %3,2’si çok etkilenmektedir. Bu soruyu cevapsız
bırakanların oranı %0,6’dır.

internetten edindi i bilgilerden, ara tırmaya katılanların %37,5’i etkilen
mekte, %23,6’sı kararsız kalmakta, %14,5’i hiç etkilenmemekte, %14,3’ü etki
lenmemekte ve %10,1’i çok etkilenmektedir.

Sonuç olarak, bahsi geçen araçların siyasal gündeme ili kin bilgi edinmede
kullanım, güvenme ve etkilenme düzeyi açısından sergilemi oldukları da ılım
lar, genel gündeme ili kin bilgi edinmede ortaya çıkan da ılımlarla birebir ben
zerlik göstermektedir. Yani siyasal gündeme ili kin bilgi edinmede de tıpkı ge
nel gündeme ili kin bilgi edinmede oldu u gibi, kullanım düzeyi açısından in
ternet, güvenme ve etkilenme düzeyi açısından gazete di er araçlara kıyasla
daha yüksek bir ortalamaya sahipken, kullanım, güvenme ve etkilenme düzeyi
açısından en dü ük ortalamayı dergi ve radyo almaktadır. Bu sonuçlar, hedef
kitlesini gençlerin olu turdu u ara tırmada siyasal gündeme ili kin bilgi edin
mede internetin di er birçok alanda oldu u gibi yaygın oldu unun, geleneksel
kitle ileti im araçlarından gazetenin günümüzde de hala en güvenilir ve etki
gücü en yüksek araç oldu unun bir göstergesidir.
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3.3.2. Siyasal Gündeme lgi Düzeyi ve lgilenilen Konular

Katılımcıların siyasal gündeme duymu oldukları ilginin düzeyi ve ilgilen
dikleri konular Tablo 4’te yer alan veriler do rultusunda incelendi inde, katı
lımcıların siyasal gündeme daha çok orta (%47,2) ve güçlü (%28,6) bir ilgi düze
yine sahip oldu u; siyasal gündeme ili kin konular içerisinden ise, en fazla ya
sal düzenlemelere ili kin konulara (%38,5) ilgi duyarken, bunu siyasi parti faa
liyetlerine (%22,7) ve siyasi çeki melere (%15,6) ili kin konuların izledi i, en az
ise siyasal liderlere ili kin konularla (%10,5) ilgili oldu u gözlenmektedir. Bu
radan hareketle, katılımcıların genel anlamda siyasal gündemle ilgili oldukları,
söz konusu ilgilerini ise siyasal gündeme ili kin konular içerisinden en fazla
yasal düzenlemelerle ilgili olan konular üzerinde yo unla tırırken, siyasal li
derlere ili kin konulara di er konulara nazaran pek de ilgi göstermedikleri ifa
de edilebilir.

Tablo 4: Siyasal Gündeme lgi Düzeyi ve lgilenilen Konular

LG
D
Ü
ZE
Y

Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Toplamlı Yüzde

Çok Zayıf 15 3,2 3,2 3,2

Zayıf 54 11,4 11,4 14,5

Orta 224 47,2 47,2 61,7

Güçlü 136 28,6 28,6 90,3

Çok Güçlü 46 9,7 9,7 100,0

TOPLAM 475 100,0 100,0

LG
LE
N
LE
N
K
O
N
U
LA
R

Siyasal Liderlere li kin
Konular

50 10,5 10,5 10,5

Siyasi Parti Faaliyetlerine
li kin Konular

108 22,7 22,7 33,3

Siyasi Çeki melere li
kin Konular

74 15,6 15,6 48,8

Yasal Düzenlemelere
li kin Konular

183 38,5 38,5 87,4

Hepsi 55 11,6 11,6 98,9

Hiçbiri 5 1,1 1,1 100,0

TOPLAM 475 100,0 100,0

3.4. Genel Gündeme li kin Görü lerin Ara tırmaya Katılanların Genel
Özelliklerine Göre Durumu

Bu ba lık altında genel gündeme ili kin bilgi edinmede medya kullanım
düzeyi, medyaya güvenme düzeyi ve medyadan etkilenme düzeyinin ara tır
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maya katılanların genel özellikleri ve genel gündeme ilgi düzeyi açısından ser
giledi i ili ki/farklıla ma üzerinde durulmaktadır.

3.4.1. Genel Gündeme li kin Bilgi Edinmede Medya Kullanımının Ara
tırmaya Katılanların Genel Özelliklerine Göre Durumu

Genel gündeme ili kin bilgi edinmede medya kullanım düzeyi, medyaya
güvenme düzeyi ve medyadan etkilenme düzeyi televizyon, radyo, gazete,
dergi ve internet için ayrı ayrı cinsiyet, ya ve aylık ortalama aile geliri açısın
dan ele alındı ında a a ıdaki gibi bir durum ortaya çıkmaktadır1:

Televizyon; genel gündeme ili kin bilgi edinmede gerek kullanım düzeyi
(t= 2,12 df= 426 p< ,05), gerek güvenme düzeyi (t= 2,6 df= 427 p< ,05), gerekse
etkilenme düzeyi (t= 2,91 df= 412 p< ,005) bakımından yalnızca cinsiyet açısın
dan anlamlı bir farklıla ma sergilemekte; ya ve aylık ortalama aile geliri açı
sından herhangi bir farklıla ma durumu söz konusu olmamaktadır. Cinsiyet
açısından ortaya çıkan farklıla maya Tablo 5 do rultusunda bakıldı ında ise,
kadınların erkeklere nazaran genel gündeme ili kin bilgi edinmede televizyonu
daha fazla kullandı ı, daha fazla güvenilir buldu u ve ondan daha fazla etki
lendi i görülmektedir.

