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Özet
Bu çalışmada Covid-19 pandemi döneminde izlenme oranlarında artış yaşanan haber kanallarının Z Kuşağının
gözündeki varlıkları üzerine bir betimsel araştırma yapılmıştır. 2020 Yılının Mart ayı ile beraber Türkiye’de
görülen ilk vak’a ile beraber gündeme gelen ve sıkı tedbirlerle sosyal hayatı adeta bir açık hapishaneye
dönüştüren pandemi döneminde evlerinde kalan Z Kuşağına ait üniversite öğrencilerinin tematik televizyon
kanallarına yönelik görüşleri incelenmiştir. Çalışmanın birinci bölümünde tematik televizyon kanallarına
yönelik yapılan önceki çalışmalara yönelik literatür araştırması yapılmıştır. Çalışmanın araştırma bölümünde
ise uzaktan eğitim alan Z Kuşağına ait üniversite öğrencilerinin geleneksel televizyon mecrası olan haber
kanallarını izleme alışkanlıkları incelenmiştir. Dijital nesil olarak adlandırılan Z Kuşağının olağanüstü bir
dönemde genel olarak artış yaşanan televizyon izleme oranlarındaki yerleri incelenmiştir. Z Kuşağının
pandemi döneminde haber televizyonlarına yönelik izlenimleri değişmişmidir? Bu kuşağın gözde medyası
olan dijital medya karşısında geleneksel medyanın en popüler mecrası olan televizyon mecrasının haber ayağı
nasıl bir performans sergilemiştir. Z Kuşağının gözünden haber televizyon kanallarının pandemi döneminde
artıları ve eksileri ne olmuştur? Bu artı ve eksilerin mecranın geleceğine yönelik etkileri ne olabilir? Sorularına
yanıt aranmıştır.
Anahtar Kelimeler: Pandemi, Covid-19, Haber, Z Kuşağı, Televizyon, Tematik Kanallar
Abstract
In this study, a descriptive research was conducted on the presence of the news channels in the eyes of
Generation Z, which saw an increase in viewing rates during the Covid-19 pandemic period.
The opinions of the of university students of Z Generation about the News Channels was collected for the
period of March 2020 which the first Covid-19 case occurred Turkey. In the first part of the study, a
literature search was conducted for previous studies on thematic television channels. In the research part of
the study, the habits of watching the news channels, which are the traditional television channels, of the
university students belonging to the Generation Z who receive distance education were examined. The place
of Generation Z, which is called the digital generation, in the overall increase in television viewing rates in an
extraordinary period was examined. Has the impressions of Generation Z towards news televisions changed
during the pandemic period? How has the news leg of the television channel, which is the most popular
medium of traditional media, had a good performance against digital media, which is the favorite media of
this generation. What have been the pros and cons of news television channels from the perspective of
Generation Z during the pandemic period? What could be the implications of these pros and cons for the
future of the medium? The answers of these questions were explored and analyzed for the future of news
channels.
Keywords: Pandemic , Covid-19 , News, Z Generation, Television, Thematic Channels
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GİRİŞ
1990’lı yıllardan itibaren gelişen teknoloji sayesinde televizyon kanal sayısındaki artış, izleyicilerin yeni
arayışlara girmesine ve kendi ilgi alanlarına yönelik içerikleri talep etmesine yol açmıştır. Bu kapsamda ortaya
çıkan ve belirli ilgi alanına yönelik kanallar da daha fazla dikkat çekmeye başlamıştır. Tematik yayıncılık olarak
adlandırılan bu yayıncılık türü televizyonların başlıca gelir kaynağı olan reklamların da hedef kitleye daha
verimli biçimde ulaşması için tercih edilmeye başlanmıştır.
Tematik yayıncılık 1980’lerde ABD’de de ortaya çıkmıştır. ESPN Spor, Nickelodeon ve C-Span haber kanalının
kurulması ile başlayan tematik yayıncılığa daha sonra ilk müzik televizyonu MTV ve haber kanalı CNN de
katılmıştır.
Türkiye de Batı’da örneklerde olduğu gibi tematik yayıncılık ile ilk etapta spor ve müzik kanalları ile tanışmış,
bu süreç sonrasında birçok alt dalda televizyon yayın hayatına başlamıştır.
Tematik kanallar içerisinde ağırlıklı olarak eğitimli kesimler tarafından tercih edilen haber kanalları, Türkiye’de
1996’da NTV ile başlamış ve bu tarih sonrasında yayın hayatına başlayan haber kanallarının sayısı artmıştır.
Bu çalışmada tematik kanallar içerinde haber kanallarına yönelik bir araştırma yapılmıştır. Bu kapsamda ilk
olarak dünyada ve Türkiye’de televizyon yayıncılığı hakkında kavramsal bir araştırma yapılmış, ardından
tematik kanalların ortaya çıkışı ve temel özellikleri yanı sıra tematik kanalların gelişimine etki eden faktörler
incelenmiştir. Çalışmanın temel konusu olan tematik kanal içinde değerlendirilen haber kanalları ve haber
kanalları üzerine önceden yapılan çalışmalar incelenerek literatür çalışma yapılmıştır. Çalışmanın ana konusu
Covid-19 pandemisinin yaşandığı 2020 yılında zamanının büyük bir bölümünü evde geçiren Z kuşağı üniversite
öğrencilerinin tematik televizyon kanallarına yönelik tutumlarının araştırılması olmuştur.
2. DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE TELEVİZYON YAYINCILIĞI
Televizyon kelimesi Grekçe tele: uzak ve Latince vidi: görme kelimelerinin birleştirilmesi ile türetilmiş olup
uzaktan görme anlamına gelmektedir. Bugünkü televizyonun temeli Almanya’da Paul Nipkow’un 15 Ocak
1894’te elektrikli teleskop adı ile aldığı patent ile atılmıştır. Tamamen elektronik tarama prensibine dayalı ilk
gerçek televizyon yayını 1937’de İngiltere’de, Almanya’da ve Fransa’da başlamıştır (Morgül, 2011: 15-16).
Televizyon yayıncılığı öncelikle İngiltere, Amerika, Fransa ve Almanya’da gelişim göstermiştir. Fakat bu
ülkelerde televizyonun doğusu ve gelişimi farklılık göstermesine karsın; II. Dünya Savaşı bu ülkelerin hepsinde
televizyonun yaygınlaşmasını kesintiye uğratmışsa da, savaşın ardından Amerika’nın savaştan daha az zararla
çıkmış olması televizyon yayınlarının gelişmesinde diğer ülkelerin önüne geçmesini sağlamıştır (Yılmaz, 2001:
37-39). Televizyon 1960’lara kadar altın çağını yaşamış; bu dönem sonrasında ise eleştirilerin odak noktasını
oluşturmuştur (Erol, 2006:858).
Geçmişten günümüze Türkiye’nin televizyon yayıncılığının yapısına bakıldığında iki önemli dönem dikkat
çekmektedir. Bunlardan ilki 1960 sonrası dönemde kamu yayıncılığı hizmeti ile yola çıkan TRT, ikincisi 1990
sonrası oluşan özel televizyon yayıncılığıdır. Türk yayıncılık tarihi özellikle Batı Avrupalı örnekleri gibi uzun
süre kamu yayıncılığı tekeli ile tek kanallı bir yapılanma ile devam etmiş, 20. yüzyılın son çeyreğindeki siyasi,
ekonomik ve teknolojik gelişmelerle birlikte özel yayıncılıkla birlikte ikili yayıncılığa dönüşmüştür (Duman,
2019: 13).
Türkiye’de ilk televizyon yayınları 1952’de İstanbul Teknik Üniversitesi’nde başlamıştır. İTÜ Televizyonu
yayınları 1971’de TRT İstanbul Televizyonu yayınları başlayana kadar devam etmiştir. İlk resmi TRT televizyon
