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Özet
BЮ çaХışЦada üЧiversiЭede eğiЭiЦ göreЧ öğreЧciХeriЧ ЦedyaЧıЧ güЧdeЦ yaraЭЦa gücü iХe iХgiХi
görüşХeri araşЭırıХЦışЭır. MedyaЧıЧ güЧdeЦ yaraЭЦa gücü yıХХardır peФ çШФ araşЭırЦaya ФШЧЮ
ШХЦЮşЭЮr. MedyaЧıЧ haЧgi ЦecraХarХa güЧdeЦi beХirХediği ve bЮЧЮ ЧasıХ yapЭığı sШrgЮХaЧЦışЭır.
TeФЧШХШjiФ geХişЦeХere paraХeХ ШХaraФ ЦedyaЧıЧ güЧdeЦ yaraЭЦa gücü de değişЦişЭir.
GeçЦişЭe gazeЭeХer ЦedyaЧıЧ güЧdeЦ beХirХeЦe gücüЧe eЭФi ederФeЧ, daha sШЧra radyШ,
ЭeХevizyШЧ ve iЧЭerЧeЭ bЮЧa ШrЭaФ ШХЦЮşЭЮr. SШЧ yüzyıХda ЭeФЧШХШjiФ geХişЦeХer ЦedyaЧıЧ da
güЧdeЦ beХirХeЦe gücüЧü değişЭirЦişЭir. BЮ çaХışЦada üЧiversiЭeХerde eğiЭiЦ aХaЧ ЦiХeЧyЮЦ
ФЮşağıЧa göre ЦedyaЧıЧ haЧgi ЦecraХarıЧıЧ güЧdeЦ beХirХeЦede daha eЭФiХi ШХdЮğЮ
araşЭırıХЦışЭır. ÇaХışЦaЧıЧ iХФ böХüЦüЧde güЧdeЦ beХirХeЦe ФЮraЦı ve Цedya iХe iХgiХi ХiЭeraЭür
çaХışЦası yapıХЦışЭır. ÇaХışЦaЧıЧ araşЭırЦa böХüЦüЧde ise ‘ЦiХeЧyЮЦ geЧçХiğiЧe göre
Цedyada haЧgi ЦarФa ve ЦecraХar güЧdeЦiЧ şeФiХХeЧЦesiЧde daha eЭФiХiς” sШrЮsЮЧa yaЧıЭ
araЧЦışЭır. ÇaХışЦa ЦedyaЧıЧ değişeЧ ЭeФЧШХШjiХer sayesiЧde güЧdeЦ beХirХeЦede farФХı
ЦecraХarı ФЮХХaЧdığıЧı ve güЧüЦüzde dijiЭaХ ЦedyaЧıЧ güЧdeЦ beХirХeЦe gücüЧüЧ geХeЧeФseХ
Цedyaya ШraЧХar daha da arЭЭığıЧa vЮrgЮ yapıХЦışЭır.
Anahtar Kelimeler: GüЧdeЦ , Medya , GüЧdeЦ BeХirХeЦe KЮraЦı, Medya MarФaХarı
Abstract:
In this study, the opinions of university students about the media's power to create agenda were
investigated. The power of the media to create the agenda has been the subject of many studies
for years. The channels in which the media set the agenda and how it did so were questioned.
In parallel with technological developments, the power of media to create an agenda has also
changed. In the past, newspapers influenced the media's power to set the agenda, but later on,
radio, television and the Internet became partners in this. Technological developments in the
last century have changed the agenda-setting power of the media. In this study, it was
investigated which channels of the media are more effective in setting the agenda according to
the millennium generation studying at universities. In the first part of the study, a literature
study about agenda setting theory and media has been done. In the research part of the study,
Эhe aЧswer ЭШ qЮesЭiШЧ “which braЧds aЧd chaЧЧeХs are ЦШre effective in shaping the agenda in
Цedia accШrdiЧg ЭШ Эhe yШЮЭh Шf Эhe ЦiХХeЧЧiЮЦς” was sШЮghЭ. The sЭЮdy eЦphasized ЭhaЭ Эhe
media uses different sources in determining the agenda thanks to the changing technologies and
that the ratio of digital media to determine the agenda has increased more than traditional media.
Key Words: Agenda, Media, Agenda Setting, Media Brands
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1.Giriş

GüЧdeЦ yaraЭЦa Цedya, siyaseЭ ve ФaЦЮ iХişФiХeri üzeriЧe ШdaФХaЧaЧ ve her güЧdeЦiЧ
birbiri üzeriЧdeФi eЭФiХeriЧi ШrЭaya ФШyЦayı hedefХeyeЧ bir ШХgЮdЮr. GüЧdeЦ yaraЭЦa ФЮraЦı
ise iЧsaЧХarıЧ bazı ФШЧЮХara verdiği öЧeЦi, ЦedyaЧıЧ ШЧХara sЮЧdЮФХarı değer öХçüsüЧde
belirledikleri varsayıЦıЧa dayaЧЦaФЭadır.
MedyaЧıЧ güЧdeЦiЧ beХirХeЧЦesi ЧШФЭasıЧda öЧeЦХi rШХХer üsЭХeЧdiği bir gerçeФЭir.
Medya eş zaЦaЧХı ШХaraФ ШХay ve hiФayeХere ШdaФХaЧırФeЧ ШХayХarı haberХeşЭirereФ aФЭif bir rШХ
ШyЧaЦaФЭa, siyaseЭ içerisiЧde de öЧeЦХi bir siyasi oyuncu haline gelebilmektedir.
GüЧdeЦ yaraЭЦa iХe iХgiХi çaХışЦaХar özeХХiФХe 1λ70’ХerdeЧ iЭibareЧ ivЦe ФazaЧЦışЭır.
BЮ ФШЧЮda 1λ7β’de McCШЦbs ve Shaw ЭarafıЧdaЧ yapıХaЧ araşЭırЦa, güЧdeЦ yaraЭЦa iХe iХgiХi
öЧeЦХi değerХeЧdirЦeХer ШrЭaya ФШyЦЮşЭЮr. GeçЦişЭeЧ güЧüЦüze güЧdeЦ yaraЭЦa
çaХışЦaХarıЧıЧ geЧeХi, Цedya ve ФaЦЮ güЧdeЦi arasıЧdaФi iХişФiye ШdaФХaЧЦışЭır.
GüЧdeЦ yaraЭЦa ФЮraЦı, ФiЭХe iХeЭişiЦ araçХarıЧıЧ haХФıЧ ШdaФ ЧШФЭası üzeriЧdeФi eЭФisi
ve iЧsaЧХarıЧ ФiЦ ve Чe haФФıЧda ne düşüЧdüФХeriЧe diФФaЭ çeФЦesiyХe iХgiХidir. KaЦЮЧЮЧ sahip
ШХdЮğЮ ФШЧЮХarıЧ aХgıХaЧaЧ öЧeЦi üzeriЧdeФi ЦedyaЧıЧ eЭФisiЧi iЧceХeyeЧ güЧdeЦ yaraЭЦa
araşЭırЦaХarı güЧüЦüzde çeşiЭХeЧeЧ Цedya araçХarı sayesiЧde daha da arЭЦışЭır.
BЮ çaХışЦaЧıЧ biriЧci böХüЦüЧde güЧdeЦ yaraЭЦa ФШЧЮsЮ iХe iХgiХi bir ХiЭeraЭür ЭaraЦası
yapıХЦışЭır. GüЧdeЦ yaraЭЦa düşüЧcesiЧiЧ ШrЭaya çıФışı, geЧeХ özeХХiФХeri, güЧdeЦ yaraЭЦa
yaФХaşıЦı iХe ЭeЦeХ ФavraЦХar, güЧdeЦ yaraЭЦa perspeФЭifiЧdeЧ değerХeЧdiriХЦişЭir.
ÇaХışЦaЧıЧ iФiЧci böХüЦüЧde ise özeХХiФХe Г KЮşağı ШХaraФ adХaЧdırıХaЧ üЧiversiЭe eğiЭiЦi göreЧ
geЧçХeriЧ ЦedyaЧıЧ güЧdeЦ yaraЭЦa eğiХiЦiЧdeЧ haЧgi ШraЧda eЭФiХeЧdiğiЧe yöЧeХiФ bir
ЮygЮХaЦa yapıХЦışЭır.
2. Gündem Yaratma Düşüncesinin Ortaya Çıkışı
GüЧdeЦ yaraЭЦa ФЮraЦı WaХЭer LippЦaЧЧ’ıЧ ФiЭХe iХeЭişiЦ araçХarıЧıЧ haХФıЧ zihЧiЧde
beХirХi bir iЦajı beХirХeЦeyi eЭФiХeЦede yapabiХeceği hayaЭi rШХ ФШЧЮsЮЧdaФi 1λββ yıХıЧdaФi
çaХışЦası iХe başХaЭıХЦaФЭadır. BЮЧЮЧ ardıЧdaЧ bu fikir, 1λ6γ’Эe BerЧard CШheЧ ЭarafıЧdaЧ
basıЧıЧ çШğЮ durumda iЧsaЧХara Чe düşüЧeceФХeriЧi söyХeЦede başarıХı ШХЦayabiХeceği, ama ne
haФФıЧda düşüЧeceФХeriЧi söyХeЦede ШХdЮФça başarıХı ШХdЮğЮ fiФri iХe desЭeФХeЧЦişЭir (YüФsel,
2007: 577). CШheЧ’iЧ bЮ ФШЧЮdaФi görüşХeri, güЧdeЦ beХirХeЦe ФЮraЦı ФШЧЮsЮЧdaФi çaХışЦaХar
içiЧ döЧüЦ ЧШФЭası ШХЦЮş, araşЭırЦaХarıЧ yöЧüЧü farФıЧdaХıФ veya haberdar eЭЦe gücü üzeriЧe
ШdaФХaЧЦasıЧa yШХ açЦışЭır (YüФseХ, β001μ γ5Ψ.
1λγ0’ХardaЧ 1λ70’ХeriЧ başıЧa deФ ФiЭХe iХeЭişiЦ araşЭırЦaХarı ЦedyaЧıЧ izХeyici
ЭЮЭЮЦХarı ve davraЧışХarı üzeriЧe yШğЮЧХaşЦışЭır. BЮ ФШЧЮdaФi çaХışЦaХar ЦedyaЧıЧ güçХü
eЭФiХeriЧi beХirХeЦeye yöЧeХiФ ШХЦЮşЭЮr. GüЧdeЦ yaraЭЦa iХe iХgiХi çaХışЦaХar ise sıЧırХı eЭФiХer
iХe iХgiХi bЮХgЮХara yöЧeХiФ bir aХЭerЧaЭif ШХaraФ ШrЭaya çıФЦışЭır. BЮ geХişЦe üzeriЧde ФЮşФЮsЮz
1λ70’ХerdeФi iХeЭişiЦ aХaЧıЧdaФi paradigЦa değişiФХiği öЧeЦХi rШХ ШyЧaЦışЭır (TerФaЧ, 2005:
32-33).
GüЧdeЦ yaraЭЦa çerçevesiЧde yapıХaЧ iХФ döЧeЦ araşЭırЦaХarıЧ geЧeХi, ЦedyaЧıЧ
güЧdeЦi ШХЮşЭЮrЦa eЭФisiЧiЧ farФХı zaЦaЧ ve ФШЧЮХar açısıЧda güçХeЧdiğiЧi ya da zayıfХadığıЧı
beХirХeЦeye yöЧeХiФ ШХЦЮşЭЮr. BЮЧa göre bЮ araşЭırЦaХar ayrıca ЦedyaЧıЧ sЮЧdЮğЮ öЧeЦ
sıraХaЦası iХe ФaЦЮЧЮЧ güЧdeЦiЧi ФШЧЮ sıraХaЦasıЧıЧ örЭüşüp örЭüşЦediğiЧe yШğЮЧХaşЦışЭır.
McCШЦbs ve Shaw ЭarafıЧdaЧ erФeЧ döЧeЦde yürüЭüХeЧ güЧdeЦ yaraЭЦa araşЭırЦaХarı
ağırХıФХı ШХaraФ ЭЮЭЮЦ ve davraЧış değişiЦi üzeriЧe ШdaФХaЧЦışЭır. BЮЧЮЧ etkilerinin ise 4 temel
aşaЦada ШrЭaya çıФЭığı beХirХeЧЦişЭir (TerФaЧ, β005μ γγΨ:

✓ İХФ aşaЦa haberdar eЭЦe ve farФıЧdaХıФ yaratma aşaЦasıdır. BЮrada eЭФi iЧsaЧХarıЧ
çevresiЧdeФi ШХayХarХa iХgiХi biХgi sahibi ШХЦası ve farФıЧa varЦası ШrЭaya çıФЦaФЭadır.
✓ İФiЧci aşaЦada biХgi ediЧЦe söz ФШЧЮsЮdЮr. BЮ ЧШФЭada çevresiЧdeФi ШХayХarıЧ farФıЧa
varan bireyler medya sayesinde bilgi edinmeye başХaЦaФЭadır.
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✓ оçüЧcü aşaЦa ЭЮЭЮЦ değişiФХiği aşaЦasıdır.
✓ GüЧdeЦ yaraЭЦa iХe iХgiХi sШЧ aşaЦa davraЧış değişiФХiğidir.
BЮrada aşaЦaХar değerХeЧdiriХdiğiЧde iЧsaЧХar öЧce Цedyada sЮЧЮХaЧ haberХer iХe
çevreХeriЧdeФi ШХay, sШrЮЧ ya da gerçeФХer haФФıЧda beХХi bir farФıЧdaХığa ЮХaşЦaФЭa, eХde ediХeЧ
biХgiХer dШğrЮХЭЮsЮЧda daha fazХa biХgi ediЧЦeye yöЧeХЦeФЭedir. SШЧ ШХaraФ ise eХde ediХЦiş
biХgiХeriЧ de ФaЭФısı iХe farФıЧdaХığa sahip bireyХerde beХХi bir ЭЮЭЮЦ ve davraЧış değişiФХiği
ЦeydaЧa geХЦeФЭedir (KıХıç, β0β0μ λ4Ψ.
GüЧdeЦ yaraЭЦa düşüЧcesi iХe iХgiХi diğer erФeЧ döЧeЦ araşЭırЦaХar ise σШrЭШЧ LШЧg,
KЮrЭ LaЧg ve GХadys LaЧg ЭarafıЧdaЧ yürüЭüХЦüşЭür (TerФaЧ, β005μ 40Ψ.
İХФ düzeyde yapıХaЧ ЭüЦ güЧdeЦ yaraЭЦa araşЭırЦaХarıЧda bağıЦХı değişФeЧ, ЧesЧe
belirgiЧХiği ШХЦЮşЭЮr. GhaЧeЦ’iЧ beХirЭЭiği gibi, ЧesЧe beХirgiЧХiği ЭipiФ ШХaraФ sШrЮЧХarı
içermektedir. Bir ЧesЧeЧiЧ Цedyada yer aХЦası, Ш ЧesЧeЧiЧ haХФ arasıЧda öЧeЦiЧi arЭЭırЦaФЭa,
böyХece haХФ, bЮ sШrЮЧХarıЧ aХdığı ФapsaЦ ЦiФЭarıЧa bağХı ШХaraФ sШrЮЧХarıЧ öЧeЦiЧi
öğreЧЦeФЭedir (Wanta, Golan, & Lee, 2004: 367-368).
GüЧdeЦ yaratma üzeriЧe araşЭırЦaХar büyüФ öХçüde ЭeХevizyШЧ ve gazeЭe ЦecraХarıЧa
yöЧeХiФ ШХЦЮşЭЮr. BЮ aХaЧdaФi iХФ çaХışЦaХarda farФХı şeФiХde çaХışaЧ gazeЭe ve ЭeХevizyШЧЮЧ
farФХı şeФiХХerde Фamuoyunu etkilemesi, birbirlerini desteklemesi ya da birbiri ile rekabeti ele
aХıЧЦışЭır (‐rdШğaЧ ve AХeЦdar, 1λλ0μ 147Ψ.
GüЧdeЦ yaraЭЦa çaХışЦaХarı iХerХeyeЧ yıХХarda Цedya güЧdeЦiЧi haЧgi faФЭörХeriЧ
şeФiХХeЧdirdiği ФШЧЮsЮЧa ШdaФХaЧЦışЭır. DШХayısıyХa haber çerçeveХeri ve ЭЮЭЮЦХara yöЧeХiФ
güЧdeЦХeriЧ ФaЦЮ güЧdeЦiЧi ЧasıХ eЭФiХediği sШrЮsЮЧa yaЧıЭ araЧЦışЭır. BЮ aşaЦada yürüЭüХeЧ
araşЭırЦaХar geХeЧeФseХ güЧdeЦ beХirХeЦedeЧ farФХı ШХaraФ ЦedyaЧıЧ iЧsaЧХarıЧ ЧasıХ
düşüЧeceФХeri yöЧüЧde de eЭФiХer ЭaşıdığıЧı iХeri sürЦeФЭedir (YüФseХ, β001μ 4γΨ.
BЮ süreçЭe Reese ve DaЧieХiaЧ haЧgi haber ФЮrЮХЮşХarıЧıЧ diğerХeriЧi eЭФiХediğiЧi
sapЭaЦa içiЧ ЮХЮsaХ haber ФЮrЮХЮşХarı üzeriЧe bir Цedya arası güЧdeЦ beХirХeЦe çaХışЦası
gerçeФХeşЭirЦişЭir (MeХeФ, β017μ 1β6Ψ. BЮ aХaЧdaФi çaХışЦaХar haber ЦedyasıЧda bir ФШЧЮЧЮЧ
haberХerde ФapХadığı aХaЧıЧ, haХФ arasıЧda bЮ ФШЧЮЧЮЧ aХgıХaЧaЧ öЧeЦiЧi eЭФiХediği ЦШdeХiЧ çШФ
öЭesiЧe geçЦişЭir. нrЧeğiЧ, Цedya güЧdeЦiЧi eЭФiХeyeЧ ФayЧaФХarı ve Цedya eЭФiХeriЧiЧ
büyüФХüğüЧü eЭФiХeyeЧ faФЭörХeri iЧceХeyeЧ çШФ sayıda araşЭırЦa vardır. HaberХerdeФi ЧesЧeХere
bağХı özЧiЭeХiФХeriЧ bir güЧdeЦiyХe iХgiХeЧeЧ iФiЧci düzey güЧdeЦ beХirХeЦe eЭФiХeri, öЧeriХeЧ
ШrijiЧaХ biХişseХ eЭФiХeriЧ çШФ öЭesiЧe geçeЧ yeЧi araşЭırЦa aХaЧХarı ШrЭaya çıФarЦışЭır (Wanta ve
Lodski, 2010: 191).
GüЧdeЦ yaraЭЦa ФШЧЮsЮЧa yöЧeХiФ araşЭırЦaХarıЧ geЧeХi ЦedyaЧıЧ ЭШpХЮЦ güЧdeЦi
üzeriЧdeФi eЭФisiЧiЧ öХçüХЦesi içiЧ ЭШpХЮЦdaФi bireyХere güЧdeЦХe iХgiХi sШrЮ sШrЮХЦası
eЭrafıЧda, bireyХer üzeriЧdeЧ yürüЭüХЦüşЭür. AЧcaФ güЧüЦüzde iЧЭerЧeЭ ФЮХХaЧıЦıЧıЧ yaygıЧХıФ
ФazaЧЦası iХe bireyХer birbiri iХe dШğrЮdaЧ iХeЭişiЦ kurarak, ЦeФaЧdaЧ bağıЦsız ШХaraФ birbiri
iХe ЭarЭışaraФ ФeЧdi güЧdeЦХeriЧi ШХЮşЭЮrabiХir haХe geХЦişЭir. BЮ dЮrЮЦ ЭШpХЮЦЮЧ güЧdeЦiЧiЧ
büyüФ öХçüde iЧЭerЧeЭ ЦecraХarıЧa ЭaşıЧdığıЧı gösЭerЦesi baФıЦıЧdaЧ büyüФ öЧeЦe sahipЭir
(KıХıç, 2020: 93).
GeçЦişiЧ ЭeФ yöЧХü Цedya izХeyici ve ШФЮyЮcЮ üzeriЧdeФi haФiЦiyeЭiЧe ФarşıЧ, iЧЭerЧeЭ
ve özeХХiФХe Web β.0 ЭeФЧШХШjisiЧiЧ sЮЧdЮğЮ iЦФaЧХar ФaЭıХıЦcıХarı aФЭifХeşЭirЦiş ve çifЭ yöЧХü
iХeЭişiЦe yöЧХeЧdirЦişЭir. Yeni medya sayesinde bilgiye zamaЧ ve ЦeФaЧ sıЧırı ШХЦaФsızıЧ
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aЧХıФ ЮХaşıЦ, güЧdeЦ hızıЧıЧ değişЦesiЧe de yaЧsıЦışЭır. İЧЭerЧeЭiЧ iХФ yıХХarıЧda geХeЧeФseХ
ЦedyaЧıЧ güЧdeЦiyХe paraХeХ gideЧ yeЧi Цedya güЧdeЦi, sШЧ yıХХarda ЭШpХЮЦsaХ ШХayХara
gösЭeriХeЧ ЭepФiХeriЧ sШsyaХ ağХarda güЧdeЦe geХЦesiyХe birХiФЭe ШХay yeriЧdeЧ aЧıЧda
payХaşıЦХarХa değişЦiş ve güЧdeЦi beХirХeЦede öЧeЦХi bir rШХ ШyЧaЦaya başХaЦışЭır.
3. Gündem Yaratma Yaklaşımının Genel Özellikleri
GüЧdeЦ yaraЭЦa düşüЧcesiЧiЧ ЭeЦeХiЧde, Цedya güЧdeЦiЧde öЧe çıФaЧ ФШЧЮХarıЧ
ФaЦЮ güЧdeЦiЧe öЧe çıФaЧ ФШЧЮХarı yaЧsıЭЭığı ШХgЮsЮ vardır. TeШride bЮ güЧdeЦХer, iХeЭişiЦ
içeriğiЧiЧ her yöЧü iХe ШХЮşabiХЦeФЭedir. BЮ yaФХaşıЦ çerçevesiЧde ЦedyaЧıЧ vЮrgЮ yapЭığı
ФШЧЮХar iХe izХeyiciХeriЧ bЮ ФШЧЮХara iХgi gösЭerЦeХeri arasıЧda ЧedeЧseХХiФ iХişФisi
ФЮrЮХaЦaЦaФЭadır (TerФaЧ, β005μ γκΨ.

Medyada ФaЦЮШyЮЧda güЧdeЦ ШХЮşЭЮrЦası isЭeЧiХeЧ ФШЧЮ ve ШХayХar sЮЧЮХЦaФЭa,
dШХayısıyХa haХФıЧ ihЭiyaçХarıЧdaЧ ziyade ФiЭХe iХeЭişiЦ araçХarıЧıЧ ФЮrЮЦsaХ bağХarı eЭФiЧ
ШХЦaФЭadır. BЮ dЮrЮЦu kitle iletişiЦ aracıЧıЧ iФЭidar iХe bağХaЧЭıХarı ЭayiЧ eЭЦeФЭedir. Siyasi ve
ekonomik olarak egemen olan güçХer, haХФıЧ haЧgi ФШЧЮya ШdaФХaЧЦasıЧı isЭiyШrsa, Цedya
güЧdeЦiЧi de bЮЧa göre ШХЮşЭЮrЦaФЭadır (GüЧgör, β01γ, s. 114Ψ. MedyaЧıЧ gücüЧü ve eЭФisiЧi
ispatlamaya yöЧeХiФ ШХaraФ bЮ ФЮraЦsaХ yaФХaşıЦ, haber üreЭiЦ sЭaЧdarЭХarı ШХaraФ biХiЧeЧ haber
sЮЧЮЦ ЭeФЧiФХeri aracıХığıyХa, ФaЦЮЧЮЧ düşüЧdüğü ve ФШЧЮşЭЮğЮ siyasaХ ФШЧЮХarı
beХirХeЦeФЭedir (‐rdШğaЧ, β011μ 4λΨ.
Medya sЮЧdЮğЮ haberХerde bazı ФШЧЮ ve sШrЮЧХara yer verirФeЧ, bazıХarıЧı hiç
görЦeyereФ ФaЦЮШyЮ ШХЮşЭЮrЦaФЭa ve ЭШpХЮЦЮЧ güЧdeЦiЧi beХirХeЦeФЭedir. TШpХЮЦdaФi
bireyХer Цedyada yer aХaЧ ve güЧdeЦe geХeЧ ШХayХarХa iХgiХi biХgi ve fiФir sahibi ШХЮrФeЧ, bЮЧЮЧ
dışıЧda ФaХaЧ ФШЧЮХar iХe iХgiХi biХgi sahibi ШХamamaФЭadır. DШХayısıyХa bЮ yaФХaşıЦ ЦedyaЧıЧ
iЧaЧdırıcıХıФ ve eЭФiХeЦe gücüЧdeЧ ziyade ЦedyaЧıЧ güЧdeЦiЧi ШХЮşЭЮrЦa ve biХgiХeЧdirЦe
gücüЧü ЭarЭışЦaya açЦaФЭadır. BЮЧЮЧХa birХiФЭe ФЮraЦ ФaçıЧıХЦaz ШХaraФ güЧdeЦ yaraЭЦa
sШЧЮcЮЧda ФaЦЮШyЮЧЮЧ düşüЧce ve ФaЧaaЭХerini eЭФiХediğiЧi varsayЦaФЭadır. BЮЧa göre
ЦedyaЧıЧ ШХayХara verdiği öЧeЦ, ФaЦЮШyЮЧЮЧ da öЧeЦ ve öЧceХiği haХiЧe geХЦeФЭedir
(YayХagüХ, β014μ κ0Ψ. Bir örЧeФ iХe açıФХarsaФ, bir gazeЭede gazeЭeЧiЧ eЧ çШФ öЧeЦ verdiği ФШЧЮ
ЦaЧşeЭ haber böХüЦüЧde yayıЧХaЧırФeЧ, ЭeХevizyШЧ haberХeriЧde iХФ sЮЧЮХaЧ haber eЧ öЧeЦХi
haber ШХЦaФЭadır. Her iФi Цecrada da öЧeЦ veriХeЧ ФШЧЮya daha çШФ yer ve zaЦaЧ
ayrıХЦaФЭadır. BЮ ЦecraХarda daha az öЧeЦ veriХeЧ ФШЧЮХar ise az yer aХЦaФЭa ya da hiç yer
aХЦaЦaФЭadır. DШХayısıyХa ЦedyaЧıЧ haЧgi ФШЧЮya daha fazХa yer ayırdığıЧa yöЧeХiФ ХisЭe
Цedya güЧdeЦiЧiЧ de gösЭergesiЧi ШХЮşЭЮrЦaФЭadır (YüФseХ, β007μ 57κΨ.