Radyo; genel gündeme ili kin bilgi edinmede cinsiyet açısından hem kulla
nım düzeyi (t= 4,8 df= 465 p< ,001), hem güvenme düzeyi (t= 3,16 df= 465 p<
,005), hem de etkilenme düzeyi (t= 4,91 df= 439 p< ,001) açısından anlamlı bir
farklıla ma sergilerken; aylık ortalama aile geliri itibariyle yalnızca kullanım
düzeyi (F= 3,94 df= 3 p< ,01) ve etkilenme düzeyi (F= 4,48 df= 3 p< ,005) açısından
anlamlı bir farklıla ma sergilemekte; ya itibariyle ise herhangi bir farklıla ma
durumu ortaya çıkmamaktadır. Tablo 5’te yer alan verilerden hareket edildi
inde; cinsiyet itibariyle kadınlar erkeklere kıyasla genel gündeme ili kin bilgi

edinmede radyoya daha fazla ba vurmakta, daha fazla güvenmekte ve onun
daha fazla etkisi altında kalmaktadır. Genel gündeme ili kin bilgi edinmede
radyoyu kullanım düzeyi ve radyodan etkilenme düzeyinin aylık ortalama aile
geliri açısından sergiledi i farklıla ma çoklu kar ıla tırma tabloları do rultu

                                                                 
1 Ara tırmanın üniversite ö rencileri üzerine gerçekle tirilmesinden ötürü, medeni durum itiba

riyle bekârlar evlilere nazaran oldukça yüksek bir oran te kil etti inden medeni durum genel
gündeme ili kin bilgi edinmede medya kullanımı ile ilgili analizlere dâhil edilmemi tir.
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sunda incelendi inde ise, 751 1500 TL arası gelire sahip olanlarla 2251 TL ve
üzeri geliri bulunanlar arasında hem radyoyu kullanım düzeyi bakımından
(,494), hem de radyodan etkilenme düzeyi bakımından (,488) anlamlı bir farklı
la ma bulunmaktadır. Bu ba lamda, 751 1500 TL arası geliri olanlar 2251 TL ve
üzeri gelir grubundakilere nazaran genel gündeme ili kin bilgi edinmede rad
yoyu hem daha fazla kullanmakta hem de radyodan daha fazla etkilenmekte
dir.

Gazete; genel gündeme ili kin bilgi edinmede yalnızca cinsiyet itibariyle
kullanım düzeyi (t= 3,03 df= 468 p< ,005), güvenme düzeyi (t= 5,19 df= 416 p<
,001) ve etkilenme düzeyi (t= 3,35 df= 401 p< ,005) bakımından anlamlı bir fark
lıla ma göstermekte; ya ve aylık ortalama aile geliri itibariyle böyle bir farklı
la ma gözlenmemektedir. Tablo 5’ten hareketle, cinsiyet açısından gözlenen
farklıla maya bakıldı ında erkeklerin kadınlara nazaran genel gündeme ili kin
bilgi edinmede gazeteyi daha fazla takip etti i, buna kar ın kadınların erkeklere
nazaran gazeteyi daha güvenilir ve daha etkili buldu u anla ılmaktadır.

Dergi; genel gündeme ili kin bilgi edinmede sadece cinsiyetle ve yalnızca
güvenme düzeyi (t= 2,54 df= 424 p< ,05) ve etkilenme düzeyi (t= 2,34 df= 443 p<
,05) itibariyle anlamlı bir farklıla ma içerisine girmekte; ya ve aylık ortalama
aile geliri açısından böyle bir farklıla ma ortaya çıkmamaktadır. Cinsiyet açı
sından ortaya çıkan söz konusu farklıla ma Tablo 5 do rultusunda incelendi
inde ise, kadınların erkeklere kıyasla genel gündeme ili kin bilgi edinmede

dergiyi daha fazla güvenilir buldu u ve ondan daha fazla etkilendi i gözlen
mektedir.

nternet; genel gündeme ili kin bilgi edinmede kullanım düzeyi itibariyle
yalnızca cinsiyet ve aylık ortalama aile geliri; güvenme düzeyi itibariyle yalnız
ca ya açısından anlamlı bir farklıla ma göstermektedir. Tablo 5’te de görülece
i üzere, cinsiyet açısından ortaya çıkan farklıla mada, erkekler kadınlara kı

yasla genel gündeme ili kin bilgi edinmede internetten daha fazla yararlanmak
tadır. Genel gündeme ili kin bilgi edinmede interneti kullanım düzeyinin aylık
ortalama aile geliri, internete güvenme düzeyinin ya durumu açısından sergi
ledi i farklıla maya çoklu kar ıla tırma tabloları do rultusunda bakıldı ında
ise, 2251 TL ve üzeri gelire sahip olanlarla 750 TL ve a a ısı geliri olanlar (,521)
ve 751 1500 TL arası geliri bulunanlar (,355); 21 24 ya aralı ında bulunanlarla
17 20 ya aralı ında olanlar (,24), 25 ya ve üzerindekilerle 17 20 ya aralı ın
dakiler (,517) ve 21 24 ya aralı ındakiler (,277) arasında anlamlı bir farklıla ma
gözlenmektedir. Buna göre, 2251 TL ve üzeri geliri bulunanlar, 750 TL ve a a ı
sı geliri olanlara ve 751 1500 TL arası geliri olanlara kıyasla genel gündeme ili
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kin bilgi edinmede interneti daha fazla kullanmakta; 25 ve üzeri ya ta bulunan
lar, 21 24 ya aralı ında bulunanlara ve 17 20 ya aralı ında yer alanlara naza
ran genel gündeme ili kin bilgi edinmede internete daha fazla güvenmektedir.

Tablo 5: Genel Gündeme li kin Bilgi Edinmede Medya Kullanımının Ara
tırmaya Katılanların Genel Özelliklerine Göre Durumu

Genel Günde
me li kin Bilgi
Edinmede

Medyayı Kullanım
Düzeyi

Medyaya Güvenme
Düzeyi

Medyadan Etkilenme
Düzeyi

N A.O. S.D. N A.O. S.D. N A.O. S.D.