yayını ise 1968’de gerçekleştirilmiştir (Morgül, 2011: 17).
İTÜ deneme yayınları yapmış olsa da karasal televizyon yayınının daha geniş kitlelere ulaştırılması TRT’nin
kurulmasıyla mümkün olmuştur. 31 Ocak 1968 yılında başlayan TRT yayını Ankara’da yaşayan 1 milyon 270
bin kişi tarafından izlenmiştir. Ankara Televizyonu’nda başlayan bu yayınlar daha sonra hızla yayılmıştır
(Şeker, 2009:23).
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1968-1971 döneminde TRT hukuki anlamda bağımsız ve özerk bir kurum olarak yapılanmıştır. Anayasal
güvence ile sağlanan bu durumun temel nedeni siyasi güçlerin yayını kendi çıkarları için kullanmasının
engellenmek istemesiydi. TRT’nin özerk statüsü 1968’de toplumsal olayların Türkiye’yi sarması nedeniyle
durdurulmuş ve 12 Mart muhtırası ardından TRT’nin özerkliği kaldırılmıştır.
1970'lerde devlet tekeli altında tek kanallı dönemde deneme yayınlarının ilk iki yılında yerel yapımlara yer
verilmiş, ancak yayın saatlerinin artması ve kalifiye eleman sayısının yetersizliği ile yabancı yapımlar ağırlık
kazanmaya başlamıştır. Tek kanallı TRT döneminde yayınlanan programların yaklaşık üçte ikisi yabancı
yapımlar olmuştur. 1980'li yıllarda askeri darbenin etkisiyle ve televizyonun kitleler üzerinde büyük etkisi
olduğu düşüncesinden hareketle programlar, resmi ideolojiye uygun olarak sıkı bir siyasi kontrol ve sansür
uygulanarak yayınlanmıştır (Kuyucu, 2015a: 88).
1982 yılına kadar siyah beyaz olarak devam eden yayınlar, o yıldan sonra deneme yayınlarının başlamasıyla
ilerleme gösterdi ve 1984'ten sonra TRT renkli televizyon yayınlarına başlandı. Beşinci Beş Yıllık Kalkınma
Planı (1985-1989) televizyon yayıncılığını geliştirmek için yatırımlar yapılmasını düzenlerken, dönemin
başbakanı Turgut Özal birden çok kanalın faaliyete geçirilmesini hedeflediklerini açıkladı ve bu yönde
çalışmalar başlatıldı (Kuyucu, 2015b: 47).
TRT Yönetim Kurulu 15 Ocak 1985 tarihinde yaptığı toplantı ile ikinci kanalın kurulmasını karara bağlamıştır.
Bu karara göre TRT 2 yayınlarına 6 Ekim 1986 tarihinde başlayacaktır. Yeni kanal için yapılan çalışmalar
tamamlanarak belirlenen tarihte TRT 2 yayınlarına renkli olarak başlamıştır. TRT 2 yayıncılıkta TRT 1’den farklı
bir anlayışa sahip olmuştur. TRT 2’nin yayıncılıktaki temel amacı; sanat, edebiyat, sinema, tiyatro, müzik gibi
kültür-sanat yayınlarıyla toplumun kültür seviyesinin artırılması olmuştur (Özçağlayan, 2000:42).
1980’lerdeki liberalleşme eğilimleri ile birlikte televizyon yayıncılığı ile ilgili yasal düzenlemeler hayata
geçirilmiş, TRT’nin ikinci kanalı yayın hayatına başlamış ve Güneydoğu Anadolu bölgesine hizmet veren
üçüncü bir kanal kurulmuştur (Kuyucu, 2015c: 46). 1990’da ise Magic Box’ın yurt dışından yayın yapmaya
başlaması ardından bir anayasa değişikliği zorunlu hale gelmiş ve 1993’te televizyon yayıncılığında devlet
tekeli kaldırılmıştır (Kuyucu, 2015a: 88).
3. TEMATİK TELEVİZYON YAYINCILIĞININ GELİŞMESİ
Tematik kavramı Fransızca “thematique” kelimesinden türemiştir ve belirli bir konuya ilişkin anlamını taşıyan,
bir sıfattır (Çetin, 2009: 7). Tematik yayıncılık belirli bir izleyici kitlesine sahip, genel yerine özel izleyici
kitlesine odaklanan; müzik, haber, çocuk, belgesel gibi türlerde belirli konularda yayın yapan uzmanlaşmış
televizyon kanallarıdır.
Televizyon yayıncılığında teknolojinin gelişimi ile beraber hem izleyiciler hem de reklam verenlerin yeni
arayışlara girmek istemesi ile yaygınlık kazanan tematik yayıncılık kişisel ilgi alanlarına dönük yayın
yapılmasını ifade etmektedir (Karadağ ve Algül, 2018: 709). RTÜK (2014: 96) ise tematik yayıncılığı “Günlük
yayın süresinin en az yüzde yetmişini haber, belgesel, eğitim, ekonomi, kültür, tarih, spor, müzik, sinema, dizi
film, pazarlama veya benzeri konularda olmak üzere sadece belli bir türe veya genel izleyici kitlesi dışında
belli bir izleyici kesimini hedef alan programlara ayıran yayın” olarak tanımlamıştır.
Tematik kanallar küreselleşme eğilimi ve liberal ekonomi politikalarının etkinlik kazanması ile
televizyonculukta da bazı sınıflandırmaları beraberinde getirmesi ile gelişmiştir. Özel yayıncılığın ortaya
çıkmasını takiben teknolojinin de imkanları ile reklamcılara daha odaklanmış bir izleyici pazarı sunulabilmesi
için tematik kanallar ortaya çıkmıştır (Konyar, 2011: 84).
Kişisel ilgi alanları için gerçekleştirilen bu yayınlar izleyiciler tarafından takip edilirken, izler kitle açısından
daha belirgin bir hedef kitle oluşumunu sağlamaktadır. Reklam verenler açısından ise hedef kitleye ulaşmada
kolaylık sağlanmaktadır (Karadağ ve Algül, 2018: 709).
Tematik yayıncılıkta belirli bir izleyici kitlesi hedeflenerek uzmanlaşmış yayıncılık yapılmaktadır ve bu nedenle
bu kanallar, uzmanlaşmış televizyon olarak da nitelendirilmektedir. Tematik kanallar genel içerisinde seçilmiş
ve ortak bazı özelliklere sahip hedef kitlenin ilgi alanı doğrultusunda yayın yapmaktadır (Kuyucu, 2019: 250).
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Tematik kanallar ilk olarak ulusal yayıncılık şeklinde ABD’de ortaya çıkmıştır. 1980’lerin başında ESPN spor, CSPAN haber ve Nickelodeon bu konunun ilk örnekleri olurken, 1981’de müzik kanalı MTV kurulmuştur. Bunun
ardından Ted Turner’ın sahibi olduğu ve 24 saat haber yayını yapan CNN yayınlarına başlamıştır. CNN ile
birlikte haberlerin sadece günün belirli saatlerinde verilebilir olduğu algısı kırılmıştır. Ayrıca 1987’de MTVEurope faaliyete geçmiş ve tematik kanallarda uluslararasılaşma ortaya çıkmıştır. MTV’yi CNN takip etmiş ve
CNN International ile habercilikte de uluslararasılaşma sağlanmıştır.
Kamu yayıncılığı kapsamında gelişim gösteren Avrupa’da yayıncılık içerisinde, tematik kanalların ortaya çıkışı
ABD’ye paralel olarak 1980’lerin sonundan itibaren yaygınlaşmaya başlamıştır. 1980’lerin sonunda ticari
televizyonculuğun yaygınlaşması ile birlikte TVS, Eurosport, Euronews ve NBC gibi uluslararası programcılık
kanalları sektöre giriş yapmış, ardından haber, spor, müzik konusunda uzmanlaşan kanallar devreye girmiştir
(Karadağ ve Algül, 2018: 712).
Günümüzde tematik televizyonlara yönelik talep artışını izleyici beklentilerinin zaman içerisinde değişiklik
göstermesi açısından değerlendirmek mümkündür. Buna göre izleyicilerin eğitim seviyesi yükselmiş,
dolayısıyla zaman içerisinde izleyicilerin beklentileri artmıştır. Profesyonelleşen izleyici de doğrudan ilgi
alanına yönelmeye dolayısıyla tematik televizyonları tercih etmeye başlamıştır (Çetin, 2009: 8).
4. TÜRKİYE’DE TEMATİK YAYINCILIĞIN GELİŞİMİ
1990’lı yıllara gelindiğinde, Türkiye’deki izleyici yeni bir yayın türü ile tanışmıştır. Tematik yayıncılık olarak
adlandırılan bu yayın türü haber kanalları ile izleyicinin ilgisini çekmeyi başarmıştır. Haber dışında sonra başka
alanlarda da hızla yayılmaya başlayan tematik yayıncılık kısa sürede kendine izleyici toplamaya başlamış ve
