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MSBAD DERGİMİZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

1

Dergimiz hakemli ve uluslararası indeksli bir dergidir. Her yayın en az iki alan uzmanı
hakem tarafından değerlendirilmektedir. İki alan hakemi tarafından olumlu “yayınlanabilir”
yönünde rapor almayan yayınlar dergimizde yayınlanmaz. Bu durum karşısında hiçbir
yazar(lar) dergimiz üzerinde bir hak iddiasında bulunamaz. Dergimizde yayınlanmaya
hak kazanan “Etik Kurul Raporu” bulunan yayınlara dair etik kurul bilgileri yazılı olarak
editörlüğe gönderilmesi ve sisteme yayın yüklenirken sisteme yüklenmesi zorunludur.
Etik kurul raporu olan ve sisteme bilgisi girilmeyen ya da yazılı olarak editörlüğe bilgileri
ulaştırılmayan çalışmalardan doğan her türlü sorumluluk yazar(lar)’a aittir. Dergimizin
hiçbir kurulu ve yetkilisi bu konuda maddi ve manevi sorumluluk kabul etmez. Dergi
kurul ve üyeleri “yetkilileri” Hukuki yükümlülük altına alınamaz. Her yazar ve yazarlar bu
durumu peşinen kabul etmiştir.

2

Dergi hakem ve kurullarında yer alan akademisyen ile diğer yetkililer hakkında yazar(lar)
dergi sistem işleyişi sürecine dair bir talepte bulunamaz. Bulunsalar bile herhangi bir bilgi
kendilerine verilmez, sistem süreci değiştirilmez. Dergimiz ile ilgili her türlü bilgi derginin
web sayfasında www.msbadergisi.com adresinden edinilebilir.
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Dergimiz yılda ÜÇ sayı şeklinde çıkmakta her yılın “Nisan - Ağustos ve Aralık” aylarının
son günü derginin sayısında bulunan tüm makaleler tek cilt halinde dergi web sistemine
yüklenir. Dergi web sisteminden makaleler tüm okuyucular tarafından indirilir ve ilgili eser
“makale” ve dergimize atıf yapılmak koşulu ile kullanılabilir. Dergimizin tüm sayılarına
okuyucular ücretsiz olarak ulaşmaktadır.
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Dergimizde yayınlanan tüm makaleler (ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706) kalite
belgeleriyle güvence altına alınmıştır. Yayınlanmış olan makaleler kalite, marka patent
ve doi bilgileri ile ilgili çalışmanın yazarlarına eserleri hakkında her türlü hukuki hak ve
uluslararası güvence sağlamaktadır.
IV
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Dergimiz basılı ve e dergi olarak yayınlanmaktadır. Print: 2587-1439 numarası ile T.C.
Kültür Bakanlığından dergimiz hakkında her türlü bilgiye ulaşılabilir.

6

Metin içinde (Yılmaz, 2015: 1) veya (Yılmaz ve diğ., 2015:1) şeklinde kaynak gösterimi,
kaynakçada ise YILMAZ, M., (2015). Rusya’da TV Yayıncılığı ve Ulusal TV Kanallarının
İnternet Sitelerinin İçerik Analizi, UHİVE, Sayı: 6, Cilt: 3, ss.1-2 şeklinde gösterilir.
Tüm yazarlar dergimizin son güncel sayılarını takip ederek ilgili sayılarda yayınlanan
makalelerdeki yazım formatını kendi çalışmalarında uygulayabilir. İnternet kaynaklarında
mutlaka erişim tarihi ve son ulaşılabilen internet linkinin tamamının başta kaynakça ve
metinin kullanıldığı sayfa altında numaralandırılarak gösterilmesi bir zorunluluktur.

7

Kaynakça Türkçe alfabe sıralamasına göre düzenlenir. Tüm yazarlar için derginin son
sayısındaki yazım formatı dikkate alınmak zorundadır.

8

Dergimiz uluslararası indeksli bir dergi olup dergimizde yayınlanan tüm çalışma ve
makaleler derginin yayınlandığı tarih itibariyle ilgili indekslere mail yolu ile ulaştırılır.

9

Dergimizde özgün araştırma, inceleme, derleme, olgu sunumu, proje ve kitap tanıtımı
“makale formatında olmak zorundadır” türünde yayınlara yer verilmektedir.

10 Dergimize gönderilen tüm çalışmalar sisteme yüklendiği şekil ve an itibariyle başka bir
dergide yayınlanmamış, değerlendirmeye alınmamış ve red edilmemiş olması gerekir.
Tüm sisteme yüklenen makaleler yazar(lar) tarafından bu kurallara uyulduğunu kabul
etmiş sayılır. Aksi durumda ilgili yazar(lar) hakkında dergimiz hukuki haklarını saklı tutar.
Oluşabilecek olumsuzluk karşısında maddi ve manevi tüm sorumluluk ilgili yazar(lar)’a
aittir. Dergimiz T.C. Kanunlarına göre hareket eder.
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MEDYADA GÜVEN SORUNSALI VE BUNUN GELENEKSEL MEDYA İLE
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Öz: Amaç: Son yıllarda medyada yaşanan çeşitlenme medyanın temel
işlevlerinin de sorgulanmasına neden olmuştur. Medya bir yandan
çeşitlenirken diğer yandan da mülkiyet sahiplerinin ekonomik çıkarlarına hizmet etmeye başlamış ve asli görevinden uzaklaşmıştır. İletişim
teknolojilerinde yaşanan gelişmeler medyada mecra çeşitliliğini arttırırken, medya tüketicisine daha fazla kontrol imkânı vermiştir. Medya
içeriği üzerine kontrolünü arttıran medya tüketicisi, bu yeni rolünde
medyanın güvenirliliğini de sorgulamaya başlamıştır. Özellikle yeni
medya ve sonrasında ortaya çıkan sosyal medya, medya tüketicisine
farklı alternatifler sunmuş ve tüketiciyi aynı zamanda üretici de
yapmıştır. Medya içeriğinin tüketici tarafından da üretilmesi medya
demokrasisine katkıda bulunmuş ve “medyada güvenilirlik” konusunu
tartışmaya açmıştır. Çıkar ilişkileri üzerine kurulan geleneksel medyanın siyaset ve ekonomik bir taban üzerine kurduğu sistemde “medyada
güvenirliği” konusunun tartıştığı iki bin onlu yıllarda medyanın asli görevleri ve güvenirliği farklı araştırmalara konu olmuştur. Bu çalışmada
medyada güven konusu üniversite öğrencileri özelinde incelenmiş ve
üniversite öğrencilerinin medyaya olan güvenleri konusu ile ilgili bir
araştırma uygulanmıştır. Yöntem: Betimsel araştırma modeli ve anket
yöntemi ile hazırlanan araştırma İstanbul il sınırları içinde eğitim gören
ve rassal seçilen 760 üniversite öğrencisine uygulanmıştır. Bulgular:
Araştırmada İstanbul’da eğitim gören üniversite öğrencilerinin yeni
medyaya geleneksel medyadan daha fazla güvendiğini bir kez daha
ortaya çıkmıştır. Mecralar bazında incelendiğinde ise en çok sosyal
medya ve televizyona güven duyulurken en az radyo mecrasına güven
duyulmaktadır. Bir dönemler dünyanın en önemli propaganda ve haber
verme aracı olan radyonun günümüz üniversite öğrencilerince en az
güven duyulan mecra olması iletişim dünyasında yaşanan değişimin
dönemsel etkilerine bir örnek olmuştur. Sonuç: Her ne kadar doğru
haber verip vermediği ve trollerle manipüle edilebildiği konusu tartışılsa da üniversite öğrencileri ısrarla sosyal medyayı en güvenilir medya
mecrası olarak görmektedir.