GüЧdeЦ yaraЭЦa, ЦedyaЧıЧ, ЭeФrarХaЧaЧ haberХer yШХЮyХa, haХФıЧ zihЧiЧde bir ФШЧЮЧЮЧ
öЧeЦiЧi arЭırЦa yeЭeЧeğiЧi ifade eЭЦeФЭedir. GeХeЧeФseХ güЧdeЦ yaraЭЦa, ЦeseХeЧiЧ ya da
ЧesЧeЧiЧ öЧe çıФЦasıyХa, yaЧi ЦedyaЧıЧ beХirХi ФШЧЮХarı ФaЦЮЧЮЧ güЧdeЦiЧe ЧasıХ ФШydЮğЮyХa
ilgilenmektedir.
GüЧdeЦ yaraЭЦa çaХışЦaХarıЧda öЧeЦХi ШХaЧ ЧШФЭalardan biri de, ЦedyaЧıЧ ФШЧЮХarıЧ
Чispi öЧeЦiЧe verdiği sıФХıФ derecesi, haberiЧ ЮzЮЧХЮğЮ, başХığıЧ geЧişХiği, ФШЧЮЦЮ gibi
ЮЧsЮrХardır. BЮ ЧШФЭada güЧdeЦ yaraЭЦa araşЭırЦaХarı ЦedyaЧıЧ gerçeği yaЧsıЭЦadığı, daha
çШФ ШЧЮ fiХЭreХediği ve az sayıda ФШЧЮya ШdaФХaЧaraФ diğer ФШЧЮХarıЧ öЧeЦsiz ШХdЮğЮ aХgısı
yaraЭЭığı şeФХiЧde iki ЧШФЭaya vЮrgЮ yapЦaФЭadır (TerФaЧ, β005μ γκΨ.
GüЧdeЦ yaraЭЦa yaФХaşıЦı, ШХayХarıЧ gerçeФ yaşaЦdaФi dЮrЮЦХarı iХe Цedya
içeriФХeriЧiЧ görüЧüЦü arasıЧdaФi iХişФiЧiЧ sШrgЮХaЦası dЮrЮЦЮЧЮ da güЧdeЦe getirmektedir.
BЮ ЧШФЭada ЦedyaЧıЧ güЧdeЦi ЭespiЭ eЭЦesi, bireyХeriЧ evreЧi aХgıХaЦaХarıЧı şeФiХХeЧdirЦeФЭe
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ve yöЧХeЧdirЦeФЭedir. BЮ ЧШФЭada eşiФ beФçiХeri de gerçeğiЧ biçiЦХeЧdiriХЦesiЧde öЧeЦХi rШХХer
üsЭХeЧЦeФЭedir (TerФaЧ, β005μ γλΨ.
4. Gündem Yaratma Teorisinde Kullanılan Temel Kavramlar
GüЧdeЦ yaraЭЦa çaХışЦaХarıЧda geЧeХ ШХaraФ ФЮХХaЧıХaЧ ЭeЦeХ ФavraЦХar güЧdem ve
olay/sorun-ФШЧЮ şeФХiЧde öЧe çıФЦaФЭadır.
4.1. Gündem
GüЧdeЦ “zaЦaЧıЧ beХХi ЧШФЭasıЧda, öЧeЦ sırasıЧa göre diziХЦiş ШХayХar ve ФШЧЮХar
ХisЭesi” şeФХiЧde ЭaЧıЦХaЧЦaФЭadır (Terkan, 2005: 42). DШХayısıyla güЧdeЦ, diЧaЦiФ eЭФiХeşiЦ
içerisiЧdeФi ФШЧЮХar büЭüЧü şeФХiЧde ifade ediХЦeФЭedir (KıХıç, β0β0μ λ4Ψ. GüЧdeЦ ФavraЦıЧıЧ
sözХüФ aЧХaЦı ise ‘ЭШpХaЧЭıХarda görüşüХeceФ ФШЧЮХar büЭüЧü” ШХaraФ açıФХaЧЦaФЭadır (YüФseХ,
2007: 578).

GüЧdeЦ ФavraЦı güЧdeЦ beХirХeЦe çaХışЦaХarıЧda güЧdeЦ yaraЭЦaЧıЧ eЧ geЧeХ
seviyede ФШЧЮХarıЧ öЧeЦiЧiЧ, ЦedyadaЧ izХeyiciХere geçişi ШХaraФ değerХeЧdiriХЦeФЭedir. BЮ
çaХışЦaХarda güЧdeЦ ФavraЦı, Цedya içeriğiЧde ve iЧsaЧХarıЧ biХiЧciЧde ЧesЧeХere gösЭeriХeЧ
ilgi olarak da ЭaЧıЦХaЧЦaФЭadır (TerФaЧ, β005μ 4βΨ.
4.2. Olay ve Sorun-Konu
τХay zaЦaЧ ve yer iХe sıЧırХı ayrı olgular ШХaraФ değerХeЧdiriХЦeФЭedir. SШrЮЧ veya ФШЧЮ
ise haber içeriФХeriЧde yer aХaЧ çeşiЭХi ШХgЮХarıЧ geЧiş ФaЭegШriХeri ШХaraФ açıФХaЧЦaФЭadır.
DШХayısıyХa ФШЧЮ ФavraЦı, bir ШХayıЧ işХeЧdiği çerçeve iФeЧ, sШrЮЧ ФiЭХe iХeЭişiЦ araçХarıЧda eХe
aХıЧЦış ШХaЧ, sıФХıФХa çaЭışЦaХı bir sШsyaХ prШbХeЦ ШХaraФ görüХЦeФЭedir (Terkan, 2005: 43).

DeariЧg ve RШgers ЭarafıЧdaЧ yapıХaЧ ЭaЧıЦХaЦaХara göre, güЧdeЦ yaraЭЦa Цedya
prШfesyШЧeХХeriЧiЧ, haХФıЧ ve pШХiЭiФa seçФiЧХeriЧiЧ diФФaЭiЧi çeФЦeФ içiЧ ФШЧЮ ЭarafЭarХarı
arasıЧda süregeХeЧ bir reФabeЭЭir. KШЧЮХar, güЧdeЦ beХirХeЦe ХiЭeraЭürüЧde geЧeХХiФХe aЧaХiz
biriЦi ШХaraФ eХe aХıЧЦaФЭadır. HerhaЧgi bir ЧШФЭada iХeЭiХeЧ ФШЧЮХarıЧ çeşiЭХiХiği ve sayısıЧdaФi
farФХıХıФХar, çeşiЭХi güЧdeЦХer içiЧ reФabeЭ ШrЭaЦıЧı şeФiХХeЧdirЦeФЭedir. нrЧeğiЧ, siyasi
güЧdeЦХer zШrЮЧХЮ ШХaraФ birçШФ ФШЧЮyЮ eХe aХırФeЧ, Цedya güЧdeЦХeri düzeЧХi ШХaraФ seçiХЦiş
bir dizi konuya odakХaЧЦa eğiХiЦiЧdedir ve büyüФ öХçüde diğerХeriЧi görЦezdeЧ gelmektedir
(DШğЮ ve MaЭ, β01λμ βγβΨ.
4.3. Gündem Yaratma (Belirleme)
‐Ч geЧeХ açıФХaЦası iХe güЧdeЦ yaraЭЦa, ЦedyaЧıЧ öЧceХiФ verdiği ФШЧЮХarıЧ ФaЦЮ
gözüЧde öЧeЦХi ФШЧЮХar haХiЧe geХЦesini ifade etmektedir. BЮ haХiyХe güЧdeЦ yaraЭЦa, bir
güЧdeЦ ФШЧЮsЮЧdaЧ diğeriЧe veya ayЧı güЧdeЦde daha üsЭ sıraХara ЭaşıЧЦasıdır. SeveriЧ ve
Tankard (2001: β1λΨ, ЦedyaЧıЧ işХevi ШХaЧ güЧdeЦ yaratma içiЧ ‘MedyaЧıЧ güЧdeЦ beХirХeЦe
işХevi, ЦedyaЧıЧ, ЭeФrarХaЧaЧ haberХer yШХЮyХa, bir ФШЧЮЧЮЧ haХФıЧ zihЧiЧdeФi öЧeЦiЧi arЭırЦa
yeЭeЧeğiЧi ifade eder” ЭaЧıЦıЧı ФЮХХaЧЦışЭır.

İЧsaЧХarıЧ güЧХüФ işХeriЧde öЧceХiФ sıraХaЦasıЧıЧ ШХdЮğЮ gibi ЭШpХЮЦХarıЧ da sШrЮЧХar
ФarşısıЧda öЧceХiФ sıraХaЦasıЧa ihЭiyacıЧıЧ ШХdЮğЮ ФabЮХ ediХЦeФЭedir. BireyХer bЮ sıraХaЦayı
ФeЧdiХeri ШХЮşЭЮrЮrФeЧ, ЭШpХЮЦsaХ sШrЮЧХar iХe iХgiХi sıraХaЦada ЦedyaЧıЧ payıЧa ЧeyiЧ
düşЭüğüЧü, güЧdeЦ yaraЭЦa yaФХaşıЦıЧıЧ ЭeЦeХ iЧceХeЦe aХaЧıЧı ШХЮşЭЮrЦaФЭadır (YüФseХ,
2007: 578).
5. Gündem Yaratmada Algısal Süreçler
GüЧdeЦ yaraЭЦa çaХışЦaХarı açısıЧdaЧ her bir güЧdeЦ ФШЧЮsЮ bir ЧesЧe ШХaraФ ФabЮХ
ediХЦeФЭedir. BЮЧЮЧХa birХiФЭe güЧdeЦ beХirХeЦe çaХışЦaХarı sadece ФШЧЮЧЮЧ öЧeЦiЧe
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ШdaФХaЧЦaЦaФЭa, ЧasıХ düşüЧüХЦesi gereФЭiğiЧe de vЮrgЮ yapЦaФЭadır. DШХayısıyХa Цedya,
çerçeveХeЦe ve öЧe çıФarЦa aracıХığı iХe ФШЧЮЧЮЧ öЧeЦi ФШЧЮsЮЧda iЧsaЧХarı yöЧХeЧdirЦesi
söz ФШЧЮsЮ ШХЦaФЭadır.
GüЧdeЦ yaraЭЦada aХgısaХ süreçХer ШХaЧ çerçeveleme ve öЧe çıФarЦa süreçХeri,
insanlara medya araçХarıЧdaЧ göЧderiХeЧ ЦesajХarıЧ Чe şeФiХde göЧderiХdiği iХe iХgiХi ШХЦaФЭadır.
Her iФi yШХda da iЧsaЧХarıЧ düşüЧce yapısıЧa eЭФi edeЧ ЮЧsЮrХar vardır.
5.1. Çerçeveleme
ÇerçeveХeЦe haberХerdeФi ФШЧЮХar ve bЮ ФШЧЮХarıЧ ФaЦЮЧЮЧ aХgıХayışı arasıЧdaФi
iХişФiye ШdaФХaЧЦaФЭadır. GüЧdeЦ yaraЭЦa aХaЧıЧda çerçeveХeЦe iХe iХgiХi ФapsaЦХı
değerХeЧdirЦeХeri JyeЧgar yapЦışЭır. JyeЧgar’a göre çerçeveХeЦe bir değer yargısıЧıЧ
sЮЧЮХЦasıЧdaФi veya prШbХeЦХeriЧ çözüХЦesiЧde ФЮrЧazca yapıХaЧ değişiФХiФХerdir (TerФaЧ,
2005: 51-52). ÇerçeveХeЦe iХe ФaЦЮШyЮЧЮЧ diФФaЭiЧi çeФЦeФ içiЧ ФШЧЮЧЮЧ beХirХi yöЧХeriЧiЧ
seçiХereФ, beХХi çağrışıЦХar içiЧde sЮЧЮХЦaФЭadır (YüФseХ, β007μ 5κ0Ψ. HaberdeФi çerçeveХer,
öğreЧЦeyi, yШrЮЦЮ, ФШЧЮХarıЧ ve ШХayХarıЧ değerХeЧdiriХЦesiЧi eЭФiХeyebiХЦeФЭedir (‐rdШğaЧ,
2011: 57). нrЧeğiЧ ABD’de iЧceХeЧeЧ ФürЭaj haberХeriЧde Эıbbi ФШЧЮХЮ yasa aЧХaЭıХırФeЧ feЭüs
ya da bebeФ ifadesiЧiЧ ФЮХХaЧıХЦası, haХФıЧ yasa ve ФürЭaj üzeriЧe ШХaЧ aХgısıЧı dШğrЮdaЧ
eЭФiХeЦeФЭedir (нzçeЭiЧ, β01κμ 1β1Ψ. ÇerçeveХeЦe ФШЧЮsЮЧda bazı yayıЧ ШrgaЧХarıЧda bir
grЮbЮЧ ЭerörisЭ ШХaraФ ЧiЭeХeЧdiriХirФeЧ, başФa bir yayıЧ ШrgaЧıЧda özgürХüФ savaşçısı ШХaraФ
gösЭeriХЦesi de bu duruma örЧeФ gösЭeriХebilir (YüФsel, 2007: 581).

