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Bilgi-iletişim teknolojisindeki gelişmelerin hızla devam ettiği ve karmaşık bir medya düzenini 

simgeleyecek şekilde geleneksel-yeni medya ortamlarının insanların yaşamında köklü bir yer edindiği 
çağımızda bireyler çok fazla miktar, yoğunluk ve akış halindeki enformasyona maruz kalır ve bu durum 
‘yararlı-yararsız’, iç içe geçmiş yüklü enformasyonu algılayabilmelerinde bir problem olarak 
değerlendirilir. Genel anlamda enformasyonun çok olduğu bu ortamda profesyonel gazetecilik ürünü 
olarak haberin bir enformasyon olarak ‘aşırı’ niteliği dolayısıyla tümleşik haber medyası tüketicisi (okur, 
izleyici, dinleyici, kullanıcı, takipçi) tarafından nasıl algılanabileceği, değerlendirilebileceği, 
faydalanılabileceği giderek belirsizleşir. Oysaki günümüz medya ekolojisi içerisinde profesyonel haber ve 
haber tüketimi olgusunu aşırı enformasyon yükü teorisi bakımından haber yükü sorunu özelinde ele alan 
araştırmalar dünya genelinde sınırlıdır. Türkiye’de ise genel anlamda medyada enformasyon yükü 
sorununa değinen çalışmalar çok az sayıda ve kapsamdadır. Öte yandan ülkemizde genel enformasyon 
yükü algısı ve aşırı haber yükü algısı ile birlikte seçici haber tüketim biçimleri ve habere yönelik bakış 
açısı arasındaki ilişkileri ampirik olarak ortaya koyan herhangi bir bilimsel çalışma yoktur. Tez 
çalışmasında, yukarıdaki sorunun Türkiye’deki durumunu ortaya koymak amacıyla İlişkisel Tarama 
Modeli’ne dayalı olarak Atatürk Üniversitesi öğrencileri örnekleminde bir saha araştırması yapılmıştır. 
Genel Aşırı Enformasyon Yükü Algısı Ölçeği (GAEYAÖ), Aşırı Haber Enformasyon Yükü Algısı Ölçeği 
(AHEYAÖ), Haber Tüketim Biçimleri Ölçeği (HTBÖ) ve Haber Kalitesi Algısı Ölçeği’nin (HKAÖ) 
Türkçe’ye uyarlanarak yararlanıldığı çalışmada 525 öğrenciyle yüz yüze anket yapılmıştır. Betimsel 
istatistiki analiz yönteminin uygulandığı araştırmada çeşitli değişkenler (cinsiyet, yaş, aylık ortalama 
harcama, aylık iletişim ücreti ödemesi, geleneksel iletişim araçlarından haber takibi, yeni iletişim 
araçlarından haber takibi) açısından sonuçlar çeşitli düzeylerde farklılık göstermiştir. Ayrıca günümüz 
medya çeşitliliğinin genel olarak ele alındığı araştırmada ölçekler arasında çeşitli ilişkiler tespit edilmiştir. 
Özellikle birbiriyle önemli derecede ilişkili olduğu görülen genel aşırı enformasyon yükü algısı ve aşırı 
haber enformasyon yükü algısının haber tüketim biçimleriyle ilişkisi negatif yönlü çıkmıştır. Diğer 
yandan yük algıları ve haber tüketim biçimleri, haber ideal/değer/normlarını temsil eden geleneksel ve 
çağdaş haber kalitesi algısıyla pozitif ilişkilidir. Ayrıca çalışmada özellikle enformasyon ve haber yükü 
algılarının seçici karakterdeki haber tüketim biçimlerine (seçici kaçınma ve seçici maruz kalma) yol 
açmadığı yönündeki sonuç, yurtdışında bu konuyla ilgili mevcut argümanların Türkiye’deki üniversiteli 
gençler açısından geçerli olmadığını göstermiştir. Çalışmadaki söz konusu sonuç, aşırı enformasyon yükü 
sorununun haber açısından seçici tüketim davranışlarını bir çözüm olarak içermediğini ortaya koyar. 
Sosyal bilimler alanında diğer disiplinleri de ilgilendirebilecek yeni araştırma alanlarının açılabilmesi için 
çalışmada çeşitli öneriler sunulmuştur. Ayrıca gençler başta olmak üzere günümüzde tüm bireylerin 
“eleştirel medya okur-yazarlığı” yönünde eğitim almasının enformasyon ve haber gibi medya içeriklerini 
kullanım ve tüketim sorunlarına karşı önemli bir çözüm potansiyeli içerdiğine dikkat çekilmiştir. Çalışma, 
mevcut iletişim literatürüne gençler örneklemi üzerinden katkı sunabilme yanında, aynı zamanda 
gazetecilik alanında özgün bir çalışma olarak yerini alacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Genel Aşırı Enformasyon Yükü Algısı, Aşırı Haber Enformasyon Yükü 
Algısı, Haber Tüketim Biçimleri, Haber Kalitesi Algısı. 
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In this era, when the information-communication technology develops rapidly and conventional-new 

media platforms gain an essential ground in people’s lives, individuals are exposed to an extensive and 
intensive flood of information, which is considered to be a problem for individuals to perceive “useful-
useless”, interwoven load of information. In this environment where the information is intensive in 
general sense, it is getting more and more unclear for integrated news media consumers (reader, spectator, 
auditor, user, follower) how to perceive, evaluate and benefit from the news – a product of Professional 
journalism- as an information due to its “extensive” nature. However, there is a limited number of 
researches throughout the world that handle the matter of professional news and news-consumption in 
specific terms of the news information overload problem and information overload theory. In Turkey, on 
the other hand, there are few researches on the problem of information load in media and they are narrow-
scoped. Similarly, there are no scientific studies that experimentally establish the relationship among the 
perception of general information load and perception of news overload, selective news consumption 
styles and perspectives of news. In this study, a field research based on Relational Screening Model has 
been carried out in the sample of the students at Atatürk University in an attempt to find out the condition 
of the problem in Turkey. In this study -where The Scale of General Information Overload Perception 
(SGIOP), The Scale of News Information Overload Perception (SNIOP), The Scale of News 
Consumption Patterns (SNCP), and The Scale of News-quality Perception (SNQP) were adapted into 
Turkish and utilized- a face-to-face survey interview was conducted on 525 students. In this study, where 
the descriptive statistical analysis method was employed, the results in terms of various parameters 
(gender, age, monthly average expenditure, monthly fee for communication, news consumption via 
conventional communication tools, news consumption via modern communication tools) proved to be 
different in various levels. In addition, in the study, where today’s media variety was discussed in general, 
various relations between the scales were detected. Particularly, the perception of general extensive 
information overload and the perception of extensive news information overload, which were seen to be 
significantly related to each other, proved to have a negative relation with news consumption styles. On 
the other hand, overload perceptions and news consumption styles are positively related to the perception 
of conventional and modern news quality, which represents the news ideal/value/norms. Moreover, it was 
concluded through the research that the perceptions of information and news overload did not lead to the 
selective news consumption styles (selective avoidance and selective exposure) which proves that the 
available arguments about the issue set forth abroad were not valid in terms of the university students in 
Turkey. The above-mentioned result shows that the problem of extensive information overload do not 
include selective consumption attitudes as a solution in terms of news. Some various suggestions have 
been presented in the research in order to give room to further researches that might concern other 
disciplines of Social Sciences, as well. It was also remarked that all the individuals, particularly the 
youngsters, should be educated for “critical media literacy”, which would be a significant potential of 
solution for the problems of usage and consumption of the media content such as information and news. 
Beside contributing to the current communication literature over the youngsters sample, this study will 
also take its place as a unique research in the field of journalism. 

Keywords: The Perception of General Information Overload, The Perception of News Information 
Overload, News Consumption Patterns, The Perception of News Quality. 
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ÖNSÖZ 

İnsanlığın modernleşme serüveni içerisinde ekonomik, teknolojik, sosyal, kültürel 

bir takım değişimler ve dönüşümlerle birlikte bilgi, enformasyon ve haber olgusunun 

medya, kitle iletişimi ve gazeteciliğin günümüzde ulaştığı nokta açısından kritik bir 

öneme sahip olduğu aşikârdır. Bilgi ve iletişim teknolojileri gibi bilişim, 

telekomünikasyon, yayıncılık, basın gibi farklı alanların iç içe geçen hizmet alanları 

olması yanında çeşitli verilerden bir araya getirilmiş enformasyonun tüm medya 

içerikleri ve özellikle haberlerle artan ilişkisi üzerinde durulması gereken bir noktadır. 

Enformasyon ve iletişim bağlamında sektörler, teknolojiler ve içeriklerin melez 

süreçlerin birer bileşenleri haline gelmeleri yanında medyadaki hedef kitlelerin 

enformasyon ve haberi okuma, izleme, dinleme, kullanma, takip etme, yeniden 

tüketme/üretme gibi karmaşık davranışları aynı anda sergileyebildikleri ve bu yüzden 

eskisi gibi tek bir tüketim edimiyle tanımlanamadıkları da söylenebilir. 

Geçmişten beri “bilgi bombardımanı, enformasyon bombardımanı, enformasyon 

seli, enformasyon patlaması” gibi farklı nitelemeler ve benzetmelerle vurgulanmaya 

çalışılan enformasyonun çokluğu-yoğunluğu, fazlalığı ve sürekliliğine dair 

kavramsallaştırmaların haber medyası ürünü olarak haber ile haberin tüketicileri 

açısından ne anlama gelebileceğini araştırabilme ve bireysel-kamusal açıdan işlevselliği 

olan habere yönelik bakışta yerini değerlendirebilmenin bu tezin bir çıkış noktasını 

oluşturduğu belirtilmelidir. Bu yüzden tezde “enformasyon bombardımanı” gibi 

kavramlardan ziyade “genel aşırı enformasyon yükü algısı” ve “aşırı haber enformasyon 

yükü algısı”nın haber tüketim davranışları ve haber kalitesi algısıyla birlikte bir analiz 

yapmaya imkân verebileceği söylenebilir. Çünkü böylelikle hem mevcut enformasyon 

ve medya düzeni içerisinde bir sürekli akışa ve yoğunluğa işaret edilmesi hem de 

günümüzde medyayı çoklu görevler dâhilinde kullandığı iddia edilen genç bireyler 

açısından enformasyon ve haberin nasıl ve hangi düzeylerde algılandığının 

değerlendirilebilmesi mümkün olabilir. Ancak kavramların Türkiye’de iletişim 

literatürü için çok eski olmadığı, bu yüzden de ilerleyen süreçlerle birlikte konunun 

araştırıldıkça daha farklı boyutlarının görülebileceği tahmin edilebilir. 

Bugüne kadar bana her türlü desteği veren ve beni yüreklendiren kıymetli ve 

saygıdeğer Danışman hocam Doç. Dr. Besim YILDIRIM’a sonsuz teşekkürlerimi 
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GİRİŞ 

Enformasyon, iletinin göndericisi ve alıcısı arasında ilişkisel bağlantı yoluyla bir 

iletişim sürecinde ve ediminde anlamlandırılan ve iletilmek istenen içeriğin (Bellinger, 

vd., 2004; Zins, 2007: 480; İnceoğlu, 2011: 209; Terranova, 2020: 7-8),  “belge ya da 

görsel ve işitsel mesaj” (M. Yılmaz, 2009: 99) şeklinde mübadele edilmesidir 

(Terranova, 2020: 9-11). İletişim ağlarınca üretilen ve nakledilen enformasyonun 70’li 

yılların sonlarından itibaren “hammadde” haline gelmeye başlayarak mali, bilimsel, 

teknik vs. alanların yanında basın ve medya içerikleri gibi kültürel enformasyonu 

içermesi (Mattelart, 1992: 17) ve yeni iletişim ortam ve teknolojilerinin ivme kazanması 

ve gazetecilik pratiklerinin dönüşmesiyle (Yıldırım, 2010: 230) en başta “haber” 

kavramını da niteleyerek içerdiği (M. Çakır, 2018: 22) görülür. Ayrıca enformasyonun 

çevre ve toplumsal gerçekliklerden bağımsız ve nesnelleştirilmiş bir olgu olmaması 

(Guerin, 1992: 73) gibi haberin de tarihsel ve toplumsal işlevleri bakımından var olan 

enformasyonun paylaşılmasını (Tokgöz, 2010: 110) içeren özelliği vardır. Ancak 

“Enformasyon Toplumu”, “Enformasyon Çağı”, “Sanayi Sonrası Toplum”, “Post-

modern Toplum”, “Ağ Toplumu”, “Bilgi Toplumu”, “Bilgi Çağı”, (Törenli, 2004: 265), 

“Yoğun Veri Toplumu” (Klapp, 1986) vb. isimlerle “yeni bir dönüşüm” yaşamakta 

olduğu belirtilen günümüz toplumlarında (Törenli, 2004: 265) elektronik bilgi-iletişim 

teknolojisindeki gelişimle birlikte bireylerin doğru, yanlış veya değerli, değersiz 

enformasyonun binlerce parçasıyla karşı karşıya kaldıkları (Ji, vd., 2014: 699; Kırık, 

2017: 235) düşünülür. Bu çokluk ya da fazlalık, aynı zamanda insanların enformasyonu 

algılamalarında sorun yaşamalarına yol açan ve enformasyondan faydalı/etkili bir 

şekilde yararlanmalarını engelleyen bir problem olarak aşırı enformasyon yükü 

(Heylighen, 2002: 13; Williamson, vd.,2012) konusuna dikkatleri çeker. Aşırı 

enformasyon yükü sorunu, “aşırı bilgi artışı, aşırı bilgilenme, aşırı bilgilenme sendromu 

(Özdemir ve Gülseçen, 2015: 335), aşırı bilgi bolluğu (information glut), bilgi patlaması 

(Postman ve Steve, 1996: 122), aşırı bilişsel yük (cognitive overload), aşırı duyusal yük 

(sensory overload), aşırı iletişimsel yük (communication overload), bilgi yükü 

knowledge overload, enformasyon yorgunluğu sendromu (information fatigue 

syndrome) (Eppler ve Mengis 2004: 273) gibi adlarla da anılır. 
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Günümüz gazetecilik ortamı ve haber açısından da değerlendirilen “aşırı 

enformasyon” (Morresi, 2006: 111) sorunuyla birlikte insanların habere daha fazla 

erişebilir oldukları halde haberden dolayı bunaldıkları ve kaçındıkları (Song vd., 2016: 

1), psikolojik olarak “aşırı yüklenilmiş” oldukları (York, 2013: 282), haberi 

değerlendirme ve yararlanmalarını kısıtlayacak şekilde zihinsel olarak yorulabildikleri, 

ancak diğer taraftan beklentiler ve isteklerini karşılayacak haberleri enformasyon 

çokluğu ve yoğunluğu ortamında bulmada güçlük çektikleri (Song vd.,2016: 15) 

şeklinde iddialar söz konusudur. Haber çokluğu ve yoğunluğunun bireysel ve toplumsal 

etkilerini tartışan birtakım görüşler ise yoğun haber enformasyonu yüzünden bireylerin 

irdeleme ve sorgulamalarının kısıtlandığı, gerçekliğe dair fikir oluşturamadıklarını iddia 

ederler (Uğur, 1991: 234). Toplumsal boyutta ise “yabancılaşma, anlam kaybı ve 

insanların kültürel olarak proleterleşmesi” (Eco, 1991a: 93-95), insanları “düş kırıklığı 

ve umutsuzluğa” sürükleyecek kadar olay/sorunların önemini azaltarak tüketme 

(Baudrillard, 2015a: 129) gibi olumsuzluklarda payı olduğu ileri sürülür. 

Aşırı enformasyon yükü konusu haberle ilişkili olmasına rağmen, haber 

ekosistemi ve haber tüketimi doğasına yönelik araştırmalar sınırlı kalır ve haber 

medyası dışında konuya genel bir bağlamda yaklaşılır. Bu anlamda “aşırı haber 

enformasyon yükü” (S. K. Lee, Kim ve Koh, 2016: 2 – 5; Ji, Ha ve Sypher, 2014: 700) 

kavramsallaştırması ve enformasyon yüküyle bağlantılı olarak haber olgusunun nasıl 

algılandığı, değerlendirildiği, haber tüketim davranışlarının nasıl gerçekleştirildiği ve 

haber kalitesine dair algı ve yaklaşımı ne yönde etkilediğini Türkiye açısından 

araştırmak önem kazanır. Enformasyon artışı ve yoğunluğuyla karakterize olan 

günümüz medya ekolojisinde (S. K. Lee, Kim ve Koh, 2016: 2) başta gençler olmak 

üzere, haber tüketicilerinin çeşitli olgular ve güncel gelişmeler nedeniyle aşırı 

enformasyon hissi yaşadıkları (Holton ve Chyi, 2012: 619) hususuna dair ülkemiz 

gazetecilik alanında aşırı enformasyon yükü algısına dair mevcut çalışmaların sayısal 

olarak çok sınırlı kaldıkları ve doğrudan enformasyon ve haber yükü algıları, haber 

tüketim biçimleri ve habere yönelik bakış açısı bakımından ele alan bir araştırma 

olmadığı görülür. 

Türkiye’de genç haber tüketicilerinin aşırı enformasyon/haber yükü sorununu 

algılama durumları, bununla bağlantılı bir şekilde haberden kaçınma veya habere maruz 

kalmada seçici tüketim davranışları ve haber kalitesine yönelik bakışlarını 
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değerlendirmek açısından tez çalışması üç (3) bölüm halinde tasarımlanmıştır. Birinci 

bölümde enformasyon kavramının bilgi ve iletişimle ilişkili yönleri, enformasyon 

toplumu ve yeni iletişim ortamı, haber ve enformasyon başlıkları altında çeşitli bilgiler 

ve görüşlere yer verilmiştir. Ayrıca bölümde “bilişsel tutarlılık-çelişki” teorisi, 

kullanımlar ve doyumlar ve sınırlı etki yaklaşımları gibi hususlar açısından haber 

tüketicilerinin seçicilik davranışlarıyla ilişkili kuramların varsayımları ve bunlara dair 

bazı değerlendirmeler serimlenmiştir. İkinci bölüm genel olarak aşırı enformasyon yükü 

sorunu ve aşırı enformasyon yükü algısı, medya ve haber alanındaki boyutları, haber 

tüketim biçimlerine dairdir. Öte yandan bu bölümde günümüz medya ortamında çeşitli 

gazetecilik türlerinin (özellikle yeni medya ekseninde) aşırı enformasyon/haber yüküyle 

dolaylı ve doğrudan bağlantılı yönleri ve alternatiflik potansiyeline değinilmiş ve 

eleştirel medya okur-yazarlığının durumu ve önemine dair çeşitli değerlendirmeler yer 

verilmiştir. Tezin son bölümünde ise genç haber tüketicilerinin sorunla ilişkisini analiz 

etmek için S. K. Lee, vd. (2016) ve S. K. Lee, vd. (2017) tarafından geliştirilerek 

kullanılan “Aşırı Enformasyon Yükü Algısı” (AEYA), Aşırı Haber Enformasyon Yükü 

Algısı (AHEY), Haber Tüketim Biçimleri (HTB) ve Haber Kalitesi Algısı (HKA) 

ölçekleri Türkçe’ye uyarlanmıştır. Ardından ölçme araçları kullanılarak oluşturulan 

anket formu yoluyla Atatürk Üniversitesi’nde toplam 700 öğrenciyle yüz yüze bir 

araştırma yapılmıştır. Nicel betimsel istatistik yönteminin kullanıldığı araştırmada 525 

anketten elde edilen veriler çeşitli test ve analizlere tabi tutularak ve karşılaştırmalar 

yapılarak çeşitli sonuçlar elde edilmiştir. Son olarak yeni araştırma alanları ve çözüme 

yönelik çeşitli öneriler sunulmuştur. 

  



4 
 

BİRİNCİ BÖLÜM 

ENFORMASYON, ENFORMASYON TOPLUMU, HABER VE SEÇİCİLİK 

DAVRANIŞLARI 

1.1. ENFORMASYON (INFORMATION) KAVRAMI 

Enformasyonun temel niteliği, bizim varlığımızın temelini oluşturduğundan, 

iletişim teorisi, kütüphane ve bilişim bilimi, enformasyon sistemleri, bilişsel bilim ve 

organizasyon bilimi gibi birçok disiplin tarafından değerlendirilmiştir. Bu durum 

enformasyonun doğası hakkında çoklu perspektif yaratmıştır. Enformasyon kelimesine 

farklı yazarlar tarafından farklı anlamlar yüklendiği ve enformasyon kelimesinin anlamı 

üzerinde uzlaşma sağlanamadığı konusunda ortak bir görüş vardır (Rowley, 2007: 165). 

Enformasyon, Yunan ontolojisi ve epistemolojisinden (Platon'un 'idea' kavramı' 

ve Aristoteles'in 'morphe' kavramlarına ve aynı zamanda 'typos' ve 'prolepsis' 

kavramlarına), Latince ‘informatio’ (bir biçim vermek) sözcüğüne kadar uzanan çok 

katmalı bir kavramdır. Ancak temelde moderniteden beri günlük anlamı "bilgiyi iletme 

eylemi" şeklindedir. 'Haberdar etmek-bildirmek' (inform) eylemini çağrıştırır ve bir 

anlam içerir (Törenli, 2004: 23, 265 ve See Capurro, 1978; Capurro ve Hjøerland, 

2003’ten Aktaran; Zins, 2007: 481). 'Haberdar etmek-bildirmek' (inform) fiili normalde 

iletişim kurmak (rapor vermek, hikâye etmek veya anlatmak) anlamında kullanılır ve bir 

fikri şekillendirmek (biçimlendirmek) anlamına tekabül eden Latince 'informare'den 

gelir (Zins, 2007: 481). Türk Dil Kurumu (TDK) online sözlüğünde ‘enformasyon’ 

sözcüğünün (Fransızca ‘İnformation’) isim anlamları “danışma, tanıtma, haber alma, 

haber verme, haberleşme” şeklindedir (TDK, http://sozluk.gov.tr, 2019). 

1.1.1. Enformasyonun Tanımları 

Literatür taraması sırasında enformasyonla ilgili birçok ve çeşitli enformasyon 

tanımına rastlanmıştır. Bu tanımların ortak noktaları ve farklılıkları gözetilerek, 

enformasyonla ilgili şu tanımlamalara varılmıştır: 

1- Enformasyon; geniş anlamda bir amaç için işlenmiş, biçimlendirilmiş, 

kategorileştirilmiş, hesaplanmış, değerlendirilmiş, yorumlanabilir, anlamlı ve 
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uygun verilerdir.  Gerçekliğin bir temsili ve tasarımı olarak bir değer sahiptir. 

Öte yandan faydalı veya faydasız olabilir.  

2- Enformasyon; alıcı açısından bir farkındalık (bilinç) durumunu ve fiziksel 

belirtileri temsil eder (Curtis ve Cobham, 2005: 3; Jessup ve Valacich, 2003: 

7; Turban, vd., 2005; Boddy, vd., 2005'ten Aktaran; Rowley, 2007: 171; Zins, 

2007: 482-483; Bellinger, vd., 2004). 

3- Enformasyon; sinyalin kestirilebilirlik ölçüsü, göndericisine açık olan 

seçeneklerin sayısıdır (Fiske, 2015: 81). 

4- Enformasyon; iletişim olgusu çerçevesinde bazen bir belge ya da görsel ve 

işitsel mesaj (M. Yılmaz, 2009: 99) olarak “haberdar etme, bildirme” eylemini 

çağrıştırır ve ‘anlam’ içerir (Törenli, 2004: 23, 265-266). Herhangi bir konuda 

her türlü bilginin iletilmesi sürecidir (İnceoğlu, 1985: 55). Tanım olarak haber, 

malumat, işlememiş bilgi, yorum, düşünce, yaklaşım gibi çok sayıda ve çok 

geniş öğeleri niteler ve içerir (M. Çakır, 2018: 22). 

5- Enformasyon; karar verme önemini gösteren bir iletişim süreci sırasında 

alınan verilerdir. Bilişsel/duygusal bir durum olarak bir süreci ve 

bilişsel/duygusal duruma tekabül eden bir ürün veya ürünleri temsil eder. 

6- Enformasyon, bağlam gibi, aynı ya da ilişkili konular hakkındaki başka 

olgular ve artan bir kullanışlılık anlamına gelen işlem yeteneğine sahip bir dizi 

olaylar/olgulardır. Enformasyon verilere anlam kazandırır. Ne, nerede, ne 

zaman, kim ve bunların değişimiyle ilgili sorulara yanıt verir (Zins, 2007: 

481-482, 484). 

7- Bireylerin, kurumların, şirketlerin veya genel olarak halkın çıkarları uğruna 

korunması gereken bir içeriktir (Terranova, 2020: 8-9). 

8- Nesnenin maddi ve geometrik hacminin tersine enformasyon maddi olmayan, 

elektronik hacme sahip, sesli-görsel bir yapıdadır (Virilio, 2003: 114-115). 

Diğer ‘dokunulabilir’ kapitalist metalara nazaran artırılabilen, sıkıştırılabilen, 

yedeklenebilen, aktarılabilen, paylaşılabilen, paylaşıldıkça çoğalabilen ve 

sızdırılabilen farklı bir kaynaktır (Törenli, 2004: 108, 22; Törenli, 2005: 10). 

Yukarıda tanımlar yanında enformasyon ekonomi, finans, kamu yönetimi, hukuk, 

matematik, haberleşme gibi mesleki alanlara özgü olarak farklı anlamlara sahiptir.  
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Toffler’a göre enformasyon, elektronik hızıyla çok daha büyük bir hızla kullanılan 

ve dokunulmayan bir paradır. Bir bilgi ve rakam girişiyle kullanılabilen, dokunulmayan, 

elektronik ortamda havale edilen bir para ancak enformatik bir bilgi parçacığı olarak 

nitelendirilebilir (Fırıncıoğulları, 2017: 112).  

Enformasyon Türkçe’de “hükümetin işleyişi yönünde bir tanıtma” faaliyetine 

karşılık olarak yerleştirilmiştir. İnceoğlu’na göre enformasyonun tanıtma karşılığı 

kullanımı, sözcüğün yabancı dillerdeki karşılığına uymaz. Enformasyonun hukuk 

dilinde kullanılışı adli soruşturmada, soruşturma usulü hakkındaki kararı içerir. 

Enformasyonun birinci anlamı şekillenmiş bir fikri ifade eder. Yasal anlamı 

uygulamaya işaret eder. Matematikte ise tümden sayısal bir kullanım şeklidir. 

Haberleşme özgürlüğü açısından, hem düşünce (bilgi verme) hem de bilmek istemeyi 

(bilgi alma) içine alacak biçimde kapsamlı olarak düşünülmelidir (Terrou, 1968: 5’den 

Aktaran; İnceoğlu, 1985: 55). 

1.1.2. Enformasyonun Genel Özellikleri 

Tanımlar, enformasyonun genel olarak amaçlı, işlenebilir, anlamlı ve değerli, 

etkili, iletilebilir, bilgi sağlayıcı, bağlamı olan, tanımlayıcı, temsil edici, kullanışlı 

(işlevsel) özellikler barındırdığını ortaya koyar. Literatür taramasına dayalı olarak bu 

özellikler şöyle özetlenebilir: 

1- Amaçlılık: Enformasyon verileri bir amaç için işler. 

2-İşlenebilirlik/Biçimlendirilebilirlik: Enformasyon biçimlendirilmiş, 

değerIendirilmiş ve yorumlanmış verilerdir. Diğer bir deyişle enformasyon, verilerin 

işlenmesinin bir ürünüdür. Örneğin, bilgisayar ortamında, ilişkisel bir veri tabanı içinde 

depolanan verilerden enformasyon elde edilir. Bu durum enformasyonun “veri” (datum) 

olarak adlandırılan en küçük toplanabilir birimden uzak olmadığını gösterir. Fakat 

enformasyon verilerden bazı soyutlamalar içerebilir.  

3- Anlamlılık ve Değerlilik: Enformasyon, alıcı için anlam ve değere sahip 

olacak şekilde düzenlenir ve işlenirler. Verilere “anlam” kazandırma, ilişkisel bağlantı 

yoluyla gerçekleştirilir. Anlam sadece enformasyonu üreten kaynak tarafından değil, 

aynı zamanda enformasyonu alan “hedef” tarafından da paylaşılan bir husustur. Bu 

yüzden enformasyon alıcı tarafından yorumlanmış ve anlaşılmış veriler olarak da 
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nitelenir. Albrechtsen enformasyonu anlam veya insan niyetini temsil eden bir kavram 

olduğunu söyleyerek, “Web ve diğer sayısal sistemlerde enformasyon veri tabanlarının 

içerikleridir. İnsan söylem sistemlerinde enformasyon konuşmacı/yazar tarafından 

istenilen/tasarlanan ve dinleyici/okuyucu tarafından anlaşılan/yanlış anlaşılan 

anlamlar/açıklamalardır.” der. Bu durumda faydalı olabileceği, ancak olmak zorunda 

olmadığı söylenebilir. 

4- Etkililik: Enformasyon bir farkındalık (bilinç) durumu ve bununla ilişkili 

fiziksel belirtileri temsil eder. 

5- İletilebilirlik: Enformasyon olgusunun varlığı, mesajın gönderici ve alıcısı 

arasında gerçekleşen bir iletişim sürecinin oluşması olarak nitelendirilir. Yeni iletişim 

teknolojileriyle beraber düzenlenerek iletilen veridir. 

6- Bağlamlılık: Enformasyon, bazı konular arasındaki ilişkileri tanımlayan bir 

ontolojiye göre düzenlenmiş ve bir konunun anlaşılmasına değer katan verilerdir. 

Enformasyon, olasılıklı “sebep ve etki” olarak bir tür ilişkinin anlaşılmasını 

somutlaştırır. Sıcaklık 15 dereceye düşer ve sonra yağmur başlar.  

7- Tanımlayıcılık: Enformasyon, ne, nerede, ne zaman, kim ve bunların 

değişimiyle ilgili sorulara yanıt verir.  

8- Temsil Edicilik: Gerçekliğin bir temsili-tasarımıdır. 

9- Kaynaklılık/Kullanışlılık: Enformasyonun bilginin ham maddesi olduğu kabul 

edilir ve bilgi oluşturabilecek önemli işaretlerin seti şeklinde değerlendirilir (Gladney 

t.y; Wersig & Neveling, 1975; Davis & Olson, 1985; Albrechtsen, t.y; Castells, 1996; 

Jessup ve Valacich, 2003: 7; Curtis ve Cobham, 2005: 3; Turban, vd., 2005; Boddy, vd., 

2005; Chaffey ve Wood, 2005: 223’den Aktaranlar; Zins, 2007: 480-483, 479; Aktaş, 

2007: 182; Rowley, 2007: 171; Bellinger, vd., 2004). Ancak enformasyonun 

kullanışlılığına dayalı olarak değeri, O’nun kolayca kopyalanabilmesi ve alınıp-

satılabilen bir meta olmasıyla da ilişkilidir. Masuda, MacLuhan, Bell ve diğerlerinin 

yaklaşımlarındaki en temel unsur, enformasyonun diğer ‘dokunulabilir’ kapitalist 

metalara göre farkının vurgulanmasıdır: Enformasyon paylaşıldıkça çoğalır. 

Enformasyonun değeri kendi yapısından da ileri gelir. Örneğin, borsada kar elde etmek 

için kullanılabilir. Hatta dünya ekonomisinin büyük bir kısmı belirli metaların 
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enformasyonel içeriğine verilen önemle sürdürülür.  Öte yandan birey ve toplumun 

çıkarları için enformasyonun korunması gerekir (Törenli, 2005: 10; Terranova, 2020: 8). 

10- Bilgi Vericilik: Enformasyon kavramı; günlük kullanımda bilgi toplama ve 

verme (İnceoğlu, 1985: 55) şeklinde de değerlendirilir.   

1.1.3. Enformasyon Bağlamında Veri ve Bilgi 

Enformasyon tanımlamalarında geçen “veri” ve “bilgi” kavramlarına değinilmesi 

gerekebilir. 

1.1.3.1. Enformasyon ve Veri (Data) 

 “Veri” olarak bilinen kelimenin TDK online sözlüğünde Türkçe isim anlamları, 

“Bir araştırmanın, bir tartışmanın, bir muhakemenin temeli olan ana öge, muta, done.”, 

“Bir sanat eserine veya bir edebî esere temel olan ana ilke”, “bilgi, data” şeklinde 

sıralanır. Matematik anlamı ise “Bir problemde bilinen, belirtilmiş anlatımlardan 

bilinmeyeni bulmaya yarayan şey.” şeklindedir. Bilişim anlamı ise, “Olgu, kavram veya 

komutların, iletişim, yorum ve işlem için elverişli biçimli gösterimi.” olarak belirtilir 

(TDK, http://sozluk.gov.tr, 2019). Enformasyonun tanımlanmasının temellerinin 

atılması açısından işlevsel olan ‘Data’ kelimesi ise, birinin aynı zamanda 'atomik 

gerçekler' olarak adlandırabildikleri şekilde, Latince 'datum' (verilen bir şey) 

sözcüğünün çoğuludur.  

Girdi olarak kullanılan, enformasyon elde etmek için işlenen, “nesnel gerçekler 

veya gözlemlerin ham ürünü olarak bağlamsız ve yorumsuz, kendi başına anlamsızdır 

(Zins, 2007: 482; Rowley, 2007: 171, 170; Bellinger, vd., 2004). Öte yandan veri 

(datum) bir olguyla ilişkili en küçük toplanabilir birimdir. Normal olarak, veriler bir 

süreci izlemek, bir durumu değerlendirmek ve/veya bir olgu üzerinde bir dayanak elde 

etmek için toplanmış şekilde oluşur. “Bu, eldeki soru için verilerin her zaman 

tanımlandığı, toplandığı veya uygun şekilde kullanıldığı anlamına gelmez, ancak bunu 

yaparken amaç budur. Bina yanlış tasarlanmış olsa bile, onlar yapı taşlarıdır. Diğer 

yandan veriler bağlama göre değerlendirilir. Eğer bir Kantçı iseniz, anlayışın/kavrayışın 

önsel kategorileri temellidir. Eğer bir bilgisayar programcısıysanız önceden işlenmiş 

enformasyon (bazı amaçlar için bazı algoritmalara göre toplanan veriler) ya da 
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doğrudan işlenmiş enformasyondur. Bu durumda veriler enformasyona bağlı olarak ayrı 

tanımlanamaz.” (Zins, 2007: 483).  

1.1.3.2. Enformasyon ve Bilgi 

Enformasyon kavramının doğru bir şekilde açıklanması, anlaşılması ve 

değerlendirilmesi bakımından “bilgi” kavramının “veri”den daha geniş bir şekilde ele 

alınmasını tez açısından gerekli görülmüştür. Zira bilgi hakkındaki tanımsal 

açıklamaların, genellikle veri ya da enformasyondan daha çok karmaşık olmasının 

(Rowley, 2007: 172) yanı sıra, “bilgi”nin “enformasyon”la eşdeğer olduğunu kabul 

etmekten ‘tamamen farklı’ olduğuna kadar bir dizi yaklaşım karşımıza çıkar. 

1.1.3.2.1. Bilgi Kavramı 

Bilgi kavramı, kültürel ve dilsel olarak göreceli olduğu için anlamını netleştirmek 

oldukça zordur (Anık, 2006: 1 ve Bernstein, 2009: 70). Bu kavram Platon, Aristo, 

Descartes, Kant, Polanyi ve diğerleri tarafından yüzyıllardır tartışılmıştır. İlk olarak 

Platon bilgiyi "haklılaştırılmış doğru düşünce" olarak tanımlamıştır (Rowley, 2007: 

165). Bilgi; “knowledge” (malumat, kanaat, bizzat edinilen bilgiler); “malum” 

(yaşayarak, deneyerek, gözleyerek, bizzat elde edinilen bilgiler), “maruf” (Tanrı, yani 

belirli bir otorite tarafından telkin edilen, öğretilen, benimsetilen ve sorgulanmadan 

iman edilen bilgiler), “gnostic” (ruhani, vahyedilen, ilhamla edinilen sezgisel bilgiler), 

“savoir” (benimsetilen, işlenen ve sorgulanmadan kabul edilen bilgiler), “connaitre” 

(incelenerek, sorgulanarak, irdelenerek elde edilen bilgiler) kelimeleri bilgiyle ilgili 

birden çok farklı kavram ve anlam olduğunu gösterir. 

Popüler sözlüklerde bilgi kavramına; “bir iş, konu, olay veya herhangi bir şey 

konusunda bilinen, malumat” denilir. Benzer ifadelerle; “bir konu ya da iş konusunda 

bilinen, bir konu ya da iş konusunda öğrenilen ya da öğretilen şey”, “genel olarak ve ilk 

sezi halinde zihinsel olarak kavranmış temel düşünceler”, “bir yargılama yapabilmek ve 

bir yargıya varabilmek için gereken öğelerin her biri”, “bir şeyi bilme hali” şeklinde 

tanımlanır. Ayrıca bilgi kavramı, kullanıldığı alana, disipline ya da gündelik yaşamın 

icaplarına uygun anlamlar kazanmıştır (Anık, 2006: 4, 2). 
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Genel olarak “bilgi” kavramı; tutarlı bir enformasyon topluluğu olarak fayda 

amacı taşıyan, yüksek düzeyde bir tahmin edilebilirlik düzeyi sağlayan (Bellinger, vd., 

2004), araştırma ve deneyim yoluyla edinilen, nasıl ve neden sorularına cevap veren, 

insanın farkındalık (bilinçlilik/haberdarlık) durumunu genişleten, deneyim temelli, 

‘eyleme geçirilebilir enformasyon’, bir sorun alanına ilişkin olarak önemli veya uygun 

olarak algılanan, insan aklının kavradığı ve içselleştirdiği bir enformasyon ve düşünce 

kavrayışı, insanın bir uzmanlaşma alanı, anlam ve anlamada tanımını bulan 

bilişsel/duygusal bir durum, maddi ürünlerde fiziksel olarak kendi temsilini gösteren 

(Headrick, 2002: 13; Zins, 2007: 482, 481; Rowley, 2007: 172) olarak açıklanabilir. 

İşlenmiş, sınanmış, seçilmiş, tanımlanmış, sınıflanmış bilgi demetlerini de niteler ve 

içerir (M. Çakır, 2018: 22).  

Bell (1976: 175) bilgiyi, “mantıklı bir yargı ya da deneysel bir sonuç sunan, 

başkalarına sistemli bir biçimde iletişim araçları vasıtasıyla aktarılan olgulara ya da 

düşüncelere ilişkin düzenli ifadeler dizisi” (Aktaran; Castells, 1996: 17) olarak tanımlar. 

En geniş anlamda ise bilgi, oldukça kapsamlı bir dünya görüşüne, yani temel değerler, 

inançlar, alışkanlıklar, kimlik kavramları, insanlar arasındaki ilişkiler de dâhil olmak 

üzere, insanın sosyal ve etik gerçekliklerinin ana parametrelerini ve detaylarını 

belirleyen bilişsel bir çerçeveye yaklaşır (Zins, 2007: 483). 

Bilgi hakkındaki tanımlamalar, kavramın çeşitli kategoriler içerisinde 

değerlendirildiğini gösterir. Bilginin; a) İnsan Aklının Bir Sentezi-Ürünü, b) Gözlem, 

Öğrenme, Araştırma, Deneyim, Sezgiye Dayalılık bakımından temellendirildiği 

belirtilebilir.  

a) İnsan Aklının Bir Kavrayışı, Sentezi-Ürünü Olarak Bilgi: Türk Dil Kurumu 

(TDK) online sözlüğünde ‘bilgi’ sözcüğünün isim anlamları arasında “İnsan aklının 

erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bütünü, bili, malumat”, “İnsan zekâsının çalışması 

sonucu ortaya çıkan düşünce ürünü, malumat, vukuf.”, felsefe açısından isim anlamı ise 

“Genel olarak ve ilk sezi durumunda zihnin kavradığı temel düşünceler.” (TDK, 

http://sozluk.gov.tr, 2019) tanımları yer alır. İnsan tarafından enformasyon yeterli bir 

şekilde özümsendiği zaman bilgi oluşur. Bireyin zihinsel enformasyon kapasitesini 

tamamlar ve kendi ile yaşadığı toplumun gelişimine yarar. Şeyleri kategorize eden, 

önemli olayları kaydeden ve şeyler ve/veya olaylar arasında nedensel ilişkileri 



11 
 

sistematik bir şekilde bulan bir insan inşasıdır. Mantıksal durum ve matematiksel bilgi 

(örneğin her üçgen üç taraflıdır), dini bilgi (örneğin Tanrı vardır), felsefi bilgi (örneğin 

Cogito ergo sum- Dünüşüyorum öyleyse varım) vb. gibi görgül ve görgül olmayabilir. 

Burada bilginin, bireyin zihninde yer alan doğru olduğuna dair gerekçeli inançla 

nitelendirilen bir düşüncenin içeriği olduğu söylenebilir. Oysa "bilmek" ise, üç koşulla 

karakterize edilen bir zihinsel durumdur: (1) Bilinenin doğru olduğuna dair bireysel 

inanç, 2) Bireyin bildiğini gerekçelendirebilmesi, ve 3) Bilinen şeyin doğru olduğu ya 

da doğru göründüğüdür. (Zins, 2007: 480, 486-487). 

b) Gözlem, Öğrenme, Araştırma, Deneyim, Sezgiye Dayalı Olarak Bilgi: 

Bilgi’nin kavramsallaştırmasında “gözlem, öğrenme, deneyim, sezgi yoluyla elde 

edebilirlik” durumu ön plana çıkarılır. Türk Dil Kurumu (TDK) online sözlüğünde 

‘bilgi’ sözcüğünün isim anlamları arasında, “Öğrenme, araştırma veya gözlem yolu ile 

elde edilen gerçek, malumat, vukuf”, şeklindedir (TDK, http://sozluk.gov.tr, 2019). 

Malum olan; tanıklık ederek, gözleyerek, deneyimleyerek edinilen bilgilerdir. Maruf 

olan ise sezgiyle, ilhamla, marifetle edinilebilecek bilgilerdir (Anık, 2006: 3). Deneyim 

yoluyla aşinalık kazanılır.  Kişinin enformasyon alanı; teorik veya pratik bir anlayış 

bilinenlerin toplamıdır. Ancak felsefi olarak her insan deneyimi/bilgisinin önyargılı 

olduğu söylenir. Popper'ın eleştirel rasyonalizmi (ve Kuhn veya Feyerabend gibi 

takipçileri ve eleştirmenleri), analitik felsefesi (örneğin Quine, gibi), hermeneutics 

(Gadamer), vb. gibi farklı felsefi okullar tarafından paylaşılan 'teori yüklü' bazı 

kurumlar bu bakışla ilişkilidir (Zins, 2007: 480-481). 

1.1.3.2.2. Enformasyon ve Bilgi Tartışması 

Yukarıdaki açıklamalara rağmen, bazı yazarlar enformasyon ve bilginin aynı şey 

ya da birbirlerinin yerine kullanıldığını ileri sürmüşlerdir (Rowley, 2007: 165). Günlük 

kullanımda “bilgi toplama ve verme” (İnceoğlu, 1985: 55) olarak kullanılmasına 

rağmen, bilginin tüketim gücünü arttırma işlemi olarak da değerlendirilmiştir. Keza 

Rigel,“bilginin medyatik dile dönüştürülmesidir.” tanımını yapar. Burada iki kavramın 

genellikle “iletişim süreci” çerçevesinde ilişkilendirildiğine dikkat etmek gerekir. Zira 

enformasyon (Information) ile bilgi (knowledge) kelimeleri arasında derin anlam 

farklılığı olduğu (Rigel, 2000b: 63, 77) ileri sürülür. Bu yüzden Zins’e göre 

“enformasyon ve bilginin eşanlamlı olduğu yönündeki görüş çok sorunludur. Eğer 
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enformasyon ve bilgi eşanlamlıysa, biz o zaman enformasyon bilimi yerine bilgi bilimi 

terimini kullanabilir miyiz?” (Zins, 2007: 480) şeklinde sorgulama yapar.  

Çakır’a göre ‘bilgi’ ve ‘enformasyon’ terimlerinin kullanımında bazı sorunlar 

vardır. İki kavramın birlikte ve yan yana, ayrı olarak kullanılabilmesi karışıklıklara yol 

açmıştır. Öte yandan ülkemize özgü bir sorun çeviri ile ilgilidir. Literatürde yaygın olan 

“information” kavramı zaman zaman “bilgi” olarak çevrilebilmiştir (M. Çakır, 2018: 

22). Türkçe literatürde birbirinin yerine kullanılabilen iki kavramın farkını net bir 

şekilde ortaya koymak gerekir (Başlar, 2018: 122). Rigel, bu belirsizliği “İletişim 

teknolojisindeki gelişmeler, Internet’in ‘bilgi ağı’ sloganıyla yaşamımıza girmesi, Bilgi 

ve Enformasyon kavramlarının karıştırılmasına neden oldu” iddiasıyla açıklar (Rigel, 

2000b: 63). ‘Enformasyon’ teriminin İngilizce’deki geçerli kullanımları 3 (üç) durumu 

içerir. Bunlar, enformasyonun birçok farklı olay/olguya atıfta bulunmak için 

kullanımıdır. Bu olgular; 1) Potansiyel olarak bir şeyi işaret ettiği kadar algılanan 

herhangi bir şey (örneğin basılı kitaplar); 2) Bilgilendirme süreci ve 3) bazı 

ifadeler/şahit olunanlar ya da iletişimden öğrenilen şey. Üç durum, ‘enformasyon’ 

teriminin İngilizce’deki geçerli kullanımlarıdır (Zins, 2007: 480-481).  

İki kavramı bir “iletim” süreci açısından niteliksel olarak karşılaştırarak 

farklılıklar ve ilişkileri “genel olarak” ortaya koymaya çalışan çeşitli görüşler vardır. 

Önal, ‘information’ kavramını “alınan bilgi”, ‘knowledge’ anlamındaki türü ise bir 

kişinin zihninde yorumlanarak “yapılandırılan bilgi” şeklinde kategorize eder. Buna 

göre, “bilgi merkezlerinden kişiye doğrudan doğruya sunulan ve başkasının üretimi olan 

bilgi (information – alınan bilgi)’ olarak sunulur. Bu bilgi, kişinin zihninde 

yorumlanarak ‘yapılandırılan bilgi (knowledge)’ türüne dönüşür. Bu yüzden bireylerin 

“Alınan Bilgi” ve “Yapılandırılan Bilgi” ayrımına varmalarını ‘bilgi okuryazarlığı ve 

medya okuryazarlığı’ aracılığıyla varabileceğini düşünür (Önal, 2016: 274). Umberto 

Eco enformasyonun “bilgi”yle arasındaki bağa-dönüşüme dikkat çekerek, “bilgi ne 

denli yüksekse onu iletmek o denli güçtür, bilgi ne kadar açık iletilirse o kadar az 

bilgilendirir.” şeklinde bir değerlendirme yapar. Eco, böylece enformasyonu az 

bilgilendiren, ama kolay iletilebilen “bilgi” olarak tanımlar (Eco, 1992: 63-111’den 

Aktaran; Rigel, 2000b: 63). İletişim kurulabilecek enformasyon, bilgiyi kusurlu temsil 

edebilen bir dizi kavramsal yapıdır. Bilgi  “konuşma veya herhangi yazı biçimi ile 

iletilemez, ancak sadece ima edilebilir.” (Zins, 2007: 483). 
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Yukarıda belirtilenlerin dışında söylenecek olursa, bilginin temellendirilişi ve 

çeşitli nitelikleri iki kavramın birbiriyle birebir örtüşmediğini gösterir. Ancak 

enformasyonun bilgi üretim sürecindeki işlevselliği ve bilgiyle bağlantısına dair teorik 

açıklamalar ve çeşitli modeller ise iki kavramı birbiriyle ilişkili kılar. Zira bunlar hem 

örtüşen hem de farklı olan kavramlardır (Headrick, 2002: 13).  

1.1.3.2.3. Enformasyon ve Bilgi Arasındaki Farklılıklar 

Rigel, aşağıdaki tabloda iki kavramı atfettiği özellikler üzerinden farklılaştırmaya 

çalışmıştır. 

Tablo 1.1. Bilgi ve Enformasyonun İçerdiği özellikler (Rigel, 2000b: 64). 

Bilgi Enformasyon  
Ayırdında olma ve bilme edimini yaratır Karmaşa yaratır 
Bilgi elde etmek için araştırma gerekir Enformasyon ihtiyacımız olmadan gelir 
Süreci verir Sonucu aktarır 
Düşünce üretir Hükmü bildirir 
Tekrar yoktur Aşırı tekrar vardır 
Nedeni, niçini sorgular Kim ve ne’yi yanıtlar 

Kaynak: Rigel, N. (2000b). Medya Mırıltısı: Bilginin Enformasyona, Haber Kaynağının Haber Aktörüne 
Dönüşümü ve Deprem Haberleri. Rüya Körleşmesi içinde, (1. Basım). Rigel, N. (Der.). İstanbul: Der 
Yayınları, 61-70. 

Bilgi; 1- İnsanın zihinsel bir sentezinden doğan ürün, 2- nasıl ve neden sorularını 

cevaplaması, 3- bilinçlendirmesi, 4- yaşayarak, deneyerek, gözleyerek, bizzat 

edinilmesi; 5- öğrenilen ya da öğretilen olması, 6- doğadan, bilimden, ahlâktan ve 

felsefeden kaynaklanan deneyimler, kazanımlar içermesi, 7- bireysel deneyime gömülü 

ve kişisel inanç, bakış açısı ve değerler gibi somut olmayan faktörleri içermesi (Laudon 

ve Laudon, 2006: 3), 8- uzmanlık-beceri-tecrübeyi arttırması 9- sorun çözmesi, 10- dış 

uyaranların aracısız tanınması ve iç olayların (örneğin, açlık) doğrudan tanınmasını 

sağlaması, 11- Her türlü fikir ve edim biçimlerini içermesi (Chaffey ve Wood, 2005: 

223’den Aktaran; Rowley, 2007: 173, 172; Zins, 2007: 479, 482-483, 486; Törenli, 

2004: 197-199; Anık, 2006: 4, 2) açısından enformasyondan farklılaşır.  
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Tablo 1.2. Enformasyon ve Bilgi Arasındaki Genel Farklılıklar 

ENFORMASYON BİLGİ 
Verilerin değerlendirilmesinin ürünü İnsanın zihinsel sentezinden doğan bir ürün 
Ne, nerede, ne zaman, kim sorularını 
cevaplaması 

Nasıl ve neden sorularını cevaplaması 

Farkındalık durumunu temsil etmesi Bilinç düzeyini yükseltmesi 
 Deneyimsel olması 
Haberdar etmesi, bildirmesi Öğrenilmesi, öğretilmesi 
 Uzmanlık/tecrübeyi arttırması 
Faydalı veya faydasız olabilmesi Sorun çözebilmesi 
Gerçekliğin tasarımı/temsili İç-dış uyaranları doğrudan tanımayı sağlaması 
 Fikir ve edim biçimlerini içermesi 

 

Yukarıdaki tabloda şimdiye kadar yapılan değerlendirmeler ışığında iki kavram 

arasındaki temel farklılıklara yer verilmiştir. Bu farklılık, iki kavramın birbiriyle 

ilişkisiz olduğu anlamına gelmez. Keza bilginin oluşum sürecinde enformasyonun 

rolüne dair çeşitli değerlendirmelere değinmek gerekir.  

1.1.3.2.4. Enformasyon ve Bilgi İlişkisi 

Enformasyon verilerle birlikte tutarlı bir topluluk meydana getirir (Bellinger, vd., 

2004), deneyim temelli ve yeni bağlamların öngörülmesini sağlayacak şekilde birikir 

(Zins, 2007: 481) ve “eyleme geçirilebilebilir.” (Rowley, 2007: 172). Burada 

“enformasyon”un bu karaktere bürünmesinin şartı, bilgi oluşum sürecinde yer alması ve 

bilgiye dönüştürülmesidir. 

Aşağıdaki çeşitli modeller ve yaklaşımlar kavramlar arasındaki bağlantıları 

özetler. 

1.1.3.2.4.1. Bilgi Hiyerarşisi/Piramidi Modeli 

Birçok yazar bilgi hiyerarşisinin ilk olarak T.S. Eliot'un 1934 yılındaki "The 

Rock" şiirinde belirdiğini kabul eder. O şiirdeki dize örnekleri şöyledir: “Yaşamda 

kaybettiğimiz can nerede? Bilgide kaybettiğimiz bilgelik nerede? Enformasyonda 

kaybettiğimiz bilgi nerede?” Daha yeni literatürde, yazarlar genellikle Ackoff’un 1989 

tarihli makalesini hiyerarşi için bir kaynak olarak kullanırlar (Rowley, 2007: 166; Zins, 

2007: 482). Buna göre R. L. Ackoff tarafından geliştirildiği belirtilen (Bernstein, 2009: 

69), “Bilgi Hiyerarşisi”, “Enformasyon Hiyerarşisi” ve “Bilgi Piramidi" olarak 



15 
 

enformasyon ve bilgi literatüründe çeşitli şekillerde değinilen şemaya göre her veri 

(data) ya da enformasyon (information) bilgi (knowledge) değildir (Rowley, 2007: 163 

ve Kılınç ve Kılınç, 2018: 15). Hiyerarşi; veri (data), enformasyon (information), bilgi 

(knowledge), bilgelik/hikmet (wisdom) olarak sıralanır. Süzme, eleme ve dönüştürmeye 

dayalı olarak nedensel bir süreci temsil eden piramidin en geniş alt basamağında “veri”, 

en üstteki uç basamağında ise “bilgelik/hikmet” yer alır. Bilgelik piramidin zirvesidir. 

Tipik olarak enformasyon veri açısından, bilgi enformasyon açısından, bilgelik bilgi 

açısından tanımlanır (Bernstein, 2009: 68; Rowley, 2007: 165, 163). 

Russell Ackoff, hiyerarşideki türleri insan zihninin içeriği olarak tanımlar 

(Rowley, 2007: 166). Ackoff'a göre, insan aklının içeriği beş kategoriden oluşur: 

1- Veri: Semboller, simgeler, işaretlerdir. 

2- Enformasyon: Yararlı olması için işlenen verilerdir. "Kim", "ne", "nerede" ve 

"ne zaman" sorularına cevaplar sağlar. 

3- Bilgi: Veri ve enformasyon uygulaması, kullanımı veya tatbik edilmesini 

sağlar; "nasıl" sorularını yanıtlar. 

4- Kavrayış: “Neden” in idrak edilmesi, anlaşılmasıdır. 

5- Bilgelik: Değerlendirilmiş kavrayıştır. 

Aşağıdaki diyagram veriden enformasyona, enformasyondan bilgiye ve 

nihayetinde bilgiden bilgeliğe geçişleri temsil eder ve her aşamadan diğerine geçişi 

destekleyen “kavrayışı” ifade eder (Bellinger, vd., 2004). 

 

Kaynak: Rowley, Jennifer. (2007). The wisdom hierarchy: representations of the DIKW hierarchy. 
Journal of information science, 33(2), 163-180.  

Şekil 1.1. Bilgi Hiyerarşisi (Rowley, 2007: 164). 

Hiyerarşideki öğelerin biri diğerine göre ve daha düşük bir seviyeye (örneğin veri) 

ve daha yüksek bir seviyeye göre (örneğin enformasyon) dönüştürülmesi süreçlerini 
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tanımlamak ve açıklamak için kullanılır. Örtük varsayım şudur ki; veri, enformasyonu 

oluşturmak için kullanılabilir; enformasyon, bilgiyi oluşturmak için kullanılabilir; bilgi, 

bilgeliği oluşturmak için kullanılabilir (Rowley, 2007: 164). Ackoff’a göre, basamaklar 

arasındaki analitik ayrım sözgelimi eğitim alanında nadiren uygulandığından öğrenciler 

kavramlardan sadece ‘habersiz’ ve ‘bilgisiz’ kalmazlar. Aynı zamanda “ne bildiklerini” 

bilmezler. O’na göre enformasyon, bilgi ve kavrayış sürecinde ilerlemek verimliliği 

arttıran bir husustur (Ackoff, 1999: 170). 

Piramit, bilginin ontolojisi ve yapısının bir modelini sağlayarak, bilginin 

örgütlenme alanı için kabul edilmiş bir standardı haline gelmiştir (Bernstein, 2009: 69). 

Bu yüzden hiyerarşi yaygın bir kabul görür. Enformasyon yönetimi, enformasyon 

sistemleri ve bilgi yönetimi literatüründeki veri, enformasyon ve bilgi tanımlarında 

genellikle alıntılanmış ve dolaylı olarak kullanılmıştır.  

Enformasyon ve bilgi arasındaki ayrımda enformasyonun genellikle, anlamlı, 

değerli ve belli bir amaca uyması için işlenmiş veriler olduğu; bilginin ise, insanların 

zihninde yer alan kavrayış ve kapasite ile birleştirilen enformasyon olduğu belirtilir. 

Algılanan becerileri, eğitimi, sağduyuyu ve deneyimi içeren bilgi enformasyondan daha 

geniş bir alanı kapsar. Bizim anlamlı sonuçlar çıkarmamızı sağlayan algısal 

süreçlerimizin toplamıdır (Rowley, 2007: 163, 173-175). 

1.1.3.2.4.2. Sosyolojik Bir Model: Epistemik Akışım Tipolojisi 

Yukarıdaki “hiyerarşi, piramit” modelleri dışında “enformasyon” ve “bilgi” 

ilişkisine değinen farklı bir modeli Anık (2006) “Bilgi sosyolojisine göre bilginin işlevi 

ve bir model denemesi” makalesinde ortaya koymuştur. Bilgi sosyolojisi bakımından 

yapılan çalışmada “Birey, Toplum, Bilgi Üçgenindeki Epistemik Akışımı Gösteren 

Tipoloji” adı verilen model birey, bilgi, toplum üçgeni içindeki ilişki - iletişim - 

etkileşim ağını çözümleme iddiası taşıyan metaforik bir modeli resmeder (Anık, 2006: 

19). Bilginin nasıl üretildiği, edindirildiği ve toplumun bu anlamda nasıl kodlandığı 

(Yeğen, 2014: 141) sorularını da içeren bilgi sosyolojisi çerçevesinde ilgili modele bilgi 

ve enformasyon gibi iki olgunun birbiriyle ilişkisi nedeniyle değinilebilir. 
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Kaynak: Anık, Cengiz. (2006). Bilgi sosyolojisine göre bilginin işlevi ve bir model denemesi. Bilig Güz, 
S, 39, 1-29. 

Şekil 1.2. Birey, Toplum, Bilgi Üçgenindeki Epistemik Akışımı Gösteren Tipoloji 
(Anık, 2006: 20). 

Metaforik nitelikli tipolojide enformasyon; “enformasyon bulutları, anlam 

buharları” şeklinde adlandırılmıştır. Buna göre “enformasyon bulutları”, “toplumsal 

tarla” zemininden kopan ve çeşitli içeriğini oluşturan katkılardan daha farklı olarak 

onları aşarak bir senteze dönüşen “anlam buharları”dır. Anlam buharları, sonsuz 

derecede farklılık ve zenginlik içeren bireylerin zihinsel üretimleridir. Bu ürünler 

enformasyon bulutlarının ham maddeleridir. Enformasyon bulutlarını, kesiksiz ve 

sınırsız üretilen fizik ve metafizik bilgi kaynakları beslerler. Ancak enformasyon 

bulutlarının toplumsal tarlayı doğrudan sulaması mümkün değildir. Kesiksiz ve sınırsız 
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besin kaynaklarına sahip enformasyon bulutları, ancak uygun koşul ve yoğunluğu 

yakalarsa, bilgi damlalarına dönüşürler ve toplumsal tarlanın bilgi gölünü doldururlar. 

Toplumsal bilgi gölünün başta gelen besin kaynağı, enformasyon bulutları ve onlardan 

dökülen bilgi damlalarıdır. Toplumsal tarla son aşamadaki ideolojik kanallarla (kamusal 

işlemler, sunumlar, hizmetler v.s., sivil alandaki eylemler, talepler, himayeler ve 

özellikle medya) sulanır. Kuşkusuz ki toplumsal tarla enformasyon bulutlarından 

dökülen bilgi damlalarının bir kısmı tarafından da sulanır (Anık, 2006: 21-24). 

Modele bakıldığında enformasyon, toplumsal ortam ve şartlar içerisinde farklı 

anlamlarla sentezlenen, kesiksiz ve sınırsız üretilen fizik ve metafizik bilgi kaynakları 

tarafından beslenen, toplumsal bilgiye katkıda bulunan bir yapıdadır. Öte yandan 

Çakır’a göre enformasyon, bilgi demetlerini içerebildiği gibi bilgi ya da bilimsel 

olmayan çok sayıda öğeyi de içerir. Enformasyon çok sayıda farklı ve karışık öğenin bir 

araya gelerek oluşturduğu yığınsal bir nitelik gösterir. Manipülatif ya da dezenformatif 

unsurları da içinden taşıyan enformasyon sözcüğünün bilgi sözcüğüne kıyasla bu 

güvenilmez nitelikleri örtük de olsa hatırlatma işlevi görür (M. Çakır, 2018: 22). 

1.1.4. Enformasyon ve İletişim 

İletişimin hem bir süreç hem de bir anlam üretimi ve paylaşımı olarak 

değerlendirilebilmesi, enformasyonun iletişimdeki yeri, işlevi ve durumuna değinmeyi 

gerektirir. 

1.1.4.1. Enformasyonun İletişim Süreciyle İlişkisi 

Enformasyon olgusu, ileti göndericisi ve alıcısı arasındaki bir iletişim sürecinin 

oluşumunu gösterir. Enformasyonun “iletilebilir” özelliği vardır (Zins, 2007: 480-483). 

İletişim sürecinde gönderilen bildirim (iletilebilir olan enformasyon) iletidir.  İleti, 

kaynak ve hedef-kitlenin iletişim sürecinde gönderilen, alınıp açımlanan ve kodlanandır 

(Oskay, 2007: 10). Taraflar arasında çeşitli nesneler, olaylar ve olgularla ilgili 

değişmelerin haber verildiği ve aynı zamanda insanların oluşturduğu topluluk ya da 

toplum yaşamı içinde gerçekleştirilen tutum, yargı, düşünce ve duygu bildirişimleri 

olarak tanımlabilecek iletişim (Oskay, 2007: 9; Mutlu: 2008: 142) sürecinde, bireyin 
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ileti şeklindeki bilgi/enformasyonu ne kadar özümseyeceği alıcı ve verici kaynakların 

aralarındaki ilişki durumuna bağlı (Aziz, 1982: 2) olarak değerlendirilir.  

Enformasyona ilişkin tanımlamalarda ağırlık Matametiksel İletişim Kuramı’nın 

etkisiyle, teknolojik yanın öne çıkarıldığı ve kavramı “veri-data-byte” vb. ölçülebilir, 

nesnel bir birim olarak adlandırma yönüne kaydığı (Törenli, 2004: 17-18) belirtilir. 

Shannon ve Weaver’ın Matematiksel İletişim Kuramı’na göre enformasyon, sinyalin 

kestirilebilirlik ölçüsü veya göndericisine açık olan seçeneklerin sayısıdır (Fiske, 2015: 

81). Törenli, ‘Matematiksel İletişim Kuramı’nda enformasyonun nesnel-ölçülebilir, 

dolayısıyla da diğer ticari mallar gibi fiziki bir varlığa sahip bir mala dönüştüğü ve 

metalaştığını (Törenli, 2005: 90) ifade eder. 

Araştırmacılar iletişim süreci ve enformasyon ilişkisini modellemişlerdir. 

Modelde yer alan “gürültü”, enformasyon miktarını sınırlayan bir öğedir (Fiske, 2015: 

80). 

sinyal         alınan sinyal 

 →  →  →  →  

  

                                         ↑ 

  

 

Şekil 1.3. Shannon ve Weaver’ın İletişim Modeli (Fiske, 2015: 78). 

Enformasyonu iletişim sürecinde “olumsuz bir takım” durumlarla içiçe geçtiğine 

dair savlar da söz konusudur. Ünlü Fransız dergisi Le Nouvel Observateur’un iki 

kavram çerçevesinde yaptığı yorumlama bu türdendir. Burada “iletişim” belirleyici bir 

olgu olarak referans alınırken “enformasyon” “bilgilendirme özelliği kaybolmaya 

başlayan bir kavram” olarak değerlendirilmiştir. İletişim kavramı “komünikasyon”, 

enformasyon ise “bilgilendirme” kavramlarıyla eşanlamlı kullanılarak “iletişim ve 

enformasyon” kavramlarının birbirinden farklı ve çelişkili yönler barındırdığı ileri 

sürülmüştür. İletişim ve enformasyon kavramlarının kurallarının aynı olmadığı ve 

karışımlarının tehlikeli olduğunu iddia eden dergiye göre, “Enformasyon unutulup, 

enformasyon 
kaynağı 

aktarıcı    alıcı  hedef 

gürültü 

kaynağı 
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komünikasyona saplandıkça da, gazetecilik defoları çoğalıyor. Komünikasyon, 

eğlenmek, bilgilenmek, etkilemek fiilleriyle bağlantılı; enformasyon ise 

gerekçelendirmek, anlatmak, ikna etmek fiilleriyle. Komünikasyonun muhatabı tüketici, 

enformasyonun ise vatandaş” (Rigel, 2000b: 98) şeklinde negatif bir genellemede 

bulunur. 

Enformasyon ve iletişim olgusu arasındaki ilişkiye dikkat çeken Hermida ise, 

“Günümüzde… enformasyon dünyasındaki değişim, iletişimin doğasını dönüştürüyor. 

Artık nefes aldığım hava gibiler – kelimenin tam anlamıyla çevreleyen, her zaman her 

tarafta, arkadaşların güncellemeleri, sevimli kedi fotoğrafları ya da komik video linkleri 

olarak gelen bir şey.” (Hermida, 2017: 183) diyerek sürecin griftliğini özetler.  

1.1.4.2. Enformasyonun Mesaj ve Anlamla İlişkisi 

Tüm bunlara karşın iletişim, doğrusal veya çizgisel bir işleyiş biçimi değil, tam 

tersine oldukça karmaşık ve girift bir etkileşim alanı olarak nitelenir (İnceoğlu, 2011: 

200-201). Sürece kaynak, ileti, hedef ve geri besleme (etki) temelinden bakmak ve 

statik bir yapı içinde bu fasit dairede gidip gelmek yeterli değildir. İletişim dinamik bir 

süreç olarak, iletilerin sürekli hareket halinde bulunduğu ileti ile etkinin de doğru 

orantılı bir şekilde değişime uğradığı canlı bir yapılanmadır (Rigel, 2000b: 249). Ayrıca 

iletişim hem kültürün yeniden üretiminin alanı hem de toplumsal olanı tamamıyla kesen 

belirlenimsiz bir üretimin alanı olduğu ölçüde bir çeşit ortak enformasyonel ortamı 

oluşturur.  

Enformasyon ise iletişim ediminin içeriğidir ve ağızdan kulağa, kulaktan ağıza 

ulaşmasındaki kolaylık enformasyonun daha az maddi bir şey olduğunu gösterir. 

Enformasyonun bu gayrimaddiliği, herhangi bir türden enformasyonun (imgeler, ses, 

müzik, sözcükler, yazılım, istatistik, kestirimler vs.) anında aktarımını ve çoklu 

dağıtımını mümkün kılan teknik gelişmelerle daha da güçlendirilmiştir (Terranova, 

2020: 11, 7-9). İletişim sürecinde enformasyon bilişsel/duygusal bir durum/süreç ve 

buna tekabül eden ürün/veya ürünleri temsil etmenin (Zins, 2007: 482) yanı sıra 

iletilmek istenen içeriğin (İnceoğlu, 2011: 209), “belge şeklinde ya da görsel ve işitsel 

mesaj” (M. Yılmaz, 2009: 99) içerisinde ilişkisel bağlantı yoluyla anlamlandırılmasıdır 

(Bellinger, vd., 2004). Öte yandan mesaj ve enformasyon farklı kavramlar olarak 
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değerlendirilebilir. Çünkü mesaj; veri, enformasyon ve bilginin iletilmesi ve 

kullanılmasını sağlayan bir araçtır. Bir kişinin açık ya da kapalı kaynaklardan diğerine 

dayanarak belirli olaylara (durumlar, koşullar) atıfta bulunarak farkındalık ve anlam 

durumunu göstermek amacıyla kullanılır. İletişim kavramı çerçevesinde "kavrayış” da 

dâhil olacak şekilde “mesaj” ve “enformasyon” arasında ayrım yapan Zins, “Üç kavram 

birlikte iletişim kavramını oluşturur. Bir mesaj ‘bir anlam’ sunarken, enformasyon bir 

sistem içindeki seçimi ifade eder ve alıcının kendi kararına dâhil edeceği seçimi 

‘kavrayış’ olarak karşımıza çıkar.” diyerek (Zins, 2007: 481-482) enformasyonu 

“kavrayış” süreci olarak yorumlar.  

Öte yandan anlam, enformasyonun tanımlarının merkezinde yer aldığından 

(Rowley, 2007: 175), enformasyonun ilişkisel bağlantı yoluyla anlam verilmiş 

verilerden meydana geldiği ve bu “anlam”ın faydalı ya da faydasız olabileceği 

belirtilmelidir (Bellinger, vd., 2004). Yani enformasyon, “anlamı” da içerir (Törenli, 

2004: 23, 265-266). Anlam veya insan amacını temsil eden bir kavram olarak 

enformasyon “web ve diğer sayısal sistemlerde veri tabanlarının içerikleri, insan 

söyleminde konuşmacı/yazar tarafından tasarlanan ve alıcı (dinleyici/okur) tarafından 

anlaşılan/yanlış anlaşılan anlamlar/açıklamalardır.” (Zins, 2007: 480). Terranova’ya 

göre ise enformasyon basitçe anlamlandırmanın ilk aşaması değildir. Anlamın üretimini 

destekleyen ve çevreleyen ortamdır. Sadece enformasyon olmadan değil, anlamın 

alanını bütün taraflardan aşan ve zayıflatan bir enformasyonel ortamın dışında anlam 

yoktur (Terranova, 2020: 11). 

“Günlük yaşamda kurulan iletişimde, enformasyonun iletimi, anlamını ve değerini 

içerecek şekilde işlemektedir: Önemli midir?, Özümsenmiş midir?, İlginç midir?, 

Paylaşılmakta mıdır?, Yardımcı olmuş mudur?” sorularını yönelten Törenli’ye göre, bu 

ve benzeri soruların enformasyon teorisi içerisinde konu dışı olduğunu, enformasyonun 

kendi içeriğinden bağımsız olarak tanımlandığını ve fiziksel bir öğe gibi görüldüğünü 

(Törenli, 2004: 24) iddia eder. Anık’a göre ise son derece karmaşık bir örgü olan 

toplumsal sistemde etkileşim ve iletişim sınırsız ve kesiksiz anlam üretiminin hem 

nedeni hem de sonucudur. Birey, bilgi, toplum üçgeni içindeki ilişki- iletişim - etkileşim 

ağına göre, enformasyon toplumsal zeminden gelerek fizik ve metafizik bilgi 

kaynaklarını besleyen “anlam buharları”dır. Metaforik olarak “anlam buharları”, burada 

sonsuz derecede farklılık ve zenginlik içeren bireylerin zihinsel üretimleri şeklinde 
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açıklanmıştır. Fizik dünyadaki çeşitli olay ve oluşumlarla metafizik dünyaya ilişkin 

tasavvurların yorumları olan anlamlar, fizik ve metafizik bilgi kaynakları halinde 

enformasyon bulutlarının oluşumunu meydana getirir ve bu oluşum uygun koşullar hâsıl 

olduğunda, yeniden topluma geri döner (Anık, 2006: 24, 19-22). 

1.1.4.3. İletişim Sürecinde “Enformasyon”un “Anlamsal” Karşıtları ve 

Enformasyonun Faydası-Değeri 

Enformasyonun ilişkisel bağlantı yoluyla anlam verilmiş veriler olması, bu 

“anlam”ın faydalı olmak zorunda olduğu manasına gelmez (Bellinger, vd., 2004). 

Enformasyon doğası gereği verilerin ampirik ya da birincil analizi anlamını da taşımaz. 

Aynı zamanda, verilerin doğru yorumunu garanti etmez (Zins, 2007: 483). 

Enformasyon bir gerçeklik tasarımı, faydalı ya da faydasız bir anlam taşıması, 

birincil ya da ikincil veri analizini barındırışı ve yanlış yorum olasılığını doğurabilmesi 

yanında “karşıt terimler” ile de değerlendirilir. İletişim olgusunu da ilgilendiren bu 

terimler, “Yanlış Enformasyon (Misinformation) ve Yanıltıcı Enformasyon 

(Disinformation)”dur. 

Yanlış Enformasyon (Misinformation): Bir hata, istemeden ya da cehaletle 

yapılan bir yanlıştır. Oysa yanlış enformasyon (misinformation), gerçeğe aykırı 

enformasyon ya da yanlış istihbarattan oluşan yanılgıdır. 

Yanıltıcı-Kasti Enformasyon (Disinformation): Düşünceleri ve hatta politikaları 

etkileme niyetiyle yanlış enformasyonun kasten yaygınlaştırılmasıdır (Bernstein, 2009: 

70). 

Yanıltıcı-Kasti Enformasyon’un (disinformation) “inşacı ve yıkıcı” olarak da 

tanımlandığı söylenebilir. İnşacı dezenformasyonun taraflı, manipüle edilmiş veya 

düpedüz var olmayan veriler temelinde bir konsensüs ‘inşa etmeyi’ hedeflediği belirtilir. 

Bu tür bir enformasyona, bir yapıyı (örneğin bir şirketi) veya süreci (örneğin mali bir 

işlemi) destekleyen bir kampanya örnek verilebilir. Yıkıcı dezenformasyon ise, 

rahatsızlık, düzensizlik ve bölünmüşlük yaratarak ve rakip bir yapı veya süreç aleyhinde 

olumsuz düşünceler geliştirerek “yıkmayı” amaçlar. Sözgelimi rakibi kötü göstermek, 

tüketicilerin belli bir ürüne karşı güvenini yok etmeye çalışmak, bir beslenme ürününün 

(kanıtlanmamış olsa da) sağlığa zararlı olduğu bilgisini yaymak, yeni bir teknolojiye 
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karşı güvensizlik yaratmak yıkıcı bir dezenformasyon eyleminin tipik hedefleri olabilir. 

Tüm bunların stratejik değeri genel olarak düşük, taktik potansiyeliyse yüksektir 

(Morresi, 2006: 95). 

Bu kavramlar, bir kişinin, bilinçlilik/farkındalık, irade ve suçluluk durumuna 

dayalı olarak hatadan, kasten yanlış enformasyona kadar (disinformation) bir dizi süreç 

içerisinde olduğunu gösterir. 

Enformasyona zıt kavramlar, yukarıda değinilen “piramit” modeline dayalı olarak 

açıklanır. Bernstein, (2009: 70), veri, enformasyon, bilgi ve bilgelik hiyerarşisine 

tersinden bakılmasını önererek, yukarıdaki kavramlara yaklaşılması gerektiğini belirtir. 

Çünkü piramidin tam tersine çevrilmesi, tamamen bir zincir ya da piramit düzenini 

oluşturmasa da, bir dizi zıt terim üretir. Bunlar yanlış bilgilendirme, hata, cehalet ve 

aptallık olarak sıralanabilir. Örneğin kitle medyasının taşıdığı enformasyonu ele alan 

Morresi’ye göre, bu tür bir enformasyon Frankfurt Okulu’nun terimi kullandığı şekilde 

medyanın ortamda yarattığı etki anlamında değil, ama sisteme içkin bir pratik 

anlamında “manipüle edilmiş” bir özelliktedir (Morresi, 2006: 54). Böylelikle günümüz 

kitle iletişim araçları iletilerinin sorgulandığı görülür.  

1.2. ENFORMASYON TOPLUMU (INFORMATION SOCIETY) VE YENİ 

İLETİŞİM ORTAMI 

 “Enformasyon Toplumu” (Information Society) Erol Mutlu’nun ‘İletişim 

Sözlüğü’ adlı eserinde, “bilginin en değerli kaynak, üretim aracı, aynı zamanda da 

temel ürün olduğu; öyle ki, işgücünün çoğunluğunun enformasyon endüstrisinin 

işçilerinden oluştuğu ve enformasyonun diğer göstergelere göre ekonomik ve toplumsal 

olarak baskın olduğu bir toplum” (Mutlu, 2008: 94) olarak tanımlanmıştır. Ancak 

“bilgi” kavramıyla bağlantılı böyle bir tanımlama yapılması, “enformasyon 

toplumu”nun kendine özgü yapısını kavramaya yetmeyebilir. Öncelikle enformasyon 

(Information) ile bilgi (knowledge) kelimeleri arasında büyük anlam farklılığı vardır 

(Rigel, 2000b: 77). Fakat ülkemize özgü sorunlardan biri çeviriyle ilgilidir. Literatürde 

yaygın olan “information” kavramı zaman zaman “bilgi” kavramı olarak 

çevrilebilmiştir. Oysa ‘knowledge society’nin karşılığı ‘bilgi toplumu’ iken, 

‘information society’nin karşılığı ‘enformasyon toplumu’dur (M. Çakır, 2018: 22-23). 
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Porat (1978), Masuda (1981), Klapp (1986) gibi yazarlar eserlerinde İngilizce 

“information society” terimini kullanmalarına rağmen, dilimize sürekli ‘bilgi toplumu” 

olarak çevrilir. Bu şekildeki bir çeviri ya da yeğleme “bir duyarsızlığa” işaret eder 

(Rigel, 2000b: 77). Öte yandan Çakır’a göre bilgi toplumu ve enformasyon toplumu 

kavramları arasında çok büyük farklılıklar olmasa da, ‘enformasyon toplumu’nu 

kullanmanın daha doğru olacağı, çünkü enformasyonun “günümüz iletişim ortamında 

manipülatif ve dezenformatif unsurları da” kapsadığı ve bu öğelerin özellikle internet 

ortamında giderek daha da çoğaldığı aşikârdır (M. Çakır, 2018: 23). Yukarıda 

‘enformasyon’ kavramıyla ilgili yer alan tartışma ve değerlendirmelerde de bu boyutlara 

değinildiğini hatırlatmak gerekir. Öte yandan “Bilgi toplumu” kavramı, BİT sektörüne 

özgü gelişmelerin yaratacağı ivmeyle sosyo-ekonomik gelişmenin yakalanacağının 

düşünüldüğü, ‘hedef olarak bilgi toplumu’ ve bu topluma özgü ekonomik yapılanmanın 

(bilgi temelli toplum/bilgi temelli ekonomi) konduğu bir yaklaşımın ifadesidir. 

Enformasyon toplumuna yönelik kavramsallaştırmalar ise BİT ve bu teknolojilerdeki 

gelişmelerin yarattığı olanaklar, bunların doğrudan ve dolaylı etkileri, enformasyonun 

bu toplumsal yapının hammaddesi olması ve ağ yapılanması üzerine kurulu küresel 

niteliği, enformasyon (bilgi) tabanlı bir toplum olma özelliği – ya da gerekliliği- gibi 

unsurlar karakterize eder (Törenli, 2004: 220, 72). Ancak yeni iletişim teknolojilerinin 

yaygınlaşmasıyla birlikte bilgi ve enformasyon anlamında önemli bir değişim 

yaşanması ve toplumsal açıdan iki kavramın önem kazanarak merkezi bir noktaya 

gelmesinin ‘bilgi toplumu’na geçildiği ve ‘bilgi toplumu’ söyleminin yurttaşların ‘bilgili 

düzeye geleceği’ şeklindeki vaatler tartışmalıdır (Başlar, 2018: 115). 

Enformasyon toplumu olgusunun ortaya çıkışı, yaşanan değişimler ve olguyla 

ilgili tanımlamalar farklıdır. S. Braman’a göre, enformasyon toplumunun ortaya çıkışı 

üç (3) evreyi içerir: a) İlk aşama, 19. yüzyılın ortalarında başlayarak iletişimin 

elektrifikasyonuyla karakterize edilir. b) İkinci safha, teknolojilerin yöndeşmesi 

(convergence) ve enformasyon toplumunun merkeziliğini haber veren 20. yüzyılın 

ortalarının sonlarıdır. c) 1990'larla başlayan üçüncü aşama, enformasyon sistemlerinin 

birbirleriyle, ulusal sınırları aşan sistemlerle ve diğer sosyal sistemlerle uyumlu hale 

getirilmesiyle (harmonization) karakterize olur. Üçüncü aşamanın ortaya çıkmasıyla 

beraber toplumlar bir iletişim ağı içerisinde bir dönüşüme uğramıştır (Braman, 1993: 

133, 138). 
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“Enformasyon Toplumu” kavramının gündeme gelişi, II. Dünya Savaşı sonrasına 

rastlar. Kavram, özellikle bu dönemde dile getirilmeye başlanan ve 1960’larda 

yoğunlaşarak devam eden tartışmalar içerisinde sanayi toplumu sonrasında geçilmeye 

başladığı düşünülen ya da sanayi toplumundan farklı olduğu öne sürülen yeni bir 

toplumsal yapıyı tanımlamak için kullanılır. Ancak enformasyon toplumu 

kavramsallaştırmasının ilk öncüllerine, Shannon’ın kuramının yayımlandığı 1948 

tarihinde, Wiener’ın adı geçen kitabında rastlanır. McLuhan, “global köy”, 

“enformasyon çağı” gibi tanımlamalar yaparken, Alvin Toffler “üçüncü dalga”, Daniel 

Bell “sanayi sonrası toplum”, “Bilgi Tabanlı Sanayi Sonrası Toplum” adlandırmalarında 

bulunur (Törenli, 2004: 31). 

Daniel Bell’e göre, post-endüstriyel (sanayi sonrası) toplumlarda en önemli olan 

şey ‘enformasyon’dur. Çünkü Bell’e göre sanayi sonrası toplumda yüksek teknolojiye 

dayalı bir ekonomi en başta gelirken nüfusun eğitim düzeyi artış halindedir. Bu yüzden 

toplumda partizanca tutumlardan ziyade siyasal-kamusal meseleler ve bunları çözecek 

kişilere yönelik tercihler söz konusudur. Bu tür bir toplumda, endüstri toplumunun 

özelliklerinden biri olarak "kapitalistler ile işçiler, yöneticiler ile sendikalar" arasında 

yaşanan derin çatışmalar azalmaya başlamıştır (Bell, 1976: 576-579). Böylelikle sınıfsal 

çatışmalar ve ideolojik manipülasyonların sona ereceği öne sürülmüş olur (Mutlu, 2008: 

94). 

Alvin Toffler, insanlığın tarım toplumundan sanayileşmeye, ardından da "iletişim 

devrimi"nin gerçekleştirildiği bir evreye geçtiğini (Akdoğan, 1995: 48) belirterek bu 

yeni toplumsal süreci “Bilgi ve üstün sanayi çağı” olarak kavramsallaştırır 

(Fırıncıoğulları, 2017: 110). Toffler, toplumların geçirdiği evreleri “birinci dalga 

toplum”, “ikinci dalga toplum” ve “üçüncü dalga toplum” (Törenli, 2004: 35) şeklinde 

kategorize eder. Toffler’a göre yeni dönemde bilgi (enformasyon) esnek bir yapıya 

sahip en büyük zenginlik kaynağıdır. Paradan (sermaye) daha güçlü, bitmez-tükenmez 

ve artan yeni bir güç kaynağı olmuştur. Toffler, yeni dönemin gücü olarak gördüğü 

‘bilgi’nin paradan farklı olarak artan teknolojik olanaklarla birlikte daha demokratik 

dağılım gösterdiğini ve yoksulların erişimine açık olduğunu savunur. Bu yeni gücün 

daha demokratik ve adil bir toplum yaratabilme imkânını getirdiğini (Fırıncıoğulları, 

2017: 110) ileri sürer. Toffler, “doğmakta olan üstün sanayi toplumuyla bağlar 
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kurmanın” önceki sanayi toplumundan “daha hızlı devinen bir dünyayla ilişki kurmak” 

anlamına geldiğini belirtir (Toffler, 1981: 41-42). 1 

“Enformasyon toplumu”nu elektronik iletişim araçlarının, yani yeni medyanın 

egemen olduğu toplum olarak değerlendiren Marshall McLuhan, bu toplumda iletişim 

ağlarından ve veri bankalarından oluşan enformasyon hizmetlerinin artacağını, 

enformasyon endüstrisinin başat hale geleceğini ve siyasal sisteme katılımcı 

demokrasinin hâkim olacağını (Törenli, 2005: 112-113) iddia eder. Hatta McLuhan, 

1963 tarihli “Understanding Media: The Extensions of Man” başlıklı çalışmasında 

“küresel köy” adını verdiği bu toplumsal ortamda insanların “enformasyon 

toplayıcılığı” rolü üstleneceklerini ve bunun beraberinde eşitliği getireceği görüşündedir 

(Törenli, 2004: 216). 

Castells’a göre teknolojik bir dönüşümün yaşandığı bu toplumda iletişim 

sayısallaşmış, bilgisayar ağları-ileri yazılımlar-güçlendirilmiş geniş bant aktarım 

kapasitesi yaygınlaşmış, kablosuz ağlar aracılığıyla yerel-küresel iletişim internet 

erişimi özelinde her yerde ulaşılabilir olmaya başlamıştır (Castells, 2016: 92). 

Bilimsel literatürde ve gündelik yaşam içinde yaşanılan toplumu tanımlamak için 

“Bilgi toplumu, ağ toplumu, küresel toplum, kapitalist toplum, sanayi ötesi toplum, 

ulusötesi enformasyonel kapitalist toplum, endüstri sonrası toplum, postmodern toplum, 

enformasyon toplumu, internet toplumu, gözetim toplumu vb.” kavramlarla ilgili kesin 

ve ortak bir uzlaşı oluşmadığı ve oluşamayacağı için bu konudaki tartışmaların devam 

edeceği (M. Çakır, 2018: 19), ancak hangi kavram söz konusu olursa olsun sonuçta 

vurgulanmak istenenin, ‘yeni bir toplumsal dönüşüme ve bu dönüşümün yaşandığı 

döneme, çağa tanıklık etmenin’ olduğudur (Törenli, 2004: 265). Diğer yandan 

günümüzde bu gelişmeye birçok toplum kayıtsız kalmamıştır. Organisation for 

Economic Co-operation and Development-Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü’nün 

(OECD) “Dijital Ekonomi Görünümü (Digital Economy Outlook)” adlı araştırmasına 

göre günümüzde dünyadaki ekonomik krizlerin devam eden etkilerine rağmen devletler 

                                                            
1 Toffler, “… biz değişimin yalnızca kapsamını ve ölçüsünü genişletmekle kalmadık, onun hızını da 
değiştirdik… öylesine hızlandırılmış bir değişim ki, zaman duygumuzu etkiledi; günlük yaşam 
tempomuzu kökünden değiştirdi; çevremizdeki dünyayı algılayış yöntemlerimizi farklılaştırdı. Artık 
geçmişteki insanlar gibi algılamıyoruz yaşamı… söz konusu hız, kalıcı olmama- geçicilik- olayının 
nedenidir; diğer insanlarla, varlıklarla, düşünce evreniyle, sanat ve değerlerle olan ilişkilerimizi kökünden 
etkiler bir biçimde bilincimize sızmakta, katılmaktadır.” (Toffler, 1981: 35, 22) yorumunda bulunur. 
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enformasyon toplumu olma açısından birtakım çabalar içerisindedirler. Bilişim 

teknolojisi hizmetleri büyümeye ve olumlu bir görünümü pekiştirmeye devam eder. 

Hızla gelişen iletişim altyapıları ve hizmetler, yeni bir veri dalgası için güncellenir. 

Dijital inovasyon ve yeni iş modelleri, iş ve ticareti de içerecek şekilde dönüşümü ileri 

taşırlar (www.bilgitoplumu.gov.tr, 24 Kasım 2017). 

1.2.1. Enformasyon Toplumu ve Değişen İletişim Ortamı 

Enformasyon toplumuyla ilgili 20. Yüzyılda ilk başta kitle iletişim araçları 

üzerinden “nitelemeler” yapılmıştır. Örneğin, 1926 yılında ortaya çıkan, 1950'lerde 

yaygın hale gelen televizyonla birlikte yeni dönem bir "televizyon çağı" olarak 

nitelenmiştir (Akdoğan, 1995: 48). 20. yüzyılın ortalarından itibaren ise bilişim 

teknolojileri ve/veya yeni medya alanındaki gelişmelerle (uydu yayıncılığında, 

bilgisayar teknolojisinde, sayısal televizyonda, fiber-optik teknolojisinde, sayısal ağlar 

ya da internet gibi alanlarda yaşanan gelişmeler) birlikte hizmetler alanında üretim-

tüketim patlaması yaşanmıştır (Törenli, 2005: 12- 13). İletişim teknolojileri, kitle 

iletişimi, iletişim sektörleri, araçları gibi hususlar enformasyon toplumunun 

parametreleri arasında yer almaya başlamıştır (Törenli, 2004: 46-49). 

Enformasyon toplumu olgusuyla ilişkili iletişim alanında yaşanan değişimler ve 

gelişmeler bu yüzden dikkat çekicidir.  

Medya ve yayıncılık, telekomünikasyon, müzik ve sinema, turizm, reklamcılık, 

pazarlama, bankacılık, hatta enerji alanındaki birleşmeler yoluyla yapılan yeni üretim 

ilişkileri ve bu ilişkileri işlevsel kılacak yeni medya teknolojilerinin getirdiği olanaklar 

çerçevesinde medya enformasyonu “akışkanlık” kazanmıştır (Törenli, 2005: 100). 

Toffler’a göre, enformasyonun “hızı ve akışkanlığı” ile güçlenen iletişim hiyerarşiyi ve 

bürokrasiyi atlayacak özelliğe (Fırıncıoğulları, 2017: 115) bürünmüştür. Yeni iletişim 

ortam ve teknolojilerinin ivme kazanmasıyla birlikte medya sektöründe iletişim 

araçlarının bilgisayar sistemleri ve telekomünikasyon teknikleriyle yöndeşmesi, sayısal 

teknolojinin iletişim araçlarında sağladığı hız, depolama, çeşitlilik, veri, görüntü, ses ve 

metnin bir arada daha verimli bir şekilde kullanıldığı multimedya sanayiyle birlikte 

haber bürolarının organizasyon yapıları, haberin üretimi, sunumu ve yeni iletişim 

teknolojilerinin sunduğu olanaklara bağlı olarak okuyucu eylemlerinde bir takım 
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değişiklikler olmuştur. Tüm bu gelişmeler çerçevesinde gazetecilik pratikleri de 

dönüşmüştür (Yıldırım, 2010: 230). 

Bu toplumsal süreç içerisinde iletişim alanında yaşanan gelişmeleri açıklayan 

yöndeşme-yakınsama ve sayısallaşma gibi bir takım kavramlar vardır. Bu kavramlara 

kısaca değinilecek olursa; 

Yöndeşme (Convergence): 1970’lerde BİT kullanımını yaygınlaştıran (Törenli, 

2004: 55) ve iletişim bilimleri literatüründe özellikle 90'lı yıllardan itibaren sıkça 

kullanılmaya başlayan yöndeşme (convergence) (Yıldırım, 2010: 231), 

telekomünikasyon/bilgi-işlem/yayıncılık alanlarının, bu alanlara yönelik 

ürün/hizmetlerin, iletişime ve bilgisayara özgü işlevlerin, medyanın farklı kollarının 

birleşip bütünleşmesi anlamına gelir (Törenli, 2005: 95). Bu süreçte kullanıcılara 

sunulan bir hizmet tek bir şebekeyi değil birden çok şebekenin olanakları kullanılarak 

sunulur. Teknik altyapılar yakınsamanın etkisiyle bütünleşirken aynı zamanda 

düzenlemeler ve düzenleyici kurumlar da birleşirler (T.C. Ulaştırma Bakanlığı, 2011: 

145). Yöndeşme, farklı iletişim platformlarının temel olarak benzer türde hizmetleri 

taşıyabilme özelliği olarak da ifade edilir. Yöndeşmeyle birlikte; üç ayrı alanı temsil 

eden yayıncılık (gazete, radyo, televizyon), telekomünikasyon ve veri işlem sektörleri iç 

içe geçmiştir. Bu durumun sonucu olarak önceden ayrı ve farklı dünyaları olan 

yayıncılar, kablo şirketleri, eğlence firmaları, telefon taşıyıcıları, bilgisayar üreticileri ve 

internet kullanıcıları bir araya gelmiştir.  