Abstract: Aim: Recently, diversification occuring on press caused
the basic functions of press to be questioned. While having a diversification, press also began serving the financial interests of its owners
and growing away from its primary responsibility. The advances in
communication technologies increased the platform variety and gave
the consumer more chance of control. The consumer who has more
control over the content also began to question the reliability of press
in its new role. Especially the new media, and following that, the social
media, introduced different alternatives and turned the consumer into
a producer at the same time. This situation contributed the media democracy and started the debate of “reliability on media”. Based on the
relationships of mutual interests and rising on political and economical
grounds, various researches about primary functions and reliability
of media are being done after 2010. Method: In this study, the trust
issue on media is examined among university students and a research
about students’ trust on media has been done. The research, which is
prepared with descriptive research model and surveying method, was
applied on 760 random selected university students within Istanbul city
borders. Findings: The research revealed that university students who
are having their education in Istanbul trust the new media rather than
the traditional media. In terms of platforms, social media and television
has the greatest trust while radio has the least. Being the most important propaganda and annunciation tool of old times, radio as the least
trusted platform has been an example of periodic change occuring in
communication industry. Results: While its correctness about information and whether it is manipulated by trolls are a couple of discussions
going on, university students insist on social media being the most
reliable press platform.
Key Words: Media, Trust in the Media, Social Media, Radio, Television
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XXX
(1) Sorumlu Yazar: Michael KUYUCU, İstanbul Aydın

Üniversitesi, İletişim Fakültesi, İstanbul / Türkiye michaelkuyucu@gmail.com, Geliş Tarihi / Received: 11.01.2017 Kabul Tarihi/ Accepted: 15.05.2017 Makalenin
Türü: Type of article (Araştırma – Uygulama / Research -Application) Çıkar Çatışması / Conflict of Interest:Yok
/ None“Etik Kurul Raporu Yok – None of Ethics Committee”

28

MSBAD
www.msbadergisi.com
Ulusal Multidisipliner Hakemli Sosyal Bilimler ve Araştırmalar Dergisi
Mayıs / Haziran / Temmuz / Ağustos İlkbahar Yaz Dönemi Sayı: 01 Yıl:2017
National Multidisciplinary Refereed Journal of Social Sciences And Research
May / June / July / August Spring Summer Issue: 01 Year: 2017
ID:03 K:06
(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
Issn Print: 2587-1439O

MEDYA ve GÜVENLİK

tiflik, derinlik ve bilgilendiricilik gibi birçok
ilgili konularda düzinelerce tanım yapılmıştır.
Güvenilirlik konusunda yapılan çalışmalarda
çoğunlukla güvenilirliğin aynı anda birden
fazla boyutta değerlendirildiği kabul edilmektedir (Rieh, 2010).

Kitlesel medya, gazetecilerin, halkla ilişkiler
uzmanlarının, reklam profesyonellerinin ve
politikacıların medya izleyicilerini eğitmeyi,
bilgilendirmeyi, takip etmeyi ve etkilemeyi
denediği önemli bir mecradır. Medyanın bu
konuda ki çalışmalarının etki düzeyindeki başarı ya da başarısızlığı, genellikle, izleyicilerin medya güvenilirliğini algısına bağlıdır.

Bir kaynağın adil, tarafsız ve gerçekçi olduğu algısı, bilginin güvenilirliğine katkıda bulunmaktadır. Bununla birlikte, inandırıcılık
ile güvenilirlik tam olarak eşanlamlı değildir.
Çünkü insanlar, bilgiyi inandırıcı görmeleri
için uzmanlığı tanımalıdırlar. Uzmanlık, algılanan bilgi, beceri ve kaynağın deneyimini
yansıtmaktadır. Uzmanlık, bir kaynağın hem
doğru hem de geçerli bilgi sunma kabiliyeti
konusundaki algılamalarıyla olan yakın ilişkisi göz önüne alındığında, önemli bir faktördür. Güvenilirlik ve uzmanlık her zaman
birlikte algılanmaz. Doktor veya profesör unvanlı bir uzman, belli bir alanda bilgili olma
konusunda bir üne sahip olabilir, ancak yine
de güvenilmezlik veya önyargı eğilimi için
güvenilir sayılmayabilir. Bir kişi bir arkadaşını genel olarak dürüst ve güvenilir olarak görebilir ancak o arkadaşın verdiği tavsiye, uzmanlıktan yoksun olarak güvenilir sayılmayabilir. En inandırıcı bilgi, yüksek güvenilirlik
ve uzmanlık düzeyine sahip kişilerde bulunur
(Metzger v.d., 2003:296).

Güven, bir toplumda yaşayan bireylerin birbirine ve toplumdaki kurul ve kurumlara olan,
bu kurul ve kurumların işlerini layığıyla yerine getireceğine yönelik olarak hissettikleri öznel inançlardır (Özel, 2011). Türk Dil
Kurumu’na göre güven ise “Korku, çekinme
ve kuşku duymadan inanma ve bağlanma
duygusu, itimat” olarak tanımlanmıştır (TDK,
2017).
Güvenilirlik konusunda yapılan tanımlamalar
her birey ve her disiplin için farklı anlamlara gelebilir. Bilimsel anlamda güvenilirlik,
bilimsel olarak işin uzmanı kişilerce değerlendirilmiş, çoğunluk tarafından kabul edilebilecek standartlar veya bilginin objektif
kriterlere göre doğrulanma düzeyinin kalitesi
ile bağlantılı olarak ele alınmaktadır (Yılmaz,
2016:395). Güvenilirlik, sezgisel ve karmaşık
bir kavramdır. Bir açık tanıma sahip olmak
yerine güvenilirlik hakkında; inanılırlık, dürüstlük, adalet, doğruluk, gerçeklik, eksiksizlik, hassaslık, önyargıdan uzaklaşma, objek-

Güvenilirlik, bilginin kendisine, kaynağa
veya kişiye ait değildir, ancak bu özelliklerin
insanların değerlendirilmesi için temel oluş29
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nesnel olarak doğru olup olmadığını doğrulamak mümkün değildir (Schweiger, 2000:45).
Medya bağlamında düşünüldüğünde ise güvenilirlik, makale ya da haber gibi bir mesajın, gazetecinin ya da bir medya kuruluşunun,
bir kaynağın, gazete, televizyon, radyo, internet, sosyal medya gibi bir mecranın kullanıcılarının gözündeki inandırıcılığının bir ölçüsüdür. Güvenilirlik algısında, kişinin gazeteci,
kurum ya da mecra hakkındaki öznel değerlendirmeleri söz konusudur. Bu nedenle güvenilirliği bir tür inandırıcılık olarak görmek
mümkündür (Balcı & Bekiroğlu, 2014:202).

turması mümkündür. Eninde sonunda bilgi
güvenilirliğine karar veren insanlardır. Kendi
deneyimleri, bilgisi ve inançları olan insanlar
kendi güvenilirlik kararlarını verebilir. Çoğu
zaman, inanılırlık kararlarının son derece
öznel değerlendirme süreçleri olduğu kabul
edilmektedir. Kısaca güvenilirlik, insanların
kendi tecrübe ve bilgilerine dayanarak bir bilginin inanılır olup olmadığına karar vermesidir (Rieh, 2010).
Günlük hayatta insanlar, iş dışı konularda
bilgi kaynağının değerlendirilmesi açısından
bir dizi ölçüte göre hareket etmektedir. Bilgi
kaynaklarının seçiminde insanlar, bir kaynaktan elde edilen geçmiş deneyim, kolay erişilebilirlik ve kullanılabilirlik gibi kriterlere sıklıkla başvurmaktadır. Düşük vasıflı işçilerin
kendi toplumsal çevrelerindeki mevcut insan
kaynaklarına en büyük güveni duyduklarına
ilişkin bulguları olan araştırmalarda (Metzger
v.d. 2003:301), işçilerin kendi küçük dünyalarının dışından gelen bilgilere ilgi göstermediği ve yeterince güvenilir bulmadığı ortaya
konulmuştur. Bu nedenle, aynı küçük dünyada yaşayan birinden gelen ilk elden tecrübe
veya konuşmadan kaynaklanan birinci düzey
bilgi, yabancılardan alınan ikinci düzey bilgiye göre daha güvenilir olduğuna ulaşılmıştır
(Savolainen, 2007:54).

Medya güvenilirliği, medya etiği konusundaki kapsamlı tartışmaların ancak küçük bir
kısmı olsa da gazeteciliğinin temel değerlerinden biri olan nesnellik ve gerçeklik arayışı
ile yakından bağlantılıdır. Bu kavram, ayrıca bilginin bilgi haline nasıl geldiği konusu
ile ilişkilidir. Gazeteciler, doğruyu arama ve
halkın bilgi edinme hakkını sağlamaya yönelik görevlerini yerine getirirken, en temel
ilke olan güvenilirliği her zaman göz önünde
bulundurmak zorundadır. Dolayısıyla, güvenilirliğin çağdaş medya ikliminde sürekli olarak önemli bir değişken olarak işlev gördüğü
bildirilmektedir (Chung & Nah, 2013:276).
En temel şekliyle, güvenilirlik, “bir haber kanalının, bireysel kaynaklardan, medya kuruluşlarından ya da haberlerin içeriğinden farklı
olarak değişebilirlik algıları” olarak tanımlanabilir. Mesajı iletenin güvenilirliği, dürüst-

Güvenilirlik, kullanıcıların iletişim araçlarına
atfettiği bir değişkendir. Biri yalnızca az ya
da çok inanılır olarak düşünebilir ve bunun
30
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lük ve uzmanlık gibi faktörlere dayalı bir tür
algılanan güvenilirliktir. Haberci güvenilirliği üzerine yapılan araştırmaların büyük bir
kısmı, haberciyi daha çok ya da daha inanılır

ve güvenilir yapan karakteristik özelliklerin
neler olduğuna odaklanmaktadır (Conlin &
Roberts, 2016:371). Schweiger (2000), güvenirliği altı referans noktasında derlemiştir.