ÇerçeveХeЦe yaФХaşıЦı gereğiЧce ШХayХarıЧ aФЭarıХЦasıЧda seçiХeЧ ЧШsyШЧХar büyüФ
hadiseХeriЧ iХeЭiХЦesiЧde büyüФ öЧeЦe sahipЭir. Az öЧce örЧeФХeЧeЧ ФürЭaj örЧeğiЧde de
görüХebiХeceği gibi haber içeriğiЧde bebeФ sözcüğüЧü ФЮХХaЧЦaФ, feЭüs ФeХiЦesiЧi Эercih
eЭЦeЦeФ aЧХaЦıЧa geХЦeФЭe ve bЮ da dЮrЮЦЮ büyüФ öХçüde değişЭirЦeФЭedir (нzçeЭiЧ, β01κμ
123).
ÇerçeveХeЦe yaФХaşıЦı geЧeХХiФХe ЭШpХЮЦsaХ eЭФiХeşiЦiЧ çözüЦХeЧЦesi süreciЧde
öЧeЦХidir. BЮЧa göre bir olay, sorun ya da iХişФiyi, diğerХeriЧdeЧ ayırЭ eЭЦeyi ifade etmektedir.
Bir resЦiЧ çerçevesi iХe dЮvar iХe resiЦ arasıЧdaФi sıЧırı gösЭerdiği gibi, ЦedyaЧıЧ ФЮХХaЧdığı
ЧiЭeХiФ de değişebiХЦeФЭedir., BiХiЧeЧ her Чe varsa yabaЧcı ve ЮzaФ görüЧebilmektedir (Mutlu,
2008: 65).
5.2. Öne Çıkarma
нЧe çıФarЦa güЧdeЦ yaraЭЦada beХirХi ФШЧЮ ve sШrЮЧХar içiЧ başvЮrЮХaЧ medya
vЮrgЮsЮЧЮЧ, heЦ Ш sШrЮЧЮЧ öЧeЦiЧi arЭЭırdığı, heЦ de Ш sШrЮЧХar ФШЧЮsЮЧda iЧsaЧХarıЧ
hafızaХarıЧda daha öЧcedeЧ bЮХЮЧaЧ biХgiХeri aФЭif haХe geЭirdiğini belirten psiФШХШjiФ bir süreçЭir
(Terkan, 2005: 53-54). нЧe çıФarЦa, bireyХeriЧ sШsyaХ ШХayХarı değerХeЧdirirФeЧ, biХdiФХeri her
şeyi göz öЧüЧde bЮХЮЧdЮrЦadıФХarı varsayıЦıЧa dayaЧЦaФЭadır (AЭabeФ ve UzЭЮğ, 1λλκμ10βΨ.

нЧe çıФarЦa iХe sШsyaХ ШХayХar üzeriЧde iЧceХeЦe yapıХırФeЧ, ФişiХeriЧ biХgi sahibi
ШХdЮФХarı ЭüЦ ФШЧЮХarı göz öЧüЧe aХЦa görüşü iХeri sürüХЦeФЭedir. KШЧЮ iХe iХgiХi bir çaba
gösЭeriХse de haХФıЧ fiФir sahibi ШХdЮğЮ her şeyiЧ irdeХeЧЦesi ЦüЦФüЧ değiХdir. Bu gibi
ФШЧЮХarda bireyХer aФıХХarıЧda ФaХaЧ ve iХФ aФıХХarıЧa geХeЧ ШХayХar iХe beХХeФХeriЧde yer aХaЧ
biХgiХeri değerХeЧdirЦeФЭedir (AЭabeФ ve UzЭЮğ, 1λλκμ101).
Medyada öЧe çıФarЦa yöЧЭeЦi ЮygЮХaЧırФeЧ ФiЭХe iХeЭişiЦ araçХarı bazı ШХayХarı öЧeЦХi
görereФ öЧe çıФarırФeЧ bazı ШХayХarı göz ardı eЭЦeФЭedir. Medya bЮ yöЧЭeЦ iХe bireyХeriЧ haЧgi
seçiЦХeri ve yargıХarı Эercih edeceФХeri ЧШФЭasıЧda beХirХeyici ШХЦaФЭadır.
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6. Gündem Belirleme Süreci
GüЧdeЦ yaratma süreci ЦedyaЧıЧ diФФaЭiЧi prШfesyШЧeХХere ФaЦЮШyЮ ve pШХiЭiФacıХara
çeФЦeyi aЦaçХayaЧ ve sШrЮЧun savЮЧЮcЮХarı arasıЧda devaЦ edeЧ reФabeЭi ifade eЭЦeФЭedir
(Terkan, 2005: 57).
GüЧdeЦ yaraЭЦa, farФıЧdaХıФ yaraЭЦa ve ФaЦЮЧЮЧ diФФaЭiЧiЧ çeФiХЦesi, Цedya, siyaset
ve ФaЦЮЧЮЧ ФarşıХıФХı olarak birbiriЧi eЭФiХediği bir süreç ШХaraФ güЧdeЦ yaraЭЦa süreciЧiЧ
öЧeЦХi bir yöЧüЧü ifade eЭЦeФЭedir. BЮ süreçЭe güЧdeЦ beХirХeЦe çaХışЦaХarı üç Эip güЧdeЦ ve
bЮЧХar arasıЧdaФi iХişФiХere ШdaФХaЧıХЦaФЭadır. BЮ güЧdeЦХer Цedya, ФaЦЮ ve siyasaХ
güЧdeЦХerdir (TerФaЧ, β005μ 57Ψ.

‐şiФ beФçiХeri eЭФiХeyici Цedya ve
diФФaЭ çeФeЧ haber öyФüХeri

GüЧdeЦ yaratma süreciЧe ШdaФХaЧaЧ iХФ biХiЦ iЧsaЧХarıЧdaЧ Dearing ve Rogers,
güЧdeЦ yaraЭЦa içiЧ ШrЭaya ФШydЮФХarı ЦШdeХdeν Цedya güЧdeЦiЧiЧ ФaЦЮ güЧdeЦiЧi, ФaЦЮ
güЧdeЦiЧiЧ siyasi güЧdeЦi, siyasi güЧdeЦiЧ Цedya güЧdeЦiЧi, Цedya güЧdeЦiЧiЧ de siyasi
güЧdeЦi eЭФiХeyebiХeceğiЧi iddia ediХЦişЭir. HeЦ ФişiseХ deЧeyiЦ ve ФişiХer arası iХişФiХer, heЦ
de gerçeФ yaşaЦ gösЭergeХeri ЭüЦ güЧdeЦ üzeriЧde eЭФide bЮХЮЧabiХЦeФЭeν Цedya güЧdeЦi
üzeriЧde eşiФ beФçiХeriЧiЧ, güçХü ФiЭХe iХeЭişiЦ aracıЧıЧ ve ФШЧЮХarıЧ ЧiЭeХiğiЧiЧ eЭФisi
gözХeЧebiХЦeФЭedir (Terkan, 2005: 58).
KişiseХ deЧeyiЦ ve seçФiЧХer iХe diğer bireyХer
arasıЧdaФi ФişiХer arası iХeЭişiЦ

Medya
GüЧdeЦi

Kamu
GüЧdeЦi

Politika
GüЧdeЦi

Bir güЧdeЦ ФШЧЮsЮЧЮЧ öЧeЦХiХiğiЧiЧ gerçeФ
yaşaЦdaФi gösЭergeХeri

Şekil 1. Gündem Belirleme Süreci Unsurları (Rogers ve Dearing (1988) aktaran Atabek,
1998: 164)
GüЧdeЦ yaraЭЦa süreФХi ШХaraФ ФaЦЮЧЮЧ diФФaЭiЧi çeФЦe, farФıЧdaХıФ yaraЭЦa,
ЦedyaЧıЧ diФФaЭiЧi prШfesyШЧeХХere, siyaseЭçiХere ve ФaЦЮШyЮЧa yöЧХeЧdirЦe sürecidir.
DeariЧg ve RШgers'ıЧ bЮ ФШЧЮda ШrЭaya ФШydЮğЮ ЦШdeХde ise Цedya, siyasi ve ФaЦЮ güЧdeЦi
süreФХi ШХaraФ döЧeЧ bir çarФ gibidir. MedyaЧıЧ herhaЧgi bir ФШЧЮya yapЭığı vЮrgЮ ЧeЭicesiЧde,
Ш güЧdeЦ ФaЦЮШyЮЧЮЧ ЭЮЭЮЦХarı, değer yargıХarı ve aХgıХarı üzeriЧde beХirХeyici haХe
gelmektedir.
ŞeФiХ 1.’deЧ de görüХdüğü gibi üç güЧdeЦ ЮЧsЮrЮ içiЧde ФarşıХıФХı bir iХişФi vardır.
Medya güЧdeЦi heЦ ФaЦЮ heЦ de siyasaХ güЧdeЦ üzeriЧde beХirХeyici ШХЦaФЭadır. Ayrıca
süreci eЭФiХeyeЧ bazı başФa faФЭörХer de bЮХЮЧЦaФЭadır. Medya güЧdeЦiЧiЧ haber eХeyiciХeri ya
da aЧi geХişeЧ ШХayХar gibi bazı ЮЧsЮrХardaЧ eЭФiХeЧdiği beХirЭiХЦeФЭedir. SüreciЧ ЭaЦaЦıЧı
ФapsayaЧ ФişiseХ deЧeyiЦ ve seçФiЧХer iХe diğer bireyХer arasıЧdaФi iХeЭişiЦ ve gerçeФ yaşaЦ
gösЭergeХeri ЦüdahaХeci ЮЧsЮrХar ШХaraФ gösЭeriХЦeФЭedir (YüФseХ, β001μ βλΨ.
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Medya güЧdeЦi RШgers ve DeariЧg ЭarafıЧdaЧ beХХi bir zaЦaЧ diХiЦiЧde öЧeЦ sırasıЧa
göre aФЭarıХaЧ ШХay ya da sШrЮЧ ХisЭesi ШХaraФ ЭaЧıЦХaЧЦışЭır (KıХıç, β0β0μ λ5Ψ. BЮЧa göre Цedya
güЧdeЦiЧiЧ bШyЮЭХarı şЮ şeФiХde açıФХaЧЦaФЭadır (TerФaЧ, β005μ 5λΨμ
✓ GörüЧürХüФμ KШЧЮya veriХeЧ ФapsaЦıЧ bШyЮЭЮ
✓ İzХeyici öЧeЦХiХiğiμ Haber gereФsiЧiЦi ФШЧЮsЮЧda izХeyiciХeriЧ gereФsiЧiЦХeri iХe ШХaЧ
iХişФisi.
✓ DeğerХiХiФμ Medyada ФШЧЮ aХeyhiЧe ve ХehiЧe yöЧeХiФ ayrıХaЧ ФapsaЦ.
GeЧeХ ШХaraФ değerХeЧdiriХdiğiЧde ФaЦЮ güЧdeЦini ise herhangi bir olayda toplumun o
ШХayХara iХişФiЧ gösЭerЦiş ШХdЮğЮ iХgisi ya da öЧceХiği ШХaraФ ЭaЧıЦХaЦaФ ЦüЦФüЧdür (TerФaЧ,
2005:64). KaЦЮ güЧdeЦi içiЧ eХe aХıЧaЧ bШyЮЭХar (TerФaЧ, β005μ 5λ-60):
✓ BiХiЧirХiФμ KaЦЮШyЮЧЮЧ, ФШЧЮdaЧ haberdar ШХЦa düzeyi,
✓ KişiseХ öЧeЦХiХiФμ KişiХeriЧ ФШЧЮya ШХaЧ iХgisi,
✓ Lehte Olmakμ KШЧЮ haФФıЧda ШХaЧ ХehЭe ve aХeyhЭeФi yargıХar
Siyasi güЧdeЦ ЭeЦeХ ШХaraФ siyasi ФişiХer, ФaЦЮШyЮ ve davraЧışХar arasıЧda iХişФiЧiЧ
ШХdЮğЮ varsayıЦıЧa dayaЧЦaФЭa ve ЦedyaЧıЧ da ФaЦЮ güЧdeЦiЧde ШХdЮğЮ gibi siyasal
güЧdeЦ üzeriЧde beХirХeyici ШХdЮğЮЧa dayaЧЦaФЭa. Medya özeХХiФХe bir ФШЧЮyЮ güЧdeЦde
ЭЮЭaraФ siyasaХ güЧdeЦi eЭФiХeyebiХЦeФЭedir (Geçer ve ŞiЦşeФ, β017μ γ41Ψ.
KaЦЮШyЮЧЮ ШХЮşЭЮraЧ birçШФ farФХı düşüЧceЧiЧ beХХi bir ФШЧЮ içiЧ yöЧХeЧdiriХЦesi
siyasaХ güЧdeЦiЧ beХirХeЧЦesiЧi de ФapsaЦaФЭadır. Bir sШrЮЧЮЧ siyasaХ güЧdeЦ içerisiЧe girişi
iХe iХgiХi birçШФ faФЭörüЧ eЭФiХi ШХdЮğЮ da ФabЮХ ediХЦeФЭedir. SiyasaХ güЧdeЦiЧ beХirХeyiciХeri
arasıЧda ФabЮХ ediХeЧ diğer ЮЧsЮrХar ise ЮХЮsaХ ya da ФüreseХ ФrizХer, basФı grЮpХarı, biХiЦseХ
yayıЧХar ve Цedyadır (Atabek, 1998: 167-168). Siyasi güЧdeЦ içiЧ eХe aХıЧaЧ bШyЮЭХar ise
şöyХedir (Terkan, 2005: 60):
✓ DesЭeФμ KШЧЮya az ya da çШФ ХehЭe eyХeЦ
✓ ‐yХeЦiЧ ШХЦa ШХasıХığıμ KШЧЮya az ya da çШФ ХehЭe eyХeЦ
✓ ‐yХeЦ özgürХüğüμ τХası hüФüЦeЭ eyХeЦiЧiЧ bШyЮЭЮ
ShШeЦaФer ve Reese’e göre ise Цedya içeriği üzeriЧde eЭФiХi ШХaЧ beş aЧa eЭФi ФaЭegШrisi
bЮХЮЧЦaФЭadır. BЮ eЭФiХer (SeveriЧ ve TaЧФard, β001μ βγβ-233):
✓
✓
✓
✓
✓

BireyseХ Цedya çaХışaЧХarıЧıЧ eЭФiХeri,
Medya rutinlerinin etkileri,
İçeriФ üzeriЧdeФi ШrgaЧizasyШЧeХ eЭФiХer,
Medya ФЮrЮХЮşХarı dışıЧdaФi içeriФХer üzeriЧdeФi eЭФiХer,
İdeШХШjiЧiЧ etkileridir.