TE
LE
V
ZY
O
N

Cinsiyet t= 2,12 df=426 p<,05 t= 2,6 df=427 p<,05 t= 2,91df=412p<,005
Erkek 215 3,36 1,31 215 2,66 1,16 216 3,06 1,22
Kadın 256 3,6 1,13 255 2,92 1,01 255 3,36 ,99
Ya F= 1,46 df= 2 p> ,05 F= 1,84 df= 2 p> ,05 F= 2,45 df= 2 p> ,05
17 20 Ya Arası 150 3,48 1,17 150 2,82 1,10 149 3,22 1,13
21 24 Ya Arası 290 3,53 1,25 288 2,84 1,07 289 3,29 1,06
25 Ya ve Üzeri 27 3,11 1,25 28 2,42 1,16 29 2,82 1,22
Aylık Ortalama
Aile Geliri

F= 1,52 df= 3 p> ,05 F= ,2 df= 3 p> ,05 F= ,51 df= 3 p> ,05

750 TL ve A a ı
sı

95 3,33 1,3 95 2,76 1,09 94 3,19 1,1

751 1500 TL
Arası

227 3,45 1,17 226 2,84 1,05 228 3,28 1,05

1501 2250 TL
Arası

89 3,7 1,21 89 2,79 1,14 89 3,22 1,21

2251 TL ve Üzeri 62 3,54 1,27 62 2,74 1,17 62 3,09 1,19

R
A
D
YO

Cinsiyet t= 4,8 df=465 p<,001 t= 3,16 df=465p<,005 t= 4,91 df=439p<,001
Erkek 215 1,94 ,97 214 2,81 1 214 2,53 1,09
Kadın 253 2,4 1,11 253 3,09 ,92 256 3,01 1,01
Ya F= ,12 df= 2 p> ,05 F= ,05 df= 2 p> ,05 F= ,64 df= 2 p> ,05
17 20 Ya Arası 149 2,18 1,07 149 2,98 ,97 149 2,75 1,1
21 24 Ya Arası 286 2,22 1,08 286 2,96 ,95 288 2,84 1,05
25 Ya ve Üzeri 29 2,13 ,99 28 2,92 1,11 29 2,65 1,17
Aylık Ortalama
Aile Geliri

F= 3,94 df= 3 p< ,01 F= 1,42 df= 3 p> ,05 F= 4,48 df= 3 p< ,005

750 TL ve A a ı
sı

95 2,12 1,01 95 2,93 ,94 94 2,81 1,11

751 1500 TL
Arası

228 2,34 1,13 226 3,05 ,92 229 2,95 1,01

1501 2250 TL
Arası

86 2,11 1,03 86 2,9 1,08 87 2,62 1,1

2251 TL ve Üzeri 61 1,85 ,89 62 2,79 ,97 62 2,46 1,11

G
A
ZE
TE

Cinsiyet t=3,03 df=468 p<,005 t= 5,19 df=416p<,001 t= 3,35 df=401p<,005
Erkek 215 3,56 1.06 215 2,9 1,14 215 3,33 1,11
Kadın 255 3,26 1,06 256 3,41 ,95 256 3,65 ,86
Ya F= ,94 df= 2 p> ,05 F= 2,36 df= 2 p> ,05 F= 2,45 df= 2 p> ,05
17 20 Ya Arası 148 3,46 1,04 150 3,29 1,1 149 3,66 ,9
21 24 Ya Arası 289 3,35 1,07 289 3,18 1,04 289 3,46 ,99
25 Ya ve Üzeri 29 3,58 1,18 28 2,82 1,05 29 3,37 1,2
Aylık Ortalama F= ,42 df= 3 p> ,05 F= 1,45 df= 3 p> ,05 F= ,16 df= 3 p> ,05
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Aile Geliri
750 TL ve A a ı
sı

93 3,49 1,03 95 3,15 1,03 94 3,46 1

751 1500 TL
Arası

228 3,35 1,12 227 3,24 1,05 228 3,52 ,98

1501 2250 TL
Arası

89 3,39 1,04 89 3,23 1,15 89 3,55 1,03

2251 TL ve Üzeri 62 3,43 ,98 62 2,93 1,08 62 3,46 1

D
ER
G

Cinsiyet t= 1,5 df=458 p>,05 t= 2,54 df=424 p<,05 t= 2,34 df=443 p<,05
Erkek 212 2,05 1,01 213 2,8 1,11 215 2,74 1,16
Kadın 248 2,2 1,09 253 3,05 ,97 253 2,99 1,09
Ya F= 1,48 df= 2 p> ,05 F= 1,09 df= 2 p> ,05 F= 1,82 df= 2 p> ,05
17 20 Ya Arası 145 2,08 1,08 147 2,93 1,07 148 2,8 1,18
21 24 Ya Arası 282 2,11 1,02 287 2,9 1,01 287 2,87 1,09
25 Ya ve Üzeri 29 2,44 1,08 28 3,21 1,16 29 3,24 1,15
Aylık Ortalama
Aile Geliri

F= 1,88 df= 3 p> ,05 F= ,92 df= 3 p> ,05 F= ,77 df= 3 p> ,05

750 TL ve A a ı
sı

93 2,03 1,02 94 2,85 1,06 92 2,76 1,18

751 1500 TL
Arası

224 2,08 1 226 2,98 1 229 2,93 1,15

1501 2250 TL
Arası

84 2,19 1,11 86 2,83 1,13 87 2,81 1,08

2251 TL ve Üzeri 61 2,4 1,2 62 3,06 1 62 2,98 1,07

N
TE
R
N
ET

Cinsiyet t=3,58 df=469 p<,001 t= ,03 df=469 p>,05 t= ,21 df=470 p>,05
Erkek 216 4,14 ,95 215 3,12 1,17 216 3,46 1,13
Kadın 257 3,79 1,19 256 3,12 1,05 256 3,44 1,05
Ya F= 1,16 df= 2 p> ,05 F= 3,76 df= 2 p< ,05 F= ,17 df= 2 p> ,05
17 20 Ya Arası 150 3,88 1,15 150 2,94 1,04 149 3,4 1,06
21 24 Ya Arası 290 4,01 1,05 289 3,18 1,09 290 3,47 1,07
25 Ya ve Üzeri 29 3,75 1,27 28 3,46 1,37 29 3,48 1,29
Aylık Ortalama
Aile Geliri