Şekil 1. Güvenilirliğin Referans Noktalarının Hiyerarşik Düzeyleri (Schweiger, 2000:43)
Sunucu: Sunucu, kullanıcıların televizyonda
bir haber şovu veya siyasi dergiyi izlerken ya
da okurken ilk karşılaştığı kişidir. Kullanıcılar bu sunumu yapan kişiyi daha fazla ya
da daha az güvenilir bulabilirler. Sunucu, bir
dergi ya da gazete ya da web üzerinde bir yorum yazarı olabilir.

Editöryel Araçlar: Bunlar televizyondaki

Kaynak: Belli bir kişinin hareketlerinin ya da
açıklamalarının haberidir.

lir. Yazılı medyada, editoryal üniteleri tanım-

Örneğin, bir ülkenin cumhurbaşkanı ya da
başbakanı bir röportajda yanıt veriyorsa, onu
ya da onu güvenilir olarak kabul edebilir ya
da övebilir.

radyo programlarında bütün programlar ve

programların bütünü veya tek tek haber öğeleridir. Basılı medyada veya internetteki makaleler de bu kapsamda değerlendirilir. Örneğin, biri, belirli bir haber içeriğinin tamamıyla güvenilir olmadığını düşünebilir, ancak
haberin aktörlerini veya sunucuya güvenebilamak oldukça kolaydır; oysa televizyon ve
tek haberler arasında ayrım yapmak gerekir.
Örneğin, genel olarak kanallardaki haberler
son derece güvenilir programlar olarak kabul
31
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edilebilir, fakat tek tek haberlerin öyküleri
güvenilmez bulunabilir.

davranışlarını iletişim yoluyla etkilemeye çalışan kaynakları oluşturduğu kabul edilmiştir.
Mesaj üzerine yapılan araştırmalarda mesajların karakteristik özelliklerine odaklanılmış
ve onları daha fazla veya daha az inandırıcı
kılacak nitelikler keşfedilmeye çalışılmıştır.
Ayrıca, kitle iletişimi ile ilgilenen araştırmacılar, medya güvenilirliğinde belirli iletişim
biçimlerinin (örneğin, gazete ve televizyon
arasındaki) göreceli inandırıcılığını da incelemiştir (Metzger v.d., 2003:320).

Medya Kuruluşu: CNNTürk, HaberTürk,
NTV, Doğan Medya Grubu gibi medya kuruluşlarıdır. Burada doğrudan medya kuruluşunun markasının güvenilirliği söz konusudur.
Medya Kuruluşlarının Alt Sistemleri: İçerik
ve kurumsal geçmişte benzer olan ve medya türünde alt sistemler halinde toplanabilen
medya ürünleridir. Örneğin, ana akım gazeteler ile tabloid gazetelerin, kamuya karşı özel
televizyonun, bilgisayar dergilerinin veya haber dergilerinin alt sistemleri bulunmaktadır.
Genellikle, bir alt sistemdeki medya ürünleri,
benzer içerik veya hizmetler sunduklarından
doğrudan rakiplerdir. Bu nedenle, güvenilirlik ve bu alt sistemler arasındaki farklar gibi
tek kriterleri karşılaştırmak daha kolaydır.
Farklılıklar, rakip medya ürünlerinin ticari ve
gazetecilik başarısı üzerinde daha güçlü etkilere sahiptir. Örneğin, haber dergilerinin alt
sisteminde doğrudan rakibinden daha güvenilir görünebilmektedir.

Medya kuruluşlarının varlık sebebi haber
vermektir. Haber olmaksızın bir medya kuruluşu, çok nadir bir şekilde hayatta kalabilir. Haberler de medya kuruluşu olmaksızın
var olamazlar. Dolayısıyla karşılıklı bir ilişki
söz konusudur. Her ne kadar günümüzde sosyal medya ile herkes haberciye dönüşmüşse
de profesyonel anlamda habercilik, bireysel
olarak (bir kuruma bağlı olmaksızın) yapılamamaktadır. Bu noktada kurum hem haberin
dağıtımı rolünü üstlenirken, hem de güvenilirlik ve yetkililiği sağlamaktadır (Çığ & Çığ,
2011:53). Dolayısıyla güvenilirlik, pratikte
habercinin ve medyanın karşılıklı etkileşimi
ile oluşmaktadır denilebilir.

Medya Türü: Televizyon, radyo, gazeteler,
dergiler, internet gibi bütün medya türlerinin
genel güvenilirliğidir.

Güvenilirlik habercinin ve medyanın etkileşimi ile ortaya çıkmakla birlikte, toplumdaki
bireylerin algılamasına dayalıdır. Dolayısıyla
haberci, kitle iletişim araçları ve hedef kitle
ilişkisi büyük ölçüde güvene dayalı olmak
durumundadır ve medya organları toplum

Güvenilirlik konusundaki araştırmalar, araştırmacıların kaynak güvenilirliğinin kişilerarası ilişkilere olan etkisine ve ikna sürecindeki rolüne ilgi duyulması ile başlamıştır. Sonraki araştırmalar da ise örgütlerin de insan
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şikliğine yol açtığını belirlemek için sayısız
deney yapmışlardır. Genellikle araştırmalarında yer alan adımlar ilk önce konularda
katılımcıların tutumlarını ölçmek ve onları
farklı kaynak niteliklerine dayalı manipüle
edilmiş mesajlara maruz bırakmak ve nihayetinde ilk deneysel sonuçlara göre tutum
değişikliklerini ölçmekti. Kaynak, genellikle bir haber bülteni ya da dünya lideri gibi
bireysel kitlesel bir iletişimci olarak tanımlansa da, Hovland ve Weiss bir mesajın etkisi muhtemelen yayını yapılan belirli yayına
veya kanala da bağlı olduğunu kabul etmiştir
(Kiousis, 2001). Sonuç olarak güvenilirlik,
belirli bir mesleki bağlamından bağımsız olarak genel bir iletişim kaynağının evrensel bir
özelliği olarak kabul edilmiştir (Kohring &
Matthes, 2007:242).

desteğini sağladıkları ölçüde yaşamaya ve
işlevlerini yerine getirmeye devam etmektedir. Toplumun kitle iletişim araçlarına güven
duyması ise onların doğru, yansız, baskı altında kalmadan haber ve bilgi verebilmelerine ilişkin algılamaları gerekmektedir (Yılmaz, 2016:395:401).
Genel olarak kamuoyunu belirli hedefler
doğrultusunda etkileme amacı, medya sahipliğinin önemini ortaya koymaktadır. En yalın
hali ile bu gerekçelerle medyaya sahip olma,
haberin gerçekliğini ve güvenilirliğinin sorgulanmasına yol açmaktadır ve genellikle bu
durum medyaya olan güven düzeyi üzerinde
olumsuz etkiye sahip olmaktadır (Yılmaz,
2016:395).
Medya güvenilirliği, inanılırlık, doğruluk,
güvenlik ve tarafsızlık gibi çeşitli ilkeler ve
boyutlar üzerinden ölçülmektedir. Bu ölçüm,
1951 tarihli Carl Hovland ve Walter Weiss’ın
öncü çalışmasına dayanmaktadır. Hovland
ve Weiss (1951), çalışmalarında kaynak güvenilirliği konusunu araştırmıştır. Çalışmada
gerçeklere dayalı bilginin edinimi ve akılda
tutulması noktasında kaynağın güvenilirlik
algısının etki etmediğini, buna karşılık görüş
ve düşüncelerin değişimi konusunda büyük
ölçüde etkili olduğu gözlemlenmiştir (Balcı
& Bekiroğlu, 2014:205).

Hovland ve Weiss, güvenilirliğin bileşenleri
olarak uzmanlık ve inanılırlığı belirlemiştir.
Uzmanlık, bir konuşmacının doğru iddialarda bulunma yeteneğine sahip olduğuna ilişkin algının bir derecesidir. Güvenilirlik ise
bir konuşmacının doğru olduğunu düşündüğü iddiaların bir izleyici tarafından algılanma
derecesine işaret etmektedir. İnsanlar, tutumlarını, belli bir konudaki uzmanların söylediklerinin güvenilir olup olmadığına bakarak
belirlemekte ya da değiştirebilmektedir (Jo,
2005:63).

Hovland ve Weiss, katılımcılarda kaynağın
güvenilirliğinin hangi koşullarda tutum deği-

1950’li yıllar boyunca, televizyon ve diğer
medya unsurları arasında yaşanan rekabet,
33
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lik ve saygınlık - itibar olarak sıralanmaktadır. Özellikle kriz dönemlerinde doğruluğu
teyit edilmemiş şüpheli bilgilerin yoğun olduğu dönemlerde kaynak güvenilirliği daha
fazla önem kazanmaktadır (Kılıç & İspir,
2017:411).

medya güvenilirliği konusunda araştırmaların yapılmasını teşvik etmekteydi. 1960’lı
yıllarda televizyona olan bağımlılık istikrarlı
bir şekilde yükseldi. 1960’lı yılların sonuna
gelindiğinde televizyon haberlerinin güvenilirliği, gazetelerden iki kat daha fazlaydı. Günümüzde ise medya ortamında, bilginin iletilmesi için yeni ve yaygın kullanılan bir araç
olarak İnternet’in ortaya çıkması, bu aracın
güvenilirliğini nasıl değerlendireceği sorusunu gündeme getirmektedir. Bu nedenle, medya güvenilirliği araştırmalarının odağı, artık
gazeteler, televizyonlar ve çevrimiçi medya
arasındaki farkların ortaya konulmasına çevrilmiştir (Mehrabi, Hassan, & Ali, 2009:142).