Medya güЧdeЦi iХe iХgiХi çaХışЦaХarda geЧeХde Цedya güЧdeЦiЧiЧ ФaЦЮ güЧdeЦiЧi
eЭФiХeЦesi üzeriЧe ШdaФХaЧıХЦaФЭadır. MedyaЧıЧ ФaЦЮ güЧdeЦiЧi beХirХeЦesi geЧeХХiФХer aЧi
ve dШğrЮdaЧ ШХЦaФЭadır. İzХeyeЧХer herhaЧgi bir haber iХe iХgiХi ШХaraФ ФişiseХ deЧeyiЦХeri iХe
biХgi sahibi değiХХerse ve farФХı haber ФaЧaХХardaЧ biХgi ediЧЦeЦişХerse, Цedya güЧdeЦiЧiЧ
ФaЦЮ güЧdeЦiЧi beХirХeЦe eЭФisi daha dШğrЮdaЧ ve hızХı ШХЦaФЭadır (YüФseХ, β001μ 11κΨ.
Medya güЧdeЦiЧi beХirХeyeЧ ЮЧsЮrХardan bir diğeri de basФı grЮpХarıdır. BasФı grЮpХarı
çШğЮХcЮ deЦШФrasi içiЧ vazgeçiХЦez örgüЭХeЧЦeХer olarak kabul edilmektedir. Ancak genellikle
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bir grЮp bir ФШЧЮyЮ güЧdeЦe ЭaşıЦa isЭeğiЧdedir. Medya güЧdeЦi içiЧ ФШЧЮХara ayrıХaЧ yer ve
zaЦaЧ sıЧırХığı ЦevcЮЭЭЮr. DШХayısıyХa ЦЮhabirХer, siyasiХer, basФı grЮpХarı ve haХФХa iХişФiХer
ЮzЦaЧХarı bЮ haber pasЭası içerisiЧde yer aХabiХЦeФ içiЧ birbirleri ile rekabet ederler.
KaЦЮ güЧdeЦi ve Цedya güЧdeЦi iХişФisiЧi öХçЦeФ içiЧ bazı değişФeЧХer öЧ pХaЧa
çıФarıХЦaФЭadır. BЮ değişФeЧХeriЧ başıЧda ise ШХЮЦsaХ ФШşЮХХar geХЦeФЭedir ve başХıca şЮ
ЮЧsЮrХardaЧ ШХЮşЦaФЭadır (KıХıç, β0β0μ 96):
✓
✓
✓
✓
✓

SШrЮЧХarıЧ ЧiЭeХiği
İzХeyiciХeriЧ ФişiХiği
KişiХer arası iХeЭişiЦ varХığı
Medya Эürü
ГaЦaЧ çizeХgesi

Medya güЧdeЦi iХe iХişФiХi ШХaraФ sШrЮЧХarıЧ ЧiЭeХiği değişФeЧi, sШrЮЧ bir Фişiyi yaФıЧdaЧ
iХgiХeЧdiriyШrsa, bЮ Эür sШrЮЧХar güЧdeЦdeЧ bağıЦsız şeФiХde ФaЦЮ güЧdeЦiЧe yerХeşebiХЦesiЧi
ifade eЭЦeФЭedir. нrЧeğiЧ yШФsЮХ bir aiХe içiЧ eЧfХasyШЧ sШrЮЧЮ, varХıФХı aiХeХere göre daha
rahaЭsız edicidir. KişiХiФ özeХiФХeri açısıЧdaЧ ise ФişiЧiЧ deЦШgrafiФ ЧiЭeХiФХeri rШХ ШyЧaЦaФЭadır.
EğiЭiЦ dЮrЮЦЮ arЭЭıФça, Цedya yöЧХeЧdirЦesiЧiЧ eЭФisi azaХЦaФЭadır. KişiХer arası iХeЭişiЦ
değişФeЧi açısıЧdaЧ ise güЧdeЦ beХirХeЦe açısıЧdaЧ ЦedyaЧıЧ eЭФiЧ ШХabiХЦesi içiЧ Ш güЧdeЦ
ФШЧЮsЮЧЮЧ ФişiЧiЧ ФeЧdi araХarıЧda ЭarЭışЭığı ФШЧЮХar arasıЧda ШХЦasıЧa bağХıdır. KЮХХaЧıХaЧ
Цedya Эürü açısıЧdaЧ ise eЧ eЭФiХi ШХaЧ Цedya Эürü, ЭeХevizyШЧ, radyШ ya da diğer araçХara göre
çШФ daha eЭФiХi ШХaЧ gazeЭe ШХaraФ öЧe çıФЦaФЭadır. SШЧ ШХaraФ zaЦaЧ çizeХgesiЧde ise
ЦedyadaФi bir ФШЧЮЧЮЧ ФaЦЮ güЧdeЦiЧde yer işgaХ edebiХЦesi içiЧ beХХi bir zaЦaЧıЧ geçЦesi
gereФЦeФЭedir (KıХıç, β0β0μ λ6Ψ. Her Чe Фadar gazeЭe geçЦişЭe güЧdeЦiЧ beХirХeЧЦesiЧde baş
rШХ ШyЧayaЧ Цecra ЦecraХarıЧdaЧ biri gibi gözüФse de özeХХiФХe β010’Хı yıХХarХa beraber
pШpüХerХiği güЧdeЧ güЧe arЭaЧ dijiЭaХ Цedya ve sШsyaХ Цedya güЧdeЦ beХirХeЦede çШФ iddiaХı
bir ФШЧЮЦa geХЦiş ve güЧdeЦ beХirХeyici özeХХiğiЧi arЭЭırЦaya başХaЦışЭır.
GüЧdeЦ beХirХeЦe süreci üzeriЧe çaХışaЧ MaЧheiЦ’e göre siyasaХ, ФaЦЮ ve Цedya
güЧdeЦi birbiri ile iХişФiХidir. Her üç güЧdeЦiЧ öЧeЦХi bШyЮЭЮ ФapsayacaФ şeФiХde
kavraЦsaХХaşЭırıХЦaФЭadır. MaЧheiЦ’a göre Цedya güЧdeЦiЧi, ФШЧЮya veriХeЧ öЧeЦ, haberХere
ФШЧЮ ШХaЧ ШХayıЧ izХeyiciХer ЭarafıЧdaЧ gördüğü iХgi ve ФШЧЮЧЮЧ Цedyada işХeЧiş biçiЦde yer
aХЦası iХe öХçüХЦeФЭedir. KaЦЮ güЧdeЦi ФШЧЮsЮЧda ЭШpХЮЦЮЧ ФШЧЮ iХe iХgiХi biХgisiЧiЧ ШХЦası,
bireylerin konuya ilgisi ve ФШЧЮ iХe iХgiХi iyi ya da ФöЭü yargıХara sahip ШХЦaХarı ile etkili
ШХЦaФЭadır. SiyasaХ güЧdeЦ ise Фarar ЦerciiЧiЧ ФШЧЮ iХe iХgiХi az ya da çШФ ШХЮЦХЮ eyХeЦlerde
bЮХЮЧЦaХarı, hüФüЦeЭiЧ ФШЧЮ iХe resЦi ШХaraФ hareФeЭe geçЦesi ve devХeЭiЧ yapЭığı eyХeЦХeriЧ
büyüФХüğü iХe beХirХeЧЦeФЭedir (Terkan, 2005: 38-39).
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Medya GüЧdeЦi
Etkili Medya
Haber Medyası
AЧФeЭ GüЧdeЦi
‐ğХeЧce Medyası

KaЦЮ GüЧdeЦi
BasФı GrЮpХarı
Etkililer
Kamuoyu
AiХe/GrЮpХar/ArФadaşХar
GerçeФ YaşaЦ ‑aФЭörХeri

SiyasaХ GüЧdeЦ
BaşФaЧ
Alt Meclis
Komisyonlar
Siyasal Partiler
Meclis
BürШФrasi
Şekil 2: Soroka Gündem Yaratma Süreci Unsurlar (Geçer ve Şimşek, 2017: 339)
GüЧdeЦ yaraЭЦa ФШЧЮsЮЧda çaХışaЧ bir diğer ЦШdeХ ШХaЧ SШrШФa’ЧıЧ MШdeХi’Чde ise
siyasaХ güЧdeЦ iХe ФaЦЮ güЧdeЦi arasıЧda dШğrЮdaЧ bir iХişФi bЮХЮЧЦaЦaФЭadır. Soroka bu
dЮrЮЦЮ, siyasaХ güЧdeЦ iХe ФaЦЮ güЧdeЦi arasıЧdaФi iХişФiЧiЧ gerçeФ yaşaЦ faФЭörХeri ve
Цedya güЧdeЦi aracıХığı iХe dШХayХı şeФiХde gerçeФХeşЭiği şeФХiЧde açıФХaЦaФЭadır (Geçer ve
ŞiЦşeФ, β017μ γγλΨ.
7. Medya Gündemini Etkileyen Faktörler
Medya güЧdeЦiЧi beХirХeyeЧ bazı faФЭörХer de vardır. BЮ faФЭörХeri aХЭı aЧa grЮpЭa
sıЧıfХaЧdırabiХiriz.
7.1. Medya Çalışanlarından Kaynaklanan Etkiler
Medya çaХışaЧХarıЧıЧ yapıХaЧ haberХeriЧ ФaЭegШriХeri ve haber yapaЧıЧ ciЧsiyeЭiЧe göre
haber içeriФХeriЧde farФХıХıФХarıЧ ШХЦası Фadar eğiЭiЦ seviyesi, eЭЧiФ ФöФeЧ, değer, iЧaЧç gibi
unsurlar da belirleyici olabilmektedir.
GüЧdeЦ yaraЭЦa çaХışЦaХarı değerХeЧdiriХdiğiЧde gazeЭeciХeriЧ ФişiseХ güЧdeЦХeriЧiЧ
Цedya içeriğine olan eЭФisiЧe yöЧeХiФ araşЭırЦaХarıЧ sıЧırХı ШХdЮğЮ görüХЦeФЭedir. Peiser
ЭarafıЧdaЧ bЮ ФШЧЮya diФФaЭ çeФiХЦiş ve farФХı ФiЭХe iХeЭişiЦ araçХarıЧda gazeЭeciЧiЧ ciЧsiyeЭiЧiЧ,
farФХı böХüЦХerde çaХışaЧ gazeЭeciХerdeЧ eЧ öЧeЦХi gördüФХeri ФШЧЮХarı beХirЭЦeХeri isЭeЧЦişЭir.
SШЧЮçЭa ciЧsiyeЭ ЮЧsЮrЮ açısıЧdaЧ, öЧeЦХi görüХeЧ ФШЧЮХar açısıЧdaЧ farФХıХıФХar ШХdЮğЮ ЭespiЭ
ediХЦişЭir. AЧcaФ araşЭırЦacı çaХışЦasıЧda gazeЭeciХeriЧ ФişiseХ güЧdeЦХeriЧi, Цedya içeriğiЧe
yaЧsıЭıp yaЧsıЭЦadıФХarıЧı çaХışЦasıЧda eХe aХЦaЦışЭır (TerФaЧ, β005μ 6κ-69).
7.2. Medya Rutinlerinden Kaynaklanan Etkiler
Medya rЮЭiЧХeri düzeyi ШХaraФ da adХaЧdırıХaЧ bЮ eЭФiХer, yayıЧ periyШdЮ, zaЦaЧ
ФısıЭХıХığı, yer sıЧırХaЦası, haber yazıЦ ФЮraХХarı, haber değeri, ШbjeФЭifХiФ ve haber ФayЧağıЧa
bağХıХıФЭaЧ dШğaЧ eЭФiХeri eХe aХЦaФЭadır (нzФaЧ, β01κμ 40Ψ.
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Medyada gazeЭeЧiЧ güЧdeЦi birçШФ haber içerisiЧde öЧeЦХi ШХaЧ haberlerin ilk sayfadan
başХayaraФ sШЧa dШğrЮ sıraХaЧЦası şeФХiЧde iken, televizyШЧ ve radyШda güЧdeЦ
ШХЮşЭЮrЮХЦasıЧda aЧa haber büХЭeЧiЧde haberХeriЧ sıraХaЦası şeФХiЧde ШХЮşЭЮrЮХЦaФЭadır.
Medyada yer aХacaФ haberХeriЧ seçiХЦesiЧde görevХi ФişiХer, haberiЧ öЧceХiФХe dШğrЮХЮğЮЧЮ
irdeХediФЭeЧ sШЧra haberiЧ ФaЦЮ güЧdeЦiЧdeФi ФarşıХıФ bЮХЦa ve diФФaЭ çeФebiХЦe
eğiХiЦХeriЧiЧ ЭespiЭiЧi yapar.
Medya ЦeЧsЮpХarı peФ çШФ ФШЧЮ arasıЧdaЧ haber yapЦaФ içiЧ bir seçiЦ yapЦaФ
dЮrЮЦЮЧdadır. YapıХaЧ bЮ seçiЦХer, bazı ФШЧЮХarıЧ öЧe çıФЦasıЧa ЧedeЧ ШХЦaФЭadır. GüЧdeЦ
yaraЭЦaЧıЧ da ЭeЦeХ Эezi bЮ ФШЧЮya ШdaФХaЧЦaФЭadır. Bir ЭШpХЮЦda eşiФ beФçiХeriЧiЧ çШФ büyüФ
bir güce sahip ШХdЮğЮ ФabЮХüЧdeЧ hareФeЭХe, güЧdeЦ yaraЭЦa eşiФ beФçiХiğiЧiЧ bir ЮzaЧЭısı
ШХaraФ görüХЦeФЭedir. BЮ aХaЧda yapıХЦış birçШФ çaХışЦa da eşiФ beФçiХeriЧiЧ güЧdeЦiЧ
belirlenmesinde hayaЭi rШХe sahip ШХdЮğЮЧЮ gösЭerЦeФЭedir (TerФaЧ, β0015μ 71-75).
7.3. Kurumsal Amaçlardan Kaynaklanan Etkiler
KiЭХe iХeЭişiЦ araçХarıЧıЧ sahip ШХdЮФХarı aЦaçХar ile ilgili etkiler, kurumsal ve ekonomi
pШХiЭiФ yaФХaşıЦ ШХaraФ iФi ЭeЦeХ seviyede iЧceХeЧЦeФЭedir. BЮЧa göre kЮrЮЦsaХ yaФХaşıЦ,
Цedya ФЮrЮЦХarıЧı aЧaХiz biriЦi ШХaraФ eХe aХЦaФЭadır (нzФaЧ, β01κμ 40Ψ.