F= 2,91 df= 3 p< ,05 F= ,55 df= 3 p> ,05 F= 1,19 df= 3 p> ,05

750 TL ve A a ı
sı

95 3,76 1,22 95 3,22 1,03 94 3,42 1,02

751 1500 TL
Arası

229 3,93 1,08 227 3,13 1,13 229 3,42 1,12

1501 2250 TL
Arası

89 4 1,18 89 3,01 1,14 89 3,38 1,13

2251 TL ve Üzeri 62 4,29 ,75 62 3,12 1,1 62 3,69 ,98

3.4.2. Genel Gündeme li kin Bilgi Edinmede Medya Kullanımının Ge
nel Gündeme lgi Düzeyine Göre Durumu

Genel gündeme ili kin bilgi edinmede medya kullanımının genel gündeme
ilgi düzeyine göre durumuna, Tablo 6’da yer alan korelasyon analizi sonuçları
do rultusunda bakıldı ında;
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Medya kullanım düzeyi itibariyle; televizyonun (r= ,241 p< 001), radyonun
(r= ,112 p< 05), gazetenin (r= ,318 p< 001), derginin (r= ,200 p< 001) ve internetin
(r= ,195 p< 001) hepsinin genel gündeme ilgi düzeyiyle pozitif yönde, dü ük ve
istatistiksel olarak anlamlı bir ili ki içerisinde oldu u anla ılmaktadır. Bu ba
lamda, genel gündeme ilgi düzeyi arttıkça, genel gündeme ili kin bilgi edinme
de televizyon, radyo, gazete, dergi ve internetin kullanım düzeyi de artmakta,
genel gündeme daha fazla ilgi duyanlar hangi tip mecra olursa olsun genel
gündeme ili kin bilgi edinmede medyayı daha fazla kullanmaktadırlar.

Medyaya güvenme düzeyi açısından; yalnızca televizyon (r= ,098 p< 05),
dergi (r= ,111 p< 05) ve internet (r= ,093 p< 05) genel gündeme ilgi düzeyiyle po
zitif yönde, dü ük ve istatistiksel olarak anlamlı bir ili ki sergilemekte; radyo
nun ve gazetenin genel gündeme ilgi düzeyiyle arasında herhangi bir anlamlı
ili kiye rastlanmamaktadır. Buradan hareketle, genel gündeme ilgi düzeyi art
tıkça televizyon, dergi ve internete genel gündeme ili kin bilgi edinmede gü
venme düzeyi de artmakta, genel gündeme daha fazla ilgi duyanlar televizyo
na, dergiye ve internete genel gündeme ili kin bilgi edinmede daha fazla gü
venmektedir.

Medyadan etkilenme düzeyi bakımından; televizyonun, radyonun, gaze
tenin, derginin ve internetin hiçbiri genel gündeme ilgi düzeyiyle anlamlı bir
ili ki sergilememektedir. Bunun anlamı, genel gündeme ilgi düzeyi ile medya
dan etkilenme düzeyi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ili ki bulunma
maktadır.

Tablo 6: Genel Gündeme li kin Bilgi Edinmede Medya Kullanımının Ge
nel Gündeme lgi Düzeyine Göre Durumu
Genel Gündeme li kin Bilgi Edinmede Televizyon Radyo Gazete Dergi nternet

Genel Gündeme lgi Düzeyi

Medya Kullanım Düzeyi
,241** ,112* ,318** ,200** ,195**

Medyaya Güvenme Düzeyi
,098* ,013 ,005 ,111* ,093*

Medyadan Etkilenme Düzeyi
,031 ,027 ,049 ,073 ,053

Not: **p< ,001, *p< ,05

3.5. Siyasal Gündeme li kin Görü lerin Ara tırmaya Katılanların Genel
Özelliklerine Göre Durumu

Bu ba lık altında siyasal gündeme ili kin bilgi edinmede medyayı kulla
nım, medyaya güvenme ve medyadan etkilenme düzeyinin ara tırmaya katı
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lanların genel özelliklerine ve siyasal gündeme ilgi düzeylerine göre sergiledi i
ili ki/farklıla ma ortaya konulmaktadır.

3.5.1. Siyasal Gündeme li kin Bilgi Edinmede Medya Kullanımının
Ara tırmaya Katılanların Genel Özelliklerine Göre Durumu

Siyasal gündeme ili kin bilgi edinmede medyayı kullanım, medyaya gü
venme ve medyadan etkilenme düzeyi televizyon, radyo, gazete, dergi ve in
ternet için ayrı ayrı cinsiyet, ya ve aylık ortalama aile geliri bakımından de er
lendirildi inde a a ıdaki gibi bir durumla kar ıla ılmaktadır2:

Televizyon; siyasal gündeme ili kin bilgi edinmede cinsiyet açısından sa
dece güvenme (t= 2 df= 437 p< ,05) ve etkilenme (t= 2,73 df= 432 p< ,01) düzeyi
ba lamında anlamlı bir farklıla ma göstermekte; bunun dı ında ya ve aylık
ortalama aile geliri açısından böyle bir farklıla ma ortaya çıkmamaktadır. Cin
siyet açısından ortaya çıkan farklıla maya Tablo 7’den bakıldı ında, siyasal
gündeme ili kin bilgi edinmede kadınların erkeklere nazaran televizyonu daha
güvenilir ve daha etkili buldu u görülmektedir.