Kaynak güvenilirliği üzerine ilk araştırmalar,
20. Yüzyılın başlarında inandırıcılığın konuşmacıların önemli bir özelliği olduğunun ortaya konulduğu araştırmalar ile başlamıştır.
İkinci Dünya Savaşı döneminde, ABD’nin
savaşa yönelik halkın desteğini artırmanın
yollarını araması nedeniyle başlayan araştırmalarda, ikna edici bir sistematik teori geliştirilmeye çalışılmıştır. Bu araştırmalarda
tutum değişikliğine odaklanılmış fakat kaynak güvenilirliğinin tutum oluşumuna ve tutum değişikliğine etkisi ile de ilgilenilmiştir
(Metzger v.d., 2003:315).

Medya güvenilirliği kavramı, karmaşık ve
çok boyutlu bir yapıdır. Genellikle, medya
güvenilirliği araştırmaları, konunun iki ana
boyutuna odaklanmıştır: Kaynak güvenilirliği ve medya güvenilirliği. Kaynak güvenilirliği araştırması tipik olarak konuşmacı,
gazeteci ya da medya kuruluşu gibi mesaj
kaynağının özelliklerine odaklanırken, medya güvenilirliği araştırmaları ise televizyon,
gazete, internet gibi mesajın iletildiği mecraya odaklanmaktadır (Golan, 2010:6).

Miller ve Kurpius (2010) medya güvenilirliğinin boyutlarını gazetecilik profesyonellerinin algılamaları ve kullanıcıların algılamaları
olarak incelemiştir:
Gazetecilerin algıları: Gazeteciler ve özellikle televizyon gazetecileri öncelikle hükümet ve iş dünyası liderleri ya da yetkililere
kaynak olarak güvenmektedir. Dolayısıyla,
gazetecilik profesyonelleri arasında kaynaklara erişim konusunda bir rekabet söz konusu
olabilmektedir. Bu durum, izleyiciler açısından da güvenilirlik algısını etkilemektedir.

Kaynak güvenilirliği, bir iletişimcinin inanılırlığı ile ilgili olarak kullanıcılar tarafından
yapılan yargılardır. Kaynak güvenilirliği ile
ilgili yapılan çalışmalarda genellikle üç boyut üzerinde şekillendiği düşünülmektedir.
Bu üç faktör uzmanlık / yeterlilik, güvenilir34
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MEDYADA GÜVENİRLİĞİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Kullanıcıların algıları: Kitlenin mesajları
nasıl yorumladığını anlamada kaynak güvenilirliği uzun sürede önemli bir değişken

Medya güvenilirliğini etkileyen unsurlar konusunda farklı farklı araştırmalar yapılmıştır.
Gaziano ve MacGrath (1986), medya güvenilirliği konusunda 12 faktör olduğundan
bahsetmiş ve bu faktörleri “adil olma, haber
hikâyesinin tam anlatılması, ön yargılı olmama, doğruluk, mahremiyetin ihlal edilmemesi, okuyucu çıkarlarının gözetilmesi, toplumun refahıyla ilgilenme, olgu ve görüşleri
ayırt etme, güvenilir olma, gerçeklere veya
görüşlere dayalı olma ve iyi eğitimli muhabirlere sahip olma” olarak sıralamıştır (Algül, 2015:268).

olarak kabul edilmektedir. Genel izleyiciler
açısından güvenilirlik algısı, uzmanlık ve
inanılırlıktan oluşmaktadır.
Kaynak güvenilirliği, gazetecilerin ve kullanıcıların yargılarına dayanmakla birlikte,
kaynak güvenilirliği yargısını destekleyecek
üç temel kaynak bulunmaktadır. Birincisi;
önceki kişiler, yani tanıdık haber kaynaklarıdır. Aynı kaynaklar üzerinde tekrarlayan
güven, sağlıklı güvenilirliğin bir işaretidir.
İkincisi, kaynak türüdür. Gazeteciler kıdemli
kaynakları daha güvenilir olarak algılarken,

Haber güvenilirliği, ‘geleneksel medya ile
yeni medya birbirinin yerini mi alıyor, yoksa birbirlerini tamamlıyor mu’ tartışmasının
odak noktasındadır. Haber aramak amacıyla
interneti kullananlar, geleneksel medyada da
haberi takip etme eğiliminde olduklarını, dolayısıyla yeni medyanın geleneksel medyanın
tamamlayıcısı olduğu görüşünü savunmaktadır. Ancak bu noktada siyaset, medya ve basın özgürlüğü bağlamında geleneksel medya
ile sosyal medya farklılaşmasına da vurgu
yapılmaktadır. Kurumsallaşmanın olmadığı,
editöryel denetimden uzak, her kullanıcıyı
haberciye dönüştürebilen yapısıyla sosyal
medya, medya güvenilirliğine olumsuz etki
yapmaktadır (Algül & Sütçü, 2015:26).

halkla ilişkiler profesyonellerini ise daha az
güvenilir bulmaktadır. Üçüncüsü ise kaynak
bağlantısıdır. Gazeteciler, hükümet yetkililerini diğer kaynaklardan daha güvenilir bulmaktadır (Reich, 2011:58).
Kavramsal açıdan netlik olması bakımından
kaynak güvenilirliği ile medya güvenilirliği
arasındaki fark iyi ortaya konulmalıdır. Medya güvenilirliği, bir haber kanalının inanılırlık algısı olarak, bireysel kaynaklardan, medya kuruluşlarından veya haber içeriğinden
ayrı olarak tanımlanabilir. Medyanın güvenilirliği, mesaj gönderenlerinin özelliklerine
odaklanan kaynak güvenilirliğinden farklıdır
(Bucy, 2003:256).
35
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medyada etik ilkelerin göz önünde bulundurulmaması, toplumsal güvenin sorgulanması
ve zedelenmesine neden olacaktır (Balcı &
Bekiroğlu, 2014:195).

Medyanın güvenilirlik algısı, haber güvenilirlik algısıyla doğrudan ilişkilidir. İnsanlar,
güven duydukları iletişim araçlarını tercih
etme eğiliminde olduğundan, kullanıcıların
medya tercihine göre haber güvenilirliğini etkileyen unsurların neler olduğu araştırmalara
konu edilmektedir. Bu algı, çoğunlukla içinde
yaşanılan toplumla ilintili olmaktadır. Örneğin medyanın hükümetin yoğun kontrolü ve
baskısında olduğu toplumlarda kullanıcılar
internete ve sosyal medyaya daha fazla güven
duyabilmektedir. Özellikle Arap Baharı yaşanan ülkelerde o dönemde insanlar hükümet
kontrolündeki medyaya değil, internete ve
sosyal medyaya daha fazla güven duymuştur
(Algül, 2015:266).

MEDYADA GÜVEN İLE İLGİLİ YAPILAN ÖNCEKİ ARAŞTIRMALAR

Yapılan çalışmalar, izleyicilerin algılanan
medya güvenilirliğini nasıl değerlendireceğini etkileyebilecek önemli değişkenleri araştırır. Bu çalışmalardaki değişkenler arasında
siyasi ideoloji, hükümete güvenme, haber
tüketimi, algılanan uzmanlık, markalaşma,
medyaya maruz kalma, medya bağımlılığı
ve kişisel dindarlık bulunmaktadır (Golan,
2010:6).

Medyada güven sorunsalı sektörün olduğu kadar akademik camianın da ilgisini çekmiştir.
Bu konuda yapılan araştırmalarda genel olarak internetin geleneksel medyanın güvenilirliğini azaltabileceği endişesi dile getirilmiştir.
Geleneksel kitle iletişim araçlarının aksine,
internette doğru ve tarafsız bilgileri sağlamak
için daha az mesleki standart ve sosyal baskı
bulunur. Bu kaygıların aksine, internet üzerindeki bilginin güvenilirliği üzerine yapılan
araştırmalar, insanların internet kaynaklarının
güvenilirliğine karşı olumlu tutum sergileme
eğiliminde olduklarını göstermiştir. Dijital
habere duyulan güvenilirliğe yönelik çalışmalarda çevrimiçi kullanıcıların çevrimiçi
medyayı güvenilir bir haber ve bilgi kaynağı
olarak değerlendirdiğini ortaya koyulmuştur
(Kim & Johnson, 2009:’86).