adeta, izleyicide “izleme ve beğeni” konusunda bir uzmanlaşmanın da önünü açmıştır (Kırhan, 2007: 5).
Türkiye’de kamusal tematik yayınları kamu medyası olan TRT televizyonuna ikinci kanalın eklenmesi ile
başladığı kabul edilmektedir. Renkli olarak yayın hayatına başlayan TRT 2’de, ilk dönemlerde TRT 1’e benzer
bir program akışı sunulmuştur. Kanalın kuruluş amacı olarak kültürel gelişmelerin izleyicilere aktarılması
olarak açıklandığı zamanla bu tarz yayınlar kanalda ağırlık kazanmıştır. Daha sonraki süreçte TRT tematik
kanallara ağırlık vererek kanal sayısını arttırmış, TBMM TV, TRT Çocuk, TRT Müzik, TRT Belgesel, TRT World
gibi kişisel ilgi alanlarına yönelik yayınlar yapmaya başlamıştır (Karabağ ve Algül, 2018: 701).
Türkiye’de tematik kanallarının en büyük gelişimi 2000’lerin başında ortaya çıkmıştır. Bunun öncesinde
1994’te Uzan Grubu’na bağlı olarak kurulan Kral TV, Türkiye’nin ilk özel tematik kanalı olurken, 1996’da
kurulan Cavit Çağlar’ın sahibi olduğu NTV ilk haber kanalı olarak yayına başlayan televizyon kanalı olmuştur.
Bunun ardından 1999’da CNN Türk, 2000’de ise CNBC-e adlı haber ve ekonomi kanalları küresel tematik
yayıncılığı resmi olarak Türkiye’ye taşımıştır (Kuyucu, 2015c: 254).
Tematik olarak spor kanalı kurulması konusunda kamu yayıncısı TRT ve Doğuş grubu NTV ile öncü olmuştur.
TRT Spor 2010 tarihinde, NTV Spor, Doğuş grubu bünyesindeki spor kanalı olarak 2008’de yayın hayatına
başlamıştır. Diğer önemli spor kanalları ise D Spor, A Spor, Tivibu Spor olarak sayılabilir (Duman, 2019: 78).
İzleyici sayısı ve izleyici beklentilerinin artması tematik televizyon türlerinin kendi içinde de özelleşmesine
sebep olmuştur. Spor kanalı olarak adlandırılan fakat sadece futbol ya da basketbol branşlarını içeren tematik
spor kanallarının yanı sıra sadece bir futbol kulübüne ait kanallar da yer almaktadır. Buna göre kulüpler
sadece kendi kulüpleri hakkında bilgi vermek için batılı örneklerde olduğu gibi yayın yapmaya başlamıştır. Bu
kanallarda öncü olan Fenerbahçe’nin sahibi olduğu FBTV 9 Ocak 2003’te test yayınına, 19 Ocak 2004’te ise
normal yayınlarına başlamıştır. Beşiktaş TV 19 Nisan 2005’te Galatasaray TV ise Eylül 2006’da yayın hayatına
başlamıştır (Duman, 2019: 78).
Tematik yayıncılık konusunda dini kanallar da önemli izleyici kitlesi çekebilmektedir. Türkiye’de televizyon ile
din arasındaki ilişkiler genel izleyiciye hitap eden kanallarda Ramazan ayı ağırlıklı olarak gelişse de, özellikle
uydu yayınlarında ve dijital platformlarda görülen gelişmeler tematik dini televizyon kanallarının kurulmasına
da imkan sağlamıştır. TRT'den sonra ilk kez Kur'an-ı Kerim yayınlayan kanal olarak TGRT, dini bir kanal olarak
tanınsa da, 24 saat kesintisiz yayın yapan tematik kanallar bu algıyı değiştirmiştir. Halen TÜRKSAT Uydusu
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üzerinden Türkçe yayın yapan 14 dini televizyon kanalı bulunmaktadır (Akyüz ve Karakoç, 2015: 900). RTÜK
Kanununda tematik yayıncılığa ilişkin “dini yayın” alt kategorisi bulunmadığından, bu kanallar genel, eğitim
veya kültür gibi kategorilerde lisans almayı tercih etmektedir. Türkiye'de tematik televizyon kanallarının
öncüleri Hilal TV ve Dost TV'dir ve her iki kanal da 2005 yılında yayın hayatına başlamıştır (Akyüz ve Karakoç,
2015: 900).
Türkiye’de tematik yayıncılık 6112 sayılı Radyo ve Televizyon Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun
kapsamında düzenlenmiştir. Bu kapsamda günlük yayın süresinin yüzde 75’inin haber, belgesel, eğitim,
kültür-sanat, müzik, sinema, dizi ve benzeri içeriklere göre düzenleyen ve genel izleyici kitlesi dışındaki
izleyicileri hedefleyen tematik yayın olarak değerlendirilmiştir.
Türkiye’de 2000’lerle beraber yaygınlaşan tematik kanalların büyük çoğunluğu kablolu yayın teknolojisindeki
kısıtlardan dolayı dijital platformlar üzerinden yayınlarını sürdürmektedir ve kablolu yayınların dijitalleşmesi
ile bu kanalların sayısı da artış göstermiştir (Sayılgan, 2014: 8)
Türkiye’de tematik kanalların bir bölümü Digitürk ve D-Smart gibi sayısal televizyon platformları,
Kablolu/uydu yayınları ve internet portalları aracılığı ile izlenmektedir. Bu kanalların geneli
değerlendirildiğinde Türkiye’de tematik yayıncılıkta haber ve spor kanallarının ağırlıklı olduğu görülmektedir.
Bunun yanı sıra müzik, belgesel, sinema, çocuk ve gençlik kanal sayısının da fazla olduğu görülmektedir. Bu
durum ülkenin genç ve dinamik bir nüfus yapısına sahip olması ile açıklanmaktadır (Kuyucu, 2015c: 253).
5. TEMATİK YAYINCILIĞIN GELİŞMESİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER
Yeni medyanın en temel niteliklerden biri, yaşamın her alanında etkili hale gelen uzmanlaşma eğilimi
göstermesidir ve bu bağlamda ortaya çıkan tematik kanallar, medyada ürün çeşitliliği ve farklılaşmayı da
beraberinde getirmiştir. Magazinleşmenin etkisi ile ana akım medyadan uzaklaşan izleyiciler için de tematik
kanallar önemli bir alternatif haline gelmiştir.
Dijitalleşme, iletişim teknolojileri pazarındaki en önemli gelişmelerden biri olmuştur. Uydu, kablo ve karasal
yayınlarda dijital kodlarla dijitalleşmenin artması ve daha iyi ses ve görüntüye sahip kanalların sayısının
artması ile televizyon yayıncılığında da dönüşüm yaşanmıştır.
1980’lerde Batı’da kamu yayıncılığı sorgulanmaya başlamış ve bu gelişmede elektronik yayıncılık düzenlemesi
yanı sıra kablolu televizyon ve uydu yayıncılığının ortaya çıkması da etkili olmuştur. Uydu yayıncılığı kamusal
kaynak olarak nitelenen frekansların sanıldığı kadar kısıtlı olmadığını göstermiş ve sınırları kaldırarak
izleyicilerin sınır ötesi televizyon yayınlarıyla tanışmalarını mümkün kılmıştır (Şeker, 2007: 37).
1990’larla beraber uydu yayınlarının dijitalleşmesi ile daha kaliteli görüntü ve ses iletimi başlamış daha
sonrasında ise uydu aracılığı ile yayın yapan kanalların kapasitesi büyük ölçüde artmıştır (Sayılgan, 2014: 3) Bu
nedenle tematik yayıncılığın gelişiminde etkili faktörlerin başında kuşkusuz teknolojik gelişimeler gelmiştir.
İzleyiciler teknolojik gelişmelerin sonucu olarak izlenecek kanal sayısındaki olağanüstü artış ile beraber,
birbirine benzeyen yayın akışlarından sıkılmaya başlamış ve alternatif arayışlara girmiştir. Tematik kanal
sayısının artışında televizyon ekonomisinin değişen dinamikleri de belirleyici olmuştur (Karadağ ve Algül,
2018: 713). Kablolu yayınların yaygınlaşması ile dijital platformlarla yayın yapılması; daha küçük ölçekli
araçlarla dünyanın her hangi bir yerinden canlı yayın yapılabilmesi tematik kanallar için de teknolojik zemini
hazırlamıştır (Aslan, 2012: 115).
Tematik kanalların ortaya çıkışında bir diğer unsur ise izleyici isteklerindeki farklılaşma ve çeşitlenmedir.
İzleyiciler ilgi alanına giren daha kaliteli programlar izlemeyi tercih etmektedir. Bunun temel nedeni
reklamlarla bezenmiş, reyting savaşlarının yaşandığı ve magazinleşmenin ağırlıkta olduğu genel izleyici
kanalları olmuştur (Sayılgan, 2014: 6).