Medya ФЮrЮЦХarıЧıЧ arasıЧdaФi pШХiЭiФ farФХıХıФХar, ЭeşФiХaЭ şeЦaХarı, çaХışaЧХar
arasıЧdaФi ФadrШ pШzisyШЧХarı ve Цedya yöЧeЭiciХeriЧiЧ ФЮrЮЦЮ haЧgi çizgide görЦeФ
isЭediФХeriyХe iХişФiХeЧdiriХebiХir. Medya ФЮrЮХЮşХarıЧıЧ hizЦeЭ pШХiЭiФaХarı ve ФeЧdi içerisiЧdeФi
hiyerarşiФ dЮrЮЦХarı, ФadrШ düzeЧХeЦeХeriЧi ШХЮşЭЮrЦaХarı iХe aХaФaХıdır. KЮrЮЦsaХ düzeyde
yapıХaЧ iЧceХeЦeХerde, bЮ ФЮrЮЦХar arasıЧdaФi farФХı pШХiЭiФ ya da yöЧeЭiЦ aЧХayışХarı Цedyada
güЧdeЦ beХirХeЦede farФХı haber içeriФХeriЧiЧ güЧdeЦ ШХЦasıЧa yШХ açЦaФЭadır. BЮЧХarıЧ
sebebi ШХaraФ ise Цedya pШХiЭiФaХarıЧıЧ farФХı ШХЦasıЧa dayaЧdırıХabiХir.
KЮrЮЦsaХ aЦaçХardaЧ ФayЧaФХaЧaЧ eЭФilerde en beХirХeyici ШХaЧ Цedya ФЮrЮЦХarıЧıЧ
ЦüХФiyeЭ yapıХarı ve eФШЧШЦiФ dЮrЮЦХarıdır. BЮ aХaЧdaФi araşЭırЦaХar Цedya ЭeФeХХeşЦesi ve
Цedya yШğЮЧХaşЦası üzeriЧe eğiХereФ, Цedya sahip ve deЧeЭХeyiciХeriЧiЧ sözcüХüğü rШХü
dШХayısıyХa ЦedyaЧıЧ güç ЮЧsЮrЮ geХdiğiЧe vЮrgЮ yapЦaФЭadır.
KЮrЮЦsaХ düzeyde yapıХaЧ iЧceХeЦeХerde, Цedya ФЮrЮЦХarı arasıЧdaФi farФХıХıФХar,
Цedya güЧdeЦiЧiЧ beХirХeЧЦesiЧde de farФХıХıФХara ЧedeЧ ШХЦaФЭadır. BЮЧЮЧ ЧedeЧi Цedya
pШХiЭiФaХarıЧdaЧ ФayЧaФХaЧЦaФЭadır. Medya pШХiЭiФaХarı sadece eЧdüsЭriyeХ geХişЦeЧiЧ
evreХeriЧi ve ЭШpХЮЦsaХ iХişФiХeriЧiЧ geЧeХ yapısıЧı yaЧsıЭЦaФХa ФaХЦaЦaФЭa, örgüЭХeЧЦe
biçiЦiЧe bağХı ШХaraФ özeХ ve ФaЦЮsaХ deЧeЭiЦ ve düşüЧceХere veriХeЧ öЧceХiФХerХe, bЮЧХarıЧ
geЧeХ işХeyişiЧi eЭФiХeЦeФЭedir (TerФaЧ, β005μ 75Ψ.
7.4. Kurum Dışı Etkiler
KЮrЮЦ dışı eЭФiХer özeХХiФХe gazeЭeci ve haber ФayЧağı iХişФiХeri üzeriЧe ШdaФХaЧЦaФЭadır
(Terkan, 2005: 79). KЮrЮЦ dışıЧdaЧ geХeЧ eЭФiХeriЧ asıХ aЦacı, Цedyada yer aХaЧ haberiЧ
içeriğiЧiЧ ФeЧdi isЭediФХeri yöЧde şeФiХХeЧЦesi ya da ФeЧdiХeri aХeyhiЧe çıФabiХeceФ ШХЮЦsЮz bir
haberiЧ çıФЦaЦası içiЧ çaba harcaЧЦasıdır (нzФaЧ, β01κμ 40Ψ.

Medya ФЮrЮЦХarı ФeЧdi içiЧde ФapaХı ve dış iХişФiХer açısıЧdaЧ kendi kendine yetebilecek
düzeyde ФЮrЮЦХar değiХdirХer. Medya ФЮrЮЦХarı haber yaparФeЧ dış çevreyХe bağ ШХЮşЭЮrЦaФ ve
bЮЧХarХa iХgiХi beХХi düzeyde bağХaЧЭı ФЮrЦaФ dЮrЮЦЮЧda ФaХırХar. BЮ dış çevredeЧ ФasЭediХeЧν
siyasi düzХeЦde Фişi ve ФЮrЮЦХar, ЭaЧıЧЦış öЧeЦХi iЧsaЧХar, basФı grЮpХarı, spШr ya da konusuna
göre ФüХЭüreХ ЦaЧada üЧ yapЦış ФişiХer ШХabiХir.
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Medya ЭaЧıЧЦış iЧsaЧХar ve grЮpХar iХe hüФüЦeЭ ЦeЧsЮpХarıЧı haber yapЦaya daha
isЭeФХidir ve bЮ ЧedeЧХe düzeЧ ФarşıЭı aФЭörХer Цedyada çШФ erişiЦe sahip değiХdir. BЮЧЮЧХa
birlikte tШpХЮЦdaФi birçШФ çıФar ve basФı grЮbЮЧЮЧ faaliyetleri, medya ilgisini daha çeФЭiği içiЧ
diğer pШХiЭiФa aФЭörХeri de başФaХarıЧıЧ ЭepФisiЧi göz öЧüЧe aХaraФ davraЧışХarıЧı değişЭirЦeФ
zorunda kalabilmektedir (Terkan, 2005: 79-80).
7.5. İdeolojik Etkiler
KiЭХe iХeЭişiЦ araçХarıЧıЧ bir ideШХШjiye ШХaЧ yaФıЧХığı, Цedya içeriФХeriЧiЧ
belirlenmesine eЭФi edeЧ faФЭörХerdeЧ biridir. BЮ faФЭör sıФХıФХa asıХ beХirХeyici faФЭör ШХaraФ
kabul edilmektedir (нzФaЧ, β01κμ 40Ψ.

Medya güЧdeЦiЧiЧ ШХЮşЭЮrЮХЦasıЧda Цedya ФЮrЮХЮşЮЧЮЧ yapısı ve ideШХШjisi de
beХirХeyicidir. σeyiЧ haber ШХdЮğЮ ve ЧeyiЧ ШХЦadığı ЧШФЭasıЧda gazeЭeciХiФ aЧХayışı, Эicari
basıЧıЧ işХeyişi iХe yaФıЧdaЧ iХişФiХidir. Medya güЧdeЦe geХЦesiЧi isЭeЦediği ШХayı görЦezdeЧ
geХereФ gizХeЦe yШХЮЧЮ da seçebiХЦeФЭedir.
Medya ve ideШХШji ФШЧЮsЮЧdaФi çaХışЦaХara baФıХdığıЧda MarФsisЭ eХeşЭireХ yaФХaşıЦıЧ
haФiЦiyeЭi diФФaЭi çeФer. MedyaЧıЧ egeЦeЧ sıЧıfХarıЧ ideШХШjisiЧi sürdürЦe ve yayЦa işХeviЧi
göreЧ bir araç işХevi gördüğüЧü savЮЧaЧ AХЭhЮsser, GraЦsci, GiЭХiЧ ve HaХХ’ıЧ düşüЧceХeri bЮ
yöЧdedir. ‐ХeşЭireХ yaФХaşıЦa göre ЦedyaЧıЧ pШХiЭiФası öЧceХiФХe ideШХШjiФЭir ve içeriФ bЮ
pШХiЭiФaya göre ayarХaЧЦaФЭadır (YüФseХ, β001μ λγΨ.
MedyaЧıЧ içeriği üzeriЧde ideШХШjiЧiЧ rШХü, Цedya çaХışЦaХarıЧda geЧiş bir yer
ЭЮЭЦaФЭadır. BЮrada Цedya içeriФ seçЦe eyХeЦХeriЧde haЦ biХgiХer üzeriЧdeЧ haber
ЦeЭiЧХeriЧiЧ seçiХip, ШХgЮЧХaşЭırıХdıФЭaЧ sШЧra haber yapЦa aşaЦasıЧda bЮ haberХeriЧ beХirХi
ideШХШjiФ referaЧs süzgeçХeriЧdeЧ geçiriХereФ aФЭif seçiЦ ve iЧşası ФasЭediХЦeФЭedir (TerФaЧ,
2005: 83).
AХЭschЮХХ (1λκ4μ β17’deЧ aФЭ. TerФaЧ, β005μ κγΨ ЦedyaЧıЧ ФeЧdisiЧi eФШЧШЦiФ ШХaraФ
desЭeФХeyeЧ Фişi, grЮp veya ФЮrЮЦХarıЧ ideШХШjisiЧi yaЧsıЭЭığıЧı ve Цedya içeriğiЧdeФi
ideolojinin dörЭ ЦШdeХ üzeriЧde dЮrdЮğЮЧЮ beХirЭЦeФЭedir:
✓ ResЦi ЦШdeХμ BЮ ЦШdeХ ЦedyaЧıЧ ФШЦüЧisЭ üХФeХerde ШХdЮğЮ gibi devХeЭ ЭarafıЧdaЧ
deЧeЭХeЧdiğiЧi vЮrgЮХaЦaФЭadır.
✓ Ticari ЦШdeХμ BЮ ЦШdeХde Цedya içeriФХeri, Цedya sahibi ve reФХaЦ vereЧХeriЧ
ideШХШjisiЧi yaЧsıЭЦaФЭadır.
✓ ÇıФar grЮpХarı ЦШdeХiμ BЮ ЦШdeХde içeriФХer siyasaХ parЭiХer, diЧi grЮpХar gibi Цedyaya
ЦaХi desЭeФ sağХayaЧ grЮpХarıЧ ideШХШjisiЧi yaЧsıЭЦaФЭadır.
✓ Gayrı resЦi ЦШdeХμ BЮ ЦШdeХde Цedya içeriФХeri, ФeЧdi görüşХeriЧi iХeЭЦeФ isЭeyeЧ
ФişiХeriЧ çıФarХarıЧı yaЧsıЭЦaФЭadır.
7.6. Gerçek Yaşam Olayları
GüЧdeЦ yaraЭЦa süreciЧde, sШsyaХ bir ЦeseХeЧiЧ risФi ya da şiddeЭiЧi çШФ ya da az
nesnel bir şeФiХde öХçeЦeye yöЧeХiФ değişФeЧ ya da değişФeЧХer, gerçeФ yaşaЦ gösЭergesi olarak
kabul edilmektedir. MedyaЧıЧ özgüХ sШrЮЧХara iХgisiЧiЧ Чe öХçüde gerçeФ yaşaЦ ШХayХarıЧı
yaЧsıЭЭığıЧıЧ sШrgЮХaЦasıЧa dayaЧaЧ bЮ gösЭergeХer, geЧeХХiФХe ЭeФ bir değişФeЧ gösЭergesi
şeФХiЧde çerçeveХeЧЦeФЭedir.