İnsanların medyaya ve habere duydukları güveni olumsuz etkileyen durumlar da bulunmaktadır. Bu durumlar, genel olarak etik ilkelere riayet edilmemesinden kaynaklanmaktadır. Gazetecilik mesleği ve medya, iktidar,
siyaset, ekonomi, toplum ve kültür gibi toplum yaşantısında merkezi konumda bulunan

Xsingts Araştırma ve Danışmanlık’ın 2013
yılında yayınladığı rapor da Türkiye’de medyaya güvenin düşük düzeyde olduğunu ortaya koymuştur. Araştırmaya göre kamuoyunun yüzde 67’si medyaya güven duymadığını
açıklamıştır. Medyaya güvendiğini söyleyenleri oranı ise sadece yüzde 15 olmuştur.
36
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(Xsights Araştırma ve Danışmanlık Medya
ve Güven Raporu, 2013).

konvansiyonel medya karşısından daha gü-

Medyanın güvenilirliği ile ilgili yapılan araştırmalardan bir diğeri olan “Türkiye’de Yeni
Medya Eğilimleri Araştırması” (2016) sonuçları da internetin temsil ettiği yeni medyanın

ların 10 üzerinden verdikleri puanlara göre

venilir bulunduğunu göstermiştir. Katılımcıyapılan değerlendirmede internet kaynakları,
geleneksel medya ortamlarından daha güvenilir bulunmuştur.

Şekil 2. Yeni ve Konvansiyonel Medyanın Güven Açısından Karşılaştırılması
(Türkiye’de Yeni Medya Eğilimleri Araştırması, 2016)
tirilmiş. 2016 yılında gerçekleştirilen ‘Türkiye Sosyal-Siyasal Eğilimler Araştırması”nda
en güvenilmez kurum medya olmuştur. 2015
raporunda yüzde 27,8 olan güvenilirlik düzeyi, 2016’da daha da gerileyerek yüzde 15,1
olmuştur. Ayrıca 2013 yılı raporunda yüzde
38,5 olan “Türkiye’de basın özgürdür” görüşü, 2016’da yüzde 24,6’ya gerilemiştir.

Konu ile ilgili Türkiye’de yapılan bir diğer
araştırma da SEKAM (2013) (Sosyal, Ekonomik ve Kültürel Araştırmalar Merkezi)
tarafından gerçekleştirilmiştir. 15-28 yaş
aralığındaki 5541 kişi ile gerçekleştirilen
“Türkiye’de Gençlik Raporu: Gençliğin Özellikleri, Sorunları, Kimlikleri ve Beklentileri”
başlıklı çalışmada Türkiye’nin geleceği açısından en güvenilir görülen kurum ordu, en

Medya güvenilirliği konusunda Oxford Üniversitesi bünyesinde yer alan Reuters Gazetecilik Çalışma Enstitüsü’nün her yıl yayınladığı Dijital Haber Raporu’nun altıncısı,

güvenilmez bulunan kurum ise medya olmuştur (SEKAM, 2013). Benzer bir araştırmada
Kadir Has Üniversitesi tarafından gerçekleş37
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Haziran 2017’de yayınlanmıştır. Rapor seçilmiş ülkelerde medyaya olan güveni ortaya
koymaktadır. Raporda birçok çarpıcı sonuç
yer almaktadır. Buna göre Türkiye’de kullanıcıların yüzde 60’ı haberlerin doğruluğuna
güvenmemektedir. Türkiye, bu alanda ankete
dâhil olan 36 ülke arasında kendisine 23. sırada yer bulmuştur. Rapor’a göre Türkiye’de
en güvenilir bulunan medya kuruluşu Fox TV
olmuştur. Fox TV’yi CNN Türk ve NTV takip
etmiştir. Raporda ana akım medyanın büyük
kısmının hükümet tarafından kontrol edildiğine” değinilmiş, bu nedenle de çevrimiçi
haber siteleri ve sosyal medyanın haberlere
ulaşmada ilk kaynak olarak görüldüğü belirtilmiştir. Rapora göre haberlerin siyasi etkiden arınmış olduğunu düşünen kullanıcıların
oranı 2016 Raporu’na göre yüzde 9 gerileme
yaşanmış oran yüzde 20 olmuştur. “Ticari
etkilerden arındırılmış” haberlerin olduğunu
savunanların oranı yine 2016’ya göre yüzde
4 gerileyerek yüzde 23 düzeyine inmiştir.
Ancak vurgulanması gereken bir diğer konuda rapora göre durum dünyada da pek farklı
değildir. Dünya çapında katılımcıların çoğunluğunun ana akım medyaya güvenmediği ve
kullanıcıların yüzde 54’ünün haberlere ulaşmak için sosyal medyayı kullandığı açıklanmıştır. Raporda, kullanıcıların yüzde 33’ünün
haberlerin doğruluğuna da güvenmediklerine değinilmiştir. Rapora göre Amerikan ve
İngiliz halkı sosyal medyayı ana akım medyanın yalan haberlerini ayıklama konusunda

daha fazla güvenmektedir. Yunanlar ise sosyal medyaya ana akım medyadan daha fazla
güvenen tek ülke toplumu olmuştur (Reuters
Institute, 2017).
Medya güvenilirliğine yönelik olarak akademik anlamda da birçok çalışma yapılmıştır.
Mehrabi, Hassan ve Ali (2009), insanların
haber bilgisine güvenirlik açısından internet
ve televizyonu nasıl algıladıklarını çözmek
ve medya güvenilirliğini algılamayı etkileyen
faktörleri belirlemek amacıyla bir araştırma
yapmıştır. Medya güvenilirliğine yönelik algılarını etkileyen faktörleri belirlemek için
270 akademik olmayan profesyonel kadrosuyla gerçekleştirilen araştırmanın sonuçları,
televizyonun haber iletmek için internetten
daha güvenilir olduğunu ortaya koymuştur.
Bu çalışma ayrıca, internetin algısı ve televizyonun güvenilirliği ile yayın önemi, medya bağımlılığı ve medya kullanımı arasında
pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğunu ortaya
koymuştur.
Balcı ve Bekiroğlu (2014), 666 üniversite öğrencisi ile yüz yüze görüşme tekniğine dayalı
anket çalışmasında üniversite öğrencilerinin
medya haberlerinin güvenilirliği konusundaki düşünceleri araştırılmıştır. Çalışmadan
elde edilen bulgulara göre katılımcılar, her
zaman haber ve bilgi alma ihtiyacı hissettiklerini vurgulamıştır. Üniversite öğrencilerinin haber alma ihtiyacını en sık karşıladıkları
mecra internet, sosyal medya ve televizyon
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ettiği bulgusuna ulaşılmıştır. Ayrıca profes-

şeklinde sıralanmaktadır. Katılımcılar, medya haberleri içerisinde sırasıyla gazete, televizyon ve radyo haberlerine daha çok güven
duyduklarını belirtmişlerdir. İnternet haberlerine erkekler kadınlara göre daha fazla güven duyarken, kadınlar gazete, televizyon ve
radyo haberlerine erkeklere göre daha fazla
güven duymaktadır.

yonel gazetecilerin demografik özelliklerinin
internet güvenilirliği algılaması üzerine etkisinin olmadığı da ortaya konulmuştur.
Algül (2015), kurumsal ve demografik özelliklerin internet haberlerinin güvenilirliği
üzerine etkisini incelediği çalışmasını 936
üniversite öğrencisi ile gerçekleştirmiştir.

Nah ve Chung (2011), 238 katılımcı ile online haber okuyucularının, gazetecilik profesyonellerinin haberleri ve vatandaş gazeteciliğinin haberlerine karşı algıladıkları sosyal
güven, medya güvenilirliği ve gazetecilik
rollerine yönelik gerçekleştirdikleri çalışma,
medya güvenilirliğinin profesyonel gazetecilerin rol kavramıyla pozitif ilişkili olduğunu
göstermiştir. Yani güvenilirlik konusunda vatandaş gazeteciliği, profesyonel gazetecilikten daha az güvenilir görülmektedir.

Araştırmadan elde edilen bulgulara göre televizyon en güvenilir medya organıdır. Araştırmadan elde edilen bir diğer önemli sonuç
ise yaş arttıkça internet haber güvenilirliğinin
azalmasıdır. Televizyona göre daha az güvenilir görülse de, internet haberciliğinde medya güvenilirliği kurumsallıktan bağımsızdır.
Kısacası internet haberciliğinin güvenilirliğinde, internet haber kuruluşunun kurumsal
olup olmamasının güvenilirlik üzerinde bir
etkisi bulunmamaktadır.