Sayısallaşma: Yöndeşme olgusunu mümkün kılacak bir olgu olarak sayısallaşma 

(Yıldırım, 2010: 231), sürecinde bilgi-işlem, modern iletişim sistemlerinin merkezi 

öğesi durumuna gelmiş; işlevler arasındaki ayrım ortadan kalkmıştır (Törenli, 2005: 

95). Çeşitli ses, görüntü ve metinlerin sayısal olarak kodlanarak aynı platformda 

bütünleştirilebilmesi (Yıldırım, 2010: 231) ya da birleştirilmesi, ayrıştırılması, 

gerektiğinde yeniden ve farklı kompozisyonlarda birleştirilmesi kolaylaşmış ve 

hızlanmıştır (Törenli, 2005: 95). Sayısal olan, görsel-işitsel ortamın tüm alanlarına 

yayılmıştır (Virilio, 2003: 107).  
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1.2.1.1. Medya Ekolojisi İçerisinde Kitle İletişiminde Yaşanan Değişmeler 

Günümüz medya ekolojisinde kitle iletişimi yeni medyanın gelişimi, geleneksel 

medyayla ilişkisi ve çeşitli durumlarla ilişkili olarak değerlendirilir. Bu yüzden yeni 

medyayla beraber kitle iletişiminde enformasyonun üretilmesinden tüketilmesine kadar 

bir dizi temel boyutlara özetle değinmek gerekir.  

Enformasyon toplumu; yeni medyanın günlük yaşam pratiğine girdiği dönemdir. 

Enformasyonun toplanması, işlenmesi ve dağıtım süreçlerinde devreye giren yeni 

medya teknolojilerinin ortaya çıktığı dönem, aynı zamanda “düzenlenmiş ve iletilmiş 

çok sayıda veri” anlamında enformasyonun üretimi ve dağıtımı ile ilgili etkinliklerin 

sayısal veriler halinde dökümünün yapılabileceği, “sayısallaştırılabileceği”, sayılarla 

kanıtlanabileceği dönemdir (Törenli, 2005: 9-10). Yeni medya; internet, web siteleri, 

bilgisayar, çoklu medya, bilgisayar oyunları, CD-ROM, DVD, sanal gerçeklik gibi 

çeşitli araç ve ortamlar ekseninde bilgisayar aracılı üretim, dağıtım ve yayın aşamalarını 

içeren bir kavramdır. Aynı zamanda tüm kültürlerin ürün, dağıtım ve iletişim 

biçimlerini bilgisayar aracılı dönüştüren bir süreçtir. Yeni medya; iletişimin erişim, 

işleme, depolama ve dağıtım şeklindeki tüm aşamalarını etkileyen bir devrim olarak 

değerlendirilirken, aynı zamanda görüntü, hareketli görüntü, ses ve ortamsal yapıları 

etkiler (Manovich, 2001: 18-19). Yeni medyayı, yazılı, sözlü ve görsel, basın ve yayın 

ile ilgili eski iletişim ortamlarının birleşiminden oluştuğu için daha çok melez (hybrid) 

bir yapı olarak tarif etmek mümkündür (Kılınç ve Kılınç, 2018: 10). Yeni medya, 

alışveriş, boş zamanın değerlendirilmesi, eğlence, ev bütçesinin denetimi, günlük 

programların uygulanması, güncel haberlerin öğrenilmesi gibi etkinlikler içinde 

gündelik yaşamımızın hemen her alanına girmiştir. Bilgi-işlem teknolojisi 

enformasyonun depolanması, işlenmesi ve geri alınması sırasında kullanılan geleneksel, 

yavaş yöntemlerin ortadan kaldırılmasına yardımcı olmuştur (Törenli, 2005: 103-104). 

Yeni medyaya temel oluşturan bu gelişmelerin ardında yatan çeşitli ana 

yönsemeler mevcuttur. Bunlar; 1- Maliyetlerin düşüşü, performansın hızlı yükselişi; 2- 

İletişimin, iletişim medyasının, ürün ve hizmetlerinin bütünleşmesi; 3- Mikro-elektronik 

alanındaki küçülme ve minyatürleşme sonucunda bilgisayar ve diğer elektronik iletişim 

araçları ve ürünlerinin taşınabilirliğinin yayınlanışı; 4- Bu araçları kullanımın 

kolaylaşması; 5- Mesaj alışverişinde kullanılan şebekeler ve bu şebekelerin birbirleriyle 
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bağlantısının (internet) yaygınlaşması; 6- İletişim kapasitesi ve verimliliği artışı; 7- 

Hedefleme yeteneğinin artmasıdır (Törenli, 2005: 94-96; Törenli, 2004: 54). 

Yeni medya ve eski medya ilişkisini değerlendiren Fidler, iletişim sistemi bütünü 

içerisinde yeni medyanın bağımsız ve kendiliğinden ortaya çıkmadığını belirtir. Buna 

göre yeni medya, tedrici olarak eski medyanın yavaş yavaş metamorfoz geçirmesi ile 

ortaya çıkar. Yeni iletişim medyası ortaya çıktığında, eski biçimlerin genelde ortadan 

kalkmadıkları, aksine değişmeyi ve uyum sağlamayı sürdürdükleri dile getirilir 

(Yıldırım, 2010: 249). Diğer yandan yeni medya sayısal televizyondan internete kadar 

çoklu ortam (multimedya) türü farklı seçeneklerle “yeni” olmanın ötesinde “eski” 

medyayı ya da kitle iletişimi adı verilen yazılı/görsel-işitsel iletişim araçlarını (gazete, 

radyo ve televizyon yayıncılığını) çok daha farklı boyutlara taşıma olanağına sahiptir 

(Törenli, 2005: 97). Bu yüzden yeni iletişim araçları ile kitle iletişim araçları farklılıklar 

da ortadan kalkmaya başlamıştır (Törenli, 2004: 82). Ayrıca internet teknolojisinin 

entegre edilmesiyle günümüzde taşınabilir, hareketli (mobil) her türlü kitle iletişim 

aracından sosyal paylaşım ağlarına erişmek mümkündür (Kırık, 2017: 236-240).  

Yeni medya, kitle iletişim araçlarına eklemlenen teknolojik özellikler anlamında 

bu araçların-ortamların kendi içlerindeki kompozisyonu değiştirmiştir. Geçmişte 

televizyon ve radyo haber medyası anlamında günümüz yeni medya yayıncılığına oranla 

belli bir sınırlılık içerirken iken, haber akışı kesintisiz canlı haber trafiğiyle 1980’lerden 

başlayarak özellikle küresel ölçekte sağlanabilen, yeni medya desteğindeki yeni iletişim 

ortamına özgü bir gelişme olmuştur (Törenli, 2005: 97). Kitle iletişim ortamında yeni 

medya kullanımının artmasıyla beraber, örneğin haber alma amacıyla radyo, gazete, 

televizyon gibi geleneksel medya araçlarını kullanlarının oranında azalma internet ve 

sosyal medya kanallarını kullanların oranında hızlı bir artma olduğu da (T.C. Kalkınma 

Bakanlığı, 2014: 29) belirtilir. Fakat yeni medyanın yaşama girmesiyle birlikte 

enformasyon ve haber üretimi ve tüketiminde çeşitli farklı süreç ve durumlar olsa da, 

yeni-geleneksel ayrımı yapılan medya ortam ve araçlarının ilişkili hale geldiği 

yukarıdaki değerlendirmeler çerçevesinde söylenebilir.  
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1.2.1.2. Enformasyon Toplumu Olgusu Açısından Türkiye’nin Durumu ve Yeni 

İletişim Ortamı 

Türkiye’nin 21. Yüzyıl başlarında “yarı sanayileşmiş bir ülke” olarak “dijital 

devrim” olarak adlandırılan yeni bir süreçle yüz yüze geldiği (Akgül, 2019: 232-233); 

günümüzde ise “bilgi toplumuna dönüşüm’ adı altında bilgi iletişim teknolojilerinin 

kullanımı ve etkilerinden bilişim sektörünün gelişimine kadar çeşitli konularda 

dönüşüm alanlarını farkla göstergelerle takip ettiği” (http://www.bilgitoplumu.gov.tr, 

2014) belirtilir. Türkiye açısından, “bilgi toplumu” kavramının “küresel çapta kabul 

gören tek bir tanımı olmasa” da (BTK, 15 Aralık 2017) ülkemizin enformasyon toplumu 

olgusu bağlamındaki durumunu kısaca incelemek gerekebilir.  

1.2.1.2.1. Enformasyon Toplumu Sürecinde Türkiye’deki Dönemsel Gelişmeler 

1980’li Yıllar: Türkiye’nin enformasyon toplumu açısından 80’li yıllara kadar 

pek bir faaliyet içerisinde olmadığı belirtilebilir. Sadece 1970’li yılların başında bir 

otomasyon olarak nüfus idaresinin bilgisayarlaşması ve ülke genelinde birbirine 

bağlaması olarak tanımlanabilecek Merkezi Nüfus İstatistikleri Projesi’nin (MERNİS) 

başlatıldığı (Demirhan ve Türkoğlu, 2014: 241) bilinir. 1980’li yıllar ise Türkiye’nin 

ülke yönetimi ve sosyo-ekonomik yapılanma modeli anlamında yeni liberal söylemin 

etkisiyle önemli bir yapısal dönüşümü yaşamaya başladığı bir dönem olmuştur (Törenli, 

2005: 17). 1980’lerin ikinci yarısından itibaren ülkede teknoloji ve bilişim hizmetleri 

yeniden ele alınmış ve uygulama alanları içinde çalışmalar başlamıştır (Akgül, 2019: 

215). Türkiye piyasasına ilk kişisel bilgisayarlar 1980 ortalarında girmiştir. Ege 

Üniversitesi aracılığıyla 1986’da kurulan TÜVEKA (Türkiye Üniversiteler ve Araştırma 

Kurumları Ağı) Türkiye’ye internet erişimi altyapısının öncülü olmuştur (Saka, 2019: 5-

6). Türkiye’de 1980-1990 yılları arasında e-devlet uygulamaları gibi projeler üzerine 

araştırma-geliştirme faaliyetleri başlar (Çarıkçı ve Yavuz, 2010: 120).  

1990’lı Yıllar: “Ülkemizde Bilgi Toplumuna Dönüşüm” adı altındaki çabalar, 

özellikle 1990′lı yılların ikinci yarısından itibaren artmıştır 

(http://www.bilgitoplumu.gov.tr, 2014). 1990’lı yıllardan sonra bilişim altyapısına 

yatırımlar yapılmıştır. Bu dönemde bilgisayar ve internet kullanım oranları artmış ve 

bazı devlet kurumları hizmetlerini elektronik ortamlarda vermeye başlamışlardır 
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(Akgül, 2019: 215). 12 Nisan 1993’te ise ilk defa Orta Doğu Teknik Üniversitesi 

(ODTÜ) ve ABD’de National Science Foundation Network arasında kiralık bir hat 

üzerinden internet bağlantısı sağlanmıştır (Akgül, 2019: 216 ve Denizer, 2019: 418). 

Türkiye’de telekomünikasyon alanında teknolojik bir dönüşümün hazırlayıcısı GSM 

cep telefonları ilk kez 1992 yılında Almanya ve Fransa’nın ardından 1994 yılında 

Türkiye’de kullanılmaya başlamıştır (Törenli, 2005: 118-119). 1995 yılında Türkiye’nin 

ilk internet servis sağlayıcısı TRNET kurulmuştur (Saka, 2019: 9). Bu süreçte internet 

bağlantısı olan özel kuruluşların sayısı giderek artarken, 1996’da Türk Telekom’un 

TURNET Projesi ile ticari kuruluşlar ve internet servis sağlayıcıları internetten 

faydalanabilir hale gelmiş ve internet hayatımıza girmeye başlamıştır (Denizer, 2019: 

418). İnternet bağlantısının vatandaşlara açılması 1996 yılına tekabül eder. 1996 

sonlarından itibaren günlük gazete ve dergiler internet sitelerini faaliyete geçirmişlerdir. 

İnternet bağlantı hızının düşük olmasına rağmen internet üzerinden radyo ve TV 

yayımcılığı da bu tarihlerde denenmeye başlamıştır. 1997 ortalarından itibaren internet 

ticari kullanıma açılmış, birçok banka kişisel bankacılık hizmeti vermiştir. Aynı yılın 

sonlarına doğru ise bazı popüler alışveriş merkezleri internet üzerinden alışveriş 

imkânları sunmuştur (Saka, 2019: 9, 19). Bu dönemde çeşitli raporlar ve araştırmaların 

yanı sıra, bu toplumsal hedefin belli unsurlarının koordinasyonuna yönelik çalışmalar 

ön plana çıkmıştır (Karadeniz ve Yılmaz, 2016: 62). 2 

2000’li Yıllar ve Günümüz: Enformasyon toplumunu yapılandırmada 

teknolojinin tek başına yeterli olmadığı, sosyo-ekonomik boyutunun önemli olduğu 

daha sık ifade edilmiştir. Tartışmaların politik gündemin üst sıralarına taşınması süreci 

90’lı yılların sonları ile 2000’li yıların başlarında birkaç yıl içinde olgunlaşmıştır. Öte 

yandan “enformasyon toplumu” sosyo-ekonomik kalkınma için yönetimlere yeni 

olanaklar ve politika araçları sundukça, bu durum kaynak yaratma-kâr elde etme 

açısından özel sektör için de çekici hale gelmiştir. Yeni hizmetler sunma ve siyasi 

                                                            
2 Bunlar şöyle özetlenebilir; 1993 Yılı: Başbakan başkanlığında toplanan Bilim ve Teknoloji Yüksek 
Kurulu (BTYK) tarafından ‘bilgi teknolojilerini öncelikli alan ilan etmesi (Törenli, 2004: 223); “Bilişim 
ve Ekonomik Modernizasyon Raporu”; 1955 Yılı: Türkiye Bilimler Akademisi Başkanlığı (TÜBA), 
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ve Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı 
(TTGV) tarafından oluşturulan Bilim, Teknoloji, Sanayi Politikaları Platformu 
(http://www.bilgitoplumu.gov.tr, 2019); 1996 Yılı: Başbakanlık yazısıyla Enformasyon Politikası ve 
Enformasyon Altyapısı Master Planı çalışması (http://www.edevlet.gov.tr, TUENA, 1996-1999); 1999 
Yılı: Türkiye Ulusal Enformasyon Altyapısı Anaplanı’nın (TUENA) tamamlanması; 1998 Yılı: 
Elektronik Ticaret Koordinasyon Kurulu (1998-2002), Kamu-Net Üst Kurulu ve Kamu-Net Teknik 
Kurulu’nun oluşturulması (http://www.bilgitoplumu.gov.tr, 2019). 
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iktidarı bu politikaları hayata geçirme yönünde etkileme gücü değer kazanmaya 

başladıkça, tartışmalar da “kurumsallaşma yönünde” gelişmeyi zorlayan bir çizgiye 

odaklanmıştır (Törenli, 2004: 227). OECD’nin ‘Dijital Ekonomi Görünümü (Digital 

Economy Outlook)’ adlı çalışmasına göre günümüzde devletler, dijital dönüşümün 

getirdiği fırsatlar ve zorluklar farkındadırlar (www.bilgitoplumu.gov.tr, 24 Kasım 

2017). Bu noktada 2000’li yıllardan itibaren bilgi, iletişim ve teknolojileri açısından 

Türkiye’de birtakım tarihsel gelişmeler yaşanmaya devam etmiş ve ulusal ve 

uluslararası çapta çeşitli çalışmalar/faaliyetler gerçekleştirilmiştir. 

Bunları genel olarak özetlemek gerekirse; 2003 yılı Mart ayında Kalkınma 

Bakanlığı bünyesinde Bilgi Toplumu Dairesi (BTD) kurulmuştur 

(http://www.bilgitoplumu.gov.tr, 2014). 2005 yılında Türk Telekom özelleştirilmiştir. 

Özelleştirmenin ardından sektördeki farklı işletmecilerin farklı altyapılarının birbirlerine 

bağlanabilmesi için “Arabağlantı”, altyapı ve tesislerin ortak kullanımı için “Tesis 

Paylaşımı ve Ortak Yerleşim”, erişim şebekelerinin ortak kullanımı için ise “Yerel Ağın 

Paylaşıma Açılması” ve “Numara Taşınabilirliği” gibi yeni kavramlar gündeme gelmiş 

ve uygulamalar başlamıştır. Mayıs 2007’de 5651 sayılı “İnternet Ortamında Yapılan 

Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi 

Hakkında Kanun” yürürlüğe girmiştir. Haziran 2008’de Türksat 3A uydusu fırlatılmıştır 

(T.C. Ulaştırma Bakanlığı, 2011: 146-147). Türkiye’de “Telekomünikasyon sektörünü 

düzenleme ve denetleme fonksiyonunun bağımsız bir idari otorite tarafından 

yürütülmesi” amacıyla Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ve ona bağlı 

Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) kurulmuştur (Saka, 2019: 23). Bütün e-

devlet faaliyetlerinin tek merkezden yürütülüşünü hızlandıracak şekilde 2008 Aralık 

ayında “E-Devlet Kapısı Projesi hizmete girmiştir (Akgül, 2019: 216). 2009 yılından 

itibaren 3G teknolojisi ile mobil genişbant internet hizmeti hayatımıza girmiştir (T.C. 

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, 2020). Türkiye’de internet teknolojisi 

özellikle 2000’li yıllardan itibaren yaygınlaşmaya başlamış, ADSL sisteminin ortaya 

çıkması ve abonelik ücretlerinde meydana gelen düşüş bu teknolojinin geniş kitleler 

tarafından aktif olarak kullanılmasını sağlamıştır (Kırık, 2017: 256). Temmuz 2010’da 

Yalın DSL Düzenlemesi yapılmış, Tüketici Hakları Yönetmeliği yayımlanmıştır (T.C. 

Ulaştırma Bakanlığı, 2011: 146-147). BİT alanında üniversitelerde ön lisans ve lisans 

düzeyinde eğitim görmüş insan kaynağı arzı son dönemde giderek artmış; mezun sayısı 
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2006-2012 döneminde yüzde 60,9 artış kaydetmiştir. Eğitim alanında Şubat 2012’de 

FATİH Projesi3 pilot olarak uygulanmaya başlanmıştır (T.C. Kalkınma Bakanlığı, 2014: 

41, 47). 

“Üçüncü nesil” cep telefonları olarak bilinen “3G” teknolojisini (Törenli, 2005: 

118-119) geride bırakacak şekilde 1 Nisan 2016 tarihinden itibaren Türkiye’de 4.5G 

hizmeti devreye girmiştir (BTK Basın Açıklaması, 2017). 15 Temmuz 2016 tarihindeki 

darbe girişiminden sonra TİB kapatılmış, BTK tek yetkili kurum haline gelmiştir (Saka, 

2019: 23). Yüksek hızda internet hizmeti sunulmasına imkân veren fiber kablo 

uzunluğu 2007 yılında 106 bin km seviyesinde iken 2018 yılında 335 bin km’ye 

çıkmıştır (T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, 2020). Yapılan altyapı 

yatırımlarıyla internet erişiminde çevirmeli bağlantıdan genişbant internete geçiş 

yapılmış, böylece 56 Kbit/sn bağlantı dönemi tarih olup, 1000 Mbit/sn bağlantı hızı 

verilir hale gelmiştir. Genişbantta abone sayısı 2003 yılında 20 bin seviyesinde iken, 

2018 yılı Haziran ayında 71.8 milyona yaklaşmıştır. Bu abonelerden yaklaşık 12.7 

milyonu sabit ve 59.1 milyonu ise mobil genişbant abonesidir. 

Türkiye’nin enformasyon toplumuna geçiş sürecini hızlandırmak için Devlet’in 

karar vericileri ve icra edicileri tarafından iletişim teknolojilerinin yaygınlaştırılması ve 

mobil teknolojilerde yerlilik şartı gibi düzenlemeler ile ülkemizin yerli ve milli bir 

altyapıya kavuşturulması hedeflenlenmiştir. 4.5G’nin ardından 5G ve ötesi teknolojisi 

için kamu, üniversite, üreticiler, işletmeciler ve ilgili sivil toplum kuruluşları işbirlikleri 

(T.C. Ulaştırma Bakanlığı, 2018: 572, 568, 623-624) ve mutabakat anlaşmaları (BTK 

Duyurusu, 28 Mayıs 2018) yaparlarken AR-GE çalışmaları gerçekleştiriliyor (BTK 

Duyurusu, 14 Mart 2019). Devlet tarafından fiber yatırımlar destekleniyor ve fiber 

altyapı hızlı bir şekilde geliştirilmeye çalışılıyor (T.C. Ulaştırma Bakanlığı, 2018: 568). 

“Türkiye Ulaşım ve İletişim Stratejisi Hedef 2023” raporunda bilgi ve İletişim 

sektöründe oldukça hızlı ve kapsamlı teknolojik değişimler ve gelişmelerin ülkelerin 

uzun vadeli öngörülerde bulunulmasını zorlaştırdığı ve bu bağlamda 2023 sonrası 

tahminler ve öngörülerde bulunmanın özellikle bilgi ve iletişim sektöründe oldukça zor 

olduğu ifade edilmiştir (T.C. Ulaştırma Bakanlığı, 2011: 56-157, 165-166). T.C. 

                                                            
3 Proje kapsamında Türkiye’deki tüm dersliklere akıllı tahta yerleştirilmesi, ortaokul ve lise düzeyindeki 
10,6 milyon öğrenciye tablet bilgisayar dağıtılması ve eğitimin bilişim destekli olarak geliştirilmesi 
hedeflenmiştir (T.C. Kalkınma Bakanlığı, 2014: 41). 
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Ulaştırma Bakanlığı tarafından yayınlanan “Ulaşan ve Erişen Türkiye” başlıklı raporda 

temel politika alanları olarak bilgi teknolojileri, haberleşme ve posta hizmetleri 

sektörleri başta gelirler. Bunlar; “BİT altyapısının oluşturulması, sayısal uçurumun 

ortadan kaldırılması, tüketici ve kişisel verilerin korunması, sektörde etkin rekabet, siber 

güvenlik, Ar-Ge'ye destek, posta hizmetlerinin geliştirilmesi, e-Devlet, akıllı altyapılar, 

bilgisayar becerisi, 5G” (T.C. Ulaştırma Bakanlığı, 2018: 578-579) şeklinde 

özetlenebilir.4 

1.2.1.2.2. Türkiye’deki Medya-İletişim Ortamı 

Türkiye’de yeni iletişim ortamı ve haber medyası kullanımını ilgilendiren çeşitli 

istatistikler değerlendirilmeye çalışılmıştır. Bunun için TÜİK ve çeşitli uluslararası 

kuruluşların istatistikleri temel alınmıştır. 

TÜİK Radyo ve Televizyon Kurum İstatistikleri 2015 yılı geçici sonuçlarına göre 

faal olan radyo ve televizyon kurumu sayısı ise 1268’dir. Buna göre, yayın kurumlarının 

%73,7‘si karasal yayın, %26,3’ü ise sadece uydu, kablolu veya internet üzerinden yayın 

yapan kurumlardır. Aynı istatistiklere göre, karasal yayın yapan kurumların %78,3’ü 

radyo yayıncılığı gerçekleştirirler. Ayrıca karasal yayın yapan kurumların %80,6'sını 

yerel yayın kurumları, %11,7’sini bölgesel yayın kurumları, %7,7'sini ulusal yayın 

kurumları oluşturur. Burada ulusal yayın kurumlarının karasal yayıncılıktaki oranları 

düşüktür. Ancak ulusal yayın kurumlarının toplam istihdamdaki payı %63,3’tür. 

                                                            
4 Türkiye’de 2000’li yıllardan itibaren ulusal/uluslararası düzeyde devlet öncülüğünde gerçekleştirilen 
diğer çeşitli projeler ve eylem planları özetle şunlardır: 2001 Yılı: e-Avrupa girişimine paralel olarak 
(Akgül, 2019: 216) Başbakanlığın 9.10.2001 tarihli ve 352 sayılı Genelgesi’yle e-Türkiye Girişimi Eylem 
Planı başlatılması (http://www.bilgitoplumu.gov.tr, 2019); 2002 Yılı: 58. Hükümet tarafından hazırlanan 
Acil Eylem Planı’nda e-Dönüşüm Türkiye Projesi’ne yer verilmesi; 2003 Yılı: 4 Aralık 2003 tarih ve 
2003/48 sayılı Başbakanlık Genelgesiyle e-Dönüşüm Türkiye Projesi 2003-2004 Kısa Dönem Eylem 
Planı’nın (KDEP) uygulamaya konması; 2005 yılı Eylem Planı hazırlanması ve uygulanması; 2005-2006 
Yılları: 2006-2010 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı’nın hazırlanarak 2006 yılı Temmuz ayında 
2006/38 sayılı Yüksek Planlama Kurulu kararı ile yürürlüğe konması (http://www.bilgitoplumu.gov.tr, 
2019); 2003/48 sayılı Başbakanlık Genelgesi ve sonrasında 2007/7 sayılı Başbakanlık Genelgesiyle e-
Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu, Dönüşüm Liderleri Kurulu ve Danışma Kurulu oluşturulması; Türkiye’nin 
2007-2013 yılları arasında bilişim alanında AB tarafından yürütülen, Bilgi ve İletişim Teknolojileri 
Politika Destek Programı'na (ICT PSP) 2009 yılından itibaren katılım sağlaması 
(www.bilgitoplumu.gov.tr, 19 Temmuz 2014 Basın Bülteni); 2014-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve 
Eylem Planı’nın uygulanması (http://www.bilgitoplumu.gov.tr, 2019); 2014 Yılı: 2014-2018 Türkiye 
Hayat Boyu Öğrenme Strateji Belgesi ve Eylem Planı yayımlanması (T.C. Kalkınma Bakanlığı, 2014: 
55); 2016-2019 Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı hazırlanmASI (www.dijitaldonusum.gov.tr, 
2019); 2017 Yılı: “Ulusal Genişbant Stratejisi ve Eylem Planı’nın (2017-2020) resmen uygulamaya 
geçirilmesi (T.C. Ulaştırma Bakanlığı, 2018: 618). 
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Programcılık ve yayıncılık faaliyetlerinde, toplam katma değerin %90,2'sini ulusal 

yayın yapan kurumlar oluşturmuştur (TÜİK Haber Bülteni, 2016). Ulusal ya da yaygın 

türdeki radyo ve televizyon kuruluşlarının yerel radyo ve televizyonlara göre istihdam 

payı ve katma değer açısından üstün konumda olduğu söylenebilir. 

TÜİK Yazılı Medya İstatistikleri 2018 yılı verilerine gazete ve dergi sayısı, 2018 

yılında 2017 yılına göre %2,6 azalarak 5 bin 962 olmuştur. Bu yayınların %58,7'sini 

dergiler oluşturur. Gazete ve dergilerin tirajı, 2018 yılında 2017 yılına göre %17,6 

azalmıştır. Ülkemizde 2018 yılında yayımlanan gazete ve dergilerin yıllık toplam tirajı 

1 milyar 368 milyon 287 bin 463 olup, bunun %94,2'sini gazeteler oluşturur. 

Yayınlanan gazetelerin %87,8'i siyasi/haber/güncel, %2,2'si yerel yönetim, %1,9'u 

sektörel/mesleki içerikli olurken, dergilerin %17,5'i sektörel/mesleki, %13,8'i akademik, 

%8,5'i eğitim/sınav içerikli yayımlanmıştır (TÜİK Haber Bülteni, 2019). 

Türkiye’de medya ortamı çerçevesinde kullanılan mecralarla ilgili önbilgi olması 

bakımından yapılan “kültür harcamaları”yla ilgili istatistikler dikkat çekicidir. Çünkü 

yukarıda yer verilen radyo ve televizyon kuruluşları sayı ve özellikleri ile yazılı 

medyayla ilgili istatistikler tek başına yeterli değildir. Buna göre, TÜİK’in “Kültür 

Ekonomisi, 2017” verilerine göre, medya, iletişim ve yayın hizmetlerine yapılan 

harcamalar başta gelirler. Kültür harcamaları 2017 yılında 2016 yılına oranla %19,4 

artarak 44 milyar 75 milyon 130 bin TL’dir. 2017 yılında 2016 yılına göre %8,7 artarak 

15 milyar 308 milyon 307 bin TL olan hanehalkı kültür harcamalarının dağılımına 

bakıldığında; “televizyon ve TV yayın giderleri” %31,2, “kitap, gazete ve dergi” %14,7, 

“kablolu/özel TV yayın hizmetlerine” ödenen ücretler %12, “veri işlem ekipmanları” 

%10,9’dur. Bu harcamaları “kırtasiye ve çizim malzemeleri” %10,1, “sinema, tiyatro ve 

konser” %5,6’lık payla takip etmiştir (TÜİK Haber Bülteni, 2017). 

TÜİK’in Hane Halkı Bilişim Teknolojileri (BT) Kullanım Araştırması 2019 

verilerine göre, Türkiye'de internet kullanan kişi sayısı % 75,3'tür. Bireyler internette 

alışveriş yapmanın yanı sıra elektronik araçlar, kitap, e-kitap, dergi, gazeteden 

yararlanırlar (TÜİK Haber Bülteni, 2019). 2017 yılı sonuçlarına göre ise Türkiye’de 

İnternet kullanan bireylerin internet kullanım amaçlarında sosyal medya kullanımı 

yüzde 83,7 ile ilk sırada yer alırken, onu yüzde 69,6 ile sağlıkla ilgili bilgi arama ve 
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yüzde 68,2 ile de haber, gazete ve dergi okuma gelir (T.C. Kalkınma Bakanlığı, 2018: 

199).  

Bireyler haber alma ihtiyaçlarını karşılamak için yeni iletişim teknolojilerinin 

beraberinde getirdiği alternatif mecraları ağırlıklı kullanırlar (Dumanlı Kürkçü, 2016b: 

471-472). Reuters’ın 2020 Yılı Dijital Haber Raporu’na göre (Reuters Institute Digital 

News Report 2020) Türkiye’de yeni medya haber kullanımında önceliklidir. Türkiye’de 

haber kaynağı olarak kullanılan ortamlar sırasıyla; çevrimiçi kaynaklar % 85, TV % 68, 

sosyal medya % 58, yazılı/basılı medya % 42 şeklindedir. Çevrimiçi ortamda haberlerin 

% 57'si sosyal medya, e-posta veya mesajlaşma yoluyla paylaşılır. Haber için kullanılan 

araçlar arasında mobil telefon % 72’lik oranla birinci sıradadır. Diğer yandan yeni 

medyanın haber tüketiminde ağırlıklı kullanılması, geleneksel araçların bu konuda 

önemini yitirdiğini göstermez. Aynı raporda göre çevrimiçi haberler, kent örnekleminde 

yaygın bir şeklide kullanılsa da, Türkiye genelinde televizyon hala önemli bir haber 

kaynağıdır. Basılı gazetelerin kullanımı düşüş gösterse de diğer ülkelere göre okuma 

oranı daha iyi durumdadır (Newman, 2020: 84-85). 

İlk dönem Facebook, Instagram, Twitter ve Youtube gibi sosyal ağ sitelerinin 

(SNS) büyük ilgi görmesiyle, sosyal medya dünyanın en popüler internet servislerinden 

biri haline gelmiştir (Duman, 2019: 1638). ‘We Are Social ve Hootsuite’ kuruluşu 

tarafından yayımlanan ‘2020 yılı Dünya İnternet Kullanımı ve Sosyal Medya 

İstatistikleri’ raporuna göre, dünya nüfusunun %49’unu oluşturan 3.80 milyar kişi 

sosyal medya kullanır. Sosyal medya kullanıcı sayısı dünya genelinde %9,2 oranında 

321 milyon kişi artmıştır. Dünyada her iki kişiden biri sosyal medya kullanıcısıdır 

(Bayrak, 02. 02. 2020). Sosyal ağlar ve sosyal medya kullanımı Türkiye’de de oldukça 

yaygındır (T.C. Kalkınma Bakanlığı, 2014: 52). Aynı raporda Türkiye’deki sosyal 

medya kullanımıyla ilgili istatistiklere de yer verilmiştir. Türkiye nüfusunun % 64'ü, 

yani 54 milyon kişi sosyal medya kullanıcısıdır. Kullanıcı sayısı geçen yıla oranla 2,2 

milyon kişi eklenerek %4,2’lik bir artış sergilemiştir. En çok kullanılan sosyal medya 

platformu YouTube’dur. YouTube’un ardından Instagram, Whatsapp, Facebook, 

Twitter gelir. Sosyal medyayı en çok kullanan kesim 22-34 yaş aralığındaki gençlerdir. 

Fakat yaş arttıkça sosyal medya kullanımı azalma halindedir. Türkiye’de kullanıcılar 

sosyal medyada ortalama 3 saate yakın vakit harcarlar. Ortalama her bir (1) kullanıcının 
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9 sosyal medya hesabı bulunur. Facebook neredeyse tamamen mobil cihazlar üzerinden 

kullanılır (Bayrak, 23. 02. 2020).  

Sosyal medya ağları dinamik bir yapıları gereği kullanıcılar tarafından haber alma 

ve yayma amacıyla yoğun bir biçimde kullanıldığından (Dumanlı Kürkçü, 2016b: 471-

472) Reuters’ın araştırmasına göre Türkiye’de haber kaynağı olarak en fazla kullanılan 

sosyal medya siteleri Facebook (% 49), YouTube (% 45), Instagram (% 41), WhatsApp 

(% 31), Twitter (% 30) ve Facebook Messenger (% 10) şeklindedir (Newman, 2020: 84-

85). 

Türkiye’de sayısal iletişim teknolojisinin toplumsal alanda giderek gündelik 

hayatın vazgeçilmezi haline gelmesi ve yaygınlaşması, yeni neslin internette bir yaşam 

formu oluşturması ve tüm bunlarla bağlantılı olarak internet üzerindeki reklam akışının 

artması gibi unsurlar medya şirketlerinin internete yatırım yapması konusunda adımlar 

atmasını sağlamıştır (Yıldırım, 2010: 248).  

1.3. ENFORMASYON VE HABER  

İletişim ağlarınca üretilen ve nakledilen enformasyonun 70’li yılların sonlarından 

itibaren “hammadde” haline gelmeye başlayarak mali, bilimsel, teknik vs. yanında basın 

ve medya içerikleri gibi kültürel enformasyonu kapsadığı (Mattelart, 1992: 17), basının 

(haber medyası), çok şekilli bir enformasyon aysberginin su yüzüne çıkan parçasından 

başka bir şey olmadığı (Guerin, 1992: 73) ve “haber demenin, enformasyon demek” 

olduğu (Bell, t.y.’dan Aktaran; Avcı, 1999: 112) söylenebilir. Enformasyonun çevre ve 

sosyal gerçekliklere duyarsız, nesnelleştirilmiş bir olgu olmaması (Guerin, 1992: 73) 

gibi, haber de tarihsel ve toplumsal işlevi çerçevesinde bazı olay ve durumlarla ilgili 

olarak bir yönüyle dedikodu, fikir tartışması ve söylenti tarzında var olan 

enformasyonun paylaşılmasını (Tokgöz, 2010: 110) sağlayan bir fenomendir. Ancak 

gazetecilik literatüründe haber kavramına dair çeşitli tanımlamalar ve değerlendirmelere 

değinilebilir.  

1.3.1. Haber Kavramı 

İnsanoğlunun "bilme", "haber alma" arzusu üzerinde pek çok kimse görüş ileri 

sürmüştür. Basın özgürlüğü kavramı toplumlarda yerleştirilmeden önce dahi, pek çok 
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kimse ‘haber nedir, ne değildir?’ sorularına yanıt aramıştır. Bu arayış ise haber 

olgusunu tanımlamada çığır açmıştır. Bununla beraber haber kavramı ve tanımı 

üzerinde hâlâ görüş birliğine varılmamıştır. Daha doğru deyişle, evrensel olarak 

kullanılabilecek şekilde haberin tek bir anlamı bulunamamıştır.  

Haberle ilgili yapılan pek çok tanımlama haberin bazı yönlerini vurgular ve 

belirler (Tokgöz, 1981: 54-56). Haberin tanımı açık ve kesin, tek bir biçimde ifade 

edilemez. Bu durumun nedenleri (Girgin, 2003: 79); (1) Tanımların haberin her yönünü 

kapsamaması (Tokgöz, 1981: 56), (2) Kavramın ne olduğuna ilişkin tartışmaların 

haberin kimler tarafından ve hangi süreçlerde üretildiğine ilişkin tartışmalardan ayrı 

düşünülememesi (İnal, 1994: 173), (3) Gazeteciler ve izleyici/okur/takipçi olarak 

adlandırabileceğimiz haber tüketicileri tarafından gerçek dünyada var olan, önemli, 

ilginç, güncel ve ilgi çekici bulunacak ve herkes tarafından kabul edilebilecek çeşitli 

olaylara gazetecilerin yaklaşımları ve haber yapım süreçlerinin karmaşıklığı (Postman 

ve Steve, 1996: 21; van Dijk, 1988’den Aktaran; Dursun, 2001: 123), (4) Haberin 

içerdiği enformasyonun nesnel, dengeli, tarafsızlığının bütünüyle sağlanma ya da en 

çoklaştırılmasının mümkün olduğu (Dursun, 2005: 69) ve “gerçek dünya” kabulü ve 

“objektiflik” söyleminin gazeteciliğin tüm faaliyetleri ve ideal içeriğiyle 

örtüştürülmesiyle birlikte haberin çeşitli olayları nesnel olarak yansıttığına inanılması 

(D. Schiller, 1979: 49), (5) Haberin işlevinin çeşitli ve etkisinin yoğun olduğu (Girgin, 

2003: 79) kabulü şeklinde özetlenebilir. Haberle ilgili olarak bu sebeplerden yola 

çıkarak haberin; aktörler ve haber üretim süreçlerinden bağımsız görülmemesi, haber 

değerleri ve profesyonel gazetecilik ilkeleri ile gerçeklik arasında değerlendirilmesi ve 

habere çeşitli işlev ve etki atfedilmesi kavramla ilgili tanımların sınırlı veya haberin bazı 

yönlerini vurgulamayı beraberinde getirdiği söylenebilir. 

Liberal çoğulcu anlayış bağlamındaki (Poyraz, 2002: 61) gazetecilikte haber 

genellikle (Tokgöz, 1981: 51), gerçek, yeni, anlaşılır, ilginç ya da önemli (Girgin, 2003: 

96), “olay veya olayların hikâye veya özeti”, "olan herşey", "dün bilmediğimiz", 

"insanların üzerinde konuştukları", "okuyucuların öğrenmek istedikleri", (Tokgöz, 

1981: 51-54) veya insanlar tarafından verilen en yaygın yanıt olarak “o gün önemli ve 

ilginç şeyler olarak ne olduğu” (Postman ve Steve, 1996: 20), “tümüyle zamansal bir 

yeni bilgi”, “dün değil bugün neler olduğu” (Arslan Yeğen, 2004: 68) biçimlerinde 

tanımlanır. “Bir olay, fikir veya sorunun raporu”, “acele kaleme alınmış edebiyat” ve 
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“yarının tarihi” (Tokgöz, 1981: 54-55) veya “öncelikle ve en iyi biçimde bir tarih” 

(Postman ve Steve, 1996: 28) olarak tanımlanır. Haber çağımız insanın ekonomik ve 

siyasal konular hakkında doğrudan bilgi edindiği tek tür (İnal, 1996: 175) olarak da 

tanımlanır. Bu tanımların hepsi, insanın bilme, öğrenme isteğinin değerlendirilmesi 

amacıyla yapılmışlardır (Tokgöz, 1981: 54). Ancak haber insanların “bilme, öğrenme” 

güdüsünün dışında “edebiyat malzemesi, toplum koşullarının bir kaydı, halkın 

tutkularının bir ifadesi, gazetecilerin önyargıları” (Postman ve Steve, 1996: 28) veya 

“kişilerin sorunlarının çözülmesine yardımcı olan, bilgilendirici veya eğlence yüklü 

içerik” (Tokgöz, 2010: 110) tarzında da tanımlanır. Burada haberin bilgilendirici, eğitici 

veya eğlendirici tüm yönlerine birlikte dikkat çekilmesi üzerinden “gerçekle bağlantılı 

ya da gerçeğin ta kendisi olduğu sanılmasından dolayı en etkili medya içeriği” (Girgin, 

2003: 74) şeklinde tanımlar da türetilir.  

Haberin kimler ve hangi süreçlerde üretildiğine ilişkin tartışmalardan yola çıkarak 

(İnal, 1994: 173) yapılan bazı haber tanımları öncelikle ‘gazetecinin rolünün 

tanımlanması’ çerçevesindedir (İnal, 1997: 138). Gazeteciler yönünden haberi 

tanımlamaya yönelenler arasında çok çeşitli görüşler ileri sürenler vardır (Tokgöz, 

2010: 203). Postman, hâkim Oliver Wendell Holmes’un “…hukuk, mahkemeler ne 

derse odur. Ne fazla ne de eksik.” tanımını hatırlatarak, “Benzer bir biçimde, haberin, 

haber müdürleri ve muhabirler ne derlerse o olduğunu söyleyebiliriz. Diğer bir deyişle, 

bir yayın şebekesinin ya da yerel bir kanalın haber programını izlemek için 

televizyonunuzu açtığınızda ne varsa, tanım gereği haberdir.” derler. Fakat iki yazar, 

gazetecilerin “haber olarak dedikleri şeylerin” “değerli” olması kaydını, “Haber, 

‘gazeteci’ ya da ‘muhabir’ diye adlandırılmış bir takım adam ya da kadının sunmaya 

değer bulduğu şeydir.” tanımıyla not düşerler (Postman ve Steve, 1996: 19, 127).  

Haberi tanımlayan gazeteci eylemlerinin ne olduğu ve ne olması gerektiğine 

ilişkin ön kabuller vardır. Bu çerçevede haber; olayın ve olgunun kendisi değildir. Ama 

belli bir süreç içinde ve belli kriterlere göre seçilen ve sunulan olgu şeklinde tanımlanır 

(İnal, 1997: 137). Buna göre haberin içerdiği enformasyonun bütünüyle nesnel, dengeli 

ve tarafsız olması gerektiği ve bu konuda bütün sorumluluk ve görevin 

muhabir/gazetecinin performansına bağlı olduğu belirtilir. Bunun garantisi ise, 

gazetecinin haber enformasyonuna konu olan olay ve kişilere yaklaşımda gösterdiği 

mesafeliliktir (Dursun, 2005: 69). Postman ve Steve’e göre ise haber; gazetecinin 
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önemli bulduğu ya da onun izleyiciler tarafından önemli veya ilginç bulunacağını 

sandığı fikrine dayanan, bu yüzden toplamaktan daha ziyade karmaşık bir yapım süreci 

içeren, yani çeşitli olaylara varsayımlar doğrultusunda değer atfedilmesi ve seçilmesi 

sonucunda kurgulanan, başka bir değişle muhabirin bir yansımasıdır (Postman ve Steve, 

1996: 21). 

Bunlar dışında bazı eleştirel yaklaşımlar haberin içinde yer alanları inceleyerek 

farklı haber tanımları yapar. Van Dijk, haberi bir tür olarak değil, bir söylem olarak 

değerlendirir. Haber söylemini toplumda var olan egemen söylemlerin bir ürünü olarak 

görür (Tokgöz, 2010: 203). Haber “…toplumun kendisiyle bir tür ilişkiye geçmesine 

olanak sağlayan ve böylece topluma kendisinin ne olduğu bilgisini kazandıran bir 

içerik” (Dursun, 2005: 74), “…medya kuruluşlarının toplumsal, politik ve ekonomik 

çevreyle olan ilişkilerinin bir ürünü…” (Çebi, 2002: 175), “…. haber dünyasındaki 

ticari güçlerin politikacılar ve iletişim danışmanlarınca kemale erdirilen iletişim 

teknolojilerinin ve halkın beğeni ve eğlence alışkanlıklarının bir birleşiminin 

yönlendirdiği serbest bir çark, “…tarihin herhangi bir anında, politikacının tanıttığı, 

haber kuruluşlarının ürettiği, teknolojinin aktardığı ve insanların tükettiği şey” (Bennett, 

2000: 14, 63), “…reklamcılara satılacak izleyiciyi bir araya getirmek için kullanılan bir 

meta” (Postman ve Steve, 1996: 128) olarak farklı biçimlerde haber tanımları söz 

konusudur. 

1.3.2. Haber, Bilgi ve Enformasyon Tartışması 

Günümüzde gazeteciliğin temeli olarak kabul edilen “bilgi alma ve verme işlemi” 

için çeşitli dillerde “information”, yani Türkçesi “enformasyon” teriminin 

kullanılmasının (Tokgöz, 1981: 15) haberin tamamen ‘bilgi içeren ve ileten’ bir husus 

olduğu anlamına gelmez. Nitekim tezin enformasyon, bilgi ve iki kavram arasındaki 

farklılıklarının tartışıldığı yukarıdaki kısımlar (Bkz. 1. 1. 3. 2.) enformasyon ve iletişim 

teknolojilerindeki gelişmelerle birlikte özellikle “çeşitli bilgi piramitlerinin” yukarıdan 

aşağıya doğru “hikmet (bilgelik) - bilgi-enformasyon-veri” sıralaması ve bunlar 

arasındaki “mahiyet veya nitelik farkı”nı daha açık bir biçimde görülmesini sağlar. 

Avcı’ya göre “bilgi ve enformasyon” kavramlarının birbirlerine karıştırılmasına gerek 

kalmamıştır ve bu yüzden iletişim ve enformasyon araçlarının “bilgilendirme” açısından 

neler yapamayacakları anlaşılabilir. 
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Genel olarak kitle iletişim araçlarından akıp duran “haberlerin” gerçekte bir bilgi 

türü olup olmadığı incelenmelidir (Avcı, 1999: 105-111, 84). Haberi bir “enformasyon” 

olarak gören Bell’e göre haberin içerdiği istatistikler, raporlar, vergi cetvelleri, 

mahkeme kararları vs. gibi şeyler bakımından bir “patlama” yaşanmıştır. Artan dünya 

nüfusuyla birlikte toplumsal ilişkilerin “zorunlu” kıldığı örgütler, işlemler, kayıtlar, 

kurallar ve tutanakların çoğalmasıyla ilgili işlemlerin illa bilgi olması gerekmediğini ve 

gerçekten çok büyük bir çoğunluğunun bilgi kavramıyla uzaktan yakından bir ilişkisi 

olmadığı savunulur. Nitekim Bell’e göre bilgilenmek, bir bağlama (contex) dayalı 

yorumlamak, açımlamak, ilişkilendirmek ve kavramsallaştırmak anlamına gelir (Bell, 

t.y.’dan Aktaran; Avcı, 1999: 112). 

‘Enformasyon çağı’, ‘iletişim devrimi’ ya da ‘enformasyon patlaması’ gibi 

nitelemeleri ilk elde bir illüzyon olarak yorumlayan Avcı’ya göre, aradan bunca zaman 

geçmesine rağmen inşaların günlük yaşamında gözle görülebilecek bir iyileşme ve 

düzelme olmamıştır. O’na göre okuma-yazma oranları ve eğitim düzeyinin yükselmesi 

niteliksel bir gelişme değildir. Dünyadaki KİA’lar belli başlı Batılı ülkelerin ve 

çokuluslu dev kuruluşların kontrolünde olduğundan, dünyada olan biten olaylar 

konusunda bilinçli bir yönlendirme ve yanlış-yönlendirmenin bellekleri ablukaya alan 

örtülü bir şiddet olgusunun yaşamın her anına egemenlik kurduğunu belirtir. 

Enformasyon devriminin daha fazla bilgilenmeye neden olmadığı ve yaşamı anlamlı 

kılmadığını, “enformatik cehalet” adını verdiği sorunun çağımızın en belirgin özelliği 

haline geldiğini (Avcı, 1990) ileri sürer. 

Yukarıda yapılan değerlendirmeler de gözetilerek “enformasyon yoğunluğunun” 

yaşandığı günümüzde genel olarak medya, özel olarak haber medyasının “bilgi” yerine 

hangi şekiller ve faktörler eşliğinde “enformasyonu” sunduğu hususu iletişim ve 

gazetecilik literatüründe tartışılmıştır. 

Liberal demokratik anlayışa göre medyanın yürütme, yasama ve yargıyı 

denetleyen “dördüncü bir güç” olarak vatandaşların temel sorunlar üzerine gerekli bilgi 

(enformasyon) ve haberi (O’Neill, 1998: 40-41) nesnel, dengeli ve tarafsız olarak 

gazeteci/habercilerin görev ve sorumlulukları yoluyla (Önal, 2007: 100) sağlaması, 

farklı görüşlerden haber olunmasını güvence altına alması, köklü meseleler üzerinde 

halkın fikir alışverişinde bulunabileceği bir forum işlevini görmesi (O’Neill, 1998: 41) 
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beklenir. Birçok veriyi gözden geçirmesi yüzünden de zamanı kısıtlanan gazetecilerin 

(Özer, 2010: 125) haber ile propaganda/tanıtma/halkla ilişkiler işlemlerini kendine göre 

bir ayrıma tabi tutması gerektiği (Tokgöz, 1981: 17) belirtilir. Oysaki Morresi’ye göre, 

“tarihin hiçbir döneminde bu kadar çok enformasyon ve enformasyonla ilgili bu kadar 

çok tatminsizlik olmamıştır. Teknolojik gelişme ve haber akışının yarattığı baskı, haber 

çalışanlarının mesleki kültürünü altüst etmiştir.” (Morresi, 2006: 21). 

Günümüz “iletişim seli” ortamında haberin çeşitli alanları temsilen bireylere 

enformasyon sağlama işlevi (Tokgöz, 1981: 12; Uğur, 1991: 234; Güz, 2005: 290) 

problemli boyutlarla ilişkilendirilir. İnsanlar medya tarafından “öylesine” birçok şeyden 

hızlı ve sürekli bir şekilde haberdar edilirken, aynı süreçte fertlerin maruz kaldıkları 

enformasyonu ince eleyip sık dokumalarına, akıl ve vicdan süzgecinden geçirmelerine 

zaman kalmaz. Çevreyi algılama, gelişme ve değişmeyi öğrenme, farklı görüş ve 

yaklaşımlara ulaşmada temel bir işlev üstlenen kitle iletişim kurumlarının; her gün 

ürettikleri enformasyonun saldırısına maruz kalan insanların “sel gibi yağan” haberler 

yoluyla kendilerini nasıl değerlendirmesi gerektiğini öngördükleri iddia edilir. Oysaki 

bu yoğunluk arasında insanların alternatif haber kaynaklarına erişebilmelerinin çoğu 

zaman imkânsız gözüktüğü ileri sürülür. Ayrıca üretilen haberlerin “objektifliği” 

tartışılarak, haberlerde yer alan konuların ne derece toplumsal ilgi ve beklentiye uygun 

olduğunun açık olmadığı (Uğur, 1991: 234 ve Güz, 2005: 290-291) yargısı ortaya atılır. 

Medya, düşünce ve duyguların kaynağı olma gibi önemli bir işleve sahip olmasına 

karşın derinden bir kavrayış üretemez. Yüzeysel ve ayrıntısız enformasyon vermeyi 

seçer. Bilgiyi enformasyona dönüştürür, fikri piyasaya sürer. Medya, düşünce 

üretemediği ve düşünmeyi teşvik etmediği gibi basmakalıp algılama şablonları sunar. 

Dış dünyanın algılanmasında bir çeşit süzgeç rolü oynar. Kamuoyuna hem başkalarını 

hem de kendisini istediği gibi gösterir. İnsanlara daha çok neyi düşünüp kabul etmeleri, 

neyi düşünmemek gerektiğini söylemeyi görev edinir. “Medya, ‘olay’ da üretemez: Olsa 

olsa onları sahneler.” (Baker, 1995 ve Alver, 2003: 207). 

1.3.3. Yeni Medya Ortamında Haber Enformasyonu 

Morresi’nin, enformasyonu televizyon, radyo, aylık dergiler gibi karmakarışık bir 

medya alanına içkin tüm geriye kalanlardan ayrıştırmanın gazetecilik alanlarını 
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işaretlemeye yarama bakımından kolay olmayacağı (Morresi, 2006: 24) yargısı bir 

enformasyon olarak haberi günümüz yeni medya ortamını kapsayacak şekilde 

değerlendirme gerekliliğini gösterir. Bu yüzden bu konu çerçevesinde haberin yeni 

medya ortamındaki durumuna değinilecektir. 

Telekomünikasyon araçları basının işlevlerinin ve içeriğinin dönüşümünde 

belirleyici bir rol oynamıştır (Gaillard, 1991: 40). Haberler baskı, televizyon veya radyo 

gibi analog medyanın teknik kısıtlamalarıyla artık sınırlandırılamaz. Her alanda olduğu 

gibi gazetecilikte de çeşitli değişim ve dönüşümlere sebep olan yeni medyanın 

etkileşimlilik, hipermetinsellik, interaktiflik gibi özellikleriyle habere ulaşmak ve haberi 

yayımlamak kolaylaşmıştır (Pavlik, 2013: 31 ve Atalay, 2018b: 143). 

Yeni medyada yer alan enformasyonun nitelik boyutu farklı şekillerde 

değerlendirilir. Pavlik, internetteki çok sayıda “bilginin” yüksek kalitede olduğunu iddia 

ederek, gazetecilik açısından “önemli olaylar ve kaynakları” içeren “bir bilgi kaynağı” 

olabileceğini düşünür. Fakat diğer yandan bazen içeriklerin “değersiz veya kasıtlı olarak 

yanlış yönlendirici” olduğunu ve “tüm gazetecilerin online kaynaklardan elde ettikleri 

bilgileri iyi bir şekilde” kontrol etmelerini söyleyerek haber için ‘nitelikli, değerli, bilgi 

karakteri içeren enformasyona ulaşma adına öneride bulunur (Pavlik, 2013: 98). 

Ancak yeni medyanın bir enformasyon anarşisi ortamı yarattığı çok büyük 

miktarda verinin çevrimiçi platformda dolaşıma girmesine rağmen özellikle sıradan bir 

okuyucu için verileri anlamlandırmanın çoğu zaman mümkün olmadığı ileri sürülür. Bir 

kişi veya kurum tarafından kontrol edilemeyen internet özelindeki multimedya içeriğin 

kalitesi olağanüstü, orta ve yanıltıcı olarak sıralanır. Böyle bir ortamda gazetecilere 

verileri anlamlı haberlere dönüştürerek halkın haber alma özgürlüğüne katkı sağlama 

rolü (Pavlik, 2013: 96 ve Atalay, 2018b: 155) yüklenir. Fakat enformasyon yapıları 

hangi biçime bürünürse bürünsünler yine de içerik, özellikle de kalite sorununun devam 

edeceği (Belsey ve Chadwick, 1998: 18) belirtilir. 

Haber içeriğinin somutlaşması için sürekli insanlar arasında aktarılması ve 

iletilmesi önerilse de (Tokgöz, 1981: 56) yeni medya bağlamında haberlerin bu şekilde 

dolaşım içerisinde olmasının yol açtığı sorunlar vardır. Yeni medyanın etkileşimlilik, 

hipermetinsellik gibi özellikleri nedeniyle haberin derinliğinin arttığı (Atalay, 2018b: 

143) ileri sürülse de, özellikle sosyal medya gibi ortamlarda haberler “belli belirsiz 
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birçok kaynak” tarafından yazılır, kurgulanır ve dolaşıma sokulur. Manipüle edilmiş 

görüntüler ve gerçek dışı metinler bir araya getirilerek tamamen yanlış bir bağlam 

oluşturulur. Görüntü çoğaltma/klonlama veya kurgulama yoluyla oluşturulmuş çeşitli 

video ve fotoğrafların üzerine düzmece metinler yazılır. Ayrıca profesyonel süreçlerin 

çıktısı haberler ile bu niteliği taşımayan “haber benzeri içerikler” arasındaki sınırlar 

bulanıklaşır. Bu sınırın bulanıklaşması, kullanıcıların neyin doğru, neyin yanlış 

olabileceğine dair referans çerçevelerini sarstığı ölçüde, yanlış “verilere” dayanan 

içeriklerin hızla türeyip yaygınlaşmasına elverişli bir ekosistem oluşur (Taş ve Taş, 

2018: 196-198). Bu bağlamda yeni medya evreni içerisinde sosyal medya gibi 

platformlarda sürekli yayın ve akış halindeki birçok haberin “derinliğinden” ziyade 

“profesyonel bir haber olup olmadığı” bile bilinemez hale gelir.  

1.3.4. Haberin Genel Olarak Enformasyon Kaynakları 

Enformasyon gazetecinin temel sermayesidir (İçin Akçalı, 2003: 89). 

“Gazetecinin mesleki ürünü olan, bir kapalı yapıt özelliği içinde üretilen haber için 

gerekli olan ilk edim, haber kaynağından bilgi almaktır.” (Rigel, 2000b: 62). Bu yüzden 

haber kaynakları kitle iletişim aracı ve haberciler açısından büyük önem taşır (Güz, 

2005: 92). Haberin enformatik yapısına katkı sağlayan ve temelini oluşturan ilk bilginin 

elde edildiği kişi, kurum, yazılı belge veya raporlar vs. olarak haber kaynakları (Rigel, 

2000a: 188) gazetecilik yapan araçlar için işlevsel bir zorunluluktur (Tokgöz, 1981: 72).  

Haber kaynakları genel olarak 1. El Kaynaklar ve 2. İkinci El Kaynaklar olarak 

sınıflandırılır. Bu sınıflandırma dışında haber kaynakları genel olarak 

Akredite/Güvenilir Kaynaklar, Haber Aktörleri, Haber Toptancıları, Dijital Haber 

Kaynakları şeklinde çeşitlere ayrılır. 

1.3.4.1. Birinci El Kaynaklar ve İkinci El Kaynaklar 

Haber toplama yönünden haber kaynakları en basit bir sınıflamayla “birinci el 

kaynaklar” ve “ikinci el kaynaklar” olarak ikiye ayrılır.  

Gözlenebilir ve gerçekleştiği yerde olan olaylarla ilgili gerekli enformasyon 

genelde birinci el kaynaklardan toplanır. Gözlenemeyen olaylar ise, ikinci el 

kaynaklardan toplanır. Resmi veya gayrı resmi ikinci el kaynaklar genelde haberi 
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oluşturan hammaddedir veya gazetecinin önceden topladığı verilerin denetiminde 

kullanılabilecek önemli metinlerdir. Gazetecilerin ikinci el kaynakları anlayarak 

okumaları ve iyi değerlendirerek kullanmaları gerekir. Gazetecinin iyi eğitimli ve 

alanında uzman olması bu açıdan önemlidir (Tokgöz, 1981: 73-75). 

1.3.4.2. Akredite/Güvenilir Haber Kaynakları 

Önde gelen siyasetçiler, bürokratlar, özel sektörün üst düzey kişileri, baskı 

grupları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, uzman kişi ve kuruluşlar olarak 

örneklenen bu kaynaklara Hall ve diğerleri ‘birincil tanımlayıcılar’ (Primary definers) 

adını verirler. Haber kuruluşu ve haberciler ise ‘ikincil tanımlayıcılar’ olarak 

konumlandırılır. Molotch ve Lester akredite haber kaynaklarını “haber teşvikçileri” 

olarak adlandırır. Gazeteciler ise haber aktarıcılarıdır. Roscho bu kişilerin 

“haberyapıcıları” (newsmaker) olduklarını vurgular. Birincil tanımlayıcılar kendi 

‘durum tanımlarını’ içeren özel bültenler yayınlayarak veya günlük rutinlerde sürekli 

haber malzemesi olabilecek işlere girişerek (parlamento, hükümet, mahkemeler) basının 

gündemini belirler (Roscho 1975; Hall ve arkadaşları, 1978; Molotch ve Lester 1988;  

Aktaran; İnal, 1996: 99; İnal, 1997: 149; Curran vd., 1989: 250). 

1.3.4.3. Haber Aktörleri 

Haberlerin aktörü bir gazetecilik deyimi ile haber kaynağıdır (Rigel, 2000b: 236). 

Fakat Rigel’e göre haber aktörleri, haber kaynağı gibi bilgi/enformasyon verme 

durumunda olmamasına rağmen “olayların, konuların haber hikâyesinin alımlayıcı 

yönünden kolay tüketilir olmasını sağlayan, haberi pazarlayan, kişi, kurum, ülkeler ve 

mekânlardır.” Tarihsel süreçte enformasyonun yarattığı kamusal bellek gücü ile haber 

aktörlerinin haberleri kolay anlaşılır, hatırlanır ve tüketilir hale getirdikleri belirtilir. 

Hatta hiçbir enformasyon sağlamadan, sadece suskunlukları ve görüntüleri ile haberlere 

konu olabilirler (Rigel, 2000a: 189). Diğer yandan haber aktörleri, birbirinin rakibidir 

ve medya gündemine kendi durumsal yorumlarını yerleştirmeye çalışırlar (Alver, 2003: 

207). 

Haber kaynağı ile haber aktörü arasındaki temel farklar kısaca şöyledir: 
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‐ “Haber kaynağında, enformasyon ön plandadır, yeni veriler vardır, haberin 

tematik yapısını kurar. 

‐ Haber aktöründe görsellik önplandadır, kamusal bellekteki verileri canlandırır, 

haberi pazarlar.” 

1.3.4.4. Haber Toptancıları (Haber Ajansları, Kitle İletişim Araçları vs.) 

“Haber toptancıları denilen ulusal ve uluslararası haber ajansları ile uluslararası 

yayın yapan radyo ve TV’ler de haber kaynağı olarak kullanılır.” (Rigel, 2000a: 189). 

Haber toplama ve yazma işlevleriyle uğraşan günümüz haber ajansları, dünyanın çeşitli 

kıtaları ve bölgelerindeki yazılı, sözlü, elektronik basına ve internet gazeteciliğine 

yerel/ulusal/uluslararası kaynaklı haber sağlarlar (Tokgöz, 2010: 35, 181). Genel haber 

ajansları ve belirli alanlarda uzmanlaşmış ajanslar tarafından haber kuruluşlarına sadece 

haber değil aynı zamanda soruşturma, büyük röportaj, makale ve söyleşi, fotoğraf, 

harita, desen, çizgi roman, oyun ve bulmaca vs. gibi çeşitli veri ve enformasyon 

ulaştırılır (Gailllard, 1991: 53). “Ancak haber ajansları abone ücreti karşılığında bir çeşit 

‘haber kaynağı hizmeti’ verirken, uluslararası TV’lerdeki haberlerin metinleri ve 

görüntüleri kullanıldığı takdirde bu kuruluşlara belli bir yayın hakkı ücreti ödenir.” 

(Rigel, 2000a: 189). 

Küresel medyanın birkaç dev şirketin hâkimiyeti altına girdiği ve birçok dağıtım 

noktasına aynı haberlerin geçildiği belirtilir. Bennett’a göre, New York Times ve BBC 

gibi birkaç prestijli haber medyası hariç tutulursa, diğer bağımsız kuruluşlar ürünlerinin 

önemli bir kısmını haber toptancılarından sağlarlar. Sonuçta kaynak çeşitliliğinin 

azalması haber olgusunda tercih, derinlik ve çeşitlilik gibi kavramları şüpheli hale 

getirir (Bennett, 2000: 13). 

1.3.4.5. Dijital Haber Kaynakları 

Yeni iletişim teknolojileri gazeteciliğin yapısında meydana getirdiği dönüşümlere 

ek olarak haber kaynaklarının zenginleşmesinde etkili olmuştur (Taşkıran ve Kırık, 

2016: 224). Ayrıca yeni medyayla birlikte profesyonel gazeteci olmayan/‘sıradan’ 

kullanıcılar haber kaynakları arasında yerini almıştır. Bu kaynaklar ve bazı sorun 

alanları şu şekildedir: 
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1.3.4.5.1. Yeni İletişim Teknolojileri ve Ortamları (İnternet, Sosyal Medya, Veri 

Tabanları) 

Dijitalleşme, gazetecinin haber kaynağı ile olan ilişkisini ve habere ulaşma 

yollarını etkiler (Korap Özel ve Deniz, 2019: 463). Haberin kaynakları arasına sosyal 

medya ve internet gibi ortam ve araçlar dâhil olmuştur. Artık haber iletimi yanında 

haber kaynağı ile sanal görüşme yapılabilir ve veri gazeteciliği gibi türler olanaklı hale 

gelirler (Korap Özel ve Deniz, 2019: 463; Pavlik, 2013: 124; Taş ve Taş, 2018: 200). 

Muhabirlik için değerli bir kaynak olarak internette potansiyel hikâyeleri, kaynakları 

tanımlamak için gazetecilere yardımcı olabilecek çok miktarda veri mevcuttur. Eskiden 

yalnızca yerinde incelemeyle edinilmesi mümkün olan geniş veri tabanlarına hızlı 

erişim sağlanabilir, içerik doğruluğu kontrolü yapılabilir, yeni enformasyonlara ve farklı 

kaynakları bir arada görmeye süratle erişim imkânı doğabilir (Pavlik, 2013: 124; Önal, 

2008: 309). Gazetecilerin çok büyük ölçekli haberlere, arşivlere, haritalara, video ve ses 

kayıtlarına veya haberi destekleyici malzemeye ulaşmaları kolaylaşmıştır (Tokgöz, 

2010: 90). İnternet içerik materyallerinin birçoğuna gazeteciler ücretsiz erişirler (Pavlik, 

2013: 96).  

Ayrıca haber amaçlı olarak kullanılan sosyal medya gibi çevrimiçi ortamlar resmi 

kaynaklar/yetkili ağızların önemini azaltmaz. Türkiye’de gazete, televizyon, ajans ve 

internet alanında faaliyet gösterin on iki haber kuruluşunda görüşme tekniğiyle yapılan 

bir araştırmaya göre, aksine bu tür bu tür kaynakların kişisel sosyal medya 

hesaplarından yaptıkları paylaşımlar geleneksel basın açıklamaları, demeçler, 

bildirimlere eklemlenmiştir (Kıyan ve Törenli, 2018: 48). 

1.3.4.5.2. Çevrimiçi Ortamda ‘Amatör’ veya ‘Sıradan’ Kullanıcılar-“Kullanıcı 

Türevli/Kaynaklı İçerik” (User-Generated Content) 

Kullanıcı tarafından üretilen “kullanıcı türevli/kaynaklı içerik” (user-generated 

content) esas olarak medya profesyoneli olmayan yurttaşlar tarafından yaratılan 

çevrimiçi içeriktir (Çevikel, 2011: 58), 

Profesyonel haber medyası, kullanıcıların ürettiği içeriği ve çeşitli düzeylerde 

kullanıcı katılımlarını kendi haber üretim süreçlerine aktif olarak dâhil eder. 

Kullanıcılar ise, kendi ürettikleri içeriğe (user-generated content) dayanan kişisel 
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sitelerden bloglara, Wikinews, Indymedia, Ohmynews vb. kolektif haber sitelerine 

uzanan çeşitlilikte bir “yurttaş medyası ve yurttaş gazeteciliği” deneyimlerini ortaya 

koyarlar. Öte yandan medya kuruluşları da kullanıcı türevli içerikler ve okur yorumları, 

anketler, forumlar, yurttaş blogları, yurttaş haberleri vb. bir dizi katılımcı gazetecilik 

uygulamasını giderek daha yaygın biçimde hayata geçirirler (Çevikel, 2013: 2; Çevikel, 

2015: 217; Erbaysal Filibeli, 2018: 456). Günümüzde herkes anında medya içeriği 

oluşturarak hedeflediği kitleyle paylaşabilir. Dolayısıyla günümüzde youtuberlar, 

bloggerlar, vloggerlar ve sosyal medya kullanıcıları haber medyasının kullanıcı türevli 

içerik platformlarını kullanarak medyanın haberi görme ve değerlendirme biçimlerini 

etkilerler (Erbaysal Filibeli, 2018: 453). Kullanıcıların sosyal medyada ürettikleri 

içerikler geleneksel medyaya bol malzeme sunarlar. Günümüzde birçok gazete, 

televizyon ve radyo, sosyal medyadan devşirdikleri içerikleri de yayınlarlar. Bu durum 

yeni medyaya odaklanan geleneksel medyayı sosyal medya aygıtlarını kullanan sıradan 

ya da popüler figürlerin sözlerini, paylaşımlarını, ürettikleri içerikleri izleme çabasına 

sürükler. Bu akışta pek çok yeni içerik ana akım medyada temsil imkânı bulur (Arık, 

2013: 280). Öte yandan BBC-The User Generated Content (UGC) veya Türkiye’de irili 

ufaklı birçok medya kuruluşunun kullanıcılara web siteleri üzerinden e-posta yoluyla 

haber, yazı, fotoğraf, video vs. göndermelerine ilişkin hatırlatmaları yanında, CNN Türk 

televizyonu haber merkezi ve cnnturk.com işbirliğiyle 2008 yılında hayata geçirilen 

“Haberim” Servisi, Hürriyet gazetesinin yeterince ilgi görmediği için kapanan “Sen de 

Yolla” web sitesi gibi haber kuruluşlarının kullanıcı türevli içeriği elde etmeye yönelik 

örnek uygulamaları, profesyonel haber kuruluşlarının bu tür içeriğin yükselişi 

eğiliminden giderek daha fazla etkilendiğini ve katılımcı gazetecilik olarak tanımlanan 

model içinde bu içerikleri elde ederek haber üretim süreçlerine dâhil etmenin çeşitli 

girişimlerinde bulunduklarını (Çevikel, 2011: 65, 57 ve R. Ünal, 2014: 114-115) 

gösterirler. 

1.3.4.5.3. Dijital Haber Kaynaklarıyla İlgili Çeşitli Sorunlar 

Yeni iletişim teknolojileri ve ortamlarının haber kaynağı olarak kullanılması aynı 

zamanda çeşitli sorunları ortaya çıkarmıştır. Bunlar; 

‐ Nitelikli Gazetecilik Sorunu: Dijital/çevrimiçi ortamda haber kaynaklarından 

faydalanılarak alternatif olanaklar kullanılsa da, internet ve sosyal medya ortamındaki 
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habercilik faaliyetlerinde görüldüğü üzere yaygınlaşan bir pratik olarak “tık odaklı 

habercilik” ve “masa başı habercilik” (Korap Özel ve Deniz, 2019: 463) gibi gazetecilik 

açısından olumsuz durumlar söz konusudur. Ayrıca haber kuruluşları, haber özetleri ve 

haberlerini genellikle Associated Press ve Reuters gibi haber ajanslarından satın alırlar. 

Bu yüzden online haber kuruluşlarının haberi bir meta olarak kabul ettikleri ve izler 

kitleler açısından yeni gazetecilik anlayışı getirdiğinden söz edilemeyeceği (Tokgöz, 

2010: 91) iddia edilir. 

‐ Özne-Gazeteci ve Teknoloji Çelişkisi: Sosyal medya gibi platformlarda bir 

kısmı haberlerle ilgili olan verilerin miktarı çok fazladır. Bunları toplayıp analiz ederek 

anlamlı bir enformasyona dönüştürmenin zor olması nedeniyle, bu amaçla kullanılan 

çeşitli yazılımlar ve sosyal ağların arama fonksiyonu (Twitter örneği) gibi basit araçları 

gazetecilerin kullanmaları mümkündür (Sütcü ve Bayrakçı, 2014: 40). Aksi halde 

örneğin sosyal medyada ünlülerle ilgili paylaşılan ölüm haberleri gibi doğru olmayan 

enformasyondan yola çıkılarak haber üretimi söz konusu olabilir (Taşkıran ve Kırık, 

2016: 231). Fakat gelişkin bilgisayar ve analiz kapasiteleri olsa da, gazeteciler yığınla 

verinin içindeki değerli olayı-hikâyeyi bulup çıkarmadıktan sonra verilerin kendi başına 

bir gazetecilik değeri olmaz. Verileri oluşturan, depolayan ve işleyen algoritmaların 

gazetecilerin yerine geçtiği de söylenemez. Örneğin, bir gazetecinin kamu yararını 

gözeterek bir olayı haberleştirmemeye karar vereceği durumda bir algoritma nasıl 

davranacaktır? (Narin, vd., 2017: 222). Ayrıca gazetecilerin algoritmayı kullanması ya 

da bilgisayar destekli çalışmasından öte bir şekilde “veriyi nasıl, nerede, neden ve kim” 

için kullandığı daha fazla önem kazanır (Dağ, 2015: 2). 

‐ Gazeteci/Kullanıcı Kaynak Ayrımının Bulanıklaşması: Hem gazeteciler hem 

de diğer kullanıcıların içerik üretme noktasında sosyal medyada aktif hale gelmeleri 

yüzünden profesyonel gazeteciliğiyle uğraşanlar ile sıradan kullanıcılar arasındaki 

keskin sınır bulanıktır. Bunun anlamı, profesyonel gazeteci olmamaları sebebiyle 

çevrimiçi ortamda enformasyonu çeşitli kaynaklardan kontrol etmeyen ve 

doğruluk/güvenilirliğe dair teyit almayan kişilerin içerik yayınlayabilmeleridir 

(Taşkıran ve Kırık, 2016: 238-230). 

‐ Kaynak ve İçerik Belirsizliği: Çevrimiçi alanda haber kaynaklarının ortaya 

çıkmasına rağmen, bu çeşitlilik kaynakların uygulamaları ve standartları gittikçe 
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belirsizleşir. Haber toplama faydalarına rağmen internet gibi yeni iletişim ortamları 

gazeteciler için riskler barındırırlar. Online içeriğin büyük kısmı belirsiz kaynaklı, 

kasıtlı olarak yanlış yönlendirme (dezenformasyon yayma amacı gibi) amaçlı 

oluşturulabilir (Pavlik, 2013: 144, 125-126 ve Kına, 2019: 1642). Sosyal medya gibi 

ortamlarda enformasyonun çok sayıda uzaktan bağlantılar tarafından kullanıcılarca 

yönlendirilmesi veya enformasyonun sosyal ve kültürel farklı arka planlara sahip 

insanlardan kaynaklanması (Taşkent Erkmen, 2017: 202), çok sayıda kullanıcının 

paylaşımda bulunması, anonim veya belirsiz kimliklerin olması, paylaşımlara editöryal 

denetimlerin yapılamaması gibi faktörler haberin doğruluğu ve güvenilirliğini kuşkulu 

kılarlar (D. Kılıç ve İspir, 2017: 404; Algül ve Sütcü, 2015: 20). Türkiye’deki 

araştırmalar bağlamında belirtilirse; sosyal medya bir haber kaynağı olarak 

kullanılmasına rağmen gazeteciler tarafından güvenilir olmayan bir ortamdır (Taşkıran 

ve Kırık, 2016: 213). Haber ve enformasyon alışverişi için kullanılan bu çevrimiçi 

ortamda profesyonellerin ve araştırmacıların deyişiyle “bilgi kirliliği had safhadadır” ve 

dolayısıyla “yanlış istihbaratlar çok yüksek düzeydedir.” (Yurdigül ve Yüksel, 2012: 

159). Keza kullanıcı türevli içeriğin yer aldığı sosyal medya gibi platformları 

günümüzde sadece haberleri duyurmak değil, aynı zamanda bir haber kaynağı olarak 

kullanan gazetecilerin “doğrulanmamış iddiaları” yaygınlaştırarak meşruiyet 

kazandırmaları ve dezenformasyon içeriklerinin gücünü pekiştirmeleri (Taş ve Taş, 

2018: 200) tehlikesi mevcuttur. Bu yüzden enformasyon/bilgilerin “doğruluğunun” 

iyice araştırılması, “güvenilir kaynaklardan” teyit alındıktan sonra haber kaynağı olarak 

kullanılabileceği yönünde karar verilmesinin zorunluluk arz ettiği savunulur (Taşkıran 

ve Kırık, 2016: 230). Ancak bilgisayar kökenli veriler haber toplamada kullanılan 

kaynakları arttırsa da çeşitli elektronik kayıtlara ulaşmak zorlaşmış ve bazen de yasal 

olarak tümüyle olanaksız hale gelmesinin yolu açılmıştır (Uzun, 2007: 261). 

‐ Teknik Yetersizlik: Elektronik kaynaklar ve veri tabanlarının güvenirlik 

sorunu, kaliteli hizmetlere ulaşamama, tekrar erişim güçlükleri, arşivleme 

yetersizlikleri, doğru anahtar kelime ile taramanın yapılmaması, mesleki eğitim 

eksikleri vb. teknik sorunlar vardır (Önal, 2008: 30). 
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1.4. HABER TÜKETİCİLERİ-İZLEYİCİLERİ VE ENFORMASYON 

SEÇİCİLİĞİ DAVRANIŞLARI 

Aşırı enformasyon yükü sorunu açısından izleyici/tüketicinin haberle ilişkisini 

araştırmadan önce, bu bölümde izleyici kavramı ve bununla birlik Kullanımlar ve 

Doyumlar Yaklaşımı (KDY), seçicilik kuramları, enformasyona yönelik seçici davranış 

türleri ve çeşitli eleştirilere yer verilecektir. 

1.4.1. İzleyici (Okur/Seyirci/Dinleyici/Takipçi/Kullanıcı) - Tüketici Kavramları 

Günümüz iletişim sürecinin hedef kitlesi konumundaki birey ya da toplulukların 

büyüklüğü ve çeşitliliği nedeniyle, kitle iletişiminin alıcılarının kim oldukları ve iletişim 

üzerinde nasıl bir etki yarattıkları çok karmaşık bir sorundur (Lazar, 2009: 66). Kitle 

iletişiminin alıcılarını “izleyici” (audience) kavramı (Burton, 2008: 222) yanında 

kodaçıcı, alımlayıcı, tüketici, hedef kitle, izlerkitle, izlerküme, yorum toplulukları ya da 

yorumlayıcı topluluklar şeklinde de nitelemeler (Lazar, 2009: 66) söz konusudur. Diğer 

yandan geleneksel medya araçlarının özelliklerine göre ‘okuyucu’, ‘izleyici’, ‘dinleyici' 

gibi tanımlamalar yapılırken yöndeşme süreciyle birlikte yeni medya ürünlerini takip 

edenlerde bir tümleşme görülür. Artık yeni medyayı takip edenler hem okuyucu, hem 

izleyici, hem dinleyici ve hem de gücünü yeni medyanın etkileşimci özelliğinden alan 

bir 'katılımcı' ve hangi içerikle ilgileneceğine karar verme konusunda eskiye nazaran 

görece daha özgür olan bir 'kullanıcı'ya dönüşmüştür (Yıldırım, 2010: 241). 

Tez çalışmasında günümüz medya ekolojisinde kitle iletişiminin alıcıları ‘izleyici’ 

ve ‘tüketici’ kavramlarıyla nitelenir. Çünkü izleyici kavramı kitle iletişiminin alıcılarını 

okur, seyirci, dinleyici vb. şekilde tanımlar5 (Burton, 2008: 222-179). Tüketici kavramı 

ise, medya için potansiyel veya gerçek piyasayı oluşturan bir kimliktir. Kültürel ürünleri 

satın alır veya herhangi bir ticari ilişkideki gibi seçebilir (Jeffrey, 1994’ten Aktaran; 

Mutlu, 2005: 107). Öte yandan günümüz medya ortamında çok kısa zaman içerisinde 

aynı anda enformasyonla ilgili birden fazla işi yerine getirme alışkanlığı olarak “çoklu 

görev yapma” (multitasking) hususunun da (Shirky, 2008 ve Bayhan, 2019: 125) 

bireylerin haber tüketimini kapsayabileceği varsayılabilir. O yüzden izleyici ve tüketici 
                                                            
5 Lewis’in de belirttiği gibi, mesaj ve izleyici anlam denklemini birlikte oluştururlar (Lewis, 2010: 355). 
Burton’a göre ise günümüz medya üreticileri, izleyiciyi hedefleyerek içerikleri şekillendirirler (Burton, 
2008: 183). 



53 
 

kavramlarının, genel haber kullanım davranışlarını ifade etmek açısından işlevsel 

olacağı söylenebilir. AEY teorisi çerçevesindeki çalışmada “izleyici veya tüketici” 

nitelemeleri, yeni medya ortamının özelliklerinin etkisiyle birlikte üniversite 

öğrencilerinin haberlerin potansiyel okurları, dinleyicileri, seyircileri, takipçileri 

olduklarını ifade etmek için kullanılmıştır.  

1.4.2. Seçicilik Hipotezleri Çerçevesinde Haber İzleyicileri/Tüketicilerinin 

Enformasyonla İlişkisi 

Djik, enformasyon/ağ toplumunun en temel problemlerinden biri olan “aşırı 

enformasyonun”, insanların iş, eğitim ve aile hayatlarında başa çıkmaya 

zorlandıklarında gerçek bir sorun olarak ortaya çıktığının altını çizer. İnsanlar yüksek 

derecede aşırı haber enformasyonu yükü algısına kapıldıklarında da, bilişsel 

yeteneklerinin zayıflamasıyla birlikte herhangi bir kitlesel mesaj/içeriğin tümünü 

anlamaları zorlaşır. Bu yüzden aşırı enformasyonun en bariz çözümleri, bireylerin 

enformasyonları seçici bir şekilde algılamaları ve enformasyon kaynaklarını hızlı ve 

daha yüzeysel olarak taramaları şeklindedir (Song vd.,2016: 4 ve Dijk, 2018: 417). 

Haber tüketicileri de, haber kaynaklı aşırı enformasyon yükünden kaçınırlar ya da belirli 

haber kaynaklarını seçici bir şekilde kullanırlar (S. K. Lee, Kim ve Koh, 2016: 1). 

Seçici maruz kalma, belirli bir enformasyon bulma stratejisidir. Aynı zamanda çevrimiçi 

enformasyona maruz kalmanın yol açtığı aşırı yük algısıyla başa çıkma yöntemlerinden 

biridir (Schmitt, vd., 2017: 12). Bu yüzden haberi seçici bir şekilde edinmek, 

izleyici/takipçilerin aşırı enformasyon yükünü yönetilebilir kılmasının muhtemel bir 

yoludur (S. K. Lee, Kim ve Koh, 2016: 4). Dijk’e göre, özellikle yeni medya ortamında 

enformasyon yükü algısına karşı, seçici algı (algıda seçicilik) ve biliş ile enformasyonu 

tarama olarak iki çözüm yöntemi vardır. Seçici algı enformasyonun bir bölümünün 

gözardı edilmesidir. İkincisi ise taramadır. Tarama, internet kaynak ve mesajlarının 

oldukça seçici ve yüzeysel bir biçimde okunması anlamına gelir (Dijk, 2018: 302-303, 

323). Fakat insan beyninin alabileceğinden fazla enformasyonu alımı, kişinin herhangi 

bir durumu değerlendirmesini ve enformasyonu mantıklı olarak tanımlamasını 

zorlaştırır. Kişi, aşırı bir şekilde seçici oldukça haber, mesaj, içerik gibi enformasyonu 

derinlemesine okuma ve kavrama süreçleri zayıflayabilir. Ayrıntılar ve genel bakış 

açıları arasındaki bağlantıyı tanımlamakta zorlanır. Karara varmak için daha fazla 
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zamana ihtiyaç duyar ve sonunda yeteri kadar doğru karar veremez (Song vd.,2016: 4 

ve Dijk, 2018: 417).  

Yukarıdaki tartışmalara karşın haber formatında olmayan enformasyonlara 

erişimle birlikte geçmiş zamanlara nazaran daha yoğun bir derecede gerçekleşebildiği 

(S. K. Lee, Kim ve Koh, 2016: 4) iddia edilen enformasyon arama veya seçici maruz 

kalma davranışları gibi yük algısını önleme stratejileri hakkında bilenenler azdır (Ji, Ha, 

ve Sypher, 2014: 711). Nitekim haber tüketicilerinin enformasyon arama davranışları 

karmaşık bir karar alma sürecini yansıtır. Enformasyon fazlalığıyla ilişkili olarak 

tartışılan haber seçimleri; haberden kaçınma ve habere seçici maruz kalma 

davranışlarıyla simgelenirken, izleyici/okur/kullanıcılar haberlere seçici olmayan bir 

şekilde de maruz kalabilirler (S. K. Lee, Kim ve Koh, 2016: 3). 

Giderek yaygınlaşan “medya seçimleri” çağında bir kez daha dikkat çeken seçici 

maruz kalma davranışı bireylerin güdüleri, eğilimleri ve tercihlerinden bağımsız değildir 

(Yang, 2016: 245). Bu nedenle farklı insanların farklı haber tercihlerinin aşırı haber 

yükü algılarını etkileyebileceği varsayılır (Song vd., 2016: 16). Günümüz medya 

sektöründeki hızlı değişim, bireylerin enformasyon seçimini kolaylaştırsa da (Yang, 

2016: 245), seçicilik davranışını zorlaştıran hususlar a) yalnızca bireysel değişkenler 

değil, b) aynı zamanda haber tüketiminin belirli ve kısıtlı bir zaman diliminde 

gerçekleştirilebilmesi, c) medya platformları, haber mecrası ve haber içeriğindeki 

sayısal artış, çeşitlenme ve kapsam alanının genişlemesidir.  

Yine de bundan sonra yapılacak çalışmalarda haberden kaçınma ve seçicilik 

motivasyonlarının araştırılması (S. K. Lee, Kim ve Koh, 2016: 4, 10) ve enformasyon 

yükü sorunu açısından rolünü netleştirilmesi (Schmitt, Debbelt ve Schneider, 2017: 12) 

önerilir. Tez çalışmasında AEY algısı ile seçicilik davranışları arasındaki ilişki analiz 

edilerek aşırı enformasyon yükü ve haber yükü algısının seçicilik davranışlarındaki payı 

değerlendirileceği için seçicilik hipotezlerinin teorik arka planı, seçici davranış türleri 

ve çeşitli yaklaşımlara yer verilecektir. 

1.4.2.1. Seçicilik Olgusu ve İzleyici/Tüketici 

Enformasyon, enformasyon arayanlar için faydalı, alakalı ya da işlevsel bir 

kaynak (Zins, 2007: 483) olarak nitelenir. Demokraside enformasyon genellikle bir hak 
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olarak düşünülür, ancak enformasyonun yalnızca bir hak değil aynı zamanda bir 

gereksinim olduğu gözden kaçar. Enformasyon olmadan kendimizi toplumun bir parçası 

olarak hissedemeyiz. Hem nasıl tepki göstereceğimizi bilmek hem de bir arkadaş grubu, 

kültür ve altkültür içindeki üyelerle paylaştığımız tepki etmenlerimizi belirleyebilmek 

için kendi toplumsal çevremiz hakkında yeterli enformasyona sahip olmak zorundayız 

(Fiske, 2015: 112). 

Zillmann ve Bryant’a göre organizma için hayatta kalmak, seçici bir enformasyon 

azaltımı tarafından sağlanır. Çünkü organizmanın davranışsal bir şekilde enformasyonu 

önemli bir azaltımı, kendi doğasına uyumlu bir uyarlamaya karşılık vermesidir. 

Enformasyonun seçimi her şeyden önce, organizmanın yapısıyla, özellikle duyu 

organlarının yapısıyla kontrol edilir. Duyu organlarını fiziksel açıdan uyaramayan 

herhangi bir potansiyel enformasyon, organizmanın davranışı açısından kesinlikle 

önemsizdir. Fakat enformasyonun fiziksel olarak algılanması, enformasyonun herhangi 

bir davranışsal sonuçları olacağı anlamına da gelmez. Zillmann ve Bryant’a göre bu 

yüzden organizma enformasyonu eşsiz biçimlerde algılamaya çabalar ve alınan 

enformasyonun işlenmesi için sınırlı kapasitesini belli şekillerde de olsa kullanma 

eğilimindedir. Diğer yandan enformasyonu “duyusal seçim” organizmanın inşasıyla 

uyumluyken, enformasyona algısal odaklanma ve enformasyonu seçici işleme kabul 

edilebilir bir esneklik tarafından karakterize edilen davranışsal bir süreçtir. Bu seçici 

süreçlerin bazıları kendiliğinden olmasına rağmen, bazıları ise isteğe bağlı, kontrollü ve 

amaçlı olarak gerçekleşir (Zillmann ve Bryant, 2009: 1). 

İletişim sürecinde bireylerin ve toplulukların enformasyonla ilişkisi “seçicilik” 

olgusu bağlamında değerlendirilebilir. Seçicilikler hem iletilerin seçimi hem de akılda 

tutulma biçimleri üzerinedir. Seçicilik, bireylerin ve toplulukların, değerleriyle ve 

kurallarıyla uyuşmayan içerikleri dikkate almadıklarını açıklar. Bu noktada laboratuvar 

deneyleri ve alan araştırmaları bunu doğrular. Örneğin kitle medyası aracılığıyla 

girişilen eğitsel nitelikte kimi kampanyalar tümden etkisiz olabilir (Bourse ve Yücel, 

2012: 86-87). 

Çeşitli araştırmaların gösterdiği üzere, izleyici olgusu, geçmişte ‘kitle’ 

kavramsallaştırmasının öngördüğü gibi ya da klasik bazı iletişim modellerinin 

değerlendirdiği şekilde türdeş, tek tip veya ikna ve enformasyon için pasif bir hedef 
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değildir (Mutlu, 2008: 177; McQuail ve Windahl, 2010: 165). İzleyici ne istediğini 

bilen, talep ve tercilerini sergileyebilen ve bunları karşılayarak ancak doyum sağlayan 

bir biçimde değerlendirilir. Buna göre izleyici televizyonun açma düğmesine basmadığı 

sürece göndericinin ona televizyon aracılığıyla herhangi bir ileti aktarımı mümkün 

değildir. İzleyici ilgisini medya iletisine ilgisini yönlendirmediği sürece onu algılaması 

olanaksızdır. Bunların hepsinden de önemlisi izleyici kitle iletişim aracından aldığı 

iletiyi kendi yaşamında aktif kullanıma dönüştürmediği sürece gönderilen iletinin 

herhangi bir etkisinden söz etmek olanaklı değildir. O halde iletişimin işleyişinde 

merkezi konumda olan iletinin göndericisi ya da kanal değil, izleyicinin kendisidir 

(Güngör, 2015: 21-22). 

Günümüzde yeni medya ortamında iletişim araçlarının izleyici/takipçilere 

sağladığı bir takım olanaklar, avantajlar ve kolaylıklar söz konusudur (Törenli, 2005: 

97). Ayrıca yeni medya sistemi, alıcıları daha aktif hale getirmek için seçeneklerini 

artırırken, alıcıları ilgi alanlarına, ihtiyaç duydukları verilere göre seçim yapabilme 

hakkı tanır (Rigel, 2000b: 83). Yeni medya “etkileşim” özelliğiyle bu anlamda 

okuyucunun-izleyicinin seçim yapma özgürlüğünü dilediğince kullanmasına olanak 

sağlar (Törenli, 2005: 188). “İnteraktiflik (etkileşimli) izleyiciye seçme özgürlüğü 

tanıdığı gibi, bir kontrol duygusu da verir.” (Rigel, 2000b: 83). 

Yeni iletişim ortamı, geleneksel medyadan farklı olarak, etkileşimli ekranı 

sayesinde görme ve işitme duyularının yanında, dokunma duyularını da iletişim 

sürecine dâhil eder (Altunay, 2012: 33). Belli bir zaman, mekân ve yayın akışına bağlı 

kalma zorundalığını değiştirir. İzleyici, “olanakları” çerçevesinde daha geniş ve 

çeşitlendirilmiş bir haber sunumu içinde kanalları seçme, izleme süresini-zamanını 

saptama, bunları dilediği sıra ile ekrana getirebilme, dilediği yayınları istediği zaman 

izlemek için kaydedebilme, bilgi bankalarına-haber sitelerine (web) ulaşabilme, haberler 

arasında karşılaştırma yapabilme vb. olanaklara kavuşur. Hatta sözgelimi “gündem 

saptama işinin” yalnızca yazılı basının işi olmaktan çıktığı bile söylenir (Törenli, 2005: 

97, 188). 
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1.4.2.2. Seçicilik Hipotezlerinin Teorik Arka Planı 

1.4.2.2.1. Tutarlılık/Uyum Kuramları (Consistency Theories) Işığında Sosyal 

Psikolojik Yaklaşım 

Seçicilik davranışıyla ilgili hipotezlerin ortaya atılmasında 1950’lerdeki sosyal 

psikolojik çalışmalar etkilidir. O yıllarda sosyal bilimlerdeki davranışçı gelenek 

iletişimde yaygın deneysel/ampirik araştırmalarla sınanan çeşitli modellerle gelmiştir. 

Araştırmalar hem bu modellerin hem de bunlara bağlı olarak gelen hipotezlerin 

laboratuvar deneyleriyle uğraşmıştır. “Denge” görüşüne dayanan Heider, Festinger, 

Osgood ve Tannenbaum ve Newcomb modellerine göre yapılan laboratuar deneyleri 

izleyicilerin “aktif” olduklarını, kendi inanç ve tutumlarını güçlendirip desteklemek için 

ya da herhangi bir uyumsuzluğu (Festinger) ve bağdaşmazlığı (Osgood ve 

Tannenbaum) gidermek, dengeyi (Heider) ve simetriği (Newcomb) devam ettirmek için 

enformasyon aradıklarını sürekli olarak ortaya koymuştur (Erdoğan ve Alemdar, 2005: 

79, 166). Sosyal yaşam sürekli bir devinim ve gelişme içindedir. Bu durum, bireyin 

değişimi izleme ve değişime katılma konusunda, zihinsel yapılanmalarını yeniden 

örgütlemesini zorunlu kılır. Aksi halde bireyin toplumun gerisinde kalması ya da 

toplumdan soyutlanması durumu ortaya çıkar (İnceoğlu, 2011: 72). Denge kuramının 

özel biçimleri olan bu modellere göre, sistem (insan) “dengesizlik” veya “uyumsuzluk-

çatışmayla" karşılaştığında dengeyi sürdürmek için; kaçış, reddetme, seçimli kavrama, 

unutma, hatırlama gibi çeşitli mekanizmalar kullanır (Erdoğan ve Alemdar, 2005: 79). 