Radyo; siyasal gündeme ili kin bilgi edinmede cinsiyet itibariyle yalnızca
güvenme (t= 3,2 df= 429 p< ,005) ve etkilenme (t= 3,94 df= 470 p< ,001) düzeyi
açısından, aylık ortalama aile geliri itibariyle sadece etkilenme düzeyi (F= 3,53
df= 3 p< ,05) açısından anlamlı bir farklıla ma içerisine girmekte; ya itibariyle
herhangi bir farklıla ma söz konusu olmamaktadır. Bu perspektiften Tablo 7
incelendi inde, siyasal gündeme ili kin bilgi edinmede kadınlar erkeklere kı
yasla radyoya daha fazla güvenmekte, ondan daha fazla etkilenmektedir. Siya
sal gündeme ili kin bilgi edinmede radyodan etkilenme düzeyinin aylık orta
lama aile geliri açısından sergiledi i farklıla ma çoklu kar ıla tırma tabloları
ba lamında de erlendirildi inde ise, 751 1500 TL arası geliri olanlarla 2251 TL
ve üzeri geliri bulunanlar arasında (,408) anlamlı bir farklıla ma ortaya çıkmak
tadır. Bu do rultuda, 751 1500 TL arası geliri olanlar, 2251 TL ve üzeri gelir

                                                                 
2 Ara tırmanın üniversite ö rencileri üzerine gerçekle tirilmesinden ötürü, medeni durum itiba

riyle bekârlar evlilere nazaran oldukça yüksek bir oran te kil etti inden medeni durum genel
gündeme ili kin bilgi edinmede medya kullanımı ile ilgili analizlerde oldu u gibi, siyasal gün
deme ili kin bilgi edinmede medya kullanımı ile ilgili analizlere de dâhil edilmemi tir.
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grubundakilere nazaran siyasal gündeme ili kin radyodan edindi i bilgilerden
daha fazla etkilenmekte, radyonun etkisinde daha fazla kalmaktadır.

Gazete; cinsiyet ba lamında siyasal gündeme ili kin bilgi edinmede sadece
güvenme (t= 3,81 df= 417 p< ,001) ve etkilenme (t= 3,69 df= 470 p< ,001) düzeyi
noktasında anlamlı bir farklıla ma ortaya koymakta; ya ve aylık ortalama aile
geliri açılarından böyle bir farklıla ma durumu gözlenmemektedir. Cinsiyet
ba lamında beliren farklıla maya Tablo 7’den hareketle bakıldı ında ise, kadın
ların erkeklere nazaran siyasal gündeme ili kin bilgi edinmede gazeteye daha
fazla güven duydu u ve ondan elde etti i bilgilerin daha fazla etkisi altında
kaldı ı anla ılmaktadır.

Dergi; siyasal gündeme ili kin bilgi edinmede sadece cinsiyet açısından ve
etkilenme düzeyi (t= 3,27 df= 468 p< ,005) ba lamında anlamlı bir farklıla ma
sergilemekte; bunun dı ında ya ve aylık ortalama aile geliri itibariyle herhangi
bir farklıla ma durumuna rastlanmamaktadır. Cinsiyet itibariyle mevcut farklı
la ma durumu Tablo 7’den incelendi inde ise, kadınların erkeklere oranla siya
sal gündeme ili kin bilgi edinmede dergiden daha fazla etkilendikleri, derginin
daha fazla etkisi altında kaldıkları anla ılmaktadır.

nternet; yalnızca cinsiyet ve aylık ortalama aile geliri ba lamında siyasal
gündeme ili kin bilgi edinmede sadece kullanım düzeyi itibariyle anlamlı bir
farklıla ma ortaya koymakta; ya açısından herhangi bir farklıla ma ortaya
çıkmamaktadır. Tablo 7’de yer alan verilerden de anla ılaca ı üzere, erkekler
kadınlara kıyasla siyasal gündeme ili kin bilgi edinmede interneti daha fazla
kullanmakta, ondan daha fazla faydalanmaktadır. Siyasal gündeme ili kin bilgi
edinmede interneti kullanım düzeyinin aylık ortalama aile geliri ba lamında
gösterdi i farklıla ma çoklu kar ıla tırma tabloları referans alınarak incelendi
inde ise, 2251 TL ve üzeri gelire sahip olanlarla 750 TL ve a a ısı geliri olanlar

(,603) ve 751 1500 TL arası geliri bulunanlar (,569) arasında anlamlı bir farklı
la ma gözlenmektedir. Bu do rultuda, 2251 TL ve üzeri geliri bulunanlar, 750
TL ve a a ısı geliri olanlara ve 751 1500 TL arası gelir düzeyindekilere kıyasla
siyasal gündeme ili kin bilgi edinmede interneti daha fazla kullanmakta, inter
netten siyasal bilgilenme amaçlı daha fazla yararlanmaktadır.
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Tablo 7: Siyasal Gündeme li kin Bilgi Edinmede Medya Kullanımının
Ara tırmaya Katılanların Genel Özelliklerine Göre Durumu

Siyasal Gün
deme li kin
Bilgi Edinme
de

Medyayı Kullanım
Düzeyi

Medyaya Güvenme Düze
yi

Medyadan Etkilenme
Düzeyi

N A.O. S.D. N A.O. S.D. N A.O. S.D.

TE
LE
V
ZY
O
N

Cinsiyet t= ,31 df=470 p>,05 t= 2 df=437 p<,05 t= 2,73 df=432 p<,01

Erkek 216 3,58 1,22 215 2,69 1,19 215 2,87 1,27

Kadın 256 3,61 1,12 257 2,9 1,09 256 3,17 1,13

Ya F= 2,2 df= 2 p> ,05 F= 1,89 df= 2 p> ,05 F= 2,74 df= 2 p> ,05

17 20 Ya
Arası

150 3,62 1,12 149 2,94 1,07 149 3,1 1,21

21 24 Ya
Arası

290 3,62 1,17 290 2,78 1,15 289 3,07 1,17

25 Ya ve
Üzeri

28 3,14 1,35 29 2,55 1,24 29 2,55 1,21

Aylık Orta
lama Aile
Geliri

F= 1.38 df= 3 p> ,05 F= 1,24 df= 3 p> ,05 F= 1,94 df= 3 p> ,05

750 TL ve
A a ısı

95 3,48 1,17 95 2,78 1,08 95 2,77 1,23

751 1500 TL
Arası

229 3,54 1,16 229 2,87 1,14 228 3,11 1,15

1501 2250 TL
Arası

89 3,69 1,22 88 2,82 1,2 88 3,12 1,25

2251 TL ve
Üzeri

61 3,81 1,11 62 2,56 1,15 62 3,04 1,2

R
A
D
YO

Cinsiyet t= 1,51 df=465 p>,05 t= 3,2 df=429 p<,005 t= 3,94 df=470p<,001
Erkek 213 2,06 1,06 213 2,59 1,07 215 2,36 1,11
Kadın 254 2,21 1,07 257 2,89 ,95 257 2,76 1,08
Ya F= ,39 df= 2 p> ,05 F= ,02 df= 2 p> ,05 F= ,21 df= 2 p> ,05
17 20 Ya
Arası