Cassidy (2007), Amerika’da 655 profesyonel
gazeteci ile internet haberlerinin güvenilirlik
algısı ve gazetecilerin profesyonel rollerinin
bu algı üzerine etkisi üzerine gerçekleştirdiği çalışmasında, gazetecilik profesyonellerinin internet haberlerinin güvenilirliğine karşı
ılımlı yaklaştıklarını ve internet haberlerini
gazete haberlerinden daha güvenilir bulduklarını ortaya koymuştur. Çalışmada ayrıca
profesyonel gazetecilerin popülist rolünün internet haberciliğinin güvenilirliğinde pozitif
etkisi olduğu, buna karşılık muhalif rolün ise
internet haberciliğinin güvenilirliğine negatif

Kılıç ve İspir (2017), medya güvenilirliği konusuna sosyal medya bağlamında yaklaşmıştır. Toplam 350 kişi ile Eskişehir’de gerçekleştirilen araştırmanın bulgularına göre sosyal medyayı haber alma ve paylaşma amaçlı
kullananlar, haber paylaşımlarının bilgi kirliliğine neden olduğunu, haberlerin güvenilirlik sorunu yaşadığını, kaynak güvenilirliğinin
önemli olduğunu ve sosyal medyanın hızlı olması nedeniyle güvenilirliğin her zaman sorgulanacağı ortaya konulmuştur.
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Algül ve Sütçü (2015), 520 üniversite öğrencisi ile sosyal medyadaki haberlerin güvenilirlik algısına yönelik bir araştırma gerçekleştirmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgulara
göre bir haberin birçok kaynak tarafından
yayınlanmış olmasının, o haberin güvenilir
olduğu anlamına gelmediği ortaya konulmuştur. Araştırma kapsamında elde edilen
önemli bir sonuç, katılımcıların yaşları arttıkça sosyal medyada hızla yayılan haberlere
karşı daha ihtiyatlı yaklaşmasıdır. Bu haberleri kendi akıl süzgecinden geçirmeden paylaşmadıkları görülmüştür. Sosyal medyada
paylaşılan haberlerin dezenformasyona çok
açık olması, medya güvenilirliği bağlamında
sosyal medyanın güvenilirliğine gölge düşürmektedir.

Bucy (2003), medya güvenilirliği üzerine
gerçekleştirdiği deneysel çalışmasında medyanın güvenilirliğinde kullanılan kanalın etkili olduğunu ortaya koymuştur. Buna göre
haberin kaynağı ile dağıtım kanalı birbiriyle
uyumlu olduğunda güvenilirlik artmaktadır.
Örneğin bir haberin televizyonlarda, internet
haberi kaynak gösterilerek verilmesi, haberin
güvenilirliğini olumsuz etkilemektedir.
Conlin ve Roberts (2016), internet haberlerine yapılan yorumların medya güvenilirliğine
olan etkisini incelediği çalışmasında, her ne
kadar internet haberlerine yorum yapabilmenin, internet haberciliğinin bir avantajı olduğu ve internet haber sitesinin popülerliğine
katkı sağladığı ortaya konulmuşsa da, yorum
yapabilme özelliği nedeniyle yeterli editöryel
denetimden geçmeden ve yalnızca daha fazla
yorum alabilmek için son derece hızlı bir şekilde yayınlanan haberlerin, internet haberciliğinin güvenilirliğine olumsuz etki yarattığı
ortaya konulmuştur.

Şahin ve Tüzel (2011), medya güvenilirliğine hem örneklemi hem de yaklaşım tarzıyla
farklı bir bağlamda yaklaşmıştır. Çalışmada
öğretmen adayları ile medyanın güvenilirliğine “gerçek dünyayı yansıtıp yansıtmama”
açısından yaklaşmışlardır. 376 öğretmen
adayıyla gerçekleştirdikleri çalışmada öğretmen adaylarının genel olarak medya dünyasının gerçek dünyayı yansıtması konusunda kararsız kaldıkları gözlemlenmiştir. Televizyon,
radyo ve interneti en güvenilir araç olarak
kabul eden öğretmen adaylarının, gazeteyi
en güvenilir bulan öğretmen adaylarına göre
daha fazla “medyanın gerçek dünyayı yansıttığını” düşündükleri görülmüştür.

Chung, Nam ve Stefanone (2012), ana akım
medya, bağımsız medya ve dizin türü habercilik sitelerinin (google, yahoo) güvenilirlik
algısı üzerindeki etkisini araştırdıkları çalışmasında, dizin türü haberciliğin en güvenilir
kuruluşlar olduğu ortaya konulmuştur. Araştırmadan elde edilen bulguya göre medyanın
teknolojik avantajlarının güvenilirlik üzerinde pozitif etkili olduğu görülmüştür.
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güvenilir bilgi kaynağı olarak radyoları gördüğü ortaya çıkmıştır. Kriz ortamında televizyon yayınlarının, gazete dağıtımının zorluğu, radyonun en kolay iletişim araçlarından
biri olması göz önünde bulundurulduğunda,
oluşan kriz ve acil durum ortamında radyo
haberlerine güvenin tavan yapmış olması
mantıklıdır. Araştırmada radyoyu gazeteler
ve dergiler takip etmiştir.

Kiousis (2003), televizyon, gazete ve internet
haberciliğinin güvenilirliğinin algılanışını
araştırdığı çalışmasında Austin, Teksas’taki
rastgele seçilmiş 800 kişilik gruba bu 3 medya kanalına yönelik tutumlarını değerlendirmek için bir anket uygulanmıştır. Medya kullanımı ve haberlerin kişiler arası tartışması
gibi haber inandırıcılığını etkileyebilecek koşullayıcı faktörler analizde yer almıştır. Elde
edilen bulgular, insanların genel olarak tüm
medya kanalından kaynaklanan haberlerden
şüphe duyduklarını, ancak sırasıyla çevrimiçi
haber ve televizyon haberlerinin ardından en
yüksek güvenirlik oranına sahip olarak gazeteleri derecelendirdiklerini ortaya koymuştur.

ARAŞTIRMANIN AMACI ve YÖNTEMİ
Medya güvenilirliğine dair iletişim alanında yapılan akademik araştırmaların dışında
sektörde faaliyet gösteren araştırma şirketleri
de değişik araştırmalara imza atmıştır. Hem
yurtiçinde hem de yurtdışında yapılan medya
güvenilirliği araştırmalarına göre Türkiye’de
medyaya olan güven her geçen yıl daha da
azalmaktadır. Özellikle yurtdışında ana akım
medyanın büyük çoğunluğunun iktidarın
kontrolü altında olduğuna yönelik bir algı
bulunmaktadır. Bu algı geleneksel medyaya
olan güveni azaltmakta, internet ve sosyal
medyaya olan güveni ise arttırmaktadır. Bu
durum medyada bir güven sorunsalını ortaya
çıkartmıştır. Bu kapsamda bu araştırmanın
amacı, üniversite öğrencilerinin medyaya
olan güven düzeylerini belirlemek ve medya
güvenilirliği üzerindeki görüşlerini betimlemektir.

Kohring ve Matthes (2007), haber medyasına
çok boyutlu bir güven ölçeğinin gelişimini ve
geçerliliğini sınamak amacıyla gerçekleştirdikleri çalışmalarında medya güvenilirliğinin
dört faktörden oluştuğunu ortaya koymuştur.
Araştırmaya göre medya güvenilirliği, konuların seçiciliğine olan güven, olguların seçiciliğine olan güven, tasvirlerin doğruluğuna
olan güven ve gazetecilik değerlendirmesine
güvenden oluşmaktadır.
Thomson, ve arkadaşları (2012), 11 Mart
2011 tarihinde Japonya’da yaşanan 9 büyüklüğündeki depremin ardından gelen tsunami
ve nükleer santral kazası sonrasında yaşanan
kriz ortamında Twitter kaynak güvenilirliği
üzerine 1000 Japon kullanıcı ile bir araştırma
gerçekleştirmiştir. Araştırmada Japonların en

Betimsel araştırma yönteminin uygulandığı
araştırmanın uygulanmasında veri toplama
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Bulgular

tekniği olarak anket (sormaca) tekniği uygulanmıştır.

Çalışmanın bu bölümünde uygulanan araştırmada elde edilen bulgulara yer verilecektir.

Araştırma, 01 Nisan- 30 Mayıs 2017 tarihlerinde İstanbul’da eğitim gören 760 üniversite
öğrencisine uygulanmıştır. Olasılıksız örnekleme yöntemlerinden uygun örneklemenin
kullanıldığı araştırma İstanbul il sınırları
içinde eğitim gören üniversite öğrencileri ile
sınırlıdır.

Demografik Özellikler
Araştırmaya katılanların yüzde 56,6’sı erkek,
yüzde 43,4’ü ise kadındır. Araştırmaya katılanların yaş ortalaması 22,47’dir.

Tablo 1. Araştırmaya Katılanların Demografik Özelliklerine Göre Dağılımı
Cinsiyet

N

%

Erkek

430

56,6

Kadın

330

43,4

Toplam

760

100,0

İstatisiksel Analizler

lam sayısı, toplam katılımcı sayısından fazladır. Verilen yanıtlar incelendiğinde katılımcıların yüzde 37,2’sinin haberleri internetten,
yüzde 24,4’ü sosyal medyadan, yüzde 23,8’si
televizyondan, yüzde 9,8’i yazılı basından,
yüzde 4,9’u ise radyodan takip etmektedir.