Bu bakımdan seçici algılama, seçici dikkat, seçici yaklaşma, seçici kaçınma, 

seçici izleme, seçici hatırlama hipotezleri Newcomb, Heider, Festinger, Osgood ve 

benzeri araştırmacıların “bilişsel tutarlılık ve çelişki” hakkındaki görüşlerine dayanır. 

Seçicilik hipotezlerine göre kişiler; 

- İnanç ve tutumlarını korumak için aldıkları iletileri sansür ederler. 

- İnanç, tutum ve faaliyetlerini destekleyen iletileri ararlar; öyle olmayanlardan 

kaçınırlar. 

- Dikkatler tercihlidir. 

- Bellekte tutma ve hatırlama da tercihli olarak yapılır. 



58 
 

- Algıda (kavramada, bilişte) uyum arayışı, özellikle inançlar ve etkinlikler 

saldırıya uğradığında ya da bu inançlara ve etkinliklere karşı kişinin güveni az 

olduğu zaman daha çok ortaya çıkar (Erdoğan ve Alemdar, 2005: 83; İnceoğlu, 

2011: 228). 

 “Tutarlılık kuramları” ile birlikte iletişim sürecinde mesajı alan, önceki 

yaklaşımlara göre çok daha aktif bir duruma getirilmiş olunur. Böylelikle, Lasswell’in 

“kim, neyi, hangi kanal ile, kime, ne gibi bir etki ile söyler” dizesi “kimin, kimden, 

mesajı almaya gereksinimi vardır?” sorusuna dönüşür (Yumlu, 1990: 49). 

Öte yandan bu modeller Festinger’in bilişsel uyumsuzluk ve bilişsel karmaşıklık 

yaklaşımına dayanırlar. Festinger’in yaklaşımı da mikrobiyoloji kökenli “psikolojik 

denge (homeostatis) kuramı”ndan çıkarılır (Erdoğan ve Alemdar, 2005: 79). Bir takım 

“tutarlılık kuramları (consistency theories)” arasında en çok bilinenlerden ve sosyal 

psikoloji tarihinde en etkili teorilerden biri olan Festinger’in “bilişsel uyumsuzluk 

kuramı (cognitive dissonance theory)”, (İnceoğlu, 2011: 76-77; Yumlu, 1990: 49; 

Yaylagül, 2013: 59; Yücel ve Çizel, 2018: 151) bireylerin inançları, düşünceleri, 

davranışları ve tutumlarında meydana gelen uyumsuzlukları azaltacak şekilde 

kendileriyle bilişsel olarak uyumlu olan enformasyona yöneldiklerini ve içsel olarak 

tutarlılık sağlamaya çabaladıklarını belirtir (Festinger, 1957: 1). Festinger’e göre, 

uyumsuzluğu yaşayan birey, sonuç olarak uyumsuzluk üreten enformasyondan kaçınır. 

Bunun yanı sıra, bireyin değerleri ve tutumlarına uygun enformasyon araması, zihinsel 

yapısını dengede tutması, iç tutarlılığı bakımından gereklidir (İnceoğlu, 2011: 228). 

Festinger’e göre bilişsel öğeler; enformasyonlar, düşünceler ve tutumlar 

şeklindedir. İki ya da daha fazla bilişsel öğe arasında uyumsuzluk olması durumunda, 

yeniden uyumlu ilişkileri oluşturacak şekilde yeni bilişsel öğelerin edinilmesiyle 

uyumsuzluk azaltılmaya çalışılır. O halde herhangi bir kişinin bilişsel öğeleri arasında 

uyumsuzluk olduğunda, bunu azaltabilecek enformasyona yöneleceği beklenir. Örneğin 

bir araba satın almaya karar vermiş ancak hangi tip otomobil alacağına karar verememiş 

bir kişi, aktif olarak arabaların çeşitli yönleri hakkında uygun enformasyon arar 

(Festinger, 1957: 1, 126).  

Bu durumda uyumsuzluğun, bireyin her ikisi de ilgi çekici olan iki alternatif 

arasında bir tercih yapmasından sonra ortaya çıkacağı düşünülebilir. Araştırmacı, “Birey 
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bu durumda iki alternatiften birini tercih ettikten sonra, reddetmiş olduğu alternatifin 

‘arzuya şayan’ yanları hakkında ne biliyorsa, bu bilgiler bireyin girişmiş olduğu eylemle 

uyumsuzdur. Yani, bireyin kararı ile reddettiği alternatifin iyi yanlarına ilişkin bilgiler 

arasında uyumsuzluk-azaltım süreci işlemeye başlıyorsa, bireyin böyle bir karara 

varmasından sonra giriştiği eylem hakkında kendisini ikna ederek eylemin haklılığını 

arttırmaya çalışacağını; bunun için, kendisini seçmiş olduğu alternatifin işin başında 

düşündüğünden daha çekici olduğuna inandırmaya çaba göstereceğini ileri sürebiliriz.” 

şeklinde uyumsuzluğu azaltma sürecini açıklamaya çalışır (Festinger, 1985: 63-64). “Bu 

tür bir davranışı sergilemenin boyutu elbette var olan uyumsuzluğun büyüklüğüne ve 

ayrıca kişinin herhangi bir potansiyel enformasyon kaynağının hangi içeriği 

sağlayacağına ilişkin beklentilerine de bağlıdır.” Ayrıca kişinin belli bir enformasyon 

alanıyla ilişkili ya da dâhil olabileceği herhangi bir davranış ve faaliyetin olması 

gerekir. Böyle bir durum yoksa kişinin enformasyon kaynağındaki belli bir alandan biliş 

elde etmek için hiçbir motivasyonu olmaz (Festinger, 1957: 127, 124). 

Kişinin psikolojik algı sistemi; değerleri, tutumları, inançları ve gereksinimleri 

içerir. Bu sistem bir taşıyıcı pusula, ya da işaretçi olarak iş görür. Gereksinimlerin, 

tutumların, değerlerin ve inançların örgütlenmesine yardım eder. Algıyla ilgili denge, 

mevcut görüşleri değiştirme gereksinimini ortadan kaldıracak ya da azaltacak bir 

şekilde, gelen enformasyonun alıcı tarafından süzgeçten geçirilmesiyle başlayan 

süreçler sonunda kurulur (Erdoğan ve Alemdar, 2005: 79-83; İnceoğlu, 2011: 227-228; 

Yumlu, 1990: 49).  

Festinger, bilişsel öğeler arasındaki uyum sorunu sürecinde kişinin yeni bir 

enformasyona karşı istemli maruz kalma ya da istemli kaçınma davranışı sergilediği 

durumları; “iradeli aktif arama (strong active seeking)”, “iradeli kaçınma (strong 

avoidance)” kavramlarıyla değerlendirir. Diğer yandan bir kişinin istemediği halde 

rastlayabileceği ve tanıdığında uyumsuzluğu arttıracak yeni enformasyonlara sahip 

olduğu durumları; “rastlantısal maruz kalma (accidental exposure)”, “alakasız maruz 

kalma (exposure on an irrelevant basis)”, “mecburi maruz kalma (forced exposure)”, 

“diğer insanlarla etkileşim bakımından maruz kalma (interaction with other people)” 

terimleriyle açıklar. Bu durumda genel olarak uyum-tutarlılık teorileri ve kişilerin 

uyumsuzluğu uyumlu bilişsel öğeler edinerek azaltma baskısı altında olduğuna dair 

temel bir varsayım yeni enformasyonlara karşı istemli maruz kalma bakımından iki ana 



60 
 

argüman içerir. Bunlar; “tutarsızlık/uyumsuzluğu azaltan bilişin arandığı, uyumsuzluğu 

arttıran bilişten kaçınıldığıdır.” (Festinger, 1957: 127-137). İstemli olarak enformasyona 

maruz kalma ve kaçınma yönündeki bu değerlendirmeler bireyin “seçici” bir şekilde 

hareket edebilen bir varlık olarak kabul edilebildiğini gösterir.  

1.4.2.2.2. “Kitle İletişiminin Sınırlı Etkisi” Yaklaşımı 

Bu yaklaşıma göre, medya izleyicilerin beğenilerini tamamen belirlemez. Aksine 

başka faktörler ve biçimlerde önceden oluşmuş beğenilerle uyumlu olarak izleyici 

tarafından kullanılır. Medya aracı bir etken olarak, bireylerin beğenileri ve tercihlerinde 

destekleyici bir ajan rolü görür (Klapper, 1957: 467). Kitle iletişim araçlarının 

etkililiği/sınırlı etkisi oranında izleyici, istençsizlikten belirlemeye doğru yol alır 

(Yavuz, 2005: 8-9). Bu yüzden Amerikalı sosyolog Joseph Klapper, geliştirdiği 

kavramlarla bireyin biraz daha öne çekilmesini ve istençli kişiler olarak görülmesini 

sağlamaya çalışmıştır (Güngör, 2011: 101). Klapper, iletişim araştırmalarının erken 

dönemine göndermede bulunarak “Kim, kime, neyi söyler?” şeklindeki bir formülün 

izleyicinin “öz-seçim” (self-selection) ve “seçici algı” (selective perception) eğilimleri 

tarafından tartışılır kılındığını belirtir (Klapper, 1957: 454-455).  

İletişimin gerçekleşebilmesi için hedef konumunda bulunan kişi, grup ya da 

kitlelerin kaynaktan gelecek mesajları almaya hazır olmaları gerekir (İnceoğlu, 2011: 

222). Klapper, bunu, mevcut KİA uyaranlarının alım süreci ve izleyici zihni arasına 

giren “seçici maruz kalma (selective exposure), seçici alıkoyma/akılda tutma (selective 

retention) ve seçici algı (selective perception)” gibi eğilimler ve silsilelerle birlikte 

değerlendirir. Medya enformasyonuna yönelik bu “seçici” davranışlar yoluyla 

izleyiciler kendi eğilimlerini destekleyecek şekilde KİA kaynaklı uyaranları seçen, 

gözardı eden ya da yeniden şekillendiren bir varlıktır (Klapper, 1957: 459). Örneğin 

televizyonları açık tutmayan insanlar, televizyondan gelen mesajları daha baştan 

reddetmişlerdir. Eğer televizyon aracılı bir iletişim söz konusu ise söz konusu sürecin 

başlaması için öncelikle hedefin, televizyon izliyor olması gerekir. Ancak bu da yeterli 

değildir. Hedef kitle ya da kişi televizyon izlese bile bir kaynaktan gelen belli birtakım 

mesajlara ilgi göstermiyorsa onları algılamak gibi bir çaba içine de girmez. O halde 

hedefin, belli bir kaynaktan gelecek mesajlara ilgi duyması gerekir. Ancak bu da 

yetmez. Hedefin, gönderilen mesajları izlerken onlara ilgi duyması, onları başka birçok 
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mesaj arasından seçip alması gerekir. Ardından da algılanan mesajların kullanım alanına 

taşınması gerekir. Yoksa kaynak tarafından beklenen etki yine gerçekleşmez (İnceoğlu, 

2011: 222).  

 Klapper’ın medya ve izleyici/tüketici çerçevesindeki kullandığı kavramlar ve 

analizleri, izleyicinin edilgin bir şekilde konumlandırılmadığını gösterir. Klapper’a göre 

tipik bir izleyici üyesi, medyanın çeşitli ürünlerinden genellikle beğenileriyle uyumlu 

olanları seçerken uyumsuz olanlara maruz kalmaktan kaçınır. Kaynağı ne olursa olsun, 

izleyici ve geniş bir medya yelpazesi ile medyanın belirli içerikleri ve bunların izleyici 

tarafından yorumu arasında aracı faktörler söz konusudur. Medya yayınları izleyici 

tarafından değerlendirilirken genellikle birer araç olarak işlev görürler (Klapper, 1957: 

467). 

1.4.2.2.3. Kullanımlar ve Doyumlar Yaklaşımı (KDY) 

Algı ile ilgili tutarlılık ve çelişki (uyum ve uyumsuzluk) görüşü tutum değişimi 

yerine tutum istikrarını, enformasyon alma yerine enformasyon aramayı, gönderici 

yerine alıcıyı, çevresel denetim/etki yerine algı sisteminin istikrarını ön plana çıkarır. 

Bu görüş aktif izleyici tezi ve kullanım ve doyum yaklaşımının da temel dayanağını 

oluşturur (Erdoğan ve Alemdar, 2005: 84; İnceoğlu, 2011: 228). KDY, iletişim 

sürecinde izleyiciyi merkeze alırken, onların etkinliklerini enformasyonun başlangıcı 

olarak varsayar (Ayhan ve Çavuş, 2014: 36). 

İnsan, toplumsallaşma sürecinin başından itibaren, kendi ihtiyaçlarını gidermeyi 

temel amaç olarak görür ve bu doyumu sağlayıcı nitelikteki şeylere karşı olumlu 

tutumlar oluşturur. Bu olumlama kişinin dış çevresiyle geliştirdiği ilişkilere de yansır. 

Bu nedenle birey, amacına ulaşmak için çevresiyle kurduğu ilişkilerde kendisi için 

olumlu, yararlı gördüklerini uyumluluk ilişkisi içinde temel davranış kalıbı olarak 

geliştirir (İnceoğlu, 2011: 45-46). Bu yüzden izleyici/takipçinin medyaya karşında 

“seçici davranışlarda” bulunduğuna dair hipotezler kullanımlar ve doyumlar 

yaklaşımıyla birlikte zenginleştirilmiştir. KDY’nin katkısı, ihtiyaçlarını tatmin etmek 

için çevrelerindeki diğer kaynaklar arasından, bireylerin, kitle iletişim araçlarını tercih 

ederek, ondan faydalandığı konusunu açıklamaya çalışmasıdır (Lazar, 2009: 66-67). 

KDY izleyiciyi pasiflikten çıkarıp aktif seçiciliğe yöneltir (Yavuz, 2005: 9). 
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Kullanımlar yaklaşımı insanların değerlerinin, çıkarlarının, gruplarının, toplumsal 

rollerinin önceden-etkili olduğunu ve insanların gördüklerini ve işittiklerini bu çıkarlara 

göre seçici olarak şekillendirdiklerini varsayar (Lewis, 2010: 352). KDY, iletişim 

araçlarının izleyici üzerindeki “etkisini”, bu araçlardan yayılan içeriğin pasif beyinlerin 

ele geçirilmesi olarak anlaşılamayacağını, “insanların aslında mesajları sindirdiği, 

seçtiği ve reddettiği bulgusu sonucunda oluşturulmuştur… Böylelikle izleyiciler 

herhangi bir programı iletişimcinin istediğinden çok farklı bir şekilde kullanıp, 

yorumlayabileceklerdir; anlamın oluşturulmasında izleyici önemli bir rol üstlenmiştir.” 

(Yavuz, 2005: 8-9). 

İzleyicilerin kendi beğenilerine ve enformasyon gereksinimlerine uygun seçimde 

bulunma eğiliminde bulundukları hususu, KDY’nin “insanların kitle iletişim araçları ile 

ne yaptığına” daha çok ilgi göstermemiz gerektiği yönündeki düşüncesiyle ilişkilidir 

(McQuail ve Windahl, 2010: 166). “İnsanlar gereksinimleri doyuma ulaştırmaya 

çalışırlar. Doyum için kullandıkları araçlardan bazıları da kitle iletişim araçlarıdır. 

İnsanlar bu araçlar ve araçların ürünleri arasında gereksinimlerini karşılamak için seçme 

yaparlar. Bu amaçlı etkinlikler sonucu gereksinimler giderilir, gerginlikler azaltılır.” 

(Tekinalp ve Uzun, 2013: 116). Katz ve arkadaşlarına göre, izleyici doyumları üç ana 

kaynaktan ileri gelir. Bunlar; medya içeriği, medyaya kendiliğinden maruz kalma ve 

sosyal bir bağlam içerisinde farklı bir medyaya maruz kalmadır (Katz, vd., 1973: 514). 

Birey için yaşamsal öneme sahip olan bilginin elde edilmesi de, bizzat kendisinin 

ihtiyaç ve beklentilerini tatmin edecek, doyuracak kaynaklara yönelmesi, gereksinim 

duyulan bu bilgiyi diğerlerinden ayrıştırması anlamına gelir (Dal, 2015: 60). 

Kişiler, hissedilen bir gereksinime yanıt verdiği ya da pratik bir amaca hizmet 

ettiği zaman enformasyon isterler. Destekleyici olmayan enformasyon da, 

destekleyiciye tercih edilir (Erdoğan ve Alemdar, 2005: 84; İnceoğlu, 2011: 228). 

Deneysel araştırmalar da zihinsel faaliyetlerin, özellikle idrakin (anlama veya kavrayış) 

seçici olmasında bireyin idrak sahasının genişliği ve idrak edilecek objelere verilen 

önem derecesinin yanında aynı zamanda objenin bireyin arzu ve ihtiyaçlarına “uygun” 

düşmesinin etkili olduğunu gösterir (Krech, Crutchfield ve Ballachey, 1970: 31). 

KDY çerçevesinde medya ve iletişim araçları kullanımı ihtiyaçlar ve 

motivasyonları içeren bir davranıştır (Rubin, 2002: 166). Bireyin güdüleri (motivler), 
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davranışlarına, amacına yönelme özelliği kazandırır. Davranışın ve yaşam biçiminin 

seçicilik karakterleri, çoğu motivlerle yakından ilgilidir (İnceoğlu, 2011: 195). Bu 

süreçte psikolojik ve sosyal bir ortam içerisinde insanların medya kullanım davranışları  

ve bunların sonuçları söz konusudur (Rubin, 2002: 166). Öte yandan medya kullanımına 

odaklı çok sayıda çalışma arasında, literatür açısından özellikle zengin bir akım olarak 

KDY temelli çalışma yapan araştırmacılar tarafından, bireylerin medya iletilerini sadece 

seçmedikleri, aynı zamanda belirli ölçüde sınırladıkları saptanmıştır (Lazar, 2009: 66-

67).  

Tez konusu haber tüketicisi/izleyicisi bireylerin enformasyon seçiciliği boyutuyla 

da ilişkili olduğundan, Türkiye’de KDY çerçevesinde 

‘enformasyon/bilgilenme/haberdar olma’ amaçları/motivasyonları ve 

doyum/tatminlerini ilgilendiren birçok çalışma vardır. Geleneksel veya yeni 

KİA’lar/iletişim araçlarından herhangi biri özelinde veya genel KİA’lar (ya da bazıları), 

formatlar/içerik türleri çerçevesinde büyük bölümü saha araştırmasına dayalı çeşitli 

çalışmalarda medya kullanıcısı/tüketicilerinin enformasyon-bilgi, eğlence/kaçış, 

sosyalleşme, rahatlama, arkadaşlık, zaman geçirme vs. gibi amaç/motivasyonlarını 

gözeterek medyaya (ortam, araç, içerik, konu vs.)  yönelimleri ve doyum/tatmin elde 

etme davranışları araştırılmıştır. Benzer veya farklı kapsamlarda yapılan bazı 

çalışmalarda ‘enformasyon sağlama/arama/edinme’ (bilgilenme, bilgi sağlama, haberdar 

olma, rehberlik/gözetim vs. adlandırmalar da dahil) amacı veya motivasyonu ilk 

sıralardadır (Bayram, 2007: 69; Ayhan ve Balcı, 2009: 13; Bulduklu, 2010: 230-231; 

Bilecen, 2010: 59; Erdem, 2010: 101, 111; Balcı, vd., 2013: 5; Arklan ve Karakoç, 

2013: 325-336; Turhan, 2014: 44; Öztürk, 2014: 172; Bulduklu ve Özer, 2016: 2983; 

Sine ve Özsoy, 2017: 53, 64). Bazı çalışmalarda da izleyici/takipçi/okur/tüketici için 

‘enformasyon/bilgi edinme/haberdar olma’ önemlidir (V. Çakır, 2005: 103; Balcı ve 

Ayhan, 2007: 174; Toruk, 2008: 480; Küçükkurt, vd., 2009: 48; Balcı vd., 2010: 51, 58; 

Gülerarslan, 2010: 222, 191; Balcı vd., 2011: 48; Karakoç ve Gülsünler, 2012: 55; 

Bozkurt, 2012: 121; S. S. Yılmaz, 2013: 107-109; Koçer, 2013: 207, 219-220; Kuyucu, 

2015: 186; Cevher, 2016: 5; Canöz, 2016: 423; Özer, 2017: 52; Yayla, 2018: 61; Geçer 

ve Ürkmez, 2018: 432). Ancak bazı çalışmalarda ise ‘enformasyon edinme/bilgiye 

erişim/bilgilenme’ hususu son sırada yer alır (Akçay, 2011: 148, 158; Özarslan ve 

Nisan, 2011: 23; Ayhan ve Akman, 2012: 1329; Bal, 2013: 162). Buna karşın 
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araştırmaların birçoğunda ‘enformasyon (veya bilgi) veya haberdar olma’ şeklinde 

özetlenebilecek durumun KDY açısından yaşamsal bir yeri olduğu görülür.  

1.4.2.3. İzleyici-Enformasyon İlişkisine Dair Seçici Davranış Türleri 

Bireyler olarak dinleyici üyeleri, birbirinin benzeri olmayan davranışlara yol açan 

değişik toplumbilimsel ve ruhbilimsel özelliklere sahiptirler. Bu farklı kabullenmelere 

rağmen araştırmacılar, davranışın iletişimsel modellerini çeşitli biçimlerde 

sınırlandırmaya çalışırlar (Lazar, 2009: 66). Aşağıda açıklanan tüm seçicilik 

boyutlarında bireyin içinde bulunduğu ya da geçmişinden getirdiği ilgi, duygu, tutum, 

inanış ve davranışlarla hareket ettiği ifade edilebilir (Dal, 2015: 58). 

1.4.2.3.1. Seçici Maruz Kalma/İzleme (Selective Exposure) - Seçici Kaçınma 

(Selective Avoidance) 

Enformasyon kullanımında, insanların veriyi pasif bir şekilde algılaması nadirdir. 

Çünkü insanlar kullanacakları enformasyonu seçici bir şekilde arar, araştırır ve tercih 

eder. Bu tipik olarak ilgisiz ve faydasız enformasyondan kaçınma davranışıdır. 

Genellikle enformasyonun uygun doğası temelinde seçildiği veya kişi açısından gerçek 

değeri olmadığı durumlar vardır (Cotton, 1985: 11). Bu noktada “seçici maruz kalma” 

(selective exposure) insanın belli bir uyaranla karşılaşmasının kesin olduğu 

durumlardan kaçınması ya da tam tersi, kendini bilerek bu durumlara 

konumlandırmasıdır. İletişim bağlamında bireylerin varolan tutum ve inançlarıyla tutarlı 

mesajları izleme eğilimini dile getirir (Mutlu, 2008: 252).  

Biliş teorisyeni Festinger’e göre inançlar, düşünceler ve tutumları içeren iki ya da 

daha fazla bilişin (yani bilgi ya da enformasyonun) birbiriyle çeliştiğini/uyumsuz 

olduğunu kişi fark ettiğinde meydana gelen tutarsızlığın büyüklüğü, kişinin motivasyon 

derecesi, herhangi bir enformasyon kaynağının hangi içeriği sağlayacağına dair 

beklentileri, buna bağlı olarak aktif olarak enformasyonu aramayla ilişkisi ve durumun 

griftliğine bağlı olarak hareket eder. Kişi rahatsız edici uyumsuz/tutarsız enformasyonu 

uyumlu bilişsel öğeler edinerek azaltma baskısı altında olduğu için, Festinger 

tutarsızlığı azaltabilmenin bir yöntemi olarak seçici maruz kalma ve seçici kaçınmayı 

öne sürer (Festinger, 1957: 1, 124-137, 130-137). Bu yüzden seçici kaçınma da 
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(Selective Avoidance) bu anlamda insanların varolan inanç, tutum ve deneyimlerini 

destekleyici iletişimi arayıp, kanılarıyla çelişen iletişimden kaçınma eğilimidir (Mutlu, 

2008: 252). 

Festinger, tutarsızlığı azaltma yolları olarak çeşitli hususlara değinir. Bunlar, 

seçici maruz kalma süreciyle ilişkili olarak değerlendirilebilir. Buna göre, 1-kişinin belli 

bir enformasyon alanıyla ilişkisi ya da dâhil olabileceği herhangi bir davranış veya 

faaliyet yoksa istemli (seçici) maruz kalma motivasyonu olmaz. 2- Bilişsel öğelerin 

(enformasyonun) tutarlılık derecesi; uyumsuzluğu azaltan bilişleri arama,  arttıranlardan 

ise kaçınmaya yol açar. 3- Uyumsuzluk/tutarsızlığın büyüklüğüne göre kişi kendi 

düşünce ve tutumlarıyla uyumlu olanlara yönelse de, çeşitli beklentilerine göre tutarsız 

enformasyonlara kendini maruz bırakabilir. Böylelikle kişi uyumsuzluğu gidermeye 

kendini zorlayabilir (Festinger, 1957: 1, 125-137). Cotton’a göre bu son hipotez, 

uyumsuzluk çok büyük olduğunda, seçici maruz kalma tutarsızlığı azaltmaya yeterli 

olmayacağına dair düşünceden kaynaklanır. Bu yüzden, çelişkili/karşıt enformasyon 

arayarak bilişlerden birini değiştirmeye kişi kendini zorlayabilir. Bu açıdan 

uyumsuzluğu azaltabilir (Cotton, 1985: 12). 

Seçici maruz kalma, çimde zehirli bir yılanı yakından izlemek, yaban arısı uçağını 

takip etmek, kuş çağrısı dinlemek, karayolu üzerinde seyahat ederken yol ve diğer 

arabaları seyretmek, gazete okumak veya televizyon izlemeye kadar her şeyi içerir. 

Seçici maruz kalma çok az bir çaba ile gerçekleştirilebilir veya büyük enerji harcaması 

gerektirebilir. Mesela bir kitap okumak fiziksel olarak nispeten yorucudur. Ancak 

çukurdan bir araba yarışını izlemek, yorucu bir şekilde kafa ve vücudu ayarlamayı 

gerektirebilir. Ancak medya kullanımı bağlamında seçici maruz kalma davranışı, 

giderek düşük enerjili bir şekilde sorunlara uzaktan bakan bir davranış haline gelir. 

İzleyici uzaktan kumandaya basarak istediği sayıda olaylara erişebilir veya diğer 

olaylara maruz kalmak için erişimini kolayca değiştirilebilir. Televizyonda Çin’deki 

haber olaylarını görmekten kaçınan izleyiciler, İtalya’daki herhangi bir futbol 

karşılaşmasına, Norveç geyikleriyle ilgili bir doğa filminden yerli komedi gösterisine 

veya dramatik sokak şiddetiyle ilgili bir habere zahmetsizce geçebilir (Zillmann ve 

Bryant, 2009: 2-4). 
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Medya iletilerine karşı seçici maruz kalma davranışını “sınırlı etki” açısından 

değerlendiren Klapper’a göre, insanların KİA araçlarından etkilenmeleri için öncelikle 

söz konusu araçlara açık olması gerekir. Dolayısıyla da Klapper, etkinin ortaya 

çıkmasının birinci koşulunu “kitle iletişim araçlarına açıklık” olarak belirler. İnsanlar 

KİA’ya açık olmayı seçici olarak gerçekleştirirler. Herkes her kitle iletişim aracına açık 

olmayabilir. Kimi insanlar gazete okumayı tercih ederken, başka birileri radyo 

dinlemeyi, kimileri de televizyon izlemeyi yeğleyebilirler. Bu kadarla da kalmaz. 

İnsanlar aynı anda birden fazla kitle iletişim aracını, farklı oranlarda tercih edebilir. 

Örneğin, televizyon izlemeyi tercih eden biri bazı programları izler, bazılarını izlemez. 

Dolayısıyla insanlar kitle iletişim araçlarına “seçmeli olarak açık” kalır (Güngör, 2011: 

101). 

McQuail ve Windahl ise (2010: 166) “seçici izleme” yöntemi olarak da 

adlandırılan hipotezle ilgili kısa zamanda birçok kanıt biriktiğini belirtiler. Bu kanıtlar, 

izleyicilerin kitle iletişim kanalları ve içeriğini seçerken aynı zamanda kitle iletişim 

araçlarından gelen değişim etkileri olasılığını ortadan kaldırıp “sağlamlaştırma” 

(reinforcement) olasılıklarını artırdıklarını gösterir. 

Seçici maruz kalma/kaçınmada “ilgi” ve “fayda” da rol oynar. İlgi, fayda ve 

destek arama birbiriyle sıkı sıkıya bağlı kavramlardır. İlgi, kişinin benliği ile ilgili 

girişimidir. Bu da seçici izlemeye götürebilir. Fayda ve ilgi, tercih konusunun sadece 

enformasyonla sınırlı olmadığını, fakat aynı derecede eğlence ve diğer kitle iletişimi 

şekillerine hatta kitle iletişim araçlarının kendisine kadar geniş bir alanı kapladığını 

gösterir.  

Seçici kaçınma/kaçış bağlamında söylenecek olursa, bazı enformasyon tercihleri 

faydasızlıkları nedeniyle yararlıdır. Çünkü kişilere bir rol veya görevden kaçınma veya 

kaçış olanağı verir. Bu bakış açısı bilişsel çelişki anlayışının sonraları bilişsel 

komplekslilik görüşüyle geliştirilmesini dayanak alır. Bugün pozitivist-deneyci gelenek 

bilişsel uygunluğu sadece bir faktör olarak değerlendirir. Fakat psikolojik, sosyo-

psikolojik ve mikrososyolojik incelemelerde bilişsel komplekslilik görüşü egemenliğini 

sürdürür (Erdoğan ve Alemdar, 2005: 84-85; İnceoğlu, 2011: 228). 

İzleyici/takipçi/tüketicinin belli medya kaynakları/formatları/içerikleri seçimi 

kendisi tarafından tasarlanmış ve planlanmış olabilir. Fakat aynı zamanda kendiliğinden 
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ve düşünülmeden olabilir. İzleyiciler, önemli olayların çoğunu iki veya daha fazla 

sayıda yakalama çabalarında programlar arasında ileri geri gidebildiğinden, ekrandaki 

gösterimlere ve yakın çevrelerine maruz kalma durumlarını değiştirebilirler. Öyleyse, 

seçici maruz kalma algısal kontrolün sürdürülmesinde sürekli, kesintisiz bir çaba olarak 

yorumlanamaz. Özellikle, belli bir olay dizisi, algısal kontrolü kesik dikkatle devam 

ettirebilmek açısından enformasyon fakiri ise, maruz kalmak iki ya da daha fazla 

çevresel ortam arasında bölünebilir. Mesela yemek pişiren bir kişi haberlere göz 

atarken, tencere ve tavalara da bir yandan dikkat kesilebilir (Zillmann ve Bryant, 2009: 

4).  

Öte yandan ortalama izleyicilerin bir izleme alışkanlığı geliştirdiği, tercih ettikleri 

programları bu programların yayınlandığının ayrımında olmadıkları için izleyemedikleri 

söz konusudur. Bu izleme alışkanlığı değişkeni, seçici izleme edimi bakımından 

olumsuz bir etki yapar (Mutlu, 2005: 119). Bununla birlikte tüm pratik amaçlar 

bağlamında, belli bir içeriğe/formata hangi kararla maruz kalındığı veya neden seçici 

maruz kalınmadığı konusundaki zorluklar tartışılır. Ya da sözgelimi program 

kesitlerinin; programa maruz kalınıp kalınmadığı ya da bölümün zaman akışı sırasında 

öncelikle algısal aktivite olup olmadığı da sorgulanır. Bu kavramsallaştırma, karma ve 

çoklu medya tüketiminin özel uygulamalarını da ilgilendirir. 

Zillmann ve Bryant’a göre, medya içeriklerine maruz kalmanın tamamlanması 

beklenemez. Sözgelimi televizyon bağlamında seçilen programların algısal kontrolünü 

sağlama ve sürdürmenin amaçlanması varsayılsa da, görsel ve işitsel dikkatin yayındaki 

olaylardan kopması muhtemeldir. Bu dikkatsizlik, genellikle yakın çevrede yaşanan 

olayların görsel, işitsel veya her ikisinden kaynaklanabilecek bir sonucudur. Bu 

kopukluk, anlık veya uzun süreli olabilir. Örneğin bir anne en sevdiği diziyi izlemek 

isteyebilir. Ancak çoğu zaman çocuğuna vakit ayırmak durumundadır. Seçici maruziyeti 

açıkça dizi ve çocuk arasında gidip gelecektir. O, her iki olaya da maruz kalır. Ancak bu 

durum ardı ardına gerçekleşir. Karmaşık ve çoklu medya tüketiminde de seçici maruz 

kalma, benzer şekilde belirsiz değerlendirmelere yol açar. Aynı anda bir radyo konseri 

ve televizyondaki bir sitkom (durum komedisi) arasında ya da farklı ekranlarda 

paylaştırılan çeşitli atlet yarışmaları arasında bocalayan maruz kalma nasıldır? 

(Zillmann ve Bryant, 2009: 5, 4). Televizyon özelinde değerlendirme yapan Gunter’e 

göre, birçoğu şimdi özel programlama kategorilerinde uzmanlaşmış olan TV 
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kanallarının kullanılabilirliğinin artmasıyla izleyiciler parçalanmıştır. Tamamen haber, 

hava durumu, müzik veya film hizmetleri sunan televizyon kanallarının izleyicileri 

farklıdır. Genel izleyicilerden bir kısmı, bu uzmanlaşmış kanallarından birine veya 

diğerine doğru daha fazla gidiş-geliş halindedir. Benzer şekilde, ağ bağlantılı ortamda, 

bazı kullanıcılar daha fazla aksiyon-macera serisini takibe meyilli olabilirken, diğerleri 

de haberleri veya belgesel çıktılarını tercih edebilir (Gunter, 2009: 99). Zillmann ve 

Bryant’a göre en basit gözleme dayanan yaklaşım, elde etmedeki davranışsal çabalar 

sırasında zaman periyodunu belirlemeyi ve belli temsillerin algısal kontrolünü 

sürdürmenin bir gözlemciye hemen açık olduğu ortaya koyar (Zillmann ve Bryant, 

2009: 4). 

Bireyin belli bir konuya ya da duruma ilişkin bilgi birikiminin artışına koşut 

olarak o durum ya da konuyla ilgili önceden sahip olduğu tutumlarda değişiklik de 

ortaya çıkabilir. Ancak İnceoğlu’na göre, bireylerin karşıt bilgiler iletildiğinde değişime 

açık olacakları ileri sürülebilse de, bu durum her zaman böyle basit bir süreç değildir. 

Kendilerine yeni bilgiler iletildiğinde bireyler, bu bilgilere seçmeci biçimde açık olurlar. 

İnceoğlu, “Bireyin salt bir biyolojik organizma olarak algılanmaması gerektiğini 

biliyoruz. Birey uyarıcıları seçimleyici algılamada olduğu gibi bilgiye de seçmeci olarak 

açıktır. Zihninde yerleşmiş danışma çerçevesine uyarı bilgileri alır, diğerlerini dışlar ya 

da algılamasını bilinçli olarak saptırır.” (İnceoğlu, 2011: 50-52) tespitinde bulunur. 

İzleyici/takipçinin medya enformasyonuna seçici maruz kalması/yaklaşması ya da 

kaçınması davranışıyla ilgili noktalar özetle şöyledir: 

1- Seçici maruz kalmak, giderek düşük enerjili bir şekilde sorunlara uzaktan 

bakan bir davranış haline gelir.  

2- Bazı enformasyonlar faydasızlıklarına rağmen “ilgi” ve “fayda” gözetilerek 

tercih edilebilir. 

3- Bireyler medyaya maruz kalmayı tasarlayıp planladıkları kadar, aynı zamanda 

kendiliğinden ve düşünmeden gerçekleştirebilirler. 

4- Seçici maruz kalmak algısal kontrolün sürdürülmesinde sürekli, kesintisiz bir 

çaba değildir. 
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5- Bazı ortalama izleyici/takipçilerin, medya kullanım alışkanlıkları veya tercih 

ettikleri içeriklerin yayınlandığının ayrımında olmadıkları için seçici izleme 

davranışında bulunmadıkları söylenebilir. 

6- Görsel ve işitsel dikkatin içerikten kopabilmesinin etkisiyle medya 

enformasyonuna maruz kalmak kimi zaman tamamlanan bir süreç değildir. 

7- Çeşitli içeriklerde uzmanlaşmış medya kaynaklarının kullanılabilirliğinin artışı 

ve medya kullanıcılarının bu bağlamda parçalanışı nedeniyle, bazı 

izleyici/takipçiler uzmanlaşmış medya kaynakları arasında dolaşım halindedir 

(Zillmann ve Bryant, 2009: 3-4; Erdoğan ve Alemdar, 2005: 84-85; Mutlu, 

2005: 119; Gunter, 2009: 99). 

1.4.2.3.2. Seçici Dikkat/Seçici İlgi (Selective Attention) 

İnsanların seçici olarak algılama süreci aynı zamanda “dikkat” (attention) 

anlamına gelir. Dikkat, insanın yakın çevresinde olup bitenlerin tümünün ya da bir 

kısmının farkında olmasıdır. Seçici dikkat ise, insanın var olan pek çok uyarandan fiilen 

hangisini algılayacağını etkin olarak belirlemesidir (Mutlu, 2008: 76, 251). Daha açık 

ifadeyle seçici dikkat, bir insanın, sunulan mesajın güçlü olarak sahip olduğu tutum, 

inanç ve davranışlarla uyum içinde olan parçalarına dikkat etmesi; öte yandan tutum, 

inanç ve davranışlarla uygun olmayan parçalarından kaçınması eğilimidir (Severin ve 

Tankard, 1994:106-107’den Aktaran; Balcı, 2006: 39). Klapper’a göre ise kitle iletişim 

araçlarının içeriğine seçmeli maruz kalma ya da seçici izleme aşamasının ardından 

insanlar açık kaldıkları kitle iletişim araçlarından bazı şeyleri seçerek izlerler. Kimi 

kaynaklarda “seçmeli ilgi (selective attention)” adı da verilen bu aşamada bireyler 

algılama edimini gerçekleştirirler (Güngör, 2011: 101). Aksi durumda mesaja ilginin 

azalması genel olarak dikkati düşürür (İnceoğlu, 2011: 208). 

Enformasyona dikkati odaklamak, tüm enformasyona eşit dikkat verilemeyeceği 

ve bazı enformasyonların hiç dikkat çekemeyebileceği anlamına gelir. O zaman 

odaklanma seçim anlamına gelir (Zillmann ve Bryant, 2009: 1). Öte yandan 

araştırmalar, yenilik arayan bireylerin uyumsuzluk yaratan enformasyonlardan her 

zaman kaçınmayacaklarını gösterir. Yeni, ilginç, öne çıkan özellikleri olan ya da 

eğlendirici nitelik taşıyan enformasyon (karşıt yönde de olsa) insanların dikkatini 

çekebilir. Diğer bir değişle, sunulan mesaj, yaratması muhtemel psikolojik rahatsızlık ya 
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da uyumsuz düzeyini aşacak ödüller taşıyorsa, büyük olasılıkla ondan kaçınılmaz. Yine 

bireyler, çok sıkı bir şekilde bağlılık göstermiyorlarsa, kendi inançları, davranışları ya 

da seçimlerine ters düsen materyallere dikkat etme eğilimi gösterebilirler (Severin ve 

Tankard, 1994:248-249’dan Aktaran; Balcı, 2006: 40). 

Schramm, kitle iletişiminde izleyicinin dikkatini çekebilmek için bir takım 

koşulların gözetilmesi gerektiğini belirtir. İzleyicinin içinde bulunduğu durumun 

değişmesi veya yeni durumlar içinde konumlanma ihtimali durumunu varsayan 

Schramm bu bağlamda, “o zaman, tabi,… belirtken-uyarılar içinden seçtiğimiz tek 

belirtken uyarı da değişir. Örneğin, yorgun ve meşgul olmadığım zaman gelip benimle 

konuşursanız veya bana söyleyeceğiniz mesajı tam benim bu mesajı beklediğim sırada 

gelip konuşursanız (örneğin, tam balığa gitmek için arkadaşlarımı beklediğim sırada) o 

zaman büyük bir olasılıkla benim dikkatimi daha iyi çekmiş olursunuz. Ama bana 

söylediklerinizi dışardaki gürültü yüzünden tam duyamıyorsam veya bütün dikkatimi 

rakip bir başka mesaj çekiyorsa yahut dikkatimi toplayamayacak kadar uykuluysam, 

aklım başka yerlere olduğu için tutup düpe-düze ‘düğmeyi kapatmış’ bulunuyorsam 

dikkatimi çekemezsiniz… öyleyse, mesajın dikkati çekebilecek şekilde kurulması, bir 

kere zamanlama ile ilgilidir, yer seçimi ile ilgilidir ve alımcı tarafın dikkatini 

uyandıracak, dikkatini çekecek belirtken –uyarılarla ilgilidir.” şeklinde bir 

değerlendirmede bulunur (Schramm, 1985: 114). 

İnsanların bir şeye dikkat veya ilgi göstermelerinin temelini “faydacılıkla” 

ilişkilendiren sosyal psikolojik bir anlayış ise, insanların yarar vadeder görünen bir 

şeyle ilgilenmeleri üzerinde durur. İlgi derecesinin, çabaya ya da maliyet oranına göre 

değiştiği ileri sürülür. Buna göre, ilgilenmenin getireceği yarar ile ilgilenmenin 

gerektirdiği maliyet durumuna göre ilgi az ya da çok olur (Oskay, 2007: 47). 

Yukardaki tespitler özetle seçici dikkatin; a) birden fazla enformasyona eşit 

paylaştırılamayan, b) bazı enformasyonlara hiç harcanmayan (Zillmann ve Bryant, 

2009: 1), ancak c) izleyicinin karşıt yöndeki enformasyonlara da odaklanan (Severin ve 

Tankard, 1994:248-249’dan Aktaran; Balcı, 2006: 40) ve d) kişinin içinde bulunduğu 

şartlar ve durumlara göre değişebilen (Schramm, 1985: 114) bir davranış olduğunu 

gösterir. Ancak tüm bunların dışında e) bir şeye dikkat veya ilgi gösterme, bireye 

getireceği “fayda ve maliyet oranına” göre de değişebilir (Oskay, 2007: 47). 
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1.4.2.3.3. Seçici İlgisizlik (Selective Inattention) 

Seçici ilgisizlik (selective inattention), insanın kendini tehdit edebilecek konulara 

karşı ilgisizliği şeklinde ortaya çıkan bir korunma tepkesi (Mutlu, 2008: 252) olarak 

tanımlanır. “Bireyin uyaranlara yönelik ilgisizliği tesadüfi değil, seçicidir. Herhangi bir 

şeye yönelmemeye ait sürekli bir ihtiyat hali olan seçici ilgisizlikle, bireyin yaşadığı 

huzursuzluğun, aktif olarak kendisi tarafından azaltılması ya da kaldırılması 

amaçlanmakta, yaşam alandaki uyarıcılara yönelik tehlikeler ve/veya güvenli katılımlar 

belirlenir.” (Howell, 2008: 97-98’den Aktaran; Dal, 2015: 62). 

1.4.2.3.4. Seçici Algı (Selective Perception) 

Algılama, bir olay veya nesnesin varlığı üzerinde duyular yoluyla bilgi edinmedir 

(İnceoğlu, 1985: 42). Ancak algılama, önümüzde duran verilerin anlamlı hale 

getirilmesini de içerir. Yani anlamlı farklılıkların ve algıladığımız şeylerin 

belirlenmesini içerir (Fiske, 2015: 156). Seçici algılama (selective perception) ise 

“bireyin çevresinde meydana gelen olayların tamamını algılamak yerine deneyim, 

uyaranın yapısı, kişisel unsurlar gibi bazı faktörlerin etkisiyle bir kısmını algıladığı 

durumu içeren algılama türüdür.” (Yeygel Çakır ve Bazarcı, 2019: 223). 

Bireyin çevresi mesaj ağları ve sayısız uyarıcılarla çevrilidir. Çoğu zaman 

aralarındaki farklılıklar hayli belirsiz olan bu uyarıcıları birbirinden ayırdetmeye bazen 

bireyin algılama kapasitesi yetmeyebilir. Birey içinde bulunduğu ortamda her mesajla 

ilgilenemez, mesajları tarar, ayıklar. Gereksinim ve ilgilerine uygun olup olmamaları 

bakımından, algılama seçimleyici olarak işlemeye başlar. Kişilerin, durumları, olayları, 

nesneleri, kısacası çevrelerini bu kendilerine özgü algılama eğilimleri “seçimleyici 

algılama” olarak adlandırılır. Örneğin havaalanında uçak bekleyen bir mühendis, bir 

avukat, bir doktor, bir sigortacı ortamı farklı yönleriyle algılayabilirler ve büyük 

olasılıkla mesleklerine ilişkin bilgi ve deneyimlerinin yönlendirici etkisiyle içinde 

bulundukları ortamı seçimleyici algılamanın etkisi ile değerlendirirler (İnceoğlu, 2011: 

10-35, 101). 

Öte yandan algılama; ihtiyaçları, güdüleri ve tutumları koşullandırmak suretiyle 

bireyin eylemsel davranışlarına etki eder (İnceoğlu, 1985: 42). Bu bağlamda bireyin 

belli bir ürünün tüketicisi, belli bir görüşün yanlısı durumuna getirilebilmesi için, konu 
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ve içeriği hakkında iletilen bilgileri algılayabilmesi gerekir (İnceoğlu, 2011: 85). Keza 

düşüncelerin oluşumu ortamımızdaki uyarıların algılanması ile başlar (Oskay, 2007: 

57). Algılama, içinde yaşadığımız dünyanın sübjektif bir görüntüsüdür. Bireyin 

algılamasında, almış olduğu eğitim, içinde toplumsallaştığı kültürel ortam, sahip 

bulunduğu inanç, örf, adet, gelenek, görenekler yönlendirici etkiye sahiptirler. Algılama 

duyumsal bir bilgilenme olarak tanımlandığında; duyma, tatma, görme, koklama, 

dokunma duyularından oluşan beş duyu organı aracılığı ile ve bunlara ek olarak da 

hissetme duyusu yardımı ile dış dünyadan bilgi edinme sürecinden söz etmiş olunur. 

Algılama farklı duyu organlarımız aracılığıyla gerçekleşir. Bazen belli bir sürecin 

gerçekleşmesi için birden fazla duyu organı bir arada işlevsel olmalıdır. Ama her algı 

sürecinde genellikle söz konusu duyulardan biri diğerlerine oranla daha ağırlıklı rol 

üstlenir. Sözgelimi, görme duyusu merkezli olarak gerçekleşen bir algı görsel algı, 

duygu merkezli gerçekleşen algı duygusal algı, seçimleyici algı vb. örneklerde olduğu 

gibi algıyı farklı türlere ayırmak olanaklıdır.  

Seçimlemenin genellikle mesajdaki tek bir belirtken uyarının bıraktığı izlenime 

göre yapıldığı belirtilir (İnceoğlu, 2011: 10, 101, 86-93, 98-101). “Seçici algı” nosyonu 

da, farklı bireylerin medyanın sunduklarına kendi ilgi ve seçicilik yapılarını 

getirebilecekleri olgusunu gözönünde bulundurma amacıyla ortaya konulmuştur (Hall, 

2005a: 80). “Seçici algı kuramına göre, bireyler yalnızca var olan tutumlarıyla uyumlu 

mesajları okurlar; tutumları ve beklentileriyle çatışan mesajları veya mesaj bölümlerini 

göz ardı ederler ya da yanlış yorumlarlar.” (Mutlu, 2008: 251). Buna göre bireyler, 

mevcut tutumlarını desteklemeyen iletileri saptırma eğilimi gösterirler. Zira çok fazla 

ilgilenmedikleri takdirde dikkatlerini odaklama gereği duymazlar (Lazar, 2009: 66). 

“Seçici algılama” (selective perception) kuramında örneğin haber programı izleyen 

kişinin görüşüne uygun olan haberlerin uygun olmayanlara oranla daha iyi 

hatırlanacağına inanılır. Ayrıca izleyicinin sahip olduğu tutuma göre haberi yorumladığı 

görülür. Sigaranın zararlarına ilişkin doktorun uyarılarına gösterilen tepkileri inceleyen 

bir araştırmada Festinger, izleyici ne kadar fazla sigara içerse o kadar az sigara içme ile 

akciğer kanserinin ilişkili olabileceğini kabullendiğini görür (Agee, Ault ve Emery, t.y: 

32-33’den Aktaran; Yumlu, 1990: 49; İnceoğlu, 2011: 77). 

Diğer bir örnek ise günde her yemekten sonra birer kere olmak üzere, günde üç 

kere diş fırçalama kabulü üzerinedir. Günde üç kere diş fırçalamanın gerekli olduğunu 
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kabul eden insanların bazıları hatta çoğu bile gerçekte günlük olarak üç kere dişlerini 

fırçalamayabilir. Burada inanç ile davranış arasında uyumsuzluk vardır. Bu böyle 

olunca da, bu tür insanların günde üç kere diş fırçalamanın zararlı olduğunu söyleyen 

veya belli bir diş macununun kullanılmasıyla tek bir defa bile diş fırçalamanın 

yeteceğini söyleyen bir iletişim içeriğinden kolaylıkla etkilenebilecekleri düşünülebilir 

(Festinger, 1985: 68-69). 

İnsanlar medyadan ya da herhangi bir enformasyon kaynağından kendi tutum ve 

düşünceleriyle tutarlı olmayan mesajlar aldığında yapacakları şeyler; a) kendi 

düşünceleriyle tutarlı olan mesajları almaları, b) kendilerininkiyle çelişen mesajları 

reddetmeleri, d) uyumsuzluk konusunun önemini azaltmaları, e) yahut uyumsuz olan 

mesajı kabul edip kendi tutum ve davranışını aldığı bu mesaja uyumlu hale 

getirmeleridir. Böylece izleyiciler, medyadan gelen mesajları algılamada seçici 

davranırlar (Yaylagül, 2013: 60). 

1.4.2.3.5. Seçici Hatırlama/Seçici Alıkoyma (Selective Retention) 

“Hatırlama, bellek içeriklerini canlandırmanın özel bir şeklidir.” (Rigel, 2000b: 

21). Algı seçiciliği kuramının diğer alanlarından birisi olarak “seçici hatırlama” 

(selective retention), insanların medyadan edindikleri enformasyon ve düşüncelerden 

kendi istediklerini hatırladıklarını, istemediklerini hatırlamadıklarını (Agee, Ault, 

Emery, 1985: 32’den Aktaran; Yaylagül, 2013: 60) öne sürer. Burada insanların 

yerleşik tutumları ve deneyimleriyle tutarlı mesajları alıkoyma eğiliminde oldukları 

belirtilebilir (Mutlu, 2008: 251). “İnsan zihni bellek ve içeriklerinden yararlanarak 

şimdiki durumu değerlendirmek, önündeki sorunun niteliğini belirleyerek hüküm 

vermek ve tepkileri kararlaştırmak zorundadır. Bellek, duruma, ihtiyaçlara, ilgilere ve 

zevklere göre verileri tutar. İzlenimleri pasif tarzda almaz, onlara anlam verir ve kendi 

işine yarayacak şekilde tutar.” (Rigel, 2000b: 19). 

Levine ve Murphy (1943) enformasyonun seçici anımsanması bağlamında 

yaptıkları araştırmada, komünizm yanlısı ve anti-komünist grupların inanmakta 

oldukları şeye uyan enformasyonu anımsama ve dünya görüşlerine uygun gelmeyen 

enformasyonu unutma eğiliminde olduklarını bulmuşlardır. Bu seçmeci unutkanlığın 

zamanla arttığı da gözlemlenmiştir. Anımsama üzerine daha sonra o zamandan bu yana 
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yürütülen çalışmalar, seçmeci belleği etkileyen değişkenler bakımından görülen 

anlamayı epeyce gözden geçirmiş ve geliştirmiştir (Aktaran; Curran, 2005: 394). 

Diğer yandan medya iletilerini hatırlamada araç ve içeriğin niteliği gibi 

değişkenlerin durumu tartışmalıdır. Araştırmalar, basılı iletişim araçlarının karmaşık 

konuları kavrama ve hatırlamada, bireye avantaj sağladığını gösterirler. Ancak basit 

içerikli konularda aynı etki görülmemiştir (İnceoğlu, 2011: 224). 

1.4.2.3.6. Seçici Yorumlama 

Uyarıcıların algılanıp anlamlandırılmasına yorumlama denir. Bireylerin uyarıcıları 

algılamaları birbirinden farklı olduğu gibi, yorumlamaları da birbirinden farklıdır. 

Bireyler maruz kaldıkları uyarıcılara dikkatlerini verdiklerinde, algısal süreç; bilgiyi 

düzenleme, kategorize etme ve yorumlamaya odaklanır. Dikkat sürecinde olduğu gibi, 

bu sürecin şekillenmesinde de iç ve dış faktörlerin etkisi vardır. Yorumlama 

aşamasında; bireyin kişisel özellikleri, bilgi birikimi, beklentileri, uyarıcının özellikleri, 

durumsal özellikler vs. gibi birçok değişken etkilidir (Solomon, 2013: 92; Belch ve 

Belch, 2003: 105; Hawkings ve Mothersbaugh, 2010: 294-302’den Aktaran; Sönmez, 

2016: 71). Oysa genel olarak araştırmacılar, bir kitle iletişim içeriğine ilişkin yorumun, 

insanların bireyler arası ilişkilerinden ve toplumdaki konumlarından etkilendiği 

sonucuna ulaşmışlardır. Böylece yorumlar, iletiyle paralel olmadığı gibi, aynı zamanda 

saptırılır (Lazar, 2009: 66). 

1.4.2.3.7. Seçici Enformasyon İşleme 

Algılanan enformasyon hemen işlenemez. Başka bir deyişle, enformasyonun 

davranışsal olarak kullanılması, daha sonrası saklanması ya da faydalanılması açısından 

işlemek, öncelikle seçimi gerektirir (Zillmann ve Bryant, 2009: 1). 

1.4.2.3.8. Diğer Hipotezler (Seçicilik Kesiri, Yakınsak Seçicilik, Kaynak-Konu 

Seçicilikleri/Doyuma Kadar Kullanım, Araçsal İzleme ve Amaçsal İzleme) 

Yukarıda sıralanan seçicilik davranışları dışında, izleyicinin kitle iletişim araçları 

ve içerikleriyle ilişkisinin sınırları ile özel durum veya boyutları hakkında literatürde 

başka kavramsallaştırmalar söz konusudur. Bunlar şöyledir: 
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Seçicilik Kesiri (Fraction of Selectivity): “Yarar umudu/gerekli çaba” 

formülüyle ifade edilen ve bireyin bir iletişimi benzer diğer bildirişimlere yeğ 

tutmasının, o iletişimin sağlayacağı umulan yarar ile kişinin harcaması gereken çaba 

arasındaki orana dayandığını öne süren bir hipotezdir (Mutlu, 2008: 252). Sosyal 

psikolojideki anlamı ile bireyin önündeki alternatiflerden en düşük bedel ile en yüksek 

yararı sağlayacak şekilde bir seçimlemede bulunması sırasında değerlendireceği 

seçimleme alternatiflerinin ifade edebileceği seçimleme kesiridir (fraction of selection). 

Yani - 
	

	ç
 (Schramm, 1985: 123). 

Yakınsak Seçicilik (Convergent Selectivity): Bireylerin ürünü bireysel kılacak 

biçimlerde seçici davranmaları, üründe kendileri için bir şeyi seçmeleridir. Haber 

okuma bir yanıksak seçiciliktir (Mutlu, 2008: 299-300). 

Kaynak Seçiciliği/Konu Seçiciliği/Doyuma Kadar Kullanım: Bu modellerden 

biri, medya çıktılarının tümünü tüketenleri “doyuma kadar kullanım”, kaynaklar içinde 

bir seçim yapanları “kaynak seçicileri”, özel bir bilgiyi arayan ve özel bir konunun 

peşinde olanları “konu seçicileri” olarak gruplandırır. (Lazar, 2009: 66). 

Araçsal İzleme ve Amaçsal İzleme: Enformasyona maruz kalmanın gerçekleştiği 

bağlam, maruz kalınan medya içeriği ve maruz kalmanın önemini ele KDY’de seçici 

izleme ile birlikte araçsal izleme ve amaca dayalı izleme biçimleri söz konusudur. Bu 

biçimler iç içe geçerek anlamlı olurlar. İzleyenler, farklı program karakteristiklerine 

karşı duyarlı olabilir ve arzu edilen sonuçları verebilecek mesajları seçmek için 

enformasyonu kullanabilirler (Ancu ve Cozmo, 2009: 569’dan Aktaran; Özer, 2016: 

152-158). 

1.4.2.4. Enformasyon Seçiciliği Hakkında Tartışmalar 

Bilişsel tutarlılık tezinin bazı önemli hipotezleri (örneğin uyumsuz 

enformasyondan kaçınma) ve buna bağlı olarak tercihle ilgili izleme 1960'lardan 

başlayarak çeşitli eleştirilere ve karşı eleştirilere uğramıştır (Erdoğan ve Alemdar, 2005: 

84). 
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1.4.2.4.1. Metodolojik Tartışmalar 

Seçicilik kuramına yönelik eleştirilerin odaklandığı noktalardan birisi, söz konusu 

argümanların laboratuvar ortamında yapılan araştırmalardan elde edilen bulgulara dayalı 

olmasıdır. 

Festinger’e göre, kontrol edilmemiş durumlarda ortaya çıkan davranışın 

yorumlanması daha farklı sorunlar içerebilir. Deneyde ele alınan psikolojik durum, 

deneycinin nispeten kontrolü altında yaratılmış olduğu için, daha açık şekilde 

yorumlanabilir (Festinger, 1985: 70). Ancak deneysel araştırmada, kural olarak 

mesajlara kalmak zorunludur. Denekler, rastgele tüketim koşullarına atanır ve belirli 

görevlerin etkisi diğerlerine göre belirlenir. Bu uygulama, ilgilenilen değişken 

üzerindeki etkilerinin karşılaştırıldığı tüm mesajların en az bir defa, tercihe göre ve 

benzer koşullar altında, katılımcılar tarafından tüketildiği varsayıldığı sürece uygundur. 

Bununla birlikte, böyle bir varsayım çoğu kez anlaşılmazdır ve niteliklerin herhangi bir 

bulguyla uyuşması şartı gerekebilir. Örneğin, durum komedisine maruz kalmanın kızgın 

insanların öfke ve saldırgan davranışlarını azalttığının kanıtlandığı varsayılabilir. Ancak 

böyle programların televizyondaki üstünlüğü göz önüne alındığında, durum 

komedisinin toplumdaki öfke ve saldırganlığı azaltmaya yardımcı olduğu sonucuna 

varılabileceği sorguya açıktır. Güvenilir olmayan bir şekilde, ani öfkelenen çoğu insanın 

kendilerini kahkaha ve neşeye maruz bırakmaktan kaçınabileceği düşünülebilir. Öte 

yandan mesele, sadece deneklerin bu şekilde yanlış eşleştirilmesi ve söz konusu maruz 

kalmanın etkilerine ilişkin sonuçlara ulaşılamaması değil, aynı zamanda iletişime maruz 

kalmanın bazı veya çeşitli durumlara özgü olması ihtimalidir. Bu, birçok maruz kalma 

etkisinin genelleştirmesini riske atan bir olasılıktır (Zillmann ve Bryant, 2009: 6-7). 

Uyarı ile karşılaşma anında var olan koşullar, içsel (bireye ilişkin psikolojik etkenler) ve 

dışsal (fizyolojik koşullar) ortamsal özellikler önemli rol oynarlar (İnceoğlu, 2011: 

106). 

Kontrol altına alınmamış durumlarda ise uyumsuzluğun bulunup bulunmadığı 

veya belli bir davranış biçimlerinin uyumsuzluk azaltımı için yapılıp yapılmadıklarına 

karar verirken çok dikkatli olunmalıdır (Festinger, 1985: 70). Sözgelimi motivasyon 

sürecinin sosyo-kültürel modeline göre, kitle iletişim ortamında üretilen ve gönderilen 

mesajların alıcısı ya da hedefi konumundaki birey, söz konusu mesajları algılarken ve 
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anlamlandırırken içinde yer aldığı grubun etkisindedir. Dolayısıyla grup tarafından O’na 

aşılanmış inançlar, değerler, normlar vb. bireyin iletişim sürecine katılımına etki 

edebilir (İnceoğlu, 2011: 204-205). Zillmann ve Bryant yine de seçicilik bağlamında 

çeşitli boyutlardaki sorunların açıklığa kavuşturulmasının araştırmacılara bağlı 

olduğunu ve araştırmaların ustaklı bir şekilde sürdürülmesi gerektiğini savunurlar 

(Zillmann ve Bryant, 2009: 8-9). 

1.4.2.4.2. Kuramsal Yaklaşım Farklılıkları 

Pennsylvania Üniversitesi Annenberg İletişim Fakültesi’nin Dekanı olan Profesör 

George Gerbner’in “Genel İletişim Modeli” (1956) iletişim sürecini “algılama ya da 

alımlama boyutu” ile “aktarma ya da araçlar ve kontrol boyutundan” oluşan iki ardışık 

bir süreç olarak görür. Söz konusu süreç yatay boyut ve dikey boyut olarak da 

adlandırılır. Modelde, seçimi makine yapıyorsa, makinenin mühendislik yapısı ve 

fiziksel kapasitesi belirleyicidir. Ancak seçimi yapan insan ise süreç daha karmaşıktır. 

Çünkü, insan algılaması, uyaranların basit bir alımlaması değil, bir etkileşim ya da 

müzakere sürecidir. Makinanın ayıklaması onun kapasitesi ve kavrayışıyla belirlenir. 

Kişiyse, otomatik olarak ve bir mekanik araç gibi uyarıyı kabul etmez. Sözgelimi bir 

fotoğrafın içindeki renk tonları ve şekillerini görebilmek, onları henüz algılayabilmek 

değildir. Çünkü algılama daima anlama ve düzenleme itkisini gerektirir. Algıladığımız 

şeyin anlamını kavrayamama bireyi zihin karışıklığına iter. Ayrıca içsel kavramlar ya da 

düşünce kalıpları kültürel deneyimler sonucu oluşmuştur. Bunun anlamı, farklı 

kültürlerin insanlarının gerçekliği farklı biçimde algılayacak olmalarıdır. Öyleyse 

algılama yalnızca bireyin içindeki psikolojik bir süreç değil, aynı zamanda bir kültür 

sorunudur. Gerbner, burada basit bir psikolojik sonuç olmayan algı olayına dikkat 

çeker. Ama aynı zamanda sosyo-kültürel faktörlerin tümüyle devreye girdiği bir süreç 

olduğunu vurgular (Lazar, 2009: 98). Öte yandan iletinin kendisi ise çok sayıda anlam 

potansiyeline sahiptir. Bu potansiyel asla tam olarak açığa çıkartılamaz ve aldığı biçim 

bir etkileşim ya da müzakere olmadan belirlenemez (Fiske, 2015: 101-105; Lazar, 2009: 

97-98). 

1980’lerde kitle iletişim araçlarının gücünü savunan yaklaşım çerçevesinde 

araştırmalarını arttıran Elisabeth Noelle-Neumann, Sandra Ball-Rokeach, David 

Weaver, Maxwell McCombs, Kent Asp, Lee Becker ve Jack McLeod gibi bazı 
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araştırmacılar, “seçici algılama” kuramını eleştirirler. Çünkü onlara göre “seçici 

algılama”, kitle iletişim araçlarının etkilerini sınırlayıcı bir kuramdır. Keza Noelle-

Neumann, “gerçek yaşamın” kontrol altında yapılan laboratuvar deneylerinden farklı 

olduğunu; kitle iletişim araçlarının mesaj bombardımanından kaçınılamayacağını; 

tekrarlanan mesajların mesajı güçlendirici etkisi olduğunu; haber programlarının 

birbirine benzediklerini, bu nedenle “seçici algılama”nın yalnızca birkaç seçenek 

arasından yapılabileceğini ileri sürer (Agee, Ault ve Emery, t.y: 37-38’den Aktaran; 

Yumlu, 1990: 50-51). 

Burada, etki yaklaşımını savunan bazı araştırmacıların, mesajın güçlü etkisi 

olduğuna dair argümanlarını temellendirecek şekilde “seçicilik” hipotezlerini eleştirip 

eleştirmedikleri ya da birkaç seçenek arasında az da olsa “seçicilik” davranışını 

izleyicilerin sergileyebileceklerini kabul edip etmedikleri tartışılabilir. Nitekim 

Neuman'ın “Suskunluk Sarmalı” modeli temelde, Festinger'in "bilişsel çelişki" 

modelinin psikolojik alandan alınıp sosyolojik alana uygulanmasıdır. Bilişsel çelişkiden 

kaçışla, kişi kendi kafasında, kendi kendiyle iletişim süreci sonucunda verdiği kararla 

bir bilişsel psikolojik denge oluşturur. Neuman’da bu denge arayışı; kişinin yaşadığı 

ortamdaki egemen fikirlere yönelmesi ve uyumsuzluk yaratan veya azınlıktaki 

fikirlerden kaçınmasıdır. Eğer kişi böyle bir fikir taşıyor ise genel/popüler fikirler 

karşısında susmayı tercih etmesi biçiminde görülür (Erdoğan ve Alemdar, 2005: 202- 

203). 

“Bağımlılık” kuramının temsilcileri DeFleur ve Ball-Rokeach’a ise, “seçicilik” 

davranışını “medyaya bağımlılık” derecesine göre kategorize ederler. Şöyle ki, 

toplumda eğitimli ve entelektüel düzeyi yüksek izleyiciler, KİA’den ne alacaklarının 

çok daha bilincindedirler ve seçici olabilirler. Oysa geniş toplum kesimlerini oluşturan 

ortalama izleyici için medyanın vereceği her bilgi alınmaya değerdir. Ancak bu anlayışa 

göre, ortalama izleyicinin, medyadan alacağı bilginin ne oranda alınmaya ve 

kullanılmaya değer olduğunu analiz etmesi beklenmemelidir. Yani izleyici genellikle ne 

verilirse almaya hazırdır (Güngör, 2011: 99-100). 

De Fleur’un bilginin artmasıyla birlikte ortaya çıkan etki sürecine ilişkin beş tip 

teori ya da modeli “basit koşullanma, medya iletilerinin bireysel farklılıklar niteliği, 

toplumsal kategoriler, toplumsal ilişkiler ve kültürel normlar” şeklindedir. “Toplumsal 



79 
 

kategoriler”, medya kullanıcılarının toplumsal konumlarına ilişkin değişkenlere göre 

tabakalaşma durumunu içerir. Bu yüzden De Fleur “belirli bir kategoriden olanlar 

iletiden hemen hemen benzer bir içerik çıkarırlar, tepkileri de kabaca aynı olur.” der. 

Burada genel toplumsal konuma bağlı olan “seçici maruz kalma (selective exposure)” 

ve tepki nosyonları söz konusudur. Modeli değerlendiren McQuail, “izleyici 

toplulukları üyeleri, kendileri ve sosyal dünyaları hakkındaki bilgileri iletişim 

araçlarıyla toplumun kendilerine sunuş biçiminden öğrenirler.” diyerek (McQuail, 1983: 

53-55) burada seçici maruz kalma düşüncesinin medyanın etkisi bağlamında 

konumlandırılan bir nosyon olarak yer aldığını düşündürebilir. 

İletişim bilimlerinde eleştirel yaklaşımlardan birisi olarak bilinen İngiliz Kültürel 

İncelemeler geleneğinin teorisyenlerinden (Yaylagül, 2013: 126) Hall ise, izleyicilerin 

medya metinlerini her zaman özel, kişisel, değişik biçimlerde anlamlandırabileceğini 

kabul etmiştir. Ancak “algıda seçicilik” davranışının, neredeyse hiçbir zaman, kavramın 

ifade ettiği kadar seçici, rasgele veya kişisel olmadığını iddia eder. Seçici algı 

nosyonunun, farklı bireylerin medyanın içeriklerine kendi ilgi ve seçicilik yapılarını 

getirebilecekleri olgusunu göz önünde bulundurduğunu, ancak bireylerin farklılaşan 

yorumlarının gerisin geriye ya bir okuma teorisiyle ya da karmaşık bir ideolojiler 

haritasıyla ilişkilendirilmediğini düşünür. Farklılaşan yorumların işlevsel olarak 

değerlendirilmesini eleştirir. Farklı izleyicilerin farklı ihtiyaç ve tatminlerinin evrensel 

ve tarih aşırı olarak varsayıldığını hatırlatır (Hall, 2005a: 80-81 ve 2005b: 95). Ayrıca 

Hall’un sorgulamaları temelinde, KDY ile “seçici algılama” kuramının tartışıldığı 

görülür. Keza, KDY insanları iletişim mesajları karşısında birden yetkin bir “seçme” ve 

“biçimlendirme” yetisine kavuşturmakla eleştirilir. Ancak KDY anlayışının aksine 

gerçekte insanların toplumsal dünya tarafından biçimlendirildiği ve belirlendiği ileri 

sürülür (Mutlu, 2008: 191-192). Bu yüzden Hall, izleyici araştırmalarına, “algıda 

seçicilik”in eleştirisiyle başlanması gerektiğini önerir (Hall, 2005b: 95). 

KİA’dan gelen mesajların etkisini frenleyen grup bağlılıkları ile bunların 

yarattıkları normları ya da davranış kalıplarını, kitle iletişim araçlarının etkisini 

kısıtlayan son eğilimlerden, seçmeli ilgili mekanizmaları etkisinden kesin çizgilerle 

ayırabilmenin mümkün olmadığı iddia edilir. Çünkü bütün bu kazanılmış davranış 

biçimlerinin, bireyin önem verdiği gruplarla girişilmiş alan ilişkilerinin bir ürünü olduğu 

belirtilir. İnceoğlu, “Kitle iletişim araçlarının gönderdiği mesajlar, toplumdan 
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soyutlanmış tek tek bireylere değil, şu ya da bu grubun üyesi olan, gruplar içinde 

yaşayan insanlara yöneliktir. Bu nedenle de kitle iletişim araçlarından (medya) gelen 

mesaj, grup bağlılıkları ve normları ile donatılmış birey ile karşılaşır, eğer etki söz 

konusu ise, bu bağlılıkların ve normların süzgecinden geçmek zorundadır. Grup 

ilişkilerinin, grup normlarıyla çatışan mesajlara direnmeyi arttırdığı, mevcut durumun 

devamını öneren mesajların onaylanmasını teşvik ettiği görüşü yaygındır.” analizinde 

bulunur (İnceoğlu, 2011: 233). 

Seçicilik davranışı ileri kapitalist toplumların bilim ve teknoloji alanında yaşadığı 

gelişmelerin getirdiği sorunlar nedeniyle eleştiren yaklaşımlar vardır. Jacques Ellul’a 

göre “seçme”, geçmişte gerçek bir olasılık olmuştur ve bu yüzden insan geçmişte daha 

özgürdür. Bugün ise insanı seçme olanağını yitirmiştir. Seçme olanağını yitiren insan 

Ellul’a göre ‘etkin’ değildir, ‘edilgen’ durumdadır. Arnold Toynbee de “seçme 

olasılığının yitirilmesi” konusunu işler. Yitirilen Seçme Olasılığı Kuramı’nın temelinde 

şöyle bir akıl yürütme vardır: Bilim ve teknoloji standartlaştırmayı getirmiştir. Bilim ve 

teknoloji, geleceği şimdilere göre daha çok standartlaştıracaktır. Böylece insanoğlu, 

seçme özgürlüğünü gittikçe yitirecektir (t.y: s.n.y’dan Aktaran; Toffler, 1981: 220-221). 

Paul Virilio ise doğrudan “seçim” konusu çerçevesinde değil, Gutenberg’le 

birlikte matbaa teknolojisi örneğini temel alarak, bireylerin medya kullanım 

biçimlerinde yaşanan değişimlere eleştirel bir perspektifle yaklaşır. Bu süreçten itibaren 

kitlesel olarak “sağır-dilsiz” halklar üretildiğini ileri süren Virilio, “…. sessiz okumayı 

yaygınlaştıran sınai tipografi, el yazmalarının az bulunması nedeniyle gerek duyulan 

sesli (kamusal, çoksesli… ) okumanın gerektirdiği söz ve duyu kullanımını aldı 

toplulukların elinden. Böylece matbaa, dilin fakirleşmesini dayatıyor, dil yalnızca 

toplumsal yüzeyini (temel söz ustalığını) değil, mekânsal yüzeyini de (güçlü vurgular, 

prozodi…) kaybediyordu. Bu popüler poetika kısa zamanda zayıflamaya başlayacak, 

nefessiz kalarak kendi kendine ölüp gidecek; akademizmin, reklamların ve 

propagandaların teksesli söylemleri içinde yok olacaktı… bu listeye elektrik perisinin 

gönüllü kurbanlarını, fotoğraf enstantanesinin kurbanlarını, sinemanın yarattığı optik 

yanılsamanın kurbanlarını ekleyebiliriz. Bu çeşitli temsil araçları gözü bozuk insan 

sayısını, Walter Benjamin’in deyişiyle, imgenin okuma yazma bilmeyen topluluklarını 

yaratmıştır.” diyerek, teknoloji ve sanayinin insanın algılama kapasitesini zayıflattığını 

ve duyusal mahrumiyetler yarattığını (Virilio, 2003: 39) ileri sürer. 
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1.4.2.4.3. Günümüz Enformasyon/Bilgi Bolluğu Sorunu Açısından 

Değerlendirmeler 

Bütün bu tartışmaların ardından “aşırı enformasyon yükü” sorunuyla bağlantılı 

“bilgi veya enformasyon” kaynak ve miktarının çeşitli ve fazla olması sorunu açısından 

“seçicilik” olgusuna yönelik bir takım genel eleştiri ve değerlendirmelere aşağıda genel 

olarak değinilmiştir. Söz konusu yaklaşımlar, seçici davranışın olumsuz bir takım 

psikolojik ve toplumsal boyutlarla ilişkili olabileceğini öngörürler. Kaldı ki mesaj 

ortada ve alınabilir durumda olsa bile seçimlenemeyebilir. Yani insanlar bulanık suda 

balık avlamaya çalışıyor olabilir (İnceoğlu, 2011: 93). Zira medya çoğalan ve karesi 

oranında artan yapıdadır. Umberto Eco’nun radyo ve televizyon örneği üzerinden 

değerlendirdiği gibi, “herkesin elindeki uzaktan kumanda aletiyle kendine bir ‘program’ 

seçtiği, denetlenmesi olanaksız bir iletiler yumağı” ile karşı karşıya kalınır (Eco, 2014: 

187). 

Bilgi/enformasyon bolluğu çerçevesinde bu yaklaşımlar genel hatlarıyla, 

a) insanların kavramsal bir aşırı uyarılmayla karşı karşıya bırakıldıkları ve akıl 

sağlıkları açısından riskler oluşabileceği; 

b) insanların çok fazla artan enformasyon seçme olanaklarına karşı tutarsız ve 

sapkın davranışlar gösterebileceği; 

c) ileri sanayileşen toplumlarda enformasyonu seçmenin aşırı derinleştiği, bu 

yüzden bireylerin kendi değerlerini açıkça kavrayamamış oldukları; 

d) seçme olanaklarının çok karmaşık, zor ve masraflı olacağı, kişilerin seçenek 

bolluğu karşısında özgürlüklerini yitireceği (Toffler, 1981); 

e) öte yandan medya kaynaklı aşırı enformasyonun izleyicinin kod açımlama ve 

anlamlandırmasını zorlaştıracağı; 

f) ve bu bağlamda medya içeriklerinin kısmen algılama ve kullanma sorunu 

bulunduğu; 

g) çok fazla medya iletisini belli bir zamanda seçmenin çok düşük bir olasılık 

haline geldiği, ancak çok ileti yüzünden yine de seçicilikten başka çare 

olmadığı (Schramm, 1985: 114-129); 

h) Yeni iletişim teknolojileriyle birlikte enformasyon çokluğunun önemsiz 

şeylere aşırı maruz kalma, anlık doyumlar yaşatma, ‘eğlence bağımlısı’ yapma 
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ve ‘politik ilgisizlik’ üretme gibi riskler doğurduğu (Zillmann ve Bryant, 

2009: 8) şeklinde özetlenebilir. 

Teknolojik yönden ilerleyen toplumlarda ağır enformasyon yüklemesi sonucu 

insanın iş görme yeteneğinde gerileme yaşanır. Söz konusu gerilemenin köklü etkisinin 

bilinmediği, oysaki bir yandan da toplumdaki değişim hızını sürekli arttırma yoluna 

gidildiği belirtilir. Buna göre insanlar yeni yaşam hızı ve durumlara uymaya zorlanırlar. 

Kısa süreler içerisinde bu koşulların üstesinden gelmeleri istenir. İnsanlar, hızla çoğalan 

sunular arasında “seçim” yapmaya zorlanırlar. Yavaş gelişen toplumlara oranla 

insanlardan daha çok bilgi işlemeleri beklenir. Bazı insanlar kavramsal bir aşırı 

uyarılmayla karşı karşıya bırakılır. Bu sorunun akıl sağlığı açısından ne gibi sonuçlar 

doğuracağı ortaya konulamamıştır (Toffler, 1981: 298). 

Alvin Toffler, "Şok: Gelecek Korkusu" adlı kitabında, ileri sanayi toplumlarında 

seçme olanaklarının sayısı artarken, kişi için işlenmesi gerekli enformasyon miktarının 

arttığının altını çizer. İnsanlar ve hayvanlar üzerine yapılan laboratuvar incelemeleriyle 

seçme olanakları arttığını, tepki zamanın da yavaşladığının kanıtlandığını belirtir. Aşırı 

enformasyon yüküne ayak uydurabilmek için yâdsıma, uzmanlaşma, vazgeçme ve 

basite indirgemeyi “bildik teknikler” olarak sıralar. Toffler bunların, gerçeğin zengin 

karmaşıklığından tehlikeli kaçışlar olduğunu, “Gerçeğin çarpıtılmış görüntülerini 

yayarlar. Birey daha çok yadsıdıkça, diğer ilgilerini körelterek uzmanlaştıkça, mekanik 

bir yaklaşımla geçmiş alışkanlıklara ve siyasetlere dönmeye çabaladıkça ve büyük bir 

tutkuyla basitliği, kolaylığı amaçladıkça, yaşamına giren yeniliklere ve seçme 

olanaklarına gösterdiği tepkiler ahmakça, anlamsız olacaktır. Bu yöntemlere dayandıkça 

davranışları tutarsız, yabansı sapmalar gösterecektir.” tahmininde bulunur (Toffler, 

1981: 345, 301-305). 

Aynı kitabında Toffler, "ileri sanayi toplumlarında yaşayan insanların “öğrenme, 

ilişki kurma ve seçme” olarak sıraladığı üç alanda yeni becerilere gereksinim 

duyduklarını belirtir. Toffler, bir beceri olarak “seçme” hususu şöyle değerlendirir: 

“Üstün sanayileşmeye giden yolda, kişinin karşılaştığı karar verme durumlarının sayısı 

ve karmaşıklığı artıyorsa, eğitimin aşırı seçme sorununa doğrudan yöneleceği açıkça 

ortaya çıkar. Uyum yapma, birbiri ardından yapılan seçmelerle ilişkilidir. Çok sayıda 

seçmeyle karşılayan birey, diğerlerine en yaklaşık olanını seçer. Aşırı seçme 
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derinleştikçe, kendi değerlerini açıkça kavrayamamış olan birey, çıkmaza girer. 

Değerler sorunu önem kazandıkça, şimdiki okullarımız onlara ilgi göstermekten 

kaçınmaktadırlar.” 

Toffler’a göre insanın artan seçme olanakları ve kültürel mallara ayak 

uydurabilmeye hazır olup olmadığı ayrı bir sorudur. Bu yüzden Toffler’a göre 

gelecekte, seçme olanağı o denli karmaşık, zor ve masraflı olacaktır ki, kişiyi özgür 

kılmaktan çok, tutsak edecektir. Seçme aşırı seçenek bolluğuna dönüştüğünde, özgürlük 

de tutsaklığa dönüşecektir (Toffler, 1981: 345-347, 236). 

Schramm’a göre kitle haber-bildirişiminin her yanımızı “istila” eden etkileri, kitle 

haber bildirişiminden öğrendiğimiz, kazandığımız yığın-yığın (swell) bilgiler bir toplum 

bildirişimi şeklinde işlerler. Bu, hiç şüphe duyulmaması gereken bir gerçektir. Bu 

bağlamda Schramm’ın artan kitle iletişim içeriklerinin izleyiciler tarafından 

seçilebilmesini zorlaştıran husus olarak çok fazla medya mesajı olduğunu vurgusu söz 

konusudur. Schramm’a göre, izleyici/takipçinin medya içeriklerinin seçimini olumsuz 

etkileyebilecek koşullardan biri, kod açımlamayı zorlaştıracak kadar çok fazla medya 

mesajının mevcut olmasıdır. Mesaj dikkat çekici, yayımlanabilir ve ulaşılabilir olsa da 

insanlar tarafından seçici bir şekilde tüketimi sorunlu olabilir. İzleyicinin gereksinim ve 

ilgisini gözeten Schramm, “Her birimizin etrafında alabileceğimiz, kodunu 

açımlayabileceğimizden çok daha fazla mesaj vardır. Bu yönden, tıpkı bir gazetede 

başlıkları okuyup taramamız gibi veya gazetenin ‘içindekiler’ tablosunu okumamız gibi, 

içinde bulunduğumuz ortamı da ayıklar, tararız. Gereksinmelerimize ve ilgilerimize 

uygun olup olmamaları açısından genel karakteristiklerinin bizde uyandırdıkları 

izlenime göre (ortamımızdaki) mesajları seçer, ayıklarız. Bu seçmeyi genellikle 

mesajdaki tek bir belirtken-uyarının (cue) bizde bıraktığı ‘intiba’ya göre yaparız. Bu 

belirtken-uyarı bir başlık olabilir, radyo haberlerinde kulağımıza çarpan bir isim olabilir, 

bir resim, bir ses, veya renk üzerine konulmuş zıt bir renk olabilir. Eğer bu belirtken-

uyarılardan biri bize etki etmişse, mesaja belki de kulak bile vermeyiz.” der (Schramm, 

1985: 134, 114). Bu belirtken uyarılardan birisi bize etki etmişse, mesaja “kulak 

veririz”, aksi halde mesaj duyum alanımız içine girse bile “kuru gürültü”den öte gitmez. 

Baktığımız halde görmediğimiz, işittiğimiz halde duymadığımız çevresel “çağdaş” bir 

kirlilik olarak kalacaktır. Bazen çok sık ve aşırı tekrarla verilen belirtken uyarılar bir 

süre sonra bıkkınlık yaratarak ya da alışkanlık yaparak izleyici tarafından algılama 
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alanının dışına itilebilirler. Bu durumda gönderilen mesajlara hiçbir tepki verilmeyebilir 

ve mesajların etkisi sıfırlanabilir (İnceoğlu, 2011: 93-94). 

İnsanların ayrıntı ve rengin yoğunlaşarak artık kelimelerin yerini alan “imge 

bombardımanı” altında kaldığı ve hafızalarının kötü simgelerle dolu bir yığına 

dönüştüğü (Virilio, 2003: 39-40) ileri sürülür. Schramm, bireylerin kitle iletişim 

sürecine maruz kalma sırasında herhangi bir konuyu belli bir zamanda seçmelerinin çok 

zayıf bir olasılık olduğunu, ancak çok fazla medya iletisi yüzünden yine de seçicilik 

davranışında bulunmak zorunda kaldıklarını savunur. Ayrıca bireyler iletileri seçmiş 

olsalar dahi, dikkatlerinin çok düşük bir düzeyde kalacağını iddia eder. Öte yandan aynı 

anda çeşitli iletişim araçları veya içerik türleri birbirinden farklı çok sayıda mesajı 

seçerek kullanma edimi durumunda, bir takım problemlerin kaçınılmaz olduğunu 

Schramm, “Ortalama Amerikalı günlük hayatının muhtemel dört veya beş saatini kitle 

haberleşmesi ile geçirmektedir…aldığı gazeteyi okuması, tamamını okumasa bile, zaten 

bu sürenin yarısını doldurmaktadır. Radyo ve televizyon istasyonlarının her gün 

sundukları yayınların hepsini…izlemesi…iki haftayı bulacak miktardadır. Bu yüzden 

bazılarını seçip izlemektedir. Kitaplar, dergiler ve filmler ise hiç bitiremeyeceği kadar 

çoktur. Bunlar içinden de bir seçme yapmak zorundadır. Boş zamanını geçirmek için 

kullanabileceği diğer yollar da vardır ve bunlar kitle iletişimiyle rekabet 

halindedirler…bütün bunları bazen kendine göre bir birleşim haline sokar. Kitap 

okurken müzik dinler, haberleri dinlerken kâğıt oynar veya yemek yer, televizyon 

seyrederken bebeklerle oynar…. Radyo yayınlarının çoğu defa ‘yanlış işitilmesi’ bu 

yüzdendir. ..ortalama gazete okuyucusunun dikkati de haber metnini veya yazının 

başlangıçtaki bir-iki cümlesinden sonra çok büyük bir hızla düşüvermektedir…Bu 

yüzden, okuyucu kitlesi içindeki bireyin uzunca bir haber metinin ortasında ve sonunda 

verilen şeyleri görmemesi çok daha olasıdır.” değerlendirmeleriyle (Schramm, 1985: 

129) ortaya koyma çalışmıştır. 

Yeni iletişim teknolojisiyle birlikte çok sayıda seçenek bolluğunun, kritik sosyal 

sorunlara yol açabileceği belirtilir. Zillmann ve Bryant, 1985 tarihinde yayınlanan 

“Selective exposure to communication” adlı kitapta, “Olumlu tarafı…tüketiciler birçok 

bilgilendirici ve eğlendirici programı seçebilirler… sayısız konular hakkında 

meraklarını giderebilirler. …en iyi eğlendirebilecek öğeleri seçebilecekledir ve bu 

yüzden üretken eylem için enerjilerini geri kazanmada en iyi hizmeti alacaklardır. 
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Olumsuz tarafı ise, kişi önemsiz şeylere aşırı maruz kalma ve anlık doyumlar gibi 

eğlencelere bağımlılıktan endişe edebilir. Endişeler çoktan dile getirilmiş ve kabul 

edilmiştir. Örneğin, televizyondaki eğitici çalışmalar, izleyicilerin dikkatini çekmek için 

gittikçe daha fazla abartılırlar. Çocuklarla ilgili programlar böyledir. Yetişkinlerle ilgili 

bilgilendirme çabaları için de manzara aynı derecede kasvetli görünür. Örneğin, haber 

programları komedi, drama ve spor gibi bol eğlence seçeneklerine karşı rekabet 

ettiğinde ne olacak? Nüfusun büyük bir kesiminin, iyi bir vatandaşlık için bu duruma 

karşı gelmekten ziyade, bu tür hazlara dikkat kesileceğini beklemek saçma mıdır? Yıllar 

önce kitlesel eğlence tüketiminin siyasal ilgisizliğe yol açacağını öngörenler, şimdi 

seçim bolluğuyla beraber haklı olduklarını göstermede ikinci bir şans yakaladılar… yeni 

iletişim teknolojisi, politik ilgisizliği demokratik toplum için bir kırılma noktasına 

getirebilir. Belki böylesi endişelerin abartılı ve asılsız oldukları ortaya konabilir… 

seçim bolluğu, itici seçimler misali akış halinde olan, tekdüze döngü halindeki 

patlamaların bir bolluğu gibi bir bombardımana yol açacaktır.” (Zillmann ve Bryant, 

2009: 8) sözleriyle söz konusu sosyal ve siyasal riskleri dile getirirler. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

AŞIRI ENFORMASYON YÜKÜ (AEY) SORUNU VE HABER İLİŞKİSİ İLE 

SEÇİCİ HABER TÜKETİM BİÇİMLERİ 

2.1. AŞIRI ENFORMASYON YÜKÜ (AEY) SORUNU (INFORMATION 

OVERLOAD) 

“Enformasyon devrimi” pek çok iletişim ve toplumbilimcinin “enformasyon 

patlaması” olduğu yönünde bir “gerçek” olduğu kabulünü (Akdoğan, 1995: 48) 

doğurmuştur. Tezin birinci bölümünde ortaya konulduğu gibi, “Enformasyon 

Toplumu”, “Enformasyon Çağı”, “Sanayi Sonrası Toplum”, “Post-modern Toplum”, 

“Ağ Toplumu”, “Bilgi Toplumu”, “Bilgi Çağı”, (Törenli, 2004: 265), “Yoğun Veri 

Toplumu” (Klapp, 1986) vb. kavramlar eşliğinde “yeni bir toplumsal dönüşüme ve bu 

dönüşümün yaşandığı döneme” (Törenli, 2004: 265) dikkat çekilirken, aynı zamanda 

yukarıdaki nitelemeleri doğrulayabilecek şekilde elektronik bilgi-iletişim 

teknolojisindeki gelişim, insanların günümüzde enformasyonun binlerce parçasıyla 

karşı karşıya kalmasına yol açmıştır (Ji, vd., 2014: 699). Örneğin ABD özelinde medya 

açısından yeni bir çağa girildiği yönündeki bir izlenimden bahseden Herbert Schiller, 

günümüzün “enformasyon bolluğunca damgalanan bir çağ” olduğunu iddia eder (H. 

Schiller, 2005: 261). Enformasyon oranının bu denli arttığı bir dünyada bireyler doğru, 

yanlış veya değerli, değersiz birçok bilgiyle karşı karşıya kalabilirler (Kırık, 2017: 235). 

Bir sorun olarak aşırı enformasyon yükü “insanların algılayabilecekleri, etkili bir 

şekilde işleyebilecekleri veya değerlendirebilecekleri bilgi veya enformasyonun daha 

fazlasıyla karşı karşıya kalması” olarak adlandırılabilir (Heylighen, 2002: 13). Eppler’e 

göre de iletişimde AEY kavramı basitçe, “mevcut zaman içerisinde bireylerin her gün 

çok fazla aldıkları enformasyonla tutarlı bir şekilde baş etme durumunda kalmalarını” 

açıklar (Eppler, 2015: 217).  Ayrıca AEY’nin genellikle, “enformasyon potansiyel 

olarak yararlı olsa bile, alındığı zaman bir yardımdan ziyade bir engele dönüştüğü 

düşüncesini içerir.” (Bawden ve Robinson, 2008: 183). Bu yüzden “enformasyon 

miktarındaki fazlalık ve algı sıkıntısıyla” ilişkilendirilen aşırı enformasyon yükü 

(Williamson, vd., 2012) “bilgi ya da enformasyonun bireyler tarafından gözardı edilen, 
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unutulan, çarpıtılan veya bir şekilde kaybedilen yönüne” de tekabül eder (Heylighen, 

2002: 13). 

Aşırı enformasyon yükü sorunu, “aşırı bilgi artışı, aşırı bilgilenme, aşırı 

bilgilenme sendromu (Özdemir ve Gülseçen, 2015: 335), aşırı bilgi bolluğu 

(information glut), bilgi patlaması (Postman ve Steve, 1996: 122), aşırı bilişsel yük 

(cognitive overload), aşırı duyusal yük (sensory overload), aşırı iletişimsel yük 

(communication overload), bilgi yükü (knowledge overload), enformasyon yorgunluğu 

sendromu (information fatigue syndrome) (Eppler ve Mengis 2004: 273) gibi isimlerle 

anılır. Aşırı enformasyon yükü, Van Cuilenburg ve Noomen’ın (1984: 52) 

“enformasyon fiyaskosu” ve David Schenk’in (1997) “veri dumanı” adını verdikleri 

fenomenlere de işaret eder (Aktaran; Dijk, 2018: 302). Aşırı enformasyon yükünün etki 

boyutu literatürde “enformasyon kaygısı” ve “bilgi arşivi kaygısı” şeklinde 

kavramsallaştırmalar eşliğinde de incelenmiştir (Wurman, 1989; Mellon, 1986; Kwon, 

2007). Ancak söz konusu kavramlar aşırı enformasyon yükü algısını sadece stres gibi 

psikolojik faktörlerle ilişkili olarak değerlendirdikleri için konuya uygun bir bağlam 

kazandırmazlar (Blom, 2011: 27’den aktaran; Williamson, vd., 2012). Dijk ise, 

enformasyonun sadece dikkati çekmek için giderek artan miktarlarda, daha sık ve hızlı 

gönderilmesi fenomeniyle bağlantılı olduğunu belirterek, bu sorunların “aşırı 

enformasyon yüklemesi” ve “iletişim yüklemesi” adlandırmalarıyla ele alındığını 

bildirir (Dijk, 2018: 297). 