147 2,08 1,05 149 2,76 ,97 150 2,59 1,19

21 24 Ya
Arası

288 2,16 1,08 288 2,75 1,02 289 2,58 1,06

25 Ya ve
Üzeri

28 2,25 1,1 29 2,72 1,13 29 2,44 1,08

Aylık Orta
lama Aile
Geliri

F= 1,72 df= 3 p> ,05 F= ,96 df= 3 p> ,05 F= 3,53 df= 3 p< ,05

750 TL ve
A a ısı

95 2,22 1,01 95 2,69 ,94 95 2,44 1,07

751 1500 TL
Arası

226 2,22 1,06 228 2,83 ,99 229 2,74 1,1

1501 2250 TL
Arası

87 1,95 1,1 87 2,74 1,08 88 2,46 1,11

2251 TL ve
Üzeri

61 2,03 1,12 62 2,61 1,1 62 2,33 1,12
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G
A
ZE
TE

Cinsiyet t=1,4 df=470 p>,05 t= 3,81 df=417p<,001 t= 3,69 df=470p<,001
Erkek 216 3,6 1,13 212 2,92 1,21 216 3,03 1,21
Kadın 256 3,46 1,1 257 3,33 1,03 256 3,42 1,09
Ya F= 2,96 df= 2 p> ,05 F= 2,36 df= 2 p> ,05 F= 1,46 df= 2 p> ,05
17 20 Ya
Arası

150 3,71 1,04 149 3,31 1,1 150 3,38 1,15

21 24 Ya
Arası

290 3,44 1,12 287 3,06 1,11 289 3,18 1,16

25 Ya ve
Üzeri

28 3,42 1,19 29 3,13 1,18 29 3,31 1,07

Aylık Orta
lama Aile
Geliri

F= 1,07 df= 3 p> ,05 F= 2,09 df= 3 p> ,05 F= ,56 df= 3 p> ,05

750 TL ve
A a ısı

95 3,63 1,11 95 3,04 1,11 95 3,15 1,17

751 1500 TL
Arası

229 3,45 1,13 227 3,21 1,08 229 3,22 1,16

1501 2250 TL
Arası

89 3,48 1,12 87 3,28 1,15 88 3,36 1,14

2251 TL ve
Üzeri

61 3,68 1,02 62 2,88 1,26 62 3,3 1,19

D
ER
G

Cinsiyet t=,33 df=465 p>,05 t= 1,27 df=469 p>,05 t= 3,27 df=468p<,005
Erkek 214 2,1 1,18 214 2,67 1,08 215 2,37 1,16
Kadın 253 2,06 1,11 257 2,8 1,02 255 2,72 1,16
Ya F= 2,47 df= 2 p> ,05 F= ,75 df= 2 p> ,05 F= 1,93 df= 2 p> ,05
17 20 Ya
Arası

148 2,06 1,17 149 2,75 1,05 149 2,48 1,19

21 24 Ya
Arası

287 2,03 1,1 289 2,71 1,03 289 2,56 1,15

25 Ya ve
Üzeri

28 2,53 1,17 29 2,96 1,11 28 2,96 1,2

Aylık Orta
lama Aile
Geliri

F= 2,03 df= 3 p> ,05 F= ,53 df= 3 p> ,05 F= ,89 df= 3 p> ,05

750 TL ve
A a ısı

95 1,92 1,12 95 2,66 1,08 95 2,41 1,21

751 1500 TL
Arası

227 2,09 1,11 229 2,72 1 228 2,61 1,16

1501 2250 TL
Arası

86 2,02 1,11 87 2,8 1,04 87 2,51 1,12

2251 TL ve
Üzeri

61 2,37 1,28 62 2,85 1,15 62 2,66 1,21

N
TE
R
N
ET

Cinsiyet t=3,52 df=465 p<,001 t= ,19 df=470 p>,05 t= ,72 df=471 p>,05
Erkek 216 3,83 1,21 215 3,09 1,14 216 3,09 1,25
Kadın 256 3,42 1,29 257 3,11 1,09 257 3,17 1,19
Ya F= ,43 df= 2 p> ,05 F= ,14 df= 2 p> ,05 F= ,55 df= 2 p> ,05
17 20 Ya
Arası

150 3,57 1,28 149 3,08 1,05 150 3,12 1,22

21 24 Ya
Arası

290 3,64 1,25 290 3,09 1,13 290 3,14 1,2

25 Ya ve
Üzeri

28 3,42 1,39 29 3,2 1,29 29 3,37 1,32

Aylık Orta
lama Aile

F= 3,64 df= 3 p< ,05 F= ,41 df= 3 p> ,05 F= 1,76 df= 3 p> ,05
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Geliri
750 TL ve
A a ısı

95 3,49 1,27 95 3,02 1,1 95 2,9 1,14

751 1500 TL
Arası

229 3,52 1,31 229 3,12 1,09 229 3,18 1,22

1501 2250 TL
Arası

89 3,64 1,28 88 3,06 1,17 89 3,15 1,29

2251 TL ve
Üzeri

61 4,09 ,97 62 3,2 1,14 62 3,32 1,15

3.5.2. Siyasal Gündeme li kin Bilgi Edinmede Medya Kullanımının Si
yasal Gündeme lgi Düzeyine Göre Durumu

Siyasal gündeme ili kin bilgi edinmede medya kullanımının siyasal gün
deme ilgi düzeyine göre durumuna, Tablo 8’de bulunan korelasyon analizi so
nuçlarından bakıldı ında;

Medya kullanım düzeyi ba lamında; televizyonun (r= ,279 p< 001), radyo
nun (r= ,098 p< 05), gazetenin (r= ,363 p< 001), derginin (r= ,222 p< 001) ve inter
netin (r= ,315 p< 001) tümünün siyasal gündeme ilgi düzeyiyle pozitif yönde,
dü ük ve istatistiksel olarak anlamlı bir ili ki içerisinde oldu u görülmektedir.
Bu bakımdan, siyasal gündeme ilgi düzeyi arttıkça, siyasal gündeme ili kin bil
gi edinmede televizyon, radyo, gazete, dergi ve internetin kullanım düzeyi de
artmakta, siyasal gündeme daha fazla ilgisi olanlar yararlandıkları mecra ne
olursa olsun siyasal gündeme ili kin bilgi edinmede medyayı daha fazla kul
lanmaktadırlar.