Genel olarak televizyonda tematik yayıncılık, önce dünyada ve Türkiye'de spor, haber ve müzik ile başlamış,
daha sonra çeşitli özel hobi kanallarının faaliyete geçmesi ile gelişimini sürdürmüştür. Spor soyut, öznel, etkili
sosyalleşme, öngörülemez, unutulmaz bir yapıya sahip olması dolayısıyla daha etkili bir iletişim aracı olarak
kabul edilmektedir ve bu faktörler tüm medya sektörlerini ve spor yayıncılığını, spor uzmanlarını, spor
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programlarını, radyo ve TV kanallarını etkilemiştir (Gayretli ve Tunçkol, 2018: 166) Dolayısıyla tematik
yayıncılık konusunda spor kanallarının özel bir yeri bulunmaktadır.
Daha heterojen ve farklı demografik niteliklere sahip genel izleyici kitlesine nazaran seçilmiş hedef kitlesine
yayın yapan tematik kanallarda, reklam verenler, müşteri kitlesine daha kolay ulaşmakta ve ürün ve
hizmetlerini doğrudan tanıtabilmektedir. Örneğin çocuk kanallarında çocuklar ve ebeveynleri ile ilgili ürünler,
hedef kitlesiyle daha kolay buluşabilmektedir.
Tematik kanalların ortaya çıkışında etkili olan faktörlerden biri de yeni medyanın ortaya çıkması ile beraber
bireyselleşmenin artışıdır. Bireyselleşmenin artışı yayıncılıkta içerikleri de etkilemiş ve tematik kanalların daha
büyük gelişim göstermesini sağlamıştır (Kuyucu, 2015c: 251). Tematik yayıncılığın gelişmesi konusunda diğer
bir görüş ise öncesinde tematik yayıncılığın karasal yayıncılık içerisinde pahalı bir yatırım olarak görülürken;
uydu teknolojisindeki gelişmeler sonucunda kablolu yayın ve dijital platformların hitap ettiği kitlenin
yaygınlaşmasıdır (Tutar, 2009: 41).
6. TEMATİK YAYINCILIĞININ TEMEL ÖZELLİKLERİ
Tematik yayıncılık kendine özgü nitelikleri ile genel izleyici kitlesini hedefleyen kanallardan ayrılmaktadır.
Buna göre hedef kitlenin bölümlendirilmesi anlamına gelen bu yayıncılık ile kanallar çeşitlenmiştir. Cinsiyet,
yaş ve ilgi alanına göre yayın yapan tematik kanallar, kendi içlerinde de moda, doğal yaşam, hobi gibi alt
dallara ayrılarak hedef kitlelerin daha küçük bölümlere ayrılmasını sağlamıştır.
Tematik yayıncılıkta son dönemlerde öne çıkan bir nitelik de kanal temalarının gittikçe çeşitlenmesidir. Buna
göre haber, spor, film, dizi, çocuk, müzik, belgesel eğlence, erotik ve yaşam gibi konular ağırlıklı kanallar,
kendi içlerinde de moda, doğal yaşam, taraftar kanalları gibi alt temalara ayrılmaya başlamıştır. Böylece çok
daha niş kitlelere yayın yapılmaya başlanmıştır. Örneğin 1985’te kurulan Discovery Channel, zaman içinde
Discovery Health, Discovery Kids, Discovery Science, Planet Green, Investigation Discovery and Military
Channel gibi farklı alt konularda da yayın yapmaya yönelmiştir Karadağ ve Algül, 2018: 713).
Tematik kanallar yoluyla izleyiciye değişik izlence türleri sunulmaya başlanmıştır. Tematik televizyon
kanallarının uzmanlaştığı alanlar; haber, müzik, sinema, spor, eğitim, belgesel, eğlence, kültür-sanat gibi
konular olmuştur. Bazı kanallar sadece bir alanda yayın yaparken, bazıları da bir alana ağırlık verip,
uzmanlaştığı alanın yanında diğer konulara da yer vermektedir. Örneğin bazı haber kanalları kültürel yayınlar
da yapmaktadır (Çelikcan, 2001: 33).
Tematik kanallar ile ilgili belirtilmesi gereken bir konu da program reklam ayrımı olmakla birlikte, bazı
yayınlarda reklamların program gibi sunulmasıdır. Buna göre özellikle müzik, alışveriş ve moda kanallarında
reklam ve program iç içe geçebilmektedir (Sayılgan, 2014: 12).
Tematik kanalların yayına başlaması, televizyona ait özsel bir kavram olan aile aracı kavramının da bir kenara
itilmesini beraberinde getirmiştir. Özel izleyici kesimlerine hitap eden bu kanallar izleme birimi olarak aileyi
iptal etmiş, onun yerine bireysel izleyiciyi yerleştirmiştir (Kuyucu, 2015c: 252).
7.BİR TEMATİK KANAL TÜRÜ OLARAK HABER KANALI KAVRAMI
Tarih boyunca insanlar haber alma ihtiyacına sahip olmuştur. Türkiye örneğinde de tıpkı dünyada olduğu gibi
toplumun her kesiminden; yaş, cinsiyet, kültür ya da eğitim düzeyinden bağımsız olarak haber okuma,
dinleme ve izleme ihtiyacı bulunmaktadır. Yurtta ve dünyada gerçekleşen toplumsal, siyasal ve ekonomik
olayları takip etmek için haberleri takip ihtiyacı duyulması doğal kabul edilmektedir (Kaya ve Akın, 2017: 84).
Bu nedenle televizyon yayıncılığında da genel izleyici kitlesine yönelik kanallarda da haberler prime time’ın
merkezinde yer almakta ve oldukça geniş kitleler tarafından izlenmektedir.
En genel ifade ile haber kanalı her saat başı haber veren, gündemi elinde tutan ve sıcak bir gelişmede yayını
kesme kabiliyetinde bulunduran kanal olarak tanımlanmaktadır (Çetin, 2009: 34).
1990’lı yıllardan itibaren medyada sahiplik yapısındaki değişim televizyon yayıncılığında ticarileşmeyi
sağlamış, bu durum birçok ülkede uluslararası, bölgesel ve yerel haber kanallarının ortaya çıkmasına yol
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açmıştır. Ekonomik açıdan kârlı bir sektör haline gelen bu alan, medya sahiplerini yatırım yapmaya
yönlendirmiştir (Çetin, 2009: 1).
Haber üretiminde ve tüketiminde televizyonun önemli bir yeri bulunmaktadır. Mc Quail’in belirttiği gibi kitle
iletişimi içerisinde televizyon görsel niteliği itibariyle toplulukları ayıran dillerin sınırlarının aşılmasına yardımcı
olmuş ve dolaysıyla medyanın küreselleşme sürecinde en etkili kitle iletişim aracı haline gelmiştir. Dahası,
televizyon ve parçası olduğu medya sistemleri, bireyler, gruplar ve uluslar arasında yaşanan sınırlı iletişimin
miktarını artırmıştır (Kaya ve Akın, 2017: 85).
Tematik kanallar, belirledikleri hedef kitlenin beklentileri doğrultusunda günlük yayınlarını hazırlamaktadır.
Bir haber kanalını tercih eden izleyici de ekranda öncelikle gündemdeki gelişmeleri öğrenebileceği haber
programlarını bulmak istemektedir. Bu doğrultuda haber kanallarında yayınlanan programları haber
içeriklerine göre beş ana başlıkta incelemek mümkündür (Çetin, 2009: 50-51):
 7.1 Günlük Haber Bültenleri: Gün içerisinde belli zamanlarda ve genellikle saat başlarında
yayınlanmaktadırlar. Genellikle haber kanallarında saat başı habercilik olarak yer bulmaktadırlar.
Ulusal, yerel, uluslararası alanlarda meydana gelen önemli olaylar, ana haber bültenlerinde yer
almakta ve bültenler akşam saatlerinde yayınlanmaktadır.
 7.2 Canlı Yayın Haber Programları: Haber bültenlerinde izleyiciye en çok anındalık hissi veren
program türüdür. Olayları anında ve gerçekleştiği mekanlarda doğal olarak aktarabilme özelliğine
sahiptir. Haber televizyonda frekans bilgileri alınarak elektronik olarak havadan iletilir ve kitlelere en
hızlı şekilde ulaştırılmaktadır. Bu durum izleyicide habere yorum katılmadan görgü tanığı olduğu hissi
yaratmaktadır.
 7.3 Geniş Kapsamlı Haber Programları: Geniş kapsamlı haber programları ana haber bültenlerine
göre, haberin daha derinlemesine ve detaylı olarak incelenmesine olanak sağlar. Zaman kısıtlaması
daha azdır ve gizli kalmış gerçekler telefon konukları ya da stüdyo konukları aracılığıyla daha net bir