Konuyla ilgili Türkçe tercümeler ise “aşırı enformasyon yükü, aşırı bilgi artışı, 

aşırı bilgilenme, aşırı bilgilenme sendromu (Özdemir ve Gülseçen, 2015: 335), aşırı 

bilgi bolluğu (information glut), bilgi patlaması” (Postman ve Steve, 1996: 122) 

şeklindedir. Ancak tezin ilk bölümünde de yer verildiği üzere, enformasyon 

(Information) ile bilimsel anlamda bilgi (knowledge) kavramları arasında derin anlam 

farklılıkları olduğu (Rigel, 2000b: 77), buna rağmen enformasyon kavramının 

Türkçe’ye çevirisinin problemli olduğu ve kavramların kullanımında karışıklıklar 

görüldüğü (M. Çakır, 2018: 22) hatırlatılmalıdır. Temelde moderniteden beri günlük 

anlamı "bilgiyi iletme eylemi" olarak belirtilen enformasyonun “haberdar etmek-

bildirmek” (inform) (Zins, 2007: 480-481) eylemini çağrıştırdığı (Törenli, 2004: 23, 

265), ‘iletişim kurmak’ (rapor vermek, hikâye etmek veya anlatmak) anlamında 

kullanıldığı ve terimin İngilizce’de geçerli kullanımlarının ise, “algılanan herhangi bir 
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şey, bilgilendirme süreci ve ifadeler-şahitlikler-iletişimden öğrenilen şey” olduğu (Zins, 

2007: 480-481) hatırlatılmalıdır. Öte yandan enformasyon kavramının verilere 

dayanması, “ne, nerede, ne zaman, kim sorularını cevaplaması”, farkındalık durumunu 

temsil etmesi, haberdar etmesi, faydalı veya faydasız olabilmesi, gerçekliğin tasarımı 

veya temsili olabilmesi gibi bakımlardan “bilgi” kavramından genel olarak farklılıklar 

arz ettiği tekrar ifade edilmelidir. Bilginin ise insanın zihinsel sentezinden doğan bir 

ürün olması, neden ve nasıl sorularını yanıtlaması, bilinç düzeyini yükseltmesi, 

deneyimsel olması, öğrenilmesi-öğretilmesi, uzmanlık-tecrübeyi arttırması, sorun 

çözebilmesi, iç-dış uyaranların doğrudan tanınmasını sağlaması, fikir ve edim 

biçimlerini içermesi gibi boyutları söz konusudur (Bkz. Tablo 1.2.). 

Bu sebeple “information” kelimesinin Türkçe ’ye doğru bir şekilde çevrilişinin 

genel olarak “haberdar etme, bildirme, iletişim kurma, rapor verme, hikâye etme, 

anlatma, bilgi iletme, bilgilendirme süreci, iletişimden elde edilen şey” gibi anlamlara 

gelmesi ve bilimsel anlamda bilgi (knowledge) kavramından farklı yönler arz etmesi tez 

çerçevesinde “information overload” sorununun profesyonel bir ürün olarak haber 

olgusuyla bağlantılı araştırılmasına zemin hazırlar. Ayrıca bu anlamsal ve kavramsal 

özgülükler, ‘Information Overload’ kavramının “aşırı enformasyon yükü” olarak 

çevrilmesi ve kullanılmasının doğru olacağını gösterir. Nitekim enformasyon 

(information) kelimesinin anlamları ve kullanım alanları ile aşırı enformasyon yükü 

(information overload) kavramının “karşı karşıya kalınan fazla enformasyonun veya 

bilgi fazlalığının algılanması, işlenmesi, değerlendirilmesinin zorlaşması-

enformasyonun bir kısmının algılanamaması” şeklinde bir sorun olarak 

tanımlanmasının (Heylighen, 2002: 13) çeşitli kavramların iletişimsel süreçler dâhilinde 

değerlendirildiğini ortaya koyar. 

Aşırı enformasyon yükü; dijital kültürle birlikte üretilen kaynak ve mesaj 

niceliğinin katlanarak artmasının da etkisiyle, daha fazla niceliğin daha yüksek kalitede 

enformasyon ve iletişim anlamına gelmediğini gösterir (Dijk, 2018: 323). 

Enformasyonun miktarı ve kalite sorunuyla birlikte enformasyon işleme kapasitesi ve 

sahip olunan zaman oranının da aşırı enformasyon yükü algısının şekillenmesinde pay 

sahibi olabileceği (Özkan, 2013: 176) iddia edilir. Bu yüzden ticari örgütler ve 

kuruluşlarda karar verme aşamalarından iletişim süreçlerine kadar bir dizi durum aşırı 
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enformasyon yüküyle ilişkili olarak araştırılmıştır (Schmitt, Debbelt ve Schneider, 

2017: 2).  

Aşırı enformasyon yükünün olumsuz boyutları şöyle özetlenebilir: 

1- İnsanların veri dağının içinde yollarını kaybetmelerine yol açabilir (H. 

Schiller, 2005: 276). 

2- Enformasyon yükü hem büyük bir akış hem de bağımlılık yapıcı bir yön 

olarak ortaya çıkabilir (Hargittai, Neuman ve Curry, 2012: 162). 

3- Enformasyon ve bilginin algılanmasını zorlaştırabilir (S. K. Lee, Kim ve Koh, 

2016: 2). 

4- Bilginin/enformasyonun değerinin fark edilmemesi ve anlaşılmamasını 

beraberinde getirebilir (Koroleva, Krasnova ve Günther, 2010: 4). 

5- Önemli bilgilerin unutulmasına, sahip olunan enformasyon üzerinde kontrolün 

kaybedilmesine neden olabilir. 

6- Kişiler, elde etmek istedikleri bilgi veya enformasyonla ilgili değerli/önemli 

şeyleri unuttuklarını fark ederek toplayacakları ek verilerle kayıplarını telafi 

etmeye çalışsalar da başarısız olabilirler. Öz yıkıma uğrayabilirler (Heylighen, 

2002: 13). 

7- Psikolojik ve fizyolojik olarak insan sağlığını olumsuz bir şekilde 

etkileyebilir. Genellikle stres, yorgunluk, kaygı veya ilgisizlik gibi hislere yol 

açabilir (Blom, 2011: 26-27 ve S. K. Lee, Kim ve Koh, 2016: 2).  

8- Aşırı enformasyonun en bariz çözümleri bireylerin enformasyonları seçici bir 

şekilde algılamaları ve enformasyon kaynaklarını hızlı ve daha yüzeysel 

olarak taramaları şeklindedir. Ancak bu da enformasyonu (haber, mesaj, 

içerik) derinlemesine okuma ve kavrayışın azalmasına neden olabilir (Dijk, 

2018: 417). 

9- Sosyal anlamda insan etkileşimlerinin geleneksel biçimlerini zaman içerisinde 

engelleyebilir (Hargittai, Neuman ve Curry, 2012: 162). 

10- İnsanların iş, eğitim ve aile hayatlarında başa çıkmaya zorlandıkları gerçek bir 

sorun olarak ortaya çıkabilir (Dijk, 2018: 417). 
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2.1.1. Tarihsel Arka Plan, Terimin Kökenleri ve Günümüzdeki Durum 

‘Aşırı Enformasyon Yükü’ (Information overload) sorunu, enformasyon çağının 

negatif sonuçlarından biri olarak kabul edilse de (Özdemir ve Gülseçen, 2015: 335) 

ortaya çıkışı yeni değildir (Johnson, 2015: 25; S. K. Lee, Kim ve Koh, 2016: 2). Ann 

Blair’e göre, aşırı enformasyon yükü dijital kültür ve teknolojilerle bağlantılı olsa da, 

terimin kendisi modern teknolojilerden önce sorunsallaştırılmıştır. İnsanlar 

enformasyonu toplama, yazma, kaydetme ve saklamaya başladıkça aşırı enformasyon 

yükünün belirtileri belirginleşmeye başlamıştır 

(https://en.m.wikipedia.org/wiki/Information_ overload, 2020). Tarihi arka plan, 

modern matbaanın ortaya çıkışından Rönens döneminde bilgi ve koleksiyonları ilk kez 

düzenleme çabalarına da dayandırılır (Berner, 2007: 47). Kimi araştırmacılar ise 17. 

Yüzyıldan beri “enformasyonel aşırılık korkusu” adını verdikleri bir durumun sosyal 

kaos ve bireysel olarak psikolojik huzursuzluğa yol açtığını ve belgelendiğini ileri 

sürmüşlerdir (S. K. Lee, Kim ve Koh, 2016: 2; York, 2013: 282). 1755'te Fransız filozof 

Denis Diderot, “Yüzyıllar geçmeye devam ettiği sürece, kitap sayısının sürekli artacağı 

ve tüm evrenin doğrudan çalışması konusunda kitaplardan bir şey öğrenmenin gittikçe 

zor olacağı bir zamanın geleceği tahmin edilebilir. Ciltler dolusu kitapta yer alacak 

gerçeği bulmak, doğada gizlenmiş bir parça gerçeği aramakla neredeyse eş değer hale 

gelecektir.” yönünde bir öngörüde bulunmuştur. Diderot kitapların sürekli artışını 

düşünerek bu tespitleri yapmıştır (Johnson, 2015: 25). Aşırı enformasyon yükünün 

olumsuz etkilerini fark eden ilk sosyal bilimcilerden Georg Simmel (1858-1918), şehir 

sakinlerinin modern kent dünyasındaki aşırı miktarda duyumlara maruz kaldıklarını öne 

sürmüştür (https://en.m.wikipedia.org/wiki/Information_overload, 2020). Sorunun 

kökleri, telgraf ve telefonun icadıyla birlikte on dokuzuncu yüzyılın ortalarına da 

dayandırılır (Postman ve Steve, 1996: 122). Aşırı enformasyon yükü teriminin ilk olarak 

Bertram Gross'un 1964 tarihli ‘The Organization of Organizations’ adlı çalışmasında 

kullanıldığı belirtilir (https://en.m.wikipedia.org/wiki/Information_overload, 2020). 

Diğer bir görüş ise terimin 20. yüzyılda fütürist Alvin Toffler (1970) tarafından 

enformasyon fazlalıklarının bilişsel ve duyusal aşırı uyarmayla ilişkili olduğunu 

açıklamak için kullanıldığıdır (Aktaran; York, 2013: 284). Ancak Alvin Toffler’ın 1970 

yılında çıkardığı “Future Shock” kitabında bu kavramın popüler hale getirildiği iddia 

edilir (https://en.m.wikipedia.org/wiki/Information_overload, 2020). Sosyal psikolog 
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Stanley Milgram (1933–1984), seyircinin yeni durumlara tepki verme yeteneğini 

açıklamak için aşırı enformasyon yüklemesi kavramını kullanmıştır. Diğer yandan 

psikologlar yıllardır insanların güncel enformasyonu hafızada saklama kapasitelerinin 

sınırlı olduğunu dile getirirler (https://en.m.wikipedia.org/wiki/ Information_overload, 

2020). Virilio ise söz konusu soruna “enformasyon bombası” nitelemesiyle değinerek, 

“Radyoaktif enerjiyle maddeyi parçalayan ‘atom bombası’nın ardından yaşadığımız 

binyıl sonunda ortaya ikinci bir bombanın hayaleti çıkmıştır. Bu bomba enformasyonun 

interaktifliği aracılığıyla uluslararasındaki barışı parçalama yeteneğine sahip olan 

‘enformasyon bombası”dır diyerek, sorunla ilintili bir endişesini paylaşmıştır (Virilio, 

2003: 63, 130).6 

Aşırı enformasyon yükü sorununun ilk kez fark edilmeye başlandığı zaman 

üzerine düşünceler farklı olsa da, AEY ciddi bir problem olarak geçen yüzyılın sonuna 

doğru dikkat çeken bir konudur. Bilgisayar, telekomünikasyon ve medya 

teknolojilerinin yakınsaması e-posta, faks, televizyon ve radyo gibi araçlarla medyanın 

yoğun veri/enformasyon içeren bir yapıya dönüşürken, veri gönderme, alma ve işlemeyi 

gerektiren vaktin azaldığı belirtilir (Berner, 2007: 47). Öte yandan televizyon, rotatifler, 

radyo, telefon, sinema ve bilgisayarlar (Postman ve Steve, 1996: 122) yanında 20. 

yüzyılda kablolu televizyon ve internetin ortaya çıkışı ve bu konuda popüler ve bilimsel 

söylemin tekrar yükselişiyle birlikte sıradan bir bireyin artan miktarda enformasyonu 

işleme yetersizliğine dair bir dizi iddia vardır (York, 2013: 284). 1990'lardan itibaren, 

aşırı enformasyon yükü işletme ve yönetim gibi çeşitli bilimsel alanlarda makro bir 

sorun olarak görülmeye başlar (S. K. Lee, Kim ve Koh, 2016: 2). 

Bu yüzden enformasyon çokluğu/bolluğu modern toplumların sorunu olarak 

değerlendirilir. Modern toplumların problemi enformasyonun kıt bir mal olması değil, 

çok fazla enformasyonun bulunmasıdır. J. J. Van Cuilenberg (1987), modern 

toplumlarda enformasyon arzının katlanarak arttığını, buna karşılık enformasyon 

tüketimi ve pratiklerinin arzın çok gerisinde kaldığını gösteren ampirik kanıtlar 

bulunduğunu öne sürer. Böylelikle bir yandan bilgi (enformasyon) arzıyla diğer yanda 

bilgi (enformasyon) talebi ve kullanımı arasındaki uçurum giderek genişler. 

Enformasyonun miktarı katlanarak artar ve daha fazlası giderek yönsüzleşir. Bu sava 

                                                            
6 “Enformasyon bombası” tabiri Albert Einstein tarafından 60’lı yılların başında “atom, enformasyon, 
demografi” olarak dile getirilen üç tarihsel patlamadan ikincisidir (Virilio, 2003: 130). 
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göre şayet enformasyon toplumu “iyice bilgilenmiş bir toplum haline gelecekse, tanım 

gereği bilgi bolluğu ve aşırı bilgi yükünün yarattığı sorunlara yönelik çözümler bilgi 

piyasasının talep tarafını hedef almalıdır.” (Aktaran; Mutlu, 2008: 96). Sonuçta tüm 

faaliyetlerin içerdiği enformasyon yoğunluğundaki artışın modern bir toplumda 

yaratılan sonuçlardan biri; kendi işaretleri, sembolleri ve anlamları olan medya ve 

enformasyon ürünlerinin hâkim olduğu bir kültür olduğu (Dijk, 2018: 42) iddia edilir. 

İnternet ve mobil cihaz, elektronik posta gibi yeni iletişim teknolojilerinin kullanımının 

artması yanında kullanıcılara sunulan sayısal içerik hacminin hızla artması ve bireylerin 

zamanlarının büyük bölümünü bu teknolojileri kullanarak geçirmesiyle, sorunun 

ciddiyeti iyice artmıştır (T.C. Kalkınma Bakanlığı, 2014: 157 ve S. K. Lee, Kim ve 

Koh, 2016: 2).  

2.1.2. Konuyla İlgili Çeşitli Görüşler 

Tüm akademik alanlar boyunca ortak bir tanımın yokluğuna rağmen aşırı 

enformasyon yükü genel olarak, ulaşılabilir enformasyon akışı sırasında bir bireyin bilgi 

işleme süreciyle birlikte, söz konusu enformasyondan yararlanmasının azaldığı bir 

durumu ifade eder (S. K. Lee, Kim ve Koh, 2016: 2). Bu konuya literatürde doğrudan 

veya dolaylı olarak temas eden görüş ve değerlendirmelere aşağıda değinilmiştir. 

Aşırı enformasyon yükü sorunu yerine aşırı enformasyon tüketimi (information 

overconsumption) kavramı üzerinden soruna yaklaşan Johnson, enformasyon 

teknolojisinin nötr bir yapıda olduğunu ve bireylerin yönelimi olmadan onların 

zihinlerini yeniden şekillendiremeyeceğini savunarak “enformasyon diyeti” (The 

Information Diet) şeklinde bir öneri sunmuştur. “Aşırı derecede rahatsız edici olan şey, 

enformasyonun miktarı değil, enformasyon kullanma alışkanlığı” olduğunu ileri süren 

yazar, “Enformasyon yükü sorun değildir. Sorun, enformasyonun aşırı tüketimidir 

(overconsumption). Çok fazla enformasyonun, modern ve daha rasyonel (akılcı) bir 

şekilde alımının yönetilmesi bakımından aşırı enformasyon tüketimi, bizim 

enformasyondan yararlanmamız bakımından seçici olmak adına yeni yollar bulmamız 

gerektiğini gösterir.” (Johnson, 2015: 25-27) şeklinde bir değerlendirme yapar. Nitekim 

Japonya’da yapılan bir araştırma göre her 8 yılda dünyadaki enformasyon yükü iki kat 

artar ve 4 kez daha hızlı bir şekilde enformasyon tüketilir. Enformasyon tüketimine 

karşı “diyet” önerisiyle tutarlı bir şekilde bazı düşünürler bu hususun bireyleri 
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“enformasyon oburu” durumuna getirdiğini ve insanların bireysel olarak bu 

enformasyon sağanağıyla nasıl baş edeceklerini bilemediklerini ifade ederler (Rigel, 

2000b: 79). 

Fakat literatürden yola çıkılarak söylenirse, aşırı enformasyon yükü sorunu, 

bireylerin sadece kişisel tutumlarına bağlı olarak çok fazla enformasyon tüketmeleriyle 

ilintili değildir. Konunun sosyal, teknolojik, psikolojik ve biyolojik bir takım durumlarla 

ilişkili olarak değerlendirildiği görülür. Çünkü ağırlıklı olarak alan yazın, bireylerin 

enformasyonu “kendi iradeleriyle çok fazla almaları veya tüketmelerinden” ziyade, “çok 

fazla enformasyonla karşı karşıya kalmalarını ve çeşitli sorunlar yaşayabilmelerini” 

öncül alır.  

Marshall Mcluhan teknolojik alandaki keşifler ve gelişmelerin dünyayı “global bir 

köye dönüştürdüğü” söylemiştir. Artık mekânın yitirildiğini ve her şeyin aynı anda 

gerçekleştiğini vurgular. Enformasyonun da anlık, sürekli olarak “baştan aşağı 

dökülen”, çabuk tüketilen bir boyuta ulaştığını söyler. Ayrıca elektriksel olarak 

yapılandırılmış dünyanın “bilgileri sınıflandırma alışkanlığını bırakıp kalıpları tanıma 

yoluna gitmeye” sebep olunduğunu ifade eder. Düşünür bu ortamda dikkatimizi 

eylemden tepkiye çevirmek durumunda kaldığımızı artık herhangi bir hareket tarzı ya 

da eylemin getirilerini önceden bilmemiz gerektiğini vurgular. Çünkü sonuçlar hiç 

gecikmeden tecrübe edilir. Ancak elektrik hızı sebebiyle beklemek ve görmek, 

elektriksel iletişimin yüksek hızında dünyayı saf görselliğiyle kavramak mümkün 

değildir. McLuhan, bu yeni durumda zihinsel ve psiko-sosyal tepkilerle baş etmeye 

çalıştığımızı belirtir (McLuhan, 1962: 31 ve 2005: 63’den Aktaran; Atalay, 2018a: 33-

34). 

McLuhan’ın “küresel/global köy” metaforuna göndermede bulunan Postman ve 

Steve, “Bir köyde bilgi, değerli bir meta olmaya uygundur. Köylüler, yaşamlarını 

doğrudan etkileyecek bilgiyi ararlar ve elde ettiklerinde de genellikle onunla ne 

yapacaklarını bilirler. Köylüler, dedikoduyu yaşama belirli bir lezzet kattığı için 

sevebilirler. Oysa genellikle dedikoduyla somut olarak yaşamlarımızı etkileyen şey 

arasında ayrım yapabilirler. Bizim bilgiyle olan ilişkimiz ise hayli farklıdır. Bizim için 

bilgi metadır. Alınılır ve satılır. Çoğu da yaşamlarımızla pek fazla ilgili değildir ve çoğu 

zaman da onunla ne yapacağımızı bilmeyiz.” (Postman ve Steve, 1996: 123) diyerek, 
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enformasyon modern dünyada insan yaşamıyla ilgisiz ve işlevsiz bir yapıda olduğunu 

iddia ederler. 

McLuhan ve Powers’a göre, “mekanik çağ değerlerinden geri kalan ne varsa, aşırı 

enformasyon yüklemesi tarafından yutulmak üzeredir. McLuhan ve Powers, “Yirmi 

birinci yüzyılın en önemli kavrayışı olabilecek şey, insanoğlunun ışık hızında yaşamak 

üzere tasarlanmamış olmasıdır. Birbirlerine aynı kuvvetle karşı koyan doğal ve fiziksel 

yasalar dengesi olmaksızın, yeni video bağlantılı medya, insanoğlunun kendi içine 

doğru patlamasına yol açacaktır. İster evde ister iş yerinde olsun, enformasyon denetim 

odasında oturup dünyanın her bölgesinden gelen verileri anormal hızlarla almanın -

imajlar, ses ya da dokunma halinde- sonuçları, tehlike yaratacak kadar şişirici ya da 

şizofrenik olabilir. Bedeni bir yerde olacak, ama zihni veri bankasının her yerinde tek 

bir anda olmak üzere elektronik boşluk içinde yüzecektir.” ifadelerini kullanırlar. 

Yazarlara göre bu ortamda kişi ne kadar çok enformasyon değerlendirirse o kadar daha 

az bilir hale gelecektir. Çünkü uzmanlık, ışık hızında var olamaz (McLuhan ve Powers, 

2015: 38, 160, 209). 

Biyolog Jean Rostand, günümüz iletişim ortamında yaygınlaşmış elektronik 

iletişim araçlarının oluşturduğu çağımızda “ayrıntı ve rengin yoğunlaştığını ve artık 

kelimelerin yerini ortaya çıkan imge bombardımanının aldığını” belirtir (Virilio, 2003: 

39). 

‘Gerçeklik’, ‘simülasyon’, ‘hiper-gerçeklik’ ve enformasyon gibi kavramlar 

çerçevesinde konuya yaklaşan Baudrillard, günümüzde ‘gerçeğin’ minyatürleştirilmiş 

hücreler, matrisler, bellekler ve komut modelleri tarafından “rasyonellik” ve “düşsellik” 

özelliğinden yoksun olarak sonsuz sayıda yeniden üretilen “hipergerçek” haline 

geldiğini, tüm gönderen sistemlerinin tasfiye edildiği bir simülasyon çağına girildiğini 

belirtir. Düşünüre göre, gerçek ve gerçek üzerine üretilen düşünceler olarak simülasyon 

ve enformasyon süreci giderek daha büyük bir belirsizliğe yol açarken, insan düşüncesi 

teknik zeka karşısında sınırlı bir durumdadır (Baudrillard, 2011a: 14-15; 2015a: 33, 

175). Bu yüzden “video,  interaktif ekran, multimedya, internet, sanal gerçeklik” gibi 

interaktif süreçler tarafından insanlığın kuşatıldığını, bu süreçlerin birbirine karıştığını, 

mesafe bilincinin kalmadığını, hatta özne ve nesne arasındaki mesafenin ortadan 

kalktığını savunur. Olay ve gerçek zaman dilimi içinde yayınlanan görüntüler arasında 
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yok denilecek kadar kısa zamansal mesafeyle birlikte, olaylar-olguların 

değerlendirilmesinin kararsızlık oluşturduğunu ve bunların tarihsellik boyutunu atlayan 

bir sanallıkla yüklenerek insan belleğinde yer edinilmesinin engellendiğini ileri sürer. 

O’na göre imgeler bireyleri ve toplumları eğitip bilgilendirme/bilinçlendirmenin aksine, 

yalnızca haber verme/haberdar etme işlevini yüklendiklerinden, bunlardan yola çıkarak 

herhangi bir gerçekliğe varabilmek, hatta politik gerçekliği anlayabilmek olanaksızdır 

(Baudrillard, 2015a: 70-72). 

Enformasyon/bilgi işleme süreçleri içerisinde, insanların sınırlı çalışma belleği ve 

sınırlı olmayan uzun süreli belleklerinin olduğu varsayılır (Çakmak, 2007: 3). Psikolog 

George Armitage Miller, insan hafızasının enformasyonu hatırlamasının tek seferde 

yaklaşık yedi öğeyle sınırlı olduğunu ortaya koymuştur (S. K. Lee, Kim ve Koh, 2016: 

2; https://en.m.wikipedia.org/wiki/Information_overload, 2020). Miller’e göre, 

enformasyon yükü hipotezini anlamlandıran husus, enformasyonun bir algı eşiği 

noktasına yaklaştıkça miktarının fazlalaşmasıyla sonuçlanmasıdır (Koroleva, Krasnova 

ve Günther, 2010: 2). Heylighen’e göre ise, enformasyon artışıyla birlikte bireyler, etkili 

bir şekilde algılayarak kullanabilecekleri daha fazla bilgi ve fırsatları düşünmede zorluk 

yaşarlar (Heylighen, 2002: 1). Örneğin tüketiciler enformasyon çokluğundan 

yararlanırlar. Fakat onların enformasyonu sağlıklı bir şekilde değerlendirmede zihinsel 

olarak yetersiz kalmaları ve bu yüzden sorun yaşamaları muhtemeldir (Ji, vd., 2014: 

699; Koroleva vd., 2010: 2). Bireylerin yüklü enformasyonu algılama ve 

değerlendirebilmede yetersiz kalmaları enformasyon işleme performanslarında düşüş 

meydana getirebilir. Bu yüzden aşırı enformasyon yükü, enformasyon çokluğunun bir 

bireyin enformasyon işleme koşulları ya da mevcut donanımını aştığı süreçte oluşur. 

Fakat enformasyonu işlemenin bireyden bireye değişebilen bir durum olması, 

enformasyon yükünün evrensel bir eşiğini tahmin etmeyi olanaksız kılar (Koroleva, 

Krasnova ve Günther, 2010: 2). Ayrıca enformasyon yükü, çeşitli eylemlerin etkilerini 

baştan tahmin etme ve denetlemeyi zorlaştırır. Potansiyel olarak uygulanabilecek eylem 

sayısını arttırır (Heylighen, 2002: 20). 

Jackson ve Farzaneh'in (2012) “aşırı enformasyon yükü” çerçevesindeki modeli, 

sorunu etkileyen iki temel faktör sunar: İçsel ve dışsal faktörler. Yoğun zaman 

sürecinde enformasyon işleme gereksinimi ve kapasitesi gibi iç faktörler AEY’yi 

doğrudan etkiler. Öte yandan, enformasyonun özellikleri ve niteliği, çalışma ve süreç 
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parametreleri, kişisel faktörler ve enformasyon kaynakları gibi dış faktörler söz 

konusudur. Dış faktörler, iç faktörler aracılığıyla aşırı enformasyon yükü üzerinde 

dolaylı bir etkiye sahiptir (Aktaran; Schmitt, Debbelt ve Schneider, 2017: 2-3). 

Chyi ise enformasyon fazlalığı çerçevesinde iki kavramdan yararlanır. Birincisi, 

“enformasyon patlamasıdır.” Enformasyon patlaması, enformasyonun hızlı nicelik 

artışıyla eşgüdümlü bir olgudur. Örneğin, New York Times'ın Pazar ekindeki 

enformasyon miktarı, ortalama bir 17. yüzyıl okurunun yaşamı boyunca karşılaştığı 

enformasyon miktarından daha fazladır. İkincisi ise aşırı enformasyon yüküdür. Aşırı 

enformasyonu yükü ise, enformasyon patlamasının etkin kullanıcılar üzerinde 

potansiyel olarak faydalı enformasyon deneyimini azaltan psikolojik etkisini gösterir (S. 

K. Lee, Kim ve Koh, 2016: 1-2). 

Günümüzde bazı insanların “Anlık İletimler Rahatsızlığı” ve “İnternete 

Bağımlılık Bozukluğu/Internet Addiction Disorder (IAD)” gibi sorunların pençesine 

düşmesini örnek veren Virilio, “…Hafızaları bir gereksiz eşyalar toplamına, her yerden 

akıp gelen imgelerle dolu bir yığına; kullanılmış, dikkatsizce bir araya getirilmiş, kötü 

durumda simgelerle dolu bir yığına dönüştü” (Virilio, 2003: 40) yönünde iddialarda 

bulunur. Sosyolog Da Empoli ise (2002) “hazırdaki enformasyonla insanın bunları 

bilme ve içselleştirme kapasitesi arasındaki orantısızlığı arttıran” toplumsal ortamı “aşırı 

enformasyon toplumu” (Aktaran; Morresi, 2006: 111) şeklinde niteler. Bu çerçevede 

enformasyon toplumunun gerçekten bilgili bir toplum olup olmadığı konusu da yaygın 

bir şekilde tartışılır (Mutlu, 2008: 96). 

Djik, enformasyon/ağ toplumunun en temel problemlerinden biri olan “aşırı 

enformasyonun” insanların iş, eğitim ve aile hayatlarında başa çıkmaya zorlandıklarında 

gerçek bir sorun olarak ortaya çıktığının altını çizer. Aşırı enformasyonun en bariz 

çözümleri seçici algı ve kaynakların giderek hızla ve daha yüzeysel olarak taranmasıdır. 

Ancak yazara göre bu da “derin okuma ve kavrayışın” azalmasına neden olabilir (Dijk, 

2018: 417). 

2.1.3. AEY’yle Bağlantılı Faktörler 

Aşırı enformasyon yüküyle ilgili literatür taramasından yola çıkarak sorunla ilgili 

çeşitli faktörlerin birey kaynaklı olup olmaması, ancak son kertede bireyler ve 
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toplumları da ilgilendirebildiği varsayılarak “dış faktörler ve iç faktörler” şeklinde genel 

bir kategorik ayrım yapılmaya çalışılmıştır. Söz konusu faktörler şöyle özetlenebilir: 

2.1.3.1. Dış Faktörler 

Teknolojik Evrimin Günümüzdeki Durumu: Teknolojik büyüme, aşırılığa 

doğru ilerleyen bir süreçtir (McLuhan ve Powers, 2015: 39). Teknolojiler bugün 

geçmişte olduklarından çok daha hızlı yayılırlar. Anadolu ve Mezopotamya 

topraklarında başlayan ve insanlığın ilk büyük teknolojik atılımı sayılan tarım 

devriminin Avrupa’ya ulaşması binlerce yıl sürmüştür. Kuzeydeki bir ada ülkesinde 

başlayan endüstri devrimi ise çok hızlı bir şekilde yayılmaya başlamıştır. Tarihi olarak 

bir yeniliğin ya da icadın başka ülkeler tarafından benimsenme süresi zamanla kısalıyor 

olsa da, yeniliğin ortaya çıkışından ortalama 45 yıl sonra gerçekleşmiştir. Milin Avrupa 

dışına yayılması 119 yıl sürerken, internetin tüm dünyaya yayılması sadece 7 yılda 

gerçekleşmiştir. Teknolojinin yayılma hızı durumu son dönemde son derece artmıştır. 

İletişim teknolojileri örneğinde ise telefonun 50 milyon kullanıcıya ulaşması 75 yıl, 

radyonun 38 yıl, TV’nin 13 yıl sürmüşken internet 4 yılda, Facebook 3,5 yılda ve 

‘Angry Birds’ oyunu ise sadece 35 günde bu sayıya ulaşmıştır. Instagram 300 milyon 

kullanıcıya sadece 4 yılda çıkmıştır. Forbes, WhatsApp uygulamasının başladıktan 

sadece 6 yıl sonra Hristiyanlığın 19.asırda ulaştığı rakama ulaştığını (700 milyon) 

yazmıştır. Bunlar; teknolojik yeniliklerin yayılma hızlarının daha da hızlanacağını 

gösteren gelişmelerdir (T.C. Ulaştırma Bakanlığı, 2018: 567).  

“Enformasyon toplumunun iç dinamiklerinden birini teknolojinin oluşturduğunu 

kabul etmemek mümkün değildir.” (Rigel, 2000b: 78). Bilgi ve iletişim teknolojilerinin 

gelişimi, birçok farklı enformasyon kaynağı yaratmıştır (Ji, Ha, ve Sypher, 2014: 709). 

Yeni donanımların enformasyon akışına hız, kalite ve çeşitlilik kazandıracağı ileri 

sürülmesine (H. Schiller, 2005: 262) rağmen, teknolojik dönüşümün artması nedeniyle, 

toplum etkili bir şekilde işleyebileceğinden daha fazla enformasyon ve karmaşıklıkla 

karşı karşıyadır (Heylighen, 2002: 20). Bireylerin ise bir enformasyondan anladıkları 

şey ile anlaması gerektiğini düşündükleri şey arasındaki aralık giderek büyüme 

halindedir. İnsanların KİA kaynaklı enformasyonun değeri ve doğruluğunu teyit 

etmeleri büyük güçlüktür (Sütçü, 2007: 192).  Ayrıca yeni medya ortamında bireylerin 

maruz kaldığı içerikler denetlenemez. İnternet örneğinin gösterdiği üzere, yeni medya 
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ortamında yer alan herhangi bir mesaj, geleneksel medyadaki gibi önceden belirli bir 

kaynak tarafından seçilip, hazırlanıp, denetlenerek değil, anında ve herhangi bir 

denetime tabi tutulmadan sunulur ve istenildiği zaman ulaşılabilir (Timisi, 2011: 143). 

İnternette bir kişinin mektup kutusunda ve webde dolaşılan her yerde insanlar sayısız 

mesajlarla yüz yüze gelirler. Cep telefonları GSM operatörleri ve banka mesajlarıyla 

sınırlı kalmazlar. Sayısız kaynaklardan sayısız yazılı ve görüntülü mesajlarla dolarlar 

(Erdoğan ve Alemdar, 2010: 437). İnternetteki bir dedikodunun hızlı yayılışı örneğinde 

olduğu gibi, aşırı hızlı mesaj değiş tokuşu sosyal sistemlerdeki gürültü ve istikrarsızlığın 

da artmasına yol açan aşırı enformasyon ve iletişim fazlalığı fenomenlerine yol açabilir 

(Dijk, 2018: 289-290). 

Enformasyon ve enformasyon ağı özelliklerinin enformasyon yükünün makro 

kaynaklarını oluşturduğu günümüzde (Koroleva, Krasnova ve Günther, 2010: 4), 

iletişim patlamasını hızlandıran etkenlerin en önemlisi, elektronik teknolojisiyle birlikte 

bilgisayarların iletişim alanında yaygın olarak kullanılmasıdır (Tokgöz, 2010: 72). 

Bilgi-işlem teknolojisi enformasyonun depolanması, işlenmesi ve geri alınması 

sırasında kullanılan geleneksel, yavaş yöntemlerin ortadan kaldırılmasına yardımcı 

olmuştur (Törenli, 2005: 104). Artık pek çok ülkede enformasyondan çeşit şekillerde 

yararlanabilmek için arşivleme, depolama ve erişimde, dizgi, baskı işlemlerinde 

elektronik teknolojisi ve bilgisayarlardan büyük ölçüde yararlanılır (Tokgöz, 2010: 72). 

Teknoloji ilerledikçe, enformasyon dağıtımında ve tüketiminde bir devrim 

meydana gelmiştir (S. K. Lee, Kim ve Koh, 2016: 1). ABD’de 2008 yılından 2012 

yılına kadar geçen sürede kullanıcıların fiziksel ortamda gazete ve dergi okumak, radyo 

dinlemek ve TV seyretmek için harcadıkları zamanda düşüş gözlemlenirken yine aynı 

dönem içinde internette ve mobil cihazları kullanarak geçirdikleri zaman hızlı bir artış 

göstermiştir (T.C. Kalkınma Bakanlığı, 2014: 157). Blogosphere'de yaygın olarak 

kullanılan bir arama motoru olan Technorati'ye göre 2010 ve 2013 yılları arasında 

5000'den fazla haber blogu oluşturulmuştur. YouTube’da her gün yaklaşık 200 milyon 

video izlenir (S. K. Lee, Kim ve Koh, 2016: 1). Virilio, internet bağlamında yaptığı 

değerlendirmede çağımızda “bilginin ya da enformasyonun trajedisine” tanık 

olunduğunu vurgulayarak, “Her siyasal devrim bir dramdır, ama geleceği haber verilen 

bir teknik devrim bir dramdan daha fazla bir şeydir. ‘Bilginin trajedisidir’, bireysel ve 

kolektif bilgilerin Babil Kulesi’ndeki diller gibi birbirine karışmasıdır. Esopos’un dili 
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gibi internet de, olabileceğin hem en iyisi hem de en kötüsüdür. Bir yandan sınırsız bir 

iletişimin ilerlemesidir. Diğer yandan bir faciadır, sanal yolculuğun Titanic’i ile 

buzdağının bir gün mutlaka gerçekleşecek olan karşılaşması…” der.  

Yeni telematik iletim araçlarının mutlak hızı, eski ulaşım araçlarının göreli hızına 

üstünlük sağlar. Araçların yerel hızlanması artık yerini küreselleşme yolunda ilerleyen 

enformasyonun vektörlerinin küresel hızlanmasına bırakır (Virilio, 2003: 104, 116). 

Enformasyonun hareketi, bedenlerin bir yerden bir yere taşınmasında ya da 

enformasyonun bildirildiği durumların değişiminde erişilebilen hızdan çok daha fazla 

bir hız kazanır (Bauman, 2010: 21). Bir parmak ucu uzaklıkta olan enformasyonun, 

iletişim teknolojisi altyapısı ile gelişini hızlandıran sistemlerin bir bölümü (TV 

teknolojisi; kablolu yayın, fiber optik sistem, pay per view TV, interaktif yayın, uydu 

yayın teknolojisi ve direkt yayın uyduları vs.) ile birlikte enformasyonun dolaşımı ve 

gereksinim duyana erişimi hızlanmıştır. İletişim teknolojisi, enformasyon selini (Rigel, 

2000b: 79-86) beraberinde getirmiştir. 

Batı geleneğinin ideal insanının yüksek eğitimli ve açık fikirli ve aynı zamanda 

karmaşık, yoğun, yapılandırılmış özgün bir yapıdaki kişiliği “aşırı enformasyon 

yüklemesi” ve “derhal erişilebilirlik” teknolojisinin baskısıyla evrim geçirerek yeni bir 

benliğe dönüşmüştür (Carr, 2008). AEY’ye dayalı olarak tez çalışması açısından, 

iletişim teknolojisindeki gelişmelerin kitleler üzerinde psikolojik etkiler yarattığı iddiası 

(Rigel, 2000b: 85-86) şöyle özetlenebilir: 

- Birey enformasyon sağanağı altındadır. Bir süre sonra “enformasyon oburu” 

haline gelir. 

- İhtiyacı olmayan verilere ulaşmak için çabalar. 

- Hızla gelen enformasyonu takip etmesi ve verimli kullanım için alması 

güçleşir. 

- İhtiyaç duyulandan çok, ihtiyaçmış gibi gösterilen enformasyona talebi artar. 

- Gereksiz enformasyon insanı yönetmeye başlar. Öncelikli zamanı ve 

teknolojiyi verimli kullanım disiplini ortadan kaldırılır (Nasbitt, 1994’den 

Aktaran; Rigel, 2000b: 86-87). 

Kitle Medyasındaki Gelişme ve İlerlemeler: Kitle iletişimi, enformasyon veya 

sembolik içeriğin sabitlenmesi ve iletimi yoluyla sembolik malların kurumsallaşmış 
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üretimi ve genelleşmiş dağıtımıdır (Thompson, 2008: 49). KİA’ların ülke ve dünyada 

meydana gelen olaylar, gelişmeler ve değişen şartlarla ilgili bilgi verdiği, çeşitli 

sorunların toplum ve bireyler tarafından öğrenilmesi ve bunlar karşısında toplumsal 

görüş oluşturulmasını sağladığı belirtilir. Hem bireylerin ilgi ve isteklerini tatmin ettiği, 

hem de yeni gelişmeleri öğrenerek bu gelişmelere uyum sağlamayı kolaylaştırdığı (Güz, 

2005: 14) düşünülür. Son yıllarda iletişim sahasında kaydedilen teknolojik gelişmeler 

enformasyon akışına hız kazandırmış, olaylardan anında haberdar olunmasını sıradan 

bir iş haline getirmiştir (H. Schiller, 2005: 280). Ancak KİA’lar nedeniyle bilgi ve 

imgeler çevremizi hızla sarmıştır (Rigel, 2000b: 113). Pek çok düşünür, 20. Yüzyılı 

iletişimde patlama görülen bir yüzyıl olarak değerlendirmiştir (Tokgöz, 2010: 71-72). 

Küresel çapta enformasyon ve iletişim akışının toplumsal yaşamın düzenli ve baskın bir 

özelliği haline geldiği bu yüzyıl, iletişim ve enformasyon dağıtım kanallarında eşi 

benzeri görülmemiş bir artışa tanıklık etmiştir (Thompson, 2008: 241-242). 20. 

Yüzyılda iletişimde başlayan patlama, yüzyıllardır egemen olan bazı teknolojilerde 

değişikliğe neden olurken insanoğlunun KİA’larla sarılmış ve kuşatılmış bir dünya 

içinde yaşamını sürdürmesine yol açmıştır (Tokgöz, 2010: 71-72). Marshall Mcluhan 

teknolojik gelişmelerin dünyayı ‘global bir köye” dönüştüreceğini 60’lı yıllarda 

söylemiştir (Atalay, 2018a: 33). Kurt Lang ve Gladys Lang’ın “bilgide patlama ve 

sınırları aşan enformasyon akışı” adını verdiği gelişme “iletişimin geleceği bakımından 

umut verenler” arasındadır. Çünkü yazarlara göre böylelikle iletişim sektörünün önemi 

artmış ve takdir vesilesi olmuştur (Lang ve Lang, 1993/2: 96-97’den Aktaran Tokgöz, 

2015: 348). Ancak Kovach ve Rosenstiel’’e göre ise enformasyon vektörleri sayısı 

orantısız bir şekilde artmıştır. Ayrıca gazeteler ve büyük televizyon ‘ağları’ yanında 

günün her saati yayın yapan, sürekli halkın ve reklam verenlerin ilgisini çekme 

arayışında olan birçok radyo-televizyon istasyonu ve internet siteleri ortaya çıkmıştır 

(Morresi, 2006: 159).  

Cooley, KİA’ların ifade edilebilirlik, hızlılık, yayılmacılık ve devamlılık olarak 

sıraladığı dört önemli özelliği çerçevesinde “modern kitle iletişim araçlarının, toplumsal 

çevremizde kişisel imajlar, duygular ve tepkilerin hızlı ve çoklu akışını sağladığını” ve 

bu durumun “patalojik” bir görünüm arz ettiğini (Czitrom, 1982: 99-100’den Aktaran; 

Tokgöz, 2015: 73-74) ileri sürer. Diğer yandan kitle medyasının taşıdığı enformasyon, 

Frankfurt Okulu’nun terimi kullandığı şekilde medyanın ortamda yarattığı etki 
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anlamında değil, ama sisteme içkin bir pratik anlamında “manipüle edilmiş” bir 

enformasyondur (Morresi, 2006: 54). Artık, medya endüstrisinin mesaj bombardımanı 

hazırlayan silahlar olduğu ileri sürülür. Profesyonel mesaj yaratıcıları hiç boş durmazlar. 

Sosyal yapı analizleri ile sürekli kitleyi doğru yerde ve zamanda mesaj (ileti) alması için 

yakalama çabasındadırlar. Medya, tüketicileri düşünmekten alıkoyarak yoğun 

duygulanımın yarattığı etkiyle tüketime (mal, hizmet, fikir, siyasi karar) motive etmeyi 

hep amaçlar. Bu ortamda reklamcılar gibi profesyonel mesaj tasarımcıları hızla ve 

başarıyla yol alırlar (Rigel, 2000b: 99-100).  

Washington Post’tan Richard Harwood, “Bir yılda 8760 saat var… Tatiller, hafta 

sonları, hastalanmalar çıkarıldığında bir yılda 1824 saat mesleğimizle ilgili çalışıyoruz. 

Her gün 7,5 saatten yılda 2 bin 730 saatimiz uykuda geçiyor. Medyaya bir yılda 

verebileceğimiz 3 bin 256 saatimiz kalıyor. Yani günde ortalama 9 saat. İşte bu 

hesaplanan süre büyük bir iş alanını doğuruyor.” (Rigel, 2000b: 9-10) sözleriyle medya 

endüstrisinin insanların gündelik yaşamında büyük bir yer edindiğini belirtir. Yahut 

televizyon izlemek gibi bir davranışın gelişmiş toplumlardaki yurttaşlar için yarı 

zamanlı bir iş haline geldiği ve ‘vaktin’ buna “ayrılacak dakikalar olarak” değil, 

“tamamen hasredilecek/verilecek” boyuta ulaştığı ve aracın sosyal bir varlık olarak 

düşünülmeye başlanmasıyla birlikte biriken yeni bir kaynak olarak “bilişsel fazlalığın” 

ortaya çıktığı (Shirky & Pink, 2010) iddia edilir. Kitle medyasında televizyon haberleri, 

makaleler, açıklamalar gibi çeşitli ürünler enformasyon miktarının artışını gösterirler. 

Aynı zamanda kitlesel mesajların etki alanını genişletebileceği söylenebilir. Sözgelimi 

bazı uzak Afrika ülkelerindeki bir isyan, diğer başka ülkelere mülteci akınını 

tetikleyebilir, ya da bakır madenlerindeki hissenizin değerini arttırabilir. Belli bir 

vitamin tipinin kullanımıyla kolon kanseri ihtimalinin azalacağının keşfedildiğine dair 

bir haber insanların yaşamsal önlemler almasını sağlayabilir (Heylighen, 2002: 12). 

Ancak bir “iletişim bombardımanından” söz edilen modern zamanımızda insanların 

kendi sorunlarının çözümünün toplumsal yapıdaki değişikliklere bağlı olduğunu 

anlamalarını kolaylaştıracak içerikte hayata, kendi konumlarına benzer konumdaki diğer 

insanlara ilişkin iletişimin ortadan kalktığı (Oskay, 2007: 27) iddia edilir. Sözgelimi, 

ABD’de halkın simüle edilmiş gıda terörü haberlerine yönelik tepkilerini odak grup 

görüşmeleri yoluyla ele alan bir araştırmada, haber medyası kapsamının katılımcıları 

bilişsel olarak sınırladığı ve koruyucu eylem ihtiyacını reddetmeye sevk eden aşırı 
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enformasyon yükü algılarını arttırdığı ortaya konmuştur. Çalışmada katılımcıların 

kendilerini korumaya yarayacak daha fazla bilgi aramalarının önündeki fiziksel, bilişsel 

ve duygusal sınırlılıkları/engelleri tartıştıkları görülmüştür. En yaygın olanı bilişsel 

sınırlılıklardır. Bilişsel engeller; (1) kaderci inanç ve düşük öz yeterlilik, (2) Çeşitli 

tehditler arasında hastalık riskine düşük düzeyde öncelik verilmesi, (3) risk durumunu 

anlamayı ve önlem alıcı faaliyetleri planlamayı zorlaştıran belirsiz veya göz ardı edici 

tutumlar ile birlikte yaşanan aşırı enformasyon yükü algısıdır. Aşırı enformasyon yükü 

kimi izleyici/takipçilerde haberlere karşı belirsiz tutumlar yaratarak enformasyon arama 

düşüncelerini sınırlandırmıştır (Aldoory ve Van Dyke, 2006: 346, 354). 

Veri ve Enformasyon Miktarındaki Artış (Büyük Veri/Big Data ve Veri Sisi 

Ya da Veri Dumanı): Veriler ve verilerden türetilen enformasyon miktarındaki 

patlamanın damga vurduğu dijital kültürde, enformasyon insanlar için anlam kazanmış 

verilerden oluşur. Dijital teknoloji özellikle 21. Yüzyılın başlarından itibaren 

enformasyon içermesi gereken verilerin katlanarak çoğaltılmasını çok kolay hale 

getirmiştir. Fakat toplumun bu enformasyondan elde ettiği bilginin sayısındaki artış ise 

daha azdır. Diğer bir husus olarak, enformasyon ve bilginin artışı ile bunların 

uygulanması arasındaki büyük fark çok fazla enformasyona veya enformasyon 

yüklenmesine yol açar. Kullanımına kıyasla gereğinden fazla enformasyon üretilir 

(Dijk, 2018: 301-302). 

International Data Corporation (IDC) tarafından 2015 yılının başında yayımlanan 

bir raporda on yıl içinde veri hacminin 40 kattan fazla büyüyeceği belirtilmiştir (Dağ, 

2015: 2). Ancak nispeten yeni ve etkileri hala belirsizliğini koruyan büyük veri 

kavramına yönelik yaklaşımlar iki kategoride toplanabilir. Birinci gruptaki kavramın 

savunucuları, günlük hayatın verileştirilmesi sürecinde akıllı cihazlar ve sensörler 

aracılığıyla iletişim kuran insanların dünyada ne olup bittiğini daha iyi anlayacaklarını 

ve böylece doğru kararlar alacaklarını iddia ederler. İkinci yaklaşım ise büyük veriyi 

gazetecilik açısından tartışarak, bu süreçte kamusal alan idealinin yerini kısmen örtüşen 

enformasyon kürelerinin alacağını ve insani değerlerin daha az önemli olacağını ileri 

sürer. İlk yaklaşımın, insan kuramlaştırması ve hipotez sınamasından değil verilerin 

bilgisayarla işlenmesiyle ortaya çıkan ilişkilere dayandığı belirtilir (Hammond, 2016: 2, 

8). 



103 
 

Fakat büyük veriyle ilgili argümanların veri sisiyle birlikte değerlendirilmesi 

gerekebilir. Veri sisi, enformasyon dağıtımını kolaylaştıran ve ucuzlaştıran teknoloji 

aracılığıyla düşük kaliteli/parazit enformasyonun çoğalmasını beraberinde getirmesi 

olarak adlandırılabilir. Günümüzde, e-posta mesajları, iç raporlar, fakslar, çağrı 

cihazları, gazeteler, dergi makaleleri, web paketleri, TV yayınları, radyo programlarının 

her geçen gün artan miktarıyla boğuşacak denli çok fazla enformasyonla karşı karşıya 

kalındığı belirtilir. Örneğin, otomatik olarak e-posta adreslerine gelen ve “spam” olarak 

adlandırılan önemsiz mesajlar, ticari yayınlar, zincir mektuplar ya da dolandırıcılık 

amacıyla gönderilen içerikler internette ‘istenmeyen enformasyon yağmuru’ olarak da 

adlandırılan “veri sisi”nin birer örnekleridir (Heylighen, 2002: 1-12, 21). İnsanların söz 

konusu veri yığınının içinde yolunu kaybetmesi işten bile değildir (H. Schiller, 2005: 

276). Veri sisi olgusuna göre, bireyler altından kalkamayacakları kadar çok fazla 

enformasyonla çeşitli seçenekleri düşünmeye zorlanırlar. Artan enformasyona maruz 

kalmayla hissedilen ‘yük’ algısı, düşük kaliteli enformasyonun çoğalmasıyla 

ilişkilendirilir (Heylighen, 2002: 1-12). Çok fazla veri altında olunması, enformasyon 

sürecinin incelenememesi ve kavranamamasına yol açar. Schiller, “Bunca veriyi kim 

okuyacak, ayıklayacak, basitleştirecek, milyonlarca Amerikalının anlayabileceği hale 

kim getirecek, hangi belgeler değerlendirilip hangileri değerlendirilmeyecek, bu işi 

kimler üstlenecek?” (H. Schiller, 2005: 279) şeklinde sorgular. 

Dijk’in de belirttiği gibi, yeni medya ortamında muazzam miktarda enformasyon 

sunumu yüksek nitelikli bilgi edinmekle sonuçlanmaz. ‘Bilgi piramidi ya da bilgi 

hiyerarşisi’ adı verilen teori çerçevesinde ‘veri sisi-veri dumanı ve enformasyon yükü’ 

sorununa temas edecek şekilde bir değerlendirme yapan Dijk, “Piramidin tabanı 

dijitalleşme sürecinde üretilen sayısız bit ve bayttan oluşur. Her bir dijital 0 ve 1, teknik 

olarak bilgisayar dili aracılığıyla belirli verilere dönüştürülür. Bu veriler harfler, imgeler 

veya diğer simgelerden oluşabilir. Ardından insanlar, enformasyon yorumlanan 

verilerden oluştuğu için, zihinsel olarak bu verileri enformasyona çevirir. Bunlar belirli 

bir anlam taşıyan simgelerdir. İnsanlar bunları önemli addetmediği sürece veriler 

yorumlanmaz. Buna karşılık, enformasyon genellikle geçici öneme sahiptir veya bazen 

değersizdir. Çok küçük bir kısmı uzun süreli önemi olan enformasyon ise bilgidir. Bilgi 

(gerçekliği tanımlayan) olgulardan ve şeylerin nasıl işlediğini ve bunları nasıl 

kullanabileceğimizi anlatan neden sonuç ilişkilerinden oluşur. Belirli bir tür bilgiye 
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bilimsel bilgi adı verilir. Piramidin en üstünde ise insanların enformasyonu işlemesinin 

en nadir sonuçlarını içeren ‘bilgelik’ bulunur. Bilgelik, daha derin bir deneyimi temsil 

eder. Bu bağlamda, dijital medyayı kullanan biri enformasyon işleme piramidinin 

aşağılarına, bitler ve baytlardan oluşan tabanına doğru indikçe enformasyonun niceliği 

artarken niteliği, yani kalitesi azalır. Tam tersi yönde, piramitte bilgeliğe doğru çıkılırsa 

dijital medya kullanımı kaliteyi artırır. Ancak tavana yaklaştıkça piramitte yükselmek 

giderek zorlaşır. Giderek daha fazla ‘veri dumanı’ veya ‘aşırı enformasyon 

yüklemesinden’ bir sonraki adımı atabilmek için kurtulmak gerekir. Sonuçta dijital 

medya kullanımı daha üstün bir enformasyon niteliğine erişilmesini garanti etmez.” 

(Dijk, 2018: 305-307) iddiasında bulunur. 

Bu çerçevede sürekli artan enformasyon miktarının yansımaları şöyledir: 

(1) Sorulan sorulara yanıt üretme yerine henüz sorulmamış sorulara yanıt 

üretmesi, (2) enformasyon üretiminin kısmen özerkleşerek kendi kendine büyüyen bir 

sürece dönüşmesi, (3) enformasyon arzının enformasyonun artık değerli veya 

güçlendirici olmak yerine aşırı bol hale gelmesi, (4) enformasyonun insanları çaresiz 

bırakacak kadar çok kullanışsız ve gereksiz veriyle kirlenişi, (5) enformasyon 

bolluğunun hayat kalitesini yükseltmek yerine stres, kafa karışıklığı ve hatta cehalet 

üretmeye başlaması (Dijk, 2018: 302), (6) İnsanların çeşitli konuları değerlendirirken 

tehlikeli hatalar yapma riskinde oluşudur (Heylighen, 2002: 21). 

Enformasyon/Bilginin Niteliği ve Kalite Sorunu: Enformasyon kalitesi, modern 

iletişim altyapıları alanında temel kavramlardan biridir. Enformasyon ürünleri, 

hizmetleri, altyapılarının kullanımı gibi çeşitli bileşenlere uygunluğu söz konusudur. 

Sağlanan enformasyon miktarını yeterince değerlendirememek anlamında aşırı 

enformasyon kavramı da enformasyon kalitesi hususuyla son derece bağlantılıdır. Aşırı 

enformasyon yükü problemini çözebilmek açısından enformasyon kalitesinin 

sağlanması önemlidir (Eppler, 2015: 215). Çünkü AEY, “işlevsiz, faydasız bilgi ya da 

enformasyon” olarak da tanımlanır (Hargittai, Neuman ve Curry, 2012: 162). “Yığınla 

enformasyonun üretildiği bir çağda” ancak pek az enformasyon kullanılabilecek 

nitelikler taşır (McPhall, 1991: 147). Fakat her zaman ve her yerde dijital, basılı ve 

görselleştirilmiş enformasyonun algılanmaya çalışılması zordur. Enformasyon çokluğu 

sorun çözmek, karar almak, belirli görevleri yapmak veya yeni bilgiler oluşturmak için 
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gerçekten gereksinim duyulan, güvenilir ve doğru enformasyonu edinme yeteneğini 

zorlayarak büyük baskı yaratır (Eppler, 2015: 215). Hem kaliteli hem de kalitesiz 

enformasyonlar (dedikodu, söylentiler) hiç olmadığı kadar hızla yayılırlar. Örneğin, 

borsalar sürü davranışının merkezi haline gelmiştir. Burada doğru olmayan ve mantıksız 

enformasyon işleme, gerçek ve mantıklı enformasyonun işlenmesinin neredeyse yerine 

geçmiştir (Dijk, 2018: 382). İletişim ortamında “Orta yerde dağlar gibi yığılmış duran; 

ilgisiz, amaçsız, manasız, kişisel ve sıradanlaşmış bir malzeme yığınıdır. Kayda değer 

enformasyon ise ya minder altında tutulmakta, ya da neredeyse çevre kirlenmesine 

sebebiyet vermiş hale gelen enformasyon yığıntısının içinde kaybolup gitmektedir.” (H. 

Schiller, 2005: 280). 

Enformasyon yükünün aşırılığı (information overload) özellikle bilgisayarın 

çıkmasından sonra konuşulan konulardan biri olarak süregelse de ‘siber uzay’ denen 

internet dünyasına trilyonlarca ‘şey’ doldurulmuştur (Erdoğan ve Alemdar, 2010: 439). 

Ağlarda bilgi ve enformasyonun her zamankinden daha fazla yayılması, aynı zamanda 

kalitesizliği arttırır (Dijk, 2018: 289-290). Yani sorun, bunların ne kadarının 

‘enformasyon/bilgi’ taşıdığıdır. Çünkü internet dünyasında kullanılan içeriklerin büyük 

çoğunluğunun (a) biliş yönetimi aracı olan oyunlar, (b) seksle ilgili materyaller, (c) 

alışverişle ilgili siteler (ticari içerikli) ve ticariliği gizlenmiş bloglardan oluştuğu 

söylenir. Bu eleştirel yaklaşıma göre, aslında ‘aşırı enformasyon yüklemesi’ 

(information overload) değil, ‘aşırı çöplük yüklemesi’ (junk overload) nedeniyle aranan 

enformasyona ulaşma zorluğu vardır (Erdoğan ve Alemdar, 2010: 439). 

Enformasyon veya Bilginin Geçiciliği: Sosyal ve teknolojik evrim, 

enformasyonel süreçlerin etkisinde hızla artan “gelip geçicilik” tarafından karakterize 

edilir. Enformasyon veya bilginin ‘geçiciliği’, sürekli daha fazla verinin insanlara 

sunulmasının devam etmesini beraberinde getirir. İnsanlar, enformasyon/bilgi alımını 

sınırlamaya çalışalar da, ‘geçicilik’ süreci enformasyon/bilginin sürekli akış halinde 

olmasına yol açar. Ayrıca enformasyonel süreçlerin etkisindeki hızlı bir yoğunluk 

sergileyen ‘gelip geçicilik’ nadir veya yakalanması güç durumları beraberinde getiren 

genel bir etkiye sahiptir (Heylighen, 2002: 1-6, 12). 

Toffler’a göre “kalıcı olmama-geçicilik” olayının temeli, insanların zaman 

duygusunu etkileyen, günlük yaşam temposunu kökünden değiştiren ve dünyayı 
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algılayış yöntemlerini farklılaştıran enformasyon birikiminin yoğunlaşarak toplumsal 

değişimi hızlandırmasına dayanır (Toffler, 1981: 22-35). Bu bağlamda mekân, zaman, 

madde ve enerji kısıtlamaları pratikte ortadan kalkmış ve fiziksel problemleri çözme 

kapasitesi olağanüstü bir şekilde artmıştır. Ancak, nedensellik ağları dengesiz ve 

karmaşıktır. Ağların kontrol ve tahmin edilebilirliği azalır (Heylighen, 2002: 1). Öte 

yandan sayısal teknolojide enformasyon üreticileri ürünlerini nadir ve sınırlı tutmada 

zorluk çekerler. Bu nedenle telif hakkı yasalarına başvurulur, verilerin kopya edilmesine 

karşı çıkılır, sinyalleri şifrelendirilir, yazılımlara kopyalamayı önleyici özel şifreler 

girilir. Bütün bunlara rağmen enformasyon izin alınmadan geniş çapta yeniden üretilir, 

iletilir, çoğaltılır, hatta yeniden biçimlendirilir (Törenli, 2005: 164). 

2.1.3.2. İç (Bireysel) Faktörler 

Bireyin Enformasyonla İlişki (Alaka) Durumu: Kişilerin enformasyona ilgi 

düzeyleri ve enformasyon kaynaklarında algıladıkları faydanın aşırı enformasyon yükü 

açısından önemli olduğu (Özkan, 2013: 176) hatırlatılırsa; kendi mesajları ve 

düşüncelerine dikkat çekmeye çalışan çeşitli şirketler, bireyler, lobi kuruluşları, baskı 

grupları, siyasal partiler gibi kurumların çıkarlarını yansıtan yayınların bu sorunun 

sürekli üretilmesine yol açtığı iddia edilir (Heylighen, 2002: 25). Özellikle çevrimiçi 

ortamda enformasyon kaynakları arasında bir takım ağların aşırı enformasyon yüküne 

daha fazla neden oldukları belirtilir. Söz konusu kaynaklarla bireyler ağ üzerinde ilişkili 

olsalar da, mesajların yüksek sıklığı bu soruna yol açabilir (Koroleva vd., 2010: 5). 

Sonuçta yeni medya ortamında bir taraftan kişilerle ilgisiz ve ihtiyaç olmayan mesaj 

oranı artarken diğer taraftan bireylere arkadaş çevrelerinden çeşitli çıkar gruplarına 

kadar birçok kesim tarafından giderek miktar ve akışı çoğalan, faydasız mesajlar sürekli 

gönderilir (Heylighen, 2002: 12). 

Enformasyon İşleme Güdüsünün Derecesi: Enformasyonu işleme güdüsü, bir 

kişinin maruz kaldığı içerik aracılığıyla aşırı enformasyon yükü hissini ne derece 

yaşadığını belirlemede anahtardır (York, 2013: 285). Beaudoin, enformasyona maruz 

kalma durumu ve enformasyonu işleme güdüsü fonksiyonunun AEY ile ilişkisine dair 

ampirik veriler ortaya koymuştur. Beaudoin, kullanıcıların internet içeriğiyle ilgili 

enformasyonu işleme güdüsünün, aşırı enformasyon yükü algısıyla düşük seviyede 

ilişkili olduğunu saptamıştır. Yani internet içeriği kullanmaya yüksek bir oranda 
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güdülenen kişiler, aşırı yük hissini daha az yaşadıklarını açıklamışlardır (Beaudoin 

2008: 562). 

Bilişsel Çaba Ya da İnsan Dikkatinin Sınırlılığı: Bir şeyin bilincinde olmak: (1) 

belirli bir düzeyde uyanık olmak; (2) dikkatini bir yöne vermiş olmak; (3) dikkat 

nesnesi ile başkahraman (benlik) arasında bağlantı kurmaktır (Castells, 2016: 178). 

Oysa Leonarda da Vinci, “ortalama insanın görmeden baktığını, duymadan dinlediğini, 

hissetmeden dokunduğunu, tat almadan yediğini, fiziki bilince erişmeden hareket 

ettiğini, koku bilincine ulaşmadan nefes aldığını ve düşünmeden konuştuğunu” ileri 

sürmüştür (Rigel, 2000b: 3). Virilio da, Marshall McLuhan’ın ‘Gutenberg Galaksisi’ 

adlı yapıtı üzerinden, “… yapıtı okumayı herkesin ulaşabileceği bir şey haline 

getirdiğini iddia ederken aslında aynı zamanda kitlesel olarak “sağır-dilsiz” halklar 

üretir” (Virilio, 2003: 39) der. 

Öte yandan AEY sorunu ise, "dikkat eksikliği" olarak da formüle edilir. Şöyle ki, 

olması gerekenden çok enformasyon vardır. Enformasyonu işlemek için ise çok az 

zaman ve zihinsel enerji mevcuttur. Bu nedenle bir bireyin herhangi bir konuya 

verebileceği bilişsel çaba ya da dikkat sınırlıdır. Genelde dikkati epey gerektiren çok 

sayıda problem vardır. Bu bağlamda dikkat kıt ve en değerli kaynaklardan biridir. Bu 

yüzden birçok konuda sınırlı bir şekilde yararlanılmak zorundadır. Oysa sürekli akıp 

geçen enformasyon insan dikkatinin toplam artışını sağlayamaz (Heylighen, 2002: 24). 

‘Dikkatin sınırlılığı’ kanunu adı da verilen bu konuda Dijk, enformasyon/ağ 

toplumlarında yeni medyayı örnek vererek, “…bir ağ içerisindeki herkes prensipte 

ağdaki diğer herkese bağlanabildiği ve iletişim kurabildiği için, alıcıların okumak, 

dinlemek veya görmek için zamanları azaldığından, dikkatleri sınırlıdır. Web’de ne 

kadar çok sayıda insan yazar/içerik üretirse, okuyucularının sayısı da ortalama olarak o 

kadar azalır.” (Dijk, 2018: 64) der. Örneğin ölçülemeyecek güçte bir bilgisayar sistemi 

olan ve diğer iletişim araçlarının birçoğunu kapsayan internette hiperlinkler, reklamlar, 

ilgisiz ve gereksiz görsel-içerikler çoktur. İnternet özümsediği bütün diğer medyanın 

içerikleriyle iletişim araçlarının etrafını bir zar gibi sarar. Bu durumda bir kişi herhangi 

bir gazetenin sitesindeki son manşetlere göz atarken, yeni bir e-posta alabilir. Sonuçta 

kişinin dikkati dağıtılır ve konsantrasyonu bozulur (Carr, 2008). 
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Kitle iletişiminde en önemli sorunlardan biri de izleyici/takipçinin dikkatinin zayıf 

ve dağılan bir durumda olabilmesidir. Örneğin, iletişim araştırmaları okuyuculardan 

çoğunun normal uzunluktaki bir haber metnini okurken bile dikkatlerinin ilk paragraftan 

sonra azalmaya başladığını göstermiştir (Oskay, 2007: 52-53).  

İnceoğlu’na göre ise, güdüleyici iletişimde alıcının, iletişim süreci boyunca 

birbirini izleyen beş aşamalı bir yolda atacağı ilk adımı dikkattir. Diğerleri ise, anlama, 

benimseme, saklama, eylem (davranış) olarak sıralanır. Bu beş bağımlı değişken her 

iletişim sürecinde aynı oranda etkin olamaz. Bir mesaj ilk aşamalarda etkili, ancak diğer 

aşamalarda etkisiz olabilir. Bir mesajın her aşamada etkili olması, bir sonraki aşamada 

başarılı olacağını göstermez. Örneğin, televizyon reklamındaki güdüleyici bir mesaj/ 

reklam, programı izleyenlerden birçoğunun dikkatini çekmeyecektir. Dikkat edenlerden 

bazıları mesajı kültürel yetersizlik, algılama eşiklerinin düşüklüğü, duyum enerjilerinin 

azlığı nedeniyle anlamayacaktır (İnceoğlu, 2011: 208). Öte yandan bazı insanlar sadece 

belirli olayların belirli özelliklerine dikkat ederler (Atabek ve Uztuğ, 1998: 101). 

Dikkatin hızla azalması en büyük problem olduğundan, sunulan uyaranlar 

dikkatin dağılmasını engelleyebilmek için çok daha kısa ve güçlü hale getirilirler. 

Sözgelimi kısa ve etkileyici haber-flaşları, film veya video kliplerde hızlı aksiyon 

çekimleri ve parıldayan şovlar içeriği parçalama eğilimindedirler. Ancak arka planda 

enformasyon ve düşünüm kaybolurlar veya bir kenara itilirler. Çünkü bunlar sıkıcı 

addedilir. Pek çok medya eleştirmenine göre bu, her ne kadar imgelerin formu daha 

karmaşık hale gelse de, üretilen ve tüketilen medya içeriğinin sığlaşmasıyla 

sonuçlanacaktır (Dijk, 2018: 300). 

İnsanın Belleğinin (Hafıza) Sınırları: Bilgisel depolama, yani hafıza veya bellek 

(İnceoğlu, 2011: 113), çoğumuza göre, “tıpkı bir kitaplık gibi bilgilerin raflara düzenli 

olarak yerleştirildiği bir yapıdır. Çoğu insan öyle ya da böyle belleğin yaşadıklarımızın 

birer kopyasını sakladığını düşünür.” (Rigel, 2000b: 19). Fakat hafızanın merkezi sinir 

sistemi içinde, işleyiş biçimine ilişkin kesin açıklamalar henüz yapılamamıştır. Ancak 

bazı varsayım ve bulgulara göre hafıza, beynin değişik bölgelerindeki sinir hücrelerinin 

birbiriyle birleştiği ‘synaptic’ kavşak merkezli dağılımı, beyinin bir bölümünün hasara 

uğraması durumunda, tüm hafıza kaybını önlemek içindir (İnceoğlu, 2011: 113). Bellek 

ya da hafıza, çeşitli bilgi öğelerinin sistemde tutulmasına göre kısa süreli bellek ve uzun 
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süreli bellek olarak sınıflandırılabilir. Çünkü modern araştırmacılara göre bellek, pasif 

bir depo değildir. Bazen bilgileri var olan şemalara uydurarak kaydeden, bazen de 

şemalarını gelen uyarılara göre değiştiren, kendine özgü süreçleri olan sistemler 

bütünüdür. Bu bağlamda algı sistemine girip belli bir anda bilinci işgal eden bir 

malzemenin, henüz yerleşip kalıcı hale gelmediği ama yine de ne kadar olursa olsun bir 

süre sistemde tutulduğu ilk kayıt sürecine, kısa süreli bellek adı verilir. Kısa süreli 

bellekte iken herhangi bir işlem görmeyen (kodlama, anımsama, yeniden üretim de 

kullanarak tekrarlama) malzeme kaybolur. Uzun süreli bellek ise, geçmişe yönelik 

bilgileri bugün karar verme anında işleyerek kullanmamıza yarar. Çeşitli karar 

anlarımızda, geçmişe yönelik uzun süreli belleğimizden yararlanırız. Bellekteki 

veriler/malzemeler ancak işlem görürse, kalıcı hale gelirse, uzun süreli belleğe girmiş 

demektir (Rigel, 2000b: 19-21). 

Yine de insanların işleyebileceği bilgi miktarında belli sınırlar vardır. Bu yüzden 

Simon’a göre insanlar ‘sınırlı rasyonelliğe’ sahiptir. Özellikle sınırlı ve kısa dönemli 

bellek hipotezine göre insanların işler haldeki belleği sadece yedi öğeyi muhafaza 

edebilir (Heylighen, 2002: 12). Psikolojik araştırmalar tarafından aşırı enformasyon 

yükü algısının, enformasyon girdisinin insanın bilgi işleme kapasitesini aştığı bir durum 

olarak tanımlanması (Schmitt, Debbelt ve Schneider, 2017: 1), beyindeki çalışan 

hafızadaki öğeleri işleme hızının sınırlılığı (Heylighen, 2002: 12), insan belleğinin 

sadece yedi basamaya kadar çeşitli bilgi öğelerini hatırlayabilmesi (S. K. Lee, Kim ve 

Koh, 2016: 2) hipoteziyle ilişkili hale gelebilir. Hafızayla ilgili bu sınırlılıkların 

etkisiyle insanlar pratikte işleyebileceğinden daha çok bilgi veya enformasyona maruz 

kalırlar. Ve bu durum “aşırı bilgi/enformasyon yükü” olarak adlandırılır (Heylighen, 

2002: 13). 

1960’lı yılların sonlarında Atkinson ve Shiffrin, belleğin bilgi işleme kuramını 

ortaya koymuşlardır. Buna göre belleğin yapısı üç farklı depolamadan oluşur. Bunlar; 1) 

Duyusal kayıt, 2) Uzun Süreli Depolama, 3) Kısa Süreli Depolamadır. Depo denilen bu 

bölümlerin her biri farklı bilişsel “kod”ları oluşturur. ‘Bellek Bilgi İşleme Kuramı’na 

göre duyularda toplanan uyarıların geldiği ilk yer, depoların da ilki olan “Duyusal 

Kayıt” bölümüdür. Gelen uyarılara göre bilişsel kod oluşturulur. Duyusal kayıtta görsel, 

işitsel ve diğer duyulardan gelen uyarılar farklı yerlerde tutulur. Duyusal kayıtta görsel 

uyarıcılar 4-5 saniye, işitsel uyarılar ise bunun 10 katı kadar bir süre tutulur, sonra 
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silinir. Bilgi İşleme Kuramı’na göre, kayıtların taşındığı bir sonraki yer, “Kısa Süreli 

Depolama”dır. Buradaki bilgiler sözel olarak kaydedilir. Gelen uyarı görsel de olsa, 

kayıt akustik ya da sözel olarak yapılır. Kısa süreli depolamanın kapasitesi sınırlıdır. 

Tekrarlanmayan ya da buradan “Uzun Süreli Depolama”ya aktarılmayan kayıtlar silinir 

(Rigel, 2000b: 19-20). Ayrıca düşünme, karar verme ve gerçek zaman içinde sorunları 

çözmek açısından da kısa dönemli hafıza dezavantajlıdır (Heylighen, 2002: 13). 

Anılarımızın saklandığı yer olarak uzun süreli depolama (Rigel, 2000b: 20) daha 

güçlüdür ve milyonlarca kavramı depolayabilir. Ancak uzun süreli hafızanın kapasitesi 

de, halihazırda web üzerinde mevcut olan milyarlarca belgeye kıyasla geride kalır. 

Beyin kapasitesinin bilgiyi maksimum işlemesinin saniyede 126 bit olduğu tahmin 

edilir. Günümüz bilgisayar teknolojisine göre oldukça sınırlı bir durumu yansıtır. 

Beynin bilgisayar kadar net hesap yapabilmesi zordur (Heylighen, 2002: 13). 

Ancak Dijk’e göre insan zihni için enformasyon yükü, kısa bir sürede boğucu 

çoğunluktaki veriler arasından enformasyon ve bilgi seçmeye çevremiz tarafından 

zorlanana kadar bir sorun değildir. Bunun örnekleri okuldaki bir sınava veya iş 

ortamında bir proje planına hazırlığa başlamanın gecikmesidir. Ancak bu gibi 

durumlarda aşırı enformasyon strese yol açar. Diğer durumlarda insanlar çok basit bir 

biçimde fazla sinyalleri algılamaz. İnsanların zihinlerine bazı sinyallerin girmesini 

engellemek için birkaç adet zihinsel mekanizması vardır ve mekanizmalar ancak çökene 

ve hiçbir şey kayıt edilemeyecek hale gelene kadar stres dönemlerinde bile daha güçlü 

çalışırlar (Dijk, 2018: 302-303). 

Sonuç insanların çok miktardaki bilgiyi işleme ve yorumlama sırasında yaşadığı 

sıkıntıları ifade eden bilgi işleme kapasitesinin, enformasyon yükünü etkileyen en 

önemli unsur olduğu (Özkan 2013: 176) iddia edilir. Ancak, yine de bir kişinin 

enformasyon işleme kapasitesi ve yeteneğinin aşırı enformasyon yükü olasılığının 

azalmasında da aktif rol oynayabileceği belirtilir (Ji, vd., 2014: 704). 

Duygusal Türdeki Yönlendirici Etkiler: İnsan cinsiyet, statü ve risk algısı gibi 

özellikleriyle ilişkili çeşitli duygusal yönlendiricileri tamamen kontrol edemez. Çünkü 

bu yönlendiricilerin birçoğu, günümüz enformasyon toplumlarından çok farklı olan 

tarih öncesi avcı-toplayıcı bir yaşam tarzına uyumlu bir şekilde insanlığın geninde 

derinden kökleşmiştir. Bu yönlendiriciler nedeniyle insanın rasyonel bir şekilde 
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dikkatini çeşitli konulara aynı anda verebilmesi zorlaşır. Ya da dikkat ilgisiz veya 

faydasız konulara kayabilir (Heylighen, 2002: 26-27). 

2.1.4. Yeni Medya Bağlamında AEY Sorunu 

Yeni medyayla birlikte iletişim süreçleri karmaşık ve çok katmanlı bir hâl 

almıştır. Günümüzde insanlar eski zamanlara oranla kıyaslanamayacak bir biçimde 

enformasyon, görsel imge, kurmaca yapı ve iletilerle karşı karşıyadır. Haberler, filmler, 

eğlence programları, afişler, yeni medya uygulamaları, elektronik mesaj ve görüntüler 

ve benzeri bütün içerikler yaşamın her alanını kuşatmış gibidir. Hatta çoğu zaman 

gerçek ile kurmaca arasındaki sınırların belirsizleştiği ve bunun sadece film gibi 

kurmacalarda değil haber gibi gerçeklikle doğrudan bir ilişkisi olduğu iddia edilen 

metinlerde olduğu düşünülür (Hıdıroğlu, 2020: 171). 

Yeni medya terimi, geleneksel medyadan farklı olarak sayısal medyayı, özellikle 

etkileşimsel medyayı, internet ağlarını ve sosyal iletişim medyasını nitelemek için 

kullanılır (Tokgöz, 2015: 398). Aynı zamanda yeni medya, bir bölümü bilgisayarlara 

(bilgi-işlem) özgü işlemleri, diğeri ise iletişim araçlarına (haberleşme-telekomünikasyon 

ve yayıncılık) özgü yapıları barındıran iki yönlü, “melez” bir medyadır. Dolayısıyla 

yeni medya kavramı, iletişim araçlarının daha çok günümüze (bir gelişim ya da sürekli 

yenilenme süreci anlamında da geleceğe) özgü olanlarını nitelendirmek için kullanılır. 

Günümüzde geleneksel iletişim araçlarından ayrı duran sayısal televizyon, 

internet, GSM, WAP, GPRS, CD, VCD, DVD, etkileşimli CD, çift taraflı CD (bir yüzü 

CD, diğer yüzü DVD) ve benzeri yeni medya teknolojileri, kitle iletişim araçlarından 

nicel anlamda farklı bir teknolojiyle, sayısal teknolojiyle üretilmişlerdir. Dolayısıyla 

yeni medya sayısal ağlara bağlanabilme, bu bağlantının, yani karşılıklı işleyen (two way 

communication) akışkan bir ağın sağladığı çoklu ortam (çok-medyalılık) özelliklerini 

kullanıcısına yeni hizmet seçenekleri olarak sunabilme olanağına sahiptir (Törenli, 

2005: 87).  

Birçok çalışma, çevrimiçi haber tüketiminin olumlu etkileriyle ilgilidir (Schmitt, 

Debbelt ve Schneider, 2017: 1). Çevrimiçi haber tüketiminde artan rekabet sayesinde 

“daha fazla bilgi” üretildiği ve “bilgi platformlarında çeşitlilik sağlandığı” yönünde 

sayıltılar olsa da, tüketiciler ve profesyonel habercilerin “enformasyon fazlalığının” 
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potansiyel olarak olumsuz etkilerinin farkında olması gerektiği düşünülür (S. K. Lee, 

Kim ve Koh, 2016: 1). İnternet ve sosyal medya özelinde yeni medyanın insanlara 

enformasyona ulaşma rahatlığı sağlarken aynı zamanda kimi kaynaklarda “bilgi 

kirliliği” olarak da belirtilen çeşitli sorunlara yol açtığı düşünülür. Sanal ortamda çok 

miktarda enformasyonun “enformasyon anarşisi” yarattığı, insanların doğru ve şeffaf bir 

şekilde bilgi edinmede zorlandıkları ve doğru-yanlışı anlama ve algılamada şaşkınlık 

içinde bocaladıkları (Tokgöz, 2015: 415; Atalay, 2018b: 143) ileri sürülür.  

Enformasyon fazlalığına dair değerlendirmeler gazeteciliğin değişen koşullarını 

açıklamada önemli bir katkı sunsa da, bu husus yurttaşların yeni medya ortamında özgür 

kanaat oluşturabilmesi açısından çok farklı alternatif bakış açısına erişmesini 

beraberinde getirmez. a) Yankı odaları ve filtre balonlarının kendi içinde kapanan sanal 

topluluklar yaratarak haber tüketim pratiklerini etkilemesi, b) habercilik faaliyetlerinin 

halen ulus-devletlerin yasal, iktisadi ve politik müdahalelerin en yoğun görüldüğü 

alanlardan biri olması, c) özgür ve bağımsız haber üretimi ve yurttaşların haberlere 

erişiminin sıkı denetim altına alınabilmesi, d) kimi ülkelerde doğru ve güvenilir bilgiye 

ulaşabilme ve yurttaşların kanaatlerini sosyal medya platformlarında rahatça ifade 

edebilmelerinin zorlaşması (Taş ve Taş, 2018: 194) enformasyon yükü sorununun bir 

takım paradokslarıdır. 

2.1.4.1. Çevrimiçi Ortam Kaynaklı Faktörlerin Rolü 

Literatür taramasının sonucunda internet, sosyal medya ve mobil uygulama 

platformları ve uygulamalarını kapsayacak şekilde çevrimiçi ortamda enformasyon 

yükü sorunuyla ilgili olarak çeşitli faktörler şu şekilde açıklanabilir: 

Sosyal Ağ Bağlantılarının Geniş-Karmaşık Hacmi ve Kullanıcı İlişkileri: Sosyal 

ve kişisel bir etki olarak “aşırı enformasyon ve iletişim yüklemesi” olgusunu potansiyel 

olarak doğuran sosyal medya (Dijk, 2018: 258-261) çevrimiçi haber tüketimi açısından 

faydalı olduğu kadar “karanlık tarafı” temsil eden bir yapıdadır (Pentina ve Tarafdar, 

2014: 221). 

Aşırı yük algısı, kullanıcıların sosyal ağlarda bağlantılı olduğu diğer ağların 

sayısal hacmi ve diğer kullanıcılarla ilişkilerin niteliğine bağlı olarak da değerlendirilir. 

Genellikle, herhangi bir kullanıcı/takipçi ağının uzayan boyutu ve yapısı sadece aşırı 
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enformasyon yükünü etkilemez. Aynı zamanda diğer kullanıcıların (arkadaşlar) 

ağlarının boyutu da burada etkilidir. Ağların uzaması vasıtasıyla birbiriyle ilişkili 

kullanıcıların paylaşımı kaçınılmaz olarak aşırı enformasyon yükünün oranı ve 

algılanmasını doğru orantılı olarak ilgilendirir. Zira enformasyon yükünün algılamasını 

arttıran ağ kaynakları birleştirilmiş haldedir (Koroleva, Krasnova ve Günther, 2010: 5). 

Dünya genelinde beş kişiden birinin, ortalama 300'den fazla arkadaşıyla etkileşimli bir 

Facebook profili vardır ve 316 milyondan fazla aktif kullanıcı günde ortalama 500 

milyon Tweet gönderir. Bu rakamlar sadece birkaç popüler enformasyon dağıtımı 

platformunu temsil ederler. Diğer birçok platform ve yeni türeyen medya ortamları 

haberle ilişkili enformasyon arayışı ve tüketimi için kullanılırlar (S. K. Lee, Kim ve 

Koh, 2016: 1). 

Enformasyon ve Ağların İnteraktiflik Özelliğinin Etkisi: Enformasyonun 

interaktifliği, yerel kapsamda ve belli bir alana bağlı olmayan, ‘küresel’ ve 

‘genelleşmiş’ bir biçimde, yani her yerde aynı anda devreye girebilen bir olgudur 

(Virilio, 2003: 128). Birbirine bağlı olan ağlar sürekli işleyiş halindedir. Bu ağlarda yer 

alan kullanıcılar birbirlerinin eylemlerini tahmin ve kontrol edemezler (Koroleva, 

Krasnova ve Günther, 2010: 8). Bu durum olumlu bir ilerleme olarak yorumlanan 

teknolojik gelişmelerin göz ardı edilemeyecek yan etkileri arasında gelecekteki 

gelişmeleri kontrol ve tahmin etmenin bireyler ve toplumsal açısından zorlaşmasının 

(Heylighen, 2002: 1) güncel bir örneğidir. Virilio’nun enerji için “radyoaktiflik” olayını 

‘kazaların kazası’ gibi korkunç bir şey olarak nitelemesi gibi enformasyonun 

interaktiflik durumunu bu bağlamda değerlendirdiği söylenebilir (Virilio, 2003: 128). 

Sosyal ağların simgelediği çevrimiçi ortamlarda da kullanıcı ağları arasındaki yakınlığın 

seviyesi, mevcut ve geçmiş iletişimin yoğunluğu, aralarındaki ilişkinin derecesi, 

bağlamsal olarak coğrafi mesafe durumu gibi hususlar takip edilen enformasyonun 

belirleyicileridir. Bireyler açısından bu faktörler enformasyon yükünün derecesini 

arttırabilir veya azaltabilir (Koroleva, Krasnova ve Günther, 2010: 5). 

Çeşitli İçeriklerin Sürekli Güncellenmesi: Geleneksel medyadan farklı olarak yeni 

medya, ana içerik başta olmak üzere; ses kayıtları, çeşitli grafikler, tablolar, yazılı 

dokumanlar, hareketli görüntüler, birbirinden farklı ve ayrı web sitelerine veya aynı 

platform içerisinde farklı sayfalara linkler (bağlantılar) içeren “zenginleştirilmiş” bir 

içerik barındırır. Ayrınca internetteki arama motorları, veri tabanları/bankaları, mobil 
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bilgi edinme hizmetleri, kablolu veya etkileşimli televizyon gibi çok daha geniş içerikli 

seçenekleri de bünyesinde ihtiva eder (Törenli, 2005: 156). 

Dijital teknoloji mesaj üretmeyi ve göndermeyi aşırı kolaylaştırmıştır. Bu mesajlar 

alınmasa ve hemen yanıt verilmese bile, her zaman saklanılabilir. SMS’ler ve anlık 

mesajlaşlar her gün onlarca, hatta yüzlerce kişi tarafından gönderilirler. İnsanlar 

internette okunması imkânsız olan haber bildirileri, RSS’ler ve diğer yayınlara 

başkalarını davet ederler veya davetleri reddetmezler. Sosyal paylaşım sitelerine 

girildiğinde ise kendi sosyal ağlarının üyeleriyle ilgili, en azından bir kısmının göz ardı 

edilmesi gereken günlük pek çok güncelleme alırlar (Dijk, 2018: 303-304). Fakat yeni 

medyanın bir parçası olarak özellikle sosyal medyada (Facebook gibi platformların 

örneklediği gibi) birbirine bağlı ağların sürekli artışıyla birlikte, başlıca içerikler 

kapsamında sonsuz ifadeler ve bunun paralelinde kullanıcıların yansıyan eylemleri 

enformasyon artışını sürekli hale getirir. Bu tür platformlarda güncellenen içerikler çift 

yönlü veya yüzlü olarak kabul edilen ve artan bir özelliktedir. Bu durumda Facebook 

gibi ortamlarda kullanıcıların artan enformasyonu tanımlamaları zorlaşır. Birçok 

kullanıcının içerikle ilgili enformasyonu seçemeyebileceği ve kullanıcıların 

enformasyon artışı sorununu deneyimlediği ileri sürülebilir (Koroleva, Krasnova ve 

Günther, 2010: 1). 

İnternetin devreye girmesiyle giderek artan oranlarda haber-enformasyon, 

yorumlanmak bir yana hedef kitle tarafından okunmaz. Dolayısıyla algılanmaz. Yoğun 

enformasyon bombardımanı altında tüketici kendisini sunulan seçenekleri reddederek 

korumaya çalışır. Bu durumda da yararlanabileceği seçenekler hem harcanan zaman 

hem de okunabilen-izlenebilen haber içerikleri anlamında sınırlı kalır (Törenli, 2005: 

187). Dijk, internette daha fazla insan içerik ürettikçe izleyicilerin azaldığını, birçok 

“weblog”un (ağ güncesi) çok az kişi tarafından okunması ve Twitter mesajlarının büyük 

çoğunluğunun hiçbir zaman okunmaması örnekleriyle iddia eder (Dijk, 2018: 65). 

Haberlerin Hızlı Yayınlanması ve Paylaşımı: Bilgi ve iletişim teknolojileri 

arasında özellikle internetin bol miktarda enformasyonu kullanıcılara anında 

sağlayabildiği ve enformasyonun artık geçmişteki gibi küçük bir sınıfın eriştiği nadir bir 

kaynak (Heylighen, 2002: 11) olmaktan çıktığı iddia edilir. Online haber tüketimi, yeni 

içerikle birlikte bir yarış anlamına da gelecek şekilde sürekli artış halindedir (S. K. Lee, 
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Kim ve Koh, 2016: 1). İnternetin gelişiminden bu yana haber tüketimi ve dağıtımında 

yaşanan büyük değişim (Goyanes, 2014: 619) yanında, çevrimiçi sosyal ortamda haber 

tüketiminin teşvik edici bir etkinlik olduğu ve kamunun da haber sürecinin bir parçası 

haline geldiği belirtilir (Purcell, vd., 2010: 4). 

Yeni medyanın özelliklerinden biri olarak “hızlılık” faktörü sayesinde 

izleyici/takipçiler haberi kolayca arayabilirler (S. K. Lee, Kim ve Koh, 2016: 8). 

Türkiye’de özellikle sosyal medya kullanımını bir aktivite haline getiren gençler, 

çevrimiçi ortamda sosyal ağ platformlarını haber almanın en hızlı yolu olarak görürler 

(Göktepe, 2017: 39). Sosyal medyada haber paylaşımı ve erişimi yaygınlaşmıştır (S.K. 

Lee, Lindsey ve Kim, 2017: 254) ve birçok çalışmanın gösterdiği gibi, hoş vakit 

geçirmek ve haber paylaşımında bulunmak için kullanılır (Koroleva, Krasnova ve 

Günther, 2010: 2). Bireyler sosyal medyada haber paylaştıkça, haber tüketicileri 

birbirlerini kamusal haberlerin yer aldığı ortak sanal mekânlara dâhil olmaya teşvik 

ederler (S.K. Lee, Lindsey ve Kim, 2017: 261). Örneğin Türkiye’de yapılan bir 

araştırmada Twitter’da en fazla takipçisi olan Hürriyet, Habertürk, Milliyet ve 

Cumhuriyet gazetelerinin 20 Nisan 2018 tarihinde Twitter’daki toplam takipçi sayısı 

12,9 milyondur. Türkiye’de bu rakamın “ileti bombardımanı ve aşırı enformasyon 

yükünün etkileyebileceği insan sayısını göstermesi bakımından önemli” olduğu ifade 

edilmiştir (Eren ve Narmanlıoğlu, 2018: 210). 

Fakat yeni medya ortamında izleyici/takipçi dikkatini başta türdeki 

enformasyonların etkisiyle özellikle haber gibi içeriklere sarf edemez (Lee, Kim ve 

Koh, 2016: 8). Haberlerin hızlı ve yoğun sunumu tüketicilere herhangi bir katkı 

sağlamaz ve hatta onlarda bir bıkkınlık duygusu yaratır (Associated Press, 2008: 47-48). 

Öte yandan tüketiciler haber dâhil olmak üzere birçok enformasyon kaynağıyla 

etkileşim halindeyken aşırı enformasyon yükünün seviyesini yüksek algılarlarken (S. K. 

Lee, Kim ve Koh, 2016: 8), haberciliğin hızına geleneksel gazetecilik norm ve 

uygulamalarından daha çok önem verebilirler (S. K. Lee, Lindsey ve Kim, 2017: 254). 

Bu durum yeni medya ortamında haber gibi içeriklerin hızlı bir şekilde sunumunun 

çeşitli sorunlar yaratabilecekken, aynı zamanda izleyici/okur/takipçi olarak 

kullanıcıların önem verebildiği bir hususu paradoksal olarak gösterir. 
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Mesajların Karmaşık Yapısı: Yeni medya ortamında mesajlar birbirini izleyebilir, 

belli bir iç bağlantıdan yoksun ve kopuk bir yapı sergileyebilir ve bu iletilere ulaşmak 

rastlantısal veya alıcının belirlediği zaman-mekân seçimleriyle belirlenebilir. Mesajlar 

çok miktarda heterojen nitelikte enformasyondan meydana getirilebilirler (Törenli, 

2005: 161; Schmitt, Debbelt ve Schneider, 2017: 1). Castells’a göre çevrimiçi ortam 

“bilgilendirme ve yanlış bilgilendirme kaynaklarının çapını genişleten, daha büyük 

çeşitliliğin yerine daha az güvenilirliği geçiren denetimsiz mesajların” başlıca alanı 

haline gelmiştir (Castells, 2016: 277). Schmitt ve diğerlerine göre, çeşitli kaynaklar ve 

ulaşılabilir içerik daha da arttıkça uygun enformasyonu seçmek ve değerlendirmek 

zorlaşır ve AEY algısına müsait bir ortam oluşur (Schmitt vd., 2017: 1).  

Enformasyonun Niteliği ve Kalite Sorunu: Yeni medya ortamında bireylerin 

doğru ve nitelikli bir şekilde bilgilenip bilgilenmediği enformasyon bolluğu 

çerçevesinde tartışılır (Kılınç ve Kılınç, 2018: 16). Sosyal ağlardaki haberlerde, 

enformasyonun artan miktarı ve zayıf niteliği bazında AEY sorunu ciddi riskler 

barındırır (Koroleva, Krasnova ve Günther, 2010: 2). Haber piyasasında enformasyon 

satan, yalan haber yapan veya kaliteli malzemeyle çalışan kişiler arasında ayrım yapmak 

giderek zorlaşmıştır (Morresi, 2006: 159). İçeriğin tartışmalı olduğu bir ortamda; veri ve 

enformasyon bombardımanı altında genç neslin daha sosyal, demokrat, sorumluluk 

sahibi ya da bilgilenmiş olduğunu kabul etmenin oldukça anlamsız olduğu belirtilir. 