Araştırmada, üniversite öğrencilerinin haberleri hangi mecradan takip ettikleri sorulmuş
ve birden fazla yanıt verebilme serbestisi sağlanmıştır. Bu nedenle verilen yanıtların top-
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Tablo 2. Haberlerin Takip Edildiği Mecra
CİNSİYET
Haberleri hangi mecradan takip edersiniz?

Televizyon
Radyo
Yazılı Basın
İnternet
Sosyal Medya

Araştırmaya katılanlara medyanın asli görevinin ne olduğu sorulmuş ve birden fazla yanıt verebilme serbestisi sağlanmıştır. Bu nedenle verilen yanıtların toplam sayısı, toplam
katılımcı sayısından fazladır. Araştırmaya katılan üniversite öğrencilerinin verdiği yanıtlar

TOPLAM

Erkek

Kadın

N

210

180

390

%

53,8%

46,2%

100%

N

70

10

80

%

87,5%

12,5%

100%

N

100

60

160

%

62,5%

37,5%

100%

N

340

270

610

%

55,7%

44,3%

100%

N

220

180

400

%

55,0%

45,0%

100%

incelendiğinde katılımcıların yüzde 28,4’ü
medyanın asli görevini bilgilendirmek, yüzde
23,9’u haber vermek, yüzde 19,9’u gündemi
takip etmek, yüzde 10,8’i eğlendirmek, yüzde 8,5’i ise eğitmek ve gündemi yorumlamak
olduğunu belirtmiştir.
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Tablo 3. Medyanın Asli Görevi
CİNSİYET
Size göre medyanın asli görevi
nedir?

Bilgilendirmek
Haber Vermek
Gündemi Takip Etmek
Eğlendirmek
Eğitmek
Gündemi Yorumlamak

Araştırmaya katılan üniversite öğrencilerine
ilk haber kaynağının ne olduğu sorulmuştur.
Verilen yanıtlar incelendiğinde katılımcıların
yüzde 41,7’si ilk haber kaynağı olarak sosyal
medyayı, yüzde 31,1’i ise televizyonu gör-

TOPLAM

Erkek

Kadın

N

280

220

500

%

56,0%

44,0%

1

N

230

190

420

%

54,8%

45,2%

1

N

190

160

350

%

54,3%

45,7%

1

N

110

80

190

%

57,9%

42,1%

1

N

80

70

150

%

53,3%

46,7%

1

N

70

80

150

%

46,7%

53,3%

1

mektedir. Yüzde 13,6’sı yazılı basında faaliyet gösteren gazetelerin internet sitelerini,
yüzde 9,7’si arama motorlarını, yüzde 2,9’u
yazılı medyayı, yüzde 1’i ise dergileri ilk haber kaynağı olarak görmektedir.
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Tablo 4. İlk Haber Kaynağı Olarak Görülen Mecrada Cinsiyet Analizi
CİNSİYET
Erkek
Sizin için ilk haber kaynağı
hangisidir?

Televizyon
İnternet Arama Motorları
Dergilerin İnternet Siteleri
Sosyal Medya Platformları
Yazılı Basın
Gazetelerin İnternet Siteleri
Dergi

Araştırmaya katılan üniversite öğrencilerine
en çok güvendikleri mecranın hangi mecranın olduğu sorulmuştur. Elde edilen bulgulara göre üniversite öğrencilerinin en güvenilir

TOPLAM

Kadın

N

160

160

320

%

50,0

50,0

100

N

40

60

100

%

40,0

60,0

100

N

0

0

0

%

0,0

0,0

0

N

260

170

430

%

60,5

39,5

100

N

30

0

30

%

100,0

0,0

100

N

100

40

140

%

71,4

28,6

100

N

10

0

10

%

100,0

0,0

100

bulduğu mecra internet, en az güvenilir bulduğu mecra ise radyodur. Erkekler, kadınlara
göre interneti daha güvenilir bir mecra olarak
görmektedir (p=0,004 < 0,05).
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Tablo 5. En Güvenilir Mecra (Cinsiyet Analizi)

İnternet
Gazete
Televizyon
Radyo
Sosyal Medya

N

Ort.

St. Sapma

t

P

Erkek

420

6,93

2,246

2,969

0,004

Kadın

330

5,48

1,873

Erkek

410

5,68

2,207

-0,453

0,652

Kadın

330

5,91

2,037

Erkek

410

5,88

2,502

0,273

0,785

Kadın

330

5,73

2,169

Erkek

400

5,48

2,353

-0,020

0,984

Kadın

330

5,48

1,805

Erkek

400

6,53

2,746

1,915

0,060

Kadın

330

5,39

2,193

Araştırmaya katılanlara en güvenilir bulduğu
medya markaları sorulmuştur. Elde edilen bulgulara göre üniversite öğrencilerinin en güvenilir bulduğu medya markası Fox TV ve CNN
Türk iken, en az güvenilir buldukları medya

organları ise ATV ve Kanal D olmuştur. Kadınlar Haberturk’u erkeklere göre daha güvenilir bulmaktadır (p=0,033 < 0,05). Diğer tüm
medya markalarına ilişkin güvenilirlik algısı
ise cinsiyete göre farklılık göstermemektedir.

Şekil 3. En Güvenilir Medya Kuruluşlar
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Tablo 6. Cinsiyete Göre En Güvenilir Medya Markaları

TRT
Fox Tv
A Haber
Ntv
Doğan Yayın Grubu
Hürriyet
Sözcü
CNN Türk
Atv
Haberturk
Halk TV
Ulusal Kanal
Aydınlık
Milliyet

Ort.

St. Sapma

T

P

Erkek

3,90

3,091

0,269

0,788

Kadın

3,73

2,466

Erkek

7,05

2,337

0,819

0,415

Kadın

6,61

2,290

Erkek

2,55

2,606

-0,559

0,578

Kadın

2,88

2,472

Erkek

5,73

2,855

-0,312

0,756

Kadın

5,91

2,021

Erkek

5,61

2,458

-0,158

0,875

Kadın

5,70

2,229

Erkek

6,10

2,602

0,897

0,373

Kadın

5,56

2,435

Erkek

5,34

2,946

-0,277

0,783

Kadın

5,53

2,851

Erkek

6,17

2,498

0,838

0,405

Kadın

5,66

2,719

Erkek

2,98

2,583

-1,164

0,248

Kadın

3,66

2,336

Erkek

4,49

2,637

-2,169

0,033

Kadın

5,75

2,229

Erkek

4,32

2,724

-1,797

0,077

Kadın

5,45

2,554

Erkek

4,31

2,627

-0,485

0,629

Kadın

4,61

2,331

Erkek

3,63

2,426

0,083

0,934

Kadın

3,59

2,307

Erkek

4,98

2,535

-0,547

0,586

Kadın

5,29

2,254
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Akşam
Cumhuriyet

Erkek

3,46

2,226

Kadın

3,36

1,615

Erkek

5,10

2,836

Kadın

5,54

2,631

Araştırmaya göre medya en çok “eğlenceli
içerik üretme” konusunda başarılı iken (ortalama 2,22 ve standart sapma 0,759), en az

0,216

0,829

-0,649

0,519

başarılı olduğu konu “ticari kaygılardan bağımsız” duruştur (ortalama 1,18 ve standart
sapma 0,423).

Tablo 7. Medyanın En Başarılı Olduğu Konular (%)

BAŞARILI

Ortalama

St. Sapma

NE BAŞARILI NE
BAŞARISIZ

BAŞARISIZ

Medyanın başarılı olduğu konular

Eğlenceli içerik üretme

19,7

38,2

42,1

2,22

0,759

Basın özgürlüğü

75,0

22,4

2,6

1,28

0,506

Nitelikli düşünce üretme

48,7

42,1

9,2

1,61

0,655

Nitelikli insan kaynağı barındırma

47,4

42,1

10,5

1,63

0,670

Tarafsız yayıncılık

81,6

18,4

0,0

1,18

0,390

Güvenilirlik bilgi kaynağı

39,5

56,6

3,9

1,64

0,559

Ticari kaygılardan bağımsız duruş

82,9

15,8

1,3

1,18

0,423

Araştırmaya katılan üniversite öğrencilerine
medyanın güvenilirliğinde etkili olan faktörlere ilişkin görüşleri sorulmuştur. Katılımcıların medyanın güvenilirliğinde en etkili gördüğü faktör haberlerdeki ideolojik yanlılıktır

(ortalama 4,17 ve standart sapma 0,929). En
az etkili olduğu düşünülen faktör ise haberde
gizli ya da açık reklam yapılmasıdır (ortalama 3,54 ve standart sapma 1,137).
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KARARSIZIM

ETKİLİ

ÇOK ETKİLİ

Ortalama

St. Sapma

HİÇ ETKİLİ DEĞİL

Medyaya Güven Ölçeği

ETKİLİ DEĞİL

Tablo 8. Medyanın Güvenilirliğine Etki Eden Faktörler (%)

S.6

Haberde ideolojik yanlılık

2,6

1,3

15,8

36,8

43,4

4,17

0,929

S.7

Haberde yönlendirme yapılması (manipülasyon)

2,6

2,6

11,8

42,1

40,8

4,16

0,925

S.11

Medyanın sahiplik yapısı / ticari bir
yapılanma olması

2,6

1,3

15,8

39,5

40,8

4,14

0,919

S.3

Haber kaynaklarıyla yakın ilişkiler /
çıkar ilişkileri

2,6

5,3

10,5

46,1

35,5

4,07

0,957

S.5

Haberde çarpıtma ve bilginin kasıtlı
olarak gizlenmesi

1,3

7,9

17,1

34,2

39,5

4,03

1,006

S.9

Habere yorum katılması

2,6

3,9

22,4

48,7

22,4

3,84

0,910

S.2

Haberde taraflılık

11,8

7,9

9,2

35,5

35,5

3,75

1,338

S.12

Medyada özdenetim / kendi kendini
denetleme eksikliği

5,3

9,2

18,4

39,5

27,6

3,75

1,121

S.4

Yalan haber

7,9

6,6

21,1

32,9

31,6

3,74

1,204

S.8

Haberin toplanmasındaki yöntemler
(gizli kamera, ses kaydı vb.)