biçimde ortaya konulur. Önemli ve güncel sorunlar çeşitli çözüm yollarıyla birlikte ele alınır. İncelenen
olaylar sebep-sonuç ilişkileriyle aydınlatılmaya çalışılır. Gece bültenleri, açık oturumlar, kapsamlı
röportajlar, özel haber programları ve haber belgeselleri geniş kapsamlı haber programlarına örnek
olarak gösterilebilir.
 7.4 Tartışma Programları: Bu program türünde işlenen konuların uzmanları vardır. Sansasyon ile
tartışmanın ayrıldığı bu türde, programı sunanlar yansızdır ve amaç seyircinin ne olup bittiğini
anlamasını sağlamaktadır. Farklı görüşlere sahip konukların davet edildiği bu program türünde,
olaylara da farklı yaklaşımlar sunmak amaçlanmaktadır.
 7.5 Yorum Programları: Ulusal televizyon kanallarında ana haber bültenlerinin hemen ardından
tanınmış bir gazeteci tarafından gündemdeki önemli bir konular ile ilgili kurumun görüşüne paralel
yorumların yapıldığı yayınlardır. Ancak tematik haber kanallarında bu format farklılaşmıştır.
Çoğunlukla ana haberden sonra iki farklı görüşe sahip gazetecinin gündemdeki konulara ilişkin
yorumlarının yer aldığı program türleridir.
Güncel araştırmalar Türkiye’de haber kaynağı olarak televizyonun gazeteye karşı üstün durumda olduğunu
göstermektedir. Son yıllarda çevrimiçi haber tüketimi artış gösterse de, internet sitelerindeki içeriklerin de
ağırlıklı olarak konvansiyonel medya araçlarının içerikleri olduğu düşünüldüğünde, haberde televizyonun
hakimiyeti hala devam etmektedir (Ertuna, 2018: 60).
Tematik kanallar içerisinde de haber kanalları hemen hemen her ülkede ön plandadır. Dural ve Dural (2018:
454)’a göre haber kanallarının ortaya çıkışı büyük ölçüde diğer popüler kanalların varlığından meydana
gelmiştir. Türkiye’de de genel izleyici kanallarının dizi, spor ve müzik eğlence ağırlıklı yayınları tekrarlaması ve
hemen her kanalda içeriklerin benzer olması, haberlerin hafif konulara ağırlık vermesi ve detaysız işlenmesi
gibi olgular haber kanallarının ortaya çıkmasını sağlamıştır.
Tüm bunların yanı sıra popüler kanallara göre daha az reklam almalarına ve izlenme oranlarında genel izleyici
kanallarının gerisinde yer almalarına rağmen, tematik haber kanalları kitlelere baskılanan hakim ortak kültür
karşısında paylaşılmış ortak kültür için mücadele vermektedir (Dural ve Dural, 2018: 456).
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Haber kanalların toplumda ilgi görmesinin en önemli nedeni gerçeklik duygusunun aktarımıdır. Buna göre
haber kanallarındaki haber programları, tartışma programları, belgeseller ve diğer yapımlarda; popüler
kanallarda olduğu gibi dikkati başka yöne çevirerek izlenecek tür programlar değildir. Çünkü bu programlar
görsel dikkat düzeyinin de yüksek olduğu programlardır ve bu programlar daha eğitimli, bilgi edinmeyi seven
ve gündemi yakından takip eden kişiler tarafından takip edilmektedir (Dural ve Dural, 2018: 461). Tematik
haber kanallarını takip eden izleyiciler kendilerine sunan haberleri sorgulayan, eğlence yerine bilgiyi tercih
eden, derin ve kapsamlı analizlere ulaşmak isteyen bir izleyici kitlesi kabul edilmektedir (Dural ve Dural, 2018:
462).
Günümüzde hemen hemen tüm ülkelerde habere yönelik tematik kanallar bulunduğu gibi uluslararası yayın
yapan haber kanalları da bulunmaktadır. Türkiye’de de dijital platformlarda küresel haber kanallarından CNN
Int., BBC, World News, Bloomberg TV, DW English, France 24 English, Al Jazeera, SkyNews gibi kanallar yayın
yapmaktadır. Bunların dışında yurtdışında yabancı dilde yayın yapan A News, TRT World ve TRT Arapça gibi
kanallar da bulunmaktadır (Kuyucu, 2018: 554). Küresel haberciliğin öncülerinden kabul edilen CNN
International 1985’te yayın hayatına başlaması ardından kısa sürede yaklaşık 200 ülke ve 47 bürosunda
4000’den fazla istihdam ile yayın yapmaya başlamıştır (Kaya ve Akın, 2017: 84).
Günümüzde televizyon haber kanalları, çoğunlukla özel sermayenin mülkiyetinde, ticari yapı ve piyasa
koşullarının egemen olduğu bir ekonomik yapı içerisinde ekonomik koşullar ile de etkileşim içindedir. Haberi
ilk önce vermek için yarış halinde olan televizyon kanalları bunun için kaynak ayırmak zorundadır (Aslan,
2012: 119).
İzleyicilerin en fazla televizyon izlediği saatler olarak kabul edilen prime time’da ana haber bültenleri maliyeti
düşük ve reklam gelirleri yüksek programlardır. Genel kanallarda olduğu gibi tematik haber kanallarında da
ana haber bülteni konusunda rekabet bulunmakta; haber kanalları gün boyu haber sunsalar da ana haber
bülteni de hazırlamaktadır (Karadağ, 2019: 789).
Türkiye’de tematik kanallar içerisinde ulusal haber kanalları ilk olarak 1996’da NTV ile başlamıştır. Toplumsal
hayata damga vuran ve kültürel yozlaşma eleştirilerine maruz kalan tecimsel kanalların haberlerine bir tepki
olarak olumlu karşılanan NTV’nin ardından 1999’da CNN Türk yayın hayatına başlamıştır (Erol, 2002: 860).
NTV ilk kurulduğunda ilk olarak İstanbul, Ankara ve İzmir’de yayınlanmış, daha sonra tüm şehirlerde yayınlar
izlenebilir hale gelmiştir. 1998’de ise NTV Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs’tan da izlenmeye başlanmıştır (Erol,
2002: 860-861).
Haberin küreselleşme sürecinde CNN Türk’ün izlediği küresel-yerel işbirliğinden farklı biçimde, Türk sermayesi
ile yayın hayatına başlayan NTV, BBC gibi uluslararası haber kanalları ile yaptığı işbirlikleri ile haberciliğe
küresel bir yaklaşım getirmiştir (Kaya ve Akın, 2017: 86). NTV’de haberlerin yaklaşık yüzde 60’ı Türkiye ve
dünyadan haberlere ayrılmıştır. Yayın akışının geri kalanında ise spor ve ekonomi programları ağırlıklı olmuş,
ayrıca belgesel ve aktüel konulara da yer verilmiştir. Yayınlar bültenler ve programlar olarak ikiye ayrılmış, her
saat başında haberler sunulmuştur.
Ekim 1999’da yayın hayatına başlayan ikinci ulusal haber kanalı CNN Türk ise NTV’de olduğu gibi bünyesinde
dahil ettiği tecrübeli gazeteciler sayesinde hızlı bir gelişim göstermiş ve CNN-I’ya benzer bir yayın çizgisi
izlemiştir (Erol, 2002: 865).
Halen en çok izlenen haber kanallarından olan Habertürk TV, 2001’de gazeteci Ufuk Güldemir tarafından
kurulmuşsa da 2007’de Ciner Holding’e geçmesi ile grubun ilk yayın kuruluşu olmuştur (Ertuna, 2017: 62).
Türkiye’de yayın yapan haber kanallarının yayınlandıkları platform ve sahipleri ise Tablo 1’de gösterilmiştir.
Türkiye’de tematik haber kanalların genelinin 1990’ların sonunda ve 2000’li yılların başında kurulduğu
görülmektedir. 1 Ekim 1997’de Ulusal Kanal, 5 Haziran 2001’de SKY Türk, 15 Mart 2001’de Ulusal 1, 19 Mayıs
2004’te Kanal B, 29 Ekim 2004’te TGRT Haber, 10 Ocak 2005’te Halk TV, Nisan 2006’da Ülke TV, 4 Mart
2007’de Bengü TV, 8 Mayıs 2009’da TRT Türk, 18 Mart 2010’da TRT Haber ve 25 Nisan 2011’de A Baber kanalı
yayına başlamıştır (Aslan, 2012: 120).
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Tablo 1. Türkiye’deki Haber Kanalları (RTÜK & Türksat & Dsmart ve Digiturk Platformlarından Derlenmiştir)