İçeriğin eğlence ya da tüketime yönlendiren dolaylı unsurlarla donatıldığı tasarımların, 

gerçeklikle kurulan ilişkiyi sanalla kurulan bir ilişki haline getirdiği (Kılınç ve Kılınç, 

2018: 16) iddia edilir. Facebook kullanıcılarıyla ilgili bir araştırma yapan Koroleva ve 

arkadaşlarına göre (Koroleva vd., 2010: 1), platform boyunca ağlar arasında artan 

enformasyon yükü sorunuyla birlikte haberlerin içerik kalitesi zayıflamış ve bu durum 

kullanıcılarda yılgınlık ve hayal kırıklığı yaratmıştır. Enformasyondan memnuniyet 

duymaları engellenmiştir.  

Associated Press’in 2008 yılında dünya genelindeki araştırmasına göre, 

izleyiciler/takipçiler haberleri bilgili görünmek, arkadaşları ve aileleriyle bağlantı 

kurmak ve çeşitli kişilerarası ilişkilerinde sosyal sermaye haline getirmek için tüketme 

amacındadırlar (Associated Press, 2008: 47). Sosyal medya kullanıcıları da vakitlerini 

faydalı bir şekilde geçirmek için enformasyonu değerlendirirler. Ancak amaçladıkları, 
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ihtiyaç duydukları ve arzu ettikleri uygun ve doğru enformasyonu bulamadıklarında 

AEY algısına kapılabilirler (Koroleva, Krasnova ve Günther, 2010: 4). 

Bağlamdan Kopuk İzlenimlerin Çeşitliliği: Yeni medyada insanların edindikleri 

izlenimlerin çeşitliliği insan zihninin zenginliğini arttırabilse de, genellikle izlenimler 

şematik, önceden programlanmış ve parçalara ayrılmış çerçeveler içerisinde, herhangi 

bir bağlam olmadan sunulduğu için bu zenginliği azaltabilir. Ve bu izlenimlerin sayısı 

aşırı derecede fazla olduğu için enformasyonun özü alıcı tarafından tamamen işlenemez 

(Dijk, 2018: 15). Bu yüzden birçok uzman, tipik yeni medya tüketicisinin aşırı 

enformasyona boğulduğuna inanmaya başlamıştır (Hargittai, Neuman ve Curry, 2012: 

161). İnternet gibi iletişim teknolojilerindeki ilerlemeler, toplumdaki artan hız ve 

gelişmelerin karmaşıklığıyla birlikte, enformasyon yükü sorununa odaklanmayı 

gerektirmiştir. İnsanlar, aldıkları tüm yeni bilgiler, oluşturdukları tüm organizasyonlar 

ve kullandıkları tüm teknolojilerdeki değişimlerle mücadelede daha da zorlandıkça, 

eylemlerinin yan etkileri artan bir şekilde karmaşıklaşır ve öngörülemez hale gelir 

(Heylighen, 2002: 1). 

2.1.4.2. Çeşitli Dijital Gazetecilik Türlerinin Rolü 

2.1.4.2.1. İnternet Gazeteciliği (On-Line Journalism) Uygulamaları7 

“Ağların ağı” olarak dünya çapında bilgisayarları birbirine bağlayan (Tokgöz, 

2010: 87), TCP/IP (İletim Kontrol Protokolü/İnternet Protokolleri) olarak bilinen bir 

dizi teknik protokoller yoluyla küresel çapta örgütlenerek küresel bir ağ (Pavlik, 2013: 

96) sistemi olarak tanımlanan internet (Tokgöz, 2010: 87), sosyal ağlar ve online haber 

platformlarıyla birlikte enformasyonun yayılmasını durdurulamaz hale getirmiştir (Kaya 

Erdem, 2011: 17). Ayrıca günümüzde profesyonel geleneksel haber kuruluşlarının da 

dâhil olduğu internet8 ortamındaki habercilik uygulamalarında9 enformasyon seçim ve 

                                                            
7 İnternet gazeteciliği, yeni medya ile biçimlenen gazetecilik pratikleri çerçevesinde mesajın sunulduğu 
mecra değişimi, mesajın oluşturulması ve alımlanmasındaki süreçlerindeki dönüşümlere işaret eden 
“gazetecilik 2.0”, “elektronik gazetecilik”, “İnternet gazeteciliği/haberciliği”, “sanal gazetecilik”, “online 
gazetecilik/ habercilik”, “çevrimiçi gazetecilik”, “dijital gazetecilik”, “multimedya gazeteciliği”, “siber 
gazetecilik”, “network gazetecilik”, “ağ tabanlı habercilik” gibi adlarla da anılır. İnternet gazeteciliği 
teriminin Türkçeye en yakın, anlaşılır ve alanda yaygın biçimde kullanılan bir ifade olduğu belirtilir 
(Narin, 2016: 120). 
8 İnternet gelişmeye devam ettikçe, gazetecilik ve haber kuruluşlarını da ilgilendirecek şekilde “isteğe 
bağlı ve kesintisiz olarak ses ve video gibi içeriklerini dağıtım, herkesin haber içerikli veya haber 
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değerlendirme işlemlerinin hangi kriterlere göre ve ne kadar gerçekleştirildiği haberlerin 

“niteliğinden varlığına kadar” büyük bir tartışma konusudur. 

Enformasyon yoğunluğu ve akışı sürekli olan internet ortamında yeni gazetecilik 

uygulamalarıyla ilişkili olarak çeşitli sorunlar yaşanır. Bunlar ‘gazeteci’ kimliğinin 

belirsizleşmesi ve eşik bekçiliği kontrolünün kaybı, hipermetinsellik gibi özelliklerle 

birlikte enformasyon ve haberlerin karmaşık görünüm arz etmesi, hız kültürünün 

doğruluğun önüne geçmesi ve ziyaretçi (izleyici/okur/dinleyici/takipçi) ve tıklama 

temelli ölçümleme sistemiyle bağlantılı problemler olarak dört kategoride özetle şöyle 

açıklanabilir:  

1- “Gazeteci” Figürünün Ortadan Kalkması ve Eşik Bekçiliği (Gatekeeping) 

Krizi: İnternetin “hiyerarşikleşme ve yönlendirmenin yeni ortaya çıkan biçimlerini 

göstermeksizin, kadim seçim süreçlerinin ve geleneksel dolayımın ortadan kaldırdığı” 

ileri sürülerek “enformasyon kaynağı ile hedefi arasında aracı rolü oynayan gazeteci 

figürünün ortadan kalktığı” ve haber sürecinin krize uğradığı savunulur (Morresi, 2006: 

162). Artık haber siteleri veya bloglarda herkes kendi adıyla ya da takma adla kendi 

görüşünü yayınlayabilirken online enformasyonun güvenilirlik derecesi en büyük 

sorunlardan biri olarak ortaya çıkar (Evers, 2010: 326). Bu bağlamda; 1- en başta 

enformasyon veren özne sayısındaki hızlı artış, 2- bu sırada haber yapım sürecinde 

seçim araçlarının kontrolünün kaybıyla yaşanan “eşik bekçiliği” (gatekeeping) krizi, 3- 

son olarak kamunun kaliteli habercilik ile ticari habercilik yüzünden nitelikli 

enformasyonu birbirinden ayırabilmesinin giderek güçleşmesi gibi hususlar söz konusu 

problemlerle ilişkili faktörler olarak sıralanabilir (De Biase, t.y: 217’den Aktaran; 

Morresi, 2006: 162). Diğer yandan internetin etkileşim ve enformasyona daha hızlı ve 

engelsiz ulaşma özelliği; gazetecilerin geleneksel pozisyonunu zayıflatabilen (Yıldırım, 

2010: 242) ve enformasyonun merkezi olduğu demokratik bir sistemde toplumun 

ihtiyaçlarına hizmet eden bir gazeteci idealini (Singer 1997: 73) geride bırakabilen 

gelişmelerdir.  
                                                                                                                                                                              
içeriksiz radyo ve televizyon istasyonları kurmaları” gibi imkânlar doğmuştur (Pavlik, 2013: 299). Bu 
eksende internet gazeteciliği profesyonel habercilik ve haber bağlamında geleneksel haber kuruluşlarının 
yayınlarını sanal ortamda kurdukları sitelere taşımalarıyla başlayan, zaman içinde ise haberlerini 
güncelledikleri veya gazetecilerin çok az masrafla kurdukları haber siteleri üzerinden haber vermeye 
yöneldikleri bir alana dönüşmüştür.  
9 Geleneksel kurumsal Türk medyasının haber kuruluşları da web platformları oluşturarak eğlence gibi 
diğer hizmetlerle birlikte en fazla haber ve enformasyon hizmetleri sunarlar (Tokgöz, 2010: 68, 90-91, 
103). 
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2- Hipermetinsellik (Hypertextuality) Özelliğiyle Bağlantılı Sorunlar: Metin, 

görsel malzeme, ses ve video görüntüleri, diğer internet sayfalarına bağlantılardan 

oluşan online haberlerin (Evers, 2010: 325) internette sunumu açısından en temel 

farklılık hipermetinsellik özelliğidir (Narin, 2016: 118). İnternetin çoklu içerik taşımaya 

uygun yapısını ifade eden “hipermetinsellik) (hypertextuality) (Evers, 2010: 322), ara 

yüz ve/veya ağ üzerinde başka alternatif mecralara veya metinlere linkler ve etiketler 

aracılığıyla kolaylıkla erişimin gerçekleşmesi olarak tanımlanır. Fakat günümüzde 

doğrusal, büyük ölçüde tamamlanmış, başlangıcı ve sonu belli haber metinleri yerini ağ 

üzerinde çeşitli bilişsel kategorilerle birbirine bağlanmış parçalı ve nihai bitişten yoksun 

enformasyon parçalarına bırakmıştır. Kolayca oluşturulup hızla yayılan linkler 

yüzünden fikirlerin takibi zorlaşır, düzeltmeler güçleşir, reklam-haber ayrımı 

bulanıklaşır, içeriğe ilişkin yanıltıcı etiketleme/linkleme yapılır ya da başlık kullanılır 

(Narin, 2016: 118, 143-145). 

3- Hız ve Doğruluk Arasındaki Orantısızlık: İnternet ve diğer dijital ağlar, 

genişbant kapasitesi, kablosuz iletişim ve sürekli bağlantı özelliklerine sahip küresel 

telekomünikasyon ağları aracılığıyla haber merkezini dönüştürmüştür. Fakat hikâyeyi 

sürekli güncelleyerek ve yeniden yazarak anında işlenmesini zorunlu kılan amansız bir 

enformasyon akışı var. Internet hızında çalışmak gazeteciliğin temel ilkelerini 

değiştirmese de, pratikte gazetecilik kurallarının uygulanmasını zorlaştığı görülür. Daha 

büyük hacimli enformasyonu ince eleyip sık dokumak ve haber üretimi için daha hızlı 

girdi istemek, olaylara analitik yaklaşarak aktarmaya pek zaman bırakmaz (Haak, Parks 

& Castells, 2012: 2934). Online içeriğin çok hızlı bir şekilde yayımlanmasını 

“prematüre” olmaya benzeten Evers, “internette hızın egemen olduğu ve yayım yapma 

baskısının çok yüksek olduğu bir ortamda geleneksel doğruluk ve eksiksiz haber 

(campleteness) ilkeleri bozulmadan kalabilir mi?” diye sorar (Evers, 2010: 324). 

4-Ziyaretçi ve Tıklama Ölçüm Temelli Habercilik Anlayışı: İnternet 

kullanıcılarının haber tüketim alışkanlıkları referans alınarak (Deniz ve Korap Özel, 

2018: 81), ziyaretçi trafiği ve ziyaret süresini arttırmaya yönelik (Vural ve Sütcü, 2019: 

31) habercilik faaliyetleri yapılır. Haber kuruluşlarının, kullanıcıların her şeyi arama 

motoru üzerinden arama eğilimine dönük haberlerini arama motorlarında öne çıkaracak 

türden çalışmalar yapmaları (Google Search Engine Optimization - Arama Motoru 

Optimizasyonu’na uygun formda habercilik faaliyetleri yürütmeleri ve bu trend 
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doğrultusunda içerik üretmeleri) (Deniz ve Korap Özel, 2018: 81), çerçevesinde arama 

motoru haberciliği uygulamaları, “tık odaklı ya da tık tuzağı habercilik”10, “spam/çöp 

habercilik”, “vagon” – “matruşka” haberler ve “galeri – video” haberleri, “haberin 

reklamlaştırılması/reklamın haberleştirilmesi” ve “doğru-yanlışın” birbirine karıştığı bir 

enformasyon ortamı (Vural ve Sütcü, 2019: 31) gibi sorunlar söz konusudur.  

2.1.4.2.2. Skandal/Sızıntı Habercilik Uygulamaları 

Çok sayıda gazetecinin aynı anda haberleri yayımlamaya başlayarak adeta 

kamuoyunun haber bombardımanına tutulması skandal gazeteciliğinin 21. Yüzyılda 

aldığı şeklin en net örneği olarak değerlendirilir. 2006 yılında Wikileaks internet 

sitesinin kurulmasıyla araştırmacı gazeteciliğin özel bir türü olarak “skandal 

gazeteciliği” adı da verilen sızıntı habercilik, yeni medyanın olanaklarıyla icra edilmeye 

başlanmıştır. Wikileaks sızmaları, gazetecilikte yeni bir dönemin ilk işaretleri olarak 

yorumlanır. Bu siteyle işbirliği yapan basın kuruluşları, elde ettikleri verileri haber 

yaparak skandalları yayınlamışlardır. 3 Nisan 2016’da yayınlanan Panama Belgeleri ise 

tarihin en büyük veri sızıntısı olarak anılacak şekilde birçok haber kaynağı tarafından 

devasa verinin (Panama merkezli hukuk firması Mossack Fonseca’ya ait 11.5 milyon 

veri) gazetecilere aktarılması olayı olmuştur (Atalay, 2018b: 147-145; İrvan, 2018: 84). 

Ancak, bir gazeteciye el altından belgeler verilerek sızdırılması ve belgelerin 

yayınlanmasının araştırmacı gazetecilik veya sızıntı gazetecilik/skandal gazeteciliği 

değil, gazetecilerin çeşitli güç odakları tarafından kullanılması (Uzun, 2007: 69) olarak 

yorumlandığı görülür.  

John Keane, “iletişimsel bolluk çağı” adını verdiği günümüzde “yeni skandal 

gazetecilerinin benzer temaları işlemeyi sürdürerek devam ettiğini ve elitlerin gözlerden 

uzak tutmaya çalıştıkları konuların kamuoyuna sunulmasının sürdüğünü iddia eder. 

Fakat bu ortamda multimedya entegrasyonu ve dijital ağlar yoluyla dünya çapında 

düşük maliyetle enformasyonun kopyalanması gibi imkânlardan yararlanıldığını ve 

keskin etkiler yaratıldığını ifade eder (2013, 41-43, 51-53’den Aktaran; Atalay, 2018b: 

147). 

                                                            
10 Türkçe kelime anlamı “tık yemi” olan “Clickbait” kavramı Oxford Sözlüğü Web Sayfası’nda, “ana 
amacı ilgi çekmek ve ziyaretçilerin belli bir web sayfasındaki bir linke tıklamasını tetikleyen internet 
içeriğidir.” (UK Dictonary, ty. https://www.lexico.com/) şeklinde tanımlanmıştır. 
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2.1.4.2.3. Haber Tüketicileri İşbirliğine Dayalı Uygulamalar 

Dolaşım halindeki enformasyon artık yalnızca profesyonel medya kuruluşları 

tarafından değil, giderek artan oranda “söyleyecek ve gösterecek bir şeyi olduğuna 

inanan sıradan insanlar tarafından üretilir haldedir (Çevikel, 2011: 58). Kullanıcı türevli 

içerik olarak adlandırılan bu nitelikteki haber enformasyonuyla birlikte ‘yayında olmak’ 

ya da ‘haber bildirmek’ artık yalnızca bir medya çalışanı tarafından dile getirilen veya 

gerçekleştirilen edimler değildirler. Bu hat üzerinde oluşan yurttaş haberciliği (citizen 

journalism) formu gibi örneklerle içerik üretilen medyanın sınırları genişleyerek 

muğlaklaşmıştır (Kına, 2019: 1637). 

Nip, kamu gazeteciliğinin hedeflerine ulaşma olasılığıyla ilişkili olarak geleneksel 

gazetecilik (traditional journalism) dışında izleyici/yurttaşla bağlantılı 4 yeni katılım 

biçimi olduğunu önerir. Tipoloji; 1- kamusal gazetecilik (public journalism), 2-

etkileşimli gazetecilik (interactive journalism), 3-katılımcı gazetecilik (participatory 

journalism) ve 4-yurttaş gazeteciliği (citizen journalism) şeklindedir (Nip, 2006: 212).  

Kamusal gazetecilikte (public journalism), temsilci yurttaş gruplarıyla düzenlenen 

yüz yüze toplantılar, sahip olunan en iyi araç olarak belirtilir (Uzun, 2006: 644). 

Etkileşimli gazetecilik (interactive journalism), çeşitli internet gazeteciliği uygulamaları 

ve özellikle profesyonel haber kuruluşlarının web sitelerine gönderme yaparak, 

yayınlanan online içeriğin e-posta, sohbet odaları, tartışma listeleri, haber grupları, 

kişiselleştirme vs. gibi etkileşime dayanan çeşitli yollarla haber tüketicilerinin 

katılımlarına açık hale gelmesini ifade eder (Çevikel, 2011: 61). Katılımcı gazetecilik 

(participatory journalism) kullanıcıların habere katkısının profesyonel gazeteciler 

tarafından oluşturulan bir çerçevede sağlanmasıdır. BBC'nin “Have Your Say” ve 

MSNBC'nin “Citizen Journalists Report” bunun örnekleri arasındadır. Katılımcı 

gazeteciliğe ana akım haber kuruluşlarının yanı sıra yeni medya girişimcilerinin de ilgisi 

artmış durumdadır. Yurttaş gazeteciliği (citizen journalism)11, yurttaşların haber için 

içerik toplamak, haberi takip etmek, üretmek ve yayınlamaktan sorumlu olduğu bir 

alandır. Bu modele profesyonel gazeteciler dâhil değildirler (Nip, 2006: 217-218). 

                                                            
11 Haber blogu, haber sitesi, topluluk radyosu istasyonu veya gazete çıkartan, ancak ücretli personeli 
olmayan bir veya birden fazla birey, bir grup yurttaş ya da kar amacı gütmeyen bir kuruluş bu kapsamda 
sayılabilir. Bu modelin önemli bir örneği ulusötesi özelliği olan Indymedia (Bağımsız Medya Merkezi) 
sitesidir (Nip, 2006: 218). 
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Hermida, internet ve sosyal medya ortamında haber ve haber içeriklerinin son 

derece dağınık olduğunu, çünkü herkesin istediği her şeyi paylaştığını, herşeye karar 

verdiğini ve paylaşımların sürekli bir şekilde değiştiğini ve durumun “kafa karıştırıcı 

hale geldiğini” belirterek haberleri “sürekli arka planda devam eden bir uğultuya” 

benzetir (Hermida, 2017: 21-10). İçerikler, aynı zamanda dezenformasyon yayma ve 

benzeri amaçlarla oluşturulur (Kına, 2019: 1642). Keza kullanıcı türevli içeriğin yer 

aldığı sosyal medya gibi platformları günümüzde sadece haberleri duyurmak değil, aynı 

zamanda bir haber kaynağı olarak kullanan gazetecilerin “doğrulanmamış iddiaları” 

yaygınlaştırarak meşruiyet kazandırmaları ve dezenformasyon içeriklerinin gücünü 

pekiştirmeleri (Taş ve Taş, 2018: 200) tehlikesi mevcuttur. 

2.1.4.2.4. Sosyal Medya Haberciliği Uygulamaları 

Günümüzde çevrimiçi ağların gelişmesi sonucunda yeni bir gazetecilik formu 

olan sosyal medya12 gazeteciliği doğmuştur. Gody’e göre sosyal medya gazeteciliği, 

“vatandaşa nasıl ulaşılır, vatandaşın şikâyetleri ve beklentileri nasıl dinlenilir ve 

vatandaşların da haber kaynağı olarak bizi dinlemesi nasıl sağlanır” gibi sorulara yanıt 

verir. Bu tür bir gazeteciliğin, iletişimde yeni bir bilinç oluşturma anlamına geldiği 

belirtilir (2014: 142’den Aktaran; Dumanlı Kürkçü, 2016a: 88 ve Dumanlı Kürkçü, 

2016b: 461). Öte yandan günümüzde internet ve sosyal medya ortamında sadece 

profesyonel gazetecilerin yazdıkları değil, aynı zamanda ‘sıradan’ insanların kendi 

tecrübeleri, fotoğrafları, videoları ve fikirlerinin yer alması ve paylaşılması 

olağanlaşmıştır (Hermida, 2017: 18). Fakat bununla birlikte sosyal medyada veri 

miktarı çok fazladır. Bu verileri toplayarak anlamlı enformasyona dönüştürmek zor bir 

                                                            
12 Sosyal medya, iletişim sürecinin kaynağı ve alıcısı arasındaki iletişimin karşılıklılık üzerine 
yapılanmasını imkânı tanır. Sosyal medya aracılığıyla gerçekleştirilen iletişimde hem kaynak hem de alıcı 
içerik üretme konusunda aktif rol oynarlar ve hazırladıkları içeriği sosyal medya ortamlarına sunarak 
diğer sosyal medya katılımcıları ile paylaşırlar (Taşkıran ve Kırık, 2016: 217).  
Sosyal medyanın multimedya (çoklu ortam), etkileşimsellik, mobil iletişim imkânı, eşzamansızlık, 
kitlesizleştirme gibi özellikleri ile sahiplik ve denetimi geleneksel medyaya nazaran daha serbest oluşu, 
veri aktarım kapasitesi ve hızı açısından bilgi ve iletişimde önemli rol oynar. Dünyanın önemli olaylarının 
özellikle tusunami, deprem, kasırga gibi doğal afetlerin kamuoyuna yansımasında sosyal medyanın 
katkıları yadsınamaz bir gerçektir. Ayrıca küresel ve bölgesel çaptaki çeşitli toplumsal hareketlerin ve 
olayların dünya kamuoyuna yansımasındaki etkileri bakımından işlevseldir (Kılıç ve İspir, 2017: 404; 
Taşkıran ve Kırık, 2016: 220). Özellikle sosyal medya ağları dinamik bir yapıya sahip olmaları nedeniyle 
kullanıcılar tarafından haber alma ve yayma amacıyla yoğun bir biçimde kullanılırlar (Dumanlı Kürkçü, 
2016b: 471-472).  
Dünyada ve Türkiye’de sosyal medya kullanımıyla ilgili istatistiklere tezin ilk bölümünde yer verilmiştir 
(Bkz. 1.2.1.2.2.).  
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görevdir (Sütçü ve Bayrakçı, 2014: 40). Diğer yandan çevrimiçi olarak çeşitli 

kaynaklardan çok sayıda enformasyon, hızla ve sıklıkla çok sayıda kişiyle paylaşılabilir. 

Bu hususlar genel olarak medyanın ve özellikle de haber medyasının kurallarının baştan 

yazılmasını zorunlu kılar ve sosyal medyayı eleştirilerin odağına yerleştirir (Taşkent 

Erkmen, 2017: 200). Hermida, “günümüzde milyonlarca insan görünürde hiçbir getirisi 

olmayan benzer çevrimiçi ritüellere günlerinin belirli bir kısmını düzenli olarak 

ayırıyor. Sevimli bir fotoğrafı, komik bir videoyu ya da etkileyici bir haberi arkadaşları 

ve aileleriyle paylaşmayı bir görev olarak görüyor.” diyerek, buna karşın insanların 

“güdülerini” etkileyebilecek özellikte, “duygularıyla oynayan” ve onları “belirli 

eylemleri gerçekleştirmeye yönlendirecek” şekilde tasarlanan çeşitli içerikler ve 

haberlerin paylaşılmasının sonuçlarının olumsuz olabileceğini belirtir (Hermida, 2017: 

35).  

Türkiye’deki gazetelerin Twitter’daki haberlerinin tweet edilme oranlarıyla ilgili 

yapılan çalışmada, haberlerin sosyal medyada ortalama iki kat fazla paylaşıldığı, sosyal 

medyaya önem veren gazetelerde bu oranın dokuz kata kadar çıkabildiği ve çok yorum 

alan haberlerin sosyal medyada yayılımının daha yüksek olduğu13 tespit edilmiştir 

(Sütçü ve Bayrakçı, 2014: 40-51). 

Dijital medya ortamında enformasyon-eğlencenin aşırı fazla olması ve sürekli 

olarak düzenleme gereksinimini doğurması yanında kullanıcıların bir bölümü açısından 

güvenilir bir kontrol gerektiren değişmez bir içerik kalitesi garantisini verememesi 

önemli sorunlardır (Sundar, 2008: 77). Yanlış enformasyon ve söylentilerin yayılımını 

arttıran ve insanları yanıltan haberlerin hızlı bir şekilde paylaşıldığı dijital sosyal ağlara 

birçok insanın katılması (Jang ve Kim, 2018: 295), anlık enformasyonun derin 

dünüşmeyi değil eylemi teşvik etmesi, hızlı yayılan haberler ve ortaya çıkan karmaşa 

içerisinde yanlış enformasyonun doğru olarak kabul edilebilmesi (Hermida, 2017: 25), 

herkesin kendi içeriklerini (kullanıcı türevli içerik) herhangi bir filtreleme ya da eşik 

bekçisi kontrolü olmaksınız yayınlaması (Taşkıran ve Kırık, 2016: 228; Dumanlı 

                                                            
13 Türkiye’de sosyal medya platformlarındaki haber güvenilirliğini etkileyen faktörlerin ampirik olarak 
araştırıldığı bir çalışmaya göre ise haber alma ve paylaşım amaçlı olarak sosyal medya türlerini 
kullananlar, haber paylaşımlarının “bilgi kirliliği” adını verdikleri soruna yol açtığını, haberlerin 
güvenilirlik sorunu yaşadığını, kaynak güvenilirliğinin önemli olduğunu, sosyal medyanın doğası itibari 
ile özgürlük ve hız sağladığını düşünürler. Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin sitelerinin baz alındığı 
çalışmada ortaya konan 4 (dört) temel faktör sırası ile “güvenilirlik”, “özgürlük ve hız”, “bilgi kirliliği” ve 
“kaynak güvenilirliği” olmuştur (Kılıç ve İspir, 2017: 402-409). 
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Kürkçü, 2016a: 89), haberlerin güvenirliği yerine popülerliği ve yayılma hızının ön 

plana çıkması, haberlerin birden çok yerde yayınlanması (Algül ve Sütcü, 2015: 31) ve 

çok fazla paylaşılması (D. Kılıç ve İspir, 2017: 409) bu durumun olumsuz sonuçları 

arasında sayılabilir.  

2.1.5. AEY’nin Bireyler Üzerindeki Etkileri ve Çevrimiçi Ortamda Kullanıcı 

Tutumları 

Kişisel Algı Sorunu: Bir insanın belli bir yönde eyleme geçebilmesi için ön 

koşulunun; amaçlanan yöndeki alternatifin varlığını bilmesi ve bu alternatif bilgiyi 

algılaması (İnceoğlu, 2011: 85) olarak belirtilse de, aşırı enformasyon yükü sorunu, 

“aşırı miktardaki enformasyonun algı sorunuyla ilişkili” olarak tanımlanabilmesi 

(Williamson vd., 2012) bu durumun tartışılır olmasını beraberinde getirir. 

Tutumların bir boyutu olarak kabul edilen ve bireyin tutum nesnesi hakkında 

sahip olduğu bilgi yoğunluğu olarak tanımlanan zihinsel karmaşıklık (cognitive 

complexity) sorunun giderilmesi birbirinin yerini tutan değil, birbirini tamamlayan 

bilgilerle giderileceği varsayılır. Örneğin, bir tutum konusu olarak politikacılara ilişkin 

bilgiler, bir tek politikacıyla ilgili bilgilerden daha karmaşıktır; en azından bir politikacı 

daha geniş politikacılar grubuna dâhildir. Bu karmaşıklığı giderecek bilgilerin birbirini 

tamamlayıcı bilgiler olmasıyla tutum kendi içinde tutarlı olur. Aksi halde aynı tutum 

konusuna ilişkin farklı bilgiler tutarsız tutumlar ortaya çıkarır. 

Aynı uyarılarla karşılaşma sıklığının artışı, bazen bu uyarıya karşı aynı biçimde 

tepkide bulunma olasılığını arttırmaz, aksine azaltır. Nitekim kişi aynı durumla, olayla, 

nesneyle ne denli çok karşılaşırsa ona ilişkin dikkati de o ölçüde azalır. Hatta bir süre 

sonra onu görmemeye, duymamaya, dolayısıyla da algılamamaya bile başlayabilir. 

Çünkü belli bir takım tepki beklentileriyle verilen etkilerin (mesaj, olay, durum, nesne) 

hedefe gönderilme sıklıkları belli bir yoğunluğu aştığında o etki hedefi oluşturan kişi, 

grup ya da toplum için sıradanlaşır. Bu etkinin hedefini oluşturan kişi, grup ya da 

toplumun ilgi ve algı alanının dışında kalabilir (İnceoğlu, 2011: 62, 103). Sözgelimi 

modern toplumlardaki kişiler uyanık geçirdikleri saatlerinden yarısından çoğunu 

ekranların önünde geçirirler (Dijk, 2018: 299). Jerzy Kosinsky, ortalama bir ABD 

vatandaşının yılda 1200 saat televizyon izlediğini, ancak sadece 5 kitap okuyabildiğini 
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belirtir. Vaktinin büyük bir kısmını ekran önünde geçiren ve sürekli akan programları 

kaçırmamaya özen gösteren bir bireyin, yüzeysel bir bakışla yetinme alışkanlığına ve 

birçok şeyi izlediği halde eksik bir fikre sahip olması ve son kertede bilgisiz bir profili 

oluşturması bir paradoks olarak nitelenir (Akdoğan, 1995: 50). 

Tatmin/Doyum Sorunu: KDY çerçevesinde motivasyon, insanların medyaya 

maruz kalmasını açıklamaya yardımcı olan önemli bir faktördür (Schmitt, Debbelt ve 

Schneider, 2017: 4). Günümüzde dijital ve sosyal medya platformlarını kullanan 

izleyici-takipçiler, kişisel olarak değerleriyle çelişmeyen enformasyonu tüketerek tatmin 

olmanın yollarını ararlar. Ancak enformasyon yükü insanların ihtiyaçlarını 

karşılamadığı zaman, bu durum izleyicilerde tatminsizliklere yol açabilir. Çünkü 

insanlar yakın çevreleri başta olmak üzere ilgileri oranında yeni, ilginç, arkadaşları 

hakkında güncel, zevklerine hitap eden ve kendileri açısından önemli haberleri ararlar 

(Koroleva, Krasnova ve Günther, 2010: 4-5). Williamson ve arkadaşlarına göre AEY 

algısı, yaşam doyumuyla negatif bir ilişki gösterir (Williamson, vd., 2012). 

Enformasyon Analizi ve Karar Aşamasında Sorunlar: Bireylerin 

karşılaştıkları çok fazla enformasyonu değerlendirmeye çalışmaları, doğru bir analiz 

yapmalarını engelleyebilir. Enformasyonun rasgele değerlendirilmeye çalışıldığı bu 

ortamda bilişsel yönden yükü artan insanların (Song vd.,2016: 4), enformasyon 

miktarının haddinden fazla olması yüzünden a) anladıkları şey ile anlamaları gereken 

şey arasındaki aralığın giderek açılması (Sütçü, 2007: 192), b) enformasyonu 

yorumlayamamaları, c) eksik ve yanlış kararlar verebilmeleri (Song vd.,2016: 4), d) 

nesnel bir kavrayışa götürmesi beklenen daha fazla enformasyonun hasıl olması 

beklendikçe birbiriyle çelişkili enformasyon yüzünden kafalarının karışmaları (Bennett, 

2000: 405) olası hale gelebilir. 

Şöyle ki, insanlar kararlarını, siyasal olanlar dâhil, büyük ölçüde interneti de 

kapsayan medya ortamında işlenen imgeler ve enformasyona dayanarak verirler 

(Castells, 2016: 266). Fakat örneğin yüksek derecede aşırı haber yükü algıladıklarında 

bilişsel yeteneklerinin zayıflamasıyla birlikte herhangi bir kitlesel mesaj/içeriğin 

tümünü anlamaları zordur (Song vd.,2016: 4). “İnsanlar almaya meylettikleri kararı 

destekleyen enformasyonu seçme eğiliminde” olsalar da (Castells, 2016: 183), fazla 

enformasyon, onların herhangi bir olayın tüm yönlerini anlama ve yorumlama 
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süreçlerini engelleyebilir. Niteliksiz ve zayıf kararlar vermelerini beraberinde getirebilir 

(Song vd.,2016: 4). Öte yandan bazı yazarlar kısa bir zaman periyodunda kritik bir karar 

verme ihtiyacı gibi özel yapısal koşullara dikkat çekerler. Bu yaklaşıma göre, 

enformasyonun miktarına yapılan vurgu yanıltıcı olabilir. Ana sorunların zaman 

kısıtlılığı ve kararların geç verilmesi olduğunu öne sürerler (Hargittai, Neuman ve 

Curry, 2012: 162). 

Ruhsal-Fiziksel Rahatsızlıklar: Aşırı enformasyon yüküyle ilgili olarak ortaya 

çıkan zihinsel ve fiziksel rahatsızlıklar; dikkat bozukluğu, kaygı, aşırı kararsızlık, ezber 

ve hatırlama güçlükleri, tatminsizlik, gerginlik, stres, depresyon, yabancılaşma, yanlış 

muhakeme, verimsizlik, çaresizlik, tükenmişlik sendromu, ‘internete Bağımlılık 

Bozukluğu/Internet Addiction Disorder (IAD), yüksek tansiyon, beyinsel işleyiş 

bozukluğu ve ani ve kontrolsüz hareket boşalımları (Heylighen, 2002: 1, 13-14; Virilio, 

2003: 40; Koroleva vd., 2010: 1-7) şeklinde sıralanabilir. 

Aşırı enformasyon yükünün insanlar üzerinde fiziksel ve zihinsel açıdan olumsuz 

etkileri vardır (Heylighen, 2002: 13). Aşırı enformasyon yükünün insanlar üzerindeki 

olumsuz etkileri, demografik özellikleri, günlük etkinlikleri, kullandıkları iletişim 

araçları ve bu araçları tüketme oranları çerçevesinde değerlendirilir. 

Daha anaokulundan itibaren ekran karşısından duran küçük yaştaki bireyler, daha 

bu dönemlerinde bağlantısız bir etkinliğe yol açan, hiperkinetik sorunlar yaratan 

beyinsel işleyiş bozukluklarına, vahim dikkat bozukluklarına, kontrol edilemeyen, ani 

hareket boşalımlarına maruz kalmaya başlamışlardır (Virilio, 2003: 40). 

Dünya çapında yapılan bir araştırmaya göre, yöneticilerin üçte ikisi enformasyon 

yükü nedeniyle yüksek tansiyon ve üçte biri artan hastalıklarla mücadele eder. 

Yöneticilerin kaygı, zayıf karar alma, ezberleme ve hatırlamada güçlükler, dikkat 

süresinin azalması, iş tatmininin azalması ve ortaklarla ilişkilerde gerginlikler 

yaşadıkları ifade edilmiştir (Heylighen, 2002: 13). Ergonomi uzmanlarına göre günde 

bilgisayar ekranının önünde geçirilecek iş zamanı beş saati aşmamalıdır. Ancak birçok 

çalışan bundan çok daha fazla süreyi ekran önünde geçirir. Ekranların bu aşırı 

kullanımları insanların fiziksel egzersiz ihtiyaçları, deneyimledikleri zihinsel baskı ve 

yüzyüze iletişime ayırdıkları dikkat bazında bazı negatif sonuçlar doğurabilir (Dijk, 

2018: 299). 
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Günümüzde medya kaynaklı enformasyon yükü sorunuyla bağlantılı olarak, 

sosyal ağ platformunda kullanıcılar tarafından aşırı enformasyon yükünün 

algılanabildiği belirtilir. Sorunu algılayan kullanıcıların sosyal ağlardaki eylemlerini 

sınırlayacak derecede yaşadıkları enformasyon artışı, dikkat dağınıklığı-bozukluğu, 

kaygı, duygusal stres, depresyon, tatminsizlik, yabancılaşma, yanlış muhakeme, 

ekonomik üretkenlikte gerileme, karar niteliklerinde düşüş, uzun süreli kontrol kaybı, 

çaresizlik, artan bir şekilde yaygınlaşan tükenmişlik sendromuna kadar götürür. 

Kullanıcıların önemli bir şekilde ağdaki aktiviteleri azalır (Koroleva, Krasnova ve 

Günther, 2010: 1-7; Heylighen, 2002: 1-14). Ayrıca günümüzde, Internet cankileri, 

web-kolikler ve diğer siberpunkların örneklediği gibi ‘İnternete Bağımlılık 

Bozukluğu/Internet Addiction Disorder (IAD)’ hastalığının pençesine düşen 

multimedya ağları bağımlıları (Virilio, 2003: 40) ortaya çıkmıştır. 

Koroleva, Krasnova ve Günther (2010: 4) aşırı enformasyon yüküne karşı sosyal 

medya kullanıcılarının bilişsel, duygusal ve çabalayıcı/savunmacı tutumlara sahip 

olduklarını belirtirler. Söz konusu tutumlar farklı uygulamalar barındırırlar ve aynı 

zamanda karşılıklı olarak etkili psikolojik mekanizmalar oluştururlar. Bu tutumlar 

kısaca şöyledir: 

Duygusal tutumlar: Takipçiler/izleyicilerin haber akışı üzerine beğeni ya da 

hayal kırıklıkları gibi duygularını barındırır. İzleyiciler enformasyon artışı karşısında 

“sakinleştirici-rahatsız edici", "mutlu edici-kızdırıcı", "hoşa giden-nefret edilen" 

şeklinde olumsuz çağrışımlar yaşayabilirler. 

Bilişsel Tutumlar: Facebook platformu özelinde, haber bulma veya habere maruz 

kalmayı ummaktan ziyade arkadaşlarla temas halinde kalmak için kullanabilme gibi 

amaçları içerir (S. K. Lee, Kim ve Koh, 2016: 3). Veya kullanıcıların ilgi alanlarına 

giren konularla ilgili yargılarını da kapsar.  

Çabalayıcı ya da savunmacı tutumlar: Kullanıcıların, haber akışı sırasında 

karşılaştıkları enformasyondan kaçınma, enformasyonu saklama veya filtreleme 

amacıyla gerçekleştirdikleri tutumlardır (Koroleva, Krasnova ve Günther, 2010: 4). Bu 

konuyu ilgilendiren bazı araştırma örneklerine değinmek gerekir. Associated Press’in 

katkılarıyla dünya genelinde yapılan etnografik bir araştırmada, genç haber 

tüketicilerinden bazılarının kendilerini yoran veya bunaltan haberleri sürekli kontrol 
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etme alışkanlıklarının farkına vardıklarını ve karşılaşabilecekleri olası problemlere karşı 

daha bilinçli önlem alma yönünde bir davranış geliştirdikleri gözlemlenmiştir 

(Associated Press, 2008: 49). Türkiye’de Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi 

öğrencileriyle yapılan başka bir araştırmaya göre ise, öğrencilerin % 67’si bol 

enformasyon arasında kendi seçimleriyle içerik oluşturmayı düşünürler. Bu çalışmada 

filtreleme sürecinin, önceden eşik bekçileri tarafından editoryal aşamada yapılması 

gerektiğini düşünenlerin oranı % 50,5’tir (Baytar, 2013: 50). Güney Kore’deki başka bir 

çalışmada haber tüketicileri haberden kaçınmak yerine haber filtreleme hizmetlerini 

kullanmayı tercih ettiklerini ifade etmişlerdir (Song vd., 2016: 1). S. K. Lee, Kim ve 

Koh tarafından yapılan bir araştırmada ise haber tüketicilerinin, haber kaynaklı aşırı 

enformasyon yükünden kaçındıkları ya da belirli haber kaynaklarını seçici bir şekilde 

kullandıkları bulgulanmıştır (2016: 1). 

Bu üç (3) kategoride yer alan tutumlar, AEY sorununun oluşum süreciyle birlikte 

değerlendirildiğinde iç içe geçebilirler. Sözgelimi bazı insanların; a) duygusal bir tutum 

içerisine girerek enformasyonun her koşulda kötü olabileceğini düşünebilmeleri, b) aynı 

zamanda insanlar tarafından üretilen çeşitli haberlerde ilgi alanlarına giren konuların 

geri planda kaldığına dair bir yargılarının bilişsel tutumlarını da içerebileceği 

belirtilebilir. c) Haber akışındaki enformasyonu öğrenmekten kaçınmaları, saklamaları 

veya filtrelemeleri biçiminde çabalayıcı/savunmacı tutumlar sergileyebilecekleri de 

söylenebilir. 

Kullanıcı Tutumlarıyla Bağlantılı Diğer Faktörler: Enformasyon yükü 

karşısında bireylerin tutumları yukarıdaki üç sınıflandırma dâhilinde değerlendirilebilse 

de, aynı zamanda başka faktörler de etkili olabilir. Sosyal medya örneğinde 

kullanıcıların ağ ortamında geçirecekleri zaman miktarı, kendi sosyal çevrelerinin etkisi, 

teknolojik imkânları, rasyonel tutumlarının sınırları, medya kullanım becerileri ve 

deneyimleri, enformasyon ihtiyaçları, bağlantıyı sürdürme psikolojileri, temas olanağı, 

sermaye gibi faktörlerin bu kişilerde aşırı yük algısının artması veya sınırlanmasında 

belirleyici olabildiği ifade edilir. Koroleva, Krasnova ve Günther’in (2010: 4-6) 

Facebook kullanıcılarıyla yaptıkları görüşmelerde haber tüketicilerinden bazıları, 

“yoğun oldukları herhangi bir günde sosyal ağda başka kişileri takip edemediklerini, 

ancak tatil zamanlarında buna fırsat bulduklarını” belirterek zaman faktörüne göre 

başkalarıyla ilgili enformasyonu edinebildikleri ve algılayabildiklerini ifade etmişlerdir. 
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Sosyal medya kullanıcılarının bu koşullar çerçevesinde çevrimiçi enformasyona 

yönelmesiyle “yük algısı” düşük düzeyde olabilir.  

Bilgilenme, arkadaş-akraba-aile fertleriyle bağlantı kurma, sosyal sermaye edinme 

amacıyla kullanılan dijital haber platformlarında hızlı başlıklar ve güncellenen 

gelişmeler/içeriklerle birlikte sürekli artan haberlerin haber tüketicilerine sosyal 

sermaye sağlamadığı, tüketicilerin kendi tercihleriyle haberleri gözden geçirmekten 

bunalarak bıktıkları belirtilir. Tüketicilerin haberleri sürekli yeniden kontrol etmelerinin 

aynı sorun hallerini devam ettirdiği düşünülür (Associated Press, 2008: 47-49). 

Enformasyon yoğunluğu algına karşı çabaların başarısız olmasının, haber akışında 

aktivite seviyesinin azalmasına neden olabileceği (Koroleva, Krasnova ve Günther, 

2010: 7) ileri sürülmüştür. 

Medya kuruluşlarının enformasyon politikaları, enformasyon yüküne karşı 

kullanıcı çaba ve stratejilerine yönelik birer engeldir. Medyanın haber tüketicilerinin 

ihtiyaçlarını anlamadığı ve sektördeki rekabet etkisiyle hızlı yayıncılığı tercih ederek 

izleyici/okurların haberden kaçınma davranışını tetiklediği iddia edilir. Sürdürülebilir 

bir haber hizmeti açısından bu durumun olumsuz bir durum olduğu ve medya 

kuruluşlarının haber fazlalığı sorununun olumsuz sonuçlarını göz ardı edemeyeceği dile 

getirilir (Song vd., 2016: 15). 

2.1.6. AEY’ye Karşı Mücadele Yolları ve Sınırlılıklar 

Aşırı enformasyon yüklemesi tüketici karar alma süreci, işletme ve bilgisayar 

aracılı iletişim gibi geçmiş dönemlerde araştırılan çeşitli konuların ötesine uzanan bir 

sorundur (Ji, vd., 2014: 709). Virilio’nun 20. Yüzyıl koşullarında ulusal ve uluslararası 

bir sorun olarak değerlendirdiği14 “enformasyon çokluğu” (Virilio, 2003: 104), haber 

içeriğinin akışı da dâhil olmak üzere, ABD gibi kapitalist ülkelerden yayılan 

enformasyondan korunmanın hiçbir yolunun olmadığı iddiasından (Postman, 2010: 

157), bireysel ve toplumsal düzeyde alınabilecek önlemlerin var olabileceğine değin 

(Heylighen, 2002: 21) çeşitli şekillerde tartışılan ve çözüm aranan bir problemdir. 

                                                            
14 Virilio, “… atom bombasından ve kırk yıl süren genel bir nükleer caydırmadan sonra ‘enformasyon 
bombası’ patlamıştır. Bu bomba nedeniyle yakın zaman içinde yeni bir ‘caydırma’, bu kez ‘toplumsal’ bir 
caydırma söz konusu olacaktır. Ulusların toplumsal çekirdeğinin aşırı ısınmasını, hatta yarılmasını 
engelleme amaçlı ‘otomatik akım kesiciler’ kullanılacaktır.” der (Virilio, 2003: 104-105). 



130 
 

Aşırı enformasyon yükü soruna karşı önlemler ve öneriler bilgi-işlem teknolojileri 

kapasitesinin geliştirilmesi, kişisel gelişim ve eğitim seviyesinin yükseltilmesi, yaşam 

boyu öğrenmenin desteklenmesi, enformasyon/bilgi hijyenini sağlama, dikkati verimli 

yönetme, Enformasyon Diyeti (The Information Diet) modeli ve yeni iletişim 

araçlarının doğru kullanılarak dijital olanaklardan yararlanılması önerisi, günlük 

görevlerin planlanması, bilimsel çabalar şeklinde başlıklara ayrılabilir. Bunlar özetle 

şöyledir: 

a) Bilgi-İşlem Kapasitesinin Arttırılması, Kişisel Gelişim ve Eğitim Düzeyi ve 

Yaşam Boyu Öğrenme 

Heylighen’e göre (2002: 21) toplumsal, kurumsal ve bireysel olarak çeşitli 

süreçleri kapsayacak şekilde alınabilecek önlemler: 

- İdeal, gerekli ve faydalı olabilecek bir miktar ve kalitede bilgi ya da 

enformasyon için bilgi-işlem kapasitesinin arttırılması gereklidir. 

- -Bilişsel temelde iyi karar almayı sağlamak için bilgi ve bilgelik yolunda 

ilerleme ve zekâyı geliştirmenin denenmiş ve güvenilir yöntemleri 

uygulanmalıdır. 

- -Eğitim seviyesi yüksek tutulmalıdır. Çünkü eğitim insanların daha çetrefilli 

sorunlarla mücadele etmelerini sağlar. Girecekleri girift ilişki ağlarını iyi 

anlamalarına yarar. Eğitimli bir kişi doğru bilgiyi seçebilir, anlayabilir ve daha 

rasyonel kararlar alabilir. 

- -Ancak bireylerin eğitilmesi üniversite öğrenimiyle sınırlı değildir. Eğitim artık 

yaşam boyu söz konusudur. Alanında çalışan insanların mesleki gelişmeler ve 

güncel gelişmeleri takip etmeleri açısından sürekli bir eğitime gereksinimleri 

vardır.15 

  

                                                            
15 Burada yaşam boyu öğrenme sürecine değinen Heylighen, “Toplum daha zengin hale gedikçe ve bilgiyi 
dağıtmak daha kolay oldukça, insanları eğitmek daha kolay ve arzu edilebilir olur. Cehalet, gelişmiş 
ülkelerde ve güçlü bir şekilde üçüncü dünya ülkelerinde yok olur. İnsanların okulda harcadığı yılların 
ortalama sayısı, olağanüstü bir şekilde, ABD'de 1870'te yaklaşık 4'ten 1990'da yaklaşık 18'e yükselmiştir. 
Gelişmiş ülkelerde öğrencilerin büyük bir çoğunluğu yüksek eğitim alırlar. Genel konsensüs, eğitimin 
üniversite bittikten sonra artık bitmeyecek olmasıdır. Çalışanların kendi alanlarındaki gelişmeler ve 
toplumdaki güncel gelişmeleri takip edebilmeleri için sürekli bir eğitime ihtiyaçları vardır” tespitinde 
bulunur (Heylighen, 2002: 21). 



131 
 

b) Enformasyon/Bilgi Hijyeni ve Dikkat Yönetimi: 

Aşırı enformasyon yüküne karşı çözüm ve önlem önerileri arasında “bilgi” ile 

“dikkat” kavramları bağlamında ortaya atılan “Enformasyon/Bilgi Hijyeni” ve “Dikkat 

Yönetimi” kavramlarına değinilmelidir. 

Enformasyon/Bilgi Hijyeni; Shenk tarafından, güvenilmez ya da alakasız 

enformasyonu/bilgiyi ayırt etme ve filtreleme olarak adlandırılır. Bilgi/enformasyon 

hijyeni kavramsallaştırması, insanların enformasyon parazitlerini tanımalarını, niteliksiz 

mesajların oluşum yollarını bilmeleri ve aynı zamanda toplumda “veri sisi veya veri 

dumanına” yol açmayacak şekilde enformasyon üretim, tüketim ve dağıtım 

faaliyetlerinde bulunmalarını önerir. Bu kavrama göre, örneğin ünlü bir kişinin özel ve 

kamusal yaşamı hakkındaki herhangi bir haber izleyici/okurların aşırı enformasyon 

yüküyle mücadele etmelerine yaramaz. Bilgi/enformasyon hijyeni kuralına göre kişinin 

kendi duygularının manipüle edilebilmesinin basit yolları olduğunu fark etmesi gerekir. 

Dikkat Yönetimi ise, değerli kaynak ve içerikleri elde edebilmek amacıyla 

insanların sahip oldukları dikkati hızla devreye koymaları ve arttırmalarıyla yoluyla 

gerçekleştirmeleri önerilen yönetsel bir süreçtir. Çünkü dikkatin para ve diğer sermaye 

varlıkları kadar kalıcı olmadığı ve kullanılmadığı anda kaybolduğu söylenebilir. O 

süreçten itibaren bireyin dikkatini toplayarak etkili kılabilmesi zorlaşır. Ancak yine de 

dikkat yönetiminin gerçekleştirilmesi çeşitli riskler barındırabilir. Bu konuda herhangi 

bir araştırma faaliyetini örnek veren Heylighen, “Tekrarlayan gerilme yaralanmalarına 

karşı mücadele konusunda iyi bir kitap biraz dikkatinizi çektiyse, önce kütüphane 

kataloglarını incelemelisiniz. Dergilerdeki çeşitli kitap eleştirilerini bulup okumalısınız 

veya yakındaki kitapçılardaki birçok kaynağa göz atabilirsiniz. Fakat bu sırada yine de 

değerli bir kaynağı boşa harcamış olabilirsiniz.” tahmininde bulunur (Heylighen, 2002: 

24-27, 31). 

c) Enformasyon Diyeti (The Information Diet) Modeli ve Yeni İletişim 

Araçlarının Doğru Kullanılarak Dijital Olanaklardan Yararlanılması Önerisi 

Aşırı enformasyon yükü tamamen çözülebilecek bir sorun olmasa da, bu konuda 

yapılan farklı bağlamdaki öneriler iki kategoride toplanabilir. Birincisi, aşırı 

enformasyon yükünden ziyade aşırı enformasyon tüketimini (Information 

Overcomsumption) varsayarak bu bağlamda enformasyonu dengeli tüketmeyi öneren 
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‘Enformasyon Diyeti (The Information Diet)’ modelidir. Diğeri ise yeni iletişim ortamı 

özelinde enformasyon yüküne karşı bireylerin kendilerine ulaşan enformasyon miktarını 

azaltmaları ve enformasyonu işleme yeteneklerini geliştirmelerini tavsiye eden bir 

yaklaşımdır (Johnson, 2015: 25; https://en.m.wikipedia.org, 2020: 

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Information_overload). Bunlar sırayla şöyle 

açıklanabilir: 

1- Aşırı Enformasyon Tüketimine (Information Overcomsumption) Karşı 

Enformasyon Diyeti (The Information Diet) Modeli Önerileri: Johnson tarafından 

aşırı enformasyon yükü sorununa karşı “enformasyon diyeti” (The Information Diet) 

kavramı çerçevesinde bir takım önerilerde bulunulmuştur. “Aşırı gıda tüketimine karşı 

bir önlem ve çözüm olarak diyet” benzetmesi üzerinden kavramsallaştırılan 

enformasyon diyeti, “enformasyonun nasıl sağlandığı ve etkilediğini bilmek ve 

enformasyonun olumsuz yanlarını azaltmak, olumlu yanlarını ise geliştirmek için bir 

takım araçlarla birlikte yeni düşünme biçimleri ve başa çıkma yolları” olarak tarif 

edilebilir. Bu kavram, aşırı enformasyon yüküne karşı aslında insanların pro-aktif ve 

bilinçli bir enformasyon tüketimi gerçekleştirmesi gerekliliğini belirtir. Enformasyon 

diyeti kavramı bağlamında, aşırı enformasyon yükünün “aşırı enformasyon tüketimi” 

(overconsumption) ile ilişkili olduğunu ve bu yüzden aşırı enformasyon yükünü 

sorunsallaştırmak yerine “enformasyon diyeti”ne odaklanmak gerektiği tavsiye edilir. 

Bu yüzden enformasyon diyetinde “filtreleme teknolojileri” başlı başına bir çözüm 

değil, insanlar için birer yardımcı araç olarak değerlendirilir. 

Johnson, “enformasyon diyeti” (The Information Diet) önerisini temellendirirken, 

enformasyon teknolojisinin nötr bir yapıda olduğunu ve bireylerin yönelimi olmadan 

onların zihinlerini yeniden şekillendiremeyeceğini kabul etmek gerektiğini ve bu 

yüzden aşırı enformasyon yüklemesi sorunu yerine enformasyonun aşırı tüketimine 

(information overconsumption) odaklanmak gerektiğini iddia eder. Enformasyon 

yüklemesinin belirtileri olarak, örneğin tıka basa dolu olan e-posta kutusundaki 

mesajlara cevap verememe veya Twitter gibi sosyal ağlarda tweet-durum 

güncellemelerine ayak uyduramama gibi hususları “dijital elitin yaygın ifadeleri” olarak 

suçlayan Johnson’a göre enformasyon kendisinin tüketilmesi için insanları 

zorlamadığını, “Enformasyon kızarmış tavuktan daha özerk ve irade sahibi bir şey 

değildir. Sizi nasıl etkilediğinin farkında olduğunuz sürece sizi hiçbir şekilde 
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zorlayamaz. Herhangi biri insanın kavrayabileceğinden daha fazla insan bilgisi 

(knowledge) ve deneyimi her zaman olmuştur. Sizi aşırı derecede rahatsız edici 

bulduğunuz şeye çeken, enformasyonun miktarı değil, sizin enformasyon kullanma 

alışkanlığınızdır.” şeklinde ifade eder. Bu yüzden yazar, “Enformasyon yükü sorun 

değildir. Sorun, enformasyonun aşırı tüketimidir (overconsumption). Çok fazla 

enformasyonun, modern ve daha rasyonel (akılcı) bir şekilde alımının yönetilmesi 

bakımından aşırı enformasyon tüketimi, bizim enformasyondan yararlanmamız 

bakımından seçici olmak adına yeni yollar bulmamız gerektiğini gösterir.” 

değerlendirmesinde bulunarak, enformasyon diyetinin “gıda kıtlığından bolluk ülkesine 

dönüşen bir ülkedeki diyet dalgası gibi… tükettiğimiz enformasyon için kendi 

kendimize sorumluluk almaya başlamamız” gerektirdiğini belirtir. Bu noktada Johnson 

tüketime bağlı olarak enformasyon diyetinin, “a) bireylerin enformasyonun kendilerine 

nasıl sağlandığını ve b) kendilerini nasıl etkilediğini düşünmeleri, c) enformasyonun 

olumsuz etkilerini gidermeleri ve d) olumlu yanlarını geliştirmeleri için e) neler 

yapabileceklerine dikkatlice bakmaları anlamına geldiğini” söyler. Ancak Johnson, 

doğru diyetin sadece “spam mesajlara karşı iyi filtreme” gibi teknolojilerle değil, aynı 

zamanda insanların yeni düşünme biçimleri ve başa çıkma yollarına sahip olmasıyla 

başarılı olacağına inanır (Johnson, 2015: 25-27). 

Johnson, enformasyon diyeti için iki yöntem önerir. Bunlar; infovejetaryen ve veri 

gazeteciliği yöntemleridir. Besin piramidinin en alt katı içinde beslenen insanlar için 

kullanılan vejetaryen kavramının enformasyon tüketimindeki eşdeğer düzeyi olarak 

kullanılan infovejetaryenler, vejetaryenlerin tüketim ve etik alışkanlıklarını 

enformasyon dünyasına taşımaya çalışan kişiler olarak görülür. Vejetaryenlik gibi 

bilinçli tüketimi gerektirdiği belirtilen infovejetaryen olmanın, “doğru bilginin nereden, 

ne şekilde elde edilebileceği ve nasıl kullanılabileceğini bilmek” adına veri okuryazarı 

olabilmekten geçtiği ve aşırı işlem görmüş enformasyon tüketiminden uzak kalmak 

gerektiği önerilir (Johnson, 2013: 130-135’den Aktaran; Özcan, 2019: 44). İkinci 

yöntem olarak kökü çok gerilere dayansa da 21. Yüzyıla yapılanan ve terminolojisi 

şekillenen veri gazeteciliği ise, araştırmacı gazeteciliğin dijitalleşen çağla uyumuyla 

birlikte (Dağ, 2015: 4, 12), “gazetecilik faaliyetleri çerçevesinde veriyi toplama, 

temizleme, düzenleme, analiz etme, görselleştirme ve yayınlamadır. Daha özlü bir 

şekilde ifade edilirse, verilerin bilgi temelli elde edilmesi olarak tanımlanabilecek veri 
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bilimi bağlamında gazetecilik uygulamalarının gerçekleştirilmesidir.” (Howard, 2014: 

4). Bir anlamda, tek başına anlamlı olmayan verileri bir araya getirerek anlamlı hale 

getirme ve bundan haber üretme işidir (Çelik, 2018: 171). Veri gazeteciliğinin birinci 

mantığı veri baskısından muzdarip insanların herşeyi anlamaları için profesyonel 

gazetecilerin yardımına ihtiyaç duymalarıdır. İkincisi ise veri devrimi sayesinde 

gazeteciliğin toplum için şeffaf ve açık kaynaklı olmasını sağlaması ve herkesin 

hikâyenin/haberin hammaddesine ilk elden erişebilmesini mümkün kılmasıdır. İlk 

aşamada anlaşılmaz ve kafa karıştırıcı verilerin yorumlanması ve anlamlı bilgiye 

dönüştürülmesi özel uzmanlık gerektirir. İkincisinde veriler şeffaftır ve tek gereken 

hedef kitlelerin bunlara erişebilmeleridir (Hammond, 2016: 5).16 

2- Yeni İletişim Araçlarının Doğru Kullanılarak Dijital Olanaklardan 

Yararlanılması Önerileri: Aşırı enformasyon yüküne karşı yeni iletişim ortamı 

özelinde bireylere; 1- kendilerine ulaşan enformasyon miktarını azaltmaları ve 2- 

enformasyonu işleme yeteneklerini geliştirmeleri şeklinde ana öneri sunulur. 

Yeni iletişim araçlarının doğru kullanımı ve dijital olanaklardan yararlanmak 

adına yapılan öneriler: 

- Çeşitli uygulamalar ve sosyal ağlardan gelen bildirimleri bireyler 

engellemelidirler ve iPhone gibi teknolojileri çalar saat olarak kullanmayı 

bırakmalıdırlar. Çünkü bildirimler insanların dikkatini asıl işleri ve 

faaliyetlerinden sosyal ağlara ve e-postalara kaydırır. İnsanlar, uyandıklarında 

telefonlarında ilk gördükleri şey bu tür bildirimler olur. Kullanıcılar e-

postalarını hemen kontrol ederler (https://en.m.wikipedia. org, 2020: 

https://en.m.wikipedia.org/wiki/ Information_overload). 

- -İnsanların dikkatleri belli bir sınıra kadardır. Bu yüzden bireyler kendileriyle 

alakalı veya ihtiyaç duydukları mesajlara odaklanmalıdırlar (Heylighen, 2002: 

24). Örneğin e-postanın dikkat dağıtıcı unsurları kullanıcılar sınırlanmalıdırlar. 

Gmail Inbox Pause eklentisi gibi İnternet uygulamaları ve eklentileri 

kullanılmalıdır. Bu tür dijital olanaklar örneğin gelen e-posta sayısını azaltmasa 

da, gelen kutusunu duraklatmak ve istenilen içerikleri düzenlemek için 

elverişlidirler. 
                                                            
16 Veri gazeteciliği türünün çeşitli boyutları ve sorunları tezin ilgili bölümünde detaylarıyla açıklanmıştır 
(Bkz. 2. 3. 5. 2. 2. 3. 2). 
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- Facebook gibi sosyal ağlarda kullanıcılar arkadaşlık önceliklerine göre 

güncellemeleri düzenlemelidirler. Daha az öncelikli kullanıcılardan 

(arkadaşlardan) gelen güncellemeleri gizlemeleri veya arkadaşları olmayan 

kişileri listelerinden silmeleri gerekir. Bu tür platformlardaki kullanıcılara 

genel olarak paylaşılan kişisel enformasyon miktarını daraltmaları veya 

hesaplarını devre dışı bırakmaları tavsiye edilebilir (https://en.m.wikipedia.org, 

2020: https://en.m.wikipedia.org/wiki/ Information_overload). 

- -Bireyler dikkati sürekli dağıtan birçok mesaj ya da seçeneklerin önemini 

derecelendirebilirler. Böylelikle kendileriyle ilgisiz içerikleri ayrıştırmalıdırlar. 

Örneğin, bir kişinin satın almayı planlamadığı ürünlerle ilgili ticari duyurular 

şeklinde iletilen mesajlar, öncelik listesinin en altında sınıflandırılabilir 

(Heylighen, 2002: 24). 

d) Günlük Görevlerin Planlanması: 

- İnsanlar kafalarındaki düşünceleri, planları ve görevlerini bir yere not 

etmelidirler. Bu öneri, bir kişinin beyin dökümü yapması ve zihnini 

temizlemesi gibi benzetmelerle adlandırılır. Yani insanların zihinsel olarak 

gereksiz yere yorulmadan faaliyetlerini daha rahat yapabilecekleri ifade edilir. 

Çünkü günlük görevler böylelikle kategorileştirilmiş, önceliklendirilmiş ve 

tamamlanma durumu denetlenebilir hale getirilir. 

- İnsanlar günlük faaliyetleri ve görevlerini yerine getirdikleri sırada kendilerine 

en az ikişer dakikalık zaman ayırmalıdırlar. 

- Bir kişinin yerine getirmesi gereken çeşitli görevler arasında benzerlikler 

olabilir. Söz konusu görevler bir araya getirilerek tek bir göreve 

dönüştürülmelidir. Birden fazla görev aynı anda yapılmaya çalışılmamalıdır. 

- -İnsanlar zamanı kendi karar, görev ve faaliyetlerini önem sırasına göre 

planlayarak kullanmalıdırlar (https://en.m.wikipedia.org, 2020: 

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Information_overload). 

e) Bilimsel Çabalar: The Information Overload Research Group (IORG) 

Örneği 

Aşırı enformasyon yüklemesine karşı çeşitli alanlardan araştırmacılar, 

uygulayıcılar ve teknoloji uzmanlarının bir araya gelmesiyle oluşturulmuş ‘Aşırı 
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Enformasyon Yüklemesi Araştırma Grubu/The Information Overload Research Group’ 

(IORG) kurulmuştur. “Dünya çapında enformasyon alanında çalışanların üretkenliği ve 

yaşam kalitesini azaltan bir sorun olarak aşırı enformasyon yüklemesini azaltmayı” 

hedefleyen IORG, Ocak 2007'de Washington Redmond'da düzenlenen iki günlük bir 

atölye çalışmasının sonucunda Nathan Zeldes ve Jonathan Spira’nın öncülüğünde 

kurulmuş bir oluşumdur (IORG, 2020). Kuruluşun http://iorgforum.org/ adlı web 

sitesinde, ana konu ekseninde elektronik mail teknolojisinin dikkat dağıtıcı etkisini 

çözüme kavuşturmaya odaklı olarak 26 araştırma makalesini içeren bir bölüm 

sunulmuştur (Johnson, 2015: 26 ve IORG, 2020). 

Mücadele olanaklarında çeşitli sınırlılıklar ise şu şekilde özetlenebilir: 

a) Eğitim ve Öğrenmeyle İlgili Engeller 

Eğitim çerçevesinde mücadelenin sınırlılıkları; a) yaşam boyu öğrenmeyle de 

ilişkili olarak yüksek akademik kariyer yapan kesimlerin üstlenmesi gereken görevlerin 

karmaşıklığı, b) enformasyon-bilgi tabanlı sektörler ve kuruluşlarda çalışmaları 

(Williamson, vd.,2012), c) biyolojik olarak insan beyninin bilgiyi depolama ve 

işlemedeki yetersizlikleri ve d) özümsenebilecek bilgileri birbiriyle ilişkilendirme 

açısından yaşadıkları eksiklikler olarak özetlenebilir. 

Şöyle ki, “eğitimin üniversite bittikten sonra bitmeyecek bir süreç olması” 

bağlamında toplumun çalışan kesiminin “mesleki ve toplumsal güncel gelişmeleri takip 

edebilmeleri için yaşam boyu bir eğitim ihtiyacı” olduğuna dair bir vurgu (Heylighen, 

2002: 22-21), Williamson ve diğerlerine göre enformasyon yükü sorununu üretebilen 

başka süreçleri akla getirir. Araştırmacılara göre, aşırı enformasyon yükü sorunu ile yaş-

üniversitede öğrenim yılı şeklindeki demografik değişkenler arasında pozitif 

korelasyonlar vardır. Bireyler akademik kariyer yaparak kendilerini geliştirdikçe ve yaş 

oranları arttıkça iş hayatı ve gündelik yaşamlarında fayda ve kazanç sağlamaya yönelik 

talepleri artar. Bu taleplerin çoğu bilgi ve enformasyonla ilişkilidir. Akademik kariyer 

yapan öğrenciler veya çalışanların karmaşık görevleri üstlenmek zorunda kalmaları ve iş 

hayatlarında yoğun bilgi-enformasyona dayalı kurum ve kuruluşlarda çalışmaları bu 

durumun temel nedenleri arasındadır. Bu süreçteki kişilerin aşırı enformasyon yükü 

algıları bu yüzden artar (Williamson, vd.,2012). Yöneticilik, akademisyenlik, 
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araştırmacılık ve mühendislik vb. benzeri alanlarda çalışan insanlar AEY sorununu 

yaşayan en eğitimli kesimi oluştururlar. 

Bu çerçevede eğitim konusunun nitel boyutlarını teşkil eden en kritik bir konu 

öğrenme biçimidir. Bu yüzden eğitim, enformasyon toplumundaki bireylerin içinde yer 

aldıkları bilişsel karmaşıklıkla mücadele etmelerinde gerekli, fakat yetersiz bir yoldur. 

Toplumların en eğitimli kesimini örnekleyen ve aşırı enformasyon yükü algısını 

yaşadıkları varsayılan yöneticiler, akademisyenler, bilim insanları, mühendisler vs. gibi 

kişiler objektif karar alma becerilerine sahiptirler. Fakat etkili bir şekilde 

özümseyebilecekleri bilgileri birbiriyle ilişkilendirme açısından bir takım eksiklikler 

yaşadıklarının öznel olarak bilincindedirler. Ayrıca eğitimin, enformasyon çokluğunun 

üstesinden gelmede yetersiz kalmasının bir diğer nedeni biyolojiktir. Yani insan beyni, 

bilgiyi depolama ve işlemede sınırlı bir kapasiteye sahip bir organdır (Heylighen, 2002: 

22). 

Bu faktörler çerçevesinde AEY, enformasyon ve bilgi edinme sürecini olumsuz 

etkileyen, özellikle yükseköğrenim sırasında öğrenme ve araştırma sürecini aksatarak 

olumsuz duyguların artmasına yol açan bir sorundur. Türkiye’de İstanbul Üniversitesi 

Enformatik Bölümü lisansüstü programında eğitim gören 50 öğrencinin, Google Docs 

üzerinde düzenlenen “Aşırı Bilgi Artışı Anketi”ne verdiği yanıtların sonuçlarına göre, 

başlangıç aşamasında sevinç, heyecan ve merak duygularının aşırı bilgilenmeyle birlikte 

giderek azaldığı; ilerleme-ayrılma aşamasında ise kararsızlık, çaresizlik, karamsarlık ve 

bunalma hissinin arttığı gözlenmiştir (Özdemir ve Gülseçen, 2015: 343-336). 

b) Bilgi-İşlem Teknolojilerinin Kullanımı ve İnsan Zihninin Durumuyla İlgili 

Engeller: 

Heylighen’in “enformasyon patlaması” olarak değerlendirdiği “enformasyon 

yükü” konusuyla ilgili mücadele için önerilen üç husus; 1) bireysel insan zihni, 2) 

dikkatin verimli paylaşımını sağlayacak ekonomik ya da sosyal kurallar, 3) insanın 

karar alma süreçlerini destekleyecek bilgisayar sistemleri şeklindedir. Ancak yukarıdaki 

her bir önerinin enformasyon patlamasıyla mücadelede yetersiz kalacağı belirtilir. 

Sadece, her üç önerinin birlikte işlev göstermesiyle birlikte karmaşıklıktaki artışın kısa 

süreli olarak azabileceği düşünülür. Heylighen, söz konusu süreçler arasında sinerji 
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kurularak birbirlerinin çözüm kapasitesini arttıran bir sistemle birleştirilmesi gerektiğini 

savunur. 

Heylighen’e göre bireyin enformasyon işleme kapasitesi çok sınırlıysa veya bu 

bağlamdaki sorunlara karşı bir çözüm üretemiyorsa o zaman bilgisayar teknolojisinin 

yardımıyla enformasyon patlamasına karşı mücadele etmek gerekebilir. Sözgelimi 

karmaşıklığı elemeye yardımcı olabilecek bir bilgisayar programı yapılabilir 

(Heylighen, 2002: 30-27). Fakat bireyin karmaşık bir nitelik taşıyan evreni, insan 

ilişkilerini ve kendi dışındaki dünyayı, ancak zihninde sistemli bir düzene sokarak 

anlayabileceği (İnceoğlu, 2011: 51) belirtilir. Buna karşıt bir yaklaşım olarak, insan 

beyninin, enformasyonu depolama ve işlemede sınırlı bir kapasiteye sahip bir organ 

olduğu (Heylighen, 2002: 22) öne sürülür. Bu durumda hem teknolojik destek hem de 

insan beyninin enformasyonu işlemesi açısından sınırlılıklar iç içe geçerler. 

c) Enformasyon Diyeti Yönteminde Engeller: 

Enformasyon diyeti çerçevesinde önerilen infovejetaryen olmak ve veri 

gazeteciliği çerçevesinde çeşitli tartışmalar vardır. İki önerinin birlikte değerlendirilmesi 

düşünülürse, infovejetaryen olmak açısından enformasyon yığınını süzgeçten geçirme 

ve tasnif etme yeteneğini kazanmak açısından bireylerin birer veri okur-yazarı olarak, 

“gerçeklerden uzak kalmamak adına bilgi kaynağına yakın olmak, enformasyon 

yığınları arasında arama yapmak, enformasyonu işleme tabi tutmak, süzgeçten geçirmek 

ve üretip sentezleyebilmek gerekliliklerinin” (Johnson, 2013: 130-135’den Aktaran; 

Özcan, 2019: 44) gazetecilerin öncülük yapacağı veri gazeteciliğiyle ilgili bir takım 

eleştiriler çerçevesinde belirtilen çeşitli sorunlarla birlikte nasıl mümkün hale geleceği 

tartışılır.  

Çünkü veri gazeteciliği büyük veriyle de bağlantılı olarak, 1- kullanıcılar için 

gizlilik, şeffaflık, güvenlik, özerklik sorunları, 2- enformasyon güvenliği sorunu, 4- veri 

manipülasyonu, 3-kamu verilerinin genellikle çeşitli hükümetler ve politik kuruluşlar 

tarafından medyayaya sağlanması veya 4-haber kuruluşlarınca kitle kaynak, veri kazıma 

veya başka yollarla toplanması gibi etik bakımından sorgulanır haldedir. Keza 

gazetecilerin bu problemler çerçevesinde veriyi nasıl elde edecekleri ve veriyle ilgili 

yenilikleri nasıl belirleyecekleri kritik bir konudur. Ancak diğer yandan büyük veri 

olgusunun yukarıda sıralanan hususlarla birlikte açıklık ve öz sorumluluk gibi normlara 
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meydan okuduğu ve bu değerleri çelişkili kıldığı ve bu yüzden son zamanlarda çok 

tartışıldığı belirtilir (Richterich, 2018: 34; Lewis ve Westlund, 2015: 459).  

Baudrillard, “aşırı haberin” olduğu bir ortamda enformatiğin “geçmişte kalan 

verileri işleme konusunda sınırsız olanak” sunduğunu, fakat “yeni bir görüş ya da ortaya 

yeni bir irade koyulmasını sağlayacak bir düşünce biçimi konusunda” bunun böyle 

olmadığını belirterek, “Enformatikle birlikte çok yorucu bir döneme gireceğiz, öyleyse 

bunun aynı zamanda bir tükeniş dönemi olacağı söylenebilir.” (Baudrillard, 2015b: 128) 

yorumunda bulunur. 

Öte yandan veri gazeteciliği pratikleriyle anılan bu meselelerin yanında, aynı 

zamanda hedef kitle olarak izleyici/tüketicinin haberden nasıl yararlanacağı hususu veri 

gazeteciliği açısından düşünülmesi gereken bir durumdur. Uzun’a göre, sıradan bir 

yurttaşın ortalama bir günde haber okumaya/izlemeye ayıracağı zamanın sınırlı olduğu 

düşünüldüğünde, insanların karmakarışık bir haber okyanusunda gereksinim duydukları 

habere ulaşmak için bir rehberliğe ihtiyaç duyacakları açıktır. Bu yüzden Uzun, 

herhangi bir kişi, “Gereksinim duyduğu haberlere en hızlı biçimde hangi siteden, nasıl 

ulaşacaktır? Hangi sitenin içeriği güvenilirdir, hangi site hızlı habercilik” yapar? “Aldığı 

enformasyonu yorumlayabileceği, değerlendirebileceği bilgiyi hangi siteden 

edinecektir?” (Uzun, 2006: 644) şeklinde sorular yöneltir. Bu bağlamda veri gazeteciliği 

bir takım sorunlarla iç içeyken, enformasyon diyeti yapan “bilinçli ve seçici” bireylerin 

veri ve enformasyon açısından “doğru ve sağlıklı” verilerden oluşturulmuş 

enformasyona dayalı haberleri tüketeceğine dair bir kanıya varılıp varılamayacağı soru 

işaretidir.17 

d) Yeni Medya Kullanımı ve Çevrimiçi İçerikten Yararlanma Açısından 

Temel Engeller: 

Enformasyon Diyeti modelinin önerileriyle ilgili sorun alanlarını da ilgilendirecek 

şekilde medya kullanımı ve içeriklerinden faydalanmanın bir takım tartışmalarla 

değerlendirilebildiği söylenebilir. Söz konusu değerlendirmeler yeni medyanın kaynak 

ve içeriklerinin; 1) deneyim ve eylemden kopukluğu (Thompson, 2008: 315-316), 2) 

                                                            
17 Ayrıca tezin ikinci bölümünde ‘Aracı Dijital Uygulamalar ve Veri Gazeteciliği Türü’ kısmında 
tartışılan ‘haberi kişiselleştirme’ teknolojileriyle bağlantılı bir takım ekonomik, siyasal ve sosyal sorunlar 
ile haber olgusunun sorunlu niteliği karşısında enformasyon diyeti çerçevesindeki öneriler ve 
uygulamaların ne kadar yeterli olacağı bilinmez (Bkz. 2.3.5.2.2.3.). 



140 
 

izleyici/okurun araç ve içerikleri seçim ve yararlanmada yaşadığı sınırlılıklar, 3) 

filtreleme teknolojileri ve aracılarının yarattığı riskler ve 4) enformasyonu karmaşık 

kullanım ve basit kullanım paradoksu (Dijk, 2018: 302-305, 323-349, 417) şeklinde 

özetlenebilir. 

1- Deneyim ve Eylem Kopukluğu: Medya, bireylerin gündelik yaşam 

mekânlarında pek karşılaşmaları olası olmayan olay ve olgulara ekrandan tanıklık etme 

durumu yaratır. Günümüzde deneyimle kapasitesinin karşılaşma eylemiyle bağlantısı 

koparılmıştır. Deneyimleme kapasitesinin karşılaşma eylemiyle bağlantısı artık 

kalmamıştır (Thompson, 2008: 315-316). Ekranlar özelinde enformasyon yüklemesinin 

çokluğu bağlamında kişilerin doğrudan kişisel deneyimleri ve etkileşimlerinin yerini 

giderek, genellikle bir başkasına ait bir cam ve kamera lensinin arkasından gözlemleme 

ve dolayımlanmış etkileşimin aldığı söylenebilir. İnsanların kendilerini kişisel 

deneyimleri ve diğerleriyle doğrudan paylaştıkları deneyimler için daha az alan tanıyan 

bir yapay gerçeklik içerisinde yaşıyor gibi hissetmeye başlama tehlikesi mevcuttur. 

İnsanlar giderek az ya da çok sınırlı iletişim kapasitesine sahip pek çok medya 

tarafından üretilen imgelerin doğası ve niteliğine bağımlı hale gelmiştir. Örneğin bir 

futbol maçına gitmek aynı maçı televizyonda seyretmekten tamamen farklıdır. Alışveriş 

için dışarı çıkmak çevrimiçi alışverişle kıyaslanamaz. Bir arkadaşla buluşmak hayal 

edilebilen en iyi videofon ile iletişim kurmaktan farklıdır (Dijk, 2018: 300). 

2- Yeni İletişim Araçları ve İçeriklerini Seçim ve Yararlanma18 Sınırlılıkları: 

Yeni medya ortamında enformasyon yüküne karşı iki çözüm yöntemi vardır: İlki seçici 

algı (algıda seçicilik) ve biliştir. Seçici algı enformasyonun bir bölümünün gözardı 

edilmesidir. İkincisi ise taramadır. Tarama, internet kaynak ve mesajlarının oldukça 

seçici ve yüzeysel bir biçimde okunması anlamına gelir. 

Seçici algı çözümü kapsamında, bireyler, nicelik olarak artan medya ve mesajların 

(internetteki kanal-site sayısının çokluğu gibi) sadece çok ufak veya dar bir kısmını 

kullanabilirler. Hatta neredeyse hiç kimsenin kullanmadığı platformlar vardır. İçerik ve 

platformun çok olduğu bu aşırı bolluk içerisinde portallar, arama motorları ve 

yönlendirme servisleri seçim yapmanın bir aracıdırlar. İkinci çözüm olarak sunulan 

tarama (internet ortamında) ise, her bir girdi için daha az zaman harcamayı sağlar. 
                                                            
18 Tezin ilgili kısmında seçicilik kuramları ve haber enformasyonunu tüketim biçimleri açısından seçicilik 
davranışlarına geniş bir şekilde yer verilmiştir (Bkz. 2. 3. 5. Haber Tüketim Biçimleri). 
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Tarama sayesinde düşük öncelikli sinyaller göz ardı edilir. Mümkün olduğu kadar ilgili 

ve çok kaynağı tanıma çabası içerisinde web platformları ve bağlantılara hızla göz 

gezdirilir. Pek çok web sayfasına on saniye veya daha kısa bir sürede bakılır. Fakat 

tarama, günümüzde gerekli olsa da, nicelik için nitelikten ödün verilerek daha bölünmüş 

ve yüzeysel bir okumaya yol açar. İnsanlar aşırı enformasyon ve iletişim yükünü 

azaltmak için tarama yöntemini kullandıkça ekranlarında beliren yeni enformasyon 

uyartıları tarafından sürekli dikkatleri dağılır. Bu da öğrenme odağı ve kitaplar gibi 

doğrusal metinleri “derin okuma”yı feda etme demektir (Dijk, 2018: 302-303, 323-349).  

Diğer yandan kişinin kendine özgülüğü ve tutumu, niteliği, enformasyon işleme 

kapasitesinin sınırı, becerisi, deneyim düzeyi ve motivasyonu gibi belirli kısıtlayıcı 

faktörler (Mengis, 2015: 221) bu süreçte gözardı edilmemelidir.  

3- Filtreleme Teknolojileri ve Aracılarının Yarattığı Riskler: Enformasyon 

yüklenmesiyle ilgili teknik çözümler hızla geliştirilmiş ve sunulmuştur. Gelen 

enformasyon ve mesajları filtrelemek için pek çok enformasyon aracısı ve arama 

motoru piyasada mevcuttur. Bu teknikler enformasyon ve ağ toplumunda şart haline 

gelecektir. Ancak burada belirleyici önemi olan konu bu gibi araçların ne boyutta 

kullanılacağıdır. Bu araçlarla ilgili çok temel sonuçları olan üç risk mevcut olduğu için 

bunlara tamamen de güvenmemek gerekir. Bu riskler; 1- enformasyon aracılarının 

zekasına (yapay zeka) fazla güvenmenin kişinin yargılama yeteneğini zayıflatması, 2-

seçeneklerin sayısız bağlama göre farklılık göstermesi durumunda tamamen önceden 

programlanmalarının imkansızlığı, 3- kişilerin kendilerini belli başlı veya tek bir 

enformasyon ortamına alıştırarak yeni ve alternatif bağlantılardan uzaklaşmaları, 4- 

kayıt sistemlerinde kişilerin tercih ve özelliklerinin yer almasıyla birlikte özel hayatın 

gizliliğinin ihlali ve 5- bununla bağlantılı olarak otoriteler ve şirketlerin kişisel verilerle 

ilgilenmeleridir. Bu yüzden de bu sistemleri ciddiyetle ve seçici bir şekilde ve 

sistemlerin attığı her adım ve aldığı her önemli karar üzerinde kontrol sahip olacak 

biçimde kullanmak gerekir.  

4- Yeni Medyada Enformasyonu “Karmaşık Kullanım” ve “Basit Kullanım” 

Paradoksu: Diğer bir faktör, yeni medya kullanım biçimleri ilişkisi çerçevesinde 

enformasyon algısal ve zihinsel süreçleri karmaşıklaştırması ve basitleştirmesi 

paradoksudur. Yeni medya kapasitelerinin optimum kullanımını gerçekleştirmek için 



142 
 

insanların kendilerini görsel, sözsel, işitsel, mantıksal ve analitiksel olarak geliştirmeleri 

bir gerekliliktir. Birçok kişi için bu fazla zahmetlidir. Bu yüzden de aslında yeni 

medyanın optimum kullanımı çok taraflı zihinsel gelişim ve insanların kapasitelerinin 

çok işlevli olarak kullanımını gerektirir. Yeni medyanın optimum seviyede 

kullanımından ziyade basit ve yüzeysel kullanım da mümkündür. Ancak bir yandan 

yeni medyanın insan algısı ve zihinsel veri işleme süreçlerini bir yandan 

karmaşıklaştırması ve diğer yandan basitleştirmesi şeklinde bir ikilem doğar. 

Yükseköğretim görmüş kişilerin ilk etkiyi tercih ettiği, düşük eğitim seviyesine sahip 

kişilerin tahminen ikinci etkiyi seçtiği varsayılır. Böyle olursa, kullanım uçurumu gibi 

bir sorun doğar (van Dijk, 2018: 304-305, 417).  

2.2. MEDYADA AEY OLGUSU VE HABER 

Enformasyon toplumunda “aşırı enformasyon” olgusu, zamanımız gazeteciliğinin 

çok daha ötesine yayılmıştır. “Aşırı enformasyon” fenomeninin gazeteciliğin hem 

nedeni hem de sonucu olduğu belirtilerek günümüzün refah toplumlarının kitle medyası 

mesajlarını basitleştirme ve bunlara duygusal anlamlar yüklemeye zorlayan “bilişsel 

aşırı doz” durumuna gömülmüş halde (Morresi, 2006: 111) olduğu ileri sürülür.  

AEY ile ilgili enformasyon bilimi, yönetim bilişim sistemleri (MIS), örgütsel 

iletişim, tüketici davranışı, pazarlama, muhasebe alanlarında araştırmalar vardır. Fakat 

bir iletişim veya gazetecilik bilimi bakımından haber içeriğinin genel ekosistemiyle 

ilgili çalışmalar sınırlı (Eppler ve Mengis, 2004; Goyanes, 2014: 619; S. K. Lee, Kim ve 

Koh, 2016: 2) ve bu yüzden oldukça şaşırtıcıdır (Ji, Ha ve Sypher, 2014: 700). Söz 

konusu kısıtlılığın nedenlerinden birisi internet yaygın olmadığı zamanlarda haber 

tüketicilerinin uzun bir dönem gazete, radyo veya televizyon haber kaynaklarını 

kullanmakla yetinmeleridir. Ancak kablolu haber medyasının benimsenmesiyle 24 saat 

haber yayıncılığı sisteminin kurulması haber kaynaklı içerikte bir artışı meydana 

getirmiştir. Ayrıca ulaşılabilir haber miktarı; çeşitli haber yorumları ve açıklamaları 

içeren programların çoğalması ve haber kanallarının saatlerinin doldurulması yoluyla 

büyük oranda artmıştır (S. K. Lee, Kim ve Koh, 2016: 2). Pew Araştırma Merkezi’nin 

ABD’de yaptığı araştırmaya göre, Amerikalıların % 46'sı günde ortalama 4 ila 6 medya 

platformundan haber tüketirler. Sadece % 7’si haberleri tek bir medya platformundan 

edinir (Purcell, vd., 2010: 2). Haber erişimi için birçok platformu kullanmak 
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günümüzde küresel bir eğilim olarak görülebilir. ABD’de 10 yetişkinden 9'u kablolu 

TV, web sitesi, radyo, yerel ve ulusal gazete gibi çoklu platformlar yoluyla haber 

içeriğine erişir (S. K. Lee, Kim ve Koh, 2016: 3). Bennett’a göre haber tüketicileri her 

gün “yüzlerce dramatik kapsül” gibi birçok haber tarafından enformasyon 

bombardımanına tabi tutulurlar. Yazara göre bu haberler doğru olsalar da bölümlere 

ayrılmış ve bağlantısız olaylardan oluşur (Bennett, 2000: 129). Çevrimiçi ve çevrimdışı 

çeşitli medya kuruluşları aracılığıyla o kadar çok haber mevcuttur ki, günün tüm 

erişilebilir haberlerine kimse yetişemez (Beam ve Kosicki, 2014: 72). 

Haberler artık standart bir işlem mekanizması yoluyla üreticiden tüketiciye basit 

bir şekilde ulaştırılmakla sınırlı değildir. Haberler hem üretici-tüketici hem de 

tüketicilerin kendi arasında sürekli paylaştığı bir üründür. Bu yeni haber medyası 

ortamının dinamiklerini anlamak gerekir (Associated Press, 2008: 50). Bazı bilim 

adamları haber içeriğinin her zaman ve her yerde olabileceğini “ortam haberi” şeklinde 

tanımlayarak, haber tüketim davranışını teorize etmeye çalışmışlardır (Goyanes, 2014: 

619). Ortam haberi çerçevesinde, çoğu insanın haber okuması veya (Narin, 2018: 233) 

haber tüketiminin, CNN gibi yayın kuruluşları ve bağımsız internet şirketlerinin 

haberleri de dâhil olmak üzere birçok haber kaynağının çeşitli içeriklerinin en açık bir 

şekilde sosyal medyanın simgelediği küresel haber ortamları (bloglar, sosyal ağlar) 

vesilesiyle her zaman ve her yerde aynı anda bulunabilen bir süreçle ilişkili hale geldiği 

(S. K. Lee, Kim ve Koh, 2016: 2) söylenebilir. Haber tüketicileri neredeyse her zaman 

ve her yerde, çeşitli teknolojiler ve platformlardan (televizyon, İnternet, mobil cihazlar, 

radyo ve daha pek çok ortamda) haber seçimi yapabilecekleri ve elde edebilecekleri 

imkâna sahiptir (Associated Press, 2008: 37). Örneğin akıllı cep telefonlar ve mobil 

internetin hızlı gelişimiyle birlikte, giderek artan sayıda kişi, haberleri cep telefonlardan, 

akıllı saatlerden veya tablet gibi diğer taşınabilir cihazlardan edinmeye başlamıştır 

(Narin, 2018: 233). Ayrıca, haber tüketicileri günümüzde, haberleri toplama, dağıtma ve 

bulma sürecinde doğrudan ya da dolaylı olarak haber yayıncılığı ya da üreticiliği rolünü 

üstlenebilirler.  

Haberin değişen mevcudiyeti, içerik tüketimi bağlamında haber sürecini çalışmak 

için bir ihtiyaç sunar (S. K. Lee, Kim ve Koh, 2016: 2). Zira insanların habere daha 

fazla ulaşabilir oldukları günümüzde, haberden aşırı bunalmaları ve kaçınmaları bir 

ironi gibidir (Song vd., 2016: 1). Toplumda haber ve enformasyon miktarındaki artış, 
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insanların psikolojik olarak ‘aşırı yüklenilmiş’ durumda oldukları iddialarını tetikler 

(York, 2013: 282). Haber izleyici/takipçileri çok fazla haberle karşı karşıya kalırlar ve 

bunları alma ve değerlendirmekten yorulurlar. İnsanlarda bu durum zihinsel yorgunluk 

ve haberlere karşı memnuniyetsizlik yaratarak haberleri analiz etme ve yorumlama 

çabalarının azalmasına yol açar (Song vd.,2016: 15). Ayrıca izleyici/takipçiler ya da 

tüketiciler, istedikleri nitelikte haberleri bulmakta zorlanırlar (Holton ve Chyi, 2012: 

619). Günümüzde gazeteler, televizyon programları veya web siteleri, 

okuyucu/izleyici/takipçi açısından hayal kırıklığı yaratacak denli kaotik bir sistemin 

unsurları olarak değerlendirilir (Associated Press, 2008: 4). Basın, televizyon, radyo ve 

İnternet kaynakları yoluyla enformasyona kümülatif olarak maruz kalma, aşırı 

yüklenme olasılığını artırır (York, 2013: 289). 

Genel olarak aşırı enformasyon yükü, kullanıcıların etkili bir şekilde 

değerlendiremeyeceği oranda içerik miktarını algılamalarını ve olumsuz duygulara sevk 

edilmelerine yol açar. Bu tür içerikler teknolojik gelişmelerle sağlanabilse de, haber 

içeriği miktarının arttığı ve kullanıcılar açısından bir yük olduğu belirtilir. Pew 

Araştırma Merkezi, Amerikalı yetişkinlerin yüzde 38'nin aşırı enformasyon yükünü 

haber içeriğinin miktarı açısından algıladığını açıklamış ve özellikle haberdeki aşırı 

enformasyon yükü seviyesinin kadınlar ve 25 yaştan daha genç ve 50 yaştan daha yaşlı 

insanlarda daha yüksek olduğunu belirtmiştir (S. K. Lee, Kim ve Koh, 2016: 3). 

PEW’in 1998-2008 yılları arasını kapsayan medya tüketim araştırmalarında, 

ABD’lilerin aşırı enformasyon yük algısındaki değişim aşağıdaki grafikte yer 

verilmiştir. Araştırma merkezinin iki yılda bir anket tekniğiyle ulusal çapta elde ettiği 

veriler; 1998, 2000, 2002, 2004, 2006 ve 2008 yıllarını temsil eder. Aşırı yük 

durumuyla ilgili eğilim hatları, yıllara göre karşılaştırmalı aşağıda olarak gösterilir 

(York, 2013: 283). 
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Kaynak: York, C. (2013). Overloaded by the news: Effects of news exposure and enjoyment on reporting 
information overload. Communication Research Reports, 30(4), 282-292.  

Şekil 2.1. PEW Verileri Işığında ABD’lilerin Aşırı Enformasyon Yükü Hakkındaki 
Açıklamalarının Yıllara Göre Durumunun Karşılaştırması (York, 2013: 283). 

York tarafından yayınlanan “Overloaded by the news: Effects of news exposure 

and enjoyment on reporting information overload” adlı çalışmada, 2008 PEW Bienali 

Medya Tüketimi Araştırması verileri üzerine ikincil bir analiz gerçekleştirilmiştir. 

Çalışmada habere maruz kalmanın aşırı yük hissiyle pozitif yönde ilişkili olarak arttığı 

görülmüştür. Haberlerden memnun olmak ise, aşırı yük hissiyle negatif yönde ilişkilidir. 

Haberden çok memnun olmak, fazla habere maruz kalma nedeniyle oluşan aşırı yük 

etkisini azaltıcı bir etkiye sahiptir (York, 2013: 282). 