Medyaya güvenme düzeyi itibariyle; televizyonun, radyonun, gazetenin,
derginin ve internetin hiçbiri siyasal gündeme ilgi düzeyiyle anlamlı bir ili ki
ortaya koymamaktadır. Bunun anlamı, siyasal gündeme ilgi düzeyi ile medya
ya güvenme düzeyi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ili ki bulunmamak
tadır.

Medyadan etkilenme düzeyi do rultusunda; yalnızca internetle (r= ,113 p<
05) siyasal gündeme ilgi düzeyi arasında pozitif yönde, dü ük ve istatistiksel
olarak anlamlı bir ili ki gözlenmekte; televizyon, radyo, gazete ve dergi arasın
da herhangi bir anlamlı ili ki bulunmamaktadır. Buradan hareketle, siyasal
gündeme ilgi düzeyi arttıkça siyasal gündeme ili kin bilgi edinmede internetten
etkilenme düzeyi de artmakta, siyasal gündeme daha fazla ilgi duyanlar siyasal
gündeme ili kin bilgi edinmede internetin daha fazla etkisi altında kalmaktadır.
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Tablo 8: Siyasal Gündeme li kin Bilgi Edinmede Medya Kullanımının Si
yasal Gündeme lgi Düzeyine Göre Durumu

Siyasal Gündeme li kin Bilgi Edinmede Televizyon Radyo Gazete Dergi nternet

Siyasal Gündeme lgi Düzeyi

Medya Kullanım Düzeyi

,279** ,098* ,363** ,222** ,315**

Medyaya Güvenme Düzeyi

,039 ,005 ,010 ,076 ,073

Medyadan Etkilenme Düzeyi

,078 ,006 ,085 ,078 ,113*

Not: **p< ,001, *p< ,05

3.6. Genel ve Siyasal Gündeme li kin Bilgi Edinmede Medya Kullanım
ları Arasındaki li kiler

Bu ba lık altında, genel ve siyasal gündeme ili kin bilgi edinmede medyayı
kullanım, medyaya güvenme ve medyadan etkilenme düzeyleri ve genel ve
siyasal gündeme ilgi düzeyleri arasındaki ili ki/etkile im durumu açıklanmak
tadır.

3.6.1. Genel Gündeme li kin Bilgi Edinmede Medya Kullanımı ile Siya
sal Gündeme li kin Bilgi Edinmede Medya Kullanımı Arasındaki li
ki/Etkile im Durumu

Genel gündeme ili kin bilgi edinmede medyayı kullanım, medyaya gü
venme ve medyadan etkilenme düzeyi ile siyasal gündeme ili kin bilgi edin
mede medyayı kullanım, medyaya güvenme ve medyadan etkilenme düzeyi
arasındaki ili ki/etkile im durumu Tablo 9’da yer alan verilerden incelendi in
de, televizyon, radyo, gazete, dergi ve internetin hepsinin genel gündeme ili
kin bilgi edinme amaçlı kullanımıyla siyasal gündeme ili kin bilgi edinme
amaçlı kullanımları arasında pozitif yönde, orta düzeyde ve istatistiksel olarak
anlamlı bir ili ki oldu u gözlenmektedir. Bunun anlamı, gerek televizyonu, ge
rek radyoyu, gerek gazeteyi, gerek dergiyi, gerekse interneti genel gündeme
ili kin bilgi edinmede kullanım düzeyi arttıkça siyasal gündeme ili kin bilgi
edinmede kullanım düzeyi de artmakta; genel gündeme ili kin bilgi edinmede
güvenilir bulma düzeyi arttıkça siyasal gündeme ili kin bilgi edinmede güveni
lir bulma düzeyi de artı göstermekte; genel gündeme ili kin bilgi edinmede
etkili olarak görme düzeyi arttıkça siyasal gündeme ili kin bilgi edinmede etkili
olarak görme düzeyi de yükselmektedir.
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Tablo 9: Genel Gündeme li kin Bilgi Edinmede Medya Kullanımı ile Siya
sal Gündeme li kin Bilgi Edinmede Medya Kullanımı Arasındaki li
ki/Etkile im Durumu

Genel/Siyasal Günde
me li kin Bilgi Edin
mede

Medyayı Kullanım
Düzeyleri Arasındaki
li ki/Etkile im Du
rumu

Medyaya Güvenme
Düzeyleri Arasındaki
li ki/Etkile im Du
rumu

Medyadan Etkilenme
Düzeyleri Arasındaki
li ki/Etkile im Durumu

Televizyon ,596** ,618** ,517**

Radyo ,523** ,599** ,538**

Gazete ,586** ,594** ,544**

Dergi ,635** ,612** ,629**

nternet ,593** ,554** ,549**

Not: **p< ,001, *p< ,05

3.6.2. Genel Gündeme lgi Düzeyi ile Siyasal Gündeme lgi Düzeyi Ara
sındaki li ki/Etkile im Durumu

Genel gündeme ilgi düzeyi ile siyasal gündeme ilgi düzeyi arasındaki ili
ki/etkile im durumuna Tablo 10 do rultusunda bakıldı ında, pozitif yönde,
orta düzeyde ve istatistiksel olarak anlamlı bir ili kinin oldu u ortaya çıkmak
tadır (r= ,672 p< 001). Bunun anlamı genel gündeme ilgi düzeyi arttıkça siyasal
gündeme ilgi düzeyi de artmakta, genel gündeme ilgi duyanlar aynı zamanda
siyasal gündeme de ilgi duymaktadır.