Digiturk

Kablo TV

Tivibu

Turksat

Platform
D-Smart

Sahiplik
Karasal

Kanal

24 Haber

Türkmedya

X

X

X

X

X

X

A Haber

Turkuaz Medya

X

X

X

X

X

X

A Para

Turkuaz Medya

X

X

X

X

X

Akit TV

Akit Medya
Grubu

X

X

Bloomberg
TV

Ciner Yayın
Holding

X

X

Uzay Haber

Uzay Radyo TV
Gazetecilik

X

Bengütürk
TV

Ahmet Turgut

X

CNN Türk

Demirören
Holding

BBN Türk

X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Elnur Abdullayev,
Haber Global Mammad
Gulmammadov
Habertürk

Ciner Yayın
Holding

Halk TV

Cafer Mahiroğlu

X

X

X

KRT Kültür

Ahmet Kopuz

X

X

X

NTV

Doğuş

X

X

X

Tele 1

Merdan
Yanardağ

X

X

X

TGRT Haber

İhlas Yayın
Holding

X

X

X

X

X

TRT Avaz

TRT

X

X

X

X

X

TRT Haber

TRT

X

X

X

X

X

X

TRT World

TRT

X

X

X

X

X

X

TV100

Necat Gülseven

X

X

TVNET

Albayrak Holding

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X
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Ulusal Kanal

Görev Holding

X

X

X

X

Eko Türk TV

Cengiz Özdemir

X

X

X

X

X

A News

Turkuaz Medya

X

X

X

X

X

Ülke TV

Beyaz Holding

X

X

X

X

X

8. LİTERATÜR ARAŞTIRMASI: HABER KANALLARI İLE İLGİLİ YAPILAN ARAŞTIRMALAR
Karadağ ve Algül (2018) izleyicilerin genel kanal/tematik kanal tercihleri üzerine yaptıkları araştırmada 1456
kişiye ulaşarak izleyicilerin genel yayınlarda eğlendirici dinlendirici, tematik yayınlarda ise daha çok kişisel
alana hitap eden programlara eğilim duydukları; genel yayından tematiğe doğru yönelim olduğu ve tematik
yayın izleyicilerinin daha çok yalnız izlemeyi tercih ettikleri ortaya konulmuştur.
Kuyucu (2018) tarafından tematik haber kanallarının izlenmesine de odaklanan ve tematik kanalların yeni
nesil tarafından ne şekilde algılandığını belirlemeye yönelik araştırmada en çok izlenen haber kanalları CNN
Türk, NTV ve HaberTürk olarak belirlenmiştir. Katılımcılar bu kanalları izleme nedeni olarak bu kanallardaki
haberleri daha tarafsız ve doğru olarak belirtmişler; ayrıca genel olarak televizyon haberlerine
güvenmediklerini, her kanalın kendi görüşleri doğrultusunda haber hazırladığını vurgulamışlardır.
Özmen ve Başfırıncı (2016), CNN Turk, Haber Türk ve NTV haber kanallarına yönelik algıyı ve bu algılar
arasındaki yapısal ilişkiye odaklandıkları çalışmalarında üniversite öğrencilerine yönelik bir değerlendirme
yapmıştır. Elde edilen bulgular ışığında katılımcılar haber kanallarını büyük ölçüde programları, programcıları,
siyasi gündemi yansıtma biçimi üzerinden yorumlamıştır. Ayrıca NTV ve CNN Türk kanallarını birbirine yakın
olarak algılanırken, HaberTürk ise bu iki kanaldan daha farklı bir yerde konumlandırılmıştır. Çağrışımların gücü
ve yaygınlığı açısından katılımcıların zihninde Haber Türk, diğer iki kanaldan daha güçlü ve yerleşik bir şekilde
yer almaktadır. Buna karşılık NTV, spor programları ve basılı yayıncılık faaliyetleriyle izleyicilerinin zihinlerinde
yer edinirken, CNN Türk ise daha çok haber programları ve programcılarıyla öne çıkmaktadır.
Kuyucu (2015c) tarafından gençlerin tematik kanal izleme alışkanlıklarını belirlemeye yönelik hazırlanan
çalışmada, gençlerin yüzde 87,9 gibi büyük çoğunluğu tematik kanalları izlediği ortaya konulmuştur. Buna
göre gençler arasında tematik kanallar genelde prime time olan 20-23 saatleri arasında izlenirken, en çok
tercih edilen tematik haber kanalları CNN Türk, NTV ve Habertürk olmuştur.
Tematik haber kanallarında haber üretim süreçlerini değerlendirdikleri çalışmalarında Kars vd. (2002) NTV,
CNN Türk ve TRT 2 kanallarını karşılaştırmıştır. Elde edilen bulgulara göre kamu ve özel kanal farklılığının
mevcut olduğu vurgulanmış; TRT2’de haber sunumunun devlet hiyerarşisine uygun olarak yapılandırıldığını
belirtmiştir. Ayrıca kanallarda kültür haberlerinin magazinleştirilerek verildiği, haberlerde olayın arka planına
girilmediği ve insan hikayelerine yer verilmediği vurgulanmıştır.
Kırhan (2007) ise yüksek lisans tezi olarak sunduğu üniversite öğrencilerinin tematik televizyon kanal
tercihleri üzerine araştırmasında katılımcıların yüzde 22,8’i tematik kanalları kesintisiz yayın olduğu için tercih
ettiğini belirtirken, yüzde 34,2’si temalara duyduğu ilgi, yüzde 22,5’i diğer kanal içeriklerini beğenmediği için,
yüzde 3,3’ü ise sosyal çevresi için izlediğini belirtmiştir.
Oxford Üniversitesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Reuters Enstitüsü’nün 2020 Dijital Haber Raporu’nda
ise şu konular öne çıkmıştır (Reuters,2020):
 Kent tabanlı örneklem tarafından çevrimiçi haberler yaygın olarak tercih edilse de, Türkiye genelinde
televizyon halen en önemli haber kaynağı olmayı sürdürmektedir.
 Türkiye’de habere ulaşmada en rahat erişim kaynağı olarak akıllı telefonlar belirtilmiştir.
 Türkiye’de haberlere güven oranı yüzde 55 olarak gerçekleşmiştir.
 Haber kaynağına güven açısından Fox Haber ve NTV başı çekmektedir.
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 Türk halkı habere online kanallar yüzde 85, yüzde 68’i televizyon, yüzde 42’si basılı gazeteler ve yüzde
58’i sosyal medyadan erişmektedir. Buna göre sosyal medya internetin geri kalanından ayrı sayılırsa,
Türkiye’de habere erişim için bir numaralı kaynak hâlâ televizyon olarak öne çıkıyor.
 Haber videolarını takip açısından yüzde 95 ile Türkiye ilk sırada yer almaktadır.
 Haber tüketicilerinin yüzde 57’si sosyal medya, e-posta ve mesajlaşma uygulamalarıyla haber
paylaştığını söylüyor.
9. UYGULAMA: ARAŞTIRMANIN AMACI, ÖNEMİ VE YÖNTEMİ
Dijitalleşmenin her geçen gün arttığı ve insanların dijital medyayı en önemli haber kaynaklarından biri olarak
gördüğü bir dönemde, geleneksel medyada faaliyet gösteren tematik haber kanallarına yönelik düşüncelerini
bilmek önem taşımaktadır. Özellikle hayatının büyük bir bölümünü dijital medya ile geçiren milenyum kuşağı
olarak da adlandırılan Z kuşağı temsilcilerinin, interneti hayatlarının her alanında aktif bir şekilde kullanmaları
nedeniyle haber kanalını tercih edip etmedikleri ya da tercihlerinde neyin etkili olduğu, haber kanallarına
bakış açıları ve haber kanallarının artı ve eksilerine yönelik görüşlerini toplamak, haber kanallarının
geleceğinin şekillendirilmesinde etkili olacaktır.
Bu çalışmada Z kuşağı olarak adlandırılan ve üniversitede eğitim gören genç kuşağın haber kanalları
hakkındaki genel görüşleri, haber kanallarına yönelik yorumları, kanalların kendilerine sahip olduğu artı ve
eksi yönleri ile en çok tercih ettikleri haber kanalının hangisinin olduğunun belirlenmesi amaçlanmıştır.
İlk defa Howe ve Strauss, yine kendilerine ait Strauss–Howe kuşak teorisine istinaden milenyum adı verilen
(Taşlıbeyaz,2018:717) Z Kuşağı literatürde genel anlamda 2000 yılından sonra doğan kişileri kapsamaktadır.
Bilgiye ulaşma kapasiteleri, teknoloji sayesinde, çok daha yüksektir. Erken yaşta eğitim almaya başlayan Z
kuşağı daha hızlı zihinsel gelişim göstermektedir (Taş vd, 2017:1036). Özellikle günümüzün gelişmiş teknolojik
akıllı cihazları ve her geçen gün gelişen internet altyapısı, bu kuşak mensuplarının bağımlı bireyler haline
gelmelerinin önünü açmaktadır (Kavalcı ve Ünal, 2016: 1036). Bilgisayar, MP3 çalar, i-Pod, cep telefonları ve
DVD oynatıcıları ile büyüyen Z kuşağı, teknolojiyi ileri derecede kullanabilmektedir (Kırık, Köyüstü,
2018:1505). Böylesine teknoloji ile içiçe büyüyen ve gençliğini yine teknoloji ile yaşayan bir kuşağın pandemi
döneminde daha fazla önem kazanan haber alma ihtiyaçlarını karşılarken tematik televizyon kanallarına
yönelik tutumları önem kazanmaktadır.
2020 yılının Mart ayında Türkiye’de görülen ilk vak’a ile başlayan Covid-19 pandemisi sonrasında başlayan
sokağa çıkma kısıtlamaları ve toplumsal kısıtlamalar sonucunda televizyon kanallarının izlenirliğinde artış
yaşanmıştır. Yapılan araştırmalar ve reyting verileri pandemi döneminde televizyonun izlenme oranlarında
artış olduğunu göstermiştir. 2019 yılında kişi başı TV izleme süresi ortalaması 4 saat 14 dakika, evde toplam
TV izleme süresi ortalaması ise 7 Saat 3 Dakika iken bu 2020 yılının Nisan ayında artış göstermiştir. Pandemi
döneminin birinci dalgasının yaşandığı 2020 yılının Mart- Nisan ve Mayıs aylarında kişi başına günlük ortalama
televizyon izleme süresi 5 saatin üzerine çıkmıştır. Aynı yılında Nisan ayında ise 6 saate ulaşmıştır. Hanede ki
ortlama televizyon izleme süresi ise dokuz saate çıkmıştır (Önder,2020).
Nitel olarak tasarlanan araştırmada pandemi döneminde televizyon mecrasına artan ilginin Z kuşağına ait ve
üniversitelerde eğitim gören öğrencilerin televizyon izleme alışkanlıklarına etki edip etmediği ve bu süreçte
izledikleri haber televizyon kanallarına yönelik görüşleri araştırılmıştır. Nitel araştırmaların temeli,
katılımcıların kendi bireysel dünyalarını açığa çıkarabilmektir. Gözlem, görüşme ve içerik analizi gibi
tekniklerden faydalanılan nitel araştırmalarda olaylar bütünsel olarak kendi bağlamı içerisinde
değerlendirilmektedir. Bu çalışmada yapılandırılmış görüşme tekniğinden faydalanılmıştır. Çalışmanın
örneklemi İstanbul’da yüksek eğitim gören Z kuşağına ait 33 üniversite öğrencisi olmuştur. Yirmi dakikalık yarı
yapılandırılmış görüşme tekniği ile yapılan araştırma kayıt altına alınmış ve analiz edilmiştir.