Haber fazlalığı, tüketicileri potansiyel faydaları heba etmek pahasına bazı 

içerikleri düzenlemeye, karışıklıklarla mücadeleye, daha güçlü depolama metotları 

geliştirmeye, öğrenme tekniklerini değiştirmeye, ya da basitçe haberi tamamen 

görmezden gelmeye zorlar (Holton ve Chyi, 2012: 622). Ayrıca sadece haber 

okumaktan ziyade başka medya platformları, türleri ve içeriklerini “dağınık” bir şekilde 

tüketen bazı izleyici/takipçi/okuyucular da aşırı enformasyon miktarıyla karşı karşıya 

kalırlar. Bu durumdaki tüketiciler haber içeriklerindeki karmaşık kodları çözme ve 

işleme süreçlerinde kendilerini kaybolmuş hissederler (Goyanes, 2014: 622). 
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Türkiye’de Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde 200 öğrenciyle yapılan bir 

ankette, katılımcıların % 76.5’i medyada gereğinden fazla enformasyona maruz 

kaldıklarına inanırlar. Medya kaynaklı aşırı enformasyonun zihinsel yorgunluk, 

ilgisizlik ve kararsızlığa yol açtığına inananların oranı % 80’in üzerindedir. % 72.7’si 

günümüz medyasında aşırı enformasyonun tekrar, benzeşme, kalitesizlik ve kararsızlık 

oluşturduğunu düşünür. Gerçeğe ulaşmak için aşırı enformasyonun önemli ve gerekli 

olmadığına inananların oranı % 69’dur. % 76.5’i, bol enformasyonun tüketiciye 

katkısının olmadığına, güvenirliği azalttığına, yanlış ve eksik bilgilenmeyi artırdığına, 

rahatsız edici olduğuna ve gerçeği gizlemeye yol açtığına inanır (2013: 47, 51 - 53). 

2.2.1. Medyada Haber Çokluğuna Yönelik Çeşitli Değerlendirmeler 

Enformasyon çokluğuyla birlikte haber olgusuna dair tartışmalar 21. Yüzyıla has 

değildir. KİA’ların yaygınlaşması ve haberin gündelik hayatın bir parçası haline 

gelmesinden beri bu konu değerlendirilir. Yoğun enformasyon ortamı çerçevesinde 

haber enformasyonuyla ilgili argümanlar ağırlıklı olarak eleştireldir.  

Enformasyonun bir “meta” haline geldiği modern zamanda 

izleyici/okuyucu/tüketicinin bir dizi iletişim aracıyla çepeçevre kuşatıldığı bir ortamda, 

farklı kitle iletişim araçlarıyla yığınla iletilen farklı enformasyonun önemini yitirdiği 

(Eco, 1991a: 93-95) ileri sürülür. Ayrıca haber içeriğinin kendi gerçekliğinden 

saptırılarak olay örgüsü içerisinde ikincil öneme sahip olan popüler ve magazinel 

öğelerin bilinçli/bilinçsiz öne çıkarılması, haber içeriğinin popülerleştirilmesi, özellikle 

toplumun uzun dönemde televizyonda magazinleştirilmiş haber gibi türleri 

içselleştirerek talep eder hale gelmesiyle birlikte yaşamı anlamanın, bekleninin tersine, 

giderek daha da güçleştiği varsayılır (Ergül, 2000: 12). Öte yandan tüketicilerin 

dikkatini kazanmak için rekabetin daha da arttığı medya endüstrisinde (Lee, Kim ve 

Koh, 2016: 2) haber medyası şirketleri sınırsız miktarda haber dağıtırken (Song 

vd.,2016: 15) reklamcılar, gazeteciler, politikacılar ve entelektüeller kamunun dikkatini 

çekme çabasıyla hep daha “hiperbolik” mesajlar verirler (Morresi, 2006: 111). Diğer 

yandan modern insan, gazetecilik yapan araçlar yoluyla bir yandan fazlasıyla bir 

enformasyon bombardımanı ile karşılaşırken aynı zamanda yakın ve uzak çevresi ile 

uğraşabilme yeteneğine güvenebilmesinde bir azalma olur (Cohen, 1963'den Tokgöz, 

1981: 20). 
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Nitekim hem geleneksel KİA’lar hem de yeni medyayı ilgilendirebilecek şekilde 

haber enformasyonu; a) birbiriyle ilgisiz, bölünmüş veya parçalı yığınlardan oluşan (H. 

Schiller, 2005: 40-44), aşırı karmaşık (Dijk, 2018: 298-299), bağlamdan kopuk ve 

eylem olanaklarını soyutlaştırıp aşan (Postman, 2010: 78-82), bu yüzden ‘bilgi’ vermek 

bir yana (İçin Akçalı, 2003: 77), ‘reel hayatla dolaylı ya da dolaysız hiçbir bilgi 

sağlamayan” (Avcı, 1999: 84-85) yönündeki iddialar üzerinden değerlendirilir. Aynı 

zamanda b) reklamla iç içe geçmiş (H. Schiller, 2005: 40-44), magazin ağırlıklı (İçin 

Akçalı, 2003: 77), basitleştirilmiş, yararsız (Törenli, 2005: 190) olarak nitelendirilir. 

Diğer yandan c) küresel algı mücadelesinin birer aracı (Virilio, 2003: 108), olarak 

“manipüle edildiği” (Morresi, 2006: 54; Heylighen, 2002: 26-27), yapay olaylardan 

oluştuğu (Poyraz, 2002: 75-76) ileri sürülür. Son olarak d) “gerçekliğe ulaşabilmeyi”, 

eylem ve kolektif bir iradeye yönelişi olanaksız kıldığı, gündelik özelliğiyle olayları 

tarihselliğinden ve tözlerinden kopardığı (Baudrillard, 2015a: 72-73, 116) savunulur. 

Ancak bu iddialara rağmen e) haber enformasyonu çokluğunu demokratik toplumların 

bir özelliği olarak değerlendiren ve izleyici/okur/takipçi üzerinde etkisiz kalabileceğini 

düşünen bir yaklaşım da söz konusudur (Keane, 2010: 170-174). 

Enformasyon çokluğunu ilgilendirmesi açısından yukarıdaki değerlendirmelerin 

haber enformasyonunu; 1- bilgi sağlayıp sağlamadığı, 2-reklam ve magazin gibi 

yararsız içeriklerle ilişkili olup olmadığı, 3- algı aracı olarak manipüle edilip edilmediği, 

4-gerçekle sorunlu ilişkisi ve 5-demokratik toplumlardaki işlevi gibi çeşitli hatlar 

üzerinden yapıldığı söylenebilir. 

“Faydalı ve İşlevsel Bilgi” Bakımından: Geleneksel medya açısından Herbert 

Schiller, radyo ve televizyonlarda birbiriyle ilgisiz yığınla haberin çok hızlı bir şekilde 

sunulduğu veya gazetelerde “okuyucuyu reklamlara odaklama” maksadıyla haberlerin 

rastgele, bölünmüş veya parçalanmış bir şekilde yayınlandığı vurgular. Schiller, bu 

durumun “reklamla haberin içiçe geçmesi, yurttaşların bütünü kavramasını daha da 

zorlaştırması, gerçeklerin gizlenmesini kolaylaştırması, sorunların çarpıtılması, 

ilgisizliğin doğması, konu/olay veya meselelerin anlaşılmasının önlenmesi” şeklinde 

birtakım sonuçlara yol açtığını iddia eder. Yazar, haber medyasının yeni teknolojiden 

çok fazla faydalanmasıyla birlikte, “birbiriyle alakasız bilgi akışının yoğunluğunun 

hızla artması, bir bakıma haklı sayılabilecek bir şikayete, medyanın aşırı bir 

enformasyon yükü altında bulandığı yolundaki yakınmalara sebebiyet vermektedir. İşin 
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aslına bakacak olursanız… enformasyon akışında bir artma mevcut değildir. Nasıl ki, 

reklamlar işlenen her konunun arasına sokuşturulup dikkatler dağıtılıyor, her mesele 

sıradanlaştırılıyorsa, yeni iletişim teknolojileri de ıvır-zıvır haberlerin bir sel gibi 

medyayı basmasına, manayı arayan insanın bu arayışının daha umutsuz arayış haline 

dönmesine neden olmaktadır.” yorumunda bulunur (H. Schiller, 2005: 40-44). 

Berger, özellikle televizyon gibi kitle iletişim araçlarından yola çıkarak insanların 

“imge/görüntü bombardımanı” altında kaldığını belirtir. Günlük yaşamda imgeler-

şeyler, nesneler, görüntüler bir bütün ve sabit olmasına rağmen, televizyon tarafından 

sunulan dünyanın tamamlanmamış olduğunu ve sürekli olarak insanların inşa etmek 

zorunda kaldığını bildirir. Günlük yaşamdaki imgelere insanlar bir dizi, bütün ve 

insicamlı (tutarlı) uyarı ve tepkide bulunurken, sinema filmi gibi yapımlarda imgelerin 

bir görme yanılsaması yarattığını vurgular. Televizyon yüzünden insanlar günlük 

yaşamdan daha hızlı bir şekilde uzaklaştığı ve sahte dünyalara yolculuk yaptığını iddia 

eden Berger, “Burada, tanı(mla)yabileceğimiz imgeler/görüntüler yaratabilmemiz için 

mozaik biçimini alan ve her an inşa etmek, anlamlandırmak –yani bir anlam yaratmak-

zorunda olduğumuz ışık huzmeleriyle bombardıman altında tutulmaktayız….” diye 

yazar. Bunu “enformasyonu dayatan televizyon terörü” anlamında kullanan Berger, 

“Televizyon, terörü; enformasyonu bizden gizleyerek değil; bu enformasyonla bizi 

kıskıvrak yakalayarak –ve enformasyonu biçimi ve içeriğiyle dayatarak-üretmektedir. 

Böylelikle bocalamakta ve şaşkına dönmekteyiz.” diyerek, bir nevi “enformasyon yükü” 

sorununun kaynağı olarak “televizyonu” işaret eder (Berger, 1991: 37-40). Kısacası 

televizyonun yaşama girmesiyle birlikte sürekli bir öykü bombardımanıyla karşı karşıya 

kalınır. Televizyon sözde “gerçekçi” yapısına karşın, düşsel bir dünya sunar (Kaplan, 

1991: 129). 

Yeni medya açısından Dijk ise, “günümüzde akıllı telefon ve tabletlerin varlığının 

simgelediği şekilde, çok fazla enformasyon içeren, birbirlerine yakın imge, metin, sayı, 

grafik ve seslerin görsel bir biçimde büyütülmesini aşırı karmaşık şekillerde gösteren 

ekranlar ağ toplumunda her yerdedir. Sadece reprodüksiyon için bir ortam değil, giderek 

tüm iletişimde baskın hale gelmektedir.” (Dijk, 2018: 298-299) yorumunda bulunur. 

İçin Akçalı’ya göre, insanların her gün enformasyonla kuşatıldıkları medyatik bir 

ortam vardır. Görece çok şey bilinir, ancak çok az ‘bilgi’ kullanılır. İnsanlara 
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iletilenlerin, aslında kimi zaman ‘bilgi kırıntılarından’ başka bir şey olmadığı ve 

magazin ağırlıklı haberlerin çok fazla ön plana çıktığı bir habercilik anlayışının hâkim 

olduğunu ileri sürer (İçin Akçalı, 2003: 77). 

Avcı, ‘bilgi çağı’ adı verilen 20. Yüzyılda insanların KİA’lar tarafından ‘haber 

bombardımanına’ tutulduğunu ifade ederek, ‘haberdar olmakla’ birşeyleri ‘bilmenin’ 

birbirinden farklı şeyler olduğunu belirtir. “Halkın öncüsü olarak kabul edilen kesimler 

dâhil olmak üzere toplumların iletişim araçlarıyla ‘haber bombardımanına’ tutularak 

“herşeyden haberdar edilmelerine rağmen, onlara ‘reel hayatla dolaylı ya da dolaysız 

hemen hiçbir bilgi sağlanmadığını” (1999: 84-85) iddia eder. Ayhan ve Dağ tarafından 

yapılan bir araştırmaya göre köşe yazarları, “toplumun olayları yorumlamasında yol 

gösterici konumunda” olmaları ve “bilgileri” verirken “daha dikkatli davranmaları” 

gerekirken, “tarih, bilim ve teknoloji, siyaset, din, sağlık, kültür-sanat, eğitim ve spor 

gibi çeşitli alanlarda yanlış bilgi” paylaştıkları, hatta “önemli satış rakamlarına ulaşan 

büyük gazetelerin köşe yazarlarının daha çok yanlışa” düştükleri tespit edilmiştir (2019: 

1285-1281). 

Hızlı akış halindeki yoğun haber enformasyonu yüzünden insanların irdeleme ve 

sorgulamalarının bile zorlaştığını belirten Uğur, “Günümüzde öylesine çok şeyden, 

öylesine hızla haberdar ediliyoruz ki, kitle iletişim araçlarının bize sunduklarını enine 

boyuna tartacak zamanı kolay kolay bulamıyoruz. En ince eleyip sık dokuyanlarımız 

bile pes etmeye mahkûmlar. Her bir haberi kendi akıl ve vicdan süzgeçlerinden 

geçirmeyi bir deniyorlar, beş deniyorlar; sonunda, o büyük vicdan yıkama 

makinasından sonsuz bir sel gibi boşalan ‘bakış tarzı’na teslim oluyorlar. Arada bir 

kendilerine gelip ‘feveran’ ediyorlar; sonra, kendilerini yine aynı selin akışına 

bırakıyorlar. Oysa, bu iletişim seli ‘insanlık durumu’muzla doğrudan ilgili; yeryüzünü, 

kendimizi, ötekileri nereye oturtacağımıza nasıl değerlendireceğimize karar veriyor. Bu 

bakımdan sık sık, feveran etmekte yarar var.” diyerek, enformasyon toplumunda 

izleyici/okur/takipçinin “haber bombardımanına” isyan etmekten başka alternatifinin 

kalmadığını ifade eder. Ayrıca Uğur, “aşırı öğreni” olarak çevirdiği “aşırı enformasyon” 

yüklenilmiş zihinlerin çözülmeye başladığını uzun süre sonra anlamaya başladığımızı, 

“Gerçeklikle ilgili bir değer yargısı belirtme gereksinimi duyduğumuzda, bir de 

bakıyoruz, bir fikrimiz yok; ya da varsa da tam öyle değil, galiba.” (1991: 234, 248) 

örneğiyle belirtir. 
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Neil Postman’a göre hem sözel hem tipografik kültürlerde enformasyonun önemi 

kendisinin yarattığı eylem olanaklarına dayanır. Kuşkusuz, herhangi bir iletişim 

ortamında, girdi (hakkında bilgi aktarılan şey), çıktıyı (enformasyona dayalı eylem 

olanaklarını) daima aşar. Ne var ki önce telgrafın yarattığı, ardından yeni teknolojilerin 

pekiştirdiği ortam, enformasyon-eylem ilişkisini hem daha soyut hale getirmiş hem de 

aralarındaki mesafeyi alabildiğine açmıştır. İnsanlar; insanlık tarihinde ilk defa 

enformasyona doyma problemiyle karşılaşmışlar ve bununla eşzamanlı olarak, 

toplumsal ve politik etki alanlarının daralması sorunuyla yüz yüze gelmişlerdir 

(Postman, 2010: 81-82). 

Bu yüzden Postman, haberlerin insanların yaşamı üzerinde etkisi olmayan bir 

enformasyon bolluğunu temsil ettiğini özellikle 1840'lardan itibaren telgrafın 

enformasyonun iletimini hızlandırması örneği çerçevesinde iddia eder. Telgrafın asıl 

mirasının bol miktarda ilgisiz enformasyon yaratarak, ‘enformasyon-eylem oranı’ diye 

adlandırdığı tabloyu baştan aşağı değiştirdiğini ileri sürer. Bu yüzden enformasyon 

akışında bolluğun hitap edilen insanların içinde yaşadıkları toplumsal ve entelektüel 

ortam açısından çok az önemi vardır ya da hiç yoktur. Postman, “Coleridge'in içecek bir 

damla olmadığı halde her yerin suyla kaplı olduğunu anlatan ünlü dizesi, bağlamından 

koparılmış enformasyon ortamını anlatan bir metafor işlevi görebilir: Bir enformasyon 

denizinde işe yarayan çok az enformasyon vardır. Maine'deki ve Texas'taki birer adam 

birbirleriyle konuşabilir, ancak aralarındaki konuşma kesinlikle çok iyi bildikleri ya da 

çok fazla ilgilendikleri bir konu hakkında olmaz.” ifadelerini kullanır. Sonuçta ‘global 

bir köy’ ortamı olarak tanımlanan iletişim çağında bağlamı olmayan bir enformasyon 

türü olarak günlük haberlerin birçoğunun yaşamımız üzerinde hiçbir etkisi olmaz. 

Çünkü bunlar hakkında konuşulacak bir konu yaratan, ancak fertleri anlamlı bir eyleme 

yöneltmek gibi bir etkisi olmayacak haberlerdir (Postman, 2010: 78-81). 

Postman ve Powers haber medyası ve özellikle televizyon bağlamında “aşırı 

enformasyon bolluğu” (information glut) diye adlandırdıkları soruna dikkat çekme 

çağrısını yaparken Amerikalı romancı Philip Roth’un Avrupa’da komünizmin 

çöküşünden önce Batı ülkeleri ve Demir Perde ülkelerinde romancı olmaya dair dile 

getirdiği farkı örnek verirler. Yazarlara göre Roht, “Doğu Avrupa’da hiçbir şeye izin 

verilmediğini fakat herşeyin önem taşıdığını, bizde ise herşeye izin verildiğini fakat 

hiçbir şeyin önem taşımadığını belirtir.” Bu gözlemi yazarlar ‘haber’ olgusu 
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çerçevesinde şu şekilde değerlendirirler: “Bu gözlem artık romancıların yapıtlarına 

olmasa da, haber işine uygulanabilir. Diğer bir deyişle, bir çeşit paradoksla karşı 

karşıyayız. Bilgi ne kadar fazla olursa o kadar az anlam taşımaktadır. Bilgi ne kadar 

azsa, o denli de çok anlam ifade etmektedir. Belki de insan doğasının bir kanunudur bu. 

Elli takım elbisesi olan bir adam için bir takım elbise o kadar önemli değildir. Bir 

elbisesi olan biri içinse, o elbise herşeydir… Basit olarak mesele şu: haber medyası, 

özellikle televizyon, heryerden ve herşeyden bilgiyle günlerimizi doldururken bu 

bilgilerden hangi birinin ne anlama geldiğini kararlaştırmakta artan bir güçlük 

çekmekteyiz. Herhangi bir haber parçasının kusurunu ortaya çıkarmak için zamanımız 

olmaz ve bir tanesinin bile olsun değerini ölçüp, hakkında karar vermek için en azından 

televizyonun kendisinden nadiren yardım görürüz. Ne yapacağımız hakkında hiçbir 

fikrimiz olmaksızın haber bağımlısı olmakta, her an daha fazlasını talep eden (hatta 

muhtaç olan) bilgi tiryakileri haline gelmekteyiz.” (Postman ve Powers, 1996: 122). 

“İçerik Niteliği” Bakımından: Ramonet, medyanın haberler aracılığıyla kendini 

aşırı enformasyon akımına maruz bıraktığını ve bu sorunun haber üretim sürecinde 

medyatik taklitçiliğin etkisiyle “baş döndürücü, sarhoş edici ve bulantıya vardırıldığını” 

belirtir. Ramonet’e göre, medyayı bir anda sararak en mutlak acelecilik içinde bir olayın 

üstüne gitmesine yol açan ‘medyatik taklitçiliğin’, “Aşırıya vardırılmış bu çılgıncasına 

taklit, yuvarlanan kartopu etkisi yapar ve bir tür ‘kendi kendini zehirleme’ olarak çalışır: 

Medya bir konudan ne kadar çok söz ederse, kolektif olarak, o konunun o ölçüde 

kaçınılmaz, önemli, yaşamsal olduğunu, o olaya daha çok zaman, daha çok olanak, daha 

çok muhabir ayırmak gerektiğini düşünmeye başlar. Medya böylelikle kendi kendini 

uyarır, birbirlerini aşırı duyarlı hale getirir, vaatlerini durmadan artırır ve kendilerini bir 

tür baş döndürücü, sarhoş edici, bulantıya varan bir aşırı bilgilendirme sarmalarının 

akıntısına bırakırlar.” (2000: 22-23’den Aktaran; Çebi, 2002: 190) açıklamasında 

bulunur. 

Herbert Schiller, radyo ve televizyon gibi elektronik KİA’larda birbiriyle alakasız 

yığınla haberin çok hızlı bir şekilde sunulması ve gazete gibi yazılı KİA’larda rastgele, 

bölünmüş veya parçalanmış bir şekilde haberlerin “reklama odaklı” bir şekilde 

yayınlanmasının “reklamla haberin iç içe geçmesini” beraberinde getirirken, aynı 

zamanda “yurttaşların bütünü kavramasını daha da zorlaştırma”, “gerçekleri gizlemeyi 

kolaylaştırma”, “sorunları çarpıtma”, “ilgisizlik doğmasına sebep olma”, “konu/olay 
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veya meselelerin anlaşılmasını önleme” gibi bir takım sonuçlar yarattığını ileri sürer 

(2005: 40-44). Törenli de medyada içerik üretiminin; yalan-düzmece-sulandırılmış 

haber, yanlı gazetecilik, sansasyonel habercilik, yoğun ancak yararsız enformasyon 

bombardımanı, ‘asparagas’ habercilik vb. sorunlarla ilişki olduğunu ve sunum ortamı 

kaynaklı olarak örneğin yoğun elektro-manyetik sinyal trafiğinin çevreye çeşitli zararlar 

verdiğini iddia eder. Ancak Törenli, bu problemlere karşı sınırlı da olsa kamuoyu 

baskısının artış gösterdiğini vurgulayarak, “gittikçe basitleştirilmiş haberlere yaslanan; 

asparagası, dedikoduyu, lotarya gazeteciliğini ve saldırgan bir anlayışı yansıtan; 

reklamlardan kalan alanlara sıkışmış az sayıdaki haberin yer aldığı sayfalardan oluşan; 

renkli, eğlenceli ‘boyalı basın’ kamuoyunun en azından belli bir bölümünün dikkatinden 

kaçmamaktadır.” (Törenli, 2005: 190) iddiasında bulunur. 

“Amaçsal Üretim ve Yayınlama” Bakımından: Haber üreticileri, haber 

tüketicilerine ulaşma ve onları etki altına alma çabası içinde üretim ve dağıtım 

platformlarını artırmaya devam ederken (Holton ve Chyi, 2012: 619), Virilio’ya göre, 

“ekrana karşı ekranın savaştığı... dönemde ev bilgisayarının ‘terminali’ ile 

televizyonun” monitörü, ‘küresel algı piyasasına’ egemen olmak için” çarpışırlar 

(Virilio, 2003: 108). Morresi ise, kitle medyasının taşıdığı enformasyonun, Frankfurt 

Okulu’nun terimi kullandığı şekilde medyanın ortamda yarattığı etki anlamında değil, 

ama sisteme içkin bir pratik anlamında “manipüle edilmiş” bir enformasyon olduğunu 

hatırlatır (Morresi, 2006: 54). Örneğin televizyonda izlediğimiz enformasyon, 

basitleştirilmiş, tözsel ve tarihsel içerikleri boşaltılmış, bağlamından koparılmış biçimde 

sunulan yapıdadır (Postman, 2010: 157). Diğer yandan Heylighen, “insanın kontrol 

etmekte çok zorlandığı cinsiyet, statü, risk algısı gibi duygusal yönlendiricilerin 

manipüle edilerek dikkatlerin ilgisiz mesajlara kaydırıldığını” (Heylighen, 2002: 26-27) 

ifade eder. Haberleri hızlı bir şekilde ulaştırmak için yarışan çeşitli medya 

kuruluşlarının (S. K. Lee, Kim ve Koh, 2016: 1), “söz konusu yönlendiricilerin nasıl 

manipüle edileceğinin örneklerini kendi iletileriyle tümüyle ilgisiz ‘seksi kadın’ ya da 

‘tatlı bebek’ resimlerinin içerdiği mesajları izleyici/takipçilere satmaya çalışarak 

sergiledikleri” ileri sürülür (Heylighen, 2002: 26-27). Daniel J. Boorstin ise, Amerika 

gibi demokratik toplumlarda basın özgürlüğünü tartışırken aslında bu durumu “yapay 

olaylar yaratma özgürlüğü” şeklinde niteler ve insanların haberler aracılığıyla yapay 

olay bombardımanına tutulduklarını iddia eder. Birbiriyle daha çekici enformatik imaj 
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verme yarışında olan politikacılar, gazeteciler ve haber medyası kuruluşlarının bu 

sürece yol açan unsurlar olduğunu hatırlatır (Poyraz, 2002: 75-76). 

“Postmodern Gerçeklik” Bakımından: Haber ve gerçeklik sorunu bağlamında 

Jean Baudrillard’ın “gerçeklik, hiper-gerçeklik ve simülasyon” gibi 

kavramsallaştırmalar aracılığıyla “enformasyon/haber bolluğu ya da çokluğu” sorununa 

çeşitli şekillerde değindiği söylenebilir. 

Yazara göre simülasyon ve enformasyon sürecinde medyatik imgeler eğitici, 

bilgilendirici, bilinçlendirici değildirler. Yalnızca haber verme ve haberdar etme 

işlevine sahiptirler. Bu yüzden imgelerden gerçekliğe ulaşabilmek mümkün değildir. 

İmgelerle birlikte haberin de “eylem ve kolektif bir iradeye yönelişi” olanaksız kıldığını, 

gündelik olmasıyla birlikte “tarihin yok olmasına hizmet eden en etkili tezgaha” 

dönüştüğünü, “olayları denetleyen” ve “gösterge niteliğine sahip olay üretmeye yarayan 

bir düzen” olduğunu, olayların tarihsellik çizgisine uygun şekilde bitmesi yerine 

boşlukta dönen, olayları “oluyormuş” gibi sunarak, “aslında gerçek olayı ortadan 

kaldıran… medyatik bir dünya illüzyonu” yarattığını ileri sürer.  

O’na göre “aşırı miktarda haber” ve içerdiği “bilgiler” gerçek olayda bir 

benzeriyle karşılaşılmayan (Baudrillard, 2015a: 72-73, 116-117, 128-129), “olayla 

aracının çelişkili bir biçimde birbirlerine karıştırılmasından ve bundan kaynaklanan 

siyasal bulanıklıktan” (Baudrillard, 2012: 45), haberin herhangi bir olay hakkında 

insanlara aktardığı “olayla ilgili bir laf kalabalığından… kamuoyunun etkileyiciliğini 

yitirmiş bir biçiminden başka bir şey değildir.” (Baudrillard, 2011b: 116). Büyüleme 

gücüne sahip ve durmadan tekrarlanan yapısıyla birlikte haber bolluğu, “nötron bombası 

ya da çevredeki tüm oksijeni yutan bomba örneklerinde olduğu gibi paramparça ve bir 

şey algılamanın mümkün olmadığı uzamsal bir boşluğun oluşmasına yol açan” bir 

süreçte ise “yalan haberin” de bu bağlamda anlaşılması gerektiğini öne sürer 

(Baudrillard, 2015a: 117). Haberi bulaşıcılığı yüksek ve tehlikeli bir virüse benzeterek, 

“Nasıl AIDS, biyolojik bağışıklığı yok ederse, mizansen ve yanlış bilgilendirme, 

sorumluluğa ve harekete geçmeye yönelik şantaj, haberin salgınının yayılmasına yol 

açar ve bir yan etki olarak da toplumsal yapının bağışıklığının azalmasını hızlandırır.” 

(Baudrillard, 2012: 170) yorumunda bulunur. 
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Düşünür, “…haber kuramıyla ilgili tüm ütopyalar gözden geçirilmelidir. Yüzyıl 

başından bu yana yaşamın her alanında şeyler müthiş bir hız kazanmıştır. Bugün bizi 

içimize kapanmaya iten şeyin adı aşırı haberdir.” (Baudrillard, 2011b: 116) ifadelerini 

kullanır. Haber miktarındaki aşırı bollaşmanın “bilgi düzeyinde bir düşüşe yol açması 

gibi “gerçeklik kat sayısındaki bir azalma eğilimi”ne işaret ederek, “her şeyin her şeyle 

değiş tokuş edilebildiği dünyada” değerin hiçbir anlam ifade etmediğini söyler 

(Baudrillard, 2015a: 124).  

Haberin “bilgilendirme” yerine “toplumsal olanı” giderek daha da nötralize edip, 

içeriğe karşı “duyarsız ve tepki göstermeyen bir kitle” yarattığını öne süren Baudrillard, 

(1991: 22), diğer yandan insanların “yaşamı inanılmaz bir şekilde sıradanlaştıran haber 

programlarının, bu sıradanlığa bir son verecek muazzam, baştan çıkartıcı bir haber 

vermesi” arzusunda olduklarını (Baudrillard, 2015a: 129), ancak “söylev ve imgelerin 

bolluğu” karşısında savunmasız ve çaresiz kaldıklarını ileri sürer  (Baudrillard, 2015a: 

117). Ayrıca yazar, “her geçen gün daha çok haber ve bilgiye karşın giderek daha az 

anlamın üretildiği bir evrende yaşıyoruz” (Baudrillard, 2011a: 117), “yığınla haberin 

arasında, güncel olaylar dünyasında neler olup bittiğini zar zor görebiliyoruz.” 

(Baudrillard, 2014: 90) der.  

Öte yandan, “hem nesne hem de haber bir seçim, bir kurgu, bir çekimin 

ürünüdürler. Onlar ‘gerçekliği’ bizden önce test etmişler ve yalnızca kendilerine ‘yanıt 

verilebilen’ sorular sormuşlardır. Gerçekliği yalın unsurlara bölüp çözümleyerek 

düzenlenmiş karşıtlıklar senaryosuna uygun bir şekilde yeniden oluşturmuşlardır. Tıpkı 

fotoğrafçının çektiği nesneye dayattığı karşıt ışıklar, aydınlatma ve çekim açıları gibi.” 

(Baudrillard, 2016: 111) sözleriyle bu durumun arkasında haberin kurgulanma sürecinin 

rolünü de örnekler.  

Sonuçta yazar haberle birlikte “kısır bir döngü” halini almış bir simülasyon, yani 

hipergerçek bir sürecin yaşandığını (Baudrillard, 2011a: 120) belirterek, “yakın 

gelecekte simülakrın aktüaliteyle iç içe geçmekle yetinmeyip, hem şimdiki zaman dilimi 

hem de tarihi devre dışta bırakarak, ‘gerçeği’, ‘gerçek zamanlı’…bir şeye benzeteceği 

söylenebilir.” iddiasını ortaya atar (Baudrillard, 2015a: 120). 

 “Demokratik İşlev” Bakımından: John Keane, mevcut medya ortamında ‘aşırı 

enformasyon yüklemesi’ sorununu ‘sürekli enformasyon tipisi, enformasyon seli’ 
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şeklinde niteleyerek, söz konusu durumun ihtimal dâhilinde olduğunu kabul ederken, 

“Jean Baudrillard’ın vurguladığı gibi, yurttaşların hiç sonu gelmeyen bir enformasyon 

tipisine tutulmaları ve kendilerini sarıp sarmalayan enformasyon akımının anlamını 

çıkarmaya yetecek kadar vakit bulamamaları tehlikesi var. Ancak, enformasyon 

tipisinin tehlikeleri de…Baudrillard’ın yaptığı gibi… abartılmamalıdır. Demokratların 

gazete almaktan vazgeçmeleri, kişisel bilgisayarlarının fişini çekmeleri ya da 

televizyonlarını kırıp parçalamaları gerekmiyor. Kitle iletişim araçlarının yaşamlarımıza 

biçim verme gücü sınırlıdır; bu araçlar, tüm manipülatif özelliklerine rağmen, her 

zaman ‘iletişim ve tartışma’ mecraları olarak kalacaklar.” (Keane, 2010: 168-170) 

sözleriyle, medyanın demokratik rolünün yine de söz konusu olabileceğini düşünür. 

Keane, mevcut medya ortamında “enformasyon seli” yaşandığını kabul ederken, 

bu sorunun özellikle “manipülatif/olumsuz” açıdan izleyici üzerinde etkisiz 

olabileceğini özetle şu gerekçelere dayalı olarak belirtir: 

1- İzleyici tepkilerinin önceden tahmin edilememesi. 

2- İzleyicinin enformasyon tüketmek için kullanabilecekleri zamanın fiziksel 

sınırlılığı. 

3- Söz konusu sınırlılık bağlamında artan oranlardaki enformasyonu izleyicinin 

almaması. 

4- Piyasa öncülüğündeki “seçenek” çoğalması bakımından televizyon kanalının 

artışından izleyicinin yorulması ve ‘kaçınma’ davranışı içerisinde oluşu. 

5- Yurttaşların önemli bir çoğunluğunun enformasyon akımının karmaşıklığını 

başa çıkılır boyutlara indirgeme, seçme, eleştirme ve yeniden yorumlama 

yeteneğine (azgelişmiş bir düzeyde de olsa) sahip oluşu. 

6- Televizyon ve kitap gibi farklı iletişim araçlarının işlevsel farklılıkları 

nedeniyle insanlar tarafından her birine biçilen ayrı değerin varlığı (Keane, 

2010: 170-173). 

Yazar, “enformasyon fırtınaları” adını verdiği “enformasyon yoğunluğunun” 

demokratik toplumların vazgeçilmez bir özelliği olduğunun altını çizer. Tam 

demokratik sistemlerin farkı her şeyin sürekli bir hareketlilik içinde beklenmedik 

olaylarla dolu oluşudur. Farklılık, açıklık ve güç odakları arasında gerçekliğin tanımını 

üretmek ve denetlemek için sürekli bir yarış olduğundan ötürü enformasyon akışları her 



156 
 

zaman çeşitli ve boldur. Bu bağlamda Keane, “…halk bazı şeyleri öğrendiğinde patlak 

veren kamusal skandallara rastlanır; daha önceden bilinse yapılamayacak şeylerdir 

bunlar… Tüm bunlar kaçınılmaz ve yerindedir; çünkü demokrasinin en başta gelen ve 

aşılmamış avantajı barış, sessizlik ve iyi kararları garantilemesi değil, yurttaşlara bu 

kararların niteliğini yargılama (ve bu konudaki yargılarını yeniden değerlendirme) 

hakkını tanımasıdır. Demokrasi, halka açık olarak karar veren kamular 

yönetimidir….İletişim özgürlüğü en son ve en eksiksiz haliyle gerçekleştirilecek bir şey 

değil, son çözümü olmayan, hep süregiden bir projedir o.” (Keane, 2010: 173-174) 

şeklinde konuya yaklaşır. 

Demokratik sistem ve siyasi enformasyon üzerine bir argümana göre 

“enformasyona dayalı olarak” çeşitli toplumsal meselelere çözüm bulma becerisi “iyi 

bir vatandaşlığın” birleşimlerinden biridir (Carpini, 1999: 5). Bu nedenle haber medyası 

kullanımı çerçevesinde normatif olarak bilgi (knowledge), siyasal katılım ve bunların 

sonuçları yanında (Liu, Shen, Eveland, ve Dylko, 2013: 714), seçmenlerin oy 

kullanmaları açısından medya kullanım biçimleri yıllardır araştırılan hususlardır  

(McCombs & Reynolds, 2009: 1).  Bu bakımdan toplumsal/siyasal içerikli haber 

kullanımının daha bilgili ve aydınlanmış bir yurttaş olmak açısından önemli olduğunu 

(York, 2013: 283-285) varsayılır.  

Ancak Baudrillard’a göre haber “siyasal bulanıklıktan” ibarettir. Olaylar-

gelişmeler hakkında aktarılan haberlerin birer “laf kalabalığı”, “işlevsiz” olduğunu 

belirterek, kamuoyu hakkında alınan veya sahip olunan “bilginin” de bu türden 

olduğunu iddia eder (2011b: 116). AEY çerçevesinde ise haber kullanımı psikolojik 

olarak huzursuz veya rahatsız bir vatandaş olmanın bir etkeni olabilir (York, 2013: 283-

285). Diğer yandan insanlar, haberi istememe ya da değerlendirememe yüzünden habere 

yönelmedikçe, siyasi enformasyondan (örneğin aday konuları) habersiz kalabilirler 

(Song vd.,2016: 14). Castells ise, siyasal haberlerin gündelik yaşamla ilgili kaygıların 

dışında kalan ve karmakarışık yapıda olduğunu iddia etmiştir (Castells, 2016: 247).  

Çok fazla miktar ve akış halindeki enformasyon-haber iletilerinin olduğu medya 

ortamında gazetecilere rol biçildiği görülür. Yığınla ve sosyal akış halindeki 

enformasyonu kamusal müzakereye yönlendirmenin gazetecinin uzmanlık alanı 

dâhilinde önemli olduğu vurgulanır. Gazetecinin, yoğun kamusal alan ve dağınık 
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toplumsal konumlarda artış halindeki enformasyondan toplumu ilgilendiren konuları 

filtreleme görevinin her zamankinden daha fazla olduğu düşünülür. Zira gazetecilik, 

gerçekleri anlamlandırmaya dayalı bir meslek olarak nitelenir. Bu bakımdan yeni 

enformasyon okyanusunda, gazetecilerin yol göstericiliği son derece gereklidir. Çünkü 

enformasyonun kendisi tek başına pek bir anlam ifade etmez. Enformasyon gazeteciler 

aracılığıyla toplumla paylaşıldıkça değer kazanır. Gazetecilerin fikirleri biraraya 

getirme geleneği uzun süredir söz konusudur (Bardoel, 1996: 297). 

2.2.2. Haber Çokluğunun Genel Olarak Yarattığı Sorunlar 

Bu kısım çerçevesinde yer verilen özellikle eleştirel görüşler, yoğun haber 

enformasyonunun bireysel ve toplumsal açıdan bir takım olumsuz sonuçlar ve etkilere 

yol açtığına dair varsayımlar içerir. Bunlar genel olarak 1- bireysel açıdan ve 2-

toplumsal açıdan kategorize edilirse; 

Genel olarak bireysel yönden yol açtığı varsayılan sonuç veya etkiler; a) yaşamı 

anlamayı daha çok zorlaştırma (Ergül, 2000: 12), b) yakın ve uzak çevreyle 

ilgilenebilme yeteneğine güveni azaltma (Cohen, 1963'den Tokgöz, 1981: 20), c) 

irdeleme ve sorgulama özelliklerini engelleme, d) gerçeklikle ilgili fikir üretememe 

(Uğur, 1991: 234), e) olay ve olguların bütününü kavramakta zorlanma (H. Schiller, 

2005: 40-44), f) enformasyon bağımlılığı yaratma (Postman ve Steve, 1996: 122), g) 

insanları “düş kırıklığı ve umutsuzluğa” sevk etme (Baudrillard, 2015a: 129) 

şeklindedir.  

Genel olarak toplumsal açıdan yarattığı sonuç ve etkiler ise; a) “yabancılaşma, 

anlam kaybı ve insanların kültürel olarak proleterleşmesi” sorunlarına neden olma (Eco, 

1991a: 93-95), b) söylem ve imgelerin bolluğunu içerecek daha çok haber ve 

enformasyona karşın daha az anlamla birlikte çeşitli olayların görülmesini zorlaştırma, 

c) “toplumsal olanı” daha da nötralize ederek içeriğe karşı “duyarsız ve tepkisiz bir 

kitle” oluşturma (Baudrillard, 2015a: 117; 2011a: 117; 2014: 90; Baudrillard, 1991: 22), 

sorgusuz sualsiz kabul edilen bir dünya anlaşını yeniden üretme (Rigel, 2000b: 72) 

olarak özetlenebilir. 
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2.2.3. AEY Teorisi Çerçevesinde Gazetecilik Biliminde Mevcut Araştırmalar 

2.2.3.1. Araştırmaların Genel Durumu 

İletişim alanında aşırı enformasyon yükü algısıyla ilgili bilimsel çalışmalar, iş 

hayatı ve işletme çerçevesinde konu üzerine yapılan araştırmalara nazaran az sayıdadır 

(Ji, Ha, ve Sypher, 2014: 711). Gazetecilik biliminde haber ekosistemi ve haber 

tüketimi doğasına uygun şekilde konuyla ilgili araştırmalar sınırlı kapsamdadır ve haber 

medyası dışında genel bir bağlamda konuya yaklaşıldığı söylenebilir (S. K. Lee, Kim ve 

Koh, 2016: 2 – 5; Ji, Ha ve Sypher, 2014: 700). Schmitt ve diğerleri, çevrimiçi haber 

ortamında yük algısını etkileyen değişkenlerin kapsamlı değerlendirilmediğini belirtirler 

(Schmitt, Debbelt ve Schneider, 2017: 1-6).  

Önceki çalışmalarla ilgili olarak kullanılan araştırma yöntem ve teknikleriyle 

birlikte hipotezler, bulgular ve ulaşılan sonuçları ilgilendirecek birtakım tartışmalar söz 

konusudur. Teoride kişisel özellikler ve enformasyon miktarı, aşırı enformasyon yükü 

algısına neden olan iki önemli faktör olarak kabul edilir. Ancak bu iddianın nicel 

ampirik kanıtlarla desteklenmesi gerekir. Enformasyon arama veya seçici maruz kalma 

davranışları gibi yük algısını önleme stratejileri hakkında bilenenler ise azdır (Ji, Ha, ve 

Sypher, 2014: 711). Geçmişte ABD’de haber tüketicileri örnekleminde yapılan 

çalışmalarda haber yükü algısı seviyesi ve bunun demografik özelliklerle ilişkisi 

genellikle keşfedici bir şekilde analiz edilmiştir (Song vd.,2016: 2). Ancak York’a göre 

yük algısının yaygınlaştığı ve haber medyasına maruz kalmaya neden olduğuna dair 

kanıtlar yetersizdir (York, 2013: 283). Zira çeşitli araştırmalar birbirinden zıt sonuçlar 

verebilmiştir. Örneğin Hargittai ve diğerlerinin odak grup görüşmesine dayalı 

araştırmasına katılanların bir kısmı yeni medya ortamından duydukları rahatsızlığı dile 

getirseler de, birçoğu medya tüketimini olumlu değerlendirme ve tüketime istek duyma 

tutumundadırlar (Hargittai, Neuman ve Curry, 2012: 165). Söz konusu çalışma diğer 

nitel araştırmaların aksi sonuçlar içerir. Fakat kullanılan araştırma metodolojisi 

nedeniyle bulgular genelleştirilemez. Konunun survey yöntemiyle araştırılması önerilir 

(Ji, Ha ve Sypher, 2014: 700). Tez çerçevesinde bu yüzden tarama yöntemi olarak da 

bilinen alan araştırması yöntemi kullanılmıştır.   
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Diğer yandan önceki araştırmaların büyük bir kısmı ABD’de gerçekleştirilmiştir. 

Ayrıca dünyanın diğer bölgeleri ve ülkelerinde konuya yönelik araştırmalar az sayıdadır 

(Goyanes, 2014: 620). Ayrıca çeşitli ülkeler arasında medyada takip edilen olay ve 

gelişmelerden kültürel özelliklere kadar çeşitli farklılıklar söz konusudur. Örneğin 

Almanya ve Fransa'da hala geleneksel medya formlarına yönelik köklü bir bağlılık 

olduğu iddia edilir (Newman & Levy, 2013: 9). Nitekim Güney Kore örnekleminde 

konuyla ilgili araştırma yapan Song ve diğerlerinin belirttiği gibi, ülkenin medya ortamı 

geniş bant ve mobil altyapıyla birlikte çeşitlenerek gelişmiştir. Fakat haber tüketiminin 

arka planı, aşırı haber yükü algısı oranı, haber iyileştirme hizmetlerine ilgi gibi bir takım 

boyutlar ülkeler arasında farklılık gösterebilir (Song vd.,2016: 16). Goyanes’in 

İspanya’da yürüttüğü araştırmada ise, cinsiyet ve gelir değişkenlerinin aşırı haber yükü 

algısıyla korelasyonu düşük düzeyde bir ilişki ortaya koyması örneği, çeşitli sonuçların 

genellenmesine yönelik şüpheyle bakılmasını gerektirdiğini aynı zamanda yapılacak 

araştırmalarda ülkelerin kültürel, ekonomik ve sosyal bağlamlarındaki farklılıklarını 

gözetmeyi (Goyanes, 2014: 622) zorunlu kılar.  

Bu bağlamda tez çalışması Türkiye’de sorunun durumu hakkında bir takım 

sonuçlar ortaya koyabilir ve diğer çalışmalarla karşılaştırabilir. Yüz yüze anket 

aracılığıyla gençlerin genel enformasyon yükü ve haber yükü algılarını ortaya koymaya 

çalışırken, aynı zamanda haber tüketim biçimleri ve haber anlayışlarını analiz etmeyi 

hedeflemiştir. Yurtdışında genç haber tüketicileri örnekleminde yapılan çalışmalar 

(Associated Press, 2008; Koroleva vd., 2010) az sayıdadır. Araştırmalara göre 

enformasyona fazla maruz kalma ve aşırı yük algısı gençlerde daha fazladır (Goyanes, 

2014: 620; Holton ve Chyi, 2012: 619; Ji vd., 2014: 709). Önceki çalışmalara göre 

gençler haber fazlalığıyla birlikte; a) doğru içerikli haberlerden sıkılabilirler, b) sahte 

haberlerle rahatlayabilirler, c) geleneksel haber formatlarını reddedebilirler, d) haberin 

potansiyel faydalarını heba etme pahasına içeriğe müdahale edebilirler ya da e) haberi 

toptan görmezden gelebilirler (Associated Press, 2008: 45; Holton ve Chyi, 2012: 620 - 

622). Ancak Türkiye’de genç gruplar arasında haber yükü ve seçici haber tüketim 

ilişkisinin boyutları detaylı olarak araştırılmamıştır. Tezde Atatürk Üniversitesi 

öğrencileri örnekleminde yapılacak alan araştırmasının sonuçlarının gençlerin sorunla 

ilgili algı ve bakışlarını ortaya koymada önemli olduğu ve böylelikle gazetecilik 

literatürüne katkı sağlanabileceği söylenebilir. 
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2.2.3.2. Yurtiçi ve Yurtdışından Çeşitli Araştırmalar 

a) Yurtiçi Çalışmalar 

Aşırı enformasyon yükü; tüketici davranışı, enformasyon bilimi, bilgi yönetim 

sistemleri, organizasyon bilimi, sosyoloji, psikoloji, pazarlama, muhasebe ve örgütsel 

iletişimi içeren çeşitli disiplinlerde çalışılmıştır (Ji vd., 2014: 700; Goyanes, 2014: 619; 

Lee vd., 2016: 2). Türkiye’de ise sosyal bilimlerde AEY sorununu doğrudan veya 

dolaylı olarak ilgilendirme bakımından “enformasyon veya bilgi” 

kavramsallaştırmalarıyla ilişkili olarak genç bireyler evrenini temsil eden çeşitli 

çalışmaların eğitim bilimlerinde 2 (E. Kılıç ve Karadeniz, 2004; Eryılmaz, 2011), 

pazarlamada 1 (Arıker, 2011), sosyolojide 2 (S. Ünal, 2018; Bayhan, 2019), gazetecilik 

de dâhil iletişim bilimlerinde 4 (Baytar, 2013; Tamer Gencer, 2012; Eşitti, 2015; 

Şimşek İşliyen, 2020), yönetim-bilişim sistemlerinde 1 adet (Özdemir ve Gülseçen, 

2015) olduğu tespit edilmiştir. Bunlar dışında enformasyon/bilgiyle ilişkili olan fakat 

farklı birimler üzerinde araştırma yapan çalışmalar ise pazarlamada 1 (Özkan, 2013) ve 

iletişim bilimlerinde 1 (Eren ve Narmanlıoğlu, 2018) tanedir. Ayrıca iletişim-gazetecilik 

alanında argümantif değerlendirmelerin yapıldığı 2 çalışmaya (Tugen, vd., 2013 ve 

Özcan, 2019) ulaşılmıştır.   

Yurtiçinde sosyal bilimler alanındaki çalışmaların temel kavramsallaştırmaları ise 

‘aşırı enformasyon yükü’ (Baytar, 2013), ‘bilişsel aşırı yük-bilişsel yük’ (E. Kılıç ve 

Karadeniz, 2004 ve Eryılmaz, 2011), ‘aşırı bilgi yükü/bilgi yükü’ (Arıker, 2011; Özkan, 

2013; S. Ünal, 2018; Bayhan, 2019), ‘aşırı bilgi artışı’ (Özdemir ve Gülseçen, 2015), 

‘enformasyon diyeti ve enformasyon obezitesi veya infoobezite’ (Tugen, vd., 2013; 

Eşitti, 2015; Özcan, 2019; Şimşek İşliyen, 2020) şeklindedir. Bu çalışmalar arasında 

medya kaynaklı AEY sorununu doğrudan ele alan çalışma tektir (Baytar, 2013). Fakat 

konuyu doğrudan haber olgusu ve haber tüketimiyle bağlantılı şekilde ele alan herhangi 

bir araştırma yoktur.  

Tez konusunu dolaylı veya doğrudan ilgilendirebilecek yurt içi çalışmalar özetle 

şöyledir: 

“Hiper ortamlarda öğrencilerin bilişsel yüklenme ve kaybolma düzeylerinin 

belirlenmesi” adlı eğitim bilimleri alanındaki bir çalışmada "Hiper Ortamlarda 

Kaybolma Ölçeği" Türkçe’ye uyarlanmış ve Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nin 
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farklı bölümlerinde eğitim gören öğrencilere yönelik deneysel araştırmalar 

yürütülmüştür. Araştırmada öğrencilerin internet kullanma düzeylerinin artması ile 

bilişsel olarak daha az yüklendikleri belirtilmiştir. Öte yandan bilişsel olarak yüklenen 

öğrencilerin performanslarının bilişsel olarak yüklenmeyen öğrencilere göre düşük 

olduğu ve görev tamamlama sürelerinin daha fazla olduğu bulunmuştur (E. Kılıç ve 

Karadeniz, 2004). 

Üniversite öğrencileri örnekleminde eğitim bilimleri alanındaki başka bir 

çalışmada “hiper ortamlarda öğrenme ortamının uyarlanabilirliği ve uyarlanabilirliğin 

düzeylerinin, öğrencileri doyumları ve bilişsel yüklenmelerine etkilerini belirlemek” 

amacıyla 2011-2012 döneminde Atılım Üniversitesi’nde okuyan 1.sınıf ve 4.sınıf 

öğrencilerinden oluşan toplam 120 öğrencinin katıldığı bir araştırma yapılmıştır. Beş 

haftalık deneysel işlem sürecinin her birinin ardından, öğrenciler bilişsel yük ölçeğini 

doldurmuşlardır. Gezinme ve içerik uyarlaması bulunan ortamlarda çalışan öğrencilerin 

bilişsel yüklenme durumlarının, uyarlama bulunmayan ortamlara göre daha düşük 

olduğu belirlenmiştir. Uyarlama bulunmayan ortamda çalışan öğrencilerin bilişsel 

yüklenmelerinin daha fazla olduğu kanısına varılmıştır. Özetle, farklı ortamlarda çalışan 

öğrencilerin bilişsel yüklenmeleri arasındaki farkın anlamlı olduğu belirtilmiştir 

(Eryılmaz, 2011: 181, 185-190). 

Eğitim alanındaki söz konusu araştırmaların “knowledge” (bilgi) kavramı arka 

planında “eğitim-öğretim, öğrenme ortamı ve süreçleri, öğrenme becerileri” ile birlikte 

“bilişsel yapı ve yüklenme” sorununa odaklı olarak yapılmaları, özellikle 

yükseköğrenim gören ve ağırlıklı olarak genç kitleyi temsil eden kişilerin başka 

yükümlülük, sorumluluk ve problemlerle karşı karşıya olabileceklerini ortaya 

koydukları söylenebilir. Öte yandan söz konusu araştırmaların alanların farklılığıyla 

birlikte konu, problem, amaç, yöntem ve değerlendirme türlerinin iletişim ve gazetecilik 

bilimlerine dayanan bu tezin araştırma tasarımından farklı olduğu belirtilebilir. 

Pazarlama alanında hazırlanan “Bilgi yükü temelinde, tüketicinin özgürlüğü ve 

kısıtlanmışlığının karar sonrası değerlemelerle ilişkisi” adlı bir doktora tezinde 25 – 45 

yaş arası kullanıcılarla web ortamında bir deney yapılmıştır. İnternette tüketicilerin 

restoran seçimi karar sürecinde enformasyon artışının özgürlük algısını arttırdığı ve 

kişilerin seçim sonrası değerlemelerinin daha olumlu olduğu sonucuna varılmıştır 
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(Arıker, 2011: 58, 74-75, 222). Aynı alanda Özkan (2013) tarafından hazırlanan 

“İnternette kullanıcıların oluşturduğu içeriklerin bilgi yükü ve tüketici kafa karışıklığı 

açısından incelenmesi” adlı yüksek lisans tezinde 507 kişiyle çevrimiçi bir anket 

gerçekleştirilmiştir. Yapısal Eşitlik Modeli’nin yapıldığı çalışmada “bilgi miktarı, 

kalitesi, işleme kapasitesi ve zamana bağlı olarak bilgi yükü algısının şekillendiği” 

tespit edilmiştir. “Bilgi işleme kapasitesi, bilgi yükünü etkileyen en önemli unsur” 

olarak belirtilmiştir (2013: 167, 97-98, 176). Bu çalışmalar aşırı enformasyon yükünü 

internette tüketicilerin tercih ve kararları bakımından değerlendirmişlerdir. Bir başka 

çalışma (Özdemir ve Gülseçen, 2015: 334 - 343, 336), İstanbul Üniversitesi Enformatik 

Bölümünde lisansüstü öğrenim gören 50 öğrenciyle çevrimiçi ortamdaki öğrenme 

sürecine odaklıdır. Aşırı bilgilenmenin bilgi edinme sürecini olumsuz etkilediği ve 

öğrenme-araştırma sürecine ket vuran duyguların artmasına yol açtığı saptanmıştır. 

Türkiye’de sosyoloji alanında genç kitleye yönelik “bilgi” ve “aşırı bilgi yükü” 

nitelemeleri ile “bilgiye yönelik seçicilik davranışlarını” ele alan kısıtlı sayıda 

çalışmalar vardır. Bunlardan ilki  “21. Yüzyılın Yeni Bilgi Erişim Çevreleri Tehdit mi 

Fırsat mı? Dijital Yerli Gençlerde Aşırı Bilgi Yükü ve Kaygısı” adlı değerlendirme 

içeren bir makaledir. Çalışmada ‘dijital yerli genç kuşak’ şeklinde adlandırılan kesimin 

aşırı enformasyon yüküne maruz kaldığı varsayımıyla teorik bir değerlendirme 

yapılmıştır. Sorunun “aşırı bilgi yükü” olarak nitelendiği makalede, artan dijital 

içeriklerin “bilgi kaygısı” gibi birçok riski içerdiği, “bilginin bireyler tarafından 

algılanışı, kullanılışı ve özümsenmesinin eskiye göre büyük ölçüde değişime uğradığı 

ve bilginin kalitesizleşmesi, niteliksizleşmesi, doğru/gerçek içeriği yanlış içerikten 

ayıramama, zaman öldürme ve çeşitli türden zihinsel, ruhsal ve fiziksel rahatsızlıklar 

gibi sorunların baş gösterdiği” vurgulanmıştır. Çalışmanın sonunda dijital kaynaklı çok 

fazla enformasyona maruz kalmamak için, “…sürekli bilgi arama, üretme, tüketme ve 

yayma faaliyetlerini içeren modern saplantıdan kurtulabilmek…. gerçek ya da doğru 

olan çok sayıdaki içerikten yalnızca yararlı olan doğru içeriği değil, aynı zamanda 

yanlış içerikten gelen gerçek ya da doğru içeriği de ayırmak için de çok sayıda içerikten 

kaçınmak” şeklinde bir takım önerilerde bulunulmuştur. Dijital ortamdaki “aşırı 

enformasyon yükünden” kaçınma veya “mesafeli” yaklaşma neticesinde 

“özümsenebilecek miktarda bilgi” elde edileceği ve “yük” kaynaklı sorunların 

giderilebileceği iddia edilmiştir (S. Ünal, 2018: 310, 334). 
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Diğer araştırma ise Bayhan tarafından sosyoloji anabilim dalında hazırlanan 

“Dijital çağda genç kuşağın bilgiyle ilişkisi: Parçalanma, belirsizlik, seçicilik ve maruz 

kalma” adlı yüksek lisans tezidir. Tezde genç kuşağın bilgiye yaklaşımı, 

değerlendirmesi, bilgi üretim alanı olan yükseköğretime bakışı ve bu sürecin bireysel ve 

toplumsal olası sonuçlarını tartışmak amacıyla Aydın İli’nde ikamet eden 18-29 yaş 

aralığındaki toplam 35 kişiyle yüz yüze derinlemesine görüşme yapılmıştır (Bayhan, 

2019: 6-12). Katılımcıların ifadelerinin yorumlandığı çalışmada, “aşırı bilginin veya 

bilgi bolluğunun yarattığı nitelik azalmasının farkında olan bireylerin kendilerini bilgi 

aramaya ve edinmeye görece kapatmış” oldukları iddia edilmiştir. Çalışmada 

enformasyona maruz kalmaya karşı gençlerin “bir takım baş etme stratejileri” 

geliştirdikleri belirtilmiştir. Bunlar ‘Alternatiflerin Çokluğu ve Rastgele Bilgi 

Edinimleri’, ‘Seçimli Bilgi Arayışı ve Türdeş Bilgiye Yönelim’, ‘Görmezden Gelme ya 

da Bak-Geç’, ‘Özet ya da Fragman Bilgi Arayışı’ şeklinde kategorilerdir. Bireylerin 

“bilgi arayışlarında, bir metne, kitaba, haber kaynağına şöyle bir göz gezdirerek bakma 

ya da görmezden gelmeye” kendilerini zorunlu hissedebildikleri ve “bilgi ile olan 

ilişkilerinin oldukça yüzeysel bir hale” geldiği, “üretilmiş bilginin tamamının 

sindirilmesinin mümkün olmadığını” vurguladıklarına dair (Bayhan, 2019: 6-12, 67-69, 

93-125) çeşitli değerlendirmeler yapılmıştır.  

Türkiye’de iletişim bilimleri ve gazetecilik alanında “enformasyon diyeti, 

enformasyon obezitesi, infoobezite” kavramlarıyla ilişkili çalışmalara da değinmek 

gerekir.  

“Çağın Hastalığı Mı Yoksa Şifası Mı? Enformasyonun Bilgiye Dönüşümü ve 

Enformasyon Diyeti” başlıklı bildiride, “enformel bilginin hegemonik yapısı, 

enformasyonun güvensizliği/dezenformasyon, enformasyon bombardımanının yol açtığı 

karmaşa ve bilgi kirliliği” sorunları açısından internetin rolüyle birlikte aşırı 

enformasyon yükü sorununu da kapsayacak şekilde teorik bir değerlendirme yapılmıştır. 

Bildiride, “Sağlıklı bir şekilde bilgilenmeyen insanın sağlıklı düşünmesi ve kararlar 

vermesi de mümkün değildir. Böylesi bir ortamda enformasyon ile bilgi ve özellikle de 

bilgelik arasındaki farkın en iyi şekilde bilinmesi, yoğun enformasyon ortamında hangi 

kanaldan ne tür sağlıklı bilginin edinilebileceğinin önemsenmesi gerekmektedir… 

yoğun enformasyon ortamında zihnin yapısını bozan bu durumdan kurtulmak için 

‘enformasyon diyeti’ bilincinin toplumdaki her bireyde oluşması büyük önem 
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taşımaktadır. Bunun da ötesinde bilginin hangi amaçla kullanılacağının önemine vurgu 

yapan ‘bilgelik’ kavramının bilinçlerde yer edinmesi gerekmektedir.” (Tugen, vd., 

2013) şeklinde tavsiyelerde bulunulmuştur. 

“Bilgi Çağında Problemli İnternet Kullanımı ve Enformasyon Obezitesi:  

Problemli İnternet Kullanımı Ölçeğinin Üniversite Öğrencilerine Uygulanması” başlıklı 

çalışma kapsamında (Eşitti, 2015: 84-90) İstanbul il sınırları içinde çeşitli vakıf ve 

devlet üniversitelerindeki toplam 353 öğrenciyle bir anket yapılmıştır. Sonuçlara göre 

erkekler kadınlara oranla interneti daha problemli kullanırlar. Çalışmada üniversitelerde 

bilgisayar kullanımına dair derslerle birlikte öğrencilere aşırı bilgisayar kullanımının 

doğurabileceği sorunların ve “yeni medya okur-yazarlığının” öneminin anlatılmasının 

yanı sıra “bireylerin algılarının bozulmaması, zihinlerinin tembelleşerek obezleşmemesi 

için… gerekli enformasyon diyetinin gerçekleştirilmesi” yönünde önerilerde 

bulunulmuştur. 

Teorik değerlendirmelerin yapıldığı “Enformasyon diyeti olarak yerel habercilik” 

başlıklı adlı başka bir makalede, ‘enformasyon obezitesi’nin sosyal paylaşım 

platformları gibi bilgi ve iletişim teknolojilerinin problemli bir boyutunu oluşturduğu, 

bu soruna karşı “bir bilinç durumu olarak ifade edilen enformasyon diyeti” 

uygulamasıyla birlikte “yerel habercilik ve yerel haberlerin sağlıklı bir bilgilenme 

ortamı sunduğu” savunulmuştur (Özcan, 2019: 37). 

“Dijital Çağda Bilginin Değişen Niteliği ve İnfobezite: Z Kuşağı Üzerine Bir 

Odak Grup Çalışması” adlı makalede, Z kuşağı içinde yer alan üniversite öğrencilerini 

temsilen Aksaray Üniversitesi İletişim Fakültesi 2. Sınıf düzeyindeki 15 öğrenciyle 

odak grup çalışması yapılmıştır. Bilgi (enformasyon) miktarındaki azami artışın 

“infobezite” kavramıyla açıklandığı çalışmada katılımcıların; sosyal medya 

kullanımları, bilgi/enformasyonu elde etme şekilleri ve interneti bilgi/enformasyon 

kaynağı olarak kullanımları kategorik olarak değerlendirilmiştir. Çalışmada 14 

katılımcının 2 ve daha fazla sosyal medya hesabının bulunması, “Z kuşağının sosyal 

medya platformlarındaki aşırı biliş yükünden kaçınmayı tercih etmediğini ortaya 

koymaktadır.” şeklinde yorumlanmıştır. Öte yandan “internette bilgiye erişimin oldukça 

kolay ve ulaşılan bilgilerin ‘hap’ niteliğinde olması”nın etkisiyle bilgiye erişimde 

internetin öncelikli bir tercih olduğu belirtilmiştir. Öğrencilerin ayrıntılı bilgiye 
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ulaşmayı ise vakit kaybı olarak gördükleri kaydedilmiştir (Şimşek İşliyen, 2020: 241-

246, 262-268). 

Bu çalışmalar genellikle tek bir araç/ortam odaklı bir şekilde enformasyon/bilgi 

kaynaklı “obezite-diyet” kavramsallaştırmalarıyla gerçekleştirilmiştir. İletişim ve 

gazetecilik alanında medya ve AEY konusuyla ilgili tek çalışma, 2013 yılında Baytar 

tarafından yapılmıştır. Araştırma, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileriyle 

sınırlıdır. Literatürden uyarlanan anket sorularını 200 kişi cevaplamıştır. Öğrencilerin % 

59’u medyada sunulan enformasyonun gereksinimleri karşıladığını, % 84’ü daha 

nitelikli enformasyon verilmesi gerektiğini, % 76.5’i (kadınlar % 43.0, erkekler % 33.5) 

medyada gereğinden fazla enformasyona maruz kaldıklarına inandığını belirtmiştir. 

Aşırı enformasyonun zihinsel yorgunluk, ilgisizlik ve kararsızlığa yol açtığına inanan 

öğrencilerin oranı % 80’in üstündedir. % 72.7’sine göre günümüz medyasında aşırı 

enformasyon tekrar, benzeşme, kalitesizlik ve kararsızlık oluşturur. Fakat % 77’lik bir 

oran, beklenenin aksine enformasyonu sindirmek için zaman sıkıntısı olmadığını 

söylemiştir. Gerçeğe ulaşmak için aşırı enformasyonun önemli ve gerekli olmadığına 

inananların oranı % 69’dur. % 76.5’i, bol enformasyonun tüketiciye katkısının 

olmadığına, güvenirliği azalttığına, yanlış ve eksik bilgilenmeyi artırdığına, rahatsız 

edici olduğuna ve gerçeği gizlemeye yol açtığına inanır. Bol enformasyon arasında 

kendi seçimleriyle içerik oluşturmayı düşünenler % 67 oranındadır (2013: 47, 51 - 53). 

Araştırma verileri frekans dağılımlarına göre betimsel yöntemle analiz edilmiştir. 

Medya kaynaklı ‘aşırı enformasyon yükü’ sorununu; ‘haber yükü’, ‘haber tüketim 

davranışı’ ve ‘haber kalitesi’ açısından araştırılmamıştır. Tezde bu hususlar araştırma 

kapsamındadır.  

Haber üretimi açısından AEY sorununa nispeten değinen “Gazetelerin Sosyal 

Medyada Paylaştığı Haberlerin İncelenmesi” başlıklı makalede Twitter’da en fazla 

takipçisi olan Hürriyet, Habertürk, Milliyet ve Cumhuriyet gazetelerinin 1 gün boyunca 

paylaştığı haberler ‘ileti bombardımanı’ kavramı açısından incelenmiştir. Bunun için 

yayınlanan haberlerin miktarı, türü ve kullanıcılar tarafından yeniden paylaşımı 

açısından ‘aşırı enformasyon yükü’ kavramından bahsedilmiştir. Çalışma, Twitter 

üzerinden konvansiyonel haber medyasının dolaşıma soktuğu haber ve etkileşim 

sayılarına odaklıdır. Haber miktarı, türler ve etkileşim sayılarına göre frekans tabloları 

oluşturulmuş ve betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Buna göre tüm gazetelerin en 
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fazla paylaştığı haber türü sırasıyla gündem, siyaset ve spordur. En az paylaşılan 

haberler ise kültür, teknoloji ve sağlık türündedir. Haberlerin kullanıcılar tarafından 

yeniden paylaşımı yoluyla tekrar üretildiği ve enformasyon miktarının arttığı 

belirtilmiştir. Aşırı enformasyon yükünü aşmak ve ileti bombardımanının olumsuz 

etkilerini en aza indirmek için atılması gereken adımlar “insanların algı düzeyini 

artırmak, bireyleri medya okuryazarlığı konusunda bilinçlendirmek ve daha fazla 

sorgulayıcı davranmalarını sağlamak” şeklinde (Eren ve Narmanlıoğlu, 2018: 210 - 

215) sıralanmıştır. Tez çalışması ise, haber üretim sürecinden ziyade haber 

tüketicilerinin AEY ve haber yükü algılarına odaklıdır.  

Tezin iletişim ve gazetecilik alanında yurtiçi araştırmalardan farkı ‘enformasyon’ 

ve AEY kavramları dâhilinde “Seçililik Davranışları Teorileri ve KDY”yi gözeterek 

genel aşırı enformasyon yükü-aşırı haber enformasyon yükü algıları, seçici haber 

tüketim biçimleri ve haber kalitesi algısıyla ilgili ölçekleri uyarlayarak nicel analiz 

yöntemleriyle bir takım bulgu ve sonuçlara ulaşma, değerlendirme ve mevcut literatüre 

kazandırma gayesidir.  

b) Yurtdışı Çalışmalar 

Tez konusu çerçevesinde yurtdışında iletişim ve gazetecilik alanında 

gerçekleştirilen çalışmalar da incelenmiş ve literatür değerlendirilmiştir. Fakat haber 

olgusu açısından yapılan çalışmalara değinilmeden önce, AEY sorunu açısından 

televizyon ve radyo gibi geleneksel iletişim araçları ve yeni iletişim teknolojileri 

(özellikle sosyal medya) bakımından yapılan çeşitli çalışmalar özetlenebilir.  

Lang ve arkadaşları tarafından televizyon izlemede ‘Sınırlı Kapasite’ modelinden 

yararlanılarak bir Batı üniversitesinin lisans öğrencileri üzerinde aşamalı bir deney 

uygulanmıştır. İzleyicilerin enformasyon işlemede TV mesajlarının içerik uyarıcılığı ve 

mesajların ilerleme hızının etkisinin incelendiği çalışmada mesajın ilerleme hızı, içerik 

uyarıcılığı ve mesaj tasarımı şeklinde 3 aşamalı yürütülecek deney için seçilen 30’ar 

saniyelik 30 mesaj özelinde içerik ilerleme hızı ve mesajın uyarıcı yönlerinin 

izleyicilerin psikolojik olarak farklı biçimlerde uyarılmasına yol açtığı belirlenmiştir. 

İçerik ilerleme hızı ve uyarıcılığı birleşiminin; aşırı yüklenmeye, içeriği yeniden daha az 

tanımaya ve özel mesaj içeriklerini bilişsel olarak geri çağırmaya neden olduğu 

belirtilmiştir. Televizyon içeriklerini tanıma işleminin ölçüldüğü çalışmada, uyarıcı 
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mesaj ortamı ve aktarım hızının yüksek düzeyi arasındaki kodlama sürecinin aşırı 

yüklenmeyi tahmin ettiği, uyarıcı içeriğin olmadığı mesajlar bağlamında hızlı mesaj 

akışında aşırı yüklenme durumunun gözlenmediği belirlenmiştir. Ayrıca, hatırlama 

süreçleri açısından kodlanmış içerikleri depolamanın, uyarıcılığın baskın olduğu 

koşullarda aşırı yüklenmenin işaretlerini gösterdiği, ancak uyarıcı koşulların etkili 

olmadığı durumlarda bunun tersi bir durumun söz konusu olduğu açıklanmıştır. Öte 

yandan mesajın anlatı öğelerinin bellek tarafından depolanması öncesi, işitsel öğelerin 

depolanmasının belleğin aşırı yüklenebileceğine dair birtakım kanıtlar içerdiği 

savunulmuştur (Lang vd., 1999: 451, 458-472). 

Televizyon izleme durumu örneğine dayalı olarak aracılanmış mesajların insan 

belleği tarafından işlenme sürecini incelemek için doğrudan uygulanabilir bir 

enformasyon işlemi modeli ortaya atan Lang,  a) kodlama, b) depolama ve c) geri 

çağırma/geri alma şeklinde enformasyon işlemenin üç alt süreci olduğunu ve bunların 

sürekli ve tekrarlanan bir yapı arz ettiğini belirtir. Yazar, bu süreçlerle tümüyle ilişkili 

olabilen ve işler halde bulunan insan beyninin KİA içeriklerini kodlamada bireysel 

amaçlara uygun enformasyon ile yeni, beklenmedik veya ortam/çevredeki değişimi 

temsil eden enformasyondan herhangi birini seçebileceğini belirtmiştir. Lang’ın 

modeline göre mesajı oluşturan enformasyon bitlerinin kodlanması, depolanması ve geri 

alınması/çağrılması sürecinde bir izleyici bu alt işlemlerinin tamamını gerçekleştirecek 

yeterli kaynağa sahip değilse, enformasyonu işleme bazı açılardan sekteye uğrayacaktır. 

Öte yandan izleyicinin duygusu, hedefleri, mesajın belirli özellikleri beyne depolamayı 

gerektiren kaynakları arttırabilir. İzleyicilerin bir mesajı anlamaları için önceki 

enformasyonları alma ihtiyacı, mesajı görüntüleme sırasında kaynak gerektirir ve 

enformasyonun bellekte saklanabilmesini etkiler (Lang, 2000: 47-55). 

Radyo dinleyicilerinde bilişsel kaynakları yönlendirme ve anındalıkta ses 

değişimlerinin etkisini belirlemek üzere ABD’de Widwest Üniversitesi’nde toplam 59 

lisans öğrencisinin ses değişimine tepkilerinde kardiyak yönlendirme (kalp atış hızı) 

yanıtını gösterip göstermedikleri ve bilişsel kaynakların anlık bilişsel aşırı yüklenmeye 

neden olup olmadığı elektrotların da yardımıyla araştırılmıştır. Katılımcılara ses 

değişimi sayısını temsil eden 9 radyo mesajı dinletilerek veri toplanmıştır. Çalışmada 

işitsel tanıma verilerinin, sadece ses değişikliklerine yönelmenin anlık bilişsel aşırı 

yüklenmeye yol açmadığını, aynı zamanda aşırı yüklenme yoğunluğunun mesajlardaki 
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toplam ses değişikliği sayısına da bağlı olduğu görülmüştür. Ses değişikliklerinden 

hemen sonra oluşan enformasyonun, ses değişikliğinden hemen önce ve 3 saniye sonra 

meydana gelen enformasyondan önemli ölçüde daha az tanındığı değerlendirmesi 

yapılmıştır. Ayrıca, ses değişimlerinden hemen sonra tanıma belleğindeki düşüşler, ses 

değişme oranı arttıkça daha çok fazlalaşmıştır (Potter, 2000: 147 - 161, 157-170). 

İnsanların SMS, Web, Mektup ve E-Posta kullanımını etkileyen nitel faktörleri 

İsveç’te 13-49 yaş aralığını temsil eden 10 kişiyle görülerek belirlemeye çalışan bir 

çalışmada, çalışmada iletişim araçlarının kullanımını etkileyen 9 faktör (araçla ilişkili 

faktörler, enformasyonun özellikleri, kültür/gelenek/yasalar, kişilik boyutu, zaman, 

günlük rutin ve alışkanlıklar, güvenlik ve emniyet, duygular, maliyet) olduğu ve bunlara 

“kişisel ve paylaşılan değerler ile beklentiler” şeklinde değerler yüklendiği görülmüştür. 

Çalışmaya göre bireyler farklı iletişim araçlarından aktarılan enformasyonu kişisel 

filtreleme mekanizmaları aracılığıyla kendi değer ve beklentilerini gözeterek 

değerlendirdikleri için aşırı enformasyon yükünü önleme amaçlı bir tutuma sahiptir. 

Araştırmaya göre bir kişinin değer ve beklentileri, o kişinin ait olduğu topluluğun diğer 

üyeleri ve başka gruplardaki bireylerle uyuşmadığı için hemen hemen tüm iletişim 

araçları tarafından aktarılan enformasyonun farklı türlerinin bir karışımının ortaya 

çıktığı ve bu sorunun AEY’nin oluşumunu doğuran nedenlerden biri olduğu 

vurgulanmıştır. Bu yüzden insanların e-posta sunucuları gibi araçlardaki farklı 

filtreleme özelliklerini kullanma sebebinin buna dayandığı savunulmuştur (Raoufi, 

2003: s.n.y). 

Kullanıcıların mobil teknolojilerin AEY sorunu yaşamalarına etkisini inceleyen 

bir araştırmada, İngiltere'de West Yorkshire Polis Gücü biriminde üst düzey yöneticiler 

ve yönetici sekreterleriyle yarı yapılandırmış yüz yüze görüşmeler yapılmıştır. 

Bulgulara göre birçok yetkilinin kişisel AEY sorunu yaşamasına en çok neden olan 

teknoloji elektronik postadır. AEY’nin temel etkisinin, bireylerin aldıkları 

enformasyonla başa çıkabilme yeteneğine bağlı olduğu bulunmuştur. Hareket 

halindeyken ya da uzak bir konumdayken, mesaj ve enformasyon talepleriyle başa 

çıkabilme yeteneği bireyin enformasyon işlemesinde ‘kolaylaştırıcı’ bir etkiye sahiptir. 

Teknoloji, yetkililere enformasyon yükünü kurumsal çerçevede eşit şekilde 

yayabilmelerini ve üzerlerinde oluşabilecek baskının kısmen hafifletilmesini sağlamıştır 

(Allen & Shoard, 2005: s.n.y). 
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Finlandiya'da gazete ve internet gibi araçlar vasıtasıyla günlük olayları takip etme 

açısından insanların AEY’yi deneyimleme biçimleri araştırılmıştır. Yaşları 21-59 

arasında değişen 20 çevre aktivistiyle görüşülen çalışmada AEY’nin yol açtığı 

sorunların ciddiyetine yönelik algıların farklılaştığı belirtilmiştir. Öte yandan AEY’nin 

özellikle çevrimiçi enformasyon ortamında gerçek bir problem olarak yaşandığı tespit 

edilmiştir. Ancak AEY bazı yönleriyle abartılan hayali bir problem olarak görülmüştür. 

Çalışmaya göre AEY ile başa çıkmak için iki temel strateji vardır. Bunlar, ağ ortamında 

yararsız enformasyonu ayıklamaya dönük ‘filtreleme stratejisi’ ve aşırı enformasyon 

sunumundan korunmayı öngören ‘geri çekilme stratejisi’dir. Enformasyon kaynaklarını 

minimum düzeyde tutmaya dayalı geri çekilme, daha etkili bir strateji olarak 

değerlendirilmiştir (Savolainen, 2007: 611-614). 

ABD’de radyo içerikleri kapsamında üniversite çağındaki gençler ile 9-12 yaş 

arası katılımcıların duygusal ve bilişsel yanıtlarında radyodaki kamusal yayınlarda 

program ilerleme hızı ve uyarıcı içeriğin etkilerini incelemek için sınırlı kapasite 

modelinden faydalanılmıştır. Midwestern Üniversitesi’nde lisans düzeyinde öğrenim 

gören 98 öğrenci ile 62 ilköğretim öğrencisinin katıldığı çalışmada deneklere elektrotlar 

yerleştirilmiş ve 24 radyo içeriği dinletilerek hafızaları test edilmiştir. Denekler ölçek 

vasıtasıyla ileti sırasında kendilerini nasıl hissettiklerini derecelendirmişlerdir. Sonuçta 

uyarıcı içeriğin her iki denek grubunun, -özellikle üniversite öğrencilerinde daha yaygın 

olacak şekilde-, duygusal olarak uyarılmasına ve bilişsel çabasının artmasına yol açtığı 

saptanmıştır.  Ancak, mesajların aşırı bilişsel yüklenmeye neden olmadığı bulunmuştur. 

Program ilerleme hızı ve uyarıcı içerikteki artışın, bilişsel olarak aşırı yüklenme 

noktasına ulaşılmadığını gösterdiği belirtilmiştir. Çalışma, laboratuvar ortamında 

yapıldığı için, sadece dikkatli dinleyicilerin çevrimiçi işlemlerinin doğruluğuyla 

sınırlıdır (Lang, vd., 2007: 581, 587-588, 594-597). 

Sosyal medyada içerik akışlarında AEY sorununu çözüm amaçlı Yandex 

Laboratuvarlarında “itme modeline dayalı pasif enformasyon tüketimi” üzerine bir 

çalışma yürüttüklerini belirten Grineva ve Grinev (2012), yayımladıkları makalede AEY 

sorununa karşı sosyal medya akışlarını filtreleme ile enformasyon paylaşımı ve tüketimi 

şeklinde iki yaklaşımın çeşitli zorluklar barındırdığı için alternatif paradigmalardan biri 

olarak “itme modeli aracılığıyla pasif enformasyon tüketimi” yöntemini önermişlerdir. 



170 
 

Williamson, Eaker ve Lounsbury tarafından (2012) enformasyon ve psikoloji 

bölümleri öğrencileri ile kütüphane çalışanlarından oluşan 193 kişiyle yapılan 

araştırmanın sonucunda 15 maddelik ‘Aşırı Enformasyon Yükü Ölçeği’ 

oluşturulmuştur. Çalışmada aşırı enformasyon yükünün cinsiyet (kadın), yaş ve 

üniversitedeki yıl ile pozitif, yaşam memnuniyeti ölçütleriyle negatif ilişkili olduğu 

bulunmuştur. 

Birleşik Krallık’ta Facebook, LinkedIn ve Twitter gibi kullanıcı türevli ortamlarda 

medya kullanım biçimleri hakkında birçoğu üniversite öğrencisi 587 kişiyle yapılan 

çevrimiçi bir anketin sonuçlarına göre, sosyal medyada aşırı enformasyon yükünü 

yaşayan katılımcıların, mesajları daha az takip etmekten ziyade söz konusu ağlarla 

ilişkileri düşük orandadır. Öte yandan kullanıcıların çoğu medyaya daha fazla bağlantı 

yapmaları ve daha fazla mesajı kaçınılmaz bir şekilde almalarına rağmen genel olarak 

aşırı yük algısına daha az kapıldıklarını belirtmişlerdir. Araştırmacılar tarafından aşırı 

yük algısının, mutlak terimlerin varsaydığı gibi alınan mesajların miktarından ziyade, 

medyaya katılım derecesiyle daha ilişkili olduğu sonucuna varılmıştır. Ayrıca filtreleme 

problemiyle birlikte aşırı yük algısına kapıldığını belirtilenler “Darmadağın halde çok 

fazla miktarda adeta çöp yığını saçmalıkla karşılaşıyorum”, “temel sorun enformasyon 

çokluğu ve yoğunluğudur”, “çok fazla faydasız ve vakit öldüren tweet var.”, “Özellikle, 

insanların çoğu zaman hep aynı şeyleri göndermesinden nefret ediyorum” şeklinde 

ifadelerde bulunmuşlardır. Çalışmanın örnekleminin hem öğrenci hem de çalışan 

bireylerden oluşmasının bulguları etkilemiş olabileceği belirtilmiştir (Bontcheva, 

Gorrell & Wessels: 2013: 1-8, 18-27). 

Twitter kullanıcılarının enformasyonu alma-iletme davranışlarını gözlemsel 

verilerden tahmin etme yöntemini kullanan Almanya’daki araştırmacılar genellikle aşırı 

enformasyona maruz kalanların Twitter’da en aktif ve popüler kullanıcılar olduklarını 

saptamışlardır (Gomez-Rodriguez, Gummadi & Schölkopf, 2014: 172, 170-179). 

Sosyal ağ sitelerinde etkileşimsel bakımdan stres ve mücadele teorisi kapsamında 

aşırı yüklenme sorunuyla ilgili Güney Kore’de bir üniversitedeki 201 öğrenciyle yapılan 

çevrimiçi ve yüz yüze anketin sonuçlarına göre aşırı yüklenme olgusunun varsayılan üç 

boyutunun (AEY, Aşırı İletişim Yükü ve Aşırı Sosyal Ağ Sistemi Yükü) sosyal ağ 

hizmetleri yorgunluğunu etkileyen temel stres kaynakları olduğu tespit edilmiştir. 
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Sosyal ağ hizmetleriyle ilişkili sistem özellikleri (değişim hızı ve karmaşıklık) sistem 

aşırı yükünü pozitif olarak etkilerken, enformasyon belirsizliği aşırı enformasyon 

yükünü zayıf düzeyde pozitif olarak etkilemiştir. Öte yandan çalışmada enformasyonun 

kişileri ilgilendirme derecesinin (uygunluk/alaka) fazla olmasının, aşırı yük algısının 

anlamlı bir değişkeni olmadığı ortaya konmuştur. Araştırmacılara göre bireylerin ilgisiz 

enformasyonla uğraşmadığı yönündeki bir ilişki varsayımı o kadar net değildir (Lee vd., 

2016: 51, 55-58). 

Japon Twitter kullanıcılarının AEY ile bağlantılı stresle nasıl başa çıktıklarına 

odaklı olarak 778 kişiyle yapılan çevrimiçi bir anketin bulgularına göre, kullanıcıların 

AEY sorununu yaşamalarına rağmen arkadaş sayılarını arttırmayı sürdürdükleri ve AEY 

sorununu algıladıkça tüm tweetleri görmek ve okumaktan daha çok kaçındıkları ortaya 

çıkmıştır (Sasaki, vd., 2016: 914, 917-921). 

İrlanda’da bir üniversitenin 131 öğrencisiyle yapılan bir ankette, sosyal medya 

aşırı yükü (aşırı enformasyon yükü ve aşırı iletişimsel yük alt boyutları) ve sosyal 

medya yorgunluğu arasındaki ilişkide çok görevli bilgisayar öz yeterliliğinin hafifletici 

rolü araştırılmıştır. Araştırmada kadın kullanıcıların sosyal medya yorgunluğu 

seviyesini daha yüksek oranda deneyimledikleri görülmüştür. Çalışmada hem AEY hem 

de aşırı iletişimsel yükün sosyal medya yorgunluğunu anlamlı şekilde etkilediği 

bulunmuştur. Burada aşırı iletişimsel yükün etkisi AEY’den daha kritik bir durumdadır. 

Özellikle bu bulgunun ilginç ve mantıklı olduğunu belirten araştırmacılara göre sosyal 

medya yaygınlaştıkça bireyler çok fazla iletişim kanalını kullanabilirler. Ancak birçok 

iletişim talebini karşılaşabilmeleri zorlaşabilir (Islam, Whelan & Brooks, 2018: 1, 5-8). 

Yukarıdaki yurtdışı çalışmalardan biri hariç (Williamson, vd., 2012), ağırlıklı 

olarak ortam/araç eksenlidir. Ayrıca toplumsal yaşamda psikolojik, sosyal, siyasal, 

kültürel, ekonomik boyutlara sahip haber olgusu ve AEY sorunuyla birlikte günümüz 

medya ekolojisinde genç bireylerin habere yönelik tutumları ve bakışına dair herhangi 

bir veri, bulgu veya değerlendirme içermezler. Smith (1997), “çok fazla haber var, 

ancak yeterli bir düşünce eylemi yok.” der ve okur, dinleyici ya da izleyicinin bu kadar 

fazla haberle “nasıl başa çıkacağı” sorusunu yöneltir. Zira medya kuruluşları ve 

ortam/araç temelli filtreleme-özelleştirme teknolojilerinin haberleri “özetlemesi ve 

parçalar halinde sunmalarının” genellikle yanıltıcı olabileceği ve sadece “neyin dışarıda 
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bırakıldığını hatırlayan özetleyici teknolojiye mantıklı” geldiğini belirtir.  Bu nedenle 

gazetecilik alanında AEY ve haber olgusuyla ilişkili olarak yapılmış araştırmalara tez 

çalışmasına işlevsel bir bakış geliştirilmesi açısından aşağıda değinilebilir.  

 “AEY” sorununu profesyonel bir ürün olarak ‘haber’ ve ‘tüketici algısı’ açısından 

ele alan çalışmalar yürütülmüştür (Aldoory ve Van Dyke, 2006; Hargittai vd., 2012; 

Holton ve Chyi, 2012; York, 2013; Pentina ve Tarafdar, 2014; Ji vd., 2014; Goyanes, 

2014; Lee vd., 2016; Song vd., 2016; Lee vd., 2017; Schmitt vd., 2017; Park, 2019). 

Araştırmalarda enformasyon yükü algısının izleyicinin habere karşı tutumunda etkili 

olduğu tespit edilmiştir (Aldoory ve Van Dyke, 2006; Koroleva vd., 2010; Holton ve 

Chyi, 2012; York, 2013; Goyanes, 2014; Lee vd., 2016; Song vd., 2016; Lee vd., 2017; 

Schmitt vd., 2017; Park, 2019). Bunlardan farklı olarak Amerika Birleşik Devletleri’nde 

(ABD) yapılan bir çalışmada izleyicinin yüksek enformasyon miktarını kabul etmesine 

rağmen bu durumu bir problem olarak algılamadığı sonucuna ulaşılmıştır. Çalışma, ev 

ortamında haber medyası tüketen bireyleri temsilen toplam 77 katılımcıyla yapılan odak 

grup görüşmeleri (Hargittai vd., 2012: 161-171) ile sınırlıdır ve farklı kapsam ve 

araştırma teknikleriyle yapılan diğer araştırmaların sonuçlarıyla çelişir. ABD’de medya 

bağlamında gerçekleştirilen diğer çalışmalarda enformasyonun bir yük sorunu olarak 

algılandığı (Aldoory ve Van Dyke, 2006; Associated Press, 2008; Holton ve Chyi, 

2012; York, 2013; Ji vd., 2014; Pentina ve Tarafdar, 2014; Lee vd., 2016; Lee vd., 

2017) yönünde sonuçlara ulaşılmıştır. 

ABD dışındaki az sayıda ülkede aşırı enformasyon yükü sorunu haber tüketimi 

açısından araştırılmıştır. 2008 yılında ABD’de dahil, Birleşik Krallık ve Hindistan’da 

genç bireylerin haber tüketimi hakkında bir proje (Associated Press) ile İspanya 

(Goyanes, 2014), Güney Kore (Song vd., 2016 ve Park, 2019) ve Almanya’da (Schmitt 

vd., 2017) çeşitli araştırmalar yapılmıştır. Çalışmalarda haber medyası kaynaklı 

enformasyonun bir yük olarak algılandığı sonucuna varılmıştır. Yapılan çalışmalardan 

birinde ise Bandura’nın öz yeterlilik teorisi temelinde ‘haber yeterliliği’ 

kavramsallaştırması yapılarak sosyal medyada haberden kaçınma ve haberi 

filtrelemenin aşırı haber yükü (AHY) algısıyla bağlantıları araştırılmıştır. Güney 

Kore’deki bu çalışmada haber yükü algısı ve haber yeterliliği arasında güçlü bir negatif 

ilişki olduğu tespit edilmiştir. Aşırı haber yükü haber yeterliliğinin azalmasıyla anlamlı 

bir şekilde ilişkilidir ve sosyal medyada haberden kaçınmayı arttırır. Enformasyonun 
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varlığı ve ulaşılabilirliğine rağmen sosyal medyada haber yükünden bunalmış kişilerin 

haber tüketiminden kaçınabildiği veya vazgeçebildiği belirtilir. Ancak bunların dışında 

bazı kullanıcıların ise aşırı haber yükü algısını gidermek için sosyal medyada kendi 

arkadaş ağları aracılığıyla haber almaya devam ettikleri belirlenmiştir. Genel olarak 

çalışmanın bulgularına göre, sosyal medyada algılanan haber yükü, kullanıcıları haber 

tüketimiyle ilgili daha az çaba gerektiren taktikler kullanmaya sürükler (Park, 2019: 1, 

7-9). 

Yine de, ABD dışındaki ülkelerde haber tüketiminin farklı olabileceği ve bu 

yüzden aşırı enformasyon yükü sorunu yeniden değerlendirilmesi gerektiği belirtilir 

(Goyanes, 2014: 620). Tezin Türkiye’de yapılması bu bakımdan önemlidir. ABD ve 

diğer ülkelerdeki çalışmalarla karşılaştırma yaparak ele alınmayan boyutları ortaya 

koymak tezin hedefleri arasındadır. 

Yurtdışında sadece genç haber tüketicileri örnekleminde yapılan çalışmalar 

(Associated Press, 2008; Koroleva vd., 2010) az sayıdadır. ABD, Birleşik Krallık ve 

Hindistan’dan toplam 6 şehirde etnografik teknikle yapılan çalışmaya göre, 18 - 34 yaş 

arası dijital genç haber tüketicileri yoğun bir enformasyon akışı ve haber yorgunluğu 

hissederler (Associated Press, 2008). Çalışmada kullanılan teknikle birlikte ulaşılan 

bulguları başka kültürlere genellemek zor olabilir. İkinci araştırma, Koroleva vd. 

tarafından 20 - 25 yaş arası 12 kullanıcıyla derinlemesine mülakat tekniğiyle 

yapılmıştır. Sosyal ağ haberlerindeki sayısal artışın enformasyon kalitesini düşürdüğü 

sonucuna varan çalışma Facebook kullanıcılarıyla sınırlıdır (2010: 2). Tezde ise, 

günümüz haber ekolojisinin haber tüketicilerini temsilen üniversite öğrencileri araştırma 

örneklemidir. 

Farklı demografik değişkenleri (eğitim, yaş, gelir, medya kullanımı) içeren bazı 

çalışmalarda gençleri ilgilendiren çeşitli tespitler yapılmıştır. Genellikle nicel analiz 

yöntemlerinin kullanıldığı çalışmalarda gençlerin enformasyon yüküne karşı tutumları 

değerlendirilmiştir. York, belirli sosyal grupların (genç, siyah, erkek ve eğitimli) 

toplumda haber ve enformasyonun giderek artan bolluğuyla başa çıkmak için psikolojik 

olarak daha hazırlıklı olduğunu iddia etmiştir (2013: 290). Ji vd. tarafından (2014: 704 – 

699, 709) ABD’de yapılan bir araştırmada, çeşitli enformasyon çıktılarına maruz 

kalmaya karşı gençlerin daha hassas olabilecekleri varsayılmıştır. Ancak araştırmada 
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eğitim düzeyi ile aşırı enformasyon yükü arasında anlamlı olmayan bir ilişki 

bulunmuştur. Yazarlara göre bu durum şaşırtıcıdır. Çünkü eğitim düzeyi yüksek 

insanlar, hem daha fazla enformasyon tüketirler hem de karmaşık bilgileri işleyebilirler. 

Goyanes’in araştırmasında gençlerin yaşlılara oranla haber kaynaklı enformasyon yükü 

hissini daha fazla yaşadıkları bulunmuştur (2014: 620 - 621). Song vd. Güney Kore’de 

gençlerin, özellikle akıllı telefon ve tablet gibi mobil cihazları sık kullanarak aşırı haber 

yükü algısını daha yoğun hissettiklerini bildirmiştir (2016: 14-15). Schmitt vd. 