1,3

9,2

34,2

38,2

17,1

3,61

0,925

S.10

Haberde bilgi eksikliği

7,9

11,8

18,4

38,2

23,7

3,58

1,203

S.1

Haberlerin güvenilirliğini etkileyen
unsurlar

9,2

7,9

19,7

46,1

17,1

3,54

1,148

S.13

Haberde gizli ya da açık reklam yapılması

9,2

3,9

30,3

36,8

19,7

3,54

1,137

Cronbach’s Alpha = 0,877

Medyaya olan güven ölçeğine yönelik görüşlerinin cinsiyete göre farklılık gösterip
göstermediğinin belirlenmesi için gerçekleştirilen bağımsız örneklem t testi sonucunda,

katılımcıların görüşlerinin cinsiyetlerine göre
farklılık göstermediği görülmüştür (p=0,239
> 0,05).

49

MSBAD
www.msbadergisi.com
Ulusal Multidisipliner Hakemli Sosyal Bilimler ve Araştırmalar Dergisi
Mayıs / Haziran / Temmuz / Ağustos İlkbahar Yaz Dönemi Sayı: 01 Yıl:2017
National Multidisciplinary Refereed Journal of Social Sciences And Research
May / June / July / August Spring Summer Issue: 01 Year: 2017
ID:03 K:06
(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
Issn Print: 2587-1439O

Tablo 9. Medyaya Güven Ölçeğinin Cinsiyete Göre Farklılığı

Medyaya Güven

N

Ort.

St. Sapma

t

P

Erkek

430

3,7585

0,74420

-1,188

0,239

Kadın

330

3,9441

0,57154

SONUÇ

medyada güven düzeyini azaltmıştır. Yeni
nesil medya da kontrol ve mülkiyetin çıkar
ilişkileri üzerine kurulu olduğunu deşifre etmekte ve medya kullanım alışkanlıklarına bu
olguya göre gerçekleştirmektedir.

İstanbul il sınırları içinde eğitim gören 760
üniversite öğrencisi ile gerçekleştirilen medya güvenilirliği araştırmasının sonuçlarına
göre, haberlerin en çok takip edildiği mecralar sırasıyla internet, sosyal medya ve televizyondur. Medyanın asli görevinde birinci sırada bilgi vermek gelirken onu sırasıyla
“haber vermek” ve “gündemi takip etmek”
izlemiştir.

Araştırmaya katılan üniversite öğrencilerine göre en güvenilir medya kuruluşu Fox
TV’dir. En az güvenilir medya kuruluşları ise
ATV ve Kanal D’dir. Burada iki ayrı siyasi
hedef kitleye yönelik yayınlar yapan Fox TV
işle A Haber’in yanında uzun yıllardır siyasetle iç içe anılan bir medya patronuna ait Kanal D ‘nin en az güvenilir medya markaları
olması ise manidardır. Üniversitede eğitim
gören gençlere göre medya en çok eğlenceli içerik üretme konusunda başarılıdır. Ticari kaygılardan bağımsız duruş ise medyanın
en az başarılı olduğu konudur. Haberlerdeki
ideolojik yanlılık haber güvenirliliğini en çok
etkileyen faktör iken, haberlerde yapılan gizli
ya da açık reklamlar güvenilirliği en az etkileyen faktördür.

Üniversite öğrencileri için en önemli ve ilk
haber alma kaynağı sosyal medya ve televizyon kanallarıdır. En güvendikleri mecra
internettir. Erkekler kadınlara göre interneti
daha güvenilir bulmaktadır. İnternet ve sosyal medyanın güvenirliğinin gerek fake (yalan) haberler gerekse troller vasıtasıyla yapılan haberler yüzünden her geçen gün daha
fazla tartışıldığı günümüz medya dünyasında
üniversite öğrencileri tarafından en güvenilir
medya aracı bulunması düşünülmesi gereken
bir konudur. Bu durum, geleneksel medyaya
olan inancın ne kadar azaldığını göstermektedir. Medya sahiplerinin medya işletmelerini kişisel çıkar ilişkilerinin bir aracı olarak
görmesi ve içeriklerini buna göre yönetmesi

Medyada güven konusu ile ilgili yıllardır yaşanan tartışmalara yeni bir bakış açısı ekleyen bu araştırma yeni neslin gözünden medyanın güvenirliğinin medya endüstrisi adına
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pek olumlu bir görüntü vermediğini göstermektedir. Medyaya güvenin azalması onun
izleyici - okur ve dinleyiciler tarafından daha
az tercih edilmesine yani daha az tüketilmesine neden olacaktır. Bu durum yeni medya
olarak adlandırılan sosyal medya ve internet
mecralarının geleneksel medya karşısındaki
yükselişine destek olacaktır.
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18-34
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EXTENDED ABSTRACT
Aim: Even though, media reliability is a small part of the comprehensive debate on media
ethics, it is closely linked to the search for objectivity and reality, which are among the core
values of journalism. This concept is also related to how knowledge becomes information.
While journalists fulfill their duties of seeking truth and ensuring the right of the people to acquire information, they have to take the reliability, which is the most fundamental principle into
consideration. Therefore, it has been reported that reliability has consistently been an important
variable in the contemporary media environment (Chung & Nah, 2013: 276). Recently, diversification occuring on press caused the basic functions of press to be questioned. While having a
diversification, press also began serving the financial interests of its owners and growing away
from its primary responsibility. The advances in communication technologies increased the
platform variety and gave the consumer more chance of control. The consumer who has more
control over the content also began to question the reliability of press in its new role. Especially
the new media, and following that, the social media, introduced different alternatives and turned
the consumer into a producer at the same time. This situation contributed the media democracy
and started the debate of “reliability on media”. Based on the relationships of mutual interests
and rising on political and economical grounds, various researches about primary functions and
reliability of media are being done after 2010. Method: In this study, the trust issue on media
is examined among university students and a research about students’ trust on media has been
done. The research, which is prepared with descriptive research model and surveying method,
was applied on 760 random selected university students within Istanbul city borders. Findings:
The research revealed that university students who are having their education in Istanbul trust
the new media rather than the traditional media. In terms of platforms, social media and television has the greatest trust while radio has the least. Being the most important propaganda
and annunciation tool of old times, radio as the least trusted platform has been an example of
periodic change occuring in communication industry. In the survey, university students were asked from which media they were following the news, and freedom for more than one response
was provided. For this reason, the total number of responses is more than the total number of
respondents. When the answers were examined, 37.2% of the respondents followed the news
from the internet, 24.4% from social media, 23.8% from television, 9.8% from printed media
and 4.9% from radio.The university students participating in the survey were asked what their
first source of news was. When the answers were analyzed, 41.7 percent of the respondents
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considered social media as the first source of news and 31.1 percent the television. 13.6 percent
consider internet sites of the newspapers operating in the printed media, 9.7 percent search
engines, 2.9 percent printed media and 1 percent the magazines as first sources of news.Participants of the survey were asked, which media brands they found to be most reliable. According
to findings, the most reliable media brands of university students were Fox TV and CNN Turk,
while the least reliable media were ATV and Kanal D. Women find Haberturk more reliable
than men. According to the survey, the media was most successful in producing “entertaining
content” (average 2.22 and standard deviation 0.759), the least successful being the stance” independent of commercial concern “ (average 1.18 and standard deviation 0.423). The opinions
of the university students who participated in the survey were asked on the factors that affect
the reliability of the media. The most influential factor that participants see in the reliability of
the media is the ideological bias in the news. Results: While its correctness about information
and whether it is manipulated by trolls are a couple of discussions going on, university students
insist on social media being the most reliable press platform. This survey, adding a new perspective to the discussions over the issue of reliability in the media, shows that in the opinion
of the new generation, the media does not give a very positive image. Decreasing confidence
in the media will cause it to be less preferred and less consumed by the viewers- readers and
listeners. This will support the rise of social media and internet media, which are called new
media, against the traditional media.
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