GüЧdeЦ yaraЭЦa araşЭırЦaХarıЧda gerçeФ yaşaЦ gösЭergeХeriЧiЧ Цedya güЧdeЦi
üzeriЧde eЭФiХi ШХЮp ШХЦadığı birçШФ araşЭırЦaya ФШЧЮ ШХЦЮşЭЮr. нrЧeğiЧ Dearing ve Rogers
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gerçeФ yaşaЦ gösЭergeХeriЧiЧ Цedya güЧdeЦiЧi beХirХeЦede ЧispeЭeЧ öЧeЦsiz ШХdЮğЮЧЮ
savunЦЮşЭЮr. MiХbЮrЧ ise Цedya güЧdeЦiЧiЧ ФaЦЮ güЧdeЦiЧi gerçeФ düЧya ШХayХarıЧdaЧ
ЭaЦaЦeЧ bağıЦsız ШХaraФ ШХЮşЭЮrЦadığıЧı, güЧdeЦ beХirХeЦede eЭФiХi ШХdЮФХarıЧa iХişФiЧ güçХü
ФaЧıЭХar ШХdЮğЮЧЮ savЮЧЦaФЭadır (TerФaЧ, β005: 86-87).
Medya ФЮrЮЦХarı haber ЧiЭeХiği ЭaşıyaЧ ШХayХarı ve seçЭiФХeri ФШЧЮХarı dış düЧyadaЧ yaЧi
ШХayХarıЧ gerçeФХeşЭiği hayaЭЭaЧ aХırХar. GerçeФ hayaЭЭa ЦeydaЧa geХeЧ ШХayХar iЧsaЧХarı heЦ
iХgiХeЧdirir heЦ de diФФaЭiЧi çeФereФ üzerХeriЧde düşüЧЦe pШЭaЧsiyeХi ШХЮşЭЮrЮrХar. GüЧdeЦ
beХirХeЦe çaХışЦaХarıЧda gerçeФ yaşaЦ gösЭergeХeriЧiЧ Цedya güЧdeЦi üzeriЧde eЭФiХi ШХЮp
ШХЦadığı ise çeşiЭХi araşЭırЦaХara ФШЧЮ ШХЦЮşЭЮr.
7.7. Kitle İletişim Araçları Arasındaki Etkileşim
GüЧdeЦ beХirХeЦe araşЭırЦaХarıЧda ФiЭХe iХeЭişiЦ araçХarıЧıЧ birbirХeriЧiЧ güЧdeЦiЧi
eЭФiХediği düşüЧcesi tezi üzeriЧde öЧeЦХe dЮrЮХaЧ ФШЧЮХardaЧ biridir. нzeХХiФХe ABD’de σew
YШrФ TiЦes’ıЧ diğer ФiЭХe iХeЭişiЦ araçХarıЧıЧ da güЧdeЦiЧi eЭФiХediği birçШФ araşЭırЦada ФШЧЮ
ediХЦişЭir. нrЧeğiЧ bir araşЭırЦada başФa araçХar içerisiЧde ЮyЮşЭЮrЮcЮ güЧdeЦi yШФ iФeЧ, σew
YШrФ TiЦes’da ЮyЮşЭЮrЮcЮ iХe iХgiХi haberХer yayıЧХaЦasıЧıЧ diğer Цedya ШrgaЧХarıЧda da bЮ
Эarz haberХer çıФЦasıЧa zeЦiЧ hazırХadığı ШrЭaya ФШЧЮХЦЮşЭЮr (TerФaЧ, β005μ κλΨ.
8. Araştırmanın Amacı ve Yöntemi
BЮ araşЭırЦada, geЧçХeriЧ Цedyada güЧdeЦ yaraЭЦa üzeriЧdeФi eЭФisiЧe yöЧeХiФ
düşüЧceХeri ve pШpüХeriЧ ФüХЭürüЧ şeФiХХeЧЦesiЧde eЧ öЧeЦХi gördüФХeri medya mecraХarı ve
markalara yöЧeХiФ bir aЧФeЭ çaХışЦası ЮygЮХaЧЦışЭır.
AraşЭırЦa ЧiЭeХ ШХaraФ ЭasarХaЧЦış, güЧdeЦ yaraЭЦa ve pШpüХer ФüХЭürüЧ
şeФiХХeЧЦesiЧde eЧ öЧeЦХi görüХeЧ Цecra ve ЦarФaХarıЧ beХirХeЧЦesi içiЧ ФaЭıХıЦcıХardaЧ
ФeЧdiХeri içiЧ eЧ öЧeЦХi gördüФХeri Цecra ve ЦarФaХardaЧ üçer ЭaЧesiЧi ФeЧdi içerisiЧde
sıraХaЦaХarı isЭeЧЦişЭir. SШЧ ШХaraФ ЧedeЧ bЮ ЭercihЭe bЮХЮЧdЮФХarı açıФХaЦaХarı isЭeЧЦişЭir. оç
ЭaЧe ФapaХı bir ЭaЧe de açıФ ЮçХЮ sШrЮdaЧ ШХЮşaЧ aЧФeЭ paЧdeЦi ФШşЮХХarı ЧedeЧiyХe 01 ‐yХüХ γ0 ‐ФiЦ β0β0 Эarih araХığıЧda ЭeХefШЧХa ЮygЮХaЧЦışЭır. İsЭaЧbЮХ iХ sıЧırХarı içiЦЧde yaşayaЧ ve
rassaХ yöЧЭeЦХe seçiХeЧ 177 üЧiversiЭe öğreЧciЧe ЮygЮХaЧaЧ aЧФeЭ çaХışЦasıЧda eХde ediХeЧ
bЮХgЮХar aЧaХiz ediХЦiş ve “üЧiversiЭede eğiЭiЦ göreЧ geЧçХer güЧüЦüzde ЦedyaЧıЧ güЧdeЦ
beХirХeЦede eЭФiХi ШХdЮğЮЧЮ düşüЧüyШr ЦЮς HaЧgi ЦecraХarıЧ güЧdeЦ beХirХeЦe de daha eЭФiЧ
ШХdЮğЮЧЮ düşüЧüyШrХarς” sШrЮХarıЧıЧ yaЧıЭХarı araЧЦışЭır.
8.1 Bulgular
KaЭıХıЦcıХarıЧ ciЧsiyeЭХeriЧe göre dağıХıЦХarı TabХШ 1’de görüХЦeФЭedir. BЮЧa göre
ФaЭıХıЦcıХarıЧ %57,14’ü erФeФ, %4β,κ6’sı ise ФadıЧdır.
Tablo 1. KaЭıХıЦcıХarıЧ CiЧsiyeЭe Göre DağıХıЦı
%
Erkek
57,14
KadıЧ
42,86
Toplam
100,00

AraşЭırЦaya ФaЭıХaЧХara öЧce TürФiye’de Цedyaya geЧeХ aЧХaЦda baФıХdığıЧda hangi
ЦecraЧıЧ ЭШpХaЦda güЧdeЦ yaraЭЦa ve pШpüХer ФüХЭürüЧ şeФiХХeЧЦesi ФШЧЮsЮЧda daha eЭФiХi
ШХdЮğЮ ФШЧЮsЮЧdaФi görüşХeri sШrЮХЦЮş ve üç Цecra beХirЭereФ bЮЧХarı ФeЧdi içerisiЧde
sıraХaЦaХarı isЭeЧЦişЭir. Tablo 2’de bЮ sШrЮya veriХeЧ yaЧıЭХar sШЧЮcЮЧda ШrЭaya çıФaЧ
mecraХarıЧ öЧeЦ sırasıЧa göre sıraХanЦaХarı görüХЦeФЭedir. BЮЧa göre eЧ Цedyada güЧdeЦi
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belirleme konusunda eЧ aФЭif görüХeЧ, yaЧi biriЧci sıraya ФШЧЮХaЧ Цecra sШsyaХ Цedya ШХЦЮşЭЮr.
Sosyal medya, ЭeХevizyШЧЮЧ öЧüЧde biriЧci sırada yer aХЦaФЭadır. AХdıФХarı pЮaЧХara göre
ЦecraХar sırasıyХa SШsyaХ Medya, TeХevizyШЧ ve İЧЭerЧeЭ GazeЭeХeri ШХЦЮşЭЮr.
Tablo 2. GüЧdeЦ BeХirХeЦe KШЧЮsЮЧda En Aktif Olan Mecralar
En Etkili Mecra 1. Sıra 2. Sıra 3. Sıra
Sosyal Medya
140
61
16
Televizyon
37
54
26
İЧЭerЧeЭ GazeЭeХeri
36
74
YazıХı BasıЧ
25
19
Sinema
4
33
Radyo
3
3

AraşЭırЦaya ФaЭıХaЧ geЧçХer ЭШpХЮЦda güЧdeЦ yaraЭЦa ve pШpüХer ФüХЭürüЧ
şeФiХХeЧЦesi ФШЧЮsЮЧda eЧ eЭФiХi ШХaЧ Цecrayı beХirЭЦeХeriЧiЧ ardıЧdaЧ, bЮ görüşХeriЧi Чeye
dayaЧdırdıФХarı, ЧedeЧ bЮ ЦecraХarıЧ ФeЧdiХeriЧe göre güЧdeЦ beХirХeЦede eЭФiХi ШХdЮğЮ
ФШЧЮsЮЧdaФi görüşХeri de sorulЦЮşЭЮr.
GüЧdeЦ yaraЭıp pШpüХer ФüХЭürüЧ şeФiХХeЧЦesiЧde eЭФiХi ШХaЧ ЦecraХar içiЧde sosyal
Цedya ve ЭeХevizyШЧ Чeredeyse eşiЭ ШХaraФ diХe geЭiriХЦişЭir. SШsyaХ ЦedyaЧın güЧdeЦ yaraЭЦa
ve pШpüХer ФüХЭürü şeФiХХeЧdirЦe ФШЧЮsЮЧda eЧ eЭФiХi Цecra ШХdЮğЮЧЮ savunanlar, bu
görüşХeriЧi “genç nüfusun fazlalığına”, “gündemin televizyon yerine sosyal medyadan takip
edilmesine”, “hashtag kullanımına”, “siyasilerin açıklamalarını Twitter üzerinden yapmasına”,
“Twitter’ın sahip olduğu etkileşimli ortama”, “en hızlı bilgi paylaşımını mümkün kılmasına” ve
“özgür ortama” dayaЧdırЦışЭır.
GüЧdeЦ yaraЭan ve buna paralel olarak pШpüХer ФüХЭürüЧ şeФiХХeЧЦesiЧde eЧ eЭФiХi
mecra olarak televizyonuЧ eЭФiХi ШХdЮğЮЧЮ düşüЧeЧХer ise bЮ görüşХeriЧi “sosyal medyadaki
bilgi kirliliğinin olmamasına”, “haberlerin teyitli olmasına”, “sosyal medyada konuşulan çoğu
konunun televizyon kaynaklı olmasına”, “televizyondaki haberlerin saat başı tekrarlanmasına”,
“televizyonun kültür aktarım aracı olmasına”, “internetsiz ev olmasına rağmen televizyonsuz
ev olmamasına”, “televizyonda dizilerin ve haber programlarının reytinginin halen çok yüksek
olmasına”, “iktidar yanlısı medya kuruluşlarının sayıca fazla olmasına”, “televizyon izlemenin
alışkanlık olmasına”, bağХaЦışХardır.
AraşЭırЦaya ФaЭıХaЧХara geХeЧeФseХ ve dijiЭaХ medyada faaХiyeЭ gösЭereЧ en etkili olan
üç Цedya ЦarФasıЧıЧ Чe ШХdЮğЮ sШrЮХЦЮş ve bЮ verdiФХeri yaЧıЭХarı ФeЧdi içХeriЧde sıraХaЦaХarı
isЭeЧЦişЭir. TabХШ γ’Эe üЧiversiЭede eğiЭiЦ aХaЧ geЧçХeriЧ gözüЧde eЧ öЧemli medya markaları
derХeЧЦişЭir. BЮЧa göre ФaЭıХıЦcıХar ЧezdiЧde eЧ öЧeЦХi görüХeЧ ЦarФa, TwiЭЭer’dır. Twitter,
ФaЭıХıЦcıХar ЭarafıЧdaЧ eЧ çШФ diХe geЭiriХeЧ ЦarФa ШХЦЮşЭЮr. Fox TV ЦarФası birinci derecede
en etkili marka olarak sıraХaЦasıЧda iХФ sırada yer aХırФeЧ, DШğЮş Medya (σTVΨ ise λ ikinci
sırada gösЭeriХЦişЭir. TЮrФЮvaz Medya GrЮbЮ (ATV, A Haber, Sabah…Ψ en etkili markalar
sıraХaЦasıЧda üçüЧcü sırada yer aХЦışЭır. Turkuvaz Medya Grubunu , DeЦiröreЧ Medya GrЮbЮ
(Cσσ TürФ, KaЧaХ D, HürriyeЭ, MiХХiyeЭ, PШsЭaΨ ЭaФip eЭЦeФЭedir. DeЦiröreЧ Medya GrЮbЮ’ЧЮЧ
ardıЧdaЧ ise IЧsЭagraЦ ve Ciner Medya Grubu (HaberTurk, Show TV) izlemektedir.
TwiЭЭer’ıЧ Цedya ФЮrЮХЮşЮ değiХ bir sШsyaХ Цedya Цecrası ШХdЮğЮ düşüЧüХdüğüЧde,
ФaЭıХıЦcıХar ЧezdiЧde geleneksel medyada eЧ öЧeЦХi Цedya ЦarФasıЧıЧ ‑Шx TV ШХdЮğЮ
görüХЦeФЭedir. ‑Шx TV ЭeФ başıЧa eЧ çШФ Эercih ediХeЧ ЦarФa ШХЮrФeЧ, araşЭırЦada ШЧЮЧ en
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yaФıЧ raФibi olan TЮrФЮvaz Medya GrЮbЮ, grЮp ШХaraФ, yaЧi ЭüЦ Цedya ФЮrЮХЮşХarı birХiФЭe ‑Шx
TV’ye aЧcaФ yeЭişebiХЦeФЭedir.
Tablo 3. GüЧdeЦ YaraЭЦada ‐Ч ‑azХa ‐ЭФiХi τХaЧ Medya Markaları
Marka
1. Sıra 2. Sıra 3. Sıra
Twitter
31.16 14.28 14.28
Fox
19.48 15.58
6.49
Turkuvaz Medya Grubu
10.38 19.48
6.49
DeЦiröreЧ Medya GrЮbЮ
6.49 12.98
9.09
Instagram
7.79
7.79 10.38
Ciner Medya Grubu
6.49
6.49 11.68
TRT
3.89
5.19
9.09
DШğЮş Medya
11.68
Cumhuriyet
5.19
Sözcü
5.19
Halk TV
5.19
TV8 / Acunn Medya
3.89
Netflix
1.29
2.59
Youtube
2.59
DiğerΩ
1.29
5.19 20.77
*: AA, BBC TürФçe, Mynet, Sputnik, Ensonhaber.com ve diğer Цedya ЦarФaları.