Almanya’da çevrim içi haberle karşılaşan gençlerin aşırı enformasyon yükünü daha çok 

yaşadıklarını tespit etmiştir (2017: 9). Fakat, gençlerin aşırı yük algısı oranını ortaya 

koymakla sınırlı kalınmamalıdır. Tezde gençlerin haber medyası kaynaklı enformasyon 

yükü algısının gruplar arasında farklılaşma dereceleri de gözetilmiştir. 

KDY’yi temel alan tek araştırma Schmitt ve diğerleri tarafından 

gerçekleştirilmiştir. Buna göre motivasyon, insanların medyaya maruz kalmasını 

açıklayan önemli bir faktördür. Gençlerin çevrimiçi ortamda enformasyon yükü algısına 

yoğun olarak kapılmaları enformasyon arama güdüsünün düşüklüğüyle açıklanmıştır. 

Enformasyon yükü algısı düşük gençlerin ise, çevrimiçi haberi eğlenmek amacıyla 

tükettikleri belirtilmiştir. Yazarlara göre çalışma, çevrimiçi haber kaynaklı enformasyon 

yükü ve olası değişkenlerini analiz etmede ilktir (Schmitt vd., 2017: 1-6, 11 - 13). 

Öte yandan medya tüketimi, haber ve enformasyon ilişkisini içeren survey 

araştırmalar (PEW, 2008; 2012; 2010; 2016; 2017) ve çeşitli anketler (Holton ve Chyi, 

2012; Ji, 2012; Debbelt, 2014; Lee vd., 2016; Lee vd., 2017; Lee vd., 2018) 

geliştirilmiştir.  

Son olarak literatür taraması sırasında AEY sorununu geleneksel medyadaki haber 

içerikleri açısından inceleyen bir (1) yayın olduğu görülmüştür. Makalede, Pakistan’da 

iki gazete ve iki haber kanalının “Sümbül” ve “Samina” olaylarına yer verme oranı ve 

yaklaşım tarzı içerik analizi yöntemiyle karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Beş yaşında 

“Sümbül” adlı küçük bir kız çocuğunun istismarı olayı ile İslamabad'da yaşayan 

“Samina” adlı bir kadının tecavüz davasına ilişkin toplam bir haftalık yayınlarla ilgili 

yapılan analize göre iki olayın aynı nitelikte olmasına rağmen, medyanın “Sümbül” 

olayına daha kapsamlı bir şekilde yer verdiği belirlenmiştir. Medyanın “Sümbül vakası” 
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hakkında haber-yorumları sürekli aktararak aşırı enformasyon yüküne yol açtığını iddia 

edilmiştir (Jamali, 2014: 1, 11, 20-22). 

2.2.4. Medya Ekolojisinde Haber ve AEY Algısı 

Günümüzde değişim halindeki haber medyası ortamında internetin dağıtım 

kapasitesinin gelişmesi, “enformasyon bolluğu” olgusunu ileri boyutlara taşır (S. K. 

Lee, Kim ve Koh, 2016: 1). Medya şirketleri, yeni medya ortamına özgü haber tüketim 

biçimlerine göre bir yayıncılık benimserler (Associated Press, 2008: 5). Haber 

üreticileri, haber tüketicilerinin dikkatini çekmek için blogcular, mikroblogcular ve 

sosyal medya üzerine içerik üreten diğer bağımsız kullanıcılar/yayıncılarla rekabet 

halindedirler. Bu rekabet, haber içeriği ve platformlarının zenginleşmesine katkı sağlar, 

fakat aşırı enformasyon yükünün psikolojik algısını da üretir. Çünkü kaçınılmaz bir 

boyutta enformasyon artışıyla karakterize edilen günümüz medya ortamında çevrimiçi 

dergi, radyo ve televizyon gibi haber araçları bir yandan izleyici/takipçileri cezbetmeye 

çalışırken diğer yandan insanlar, günlük yaşamlarında yoğun akış halindeki haber 

enformasyonunu seçme sürecinde sürekli rahatsız edici deneyimler yaşarlar. Örneğin, 

insanların kendi e-postalarını kontrol ettikleri sırada bile psikolojik olarak olumsuz 

duygular (bunalma, stres, kafa karışıklığı, endişe, isteksizlik vs.) deneyimleyebildikleri 

ve haber algılarının bu psikolojik etkiler altında şekillenebildiği (S. K. Lee, Kim ve 

Koh, 2016: 2-3, 1) iddia edilir.  

Haber izleyicisi/takipçilerinin birden çok araç veya platform yerine daha az sayıda 

haber medyası kullanmasının nasıl bir çözüm olacağı ise belirsizdir. Sözgelimi dijital 

haber tüketimi araçlarından biri olarak e-postanın yoğun kullanımı ve doğası, faydalı bir 

enformasyon kaynağı olmasına mani olabilir. E-posta, sadece bir uyarı platformudur ve 

bu nedenle insanların faydalanacakları daha farklı alternatif ortamların keşfedilmesi 

önerilir. Öte yandan haber tüketimiyle bağlantılı olarak sorunun; neredeyse tüm haber 

medyası ortamının “göreceli” bir nitelik taşıdığı ve haberin birden fazla kanaldan 

tüketiminin bir zorunluluk olduğu (Associated Press, 2008: 49) ileri sürülür.  
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2.2.4.1. Aşırı Haber Enformasyon Yükü (AHEY) Algısı Kavramı 

Haberle ilişkili enformasyon yükü anlamında “aşırı haber enformasyon yükü”; 

üretim maliyeti düşük ve ulaşılabilir çeşitli içeriklerin sunumu ile kullanıcı 

kaynaklı/türevli haberlerin19 bir arada sürekli artış halini yansıtır. Bu şekilde bir 

adlandırma S. K. Lee, Kim ve Koh’un aşırı enformasyon yükü sorununu gazetecilik 

çerçevesinde değerlendirmek için “genel aşırı enformasyon yükü” ve “aşırı haber 

enformasyon yükü” şeklinde yaptıkları analitik bir ayrımda kullanılır. Çünkü onlara 

göre haberdeki aşırı enformasyon yükünün doğası, genel olarak aşırı enformasyon yükü 

sorunundan ayırıcı bir fikir verir. Bu ikili ayrıma göre genel aşırı enformasyon yükü 

algısı (GIO), iki alt-boyuta sahiptir: Biri, medya kullanımıyla ilişkilidir (GIO1). Diğeri 

psikolojik yük ve olumsuz his/duygu (GIO2) ile ilişkilidir. Haber aşırı enformasyon 

yükü (NIO), tek bir alt boyuta/temele sahiptir. Fakat bu farklığı, “ayrıntılı ve aşırı 

enformasyon yükü ölçeğinin ölçüm testini tekrarlamaya dayalı olarak doğrulayacak 

daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.” (2016: 2, 6-9). 

Ancak bu analizden daha önce “aşırı haber enformasyon yükü” kavramına, Jean 

Baudrillard “Şeytana Satılan Ruh Ya Da Kötülüğün Egemenliği” adlı eserinde “aşırı 

miktarda haber” (2015a: 116-117, 128-129) ve “Çaresiz Stratejiler” adlı kitabında “aşırı 

haber”  (2011b: 116) gibi doğrudan nitelemeler yoluyla dikkat çekmiştir. Yazar bu 

sorunun özelliklerini, a) “gerçek olayda bir benzeriyle karşılaşılmayan”, b) “olayla 

aracın çelişkili bir biçimde birbirlerine karıştırılması”na yol açan, buna bağlı olarak c) 

“siyasal bulanıklık” doğuran, d) “bir şey algılamanın mümkün olmadığı uzamsal bir 

boşluğu” meydana getiren, e) “bizi kendi içimize kapanmaya iten şey” olarak belirtir. 

Hatta yazar “aşırı haber yükü” nedeniyle haber kuramlarının ortaya koyduğu bütün 

idealleri “gözden geçirilmesi gereken ütopya” biçiminde anarak “yüzyıl başından bu 

yana yaşamın her alanında” şeylerin “müthiş bir hız kazandığını” öne sürer. 

Oysaki normatif bir demokratik bakış açısına göre haber, yurttaşlar tarafından 

talep edilen bilgilendirici bir meta olarak varsayılır (York, 2013: 289). Fakat 

enformasyonun sürekli artarak fazlalaştığı günümüzde haber tüketicileri, sosyal medya 

dahil, yoğun ve çeşitli araçları barındaran medyanın haber çıktıları aracılığıyla gündelik 

                                                            
19 Özellikle internet, insanların enformasyonu oluşturmaları ve paylaşmalarında etkin bir mecradır (Ji, 
vd., 2014: 699). 
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olarak çok fazla miktarda enformasyonla karşılaşırlar (S.K. Lee, Lindsey ve Kim, 2017: 

262). Haberlere yoğun şekilde maruz kalmaktan bunalırlar (York, 2013: 290). Haberleri 

bilişsel açıdan bir yük olarak algılarlar (Song vd.,2016: 13). Yani kendilerini adeta bir 

enformasyon denizinde boğulmuş gibi hissedebilirler (S.K. Lee, Lindsey ve Kim, 2017: 

262). Bu yüzden habere maruz kalmanın haber tüketicileri açısından tamamen yararlı 

bir durum olmayabileceği düşünülebilir (York, 2013: 289-290). Haberlerin bolluğu ve 

haber seçim imkânının mevcudiyeti izleyici/takipçiler için daha iyi bir haber ortamı 

anlamına gelmez (Associated Press, 2008: 37; Song vd.,2016: 15). Ayrıca sosyal ağ 

siteleri veya akıllı telefonlar üzerinden haber paylaşımı ve tüketimiyle gelen haber 

ortamındaki son değişim, gazeteciliğin teori ve pratiği ile geleceği hakkındaki ateşli 

tartışmayla ilgili birçok sorgulamayı doğurur (S. K. Lee, Kim ve Koh, 2016: 2). York, 

2013 yılına ait çalışmasında “önümüzdeki on yılda, haber medyasının sayısı ile haberin 

miktarı ve karmaşıklığı artacaktır. Haberler farklı ve geniş platformlara doğru 

yayılmaya devam edecektir. Aşırı haber yükü deneyiminin nedenleri, bilişsel süreçler ve 

sosyal ilişkiler açısından etkilerini belirlemek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç 

vardır.” (York, 2013: 290-291) şeklinde uyarı ve önerilerde bulunur.  

Türkiye’de de son zamanlarda özellikle çevrimiçi alanda haber yükünün arttığı 

görülmüştür. Örneğin yapılan bir araştırmaya göre Türkiye’de Twitter’da en çok 

takipçisi olan dört gazetenin 20 Nisan 2018 tarihini içeren 1 (bir) günde paylaştığı 

haberlerin sayısı 977’dir. Türkiye’de geleneksel yazılı medya organları, internet 

ortamında çok daha fazla haber sunarlar. Bu durum Türkiye’de insanların gündelik 

hayatta tüketebilecekleri haber sayısını aşar. Ayrıca sadece Twitter ele alındığında bile, 

bir haberin yayılma frekansının yalnızca geleneksel yazılı medyanın kendi hesabından 

paylaştığı rakamlarla sınırlı kalmadığı görülür. Dolaşımdaki herhangi bir haber 

birbirleriyle bağlantılı ağları oluşturan diğer bireylerin retweet yapmalarıyla sürekli 

yeniden üretilir (Eren ve Narmanlıoğlu, 2018: 215). 

Geçmiş araştırmalar enformasyon fazlasının tüketiciler için olumsuz sonuçlar 

doğurabileceğini varsaysa da, aşırı enformasyon yükü ve bunun iletişim ve gazetecilik 

alanındaki etkileri hakkında, daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır. Özellikle haber 

tüketiminin doğasına uygun olarak aşırı enformasyon yükü algısını ölçen çalışmalar 

sınırlı sayıdadır. Ayrıca alandaki çeşitli çalışmalar, ya tek bir madde kullanarak ya da 
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özellikle gazeteciliği içermeyen, genel bir bağlam içinde konuya yaklaşmışlardır 

(Holton ve Chyi, 2012: 619 ve S. K. Lee, Kim ve Koh, 2016: 2-5). 

2.2.4.2. Haber Tüketicilerinin AHEY Algısında Farklılık Yaratan Etkenler 

Yine de haber olgusu, gazetecilik ve haber tüketimiyle ilgili olarak yapılan çeşitli 

araştırmalara dayanarak, haber tüketicilerinin aşırı enformasyon yükü algılarıyla 

bağlantılı çeşitli değişkenler üzerine bulgu ve değerlendirmeler aşağıda özetlenmiştir. 

2.2.4.2.1. Demografik ve Psikolojik Özellikler 

Literatürde aşırı enformasyon yükü algısı ile demografik özellikler arasındaki 

ilişkiye dair farklı bulgular yer alır.  

Jeanine Williamson, Christopher Eaker, P.E. ve John Lounsbury demografik ve 

psikolojik değişkenleri içeren 15 maddelik “The Information Overload Scale” (Aşırı 

Enformasyon Yükü Ölçeği” - 2012) geliştirmişlerdir. Tennessee Üniversitesi’nde 

psikometrik ölçek geliştirme çalışması için enformasyon bölümü, kütüphane personeli 

ve psikolojiye giriş öğrencilerinden oluşan 193 kişilik örneklemde survey araştırması 

yapılmıştır. Ölçekte aşırı enformasyon yüküyle birlikte değerlendirilen değişkenler; 

cinsiyet, yaş, medeni durum, çocuk sahipliği, çocuk sayısı, eğitim durumu, 

üniversitedeki yılı, genel not ortalaması, gelecek 12 ay içinde okulu bitirme ihtimali, iş 

durumu, okul dışı aktivitelere katılımı, okul dışı aktivite sayısı, Facebook’taki arkadaş 

sayısı, eğlenme oranı, hayatta başardığı şeyler, boş zamanda yaptığı şeyler, sosyal 

hayatı ve bir bütün olarak bireyin yaşamı şeklinde sıralanmıştır. 

Yapılan çalışmada aşırı enformasyon yükü ile cinsiyet (kadın) değişkeni arasında 

anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür. Kadınların erkeklerden daha fazla aşırı yük 

seviyesi bildirmeleri, diğer çalışmaların bulgularının tersidir. Aşırı enformasyon yükü 

ile yaş ve üniversitede okuduğu yıl arasındaki ilişki pozitif yönlüdür. Aşırı enformasyon 

yükü ile yaşam memnuniyeti ölçütleri (miktarı) arasında negatif yönlü bir ilişki 

saptanmıştır. Bunlar çalışmanın ön bulgularıdır. Ancak aşırı enformasyon yükü ile 

medeni durum, çocuk sayısı ve çalışma saatleri arasında önemli bir bağlantı yoktur. Öte 

yandan aşırı enformasyon yükü ile yaşam memnuniyeti arasındaki ilişkinin negatif 
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yönlüdür. Ancak aralarında nedensel bir ilişki veya başka temel faktörlerin var olup 

olmadığı konusunda herhangi bir veri yoktur (Williamson, vd., 2012). 

Haber medyası çerçevesinde yapılan çalışmalarda da demografik özellikler 

açısından konu araştırılmıştır. Demografik değişkenlerin haberle bağlantılı aşırı 

enformasyon yükü algısında farklı sonuçlar yaratabilmesi söz konusudur. Araştırmalar 

habere maruz kalan kadınların erkeklere kıyasla, aşırı enformasyon yükü yüzünden 

sıkıntı duymaya daha eğilimli olduğunu iddia ederler (Schmitt, Debbelt ve Schneider, 

2017: 3). Holton ve Chyi’nin araştırmasındaki bulgular, kadınların aşırı haber yükünü 

en fazla oranda yaşadıklarını ileri sürer. Onlara göre aşırı haber yükünün en önemli 

belirleyicisi cinsiyet değişkenidir (Holton ve Chyi, 2012: 622; S. K. Lee, Kim ve Koh, 

2016: 3). York’un araştırmasında da kadınlarda aşırı yük oranı daha yüksek çıkmıştır 

(York, 2013: 290). Benzer şekilde Ji, Ha ve Sypher tarafından yapılan araştırmaya göre 

kadınlar genel olarak aşırı enformasyon yüküyle daha çok karşı karşıyadır. Yazarlar, 

erkeklerden daha fazla günlük hayatlarında çoklu görevlerde bulunan kadınların, yeni 

teknolojiye uyumlu olmaya eğilimli olduklarını belirtmişlerdir. Bu bağlamda kadınların 

enformasyona daha yoğun maruz kaldıkları şeklinde bir yorum yapmışlardır (Ji, vd., 

2014: 709). York ise, kadınların haber içeriği işlemede daha çok zorlanabilecekleri ve 

aşırı yük hissine karşı daha hassas hale gelebileceklerini ileri sürer (York, 2013: 290). 

Diğer yandan KDY bağlamında yapılan çeşitli çalışmaların gösterdiği üzere kadınların 

erkeklere nazaran haber medyası veya içeriklerini daha az takip ettiği (Balcı vd., 2010: 

73; Bilecen, 2010: 83; Balcı ve Ayhan, 2015: 303; Karakoç ve Taydaş, 2013: 41; V. 

Çakır, 2005: 103; Bozkurt, 2012: 121; Koçer, 2013: 220; Toruk, 2008: 486) ve bu 

bağlamda kadınların aşırı yük algısında teknolojiye uyumlu olmaları ve daha yoğun 

enformasyona maruz kalmalarından ziyade zaman zaman bunalabilecekleri haberlerin 

bıraktığı olumsuz algıyla birlikte haberleri daha az kullanabildikleri düşünülebilir. 

Ancak yine de söz konusu tespit ve yorumların genelleştirilmesi yetersiz kalabilir 

(Holton ve Chyi, 2012: 622). Nitekim S. K. Lee, Kim ve Koh tarafından yapılan 

araştırmada kadınların haber kaynaklı yük algısı erkeklerden daha düşüktür (2016: 6-7). 

Almanya ve Güney Kore’de yapılan farklı araştırmalarda, çevrimiçi habere maruz 

kalma bağlamında cinsiyete göre aşırı enformasyon yükü algısında herhangi farklılık 

yoktur (Schmitt, Debbelt ve Schneider, 2017:9; Song vd.,2016: 10). 
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Gelecek çalışmalar, haber enformasyon yükü algılamasında cinsiyet farklılıklarını 

araştırarak doğrulamalıdırlar (Holton ve Chyi, 2012: 622; S. K. Lee, Kim ve Koh, 2016: 

3). Sosyo-ekonomik statü ve biliş farklılıklarının ise AEY algısındaki cinsiyetle ilişkili 

farklılıkların bulgularını açıklamaya yardımcı olabileceği belirtilir (Ji, Ha ve Sypher, 

2014: 709). 

Ji, Ha, ve Sypher tarafından yapılan araştırmaya göre özellikle genç yetişkinler ve 

kadınlar genel olarak aşırı enformasyon yüküyle daha çok karşı karşıyadır. Ancak 

“gelir” değişkeni açısından Holton ve Chyi’nin araştırmasından farklı olarak, daha 

yüksek hane halkı gelirine sahip olanların aşırı enformasyon yükünü yaşama olasılığı 

daha yüksek çıkmıştır. Hane halkı gelirinin, enformasyonun daha yüksek miktarı ve 

farklı tiplerinden yararlanabilmenin bir yansıması olduğu belirtilmiştir (Ji, Ha ve 

Sypher, 2014: 709). Güney Kore’deki araştırmada gelir düzeyi en üst kesimi oluşturan 

katılımcılarda aşırı haber yükü algısı en yüksek seviyede çıkmıştır (M = 4.02) (Song 

vd., 2016: 10). 

S. K. Lee, Kim ve Koh tarafından yapılan araştırmada ise cinsiyet, yaş, eğitim ve 

gelir olmak üzere 4 değişkenin tümü aşırı haber enformasyon yüküyle istatistiki olarak 

ilişkilidir. Kadınların haber kaynaklı yük algısı erkeklerden daha düşüktür. Yaş 

ilerledikçe yük seviyesi azalır. Eğitim seviyesi ve gelir düzeyi yüksek katılımcıların yük 

algısı seviyesi yüksek çıkmıştır (2016: 6-7). 

Aşırı haber enformasyon yükü algısının yaş gruplarına göre değişip değişmediği 

tartışılır. York, siyasal enformasyon edinimi ve katılıma yarayan haber içeriklerini 

tüketen yaşlıların, gençlere göre haber yükü oranının daha yüksek çıktığını 

bulgulamıştır. Yazar, yaşlıların haberleri bilişsel işleme verimliliğinin düşebildiği ve 

aşırı yük hissine karşı duyarlı hale gelebildiği iddiasına (York, 2013: 290), rağmen yine 

de genç nesillerin birçok kaynaktan gelen çeşitli enformasyon çıktılarına daha fazla 

maruz kalabildikleri ve yük algısında hassas olabildikleri ileri sürülür (Ji, Ha ve Sypher, 

2014: 709). Bunun nedenlerinden biri “gençlerin işlevsel ve biçimsel becerilerde iyi 

olmalarına rağmen enformasyon ve stratejik becerilerde çok daha iyi olmamaları” 

şeklinde açıklanır (Dijk, 2018: 280). Başka bir iddiaya göre günümüzde habere maruz 

kalma bağlamında çoğunlukla çevrimiçi içerikler ya da sosyal ağ sitelerini gençler 

eğlenme odaklı kullanırlarken, daha ileri yaştaki insanlar haberleri enformasyon edinme 
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amacıyla kullanırlar. Bu yüzden yaşlıların haber içeriklerini kullanmak bakımından 

daha deneyimli oldukları düşünülür (Schmitt, Debbelt ve Schneider, 2017: 3). Birçok 

gencin özellikle medya tüketimini çoklu görevler dâhilinde gerçekleştirmesi 

enformasyondan tam anlamıyla yararlandıkları anlamına gelmez. Çünkü bilişsel 

psikologların uzun süredir belirttiği gibi, insan dikkati çok sınırlıdır. İnsan, ne kadar 

çabalarsa çabalasın, aynı anda birden fazla şey yapmaya kalkışırsa, yaptığı faaliyetlerin 

verimi azalır ve hata riski artar. Keza çoklu görev dikkati bölen ve faaliyetler arasında 

ileri-geri gidip gelmeye yol açan bir husustur. Bu yüzden gençlerin aşırı yük algısına 

kapılmaları şaşırtıcı değildir (Nordenson, 2008). Güney Kore’de internet kullanıcısı 

yetişkinlerle yapılan bir çalışmada yaş faktörü genç katılımcılar arasında aşırı yük 

hissetme eğilimlerini göstermiştir. En yüksek haber yükü algısı seviyesi 19-29 yaş 

grubunda çıkmıştır (M = 4.06). Bunu 30-39 yaş grubu (M=3.91) izlemiştir. Özellikle 

akıllı telefonlar ve tabletler gibi mobil cihazları kullanan daha genç kişilerde, dijital 

haber tüketiminin daha fazla aşırı haber yükü algısı ürettiği belirtilmiştir (Song 

vd.,2016: 10-14). Schmitt ve diğerleri tarafından Almanya’da yapılan araştırmada 

çevrimiçi haberle karşı karşıya kalan gençlerin aşırı enformasyon yük algısının daha 

fazla olduğu tespit edilmiştir (Schmitt, Debbelt ve Schneider, 2017:9). Hargittai ve 

diğerleri tarafından yapılan araştırmanın sonuçlarına göre ise insanın aşırı yük hissinde 

yaş ya da başka bir değişkenden ziyade web kullanma becerisinin en önemli kriter 

olarak görüldüğü belirtilmiştir (Hargittai, Neuman ve Curry, 2012: 169). 

Birçok genç haber tüketicisi, önceden öngörülmeyen tüketim davranışlarına 

uygun olarak, teknolojiyle birlikte evrim yaşar (Holton ve Chyi, 2012: 619). 

Günümüzde gençlerin haber tüketim alışkanlıkları önceki nesillerden farklıdır 

(Associated Press, 2008: 4). Genç tüketiciler, haber için tek bir kaynağa güvenmekten 

ziyade, sürekli içeriği filtreleyerek ve çeşitli platformlar sayesinde habere ulaşarak 

neredeyse tüm gün habere odaklanırlar. Günümüzde mevcut haber içeriği göz önüne 

alındığında, başta gençler olmak üzere, haber tüketicilerinin çeşitli olgular ve güncel 

gelişmeler nedeniyle aşırı enformasyon hissi yaşamaları şaşırtıcı değildir (Holton ve 

Chyi, 2012: 619). Genç kategorisi yaşa bağlı olarak değerlendirilir. Bu konuda PEW 

Araştırma Merkezi AEY sorununu daha yüksek bir seviyede deneyimleyen belirli yaş 

bloklarını “25'den genç ve 50'den yaşlı” şeklinde (S.K. Lee, Kim ve Koh, 2016: 9) 

kategorileştirmiştir. Yeni haber medyası ortamında çeşitli platformları ziyaret halindeki 
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haber tüketicisi tipi üniversite mezunu ve tam zamanlı çalışan beyaz erkektir (Purcell, 

vd.,2010: 32). Associated Press tarafından dünyanın altı farklı şehrinde genç dijital 

medya tüketicileri örnekleminde yaptırılan etnografik bir araştırmaya göre, yaşları 18-

34 arasında değişen genç tüketiciler, günümüz haber alma araçları, yolları ve 

biçimlerine önceki nesillerden daha çok uyum sağlamışlardır. Gençler haber almak için 

gazeteye daha az bağımlıdır. Ayrıca birçok haber platformu ve kaynağından haberleri 

gün boyunca sürekli alırlar. Gençlerin yeni iletişim ortamında yer aldıkları önemli 

noktalar arasında çevrimiçi video siteleri, bloglar, sosyal medya, mobil cihazlar, RSS, 

web portalları ve arama motorları bulunur (Associated Press, 2008: 5). PEW’in 2010 

tarihli araştırmasında, çevrimiçi haber medyası kullanıcısı gençler günlük olarak daha 

çok sayıda web sitesini ziyaret etmeye eğilimlidir. 30 yaş altındaki en genç çevrimiçi 

haber kullanıcıları özellikle portal haber sitelerini kullanırken aynı zamanda medya 

kuruluşları, gazeteciler ve Facebook’taki diğer kaynaklardan haber alırlar. 30-49 yaş 

arası çevrimiçi haber kullanıcıları, daha yaşlı ve daha genç haber kullanıcılarına 

nazaran, yerel ya da ulusal herhangi bir gazetenin web sitesini veyahut haber ve yorumu 

bir arada sunan herhangi bir haber sitesini günlük olarak daha fazla ziyaret ederler 

(Purcell vd.,2010: 27). Castells’a göre bu durum hem ABD’de hem de dünya genelinde 

yurttaşlar arasında yaşa göre farklılaşma olduğunu gösteren bir eğilim olarak ortaya 

çıkmıştır. Yani genç grup İnternet üzerinden ulaşılan çok çeşitli kaynaklardan 

enformasyon alır. Castells, “30 yaş üstü nüfussa öyle görünüyor ki başlıca siyasal 

enformasyon kanalı olarak ana akım kitle iletişim araçlarına dayanmayı sürdürür, gerçi 

bu kaynaklara giderek daha çok İnternet üzerinden erişir.” (Castells, 2016: 275) 

yorumunda bulunur. 

2007 yılında Associated Press tarafından dünya çapında genç yetişkinlerin haber 

kullanım biçimleri üzerine bir ön anket çalışması yapılmıştır. Çalışmada üniversite 

öğrencilerinin, cinsiyet (kadın), yaş ve eğitim değişkenleri ile aşırı enformasyon yükü 

algıları arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğu saptanmıştır (Ji, Ha ve Sypher, 2014: 

702). Goyanes’in araştırmasına göre de daha genç insanlar, yaşlılarla 

karşılaştırıldığında, mevcut haberlerle daha fazla yük hissi yaşarlar. Ancak cinsiyet ve 

gelir aşırı haber yükü algısında etkili değildir (Goyanes, 2014: 621). Almanya’da 419 

kişiyle yapılan araştırmaya göre ise enformasyon arama öz yeterliliği zayıf gençlerin, 

aşırı enformasyon yükünü deneyimlemeye daha yatkın oldukları tespit edilmiştir 
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(Schmitt, Debbelt ve Schneider, 2017: 1-6). Tüm bunlar, genç nesillerin çeşitli 

enformasyon çıktıklarına daha fazla maruz kaldıkları ve AEY’ye karşı daha hassas 

oldukları şeklinde yorumlanır (Ji, Ha ve Sypher, 2014: 709). Haber tüketimi zayıf 

gençler açısından, mevcut medya ve enformasyon ortamı bunaltıcı ve anlaşılırlığı güç 

olabilir (Schmitt, Debbelt ve Schneider, 2017: 10).  

Birçok konuda olduğu gibi medya kullanımında da başat bir etken olarak kişilerin 

eğitim düzeyinin, KİA iletilerinin izleyici/tüketici tarafından anlamlandırılarak 

çözümlenmesinde etkili olduğu düşünülür (Karakoç ve Arklan, 2009: 407). Eğitim 

seviyesi yüksek kişilerin daha yoğun ve karmaşık bilgileri işleme zorunluluklarının 

bulunduğu ve enformasyonu hem tüketme hem de üretme becerilerine sahip 

bulundukları varsayılır (Ji, Ha ve Sypher, 2014: 709). York’un araştırmasında aşırı 

enformasyon yük hissini daha az derecede açıklayan gruplardan birisi yüksek eğitimli 

katılımcılardır (York, 2013: 290). Ji, Ha ve Sypher’in araştırmasında ise, eğitim düzeyi 

ile aşırı enformasyon yükü arasında anlamlı olmayan bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. 

Bu sonucu şaşırtıcı bulan araştırmacılara göre bireylerin yüksek eğitim ve mesleki 

kariyer düzeyine erişimi daha yoğun ve karmaşık bilgileri işleme zorunluluğundan 

geçer. Göreceli olarak daha eğitimli bireylerin bilişsel olarak enformasyonu hem 

tüketen hem de işleyebilen yeteneklerinin gelişkin olduğu varsayılır (Ji, Ha ve Sypher, 

2014: 709). Güney Kore’deki üniversite öğrencilerinin (M = 4.01), lise mezunlarından 

(M = 3.71) daha yüksek düzeyde aşırı haber yükü algısına kapıldıkları bulgulanmıştır 

(Song vd.,2016: 10). 

Demografik özellikler arasında “ırk” değişkeni açısından haber kaynaklı 

enformasyon yükü miktarı bildiriminde gruplar arasında herhangi bir farklılık olup 

olmadığı da araştırılmıştır. York’un araştırmasına katılan siyahiler, beyaz yanıtlayıcılara 

nazaran aşırı yük durumunu daha az hissettiklerini bildirmişlerdir. Yazar, ırklar 

arasındaki farklılıkların sebebinin bilinmediğini belirtmiştir (York, 2013: 290). 

2.2.4.2.2. KİA Çeşitliliği, Türü ve Kullanımı 

Multimedya teknolojisinin, farklı ortamların birlikte kullanımı olduğunu ifade 

eden ve insanların çok kanallı haber kaynaklarına dayandığını vurgulayan gazetecilik 
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literatürü (Ji, Ha ve Sypher, 2014: 703) bağlamında haber medyası kullanım biçimleri 

ve yoğunluğuna göre AEY algısının değişip değişmediği araştırılmıştır.  

Graber, “Processing the News: How People Tame the Information Tide/Haberi 

İşlemek: İnsanlar Enformasyon Bombardımanı ile Nasıl Başa Çıkıyorlar” kitabında 21 

kişilik panelist grubu üzerinde yaptığı araştırmanın bulgularını değerlendirmiştir. Bu 

kişilerin “hangi medyada neleri izledikleri, bunları nasıl hatırladıkları ve neden bu 

şekilde hatırladıkları” üzerinde durmuştur. Panelistler, televizyon haberlerini daha çok 

izlediklerini ve bu ortam aracılığı ile bilgilendiklerini belirtmelerine karşın, anımsanan 

haberlerden %48'i yazılı basın, %27’si televizyon, %9'u radyo, %8’i kişisel konuşmalar 

ve %6'sı dergilerden izlendiği ortaya çıkmıştır. Bu bulgulara göre pek çok kişi için 

yazılı basın hala önemli bir enformasyon kaynağıdır. Araştırmanın sonuçları, 

panelistlerin medyadan gelen haber bombardımanı ile başa çıkmada oldukça iyi 

oldukları, bunu yaparken de oldukça seçici davrandıklarını ortaya koymuştur. Hangi 

enformasyonların önemli olduğu ve anımsandığı bilişsel şemalarla ilgili bir seçici 

ayıklama sürecinin sonucudur (Graber, 1984’den Aktaran; İnal, 1996: 149). Fakat söz 

konusu araştırma geleneksel kitle iletişim araçları çerçevesinde yapılmıştır. Bu nedenle 

enformasyon artışı bağlamındaki haber tüketimi daha nüanslı bir yaklaşım içeren farklı 

bir perspektiften düşünülmeyi gerektirir (S. K. Lee, Kim ve Koh, 2016: 3). Hargittai ve 

diğerleri geleneksel kitle iletişim araçlarının tüketicileri için “enformasyon yüklemesi” 

kavramının yanıltıcı olabileceğini, çünkü dijital medyanın giderek yaygınlaştığını 

hatırlatırlar. Onlara göre tipik bir medya tüketicisinin günümüz medya ortamı 

koşullarına nasıl tepki gösterdiği ve adapte olduğu sorgulanmalıdır (Hargittai, Neuman 

ve Curry, 2012: 171). 

Nitekim daha yakın tarihli araştırmalar, insanların maruz kaldığı medya kanalı 

sayısı ve aşırı enformasyon yükünü algılamaları arasında bir ilişki olduğunu savunurlar. 

Daha önce de belirtildiği gibi, çeşitli ve yoğun enformasyon kaynakları, aşırı yükün 

önemli bir faktörü olarak görülür. Bu yüzden çeşitli medya çıktılarının aşırı 

enformasyon yükünü hissetmede farklı etkiler barındırdığı varsayılabilir (Schmitt, 

Debbelt ve Schneider, 2017: 4).  

Bazı araştırmalarda izleyici-takipçilerin haber tüketimi için kullandıkları başat 

platformu belirtmeleri ve bunları çevrimdışı (TV, gazete, radyo ve dergi) ve çevrimiçi 
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platform kategorilerine (örn. PC, tablet ve akıllı telefon) gruplandırmaları istenmiştir 

(Song vd.,2016: 10). Böylelikle farklı haber dağıtım platformlarının aşırı haber yüküne 

olan etkisi analiz edilmiştir. Dijital ortamda haber tüketimi yükselirken, geleneksel 

medyada haber tüketiminin gerilediği (Goyanes, 2014: 619) iddia edilmiştir. Holton ve 

Chyi (2012: 619) bilgisayarlar, elektronik okuyucular ve Facebook yoluyla habere 

erişen katılımcıların, TV ve iPhone üzerinden haber tüketenlere kıyasla enformasyon 

yükü algısı seviyesinin daha yüksek oranda olduğunu bulgulamışlardır. Song ve 

diğerleri tarafından Güney Korelilerle yapılan araştırmada da özellikle mobil cihaz (PC, 

Tablet ve akıllı telefon) kullanıcılarında aşırı haber yükü algılama derecesi daha yüksek 

çıkmıştır (Song vd.,2016: 10). 

Ancak S. K. Lee, Kim ve Koh’a göre yeni medya aracılığıyla güncel haber 

tüketimi sıklığı ile genel aşırı enformasyon yükü algılaması istatistiki olarak tümüyle 

ilişkili değildir. Ancak geleneksel medya aracılığıyla haber tüketimi ve aşırı haber 

enformasyon yükü algılaması arasında önemli bir ilişki vardır (2016: 8). Ji ve diğerleri 

orta seviyede geleneksel haber medyası kullanımının, düşük ya da yüksek seviyede 

haber medyası kullanımından daha çok aşırı enformasyon yüküyle karşılaşma 

olasılığına yol açacağını varsaymışlardır (Ji, Ha ve Sypher, 2014: 703). 

 

Kaynak: Ji, Q., Ha, L., & Sypher, U. (2014). The Role of News Media Use and Demographic 
Characteristics in the Prediction of Information Overload. International Journal of Communication, 8, 16. 
(699-714). 

Şekil 2.2. Geleneksel Haber Medyası Kullanımı ve Aşırı Enformasyon Yükünün 
Oluşumu Arasında İlişki Modeli Önerisi (Ji, Ha,veSypher, 2014: 703). 
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Ancak Ji ve diğerleri yaptıkları araştırmada daha düşük düzeyde geleneksel haber 

medyası kullanımının daha yüksek seviyede geleneksel haber medyası kullanımına 

nazaran aşırı enformasyon yüküyle karşılaşma olasılığını arttırdığını bulmuşlardır. 

Yazarlar söz konusu bulguyu, düşük bilişsel yetenekten kaynaklanabileceği yönünde 

yorumlamışlardır (Ji, Ha ve Sypher, 2014: 710). 

Fakat yeni medya yüksek etkileşimsellik, hızlılık ve insanlar arasındaki daha 

yoğun bağlantı kurabilme özellikleri nedeniyle geleneksel haber medyasından ayrılır. 

Bu durum geleneksel ve yeni medya aracılığıyla habere dikkat seviyesi arasında bir 

farklılık yaratabilir. İzleyiciler/takipçiler, akıllı telefon gibi yeni medya ortamını 

kullandığında haberi daha hızlı bir şekilde arayabilirler. Ancak yeni medya platformları 

çerçevesinde sosyal medyada bulunan katılımcıların sadece habere dikkat sarf ederek 

haber içeriğine maruz kalması söz konusu olmaz. Aynı zamanda arkadaşlarının 

mesajları, beğenileri ve sosyal medya eksenli özelleştirilmiş reklam iletileriyle 

karşılaşabilirler. Bu yüzden, izleyici/takipçiler haberle ilişkili ek enformasyon 

kaynaklarıyla etkileşim halindeyken, aşırı enformasyon yükünün daha yüksek bir 

seviyesini istemeden de olsa algılamak zorunda kalabilirler (S. K. Lee, Kim ve Koh, 

2016: 8). S.K. Lee, Lindsey ve Kim tarafından yapılan araştırmada ulaşılan genel 

sonucuna göre de, enformasyonun sürekli artarak fazlalaştığı çağımızda haber 

tüketicileri, sosyal medya dâhil olmak üzere, çoklu medyanın haber çıktıları aracılığıyla 

günlük olarak çok miktarda enformasyonla karşılaşırlar. Bu yüzden izleyici/takipçiler 

kendilerini adeta bir enformasyon denizinde boğulmuş hissedebilirler (2017: 262). York 

ise özellikle internet özelinde aşırı yüklenme deneyiminin uzun vadeli psikolojik ve 

fizyolojik sonuçlarını belirlemek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu düşünür 

(York, 2013: 290-291). 

Öte yandan medya türlerinin enformasyon miktarını ne kadar veya nasıl ifade 

edebileceği tartışılır. Geleneksel haber kullanımı ve internet haber medyası kullanımını, 

aşırı enformasyon yükü tahmini açısından farklı kılan hususlar nelerdir? Ji, (Ji, Ha ve 

Sypher, 2014: 710). Bir görüşe göre dijital medyadaki "amatör içerik" ile geleneksel 

medyadaki "profesyonel içerik" arasında farklılıklardan biri "profesyonel" türün 

önemini korumasından ileri gelir (Koltay, 2011: 34). İnternette ise enformasyon daha 

parçalı ve nispeten örgütsüzdür. Dolayısıyla, geleneksel haber medyasını kullanarak 

harcanan zaman, geleneksel haber kullanımının miktarını açıklayabilir. Ancak birinin 
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Internet üzerinde tükettiği enformasyonun miktarını net olarak açıklamak mümkün 

olmayabilir. Ji ve diğerlerine göre haber medyası kullanımı, çevrimiçi haber tüketim 

miktarının bir ölçüsü olmayabilir. Başka bir neden olarak, doğaları farklı olan 

geleneksel medya ve İnternet medyası tarafından sağlanan enformasyonların farklı 

bilişsel işleme modellerine yol açması ihtimalidir. Çünkü enformasyon inşasının 

geleneksel medya ve İnternet'te aynı olmadığı, dolayısıyla da insanın enformasyon 

işlemesinin farklı yolları gerekebileceği öne sürülür. Bu yüzden aşırı enformasyon 

yükü, geleneksel haber medyası kullanımında nicel (miktar) bir ön koşul olabilir. 

Bununla birlikte, İnternet haberciliği kullanımı söz konusu olduğunda, niteliksel (tür) 

bir önkoşuldur (Ji, Ha ve Sypher, 2014: 710). 

Hargittai ve diğerleri tarafından yeni medya tüketicilerinin aşırı enformasyon 

yükü duygusu üzerine yapılan odak grup görüşmelerinde çok farklı sonuçlara 

ulaşılmıştır. Çünkü çoğu katılımcı, enformasyon ve uyaranlardan, uzmanların tahmin 

ettiği şekilde genellikle rahatsızlık duymamış, yalnızca sansasyonel içeriğin 

hakimiyetinden kaynaklanan bir hayal kırıklığı yaşadığını belirtmiştir. Katılımcılar aşırı 

yük hissinde ise web kullanma becerisinin rolü olduğunu ifade etmişlerdir. Yazarlar, 

Amerikalıların gittikçe çeşitlenen bir dizi kaynaktan haberleri almaktan oldukça 

memnun göründükleri yorumuna ulaşmışlardır (Hargittai, Neuman ve Curry, 2012: 166-

171). 

Tüm sonuçlara rağmen ileride yapılacak çalışmalar tarafından daha belirgin bir 

şekilde, farklı dağıtım platformlarında haber yükünün algılanan seviyesinin gelişen 

kaynakları ve haber özellikleri değerlendirilmelidir (Holton ve Chyi, 2012: 622). 

2.2.4.2.3. Habere Dikkat Sarf Etme 

Bennett’a göre, alışılmış bir sembolü veya enformasyon kaynağını içeren bir 

ifadeyi işitmek, bir kimsenin haberlerde geçen konular hakkındaki anlayışı kavraması 

için yeterli değildir. Çoğu insan ciddi bir enformasyon yükü altında yaşar. Onlar, bir 

olay veya konu son sınırına kadar haberleştirilmedikçe ve yine o olay veya konu giderek 

daha basit ve açık fikirler serdeden önde gelen sözcüklere dayanılarak geniş bir zaman 

diliminde düzenli olarak haberleştirilmeye devam edilmedikçe, habere fazla dikkat 

etmeme eğilimindedirler (Bennett, 2000: 340). 
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S. K. Lee, Kim ve Koh tarafından ABD’li haber tüketicileri üzerine yapılan 

araştırmada, yeni medya platformları/araçları yoluyla habere dikkat seviyesi hem genel 

aşırı enformasyon yükü hem de aşırı haber enformasyon yükü algılamasıyla güçlü bir 

ilişki içindedir. Bu yüzden yaşa bakılmaksızın sosyal medya, akıllı telefon ya da 

tabletler yoluyla habere daha fazla dikkat harcamanın aşırı enformasyon yükünün daha 

yüksek seviyesine neden olduğu açıklanır (2016: 4-8). 

2.2.4.2.4. Haber Kullanım Amaçları/Motivasyonları 

Günümüzde aşırı enformasyon yükü sorununun haber kullanım motivasyonlarıyla 

ilişkili olduğunu ele alan çalışmalar nadirdir (Schmitt, Debbelt ve Schneider, 2017: 4). 

İzleyici/okur/takipçiler; a) bilgilenmek (Associated Press, 2008: 47-48), b) kamu/toplum 

ve yakın sosyal çevreyle ilgili güncel olay ve gelişmeleri takip etmek (Purcell vd., 2010: 

17; Koroleva,Krasnova ve Günther, 2010: 5), c) siyasal tercih ve faaliyetlerde 

bulunmak (Bennett, 2000: 355; York, 2013: 283-285), d) arkadaşlar ve aile çevresiyle 

bağlantı halinde olmak (S. K. Lee, Kim ve Koh, 2016: 3), e) sosyal sermaye edinmek, f) 

kaçış-rahatlama, eğlenmek- hoş vakit geçirmek gibi çeşitli amaçlarla haberlerden 

yararlanırlar (Associated Press, 2008: 45-48; Bennett, 2000: 355; Koroleva, Krasnova 

ve Günther, 2010: 2). 

Haberler, doğrudan insanlarla ilgili periyodik enformasyonu içerdikleri zaman 

daha tatmin edici olurlar (Bennett, 2000: 360). Ancak bugünün haber içeriği geçmiş 

zamanlardakilerden farklıdır. Çünkü daha karmaşık enformasyonu değerlendirebilmek 

ve sahte-gerçek haber ayrımını yapabilmek için ayrıca bilişsel yönelime gereksinim 

vardır. Haber selinin aktığı medya ortamında haberi bilişsel olarak değerlendirmeye 

yönelimde kişisel tutum farklılıkları söz konusudur (York, 2013: 291). 

Bu yüzden izleyici/takipçilerin haber kullanım amaçlarına ne derece 

ulaşabildikleri, bu amaçlardan ne kadar tatmin olabildikleri veya enformasyon 

miktarı/niteliği bakımından hangi tür sorun veya durumlar içerisinde kalabildikleri 

tartışılır. Çünkü enformasyon yükü algısına sahip insanlar haberden ihtiyaçlarını 

karşılayamadıkları zaman tatminsizlik duygusu yaşayabilirler (Koroleva, Krasnova ve 

Günther, 2010: 4). 
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Haber bilgilenme amacıyla kullanılırken (Associated Press, 2008: 47-48), pratik 

durumlarda kişilere aktarılan değerli bilginin hangi oranda olduğu ve buna ne kadar 

erişildiğini tahmin etmek zordur. İnsanların iyi bilgilendirildiklerine dair kapıldıkları bir 

tatmin duygusu ve beraberinde oluşan güven duygusunun doğruluğu tartışılabilir. Öte 

yandan aşırı enformasyon yükünün, enformasyonun göz ardı edilen, unutulan, çarpıtılan 

ve bir şekilde kaybedilen bir parçası anlamına geldiği (Heylighen, 2002: 13) belirtilir 

Diğer yandan haberin kapsamı, insanları bilişsel olarak sınırlayan ve eylem ihtiyacını 

sınırlamaya sevk eden aşırı enformasyon yükü algısını arttırabilir (Aldoory ve Van 

Dyke, 2006: 346). 

Hem kamu/toplum hem de sosyal çevre hakkındaki güncel olay ve gelişmeleri 

takip etmek (Purcell vd., 2010: 17; Koroleva, Krasnova ve Günther, 2010: 5) çeşitli 

sorunlar barındırır. PEW’in ABD’deki araştırmasında haberlerin bunaltıcı olduğunu 

belirten izleyici/takipçilerin % 70 gibi bir oranı tarafından güncel olayları takip etmenin 

zor bir süreç olduğu belirtilmiştir. Günlük 4 ila 6 arasında haber platformu kullananların 

% 73’ü ezici ve boğucu bir medya ortamı olduğunu iddia eder. Çünkü birden fazla ve 

birbirinden farklı haber ve enformasyon kaynaklarından haber takibi yapmak bir 

problem olarak görülür (Purcell vd., 2010: 17). Günümüzde sosyal medya ortamında 

haber paylaşımı ve erişiminin yaygınlaştığını ve izleyici/takipçilerin sosyal medyada 

gazetecilerle doğrudan etkileşim olasılığının olduğu (S.K. Lee, Lindsey ve Kim, 2017: 

254) hatırlatılarak bu ortamda çeşitli türdeki haber içeriklerinin sürekli 

güncellenmesinin iki boyutlu bir sorun teşkil ettiği söylenebilir. Facebook örneğinde 

görüldüğü üzere, birincisi sosyal medya ağları sürekli artar. Sorunun ikinci boyutu ise 

platformda ortak alanda yer alan içeriklerin/ifadelerin sonsuzlaşması ile ortama 

yansıyan kullanıcı eylemlerinin paralel bir şekilde enformasyon artışını sürekli hale 

getirmeleridir. Koroleva ve diğerleri tarafından yapılan araştırmada (2010: 1-5) 

Facebook kullanıcılarının artış halindeki enformasyonu tanımlama ve seçmekte zorluk 

yaşadıkları ve enformasyon artışı sorununu hissettikleri ileri sürülmüştür. Kullanıcıların 

gündelik hayatta iş, okul ve diğer konulardaki meşguliyetleriyle birlikte zaman 

açısından yaşadıkları darlığın da güncel olay ve gelişmeleri takip etmeyi sınırlayan bir 

faktör olduğu eklenir. İzleyici/takipçilerin sınırlı zamanı ve enformasyon işleyebilme 

kapasiteleri ötesindeki çok fazla haberin sosyal düzeyde olumsuz sonuçlara neden 

olduğu da iddia edilir (Song vd.,2016: 14). 
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Siyasal tercih ve faaliyetlerde bulunmak için haber medyası kullanımı politik bilgi 

edinme, siyasal katılımı arttırma (Liu, Shen, Eveland ve Dylko, 2013: 714), oy 

kullanma (McCombs & Reynolds, 2009: 1) ve “vatandaşlık” görevi olarak kamusal 

sorunlara çözüm bulabilme becerisiyle (Carpini, 1999: 5) ilişkili olarak değerlendirilir. 

Ancak haberin “siyasal belirsizliği” arttıran ve toplum için yararsız olduğu iddia edilen 

enformasyon (Baudrillard, 2011b: 116) olarak da olumsuzlandığı görülür.  

Diğer yandan insanlar, haberi istememe ya da değerlendirememe nedeniyle 

haberden kaçarlarsa, bunun anlamı haberlerdeki siyasi enformasyondan (söz gelimi 

aday meseleleri, eyleme dönüşen bilgi) mahrum kalacak olmalarıdır. Sivil ve siyasal 

enformasyonun oluşması engellenmiş olacaktır (Song vd.,2016: 14). 

Siyasal tercih ve faaliyetlerde bulunmak amacıyla haber kullanımını aşırı haber 

enformasyon yükü açısından sorunsallaştıran bir çalışma York tarafından 

gerçekleştirilmiştir (York, 2013). Yararlanılan mecra ne olursa olsun siyasal gündeme 

ilişkin enformasyon/bilgi edinmek amacıyla medyayı daha fazla kullanan (Arklan ve 

Karakoç, 2013: 360) herhangi bir yurttaş açısından haber takibi siyasal bilgi, katılım ve 

siyasi etki yaratmak gibi demokratik yararlar içerir. York’a göre de birer vatandaş 

olarak izleyici/takipçiler haber takibi yaptıkça yaşadıkları bölge ve siyasal çevreleri 

hakkında birtakım şeyleri öğrenebilir ve siyasal katılım davranışları da bir taraftan 

sürekli hale gelebilir. Ancak yazara göre habere maruz kalmak aşırı haber yükü hissinin 

artışıyla da ilişkilidir. York’a göre toplumsal/siyasal içerikli haber kullanımı daha bilgili 

ve aydınlanmış bir yurttaş olmak açısından önemlidir. Fakat bu durum psikolojik olarak 

huzursuz veya rahatsız bir vatandaş olmanın bir etkenidir (York, 2013: 283-285).  

Lakin siyasal mesajları medyanın aktarması ve hedef kitlelerin edinimi 

bakımından engeller vardır. Doris Graber, ABD medyasında en nitelikli haber hizmeti 

veren mecraların bile, ‘gözlemci vatandaşın’ ihtiyaç duyduğu sınırlı enformasyonu dahi 

sağlamakta giderek yetersiz kaldığını ve bu hususun halkın ‘katılımcı yurttaşlık rolünü’ 

oynayamadığı anlamına geldiğini iddia eder. Haber kuruluşlarının çok önemli 

enformasyonu toplamak ve vaktinde yaymada başarısız olması yanında, “vatandaşların 

bilmesi gereken her şeye dikkat verme kapasitelerinin de sınırlı… enformasyonu 

özümseme ve işleme” kapasitesinin “fizyolojik ve psikolojik olarak kısıtlı” ve bu 

bağlamda “vatandaş sorumluluğunu yerine getirmek için vaktin dar” olduğunu belirtir 
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(Graber, 2003: 154-155). Castells’a göre ise aslında siyasal haberlerin çoğu, gündelik 

hayatla ilgili kaygıların kıyısında kalır ve sıklıkla da yurttaşların bırakın hatırlamayı, 

onları işlemeleri için gerekli dikkati sarf ederek izleyemeyeceği kadar karışıktır 

(Castells, 2016: 247) iddiasında bulunur. Pentina ve Tarafdar’ın yeni medya 

kullanıcıları açısından yaptıkları araştırmaya göre, haber tüketicileri siyasi bilgi ve 

görüşlerini oluşturmak için giderek artan sayıda kaynaktan gelen içeriği anlamlandırma 

sürecinde enformasyon yüklemesiyle başa çıkmaya çalışır (Pentina ve Tarafdar, 2014: 

221). 

İzleyiciler/takipçiler arkadaş ve aileleriyle bağlantı halinde olmak için haberlere 

yönelirken özellikle söz konusu çevrelerden sürekli ilgisiz ve istenmeyen mesajları 

yoğun olarak alırlar. Bu yüzden, izleyici/takipçiler haberle ilişkili ek enformasyon 

kaynaklarıyla etkileşim halindeyken, aşırı enformasyon yükünün daha yüksek bir 

seviyesini istemeden de olsa algılamak zorunda kalırlar (Heylighen, 2002: 12; S. K. 

Lee, Kim ve Koh, 2016: 3, 8). Söz gelimi sosyal medyada arkadaş ağlarının dev bir 

zincir gibi uzamasıyla paralel bir şekilde birbiriyle ilişkili kullanıcıların paylaşımları 

aşırı enformasyon miktarı ve bunun algılanmasını kaçınılmaz olarak ilgilendirebilir 

(Koroleva, Krasnova ve Günther, 2010: 5). 

Tüketicilerin sevdiği birisiyle bağlantı halinde olmak, arkadaş çevresinde lider 

konuma geçebilmek, kariyerini ilerletebilmek, yeni insanlarla tanışabilmek (Associated 

Press, 2008: 50, 47-48), kişisel-sivil-toplumsal olarak kendini geliştirmek (Purcell, 

vd.,2010: 15), bilgi-fikir alışverişinde bulunmak (Koroleva, Krasnova ve Günther, 2010: 

2), gibi gerekçelerle haber tüketim davranışlarını sergilemesi, haberin sosyal bir 

sermaye edinmek amacıyla kullanıldığını gösterir (Associated Press, 2008: 50, 47-48). 

Mesela herhangi bir haberden söz etmek geçici toplumsal karşılaşma ortamlarında 

insanlar arasında yüzeysel, fakat sorunsuz iletişimler kurma ve ortaklaşa bir dostluk 

duygusu yaratmaya yararken, bireylerin toplumsal alanda kamusal olaylar hakkında 

bilgilenme isteğini göstermelerini sağlar. Aktüaliteyi izleyen biri olarak görünmenin 

başka insanların gözünde olumlu puan kazandırabileceği düşünülür (Oskay, 2007: 84). 

Buna rağmen, haberlerin hızlı ve yoğun olarak sunumunun izleyici/takipçiye sosyal 

sermaye kazandıracak bir değer katmadığı savunulur. Ayrıca tüketiciler haberlerden 

bıkacak derecede “bir haber yorgunluğu” sorunuyla karşı karşıya kalırlar (Associated 

Press, 2008: 50, 47-48). 
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Kaçış-rahatlama, eğlenmek (Associated Press, 2008: 45-48) hoş vakit geçirmek 

(Koroleva, Krasnova ve Günther, 2010: 2) gibi amaçlarla da başka haber türü ve 

içeriklerinin kullanımı, gerçek olay ve olgulara dayalı geleneksel ciddi haberlerden 

sıkılan izleyici/takipçilerin bir davranışıdır (Associated Press, 2008: 45-47). Gazetedeki, 

radyo ve televizyon programlarındaki “kaçış olanağı” sunan haberler, metinler, 

programlar bireylere ilgi çekici gelir. Gündelik hayatın rutin işleyişi içinde yorulan, 

sıkılan insanların ciddi haberlerden çok, eğlendirici haber ya da programlarla “vakit 

geçirmeyi” yeğleme (Oskay, 2007: 81, 80) tercihleri haber tüketicilerinin mizah ve 

eğlence yüklü bir içerik dozu almalarına yol açar (Associated Press, 2008: 45-47). 

Schmitt ve arkadaşları özellikle eğlence içerikli politik haberleri takip etmenin AEY 

algısıyla negatif yönlü ilişkili olduğunu bulmuşlardır. Araştırmacılar eğlenmek amacıyla 

çevrimiçi haber kullanan insanların kendilerini daha az yüklenmiş hissettiklerini 

savunmuşlardır (Schmitt, Debbelt ve Schneider, 2017: 11). Öte yandan pozitivist 

bilimsel gelenek tarafından kaçış etkisi yaratan, uyuşturucu yanıyla bilinen programların 

özde mevcut toplumsal dengenin korunmasına katkı sağlamaları açısından önem 

taşıdıkları ve olumlandıkları gözlenir (İnceoğlu, 2011: 229). 

2.2.4.2.5. Haber Kalitesi 

Gazetecilik uygulamalarında kalite; sektördeki çeşitli yapısal bileşenler, sosyal 

gerçekliğe uygun konuların incelenmesi, doğru araştırma tekniklerinin kullanılması, 

haber ve bilgi-enformasyonun okur/izleyicinin ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir ileti 

formunda sunulması, iyi bir öğrenim ve mesleki eğitim etkenleriyle birlikte 

değerlendirilir (Yıldırım, 2011: 134). Öte yandan günümüzde haber platformları sayısı 

hızla artmasıyla birlikte haberin kalitesi ve gazetecilik standartlarına uygunluğu gibi 

niteliksel özellikleri daha önemli hale gelmiştir. Bu durumu sorunsallaştıran 

araştırmalar ve analizlerin yapılması önerilir (Song vd.,2016: 15). Çünkü enformasyon 

artışıyla birlikte haberlerin içerik kalitesi zayıflar ve bu durum bireylerde ve toplumsal 

gruplarda yılgınlık, hayal kırıklığı, stres, kaygı, bıkkınlık, yanlış değerlendirme veya 

karar vermeye yol açabilir (Koroleva, Krasnova ve Günther, 2010: 1; Heylighen, 2002: 

21).  

Yeni medya destekli faaliyetlerin çoğalması, etki alanının genişlemesi, 

günümüzde insanların birçoğunun haber-enformasyon akışı ve bunun yarattığı karmaşa 



193 
 

içerisinde yönünü içerikleri basite (ya da en azından anlaşılabilir bir düzeye) 

indirgeyerek bulmaya çalışmasına neden olur (Törenli, 2005: 187). Ancak 

enformasyonun dağıtımını kolaylaştıran ve ucuzlaştıran teknoloji yüzünden, düşük 

kaliteli ve parazit enformasyonun çoğalması, bireylerin yük algılarını arttırır. İnternette 

istenmeyen türde enformasyon yağmuru mevcuttur. E-posta adreslerine otomatik olarak 

gelen “spam” adındaki önemsiz mesajlar, ticari yayınlar, insanlarla ilgisiz zincir 

mektuplar ya da kişileri aldatmaya dönük sahte içerikler kalite sorununa birer diğer 

örnektirler (Heylighen, 2002: 21, 1-12). Sun Kyong Lee, Nathan J. Lindsey ve Kyun 

Soo tarafından sosyal medya kullanıcılarının haber kalitesi algılarına ilişkin olarak 

yapılan analizde, aşırı enformasyon yükü ve iki haber tüketim davranışı türü (seçici 

maruz kalma ve haberden kaçınma) arasında istatistiki olarak anlamlı bir ilişki vardır 

(S.K. Lee, Lindsey ve Kim, 2017: 254). S. K. Lee, Kim ve Koh ise, izleyici/takipçilerin 

aşırı enformasyon yüküne karşı nitelikli ya da kaliteli haber kaynaklarını seçme ve 

haber kaynaklarının maliyetini karşılama tutumunu benimseyebileceklerini belirtirler 

(2016: 4). Koroleva, Krasnova ve Günther medya platformları tarafından enformasyon 

kalitesinin geliştirilmesinin zor bir süreç olduğunu savunurlar (Koroleva, Krasnova ve 

Günther, 2010: 7). 

2.2.4.2.6. Diğer Etkenler 

Yukarıdaki değişkenler dışında, aşırı enformasyon yükü zaman/süre ve haber 

içeriğini bilişsel işleme gibi yapılar açısından da değerlendirilmiştir (Ji, Ha ve Sypher, 

2014: 710-711). 

Zaman/Süre (Vakit Darlığı): “Aşırı yük” algısındaki kilit unsurlardan biri, 

mevcut enformasyonların gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi için zamanın kısıtlı 

olmasıdır (Hargittai, Neuman ve Curry, 2012: 162; Özdemir ve Gülseçen, 2015: 335). 

Eppler'e göre (2015: 217). AEY, bireyin “mevcut zaman çerçevesinde makul bir şekilde 

üstesinden gelinebilecek enformasyondan daha fazlasına maruz kalmasıdır.” Öte yandan 

günümüzde yeni medyanın yaygınlaşmasıyla birlikte hedef kitlelerin enformasyon ve 

haberden yararlanma vakitleri azdır. Çünkü gazete tarihsel gelişim süreci içerisinde yeni 

görüşler için ihtiyaç yaratırken, yeni medyanın haber-enformasyon bombardımanı 

içerisinde okur-izleyicilerin zamanını belli medya ürünlerine yönlendirebilme gücü 
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AEY arttıkça azalır. Hedef kitlelerin haber-enformasyon tüketmek için kullanabileceleri 

zaman, fiziksel olarak sınırlıdır ya da giderek daralır (Törenli, 2005: 194-195). 

Haber İçeriğinin Bilişsel İşlenmesi: İletişim araçları çağında süre yokluğu, 

enformasyonun anındalığı, her somut edimi ve eylemi aşan interaktifliğin gelişimi 

(Virilio, 2003: 122) yaşanırken, öte yandan özellikle karmaşık ve esnek mesajların, 

izleyicinin sistemine yerleşebilmesi için, belli bir süre geçmesi gerekir (İnceoğlu, 2011: 

232). Haber içeriğinin bilişsel olarak işlenmesi; insanların birden fazla görev 

gerçekleştirme ve beyin aktivite durumu, zihnin filtreleme sınırlılıkları, haber medyası-

içeriğin yoğunluk derecesi (Shirky, 2008), haber medyasına göre bilişsel sistemdeki 

farklılıklar ve haber tüketiminin bilişsel karmaşıklık derecesi (Potter, 2000: 167) gibi 

hususları da gözetmeyi gerektirebilir.  

2.3. HABER AEY ALGISI AÇISINDAN HABER TÜKETİMİ 

2.3.1. Haber Tüketim Mecraları 

Her bireyin habere gereksinim duyması ve bunu bir biçimde karşılaması nedeniyle 

haber çok yüksek tüketim devinimi olan bir içeriktir (Girgin, 2003: 75). Teknoloji daha 

fazla enformasyonu, daha hızlı ve ileri biçimde daha fazla insana ulaştırma imkânı sunar 

(Bennett, 2000: 270). Fakat önemine rağmen kitle ve haber medyası arasındaki ilişki, 

çalışmalar tarafından gösterildiği üzere otuz yılı aşkın zamandır gittikçe kötüleşmiştir. 

Bunun yanında gazete okuyucusu İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana gittikçe azalmıştır 

ve genç kitleler televizyon haberlerine daha az ilgi ve itibar gösterir (Pavlik, 2013: 187). 

Reuters’ın 2020 Yılı Dijital Haber Raporu (Reuters Institute Digital News Report 

2020) çerçevesinde Türkiye’de yapılan bir ankete göre yeni medya haber tüketiminde 

öndedir. Türkiye’de haber kaynağı olarak kullanılan ortamlar sırasıyla; çevrimiçi 

kaynaklar % 85, TV % 68, sosyal medya % 58, yazılı/basılı medya % 42 şeklindedir. 

Çevrimiçi haberler, kent örnekleminde yaygın bir şeklide kullanılsa da, Türkiye 

genelinde televizyon hala önemli bir haber kaynağıdır. Ayrıca basılı gazetelerin 

kullanımı düşüştedir. Yine de diğer ülkelere göre basılı gazete okuma oranı daha iyi 

noktadadır.  
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Haber için kullanılan araçlar arasında mobil telefon % 72'yle birinci sıradadır. Bu 

da akıllı telefonların, çevrimiçi haberlere kolayca erişmek için en önemli araç olduğunu 

gösterir. Çevrimiçi ortamda paylaşılan haberlerin % 57'si sosyal medya, e-posta veya 

mesajlaşma yoluyladır. Haber kaynağı olarak en fazla kullanılan sosyal ağ siteleri 

Facebook (% 49), YouTube (% 45), Instagram (% 41), WhatsApp (% 31), Twitter (% 

30) ve Facebook Messenger (% 10) şeklindedir (Newman, 2020: 84-85). Öte yandan 

medya kullanımında aynı anda birden fazla görevi gerçekleştirme ediminin arttığı 

özellikle gençlerin (Dijk, 2018: 317-318) haber alma yönünden gazeteleri değil, artık 

sanal ortamda (internet/sosyal medya/bloglar) haber almaya yöneldikleri belirtilir 

(Tokgöz, 2010: 81). 

Dijk’e göre, ilk bakışta basılı medya kullanımındaki azalma oldukça dramatiktir. 

Basılı gazete, dergiler ve kitapların okuyucuları her sene yüzdelerle ifade edilen 

rakamlarla azalır. Ancak yazara göre, okuma bazında bu durum sadece medyanın şekil 

değiştirmesi anlamına gelir. Örneğin gazeteler, dergiler ve kitaplar giderek tablet, akıllı 

telefon ve e-okuyucuların ekranlarında okunur olmuştur. Okuma edimi birkaç adet 

interaktif ve hiper bağlantı özellikleri kullanıldığında çok değişmiş sayılmaz. Çevrimiçi 

gazete okuma, parçalar halindeki başlıklar ve içerik taranarak yapıldığı için basılı bir 

gazeteyi okumaya benzer (Dijk, 2018: 316). 

2.3.2. Haber Tüketimi Açısından Medyanın Haber Stratejileri 

Medya içeriği kişiselleştirilir ve özelleştirilebilir. Kitlesel yayıncılıktan (mass) 

sınırlı (narrow) yayıncılığa ve homojen izleyicilere yönelik kitlesel pazarlamadan 

segmentasyon ve izleyici bölümlerine göre uyarlanma aracılığıyla medya içeriği, 

kişilere göre özgünleştirilebilir ve erişilebilen kullanıcının veya tüketicilerin 

kişiselleştirmesine doğru kayabilir (Dijk, 2018: 320). Örneğin, televizyon ve internette 

içerik takibi “özelleşir” ve “kişiselleşebilir” (Baker, 2015: 264). Diğer taraftan haberin 

tüketilen ve ticarileşen bir ürüne dönüştürüldüğü belirtilir. “Enformasyonun artık alınıp 

satılan, ekonomik ticaret eşyası üretmekte kullanılan bir araç” olmaktan çıkarak 

“kendisi alınıp satılan bir meta” şekline dönüşmesi (Eco, 1991a: 93) gibi haberin de, 

haftanın günleri, yılın zamanı ve saatine göre çeşitli anlarda ve şekillerde dağıtımı 

yapılır (Cantor, 1980: 501).  
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Medya içeriklerinin kişiye özel olarak sunulması ve haberin tüketim ürününe 

dönüşmesi kapsamında KİA’ların hedef kitlelerin ihtiyaç, beklenti ve taleplerini 

karşılamaya yönelik tutumuna değinmek gerekir. 

Radyo, televizyon ve günlük basın olay ve konular hakkında ayrıntılı 

çözümlemeler yapmaya vakit bulamaz. Bulsa bile, hitap ettikleri kitle genel olarak 

derinlikli haberler peşinde değildir. Kitle, genel olarak, “dünyada neler olup bittiğini 

kabataslak bilmek” (haberdar olmak) ister. Diğer yandan, hedef kitle çok farklı ilgilerin 

bileşkesi olduğundan, KİA’lar olabildiğince çok ve çeşitli haber sunarlar. Az ve ayrıntılı 

habercilik anlayışı yoktur (Avcı, 1999: 92). 

Haber bir meta olarak reklamcılara satılacak hedef kitleyi bir araya getirmek için 

kullanılır. Örneğin, televizyonda haber bir eğlence biçiminde iletilir. İzleyicinin bunu 

makbul bulduğu iddia edilir. Aynı zamanda haber programlarının çoğu çekici sunucular, 

heyecan verici müzikal bir tema, rahatlatıcı espriler, derlenmiş öyküler, samimiyet 

yanılsaması yaratılması ve daha nicelerini kapsar. Bu tür programlar, kimseden 

haberleri ciddiye almasını pek beklemez (Postman ve Steve, 1996: 128). Öte yandan 

gazeteler, temel kültürü televizyonla biçimlenen bireylere hitap eder. Somut ve basit 

terimlerle az çok kavranan, olayın heyecan verici ya da göz kamaştırıcı yoğunluğunu en 

yüksek düzeyde özetleyen enformasyona alışmış bir okuyucu profilidir (Charon, 1992: 

85). Sözgelimi popüler basın, davranışları ve tüketim biçimleri bir dereceye kadar 

kitlesel nitelik kazanmış orta sınıfları da içerecek şekilde nüfusun büyük bir 

çoğunluğunu kapsar. Aynı zamanda her zaman gazetesini değiştirmeye hazır olan 

okuyucunun sürekli ilgisini de çekmek zorundadır. Bu yüzden okumayı kolaylaştırmak 

gerekir. İçerikler basit konular, bol görüntü, farklı ve kısa metinler, somut ve uyarıcı 

yazılar etrafında oluşurlar (Forrer, 1992: 165-166). 

Buna karşın haftalık dergiler ise, kendi hedef kitlelerinin eğilim ve özelliklerini 

göz önünde tutarak haber üretimi ve iletiminde bulunurlar. Örneğin aktüaliteyi 

ayıklama, diğer araçların yüzeysel işlediği haberler içinde kendi hedef kitlesini 

ilgilendirenleri “seçerek” ayrıntılarıyla araştırma yoluna giderler (Avcı, 1999: 92). 

Hedef kitlelerin talebine göre bir yayıncılık stratejisi oluşturarak haber içerikleri 

sunan çeşitli mecralar, aynı zamanda haber tüketicileriyle ilişkilerini salt tüketim 

edimiyle sınırlı bırakmazlar. Örneğin, modadan psikolojik öğütlere, alışverişten hava 
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durumuna kadar ilgi çeken çok sayıda uygulamalı konuya yer verilen popüler 

gazetelerde okuyucu ile duygusal bağ beslenir. Çünkü gazete okurları gibi düşünür ve 

onların sorunlarına çözümler getirir (Forrer, 1992: 166). 

İzleyici/okur/dinleyici/takipçilerin tüketiciler olarak “memnuniyetleri” 

sağlanmaya çalışılır. Örneğin okuyucu ve izleyicilerdeki zevk dürtüsü ne kadar güçlü 

olursa olsun, kendilerine sunulan haber ve bilgilerin bir parça güvenilir olmasını 

beklerler (Harris, 1998: 94). Aksi halde tatmin olmadığı mecrayı veya içeriği 

(televizyon kanalı gibi) değiştirerek memnuniyetsizliğini gösterir. Kendisini tatmin eden 

bir yayınla karşılaştığında en yüksek izlenme oranlarıyla ödüllendirir (Morresi, 2006: 

129). 

Söz konusu hususlar demokratik bir yayıncılığın hâkim olduğu izlenimini 

doğurabilir. Fakat bir programı izleyen (veya bir haber programını) kimselerin reklam 

verenler açısından bir anlamı yoksa o programın yeri yoktur. İzleyicinin beğenip 

beğenmediği önemli değildir. Önemli olan izleyicinin reklamını seyrettiği ürünlere 

yönelik talebinin oluşturulmasıdır (Brown, t.y: 59-60’dan Aktaran; H. Schiller, 2005: 

37). 

2.3.3. Günümüz Medya Ortamında Haber Tüketicileri 

İzleyici/okur/dinleyici/takipçi olarak adlandırılabilen haber tüketicileriyle ilgili 

tanımlama ve değerlendirmeler çeşitlidir. 

“Alıcı” kavramını kullanan ve eleştirel bir bakış açısıyla konuya yaklaşan 

Erdoğan ve Alemdar’a göre haber tüketicileri tüketim araçlarına (para, TV, radyo 

alıcısı) sahiptirler. Fakat üretim ve dağıtım araçlarından yoksundurlar. Üretim ve 

dağıtımda ‘işçi’ olarak çalışan işçi sınıfı ya da egemenlik altında gruplar 

durumundadırlar. Liberal yaklaşımın aksine, haber tüketicilerinin iletişimin içeriğini 

saptama olanaklarına sahip olmadıkları ileri sürülür. Sadece “işçi sınıfının” bir kısmının 

çalışıp ürettiklerini, dağıttıklarını tüketici olarak ‘seçip’ alma olanağına sahip olduğu 

iddia edilir. Burada alıcılar, bitmiş/paketlenmiş bir ürünün tüketicileridir (Erdoğan ve 

Alemdar, 1990: 170-171). 

Kitle iletişim ortamı ve araçları temelinde haber tüketicilerinin çeşitli şekillerde 

nitelendiği görülür. Marshall McLuhan, kitle iletişim araçlarının gelişmesiyle birlikte 
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dünyayı farklı bir şekilde algılayan yeni bir insan tipinin doğduğunu düşünür (Eco, 

1991a: 95). Günümüzün web, internet, sosyal medya ağırlıklı yeni medya ortamı ve 

kullanıcı kuşakları çerçevesinde ise haber tüketicileri Rupert Murdock’ın 

adlandırmasıyla “Dijital Göçmenler (Digital İmmigrants)” ve “Dijital Yerliler (Dijital 

Natives)” olarak ikiye de ayrılırlar. Dijital göçmenleri (digital immigrants) eski kuşak 

“okur/izleyici/dinleyici” kesimi oluşturur. Dijital göçmenlerin internetin konumunu çok 

anlamadıkları iddia edilir. Dijital Yerlileri (dijital natives) ise temsil eden “genç 

kuşaklar” haber ihtiyacını Yahoo, Google gibi arama motorlarında yer alan haber 

portalları veya web günlüklerinden karşılarlar (Tokgöz, 2010: 84). Ancak enformasyon 

arzının katlanarak arttığı, özellikle kablolu televizyonun gelişimi ve internetteki medya 

çıktılarında patlama yaşandığı ve haber kuruluşlarının yoğun bir şekilde rekabet ettiği 

günümüzde parçalanmış bir enformasyon ortamı vardır. Yeni medyanın hızlı 

yayılmasının enformasyon arzını dönüştürmesi ve enformasyon içeriğinde çok fazla 

değişkenliğe yol açan geniş kapsamda medya seçeneğinin sunulması enformasyon ve 

seçici maruziyet çağında izleyici/tüketicide parçalanmayı beraberinde getirmiştir 

(Bennett & Iyengar, 2008: 717). 

2.3.4. Haber Tüketim Süreçleri 

Ekonomi politik yaklaşım çerçevesinde Garnham’a göre ise medya içeriklerinin 

tüketiminde tüketim zamanı, tüketimin mali yönü ve tüketim için yeterli donanım olarak 

üç unsur vardır (İnal, 1996: 20). Ancak insanların haberleri 

izlemesi/okuması/dinlemesi/takibinin somut nedenleri; 1- Gündelik hayatta faydalı 

olabilecek bilgileri taramak için (havayolu ulaşım ücretleri rekabeti, hava tahminleri, 

enflasyon rakamları, ev ipotek kıymetleri): Merak ve gözetim. 2- Suç Öyküleri ve 

politik skandallar etrafında gelişen ilginç dramları izlemek: Eğlence ve kaçış. 3- Toplum 

ve kendi konumuyla olan bağlantısını sürdürmek için: Sosyal ve psikolojik uyum 

(Bennett, 2000: 355) şeklindedir. Öte yandan kişi kendi ilgi ve beğenisine göre 

mesajları izleme, okuma, dinleme veya takip etme davranışlarını sergiler (Tokgöz, 

1981: 21). 

İnsanların medya tercihlerinde seçicilikleri artarken (Dijk, 2018: 317), haber 

metaları kişiselleşmeye ve ferdi zevklere hitap etmeye başlamıştır (Bennett, 2000: 11). 

Medya kullanıcılarının seçimleri bağlama dayalı hale gelirken (Dijk, 2018: 317) 
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haberler doğrudan insanlarla ilgili periyodik enformasyonu içerdikçe tatmin edici olur 

(Bennett, 2000: 360). Dijk, “yakın gelecekte, enformasyon ve çok sayıda medya her 

yerde olacaktır. Sadece belli bir bağlamda özel bir ihtiyaca yanıt veren en uygun ortam 

bizim dikkatimizi çekecek ve onu kullanmaya davet edileceğiz.” şeklinde bu süreci 

değerlendirir (Dijk, 2018: 317). 

Bir enformasyon olarak haber çerçevesinde haber tüketicilerinin ‘haber 

seçiciliklerini’ de ilgilendirebilecek çeşitli süreç ve durumlar vardır. Bu bağlamda 

Bennett, haberler tarafından bireylere aktarılan enformasyonu “süreç” bakımından 3 

genel modele ayırır. Bunlar; 1- Haberlerden Geniş Yorum Etiketleri Almak, 2- Gerçeği 

Andıran Şeyleri Toplamak ve 3- Olumluları ve Olumsuzları Ölçmek’tir. Ancak 

insanların haber enformasyonu seçimi ve ediniminde söz konusu modellerin geçerli 

olduğu durumlar vardır. Bunlar şöyle özetlenebilir: 

- İnsanların çoğunun konu ve olaylarla doğrudan keşif yoluyla muhatap olması 

hususu medya tecrübesinden daha fazladır. Ayrıca insanlar şahsi yaşamları ve 

doğrudan ilgili olduğu politik konularla meşguldürler. Bu yüzden sıradan 

insanın dikkatini çekmek için büyük bir enformasyon miktarı medyada tekrar 

tekrar sunulur. 

- Enformasyonun sürekli aktarımı sonrası, insanlar konu veya sorunları basitçe 

fark etmeye başlar. 

- Şayet bir kimse konuya karşı şahsi bir ilgiye sahipse, bir dahaki sefere 

mevzuyu odakta tutmaya, dikkatini kategorize etmeye veya konuyu çerçeveye 

oturtma eğilimine girebilir. 

- İnsanlar oluşturmaya başladıkları kategorilerin içine daha ince ayrıntıları ve 

enformasyon kırıntılarını yerleştirebilirler. Düşünce ve görüşlerini muhafaza 

etmeye başlayabilirler. 

- İnsanlar gerçeği andıran şeyleri, politik yafta ve sloganları desteklemek üzere 

sık sık ortaya sürülen enformasyon parçacıklarını özümseyebilirler. 

- Daha ayrıntılı bilgiye sahip olmakla insanlar, o bilgiyi desteklemeye veya 

gözden düşürmeye yeltenen olumlu veya olumsuz iddialarla yüz yüze gelmek 

zorunda da kalırlar (Bennett, 2000: 338-345). 
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Diğer yandan Thompson’a göre, medya, bireylerin gündelik yaşam mekânlarında 

pek karşılaşma olasılığı olmayan olay ve olgulara ekrandan tanıklık etme durumu 

yaratır. Günümüzde deneyimleme kapasitesinin karşılaşma eylemiyle bağlantısının 

koparıldığı belirtilir. Deneyimleme kapasitesinin karşılaşma eylemiyle bağlantısı artık 

kalmamıştır (Thompson, 2008: 315-316). Yaşam deneyiminin, “kim için” ve “ne için” 

sorunlarını yanıtlama kapasitesine sahip olmayan imajın içinde tüketildiği (Baker, 2015: 

237-238) belirtilir.  

Gazete, kitap, radyo, televizyonu kapsayan yeni medya ortamında ise çeşitli 

teknolojileri (web 2.0) kullanan bireyler hem tüketen hem de üreten pozisyonundadırlar 

(Atalay, 2018a: 46). Kullanıcılar giderek daha interaktif olanaklar kullanırken, sunulan 

medya içeriğine katkıda bulunurlar (Dijk, 2018: 319). Hatta içeriklerin gün geçtikçe 

artan bir oranda profesyoneller tarafından değil, kullanıcılar tarafından oluşturulduğu 

(Atalay, 2018a: 46) vurgulanır. Dijk’e göre bu manzara, tüm medya kullanımını kökten 

değiştirecek önemli bir eğilim olsa da bunun bir devrim olmayacağını, “Pek çok yeni 

medya kullanıcısının bu interaktiflik ve kullanıcı içeriği fırsatlarından yararlanacağı 

kesin değildir. İnteraktif medya kullanıcısı nispeten pasif izleme, okuma ve dinleme 

fiillerini gerçekleştirmekte ve kendileri katkıda bulunmak istememektedir.” şeklinde 

dile getirir. Dijk, “yeni izleyici” adını verdiği internet kullanıcılarının sadece küçük bir 

kesiminin kendi web sitesi olduğunu, tartışma listelerine katkıda bulunduklarını, düzenli 

olarak müzik dosyaları ve videolar değiş tokuş ettiklerini veya kişisel webloglar 

ürettiklerini (Dijk, 2018: 319) iddia eder. Böylelikle yeni medya ortamında 

kullanıcıların birebir hayat deneyimini içeren çeşitli içerikleri ne oranda seçtikleri, 

kullandıkları veya ürettikleri hususunda çeşitli açılardan soru işaretleri olabileceği 

söylenebilir. 

2.3.5. Haber Tüketim Biçimleri 

Haber tüketicilerinin enformasyon arama davranışları karmaşık bir karar alma 

sürecini yansıtır (S. K. Lee, Kim ve Koh, 2016: 3). Farklı insanların farklı haber 

tercihlerinin aşırı haber yükü algılarını etkileyebileceği varsayılır (Song vd., 2016: 16). 

Enformasyon fazlalığıyla ilişkili olarak tartışılan söz konusu seçimler haberden kaçınma 

ve habere seçici maruz kalma davranışlarıyla simgelenirken, izleyici/okur/kullanıcılar 

haberlere seçici olmayan bir şekilde maruz kalabilirler (S. K. Lee, Kim ve Koh, 2016: 
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3). Geleneksel kitle iletişim araçlarından radyo ve televizyonun kontrol edilip 

ayıklanamayacak yığınla mesajın bir birey tarafından uzaktan kumanda düğmesine 

basarak kendi seçimini yapmaya çalıştığı araçlar olması (Eco, 1991b: 110) kaçınma ve 

seçim davranışlarının başka sebepleri olmadığı anlamına gelmez (Keane, 2010: 170-

171). Diğer yandan kitle iletişim araçlarının çoğalması ve kendi özellikleriyle 

belirginlik kazanan yeni iletişim teknolojilerinin varlığı (Eco, 1991b: 110-111) ‘seçim 

ve kaçınma’ davranışıyla ilişkili olgulardır. Van den Bulck (2006: 231) televizyon 

haberleri özelinde haber takibini habere amaçlı maruz kalmak, habere amaçsız maruz 

kalmak, haberden amaçsız kaçınmak ve haberden amaçlı kaçınmak şeklinde 4 farklı 

tipolojiye dayandırır. Çalışmada, kişisel tercihlerin haber takibinde açıklayıcı 

olabileceği belirtilir (Van den Bulck, 2006: 231-248). 

2.3.5.1. Haberden Kaçınmak 

Haber izleyicileri/takipçileri sığ ve düzensiz bir şekilde haber tüketiminde 

bulunsalar da (Associated Press, 2008: 42-52) enformasyon yükü sorunu bakımından 

haberden kaçınma davranışının nedenleri tartışılır. Özellikle yeni medya ortamındaki 

içerik bolluğu, haberlere çok az ilgi duyan veya ilgisi hiç olmayanların bu tür kamusal 

iletişim türlerinden kaçınmasına yol açtığı belirtilir. Örneğin internet kullanımının yeni, 

anlamlı sivil katılım biçimlerini sağladığı farzedilse de, haber tüketimindeki genel 

eğilimlerin ümit verici olmadığı ileri sürülür (Ksiazek, Malthouse & Webster, 2010: 

564). 

Haberden kaçınmak, aşırı haber yükü algısıyla baş etme stratejilerinin yol 

açabildiği bir davranış olarak değerlendirilir. Song ve arkadaşları tarafından Güney 

Kore’de yapılan araştırmada algılanan aşırı haber yüküyle baş etme stratejilerinin 

haberden kaçınmaya sebep olduğu belirtilmiştir (Song vd.,2016: 13). Aynı zamanda 

dengesiz bir haber diyeti yapan bazı izleyici/takipçilerin kültürel olarak bu davranış 

içerisinde olduğu antropologlar tarafından gözlemlenmiştir (Associated Press, 2008: 42-

52). Öte yandan televizyon repertuvarındaki geniş fırsatların sonucu huzursuz bir 

biçimde kanaldan kanala dolaşan geniş bir medya yorgunu izleyici kitlesinin “kaçınma” 

davranışı takınmasında olduğu gibi, “gereksiz zaman harcanışı, birçok aynı tür ve 

temanın birden fazla kısır bir döngü şeklinde sunumunun yarattığı can sıkıntısı” 

nedenler olarak sıralanır (Keane, 2010: 170-171). Associated Press’in dünya 
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genelindeki antropolojik gözlemlere dayalı araştırma raporuna göre, haberlerin hızlı ve 

yoğun bir şekilde sunumu haber tüketicilerine “sosyal sermaye yaratacak kadar bir 

değer katmaz”, aksine izleyici/okurları haberden “yorulma ve usanma” tutumları 

içerisine sokar (Associated Press, 2008: 47-48).20  

2.3.5.1.1. Haber Yorgunluğu ve Haberden Bunalma 

Aşırı enformasyon yükü algısı, haber tüketicilerinin daha yüksek bir düzeyde 

psikolojik yorgunluk hissetmelerine yol açar. Tüketiciler yoruldukça, hem bilerek hem 

de bilmeyerek haber materyallerinden kaçınma eğilimi gösterirler (S. K. Lee, Kim ve 

Koh, 2016: 3). Haber yorgunluğundaki ironi, tüketicilerin haber üzerinde her 

zamankinden daha fazla kontrol ve seçime sahip oldukları bir dönemde haber 

tüketimlerini değiştirmeye aciz olmaları veya kendilerini çaresiz hissetmeleridir 

(Associated Press, 2008: 44-49). Ulaşılabilen haber enformasyonu miktar olarak 

artarken, tüketiciler günümüzde “hangi kanal/araç yoluyla, ne hakkında haber 

alacaklarına” karar veremezler (S. K. Lee, Kim ve Koh, 2016: 3).  

Haber hizmeti veren gazetecilik mesleği haber tüketimini arttırabilse de, haber 

yorgunluğu yaşayan kişiler günümüzde haber üzerinde daha fazla seçim yapabilme 

olanaklarına rağmen haber tüketiminde sorun yaşarlar (Nordenson, 2008). Associated 

Press (AP) tarafından dünya genelinde yaptırılan araştırmada, genç haber tüketicilerinin 

haber yorgunluğu yaşadıkları tespit edilmiştir. Sürekli yayınlanan haber başlıkları ve 

güncellenen haber içeriklerinin temsil ettiği enformasyon akışını takip etmeye çalışırken 

zorlandıkları belirtilmiştir. Katılımcıların yaşadıkları haber yorgunluğunun işareti, aşırı 

enformasyon yüküne maruz kalarak psikolojik yönden yorulma hissi yaşamalarıdır. 

Çalışmaya göre, ne yapacaklarını bilemeyen birçok izleyici/takipçi haber 

enformasyonundan bunalma davranışları sergilemiştir. Bu tür katılımcıların tüm haber 

olaylarını doğru anlamaya çalıştıkları, fakat sürekli bir tatminsizlik duygusu yaşadıkları 

belirtilmiştir. Bu süreçlerin sonucunda haber yorgunluğu yaşayan katılımcıların 

                                                            
20 Associated Press’in dünyanın farklı bölgelerinde yaptırdığı araştırmaya katılan bazı haber tüketicileri 
haberi bilgilenmek, arkadaş ve aile üyeleriyle iletişim kurmak, kişilerarası ilişkileri güçlendirerek sosyal 
sermaye edinmek için tüketmek istediklerini belirtmişlerdir. Ancak hızlı ve yoğun bir şekilde sunulan 
haberlerin herhangi bir fayda sağlamadığını iddia etmişlerdir. Burada “sosyal bir sermaye olarak haber” 
ve “haber yorgunluğu” olarak iki zıt kavram çerçevesinde tüketicilerin önemli bir ikilem yaşadıkları 
düşünülür. Genç haber izleyicileri/takipleri hem haberlerden usanırlar hem de daha “iyi veya faydalı” 
haberler edinme isteğindedirler (Associated Press, 2008: 47-48). 
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çoğunun ‘öğrenilmiş bir çaresizlik’ tepkisi verdiği gözlemlenmiştir. Çünkü haberler 

yüzünden ne kadar çok bunalma ya da tatminsizlik duygusu yaşadılarsa o kadar az çaba 

harcama eğilimi göstermişlerdir. Ayrıca bu durumdaki katılımcılar arasında “tüm 

haberler bugün olumsuz” inancı yaygınlaşmıştır. Çalışmada haber yorgunluğu sorununa 

karşı katılımcıların haber konuları ve olaylarına yönelik haber tutumlarını nasıl 

sergilediklerine de değinilmiştir. Sözgelimi trajedi, kriz, savaş ve terör haberlerinin yol 

açtığı negatifliğe karşın, hiciv içeren haberlerin “anti-negatife” duygusu oluşturduğu ve 

haber yorgunluğuna bir panzehir oluşturduğu görülmüştür. Nitekim haber komedyeni 

Jon Stewart’ın en ciddi haberler yoluyla bile araştırmaya katılan Amerikalı haber 

tüketicilerini eğlendirebildiği kaydedilmiştir (Associated Press, 2008: 37-43). 

Schmitt ve diğerleri tarafından Almanya’da yapılan araştırmada ise belirli bir 

haber sitesinde anahtar kelime kullanarak haber arayan kullanıcıların, karşılaştıkları 

enformasyon yüzünden bunalma hissi eğilimi gösterdikleri tespit edilmiştir. 

Kullanıcıların enformasyonları filtrelemeye yarayan anahtar kelimelerden 

yararlandıkları, ancak olası arama sonuçlarının miktarıyla başa çıkmanın onlar açısından 

zor göründüğü vurgulanmıştır (Schmitt, Debbelt ve Schneider, 2017: 12). Güney 

Kore’deki internet kullanıcılarıyla ilgili yapılan başka bir araştırmada algılanan haber 

yükü ile haber yorgunluğu arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Haber 

yorgunluğundaki varyansın yaklaşık% 48'i, algılanan aşırı haber yüküyle açıklanmıştır. 

Ayrıca çalışmaya göre haberden kaçınma, haber filtreleme hizmetlerini kullanma 

amacını önemli bir şekilde etkilemiştir (Song vd.,2016: 11). 

2.3.5.1.2. Ciddi Haber Formatı Yerine ‘Eğlence’ye Yönelim 

Haberden kaçınmanın çeşitli sonuçları özetle; özellikle gençler tarafından 

haberlerin genellikle ‘olumsuz’ olduğu inancına ve öğrenilmiş bir çaresizlik duygusuna 

kapılmaları, spor ve eğlence gibi başka haber formatı ve içeriklerini ise tüketerek sosyal 

medya platformlarında sürekli paylaşmalarıdır (Associated Press, 2008: 43-47 ve 

Schmitt, Debbelt ve Schneider, 2017: 11). AP’nin araştırmasında haberden yorulduğu 

gözlemlenen katılımcılar haber diyeti yapmak, boğucu içerikle karşılaşmamak ve 

rahatlamak amacıyla televizyon haberlerine önem verdiklerini ifade etmişlerdir. 

Katılımcıların, gerçek olay ve olgulara dayalı geleneksel ciddi haberlerden sıkılarak 

bunun yerine kurgu, spor veya eğlence içerikli haberlerle eğlendikleri ve rahatladıkları 
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tespit edilmiştir. Nitekim katılımcılar, yaşamlarında spor ve eğlence haberlerinin 

önemine sürekli değinmişlerdir (Associated Press, 2008: 45-47). Ciddi nitelikli 

haberlerden kaçınarak “eğlence” gibi başka formatta haberleri takip etmenin aşırı 

enformasyon yükü algısına karşı panzehir olabildiği iddia edilir. Schmitt ve arkadaşları, 

eğlence içerikli politik haberleri takip etmek ile aşırı enformasyon yükü algısı arasında 

negatif yönlü bir ilişki olduğunu bulmuşlardır. Araştırmacılar, eğlenmek için çevrimiçi 

haber tüketen insanların aşırı yük algılarının daha düşük seviyede olduğunu ileri 

sürmüşlerdir (Schmitt, Debbelt ve Schneider, 2017: 11). Ancak haberler, birer yurttaş 

olarak bireylerin en temel/başlıca enformasyon kaynaklarından birini temsil ettiği için 

aşırı yük algısını tahmin sırasında habere maruz kalmanın seviyesini hesaba katmak 

kritik önem taşırken (York, 2013: 283), AP adına araştırma yapan antropologlar, 

gençlerin kapalı ve profesyonel kodlar içeren geleneksel haber formatlarını reddetme 

yönünde bir eğilime kaydıkları kanısına varmışlardır. Buna göre, izleyici/takipçiler 

mizah ve eğlence yüklü bir içerik dozu alırlar. Nitekim bazı tüketicilerin haber medyası 

kuruluşlarının dışında sosyal medya platformları üzerinde çok fazla, en hızlı ve sürekli 

paylaştıkları haber türleri spor ve eğlence içeriklerinden oluşmuştur (Associated Press, 

2008: 45-47). 