Tablo 10: Genel Gündeme lgi Düzeyi ile Siyasal Gündeme lgi Düzeyi
Arasındaki li ki/Etkile im Durumu

GENEL/S YASAL B LG ED NMEDE Siyasal Gündeme lgi Düzeyi

Genel Gündeme lgi Düzeyi Correlation Coefficient ,672**

Sig. (2 tailed) ,000

N 474

SONUÇ VE DE ERLEND RME

Günümüz bilgi toplumu bireyinin, yegane güç olarak algıladı ı bilgiyi
edinme anlamında yararlandı ı en temel araçlardan biri medyadır. Medya bu
özelli iyle kimi zaman demokrasinin emniyet sübaplarından olarak algılanır
ken, kimi zaman bir manipülasyon aracı olarak kullanıldı ı yönünde ele tirilere
de maruz kalmaktadır. Hangi amacı ta ırsa ta ısın, yo unlukla bilgilendirme
i levini gündelik ya amda meydana gelen olayları konu alan genel gündem
üzerine ve siyasal yapıda ya anan geli meleri konu edinen siyasal gündem üze
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rine kurgulamaktadır. Bu durum, medyanın bilgilendirme i levinin genel ve
siyasal gündem açısından derinlemesine ve çok yönlü sorgulanmasını bir ge
reklilik haline getirmektedir. Söz konusu gereklilikten yola çıkılarak medyanın
genel ve siyasal gündeme ili kin bilgi edinme aracı olarak kullanılma düzeyini
Selçuk Üniversitesi örne inde gerçekle tirilen bir alan ara tırmasıyla mikro dü
zeyde ortaya koyma amacı ta ıyan bu çalı mada a a ıdaki bulgulara ula ılmı
tır:

Medyanın gerek genel gündeme ili kin gerekse siyasal gündeme ili kin bil
gi edinmede kullanım, güvenme ve etkilenme düzeyi açısından sergilemi ol
du u da ılım birebir benzerlik göstermektedir. Bu ba lamda hem genel hem de
siyasal gündeme ili kin bilgi edinmede kullanım düzeyi açısından internet, gü
venme ve etkilenme düzeyi açısından ise gazete di er kitle ileti im araçlarına
nazaran daha yüksek bir ortalamaya sahipken; kullanım, güvenme ve etkilen
me düzeyi açısından en dü ük ortalamayı dergi ve radyo almaktadır. Katılımcı
lar hem genel gündemle hem de siyasal gündemle ilgili olmakla birlikte; genel
gündem içerisinde, en fazla siyasi konuları cazip bulmakta ve o yönde bilgi
lenme imkanına sahip olmakta, ekonomik ve sa lık konularıyla pek de ilgilen
memekte, bu konularla ilgili bilgilenmede di er konulara nazaran daha çekim
ser kalmaktadır. Siyasal gündeme ili kin konular içerisinden ise ilgilerini en
fazla yasal düzenlemelerle ilgili olan konular üzerinde yo unla tırırken, siyasal
liderlere ili kin konulara di er konulara nazaran pek de ilgi göstermemektedir.

Genel gündeme ili kin bilgi edinmede, kadınlar, televizyonu ve radyoyu
daha fazla kullanıp, televizyonu, radyoyu, gazeteyi ve dergiyi daha güvenilir
bulup, onlardan daha fazla etkilenirken, erkekler gazeteden ve internetten daha
fazla yararlanmaktadır. 751 1500 TL arası geliri olanlar 2251 TL ve üzeri gelir
grubundakilere nazaran radyoyu hem daha fazla kullanıp hem de radyodan
daha fazla etkilenirken, 2251 TL ve üzeri geliri bulunanlar, 750 TL ve a a ısı
geliri olanlara ve 751 1500 TL arası geliri olanlara kıyasla interneti daha fazla
kullanmaktadır. 25 ve üzeri ya ta bulunanlar ise, 21 24 ya aralı ında bulunan
lara ve 17 20 ya aralı ında yer alanlara nazaran internete daha fazla güven
mektedir. Genel gündeme daha fazla ilgi duyanlar hangi tip mecra olursa olsun
genel gündeme ili kin bilgi edinmede medyayı daha fazla kullanmakta, tele
vizyona, dergiye ve internete daha fazla güvenmektedir.

Siyasal gündeme ili kin bilgi edinmede kadınlar televizyona, radyoya, ga
zeteye daha fazla güvenip, televizyondan, radyodan, gazeteden ve dergiden
daha fazla etkilenirken, erkekler interneti daha fazla kullanmaktadır. 751 1500
TL arası geliri olanlar, 2251 TL ve üzeri gelir grubundakilere nazaran radyonun
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etkisinde daha fazla kalmakta, 2251 TL ve üzeri geliri bulunanlar, 750 TL ve
a a ısı geliri olanlara ve 751 1500 TL arası gelir düzeyindekilere kıyasla inter
netten daha fazla yararlanmaktadır. Siyasal gündeme daha fazla ilgisi olanlar
yararlandıkları mecra ne olursa olsun siyasal gündeme ili kin bilgi edinmede
medyayı daha fazla kullanmakta, internetin daha fazla etkisi altında kalmakta
dır.

Son olarak, medyanın genel gündeme ve siyasal gündeme ili kin kullanım,
güvenme ve etkilenme düzeyleri arasında do rusal bir ili ki vardır. Medyanın
genel gündeme ili kin kullanım, güvenme ve etkilenme düzeyi arttıkça, aynı
ekilde siyasal gündeme ili kin kullanım, güvenme ve etkilenme düzeyi de artı
göstermektedir. Ayrıca, genel gündeme ilgi duyanlar aynı zamanda siyasal
gündeme de ilgi duymaktadır. ©
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