AraşЭırЦada eХde ediХeЧ bЮХgЮХara ciЧsiyeЭХere göre aЧaХiz yapıХdığıЧda, ФadıЧ ФaЭıХıЦcıХarıЧ
Цedyada güЧdeЦ yaraЭЭığıЧa iЧaЧdığı ЦecraХar arasıЧda biriЧci sırada sШsyaХ Цedyayı, iФiЧci
sırada ЭeХevizyШЧЮ, üçüЧcü sırada ise iЧЭerЧeЭ (dijiЭaХΨ gazeЭeХeriЧi Эercih eЭЭiФХeri görüХЦüşЭür.
‐rФeФХer de ise biriЧci sırada sШsyaХ Цedya, iФiЧci sırada ЭeХevizyШЧ yer aХırФeЧ üçüЧcü sırada
ise gazeЭe Цecrası yer aХЦışЭır. Her iФi ciЧsiyeЭЭe de sШsyaХ Цedya ve ЭeХevizyШЧ öЧeЦХi bir
güЧdeЦ beХirХeЦe aracı ШХaraФ görüХЦeФЭedir.
Medya ЦarФaХarıЧa yöЧeХiФ ciЧsiyeЭ aЧaХizi yapıХdığıЧda yapıХaЧ Эercih sayısıЧıЧ çШФХЮğЮЧa
göre ФadıЧХarda ‑Шx TV biriЧci sırada yer aХırФeЧ, IЧsЭagraЦ iФiЧci sırada, TwiЭЭer ise üçüЧcü
sırada yer aХЦaФЭadır. AraşЭırЦaya ФaЭıХaЧ üЧiversiЭe öğreЧcisi ФadıЧХara göre Цedyada güЧdeЦ
yaraЭЦa ve ЭШpХЮЦХarı eЭФiХeЦede eЧ eЭФiХi üç ЦarФaЧıЧ iФisi sШsyaХ Цedya ЦarФasıdır. ‐rФeФ
ФaЭıХıЦcıХara baФıХdığıЧda ise biriЧci sırada ‑Шx TV yer aХırФeЧ, iФiЧci sırada eЧ eЭФiХi Цedya
ЦarФası TwiЭЭer, üçüЧcü sırada ise TЮrФЮvaz Medya GrЮbЮЧЮЧ Цedya ЦarФaХarı yer aХЦaФЭadır.
RadyШ Цecrası güЧdeЦ beХirХeЦe ve ЭШpХЮЦЮЧ dЮygЮ ve düşüЧceХeriЧi eЭФiХeЦede siЧeЦaЧıЧ
da aХЭıЧda yer aХaraФ sШЧЮЧcЮ sırada yer aХЦaФЭadır.
GüЧdeЦi eЧ fazХa eЭФiХeyeЧ Цedya ЦarФaХarıЧa baФıХdığıЧda ise dijiЭaХ Цedyada TwiЭЭer ,
geХeЧeФseХ Цedyada ise ‑Шx TV ЦarФaХarıЧıЧ öЧ pХaЧda ШХdЮğЮ görüХЦeФЭedir. оЧiversiЭede
eğiЭiЦ göreЧ geЧçХer bЮ iФi ЦarФaЧıЧ ЭШpХЮЦХara daha fazХa eЭФi eЭЦe gücüЧüЧ ШХdЮğЮЧЮ ve bЮ
iФi ЦarФaya daha fazХa güveЧ dЮydЮФХarı içiЧ güЧdeЦi bЮ iФi ЦarФadaЧ ЭaФip eЭЭiФХeri
görüХЦeФЭedir.
Medyaya ШХaЧ güveЧiЧ her geçeЧ güЧ düşЦesi ve dijiЭaХ döЧüşüЦ, ЦedyaЧıЧ ЭШpХЮЦХarı eЭФi
etme gücüЧüЧ de geХeЧeФseХ ЦedyadaЧ dijiЭaХ Цedyaya dШğrЮ ФayЦasıЧa ЧedeЧ ШХЦaФЭadır.
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YıХХardır güЧdeЦ beХirХeЦede biriЧci sırada yer aХaЧ ЭeХevizyШЧ bЮ özeХХiğiЧi yeЧi ЧesХiЧ
gözüЧde sШsyaХ Цedyaya bıraФЦışЭır. BЮ dЮrЮЦ ЦedyaЧıЧ haХa güЧdeЦ beХirХeЦede aЧa
faФЭörХerdeЧ biri ШХdЮğЮЧЮ aЦa yaşaЧaЧ dijiЭaХ döЧüşüЦüЧ sШЧЮcЮЧda bЮ özeХХiğiЧi geХeЧeФseХ
ЦedyadaЧ çШФ dijiЭaХ Цedya araçХarı iХe ЮygЮХadığı görüХЦeФЭedir.
BЮrada düşüЧüХЦesi gereФeЧ eЧ öЧeЦХi ФШЧЮ, serЦaye sahibi ve siyasi erФХeriЧ ФШЧЭrШХüЧde
ШХaЧ geХeЧeФseХ ЦedyaЧıЧ , dijiЭaХ Цedya vasıЭasıyХa ЮХЮsХararası güçХeriЧ ve ФЮХХaЧıcıХarıЧ
ФШЧЭrШХüЧde geХişeЧ bir Цedya ШХdЮğЮ ФШЧЮsЮdЮr. BЮ heЦ bir avaЧЭaj heЦ de bir dezavaЧЭajı
da ШrЭaya çıФarЭЦaФЭadır. AvaЧЭaj, serЦaye – siyaseЭ iХişФiХeriЧiЧ hegeЦШЧyasıЧda ШХaЧ
geХeЧeФseХ Цedya arЭıФ yavaş yavaş gücüЧü ФaybeЭЦeФЭe ve bЮ ЭШpХЮЦХarı ЦeЧfaaЭХere göre
şeФiХХeЧdirЦe özeХХiği yШФ ШХЦaФЭadır. BЮ beraberiЧde daha özgür, bağıЦsız ve her çıФar
grupları ЭarafıЧdaЧ yöЧХeЧdiriХeЧ bir ЦedyaЧıЧ dШğЮşЮЧa ЭaЧıФХıФ eЭЦeФЭedir. BЮ Цedya dijiЭaХ
Цedyadır. AЧcaФ dijiЭaХ ЦedyaЧıЧ ЮХЮsХararası güçХeriЧ ФШЧЭrШХ ve deЧeЭiЦiЧde ШХЦası, farФХı
çıФar grЮpХarıЧıЧ güЧdeЦ beХirХeЦeye yöЧeХiФ çabaХarıЧa da yardıЦ eЭЦe ШХasıХığıЧı
dШğЮrЦaФЭadır. BЮ ЧedeЧХe Эürü Чe ШХЮrsa ШХsЮЧ isЭer geХeЧeФseХ isЭer dijiЭaХ Цedya ШХsЮЧ,
ЦedyaЧıЧ haХa ЭШpХЮЦ üzeriЧde ciddi bir güЧdeЦ beХirХeЦe gücü ШХdЮğЮЧa dikkat edilerek her
iФi Цedya ЭürüЧüЧ ЭШpХЮЦХar üzeriЧde çıФar grЮpХarıЧıЧ ЦaЧipüХasyШЧХarıЧdaЧ ФШrЮЦaФ içiЧ bir
Цedya biХiЧciЧiЧ yaraЭıХЦası gereФЦeФЭedir. BЮ da ancak prШfesyШЧeХХeriЧ de ФaЭısı iХe
ШХЮşЭЮrЮХacaФ, ЭeШriФ biХgiХerdeЧ çШФ ЮygЮХaЦaya yöЧeХiФ bir Цedya ШФЮr yazarХığı ЦüfredaЭı
iХe gerçeФХeşebiХir.
SONUÇ
GüЧdeЦ yaraЭЦa, geЧeХ ШХaraФ ЦedyaЧıЧ bazı ФШЧЮХarı diğerХeriЧdeЧ daha fazХa vЮrgЮХayaraФ
ve bu konulara haberlerinde daha fazla yer vererek, yayıЧ freФaЧsıЧı arЭЭıraraФ ЭeФrarХarХa
ФaЦЮШyЮЧЮ eЭФiХeyebiХeceğiЧi ifade eder. BЮ şeФiХde Цedya, izХeyiciЧiЧ ЧeyiЧ daha öЧeЦХi
oldЮğЮ ФШЧЮsЮЧdaФi aХgısıЧı eЭФiХeyereФ ФaЦЮsaХ güЧdeЦ ШХЮşЭЮrabiХir.
GüЧdeЦ yaraЭЦa ФЮraЦı ЦedyaЧıЧ beХirХi ФШЧЮХara ШХaЧ iХgisi iХe izХeyiciХer ЭarafıЧdaЧ bЮ
ФШЧЮХara aЭfediХeЧ göreceХi öЧeЦ arasıЧda bir iХişФi ШХdЮğЮЧЮ iХeri sürer. KЮraЦ, başХaЧgıçЭa
siyasi ЦeseХeХeriЧ öЧe çıФaЧ yöЧüЧüЧ haber ЦedyasıЧdaЧ haХФa aФЭarıХЦasıЧa ШdaФХaЧırФeЧ,
güЧüЦüzde çШФ daha farФХı güЧdeЦ beХirХeЦe çaХışЦaХarı yürüЭüХЦeФЭedir.
Medya ШrgaЧХarıЧıЧ güЧdeЦ beХirХeЦe süreciЧdeν büyüФ öХçüde eФШЧШЦiФ ve siyasaХ aЦaçХarı
ve iХişФiХeriЧiЧ dШğrЮХЭЮsЮЧda seçiЦ yapЦaФЭa ve birbirХeriЧiЧ güЧdeЦХeriЧdeЧ de
eЭФiХeЧЦeФЭedirХer. DiğerХeri reФabeЭ haХiЧde ШХЦaФ, diğerХeriЧiЧ yapЭıФХarıЧı ФaçırЦaЦaФ ve
diğerХeriЧiЧ yapЦadığıЧı yapЦaФ içiЧ veriХeЧ Юğraş gazeЭeciХiФ ЦesХeğiЧiЧ öЧeЦХi bir parçası
ШХdЮğЮЧdaЧ güЧdeЦ yaraЭЦa, ayЧı zaЦaЧda ФiЭХe iХeЭişiЦ araçХarıЧıЧ birbirХeriЧi ЭaФip eЭЦesiЧi
de içereЧ bir süreçЭir.
GüЧüЦüze Фadar yapıХaЧ araşЭırЦaХarda Цedya, ФaЦЮ ve siyasaХ güЧdeЦiЧ birbiriЧi eЭФiХediğiЧi
gösЭerЦeФЭedir. KaЦЮШyЮЧЮ eЭФiХeЦe ve yöЧХeЧdirЦe gücüЧü büyüФ öХçüde elinde tutan medya
iХe ЭШpХЮЦ ve ЭШpХЮЦdaФi diğer çıФar, basФı ve siyaseЭ ФЮrЮЦХarı arasıЧda hep ФarşıХıФХı bir iХişФi
ШХЦЮşЭЮr. BЮ ФЮrЮЦХarıЧ aЦaçХarıЧı gerçeФХeşЭirebiХЦeФ ve varХıФХarıЧı devaЦ eЭЭirebiХЦeФ içiЧ
ФaЦЮШyЮЧЮЧ desЭeğiЧe ihЭiyaç dЮyЦaХarı, ШЧХar içiЧ Цedyayı ШХdЮФça öЧeЦХi bir ФШЧЮЦa
ЭaşıЦışЭır. MedyaЧıЧ da ideШХШjiФ ve eФШЧШЦiФ çıФar ve aЦaçХarı ШХaЧ bir ФЮrЮЦ ШХЦası, ШЧЮЧ
ЭШpХЮЦdaФi siyasaХ ve eФШЧШЦiФ grЮpХara ve iФЭidarХara bağıЦХı ШХЦası sШЧЮcЮЧЮ dШğЮrЦЮşЭЮr.
YapıХaЧ bЮ araşЭırЦada üЧiversiЭe öğreЧciХeriЧiЧ ЭaЦaЦıЧıЧ ЦedyaЧıЧ güЧdeЦ beХirХeЦe
ФШЧЮsЮЧda eЭФiХi bir güç ШХdЮğЮЧa iЧaЧdığı görüХЦüşЭür. Daha deЭaya iЧiХdiğiЧde ise dijiЭaХ
ЦedyaЧıЧ arЭıФ güЧdeЦ beХirХeЦe ФШЧЮsЮЧda geХeЧeФseХ Цedyaya göre daha basФıЧ haХe geХdiği
görüХЦeФЭedir. AraşЭırЦada sШsyaХ Цedya güЧdeЦ beХirХeЦede ve ЭШpХЮЦЮ düşüЧce ve
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dЮygЮХarıЧı yöЧХeЧdirЦede biriЧci sırada yer aХırФeЧ ЭeХevizyШЧ Цecrası iФiЧci sırada yer
aХЦaФЭadır. GazeЭeХeriЧ, yaЧi yazıХı basıЧıЧ, dijiЭaХ gazeЭeХer ФarşısıЧda ciddi bir ivЦe ФaybeЭЭiği
ve güЧdeЦ beХirХeЦe ФШЧЮsЮЧda Фi gücüЧü ФaybeЭЭiği görüХЦeФЭedir. GeЧçХere göre ise
Цedyada güЧdeЦ beХirХeЦe de eЧ zayıf Цecra radyШ Цecrasıdır.
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