305

6th International Management and Social Research Conference
January 16-18, 2021 İstanbul / Turkey
9.1. Araştırmada Elde Edilen Bulgular
Araştırmaya katılanlara ilk olarak pandemi döneminde haber televizyon kanallarını eskiye göre daha fazla
izleyip izlemedikleri sorulmuştur. Araştırmanın ikinci bölümünde Türkiye’deki tematik haber içeriği sunan TV
kanalları hakkında ne düşündükleri, en çok izledikleri üç haber TV kanalını ve Türkiye’de yayın yapan Haber
TV kanallarının artı ve eksilerinin neler olduğu sorulmuştur. Sonrasında ise katılımcıların ilgi duydukları
konularla ilgili haber ve bilgileri nereden aldıkları, medyada hangi mecranın en önemli ve güvenilir haber
mecrası olduğu sorulmuştur. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular şöyledir:
Z Kuşağına ait üniversitede eğitim gören gençlerin tamamına yakını pandemi döneminde yaşanan salgın
nedeniyle daha fazla bilgi almak için haber kanallarını takip ettiğini söylemiştir. Gençlerin yüzde 93,9’u
pandemi döneminde geçmişte göre haber kanallarını daha sık izlediklerini belirtmiştir.
Katılımcılara tematik TV kanalları hakkında genel anlamda ne düşündükleri sorulmuş ve bu kanallar hakkında
görüşleri toplanmıştır. Araştırmaya katılanların bir kısmı tematik TV kanalları hakkında görüşlerini dile
getirirken, bir kısmı ise tüm tematik kanalları düşünerek yanıt vermiştir. Tüm tematik kanalları düşünerek
yanıt verenler, tematik kanalların “genel izleyici kitlesini değil özel izleyici gruplarını alarak onların
beğenilerine uygun içerik yayınladıklarını” ve “belgesel, müzik, haber gibi yayın türleri için yayın yapmaları
sayesinde uzmanlaşmanın önünü açtıklarını” savunmuşlardır.
Tematik haber kanallarını düşünerek yanıt verenler ise tematik TV kanalları ile ilgili farklı kutuplarda görüş
dile getirmektedir. Tematik TV kanalları ile ilgili olumsuz görüşe sahip olanlar, “haber kanallarının tarafsız ve
objektif olmadıklarını”, “yönlendirici ve taraflı bir şekilde haber sunduklarını”, “kendi kitleleri için yayın ve
propaganda yaptıklarını”, “tek bir görüşü temsil ettiklerini”, “tekdüze yayın yaptıklarını” dile getirmiştir.
Haber kanalları hakkında olumlu görüşe sahip olanlar ise “her an ve son dakika olarak haberlere
ulaşabildiklerini”, “haberlere saat başı erişebildiklerini”, “en güncel haberlere ulaşımı sağladığını”, “özellikle
tartışma programlarında habere ilişkin farklı görüşleri alabildiklerini”, “programların daha planlı ve düzenli
olduğunu”, “haberleri editöryel süzgeçten geçirerek sunduklarını” dile getirmişlerdir.
Araştırma katılan Z kuşağı öğrencilerinin en çok tercih ettiği üç haber kanalını belirtmeleri istenmiştir. NTV en
çok tercih edilen haber kanalı iken (%23), NTV’yi HaberTürk (%18) ve CNN Türk (%17) takip etmektedir. Fox
TV bir tematik bir haber kanalı olmamasına rağmen oldukça fazla sayıda dile getirilmiş olması da dikkat
çekicidir. Bunun Fox TV’nin ana haber bülteninin en çok izlenen ana haber bülteni olmasında rolü büyüktür.
Fox Ana Haber Fatih Portakal ile yakaladığı reyting başarısı o kanalın haber alanında önemli bir yere
konumlanmasında önemli bir rol oynamıştır.
Tablo 2. En Çok Tercih Edilen Haber Kanalları
Kanal

%

NTV

23,23

HaberTürk

18,18

CNN Türk

17,17

TRT Haber

9,09

A Haber

8,08

Halk TV

6,06

TGRT Haber

4,04

Diğer

6,06

Fox TV

8,08
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Toplam

100

Tematik haber kanallarına yönelik düşünceleri sorulan Z kuşağına ait üniversite öğrencilerinin bu kanallara
yönelik olumlu ve olumsuz bulduğu noktalar not edilmiş ve sıklık oranına göre kategorize edilerek tablo 3’te
derlenmiştir.

Tablo 3. Haber Kanallarının Artıları ve Eksileri
Artıları

Eksileri

Haberlerin hızlı bir şekilde ulaştırılması

Objektif habercilik yapmamaları

İnsanların gündemi takip edip geri kalmamasını
sağlaması

Taraflı bir şekilde yayın yapmaları

Konuyu / haberi her açıdan ele almaları

Sunucuların kendi siyasi görüşlerine yenik düşmeleri

Farklı ülkelerden haberleri ekrana taşımaları

Haberlerin çarpıtılması

Whatsapp ihbar hattıyla vatandaş haberciliğini
mümkün kılmaları

Haberlerin baskı altında sunulması

Teknolojiyi etkin bir şekilde kullanabilmeleri

Aynı şeylerin tekrar tekrar konuşulması

Fazla sayıda olmalarıyla çeşitlilik sunmaları

Sansürün ve oto sansürün olması

Araştırmaya katılanlara araştırmanın son döneminde genel anlamda ilgi duydukları haberleri ve bilgileri hangi
mecradan aldıkları da sorulmuştur. Katılımcıların neredeyse tamamı haberleri internetten, özelde ise sosyal
medya platformu Twitter’dan aldıklarını belirtmiştir. Buna ek olarak internetteki haber siteleri de sıklıkla
kullanılmaktadır. Bu noktada Z kuşağı için özellikle pamdemi döneminde “hızlı” habere ulaşmak istenildiğinde
sosyal medya ve Twitter’ın, “en güvenilir” habere ulaşmak istenildiğinde ise geleneksel mecralar olan
televizyon ön plana çıktığını ortaya çıkmıştır. İnternet ve sosyal medyada geleneksel mecraların hesaplarının
takip edilmesi, bu noktada hızı ve güvenilirliği bir araya getirmektedir.

10. SONUÇ VE TARTIŞMA
Kitle iletişim araçları içerisinde televizyon halen toplumun geniş kesimleri tarafından en çok tercih edilen
haber kaynağı durumundadır. Toplumda bireylerin dünya görüşünü şekillendiren ve yön verebilen medya
içerisinde, sadece haber vermek amacıyla kurulmuş ulusal ve uluslararası ölçekte çok sayıda tematik
televizyon kanalı bulunmaktadır.
Tüm dünyada yaşanan liberalleşme eğilimine paralel olarak televizyon yayıncılığı da bu gelişmelerden
etkilenmiş ve teknolojik gelişmelerin de katkısı ile özel sermaye sahipleri tarafında kurulan ve belirli alanlarda
uzmanlaşmış kanal anlamına gelen tematik kanallar hem nitelik hem de nicelik açısından öne çıkmaya
başlamıştır.
Zaman içinde uzmanlaşan tematik kanalların sayısı Türkiye’de de artış göstermiştir. Dijital kablolu yayıncılığın
gelişimi ile tematik kanallar bu platformlardaki yayınlarını arttırmışlardır. Haber kanalları açısından
değerlendirildiğinde Türkiye’de yirminin üzerinde haber kanalı yayınlarını sürdürmektedir ve bunların büyük
bölümü dijital platformlarda yayın yapmaktadır. Türkiye AB ülkeleri içinde en çok haber kanalına sahip ülke
konumundadır. Bu kadar çok sayıda haber kanalının gitgide küçülen bir pazara sahip televizyon mecrasında
ayakta kalması oldukça zordur. Ancak buna rağmen Türkiye’de sayısı azımsanmayacak kadar çok sayıda haber
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kanalı bulunmaktadır. Bu kanalların var olma nedeni büyük bir soru işaret ve bir tartışma konusu iken bu
kanalların varlığının “haberin manipüle” edilmesi ve “siyasi” olarak da tanımlanabilir. Sayısı artan geleneksel
televizyon kanalları daha çok Turksat uydusu ve D-Smart televizyon platformu aracılığı ile yayınlarını
yapmaktadır. Bunun yanında Digitürk aracılığı ile de yayın yapan kanallarda vardır.
Tematik yayıncılık haber kavramı ve televizyon haberciliği anlayışının farklılaşmasına ve gelişmesine yol açsa
da, son yıllarda haber kanallarında da haberden uzaklaşıldığı ve magazin ağırlıklı haberlerin ve futbol
yayınlarının ağırlık kazandığına yönelik eleştiriler de yapılmaktadır. Bu durum tematik kanallar içerisinde
kaliteli yayıncılık ile özdeşleşen haber kanallarında da imaj kaybına neden olabilmektedir. Kanalların eleştiri
aldığı bir diğer önemli konu ise her bir haber kanalın bir siyasi oluşumu desteklemesi ve haber aktarımında
objektiflikten uzak kalınmasıdır. Yapılan bu araştırma da Z kuşağının gözünde haber kanallarının objektif
olmaları konusu tartışılmış ve bu konuda ciddi tereddütlerin yaşandığına dair görüşler ortaya atılmıştır. Bu
alanda daha önce yapılan çalışmalar da, tıpkı bu çalışmada olduğu gibi haber kanallarının toplumdaki
algısının olumsuz yönde değiştiği görülmektedir.
2020 yılının Mart ayında Türkiye’de ilk kez görülen Covid-19 pandemisi ülke geneline olduğu gibi medyaya da
önemli etkilerde bulunmuştur. Sokağa çıkma kısıtlamalarının yaşandığı Mart-Nisan-Mayıs aylarında tüm
dünyayı esir alan Covid-19 pandemisine yönelik haberlerin öğrenilmesinde televizyon mecrası önemli bir rol
oynamıştır. Önceki yıllara göre izlenme oranlarında ciddi bir artış yaşayan televizyon mecrası Covid-19
sürecinde insanların en önemli haber başvuru kaynağı olmuştur. Dijital medyada yaşanan bilgi kirliliği ve
özellikle sosyal medyadaki haberlerin güvenirliğinin sorgulandığı bir dönemde evlerine kapanan insanlar
haber edinmede televizyon kanallarını tercih etmişlerdir. Bu trende Z kuşağı olarak adlandırılan tüm hayatları
dijitalleşme sürecinde geçen nesilde uymuş ve Covid-19 ile ilgili önemli gelişmelerin takibinde televizyon
mecrasını kullanmıştır. Bu anlık yaşanan toplumsal eğilim her ne kadar televizyon mecrası ve özellikle haber
kanallarının popülerliğini ve izlenirliğini arttırsa da özellikle gençlerin gözünde güvenilirlik ve objektiflik
konusundaki tereddütlerin devam etmesine neden olmuşlardır. Pandemi döneminde haber ve ana akım
televizyon kanallarının izlenme oranlarında yaşanan artışta şüphesiz dijital medyada yaşanan güven
sorunsalının büyük etkisi olmuştur. Ancak gençler güven konusunda tereddüt ettikleri bir mecradan bir başka
mecraya kaymışlar ve iki mecradan aldıkları haber ve bilgileri harmanlayarak yorumlamışlardır. Covid-19
pandemi döneminin gösterdiği bir diğer gerçek ise medya mecralarının kullanımlarında hemen hemen her
kuşakta toplumsal bazda yaşanan önemli olayların etkisi ile değişimlerin yaşanabileceği olmuştur. Normal
şartlarda televizyon mecrasından uzak bir yaşam sürdüren Z kuşağı dahi toplumsal bir felaket olan Covid-19
döneminde haber ve bilgi alma ihtiyacını haber kanallarından gidermeyi tercih etmişlerdir.
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