Özellikle gençlerin haberden kaçınma davranışları sonucunda politika haberlerini 

dahi ‘eğlence’ odaklı olarak değerlendirme yönünde sosyo-politik bir eğilime 

yöneldikleri söylenebilirken, Hargittai ve arkadaşları tarafından Amerika’daki 

yetişkinler örnekleminde yapılan başka bir araştırma farklı sonuçlar içerir. Haber 

medyasını ev ortamında kullanan kişilerin enformasyon yükü algılarını ele alan 

araştırmaya göre, insanların medyadaki “partizan” türde yayıncılığa karşı oldukları, 

ancak tek tip veya onaylamadıkları bakış açılarını içeren haber yayınlarından ‘kaçınma 

ve korunma eğiliminde olmadıkları’ iddia edilmiştir. Hatta katılımcıların "öteki tarafın" 

hissettikleri ve argümanlarının mantığına dair daha fazla bilgi sahibi olmaya ilgi 

gösterdiği belirtilmiştir (Hargittai, Neuman ve Curry, 2012: 161-171). Lee ve 

diğerlerinin ABD’lilerle yaptığı çevrimiçi bir anket çalışmasına göre ise, kullanıcılar 

kendileri açısından alakasız olan haber içeriğine rağmen haberlerden kaçınmadıklarını 

belirtmişlerdir. Öyle ki, çalışmada haberden kaçınmaya yol açmayan tek hususun 

haberlerin kullanıcılarla ilgisizlik/alakasızlık olduğu tespit edilmiştir. Araştırmacılar bu 

sonucu ‘bir ikilem’ olarak değerlendirirler (A. M. Lee, vd., 2018: 19). 
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2.3.5.2. Habere Maruz Kalmak 

Haberden kaçınma stratejilerine rağmen izleyici/okur/takipçilerin habere maruz 

kalma biçimleri; seçici olmayan/tesadüfi/olası maruz kalmak ve seçici maruz kalmak (S. 

K. Lee, Kim ve Koh, 2016: 3) şeklinde iki ana kategori çerçevesinde değerlendirilebilir. 

2.3.5.2.1. Seçici Olmayan veya Tesadüfi Maruz Kalmak 

Günümüzde medya kullanıcılarının AEY sorunundan kaçınmalarının zorlaştığı 

iddia edilir. Çünkü izleyici/okur/takipçiler, çeşitli haber kaynakları ve araçları 

tarafından sağlanan mevcut seçeneklerin büyük bir bölümü tarafından enformasyon 

kümelerine maruz bırakılırlar (Yang, 2016: 245). 

York’a göre habere maruz kalmak bir dizi paradoksu barındırır. Şöyle ki, habere 

maruz kalmak tipik olarak politik enformasyon, siyasal katılım ve siyasi etki yaratmak 

gibi demokratik olanaklar içerir. Ancak haber tüketimi bağlamında, aşırı enformasyon 

yükü algısıyla da ilişkilidir. Bu yüzden “daha bilgili ve aydınlanmış bir yurttaş olmak 

açısından önemlidir, fakat psikolojik olarak huzursuz veya rahatsız bir vatandaş olmanın 

bir etkeni olabilir.” (York, 2013: 283-284). Schmitt ve diğerleri tarafından Almanya’da 

yapılan bir araştırmada çevrimiçi habere maruz kalan gençler, aşırı enformasyon yükü 

algılarının daha fazla olduğunu bildirmişlerdir (Schmitt, Debbelt ve Schneider, 2017:9). 

2.3.5.2.2. Seçici Maruz Kalmak 

 “Seçici maruz kalma” (selective exposure), insanın belli bir uyaranla 

karşılaşmasının kesin olduğu durumlardan kaçınması ya da tam tersi, kendini bilerek bu 

durumlara konumlandırmasıdır. Geleneksel iletişim bağlamında seçici maruz kalma 

kavramı, bireylerin varolan düşünceleri, tutumları, inançları ve ilgileri dâhilindeki tutarlı 

kitle medyası içeriklerini edinmeleri (izleme/okuma/dinleme/takip etme) veya hoşlarına 

gitmeyen materyalleri önlemelerine uyumlu eğilimler ve davranışlardır (Mutlu, 2008: 

252 ve Yang, 2016: 243 - 244). Seçici maruz kalma, AEY algısı farklı düzeylerdeki 

tüketicilerin enformasyon seçimlerinin tek tip ve aynı olmadıkları ve AEY seviyelerine 

göre enformasyon edinme stratejilerine sahip olduklarını gösterir (Aljukhadar, Senecal, 

& Daoust, 2012: 46-63). Bu yüzden haberi seçici bir şekilde edinmek, 
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izleyici/takipçilerin aşırı enformasyon yükünü yönetilebilir kılması veya bu sorunla başa 

çıkmasının olası bir yoludur (S. K. Lee, Kim ve Koh, 2016: 4). 

Günümüz medya sektöründeki hızlı değişim, bireylerin enformasyon seçimini 

kolaylaştırsa da, haber tüketiminin belli ve kısıtlı bir zaman dilimi çerçevesinde 

gerçekleştirilebilmesi seçiciliği zorunlu kılar. Ayrıca seçici maruz kalma davranışı 

bireylerin güdüleri, eğilimleri ve tercihlerinden bağımsız değildir. Diğer yandan medya 

platformlarıyla birlikte haber mecrası ve içeriğindeki sayısal artış, çeşitlenme ve kapsam 

alanının genişlemesi seçicilik önünde bir zorluk yaratır. Yine de giderek yaygınlaşan 

“medya seçimleri” çağında bir kez daha dikkat çeken seçici maruz kalma davranışı, 

haber formatında olmayan enformasyonlara erişimle birlikte geçmiş zamanlara nazaran 

daha yoğun bir derecede gerçekleşebildiği (Yang, 2016: 245 ve S. K. Lee, Kim ve Koh, 

2016: 4) varsayılır.  

2.3.5.2.2.1. Seçici Maruz Kalmakla Bağlantılı Haber Faktörleri 

Haber tüketicilerinin haber seçicilikleri standart bir bireysel davranış olarak 

değerlendirilemese de (Aldoory ve Van Dyke, 2006), seçicilik davranışları çeşitli 

faktörlerden bağımsız olarak değerlendirilemez. Enformasyon yükü literatürüne dayalı 

olarak; habere ilgi ve alaka göstermek, ihtiyaç duymak, çeşitli bağlamlarda yönelmek, 

haberle ilişkili olmak, habere önem atfetmek, çeşitli biçimlerde haber takibi 

gerçekleştirmek ve habere erişebilmek/ulaşabilmek şeklinde özetlenebilecek kategorik 

faktörler ve bunlarla ilgili çeşitli değerlendirmeler şu şekildedir: 

a) Habere İlgi: Habere kişisel ilgi, mesleki ilgi veya haberle alaka durumlarını 

(Holton ve Chyi, 2012: 622; Yang, 2016: 252-257; S. K. Lee, Kim ve Koh, 2016: 4-9) 

içerir. 

Haber tüketicilerinin aşırı yük algılarında habere ilginin rolü (Holton ve Chyi, 

2012: 620) açısından habere ilgi seviyesi21 haberden kaçınmayla negatif olarak 

                                                            
21 Fakat habere ilgi seviyesi, kullanılacak medya türü ve izleyici/okur/takipçilerin çeşitli konulara karşı 
duyarlılık durumları açısından tartışılır. Ji ve diğerleri, geleneksel medya kullanımı düşük bir kişinin, 
kamusal konularda kaygı veya ilgi derecesinin çok yoğun olmayabileceğini ileri sürerler. Bu durumun, 
geleneksel medya kaynaklı haberleri değerlendirmede bilişsel yeteneğin körelmesine yol açabileceği iddia 
edilir (Ji, Ha ve Sypher, 2014: 710). Ancak medya kullanımından ziyade insanların ‘duyarlılık’ algılarına 
göre habere yönelik ilgilerinin değişebileceği başka bir yaklaşım tarafından öne sürülür. Sözgelimi bazı 
insanlar, ciddi risk ve zararları anlatan haberler karşısında işlevsel bir şekilde güvenlik önlemleri alma 
yeteneğine sahip olmalarına rağmen duyarlılık algıları düşükse, yaşamsal haberlere karşı bile kişisel 
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ilişkiliyken, habere seçici maruz kalmayla pozitif ve güçlü bir ilişki içindedir (S. K. Lee, 

Kim ve Koh, 2016: 9). İzleyici/tüketicinin haber çerçevesindeki ilgi alanlarına uyumlu 

enformasyonun AEY algısına yol açmayı engelleyebileceği çeşitli şekillerde 

araştırılmıştır. Holton ve Chyi’nin araştırmasında habere ilgi, aşırı enformasyon yükü 

algısıyla negatif yönlü ilişkilidir. Habere karşı istekli kişiler, haber içerikleri ne kadar 

çok olursa olsun haberden memnuniyet duyabilirler ve istemedikleri haberleri 

filtreleyebilirler (Holton ve Chyi, 2012: 622). Goyanes’in araştırmasına göre de 

kullanıcıların habere ilgileri ne kadar yüksekse, aşırı haber yükü algısı bir o kadar düşer 

(Goyanes, 2014: 619-621). Ancak Güney Kore’de bir üniversitede yapılan çalışmanın 

bulguları arasında enformasyonun kişiye uygunluğu/alakasının AEY seviyesini 

düşürecek anlamlı bir değişken olmadığı ve varsayılan ilişkinin muğlak olduğu 

belirtilmiştir (A. R. Lee, vd., 2016: 58). 

b) Haber İhtiyacı: Habere ihtiyaç duyma (Song vd., 2016: 11), ‘nitelikli, doğru ve 

derinlikli’ türde haberleri arama ve çeşitli kaynaklardan ‘haber doğrulama’ (Associated 

Press, 2008: 42; Göktepe, 2017: 39) durumlarıdır. 

Habere maruz kalmak, bireylerin ihtiyaçları çerçevesinde medya ve içeriklerini 

kullanım motivasyonlarıyla birlikte aynı zamanda enformasyondan beklentileri ve 

doyumlarının düzeyi, haber ve enformasyon kaynakları sonucunda oluşabilecek 

“olumlu veya olumsuz etkiler” ve haber/enformasyonun doğası gibi hususlarla da 

ilişkili olabilir (Nabi, & Krcmar, 2004: 301). Örneğin Güney Kore’de yapılan 

araştırmada habere duyulan ihtiyaç haberden kaçınma üzerinde negatif bir etki 

yaratmıştır (Song vd.,2016: 11).  

Ancak habere gereksinim çerçevesinde “doğru ve derinlikli” haberlerin özellikle 

çevrimiçi ortamda aranması ve farklı kaynaklardan doğrulatılmaya çalışılması yetersiz 

kalabilir. AP öncülüğünde yapılan araştırmanın gösterdiği üzere, “aynı kaynaklardan 

aynı haberlerin sürekli güncellenmesi ve tüketiciler tarafından tıklanarak aynı 

görüntülemelerin döngü halini” alması gibi hususlar bu duruma yol açabilir. Bu yüzden 

AP adına dünya genelindeki genç dijital haber medyası tüketicileriyle ilgili araştırma 

yapan ve rapor olarak yayınlayan antropologlar, haber tüketimine dayalı araştırma 
                                                                                                                                                                              
olarak ilgisiz kalabilirler (Aldoory ve Van Dyke, 2006: 349). Öte yandan, internet gibi yeni medya 
araçlarının haber tüketimini ne kadar kolaylaştırsa da, bazı kullanıcıların özel ilgi alanlarını 
karşılayamayan teknolojik özellikler nedeniyle kazara haber tüketimine yol açabildiği ve ilgilerini 
çekebilecek içerikleri keşfetmelerini engelleyebildiği ileri sürülür (Purcell, vd., 2010: 29). 
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bulgularını illüstrasyon tekniğiyle özetleyen “haber tüketim modeli” ortaya 

koymuşlardır. 

Tablo 2.1. Antropologlara Göre Genç Haber Tüketicilerinin Haber Tüketimi Modeli 

 

Kaynak: Associated Press. (2008). Context-Based Research Group. A new model for news: studying the 
deep structure of young-adult news consumption. A Research Report from The Associated Press and the 
Context-Based Research Group. S. 53.  

Model, gençlerin hâlihazırda edindikleri veya aradıkları haber konularına dayalı 

olarak dört temel haber bileşimini içerir. Söz konusu bileşenleri kategorilere, katmanlara 

ve farklı boyutlandırmalara dayalı olarak sıralar. İlk katmanda haber başlıkları ve son 

dakika haberleri kategorisinde güncellemeler ve olaylar-durumlar bileşenleri yer alır. 

Alt katmanda “derinlik, kapsayıcılık” kategorisinde ise ardalan bilgisi/olayın arka planı 

ve gelecekteki olaylar/olayın yankısı-devamı bileşenleri vardır. Kat paralelindeki kesik 

çizgiler ise bileşenlerin yer aldığı katmanları ayırır. Ancak aynı araştırmada, sığ ve 

düzensiz haber tüketiminin işaretlerini gösteren izleyici/takipçilerin, ironik bir şekilde 

daha derin nitelikli haberleri aramaya çalıştıkları belirtilmiştir. Yapılan gözlemlere göre, 

genç haber tüketicileri haberi doğrulamak için, aynı haberi farklı dijital medya 

platformlarından kontrol ederler. Ancak farkında olmadan AP gibi aynı kaynaktan gelen 

içeriği sürekli okurlar. İzleyiciler/takipçiler aynı haberler güncellendikçe başlıkları 

tekrar tekrar tıklarlar. Araştırmayla ilgili raporda “Eğer haber endüstrisi, tüketicinin bu 

alışkanlığını sürdürmesini sağlamaya devam ederse, başlıklar ve güncellemeler 
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eşliğinde aynı haberleri görüntülemenin yukarı doğru artması döngüsü de sürecektir. Bu 

durum sonuçta daha derinlemesine haber arzı ve talebini sınırlamaya yol açar.” yorumu 

yer alır (Associated Press, 2008: 42-53). Diğer yandan, Türkiye’de gençlerin haber 

tüketim davranışları üzerine hazırlanan bir yüksek lisans çalışmasında, gençlerin sosyal 

medyayı aynı zamanda haberlerin gerçekliğini teyit edecekleri bir platform olarak 

gördükleri belirtilir (Göktepe, 2017: 39).  

Oysa seçici maruz kalma davranışı, bir kişinin birden fazla enformasyon ile 

eylemi arasındaki uyumsuzluğu gidermek adına karara varmasından itibaren, yaptığı 

seçim eylemi hakkında kendisini ikna etmesi ve seçiminin haklılığını arttırmaya 

çalışmasıdır (Festinger, 1985: 63-64). Keza seçicilik davranışı, izleyiciler-tüketicilerin 

kendi inanç, fikir ve siyasal tutumlarını onaylayan haber kaynakları ve platformlarını 

tercih etme eğilimini varsayar (Bayhan, 2019: 69). Bu yüzden sosyal medya olsun veya 

olmasın çeşitli haber kaynaklarının çevrimiçi ortamda bireylerin ihtiyaç duyduğu 

“doğru” standartlara sahip haber gereksinimini gerçekten karşılayıp karşılayamadığı bir 

yana, tüketicilerin haberleri “doğrulatma” davranışları tartışılabilir. 

c) Habere Yönelim: Haber tüketicisinin habere hissi yönelimi (Yang, 2016: 252-

257) ya da beklenti, norm ve ideolojik tutumuna uygun kaynaklara yönelmesi (Purcell, 

vd.,2010: 19; Keane, 2010: 171) şeklinde sıralanabilir. 

Haber enformasyonunu arama veya enformasyondan kaçınma davranışı, aynı 

zamanda izleyici/takipçilerin beklenti, norm ve ideolojik tutumlarıyla bağlantılı olarak 

çeşitli kaynaklara yönelimleriyle birlikte değerlendirilmiştir. PEW internet merkezinin 

2010 tarihli araştırmasında Amerikalıların haberlere çeşitli beklenti ve normlarla 

yaklaşmadığı ileri sürülmüştür. Buna göre Amerikalıların yarısı, objektif ve düz 

haberleri tercih ettiklerini belirtirken, % 49’u belirli bir bakış açısına sahip olmayan 

kaynaklardan haber alır. % 31'i ise “görüşlerini temsil eden veya paylaşan haber 

kaynaklarını” tercih ediyor iken, % 11'i “kendi görüşlerinden farklı bakış açılarını 

temsil eden veya paylaşan haber kaynaklarından” yararlandığını bildirmiştir. 

Katılımcıların bir kısmı ise tercihlerini adlandırmadıklarını veya paylaşmak 

istemediklerini belirtmişlerdir (Purcell, vd., 2010: 19). 

d) Haberle İlişki: Haber konusu veya içeriğiyle kişisel olarak ilişkili olmaktır. 
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e) Haberin Önemi: Haberin sosyal önemi, haber olayının önemi, haberin görsel 

önemi, dikkat çekiciliği (Yang, 2016: 252-257; S. K. Lee, Kim ve Koh, 2016: 4-9) 

şeklindedir. 

f) Haber Takibi: Haber takibinden memuniyet ((Nabi, & Krcmar, 2004), belirli 

haber kuruluşlarını favori olarak benimsemek (S. K. Lee, Kim ve Koh, 2016: 4-9) veya 

KİA türlerine göre haber takip etmek (Avcı, 1999: 88-92), haber içeriği ve konusuna 

göre haberi takip etmek (A. M. Lee, vd., 2018: 18), medya gündemine göre haberleri 

takip etmek (Göktepe, 2017: 42) gibi durumları barındırır. 

Amerikalı yetişkinlerin yarısından fazlası, (% 56) "zamanın hepsi ya da çoğunu" 

haber takibi yaparak geçirdiğini söyler (Purcell vd.,2010: 8). Haber tüketicileri medya 

kuruluşları tarafından üretilen profesyonel haberlerin yanında kendi arkadaşları, aileleri, 

iş arkadaşlarının yer aldığı sosyal ağ sitelerinden de haber edinirler (Associated Press, 

2008: 47). 

Kişilerin haberleri sürekli takip etme ve medya kullanımından memnuniyet 

dereceleri birbiriyle bağlantılıdır (Nash ve Hoffman, 2009: 118). Bunun yanında haber 

takibi yapan bireylerin haber içeriğini bilişsel yönden daha detaylı arama ve 

değerlendirmeye güdülendikleri ve aşırı enformasyon yükünü daha az hissettikleri 

söylenebilir. Bu bağlamda York’un çalışmasında okurun haberden memnuniyetinin, 

aşırı yük algısının düşmesiyle ilişkili olduğu ve psikolojik olarak yatıştırıcı bir ettiği 

yarattığı sonucuna varılmıştır. Haberden kaçmaktan ziyade sürekli haber takip eden ve 

arayan kişiler psikolojik olarak aşırı yük algısından korunmuş görünürler. Aksine 

haberden memnun olmayanların, maruz kaldıkları haberlerin fazlalığı yüzünden aşırı 

enformasyon yükü algıları daha yüksektir. Habere karşı motivasyonları düşük bu kişiler, 

haberlere kazara maruz kalabilirler. York, habere karşı çok ve az motivasyonlu farklı 

haber tüketicilerinin içinde bulundukları koşullar ve haber içeriğine yönelik tepkilerinin 

daha fazla araştırılmasını önerir (York, 2013: 282-290). 

Ancak seçici maruz kalma davranışı çerçevesinde haber takibinin KİA’lara göre 

değişip değişmediği ve bu çerçevede enformasyon yükü sorununa karşı nasıl bir 

alternatif oluşturduğu tartışılabilir. Zira haber takibi hususu, yeni haber ekolojisine özgü 

bir olgu değildir. Geleneksel KİA’lardan beri çeşitli hedef kitlelerin farklı haber 

mecralarını seçerek takip etme eğilimi gösterdikleri söylenebilir. Nabi Avcı, 
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“Enformatik Cehalet” adlı kitabında (1999) haftalık dergi takibini bilinçli seçicilik, 

radyo-tv/günlük basın takibini ise ‘yüzeysel ve derinliksiz bir seçicilik’ şeklinde 

değerlendirmiştir. Avcı, okurların sınırlı kitlelere sahip haftalık dergi “seçimini” ele 

alırken, aynı zamanda diğer haber medyası seçiciliği ve maruz kalma davranışlarına 

değinir. Avcı’ya göre haftalık bir derginin okuyucusu olmak, diğer kitle iletişim 

araçlarına oranla çok daha titiz bir “seçiciliğin” sonucudur. Yazar, “…Kişi, diğer kitle 

iletişim araçlarıyla kendi iradesi dışında da ilişki kurabilir: Girdiği kahvede zaten açık 

olan televizyon seyretmek, evde ya da işyerinde -bir başkasının aldığı gazeteye göz 

atmak… Bunlar, günlük hayatın akışı içinde kendiliğinden olup-biten, bu yüzden de 

kişinin en hazırlıksız bir biçimde yakalandığı etkilenmelerdir.” diyerek, büyük oranda 

günlük ve yaygın mecraların haberlerine bireylerin istem dışı veya iradi olsa da tesadüfi, 

lakin son kertede “hazırlıksız” şekilde “maruz kaldıklarını” anlatır. Avcı, dergi 

bağlamındaki seçicilik davranışının; tavrı duruşu olan, psikolojik olarak hazırlıklı, peşin 

yargılı, eleştirel, sorgulayıcı, bilinçlilik oranı yüksek aktif okurlar tarafından 

sergilendiğini söyler. Bu bakış açısı çerçevesinde radyo, televizyon, magazin/gazete gibi 

kitle iletişim araçlarının alıcılarını “pasif” (edilgin), haftalık dergilerin alıcı kitlesini ise 

aktif (etkin) bir “kitle” olarak niteler. Ayrıca söz konusu dergilerin hedef kitlede anlamlı 

tavır değişikliğine yol açmaktan ziyade, belli belirsiz olsa var olan yargıları ve 

düşünceleri içeriklendirme ve pekiştirme işlevine sahip olduğunu söyler. Haftalık 

dergiler gibi uzun vadeli mecraların tazelik yerine ‘derinlikli’, ‘yorumlu’ ve detaylı 

araştırmaya dayalı haber verebilme üstünlükleri olabileceğinin altını çizen Avcı, 

“Haftalık dergiler, kitle iletişim araçlarının böylesine geliştiği ve hız kazandığı bir 

ortamda okur-yazar insanları, aptallaştırıcı enformasyon bombardımanına karşı savunan 

alternatif bir yayın politikası oluşturabilirler.” (Avcı, 1999: 88-93) diyerek, ‘tercih 

edilen’ haber medyasının “nitelikli, zengin içerikli ve derinlikli haberler” içermesi 

koşuluyla hedef kitlelerin ‘seçici maruz kalma’ davranışının “enformasyon yükü” 

sorununa karşı bir “çözüm” olabileceğini düşündürür. Ancak Avcı’nın 

değerlendirmeleri, geleneksel medya araçlarıyla ilişkili “seçici maruz kalma” 

davranışının nispeten “bilinçli bir seçicilik” boyutuna ve “seçiciliğin” hedef kitlelerin 

yönelimlerini sürdürme fonksiyonuna işaret eder. 

Avcı, radyo-televizyon ve günlük basının seslendiği kitlenin bir bütün olarak 

derinlikli haberler peşinde olmadığını ileri sürerek, “Bir haberin perde arkasını, 
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ayrıntılarını, muhtemel gelişme doğrultularını belirlemek, zamana ihtiyaç gösteren bir 

iştir. Ne radyo-tv, ne de günlük basın bu derece ayrıntılı çözümlemeler yapmaya vakit 

bulamaz. Bulabilse bile, seslendiği kitle bir bütün olarak bu tür derinlikli haberler 

peşinde değildir. Kitle, genel olarak, ‘dünyada neler olup bittiğini kabataslak bilmek’ 

(haberdar olmak) ister; daha fazlasını değil… Ayrıca, bu tür kitle iletişim araçlarının 

hedef kitlesi, öylesine değişik ilgilerin bileşkesidir ki, bu araçlar için olabildiğince çok 

ve çeşitli haber, az ama ayrıntılı habercilik anlayışına her zaman tercih edilir.” (Avcı, 

1999: 91-92) der. Burada bu tür araçları takip eden bireylerin seçiciliklerinin ‘yüzeysel, 

sığ veya genel’ içerikli, fakat miktarı ve çeşidi çok sayıda habere yönelik olduğu 

varsayımı vardır. 

Diğer yandan sadece KİA türüne göre değil, haber konusu ve içeriğine göre 

gerçekleştirilen seçici haber tüketiminin enformasyon yükü algısı yönünden etkisi 

değerlendirilir. Song ve diğerlerine göre politika, iş, bilim, eğlence ve spor gibi farklı 

haber türlerinin kişiler üzerindeki etkileri farklılaşabilir. Bunlar arasındaki etki 

farklılıkları haber yükü algılarını etkileyebilir (Song vd.,2016: 15-16). Lee, Holton ve 

Chen tarafından ABD’de haber içeriği ve konularının kullanıcıların seçici okuma ve 

haberlerden kaçınma davranışları üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Online anket yapılan 

çalışmada katılımcılar spor ve eğlence haberlerinin etkisiyle aşırı yük algısına 

kapıldıklarını ve seçici bir şekilde haberleri gözden geçirmek istediklerini 

belirtmişlerdir. Öte yandan, bilim ve teknoloji haberleriyle aşırı yük algısının artışıyla 

birlikte haberden tamamen kaçınma eğilimi gösterdiklerini açıklamışlardır. Topluluk, 

suç ve hava durumu gibi haberler ise, aşırı yüklenmenin olumsuz etkilerine karşı en 

dirençli konuları temsil ederler. Bu tür konuları kapsayan haberler seçici tarama ya da 

haberden kaçınmaya yol açmazlar. Ayrıca aynı verilerin farklı şekillerde 

yorumlanmasını içeren “belirsiz içerik” ve sık sık yayınlandığı için “yoğun içerik” 

türündeki yazılı haberlerin, kullanıcıları daha çok seçici bir şekilde haberleri taramaya 

ve haberlerdeki yoğunluktan kaçmaya sevk ettiği belirlenmiştir (A. M. Lee, vd., 2018: 

18-19). York tarafından yayınlanan “Overloaded by the news: Effects of news exposure 

and enjoyment on reporting information overload” adlı çalışmada, habere maruz 

kalmanın politik bilginin artışı gibi çeşitli faydalar sağladığı, ancak aynı anda daha 

büyük psikolojik huzursuzluklarla ilgili olabildiği ifade edilmiştir (York, 2013: 282). 
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Hargittai ve diğerleri tarafından yapılan araştırmada ise, sadece birkaç 

katılımcının medya ortamındaki enformasyon hacminden bunalma hissi yaşadığı 

bildirilmiştir. Ancak birçok izleyici/takipçi haber medyasında zaman zaman abartı ve 

sansasyon içeriklerinin yer almasından rahatsızlık duyabilir. Sürekli tekrar eden 

hikayelerin akışı ve sansasyonel içerikli haberler nedeniyle televizyon haberleri 

eleştirilir. İnternet ise güncel olaylar hakkında yararlı bir enformasyon kaynağı olarak 

görülür (Hargittai, Neuman ve Curry, 2012: 171). 

Haber tüketim davranışları zaman zaman haber gündeminde tartışılan konulara 

göre değişebilir. Türkiye’de gençlerin haber seçimlerini bazen kişisel ilgilerine göre 

değil haber gündemine göre yaptıkları ve tartışılan konulara odaklandıkları ileri 

sürülmüştür (Göktepe, 2017: 42). 

g) Habere Erişebilirlik: Özellikle çevrimiçi haber sitelerinin haber tavsiye ve 

sunum sistemleri ve biçimsel özellikleri gibi olanaklarına göre haber seçmek (Yang, 

2016: 243-245), bireylerin haber arama yeterlilikleri (enformasyon arama öz yeterliliği) 

(Schmitt, Debbelt ve Schneider, 2017: 11), kamusal olaylar/durumlar çerçevesinde 

haber takibi (Aldoory ve Van Dyke, 2006), haberin ücretli olup olmamasına göre haber 

tüketmi (S. K. Lee, Kim ve Koh, 2016: 4) gibi hususlardır. 

Haber tüketim kalıplarındaki dönüşümle birlikte arama optimizasyonları 

geliştirilir. Haber içeriği ve üretimi kadar haberin gösterim yolları da teknoloji 

tarafından şekillendirilir (Narin, 2018: 233). Bu teknolojik gelişmelerin haber 

tüketicilerinin haber seçimlerini etkileme durumuyla ilgili araştırmalar yapılır. Yang 

tarafından 2016 yılında yapılan “Effects of Popularity-Based News Recommendations 

(‘‘Most-Viewed’’) on Users’ Exposure to Online News” adlı çalışmada, “en çok 

görüntülenen” çevrimiçi haberin tavsiye edilen özelliklerinin ve haber sunumunun 

biçimsel özelliklerinin kullanıcıların haber seçimlerini nasıl etkilediğini incelenmiştir. 

Çalışmada haber tavsiyelerinin kullanıcıların web sitesi arama süresini kısalttığı ve 

haber metni okumaları için onlara zaman kazandırdığı belirtilmiştir. Öte yandan tavsiye 

sistemi nedeniyle katılımcıların % 50’si haberlerin tümünü edinmişlerdir. Öneri 

sistemini kullanan katılımcılar, kullanmayanlara göre daha fazla sayıda en çok izlenen 

haberleri seçmişlerdir. Ancak tavsiye yoluyla haber okuyan ya da tavsiye olmadan haber 
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okuyanların haber başına ortalama maruz kalma süresi farklı çıkmamıştır (Yang, 2016: 

243-245). 

Habere erişebilmek, sadece dijital teknolojik olanaklarla ilişkili bir husus değildir. 

Aynı zamanda çevrimiçi ortamda kullanıcıların enformasyon arama becerileri üzerinden 

değerlendirilerek enformasyon yükü algısıyla ilişkisi tespit edilmeye çalışılır. 

Almanya’da çevrimiçi haber ortamında enformasyon arama öz-yeterliliği ile aşırı 

enformasyon yükü algısı arasında çok güçlü bir negatif ilişki olduğu tespit edilmiştir. 

Çevrimiçi enformasyon arama yeteneğine sahip olduğunu belirten haber tüketicilerinin 

aşırı yüklenme hissi daha düşük çıkmıştır (Schmitt, Debbelt ve Schneider, 2017: 11). 

Fakat hem teknolojik olanaklar hem de enformasyon arama yeterliliğinin habere 

erişim davranışını gerçekleştirme açısından yeterli olup olmadığı tartışılabilir. Çünkü 

çeşitli kamusal olay/durumlarda da enformasyon arama ya da kaçınma davranışları 

değişebilir. Risk iletişimi ve kamusal durum teorileri çerçevesinde, ABD’de halkın 

simüle edilmiş gıda terörü haberlerine yönelik tepkilerini araştıran Aldoory ve Van 

Dyke (2006), insanların kendilerini korumaya yarayacak daha fazla enformasyon 

aramalarının önünde fiziksel, bilişsel ve duygusal sınırlılıklar bulunduğunu 

saptamışlardır. Bu sınırlılıklar arasında en yaygın olanı bilişsel türdendir. 

1) Fiziksel engeller; tercih edilen medya kaynaklarına erişim sınırlılığı, zaman 

bulamama, sağlık problemleri, dikkat harcamayı sınırlandıran günlük diğer faaliyetler, 

finansal sınırlılıklardır. 

2) Bilişsel engeller; (1) kaderci inanç ve düşük öz yeterlilik, (2) Çeşitli tehditler 

arasında hastalık riskine düşük düzeyde öncelik verilmesi, (3) risk durumunu anlamayı 

ve önlem alıcı faaliyetleri planlamayı zorlaştıran belirsiz veya göz ardı edici tutumlar ile 

birlikte yaşanan aşırı enformasyon yükü algısıdır. Haber medyası kapsamının bir ürünü 

olarak aşırı enformasyon yükü kimi izleyici/takipçilerde haberlere karşı belirsiz 

tutumlar yaratarak enformasyon arama düşüncelerini sınırlandırmıştır. Öte yandan bazı 

katılımcılar, sosyal ağlarda aşırı enformasyon yükü sorunu yaşamalarına rağmen, saldırı 

riskini anlamaya, tanımlamaya ve diğer insanları uyarmaya çalışmışlardır. Kişisel ve 

aile bağlantılı ağlar genellikle güvenilir enformasyon kaynakları olarak görülmüştür. Bu 

gibi stratejiler riske karşı zaman kazanmaları ve uyanık kalmalarını sağlamıştır. 
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3) Duygusal engeller ise; korku, endişe veya kaygıdır. Söz konusu duygular olası 

biyo-terörizm tehdidi hakkında sürekli sansasyonel haberler aldıkça artar. Bu duygular 

çoğu katılımcının enformasyon arayışını sınırlandırmıştır. Katılımcılar enformasyon 

arayışından vazgeçerek bu duygulardan kurtulabileceklerini düşünmüşlerdir. Korku ve 

endişe yaşayan kimi katılımcılar, haberlere karşı ilgisiz kaldıklarında kendilerini daha 

iyi hissettiklerini belirtmişlerdir. 

Bilişsel ve duygusal engeller fiziksel engellerden daha çok enformasyon arama 

düşüncesini kısıtlar. Bilişsel engellerin, AEY ile ilişkili olduğu tespit edilmiştir. 

Katılımcılar bilgiyi değerlendirmede sınırlı bir kapasite olduğunu ifade etmişlerdir. 

Buna göre enformasyon arama faaliyeti kapasiteye ulaşıldığı ve aşıldığı vakit 

durdurulması gereken bir niteliktedir. Katılımcılar açısından enformasyon 

“ertelenebilir” boyuttadır. Zayıf öz-yeterlilik ve kadercilik, olayla ilgili tartışmaya 

yüksek katılımı gerektiren durumlarda bile bazı katılımcılar haber mesajlarının 

reddedilmesi-kaçınılması gereken içerikler olduğu kanısına kapılmışlardır (Aldoory ve 

Van Dyke, 2006: 356-357). 

İzleyici/okur/takipçinin çevrimiçi habere ücretli erişim tercihi, haber içeriklerinin 

onlar için önemi yanında aşırı enformasyon yüküne karşı nitelikli ve kaliteli haber 

kaynaklarını seçme tutumunda olduklarını gösterebilir. Çünkü tüketiciler 

yararlanacakları herhangi bir haber medyasının maliyetini karşılayarak haberi “az ve 

öz” bir şekilde almaya (kalitesi yüksek, miktarı yeterli oranda) hazırdırlar (S. K. Lee, 

Kim ve Koh, 2016: 4-10). En çok takip edilen bir çevrimiçi gazeteye para ödeyen 

okurların haber yükü algılarının, ücretsiz haber tüketen diğer okurlarınkine göre daha 

düşük olduğu ve daha az sorun yaşadıkları tespit edilmiştir (Goyanes, 2014: 620-621). 

Ancak yine de enformasyon yükü algısı ve habere ödeme yapma eğilimi arasındaki 

ilişkinin daha fazla incelenmesi gerekir (S. K. Lee, Kim ve Koh, 2016: 4-10). 

2.3.5.2.2.2. Haber Yükünde Seçici Maruz Kalma Örüntüsü 

Yukarıdaki faktörlerin birbirinden ayrı ve kesin çizgilerle ayrılmadığı, aksine bir 

takım haber tüketim pratikleri arasındaki çeşitli örüntüleri barındırdıkları söylenebilir. 

Seçici maruz kalma, bireylerin haber medyası, haber kaynağı, haber platformu veya 

içeriklerini tercih etmeleri veya haberden beklentilerine göre değişebilir (Festinger, 
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1957: 1, 125-137; Yang, 2016: 244). Örneğin S. K. Lee, Kim ve Koh’a göre 

izleyici/takipçilerin habere ilgi ve alaka düzeyi, haberin görsel önemi, habere 

erişilebilirlik ve haberin sosyal önemi habere seçici maruz kalmayı belirleyen faktörler 

arasındadır. Sonuçta seçici bir şekilde haberle karşılaşmak, izleyici/takipçilerin aşırı 

enformasyon yükünü yönetilebilir kılmasının muhtemel bir yoludur (2016: 4). Graber 

de haber tüketicisinin haber olayı seçiminde yine “sosyal önem, kişisel ilgi, mesleki ilgi, 

kişisel ilişki, hissi yönelim” olmak üzere beş neden olduğunu ileri sürer (Graber, 

1984’ten Aktaran; Yang, 2016: 255). Yang ise bunlarla birlikte “haber olayının 

önemini” altıncı neden olarak değerlendirir. Çünkü, online bir haber olayının önemi, 

kullanıcıya yapılan haber önerileriyle yakından ilişkili olabilir. Nitekim, Yang 

tarafından Güney Kore’deki Seul Üniversitesi’nde 18-29 yaş arasındaki 57 erkek ve 50 

kadın olmak üzere toplam 107 lisans öğrencisiyle bir laboratuvar araştırması 

yürütülmüştür. Öğrenciler bilgisayarların başındayken “tavsiye edilen haberlere kısa 

süreli maruz kalma, tavsiye edilen haberlere uzun süreli maruz kalma, tavsiye 

edilmemiş haberlere kısa süreli maruz kalma ve tavsiye edilmemiş haberlere uzun süreli 

maruz kalma” koşulları altında çevrimiçi haberleri edinmişlerdir. Katılımcıların haber 

siteleri kullanırken kişisel ilgi alanları, haber olayının önemi (haberin dikkat çekiciliği), 

kişisel ilişki, sosyal önem, hissi yönelim olmak üzere toplam 5 faktörün her birine ne 

kadar katıldıklarını ve neden belirli haber olaylarını seçtiklerini belirtmeleri istenmiştir. 

Haber olayı seçimini etkileyen en önemli faktör kullanıcıların kendi kişisel ilgileridir. 

Bu faktörü haber olayının önemi (haberin dikkat çekiciliği), kişisel ilişki, sosyal önem, 

hissi yönelim takip eder (Yang, 2016: 252-257). 

Haberlere karşı seçici davranışları tanımlamadan başka, ayrıca bunların niteliği de 

enformasyon karmaşasını çözebilmek açısından değerlendirilir. Bu yüzden habere seçici 

maruz kalma medya ürünlerine karşı çeşitli bilinç ve becerilerle birlikte ele alınır. 

Keane, günümüzde yurttaşların birçoğunun enformasyon akımının karmaşıklığıyla başa 

çıkabilecek indirgeme, seçme, eleştirme ve yeniden yorumlama yeteneğine az da olsa 

sahip olduğunu düşünür. Hatta bilgisayarları kullanarak şirketsel medya ve onların 

egemen gerçeklik imgelerini yaralamak amacıyla “semiyotik gerilla savaşı”na girişen 

birey ya da gruplara bile rastlandığını belirtir. Dahası birçok kişinin medyanın aslında 

hikâye kurguladığını, bu kurgulamada kurumsal rutinler, teknik hileler ve ‘atlatma 

haber/ikinci gün manşeti’ gibi kategorilerin rol oynadığını az da olsa fark ettiğini 
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vurgular ve “Bu yüzden, yurttaşların baştan kendilerine yakın buldukları iletilere ve 

öykülere eğilim duymalarına şaşmamak gerek. Net olmayan, karmaşık olayların 

kendilerine aktarılması halinde, kendi beğenilerine uygun olan öğeleri alıp ötekileri 

dışta bırakıyorlar. Dünya hakkındaki görüşlerini geliştirirken güvendikleri dost ve 

akrabalarından yararlanıyorlar.” (Keane, 2010: 171) diyerek, habere seçici maruz 

kalmanın niteliğine dikkat çeker. 

Tüm bunlarla birlikte yapılacak çalışmalarda haberden kaçınma ve seçicilik 

motivasyonlarının araştırılması (S. K. Lee, Kim ve Koh, 2016: 10) ve enformasyon 

yükü sorunu açısından rolünü netleştirilmesi (Schmitt, Debbelt ve Schneider, 2017: 12) 

önerilir. 

2.3.5.2.2.3. Aracı Dijital Uygulamalar ve Veri Gazeteciliği Türü 

Yeni medya, bir tür başvuru kaynağı ya da araştırılacak olan konunun anahtar 

kavramlarla sorgulanabileceği, bunun zamanı ve hızının kullanıcı tarafından 

belirlenebileceği bir bilgi toplama, tercih bildirme (e-ticaret), kayıt olma ve seçim 

yapma (e-seçim) aracı ya da ortamıdır (Törenli, 2005: 156). Aşırı enformasyon yükü 

algısını gidermek veya önlemek, enformasyonun nasıl değerlendirildiğine göre 

değişebilir. Bunlar; a) dijital ortamda, çeşitli kaynaklardan gelen faydasız içeriğin 

sistematik olarak ayıklanmasıyla yararlı enformasyonu elde etmeye dönük filtreleme 

stratejileri (Savolainen, 2007: 611, 617), b) dijital ortamda aşırı enformasyon yükü 

sorununa karşı sistem kullanıcılarının özelliklerinden yola çıkılarak en uygun olarak 

belirlenen veya tahmin edilen çevrimiçi enformasyon içeriğinin özel olarak bireylere 

sunulması ve ilgisiz görünen içeriğin elenmesine dayanan kişiselleştirme uygulamaları 

(Gearig vd., 2015: 1; Oğuz, 2018: 4) ve c) veri yoğunluğu altındaki insanların dünyada 

ve bulundukları çevredeki tüm önemli olay/gelişmeyi anlamaları ve haberlere 

erişmelerini sağlayabileceği iddia edilen veri gazeteciliği (Hammond, 2016: 5) şeklinde 

belirtilebilir.  

2.3.5.2.2.3.1. Dijital Filtreleme/Kişiselleştirme 

Filtreleme Teknolojisi: Oskay’a göre kitle iletişim sürecinde filtreleme, hedef-

kitlenin iletişim ortamındaki birçok iletiden yalnızca bazılarını algılayıp çoğunu 
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algılamamasıdır. “Herkesin karnının tok olduğu saatlerde margarin reklamı yayınlanırsa 

sizin bu filtreden geçme şansınız azdır.” (Oskay, 2007: 13). Bireylerin enformasyon 

arama sürecinde, özellikle internette kullanıcıların oluşturduğu içerikler tüketicilerin 

daha fazla enformasyon ile karşılaşması, bunları değerlendirmeye bağlı olarak 

yaşayacakları sorunlar ve karar süreçlerinin olumsuz etkilenmesi riskleri vardır (Özkan, 

2013: 178). 

İnternet servis sağlayıcıları ve elektronik posta sağlayıcıları tarafından “spam” 

içerik karşıtı filtreler22, kablosuz ağ ve modem güvenliği için MAC adres filtrelemesi 

gibi uygulamalar, ebeveynlere çocuklarını internetteki zararlı ortam ve içeriklerden 

korumak için sunulan çeşitli denetim araçları (örneğin Windows işletim sisteminin 

“Ebeveyn Denetim” ayarları, Denetim Masası-Kullanıcı Hesapları bölümleri), çeşitli 

lisanslı filtreleme programları ve Türkiye’de 2011 yılından beri hizmet veren ‘Güvenli 

İnternet Hizmeti’23 tarafından sunulan “aile profili ve çocuk profili” olarak koruma 

uygulamaları önde gelen filtreleme örnekleri arasındadır. Ayrıca Google, Yandex, Bing 

gibi arama motorlarının metin ve görsel aramalarda uygunsuz müstehcen ve pornografik 

sonuçların filtrelenmesi bakımından sunduğu güvenli arama özellikleri 

(https://www.guvenliweb.org.tr/, 2018: 47 - 62) filtreleme imkânını sunar. 

Sosyal medya kullanıcıları başta olmak üzere günümüzde haber tüketicileri, haber 

enformasyon akışını otomatik olarak düzenleyen haber filtreleme hizmetlerini haberden 

yararlanma ve doğru bir şekilde “bilgilenme” açısından zihinsel olarak faydalı bulurlar 

ve kullanmayı isterler. Diğer yandan bu olanağın, asgari düzeyde çaba gerektirecek 

şekilde çeşitli araçlarla sağlanması beklentisindedirler. Kullanıcılar arasında, aşırı 

enformasyon yükünü azaltmaya yardımcı olabilecek kişisel enformasyon filtreleme 

araçlarından habersiz olanlar ve becerisi bulunmayanlar vardır. Aynı zamanda 

filtrelemeye yönelmede yaşadıkları vakit darlığı ve pasif tutumları birer engel teşkil 

eden faktörlerdir (Song vd., 2016: 1; Koroleva, Krasnova ve Günther, 2010: 7; 

Hargittai, Neuman ve Curry, 2012: 171-172). Ayrıca özellikle internet ortamındaki 

                                                            
22 İnternet servis sağlayıcısı ve e-posta sağlayıcıların sunduğu spam filtrelerinin ayarlanan seviyeye bağlı 
olarak spam olmayan postaları engelleyebilmeleri veyahut arama motorlarının güvenli arama 
özelliklerinin ayarlanmasının kullanıcının tercihine bırakılması söz konusudur. 
23 Türkiye’de “Güvenli İnternet Hizmeti” almak isteyen bireysel veya kurumsal internet abonelerinin 
bilgisayarlarına herhangi bir program kurmasına gerek yoktur. Bireysel ve kurumsal internet aboneler için 
“Güvenli İnternet Hizmeti”nin ücretsiz bir tüketici hakkı olduğu ve bu hakkı istedikleri an 
kullanabilecekleri belirtilir (https://www.guvenliweb.org.tr/, 2018: 62-63, 60). 
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zararlı internet sitelerini filtreleyecek filtreleme uygulamalarına ve sistemlerine daha 

fazla gereksinim duyulduğu (https://www.guvenliweb.org.tr/, 2018: 62-63) ifade edilir. 

Bu noktada insanların enformasyonu filtrelemesi ve ihtiyaç duyduğu kaliteli ve 

güvenilir bilgiye rahat ulaşmasını sağlayacak yatırımların gerçekleştirilmesi önerilir 

(Özkan, 2013: 178). 

İçerik filtrelemenin başta gelen destekçileri olarak hükümet ve kanun yürütme 

makamları ISP’ler (Internet Service Provider) (en çok İngiltere’de) yoluyla içerik 

filtreleme programlarını kendi iradeleriyle uygulamışlardır. Birçok ülkede çocuk 

pornosu, hakaret ve dolandırıcılık gibi suçlara karşı kanunlar vardır. Bu tür yasadışı 

durumları engelleme girişiminde bulunan hükümetler, internet üzerinde yasaları 

uygulamak söz konusu olduğunda önemli sorunlarla karşılaşırlar. İnternette yasal 

sınırlar veya yetki alanı yoktur. Bu yüzden kanunlara karşı gelen internet sitelerinin 

büyük çoğunluğuna karşı fiziksel bir eyleme geçmek imkânsız hale gelir. Web siteleri 

fiziksel olarak host (barındırma) imkânına sahip olsa bile bu durum değişmez. 

AEY’yle ilgili teknik çözümler hızla geliştirilir ve sunulur. Gelen enformasyon ve 

mesajları filtrelemek için pek çok enformasyon aracısı ve arama motoru piyasada 

mevcuttur. Bu teknikler enformasyon ve ağ toplumunda şart haline gelecektir. Ancak 

burada belirleyici önemi olan konu bu gibi araçların ne boyutta kullanılacağıdır. Bu 

araçlarla ilgili çok temel sonuçları olan üç risk mevcut olduğu için bunlara tamamen de 

güvenmemek gerekir. Bu riskler; 1- enformasyon aracılarının zekasına (yapay zeka) 

fazla güvenmenin kişinin yargılama yeteneğini zayıflatması, 2-seçeneklerin sayısız 

bağlama göre farklılık göstermesi durumunda tamamen önceden programlanmalarının 

imkansızlığı, 3- kişilerin kendilerini belli başlı veya tek bir enformasyon ortamına 

alıştırarak yeni ve alternatif bağlantılardan uzaklaşmaları, 4- kayıt sistemlerinde 

kişilerin tercih ve özelliklerinin yer almasıyla birlikte özel hayatın gizliliğinin ihlali ve 

5- bununla bağlantılı olarak otoriteler ve şirketlerin kişisel verilerle ilgilenmeleridir. Bu 

yüzden de bu sistemleri ciddiyetle ve seçici bir şekilde ve sistemlerin attığı her adım ve 

aldığı her önemli karar üzerinde kontrol sahip olacak biçimde kullanmak gerekir (Dijk, 

2018: 304-305). 

Kişiselleştirme Teknolojisi: Günümüzde tüketicilerin web ortamında kendilerini 

özgür ve mutlu hissetmesi için enformasyon değerlendirme ölçütlerinin çok olması 
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önerilir (Arıker, 2011: 215-218). Sosyal medyada aşırı enformasyon artışı algısına karşı 

ağ sağlayıcıların dünya genelinde önlem alabilmesi için, kullanıcıların geçmiş davranış 

kalıpları ve ortak tercihlerinin öğrenilmesi, zihinsel filtreler yoluyla kullanıcılara 

enformasyon sağlanabilmesi ve böylece kullanıcıların faydalı bir sosyal ağ deneyimi 

yaşamasının mümkün olabileceği (Koroleva, Krasnova ve Günther, 2010: 8) savunulur. 

Yeni iletişim sistemlerinin genel olarak benimsenmesi, erişilebilir enformasyon 

miktarını büyük ölçüde arttırmış ve özellikle internet kullanıcıları için enformasyon 

seçenekleri ve birer tercih olarak seçici maruz kalmanın görünümünü değiştirmiştir 

(Beam ve Kosicki, 2014: 60). Bu yüzden dijital ortamda aşırı enformasyon yükü 

sorununa karşı enformasyon akışını kişiselleştirme uygulamaları devrededir (Gearig vd., 

2015: 1). Kişiselleştirme, sistem kullanıcılarının özelliklerinden yola çıkarak 

kullanıcılara en uygun olduğunu tahmin ettiği veya belirlediği içeriği sunar. 

Kişiselleştirme, bir anlamda sistem açısından ilgisiz görünen içeriğin elenmesi ve 

kullanıcıya en uygun içeriğin sunulmasıdır (Oğuz, 2018: 4). Enformasyon yüküyle 

birlikte çoğunlukla başlayan akış kişiselleştirme araştırmalarından beri arşiv içeriğinin 

güçlendirilmesi, katılımın arttırılması, hiperyerelleştirme yoluyla yerel haberler gibi “alt 

özelliklerin” oluşturulmasını destekleyecek çeşitli yenilikler yaygındır (Gearig vd., 

2015: 1). İnternet ortamında geleneksel ve yeni tipteki kaynaklardan büyük miktarda 

yeni ve eski enformasyona gereksinim duyan ve erişebilen insanlar açısından (Beam ve 

Kosicki, 2014: 59), kişiselleştirme teknolojilerinin AEY sorununu giderdiği belirtilir 

(Gearig vd., 2015: 1). Kullanıcıların özel ihtiyaçları, ilgileri, amaçları ve tercihleri 

doğrultusunda web uygulamalarının içeriği ve yapısının değiştirilmesi olarak kabul 

edilen kişiselleştirme (Oğuz, 2018: 4) sayesinde haberlerden yerel veya hiper yerel 

içerik gibi farklılaştırılmış sürümler ve alt özellikler oluşturularak bunlardan okurların 

yararlanılmasına olanak sağlandığı belirtilir (Gearig vd., 2015: 1). Ayrıca 

kişiselleştirilmiş enformasyon sistemleriyle günlük etkileşim, internet kullanıcıları için 

yaygın bir gerçeklik haline gelmiştir. 

Gelişen teknolojilerin sağladığı çarpıcı avantajlardan biri, tüketicilerin 

karşılaştıkları içerikleri filtreme gücünün artışıyla birlikte dijital enformasyon 

kullanıcılarının kendileri için özel olarak uygulamaya sokulan enformasyonu seçici bir 

şekilde filtrelemeleridir (Beam ve Kosicki, 2014: 59). Rastlantısal veri toplamaktan 

ziyade sürekli, düzenli ve sistematik bir faaliyet alanı yaratan kişiselleştirme (Oğuz, 



221 
 

2018: 4), uyuma saatlerinden fazlasını dahi internette geçiren kullanıcıların arama 

motorları, öneri sistemleri, arama aracıları ve otomatik filtreler yardımıyla bireysel ilgi 

alanları temelinde özelleştirilmiş enformasyon kaynaklarıyla etkileşim kurmayı 

seçebilmelerini beraberinde getirir (Van Alstyne ve Brynjolfsson, 2005: 851). 

Kişiselleştirme ve özelleştirme uygulamalarının gazetecilik tarihinde uzun bir 

geçmişe sahip olduğu söylenebilir. Baskı ve elektronik haber üreticileri yerli biçimdeki 

ortam ve programları (basılı gazeteler veya televizyon şovları vs.) okur/izleyiciye uygun 

şekilde yerelleştiren formatlarda uzun süre hazırlamışlardır (Adar, vd., 2017: 3188). 

İnternetle birlikte enformasyonun etkin ve otomasyonlaştırılmış uygulamalarla 

toplanması, aktarımı ve yönlendirilmesi için tasarlanmış bir makine ve ona hizmet eden 

programcılarla “bilgi çalışması” olarak tarif edilmeye başlanan şeyin her bir zihinsel 

hareketini yerine getirmek için “tek ve en iyi metod” olarak mükemmel algoritmayı 

bulmaya son derece kararlıdırlar (Carr, 2008). İnternet ve diğer teknolojik gelişmeler 

neticesinde birçok insan kişiselleştirme sürecine daha fazla katılırlar. Kendi seçtikleri 

konu ve bakış açılarını edinebilirler. Artık internette yer alan enformasyon ve diğer 

unsurlar daha önce görülmemiş bir netlikte filtrelenebilir veya elekten geçirilebilir. Bu 

gelişmeler hayatı daha rahat ve bazı açılardan daha iyi hale getirir. Çünkü insanlar 

internet ortamında ansızın bir gürültü ya da parazit olabilecek şeylere maruz kalma 

oranını azaltmaya çalışırlar. Birçok insan kendisiyle uyumlu görüşleri takip etmek ve 

okumaktan keyif alır (Sunstein, 2004: 58).  

“Kişiselleştirilmiş içerik” fikri 1970'li yıllara kadar uzanır. Ancak bu konuda 

Nicholas Negroponte 1995 tarihli “Being Digital” adlı kitabında “herkesin tümüyle 

kişisel zevkine göre hazırlanmış bir sanal gazeteye sahip olduğu bir ortam”dan 

bahsederek “gezegendeki her sanal dergi ve gazetenin okunabilmesi, TV ve radyo 

yayınının takip edilebilmesi ve ardından kişiselleştirilmiş bir özet içeriğin 

oluşturulabilmesi”ni sağlayan akıllı ve bilgisayarlı bir “arayüz aracı”nın oluşturulmasını 

önermiştir. Negroponte'nin bu fikri, tıpkı Web teknolojisinin medya ortamının kısmen 

dönüşümünde görüldüğü gibi hayli etkili olmuştur. Öte yandan sanal/çevrimiçi ortamda 

“kişiselleştirilmiş haber” içeriği fikri akademisyenler, teknoloji endüstrisi liderleri ve 

kamu politikası baş belirleyicileri tarafından desteklenmiştir. Bu yüzden Negroponte’in 

“kişiselleştirilmiş haber içeriği” düşüncesinin haber tüketimi bakımından önemli bir 

dönüm noktası olduğu söylenebilir. Keza son yıllarda geliştirilmiş filtreleme 
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teknolojileri ve ortaya çıkan sosyal ağ sitelerinin haber hizmeti işlevleri, Negroponte'nin 

temel görüşüne dikkat çekici bir benzerlik taşırlar (Hindman, 2015: 195-196). Örneğin 

enformasyon kişiselleştirmesini haber kuruluşları olarak BBC (MyBBC), The New 

York Times, Huffington Post ve NPR (NPR One) ve Google News gibi enformasyon 

toplayıcılar aracılığıyla çeşitli hizmetlerini çevrimiçi ortamlarına entegre etmişlerdir 

(Gearig vd., 2015: 1). Böylelikle çevrimiçi haber başlıkları gibi unsurlar sıklıkla 

kullanıcıların bulundukları coğrafyaya, politik tercihlerine ve geçmiş kullanıcı 

davranışları gibi hususlara göre kişiselleştirilebilir (Beam, 2014: 1020). Bu bağlamda 

gazetecilikte haber tüketicileri için kişiselleştirme uygulamaları tarihsel süreçte 

“geleneksel” ve “yeni” olarak iki boyutlu bir yapı arz eder. Yukarıdaki değerlendirmeler 

çerçevesinde haber enformasyonunu kişiselleştirme yeni kitle iletişim ortamında 

geleneksel araçlara göre daha net ve özelleştirilmiş bir biçimde insanların haberden 

yararlanmasını engelleyecek çeşitli parazitleri ortadan kaldırabilir.  

Kişiselleştirilmiş enformasyon sistemleri dijital teknolojinin yayılması ile 

mümkün hale gelmiştir. Elektronik ve yazılı basın medyasında seri üretimin ekonomik 

ve teknolojik kısıtlamaları, herhangi bir kanalda izleyicilere tek bir mesajın 

dağıtılmasına müsaade eder. Dijital ortamda ise, enformasyon tek bir veritabanında 

saklanabilir. Böylece yazılım algoritmalarına dayalı olarak kullanıcılar farklı mesajlara 

erişebilir veya bu içerikler onlara sunulabilir. 

Bu durumda kişiselleştirilmiş haber filtreleme sistemleri a) kişisel olarak 

kullanıcılarla alakalı haber başlıkları sunma, b) kullanıcıların ilgilerini çekecek haberleri 

görüntüleme, c) insanların zaman kaybetmelerini önleme, d) kullanıcıların ilgisiz 

buldukları enformasyonu daha kolay eleme, e) o an var olan enformasyonun çerçevesini 

daraltma, f) kitlesel mesajları bireysel kullanıcıları için ucuz ve kolay bir şekilde 

kişiselleştirme (Beam ve Kosicki, 2014: 61-72, 59-62), g) internet gibi ortamlarda hem 

tercih edilen kaynakları hem de içerik kategorilerini özelleştirebilme (Narin, 2018: 233) 

gibi imkânlar sunarlar. 

Gearig ve diğerlerine göre haberlerin kişiselleştirilmesi iki kavramla 

değerlendirilir. Bunlar ortak filtreleme yoluyla akış kişiselleştirme/ortak filtreleme 

(personalized feeds and collaborative filtering) ve içerik kişiselleştirmesi (Content 

Personalization) şeklindedir. 
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Akış kişiselleştirme/ortak filtreleme (personalized feeds and collaborative 

filtering) aşırı -enformasyon sorununu ortadan kaldıran ve medya sitelerinin arşiv içeriği 

ve farklılaştırılmış sürümleri gibi (örneğin yerel veya hiper-yerel içerik) haberlerinden 

yararlanılmasına olanak tanıyan bir türdür. Kişiselleştirmiş akış ve ortak filtreleme 

haber medyası sitelerinde çok popüler hale gelmiştir. Bu tür kişiselleştirme yoluyla bir 

makalenin metin ve multimedya özelliklerini otomatik olarak değiştirmek gibi önemli 

fırsatlar sunulur. Bu olanakların gazeteciler, medya siteleri ve okuyucular için 

potansiyel bir yararı vardır. Örneğin, The New York Times gibi haber kuruluşları, bir 

okuyucunun konumuna göre kişiselleştirilmiş ana sayfalar ve baskı sürümleri sunarlar. 

Google Haberler ve diğer haber toplayıcılar okuyucuların haber akışlarını çeşitli 

şekillerde özelleştirmelerine olanak tanırlar (Gearig vd., 2015: 1). 

İçerik kişiselleştirme (Content Personalization) ise okuyucunun kişisel 

özelliklerini temel alan içerik kişiselleştirme, metinler ve haberlerin çoklu medya 

özelliklerini otomatik olarak destekleyen, gazeteciliğin yeni bir biçimi olarak 

değerlendirilir (Adar, vd., 2017: 3188). İçerik kişiselleştirme, bir sitenin belirli bir haber 

metnini ve multimedyayı (örneğin görseller) otomatik olarak özelleştirmesine olanak 

tanır. Bu tür kişiselleştirme olanakları bir dizi boyutta faydalıdır. Örneğin bir 

gazetecinin birçok okuyucu için özelleştirilebilen bir makale yazmasını sağlar, katılımı 

ve öğrenmeyi arttırır ve davranış değişikliğinin desteklenmesine yarar. Ancak içerik 

kişiselleştirme daha az üzerinde durulan bir uygulamadır. Bir içeriği bir haber 

bağlamında kişiselleştirmek, eğitim ve hedefli reklamcılık gibi diğer uygulamalarda 

karşılaşılmayan sayısız zorlukları beraberinde getirir (Gearig vd., 2015: 1). 

Bu bağlamda akış kişiselleştirme ve içerik kişiselleştirme arasındaki en önemli 

farklılıklardan biri, akış kişiselleştirmede tek bir algoritmanın tüm bir site boyunca 

uygulanabilmesi, bu yüzden kullanımının daha kolay olabilmesi ve algoritmanın makale 

önerileri sunarken okurun önceki davranışları hakkındaki çıkan sonuçları bir araya 

getirebilmesidir (Adar, vd., 2017: 3188). İçerik kişiselleştirme ise yeni başlatılacak bir 

uygulama için önemli bir potansiyele sahiptir. Ancak bu tür kişiselleştirmenin nasıl 

geliştirileceği konusunda yöntemler ve uygulamaları oluşturmanın yolları sınırlıdır. 

Dolayısıyla içerik kişiselleştirme uygulamasının ölçeklendirilmesi zordur. Çünkü 

yazarlar, editörler, redaktörler, haber denetleyicileri, programcılar, grafik tasarımcıları 

vb. gibi birçok kesimin çalışmalarını içermesi şarttır. Nitekim içerik kişiselleştirme 
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makaleye özgü önemli çalışmalar gerektirir. İçerik kişiselleştirme, haber 

kuruluşlarındaki profesyonellerin kişiselleştirilmiş yayınlar sunmaya uyumlu olabilecek 

sonuç çıkarıcı motorlar, kişiselleştirilmiş standartlar ve görüntülemeler oluşturmasını 

zorunlu kılar ve yeni içeriklere kolayca uygulanabilecek tasarım modelleri ve 

araçlarının eksikliği yüzünden çok karmaşıktır. Kişiselleştirme genellikle 

anlamlandırılan verilere dayandığı (örneğin, bir kişinin Kaliforniya’da yaşayan bir 

Cumhuriyetçi olduğuna inanması gibi) ve enformasyonun kullanım biçimleri metinlere 

özgü olduğu için, söz konusu içerik okuyucuya uygun “beklentiler” oluşturmayı 

gerektirir (Gearig vd., 2015: 1 ve Adar, vd., 2017: 3188).  

Kişiselleştirme için kullanılan enformasyon türünün platformun hedefleri ve 

gereksinimlerine bağlı olduğu da belirtilir (Haim, vd., 2018: 332). Bu yüzden Thurman 

ve Schifferes’in “açık kişiselleştirme ve örtük kişiselleştirme” olmak üzere ikili bir 

ayrımı söz konusudur. Açık kişiselleştirme (explicit personalization) ve örtük 

kişiselleştirme (implicit personalization) arasında iki temel farklılık vardır. Açık 

kişiselleştirme, kullanıcı verilerini doğrudan kullanırken örtük kişiselleştirme, 

tercihlerden, örneğin bir kayıt işlemi veya kullanıcı hareketlerini izleyen yazılım 

kullanımı yoluyla toplanan verilerden sonuçlar elde edilmesidir (Thurman, & 

Schifferes, 2012: 776).  

Enformasyon talebi, kullanımı ve modellerine dayalı olarak kişiselleştirme 

sistemleri konum, zaman gibi faktörler yanında uygun enformasyonu tanımlama, 

yapılandırma ve sunan mekanizmalardır. Otomatik kişiselleştirme sistemleri olarak 

algoritmalar da, kullanıcıların çevrimiçi ortamda gezinme/arama/tarama vb. davranışları 

sırasında çeşitli verileri “açık ve gizli”  biçimlerde toplaması “açık soru yöneltimi” veya 

“gizli gözlem” gibi tekniklerle gerçekleştirler. Bu bakımdan açık kişiselleştirme 

sürecinde örneğin algoritma, kullanıcılara “ad, cinsiyet, doğum tarihi, telefon nuraması, 

posta kodu” sorularını yönelterek doğrudan veri toplar. Örtük kişiselleştirme 

bağlamında ise, algoritmalar tarayıcılara “çerezler” yerleştirerek ve kullanıcı 

hereketlerini gizlice gözlemleyerek veri toplarlar. Bu verilerle birlikte kişiselleştirme 

sistemleri sistem arü yüzünü her kullanıcı için uyarlar. Örneğin, “oturum açıldıktan 

sonra kullanıcıyı adına göre karşılama, IP adresleri/posta kodlarına ilgilenilen film 

listesi önerileri ve yerel hava durumuna dair haberleri sunma” gibi hizmetlerin birçoğu 

otomatiktir. Bu durumda kullanıcıların katılımı nadiren gerekir ya da hiç buna gerek 
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kalmaz (Mostafa, 2002 ve Sundar & Marathe, 2010: 300-301). 

Algoritmik kişiselleştirme teknolojileri ise, bireysel kullanıcılar hakkındaki 

verilere dayanarak kişiselleştirilmiş içerik sundukları için genellikle tavsiye sistemleri 

olarak da adlandırılır (Haim, vd., 2018: 332). Kişiselleştirilmiş haber önerisi 

kullanıcılara uygun olan a) kişisel ilgi alanları, b) kullanıcıların haberlere olan ilgileri, c) 

çevrimiçi ortamda göz atma geçmişleri (ör. ziyaret edilen sayfalar, okuma süreleri ve 

indirmeler) ve bununla birlikte d) mobil ve kablosuz ağlar üzerinde dolaştıkları sıradaki 

coğrafi bağlamları gibi hususlar çerçevesinde modellenen tavsiye sistemleridir (Chen, 

vd., 2017: 1626). Kişiselleştirilmiş haber akışı kullanıcıların kendi tercihleri ile 

belirlenebildiği gibi, onların bilgisi olmaksızın geçmiş arama ve beğenme 

faaliyetlerinden yola çıkılarak, algoritmalar tarafından otomatik olarak da oluşturulabilir 

(Narin, 2018: 233). 

Tavsiye algoritmaları tipik olarak kullanıcıların ilgi alanları, tercihleri ve sörf 

davranışı hakkındaki bilgileri ve ayrıca çeşitli istatistiksel kümelenme biçimlerine 

dayalı olarak optimum şekilde uyarlanmış sonuçları elde etmek için “zaman ve konum” 

gibi bağlamsal verileri de kullanır (Haim, vd., 2018: 332). Örneğin, algotaritmalar söz 

gelimi bir kullanıcıya sabah vakti hava durumu tahminleri ve önemli haberleri, gün 

içinde çeşitli saatlerde hisse senedi fiyatı durumu, gün boyunca işiyle ilgili kaynakları, 

trafik durumunu veya TV'de akşam programı listesini sunabilirler (Vydiswaran ve 

Chandrasekar, 2010: 3-4). Ayrıca algoritmalar tarafından internette otomatik olarak 

çeşitli haberlerin öneminin değerlendirilip düzenlenmesi ve sıralanması kullanıcıların 

haber seçimini destekleyerek pekiştirir (Carlson, 2007: 1020). Öte yandan anahtar 

kelime sorgusuna dayalı “herkese uygun tek ölçü” (one size fits all) yaklaşımı haber 

kullanımı açısından işlevsel değildir. Çünkü sorgu tabanlı arama haber enformasyonu 

açısından genellikle eksiklikler içerir ve anahtar kelime sorguları yoluyla aranan haberin 

açıklayıcılığı ikinci planda kalır (Vydiswaran ve Chandrasekar, 2010: 2). Bununla ilgili 

olarak yoğun çalışmalar söz konusudur. Örneğin Harvard Business Review’e göre, 

Google kendi arama motoru ve diğer sitelerden topladığı davranışsal verilerle yüklü 

terabaytları kullanarak, günde binlerce deney yürütür ve insanların nasıl enformasyon 

bulup, bunlardan nasıl anlam çıkardıklarını kontrol eden algoritmaları geliştirmek için 

bu deneylerin sonuçlarından faydalanır (Carr, 2008). 
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Algoritmik kişiselleştirme teknolojisi ve beraberinde yansımalarını oluşturabilen 

çevrimiçi haber siteleri ve haber derleyicileri (toplayıcıları) ile sosyal medya haber 

gösterim hizmetlerine (hiperkişiselleştirme) kısaca değinilecek olursa; 

1- Çevrimiçi Haber Siteleri ve Haber Derleyicileri: Arama tabanlı haber 

toplayıcı siteleri, haber olaylarını kümelendiren, kategorilere ayıran ve kullanıcıların 

okumak istedikleri haberleri özelleştirme-kişiselleştirmelerine olanak tanıyan çevrimiçi 

hizmetlerdir. Birçok çevrimiçi haber sitesi, haber tüketimini zenginleştirmek için video, 

resim ve kullanıcı yorumlarıyla birlikte haberleri çoğaltan sistemlerdir. Yahoo! News, 

Bing News ve Google News gibi geleneksel arama motorlarının birçok kaynaktan 

haberleri topladığı ve bunları katergorilere (dünya, sektör, spor vb.) ayırdığı ve bunların 

yanında e-posta, mobil haber alarmları ve RSS24 özet akışları gibi hizmetler ile My 

MSN, My Yahoo! ve iGoogle gibi özelleştirilebilen web sayfalarının kullanıcıların 

istedikleri habere erişimlerini sağladıkları aşikardır. 

2- Sosyal Medya Haber Gösterimleri (Hiperkişiselleştirme): Sosyal ağ siteleri, 

haber içeriğinin kullanıcılara aktarılmasında önemli bir rol oynarlar. StumbleUpon, 

Digg, Reddit, Yahoo! Buzz, Delicious, Facebook ve Twitter gibi siteler kullanıcıların 

haber olaylarını etiketlemelerine ve sosyal ağlarındaki arkadaşlarına tavsiye etmelerine 

veya başkalarıyla paylaşmalarına olanak tanırlar. Böylesi haber tavsiye hizmetleri 

sadece yaygın/popüler haberleri sıralamakla kalmazlar. Aynı zamanda kullanıcıların 

başka biçimde görme şansı bulamayabilecekleri özgün haber olaylarıyla 

karşılaşmalarına yardımcı olurlar (Vydiswaran ve Chandrasekar, 2010: 1-2). Öte yandan 

kişiselleştirilmiş haber hususu, kullanıcıların kendi günlük hayatındaki çeşitli olaylarla 

da sınırlanabilir özelliktedir. Örneğin Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, 

“İnsanlar, şu an Afrika'da yaşamını yitiren insanlardan daha ziyade, evlerinin önünde 

ölen bir sincapla daha çok ilgilenmiş olabilirler.” (Pariser, 2011b) sözleriyle, sosyal 

medyanın hiperkişiselleştirme boyutuna işaret eder.  

                                                            
24 Gazetecilikte son zamanlarda kullanılan en önemli yeniliklerden biri olarak RSS hizmetinin açılımı 
“Really Simple Syndication (Gerçekten Basit Dağıtım)” ya da “Rich Site Summary (Zengin İçerikli Site 
Özeti)” şeklindedir. İçeriğin dağıtımı açısından oldukça önemli bir işlev gören RSS yöntemi, yeni eklenen 
içeriğin kolaylıkla takip edilmesini sağlayan özel bir XML dosya formatıdır. Ve bu yolla haberlerin e-
posta karmaşasından ve siteleri dolaşma zahmetinden kurtarılıp, en kısa yoldan en fazla kişiye 
ulaştırılabilmesi amaçlanır. Bu format, web sitesinde sunulan içeriğin özeti veya sadece başlığını içerir. 
Kullanıcı içeriği görmek istediğinde haberin linkine tıklayarak haberin tamamını içeren HTML 
formatında hazırlanmış internet sayfasına ulaşabilir (Yıldırım, 2010: 235). 
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3- Çağrışımsal Enformasyon Bulma Aracı: Pavlik, araştırmayı daraltan 

geleneksel arama araçlarının aksine, çağrışımsal bilgi buluş araçlarının gazeteciler dâhil 

olmak üzere haber tüketicilerinin ihtiyacı olan ancak aramayı bilmediği içeriklere sahip 

olmasını sağladığını ileri sürer. 2000 yılında ortaya çıkan arama araçlarının yeni bir 

sınıfı olarak nitelediği “çağrışımsal” buluş araçlarının daha bağlamlı bir analiz 

oluşturmak için araştırmayı genişlettiğini belirtir. Pavlik, bu konuda İnternet teknoloji 

uzmanı Konata Stinson tarafından “çağrışımsal” bilgi buluşu olarak geliştirilen deneysel 

bir uygulama olarak iNo (İnternet Navigatörü ve Kurucusu) buluşunu örnek gösterir 

(Pavlik, 2013: 103-104). 

Sosyal medya ortamında okur/takipçilerin algoritmik haber filtreleri aracılığıyla 

haberlere seçici maruz kalma eğiliminde olmalarının avantajları ve dezavantajları 

mevcuttur (Taş ve Taş, 2018: 193). Haber enformasyonunu sadeleştirme hizmetlerini 

kapsayan filtreleme veya kişiselleştirme teknolojileri haber yükünü azaltmak için bir 

çözüm olabilmesine rağmen, bu olanakların sosyal alanda yararlı olup olmadığı daha 

çok araştırılmalıdır (Song vd.,2016: 15). 

Enformasyonu kişiselleştirmeye dayalı olarak haberin yeni medya ortamında 

izleyici veya okurlara sunulabilmesi olanağı beraberinde bir takım tartışmaları 

getirmiştir. İnternet kullanıcılarının aşırı enformasyon yükü ile başa çıkmalarına 

yardımcı olacak bir çözüm ve enformasyon patlamasıyla mücadele etmekte zorlanan 

kullanıcılar için kişiselleştirme teknolojileri faydalı bir gelişme olsa da (Beam ve 

Kosicki, 2014: 60), genellikle kullanıcıların verilerinin anlamlandırılmasına 

dayanmasına bağlı olarak bireye özgü “beklentileri” ne kadar karşılayabildiği (Gearig 

vd., 2015: 1), bireylerden elde edilen veriler üzerinden siyasal ikna çalışmalarının bir 

aracı haline getirilmesi (Binark, 2017: 20), entelektüel ve sosyal etkileşimi parçalama 

(Van Alstyne ve Brynjolfsson, 2005: 851) ve içerik türlerini sınırlama (Pariser, 2011a) 

gibi kamusal alanın demokratik nosyonu açısından zorluklar barındırması (Beam ve 

Kosicki, 2014: 60) şeklinde bir takım sorun alanlarıyla birlikte değerlendirilir. Son 

dönemde kişiselleştirilmiş çevrimiçi habere yönelik olarak, yukarıda açıklanan seçici 

maruz kalma kuramına dayanan eleştirilerin yankı odası etkisi, filtre balonu ve 

siberbalkanizasyon kavramları etrafında tartışmaya açıldığı görülür (Narin, 2018: 240). 
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Bireysel İnanç-Değer-İdeolojileri Göz ardı Etme: Kişiselleştirme imkânlarının, 

her bir okuyucu bireye özgü “beklentileri” bilememesi ve bu yüzden belli bir sınırlılık 

arz etmesi söz konusudur. Çünkü kişiselleştirme genellikle atfedilen anlam ve inançlarla 

anlamlandırılmış verilere dayalı olan ve enformasyon kullanımını metinlere özgü kılan 

içerikler sunar. Kişiselleştirme teknolojilerinin dayandığı veriler söz gelimi bir kişinin 

yaşadığı yer ile o yerde yaşayan insanların genel tercihleri üzerinden bir takım 

varsayımlara dayalı olarak oluşturulabilir. Örneğin algoritma izleyici/okurun 

Kaliforniya’da yaşayan bir Cumhuriyetçi olduğuna dair bir koşullanmayla çalışabilir 

(Gearig vd., 2015: 1). Algoritmaların bu şekilde kişiselleştirme yöntemleriyle toplumsal 

gruplardaki bireylerin inançları, değerleri, ideolojileri ve dünya görüşleri açısından da 

tek tip bir şekilde değerlendirebildiği söylenebilir. Ayrıca algoritmalar belirli bir 

kullanıcının önerilen öğedeki tıklama veya izleme işlemini (örneğin bir yorum yapma 

veya beğenme) doğru bir eşleme olarak yorumlayabilirler (Haim, vd., 2018: 332). 

Ancak birey tarafından herhangi bir tık veya izleme işleminin ne kadar gerçek tercihler 

olduğu bilinemez. 

Politik Yalıtım, Kutuplaşma veya Kamplaşma: İnternet ilk ortaya çıktığı 

zaman, herhangi bir yer ve zamanda enformasyon dünyasına sahip olmak sadece bir tık 

uzaklıktaki bir devrim niteliğinde görülmüştür. Birçok insan, doğası gereği demokratik 

teknolojinin vatandaşların tartışmalar, seçimler ve kamusal söylemlere daha kolay 

katılarak bilgileneceğini ummuştur (Dutton, 2017). İnternet ve sosyal medyanın mevcut 

bakış açılarını, perspektifleri, fikirleri ve görüşleri artırdığı ve çok çeşitli enformasyon 

havuzunu oluşturduğu ileri sürülmüştür (Bozdag ve Jeroen, 2015: 249). Fakat 

günümüzde birçok gözlemci, arama algoritmalarının ve sosyal medyanın insanların 

karşılaştığı çevrimiçi enformasyonun kalitesini düşürmesinden ve kötü bir 

enformasyona yol açarak dijital çağda demokrasiyi zayıflatabileceğinden endişe eder. 

Bu sorunlar arasında çevrimiçi hizmetlerin kullanıcılara sahte haberleri iletmesi, 

kullanıcıları benzer düşüncelere sahip kişiler olarak “filtre balonlarına” ayırması ve 

kullanıcıların farkında olmadan kendi yanlılıklarını güçlendiren sanal yankı odalarında 

kilitlemesi vardır (Dutton, 2017). 

Seçici maruz kalma davranışı, internet ve sosyal ağ gibi platformlarda olumsuz 

süreçlerle ilişkilendirilen boyuta da sahiptir. Çevrimiçi ortamda bireylerin ideolojik ve 

politik grupların yer aldığı belirli alanlardaki kutuplaşma süreçlerine dâhil oldukları 
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iddia edilir. Toplumsal birer varlık olarak bireyler grup kutuplaşması olgusunda yer 

aldıkça, bu sorunla ilgili anlayışları daha da keskinleşebilir. Bu şekildeki birçok ortam, 

benzer düşüncelere sahip insanların uç noktalarda yer aldığını gösterir. Bu bağlamda 

grup kutuplaşması, aynı grup içerisinde bir araya gelen insanlar birbirleriyle iletişim 

kurduktan sonra önceden eğilimli oldukları yöndeki uç bakış açısına doğru meyil 

etmeleri anlamına gelir. İnternetle birlikte, bu şekildeki ideolojik ve politik gruplar daha 

önce sahip oldukları düşünceleri daha aşırı ve bazen çok daha ötesinde 

benimseyebilirler (Sunstein, 2004: 59). 

Filtre Balonu (Filter Bubble): 2011 yılında Pariser ortaya atılan bir kavram 

olarak ‘filtre balonu’ (Pariser, 2011a) siyasal tercihlerden tüketilen metalara kadar 

birçok alanda görülür. Kavram, sosyal medya kullanıcılarının sürekli olarak kendi 

profillerine benzer ya da uygun içerikle karşılaşıp farklı görüş açılarını 

yakalayamadıkları (Oğuz, 2018: 4), ayrıca sosyal ve ideolojik olarak (Gula, 2016: 15) 

sonuçta dar bir görüş açısı içine kapatıldıkları varsayımına dayanır (Oğuz, 2018: 4). 

Çevrimiçi sistemler kullanıcıları benzer düşüncelere sahip kişiler olarak “filtre 

balonlarına” ayırırlar (Dutton, 2017). Öneri/tavsiye hizmetleri kullanıcıların maruz 

kaldığı içerik türlerini sınırlayabilerek (Pariser, 2011a), insanların kendi bakış açılarıyla 

uyumsuz enformasyonun dışında kalmaları ve olası bir ideolojik balonun içine girmeleri 

gibi istenmeyen sonuçlara yol açabilirler (O’Callaghan, vd., 2013: 1). Yaygın bir 

şeklide “filtre balonu” olarak bilinen bu durum insanların tercihlerinde çeşitliliğin 

azalmasını riskini doğurabilir ve sonuçta kısmi bir “enformasyon körlüğü” yaratabilir 

(Haim, vd., 2018: 332-333). Eleştirmenler arama motorları, sosyal ağ platformları ve 

diğer büyük çevrimiçi aracılar tarafından kullanılan “filtre balonları” olarak adlandırılan 

algoritmaların enformasyon çeşitliliğini azalttığını iddia ederler. Bu durum demokrasiler 

için ciddi bir tehdit oluşturur (Bozdag ve Jeroen, 2015: 249).  

Filtre Balonu’nu web ortamında haberin kişiselleştirilmesinin beklenmeyen bir 

sonucu olarak ortaya çıkar. Filtre balonu şu aşamalar bağlamında değerlendirilir: 1- 

Teknolojiler belirsizliği arttırırlar ve 2- bu yüzden insanların enformasyonu eleştirel 

değerlendirmesi arka planda kalır. 3- Diğer yandan arama motorları ve sosyal medya, 

insanların kayıp enformasyon kanallarını tamamen deneyimleyememelerine ve 4-

enformasyon çevresinde yatılmalarına yol açarlar. 4- Facebook beğenilerinden seçilmiş 

banner reklamların toplu geçmişine kadar milyonlarca ölçüm yoluyla, insanlar 
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tarafından hoşlanılmayan veya zararlı olduğu düşünülen karşı enformasyonların 

algoritmik yapısına müdahale edilir. 5- Bunlarla birlikte ortaya çıkan filtre balonu, 

çeşitli yeni enformasyon kaynaklarını engellerken, kapsamlı arama yanılsamasına yol 

açar. 6-Bunun olası maliyeti sadece kötü bir araştırma ortamı oluşturma değil, aynı 

zamanda bilgi temelli bir vatandaş olmayı engellemedir (Samuels, 2012: s.n.y). 

Sıklıkla internet ortamında veya sosyal ağlarda kullanıcıların haber okudukları 

sırada, “bu haberi okuyanlar bu haberlerle de ilgilendi” gibi rastlanan ifadeler, ilgili 

sitelerin oluşturdukları tavsiye algoritmaları aracılığıyla kullanıcıların ilgi alanına göre 

içerik sunularak insanları “benzer kişiler ve fikirlerden” oluşan bir balonun içine 

hapsettiklerini (Oğuz, 2018: 4) gösterir. Nitekim kamusal alan çerçevesindeki teoriler 

tarafından da bu konuya kaynaklar veya içeriklerin azalmasından ziyade bakış açısı 

çeşitliliğinin azalması olarak yaklaşılır (Haim, vd., 2018: 333). Diğer yandan filtre 

balonu nedeniyle insanların farklı düşünceler, olgular, kültürel öğeler ve ürünlere karşı 

bir direnç oluşturdukları, hayatı daha az veri ile yorumladıkları ve giderek düşünsel 

anlamda fakirleştikleri iddia edilerek “herkesin herkese benzediği bir yerde entelektüel 

anlamda bir zenginleşme” beklenemeyeceği savunulur. 

Filtre balonunun insanlara gündelik yaşamlarında yapması gerekenlerin bir 

listesini sunarak, ilgili listenin dışında kalanların var olmadıklarına onları ikna ettiği dile 

getirilir. Tüketim alışkanlıklarından, politik düşüncelere kadar insanların çizilen sınırlar 

içerisinde yaşadıkları belirtilir (Oğuz, 2018: 7). Bu yüzden “Filtre Balonu”nun aynı 

zamanda insanların benlik algıları üzerinde de benzer etkiyi yaratabilecek bir etkiye 

sahip olduğu iddia edilir. Örneğin hareketli gece hayatı ile sakin ve düzenli hayat 

arasında çok katı tercihleri olmayan biri düşünüldüğünde, bu kişinin herhangi bir yaşam 

tarzına uygun haberleri ya da ürünleri tıklaması, sonraki dönemde bu kişinin hep bu 

tarza uygun önerilerle karşılaşmasına ve tercihlerini belirginleştirmek zorunda 

kalmasına sebep olabilir (Gula, 2016: 15). 

Yankı Odası Etkisi (Echo Chambers): Filtre balonu sonucunda oluştuğu 

belirtilen yankı odaları, kamusal alanda müzakere ve diyaloğun “çitlenmesi” anlamında 

kullanılır (Binark, 2017: 21). Web ortamı, insanlara “istenmeyen gürültüyü 

filtreleyebilme” olanağı tanır. Fakat aynı zamanda insanların kendi kişisel yankı 

odalarını yaratmalarına yol açar. Demokrasinin kendisi, her bireyin yeni konulara ve 
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karşıt görüşlere maruz kalması ve açık olması anlamına gelse de (Sunstein, 2004: 57), 

dijital medya kanallarında kullanıcılar tarafından belirli bilgiler, düşünceler, kanaatler 

veya inançlar seçilir. Bunlar çeşitli mesajlar aracılığıyla tekrarlanarak güçlendirilir ve 

bu durumda metaforik bir terim olarak “yankı odası etkisi”nden (Narin, 2018: 240) 

bahsedilir. Bu kapsamda yankı odası etkisi, internet ortamında karşıt görüşlerin 

dolaşıma girdiği ve yeni medyanın kamusal alanın bir taşıyıcısı olduğuna dair iyimser 

görüşlere yönelik bir eleştiri mahiyetindedir. Kullanıcılar maruz kalmak istedikleri 

mesajları, görüşlerini destekleyecek şekilde bir “tıklama” ile kolayca sınırlandırabilirler. 

Böylece kişiye özgü tasarım ve katılımcının da içerik ürettiği sınırsız güce atfedilen 

olumlu nitelemeler birer ütopya haline gelir (Narin, 2018: 240-241). Sunstein, “Bir 

düzineden fazla ülkede incelenen temel fenomenin bazı örneklerini düşünün… Bu tür 

odalarda yapılan tartışmalar Fransız vatandaşlarını ABD'ye karşı daha eleştirel hale 

getirir… Veya ırkçı önyargıya yatkın beyazlar, beyaz ırkçılığın Afrika kökenli 

Amerikalıların karşılaştığı sorunlardan sorummlu olmadığını söyleyebilirler…Yahut bir 

grup ılımlı Feminist daha radikal bir tutum içerisine girebilir.” (Sunstein, 2004: 59) 

diyerek, yankı odalarının olası risklerini belirtir. 

Giderek daha fazlalaşan ve akıllı hale gelen algoritma, ara yüzeyde kullanıcıların 

ne arayacaklarını, neyi beğeneceklerini, neleri paylaşacaklarını bilir. Ayrıca bireylerin 

dijital performansını temel alarak siyasal, ekonomik, toplumsal seçiş ve kararlarını anlar 

ve üstelik yönlendirme çabasına girer. Algoritmalar artarken insanlar aynı kanaatlerin 

yaygın ve baskın olduğu düşünülen yankı odalarına mahkûm edilirler (Binark, 2017: 

23). Sunstein’a göre, bireyler yankı odalarına kapanmak ya da orada yaşamak yerine, 

kendilerinden farklı düşünceleri öğrenmek için demokrasi açısından risk ve çeşitli 

vaatleri birden içeren ve insan ufkunu genişletebilme imkânı tanıyan internet gibi 

teknolojileri yine de kullanmalıdırlar. Yazar bu önerilerinin ardından, “Ancak 

demokrasi için genel olarak sağlanan çıkar aracılarının gücü zayıfladıkça ve kendimizi 

bir takım konular ve düşüncelerden kaçınarak arındırma tutumu içerisine girdikçe, 

aslında demokrasi açısından ciddi tehlike oluşturulmuş olur.” (Sunstein, 2004: 59) 

şeklinde bir uyarıda da bulunur. 
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Siberbalkanlaşma25: Siberbalkanlaşma ya da siberbalkanizasyon 

(Cyberbalkanization), çevrimiçi ortamda insanlar arasında daha az etkileşim-bağlantı ve 

dış gruba daha fazla karşıtlık olduğunu ileri süren bir hipotezdir  (Williams, 2007: 401). 

Balkanlaştırma sorununa atıfla, çevrimiçi ortamda kamuyu oluşturan çeşitli grupların 

üyelerinin kendi tercih ettikleri iletişim programlarını tasarlamaları halinde bu ilk 

eğilimleri doğrultusunda daha aşırı bakış açılarına doğru hareket ettikleri belirtilir 

(Sunstein, 2004: 59).  

Bu nedenle internetteki otomatik arama araçları ve filtrelerin bu süreçteki rolü 

tartışılır.  İnternet teknolojisi, milyonlarca insanı bir araya getirebilme ve bireylerin çok 

çeşitli bilgi kaynaklarına erişimini sağlayabilme özelliğine sahip olsa da, bireylerin 

karşılıklı etkileşimini parçalama ve grupları bölme potansiyelini paradoksal olarak 

barındırır. Zira internette her kullanıcı öteki bireyler ve kaynaklarla her zaman etkileşim 

halinde olamaz. Ayrıca sınırlı rasyonaliteyle birlikte çevrimiçi ortamda birer yurttaş 

olarak bireylerin anlamlı bir şekilde etkileşim kurmak için seçeceği topluluk kümeleri 

belli bir kapsama kadardır. Sanal ortamın fiziki bir coğrafi özelliğe sahip olmaması 

bakımından bireylerin topluluk tercihlerinde ortak çıkar, statü, ekonomik sınıf, 

akademik alan, din, politika ya da etnik grup gibi bir takım hususlar etkilidir. Bu 

ölçütlere bireyler tarafından verilen önem düzeyi, kimi zaman daha büyük bir 

‘Balkanlaşma’ sorununa yol açabilir.  

İşte çevrimiçi ortamdaki iletişim sürecini insanların görüşleri, tanınırlıkları, 

itibarları, geçmişteki konumu veya kişisel özelliklerine göre yönlendiren otomatik 

arama araçları ve filtreler riskli etkiler taşırlar. Geliştirilmiş iletişim erişimi ve filtreleme 

teknolojileri bazı durumlarda entelektüel ve sosyal etkileşimin daha parçalanmış 

olmasına yol açabilir. Coğrafyaya göre çeşitli tercihler çevrimiçi ortamda farklı sosyal, 

entelektüel ve ekonomik mahalleleri yeniden şekillendirir. Tıpkı fiziksel alandaki 

ayrılmanın coğrafi grupları bölebileceği gibi, sanal enformasyon alanındaki ayrılma özel 

ilgi gruplarını bölebilir (Van Alstyne, & Brynjolfsson, 2005: 851-852). 

Yukarıda yer verilen filtre balonu, yankı odası etkisi ve siberbalkanlaşma 

yönündeki endişeler çok tartışılır. Ancak bu konuların henüz tam olarak incelenemediği 

belirtilir. Var olan araştırmaların Twitter veya Facebook gibi tek bir platformla 
                                                            
25 Kavramın türetildiği ‘Balkanlaşma’ terimi, I. Dünya savaşı sonunda özellikle Balkanlar'da yaşanan etnik 
ve siyasi ayrışmayı belirtmek için kullanılır (Pringle, 2018). 
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genellikle sınırlı olduğu dile getirilir (Dutton, 2017). Diğer yandan seçici maruz kalma 

kuramı doğrultusunda gerçekleştirilen çok sayıda kontrollü deneyin sonuçlarına göre, 

denekler yalnızca siyasi görüşleri ile uyumlu haberleri seçme eğilimindedirler (Narin, 

2018: 239-240). 

Fakat bu yöndeki argümanlar ve kaygılara karşı mesafeli veya zıt çalışmalar da 

literatürde yer alır. Dutton’a göre aslında birçok internet kullanıcısı, en iyi bilgileri 

bulma, diğer kaynakları kontrol etme ve filtre kabarcıklarını patlatarak yankı odalarını 

açabilecek yeni enformasyonları keşfetmelerine yardım edecek bir arama davranışına 

güvenir (Dutton, 2017). Kişiselleştirilmiş haber web portallarının seçici maruziyet 

üzerindeki etkisini ABD’liler üzerinden anket tekniğiyle araştıran Beam ve Kosicki, 

kişiselleştirilmiş haber kullanıcılarının, çevrimdışı kullanıcılara göre daha fazla haber 

kaynağı ve kategorisini gözettiklerini bulgulamışlardır. Kişiselleştirilmiş haberlerin 

partizan kullanıcıları ise, kendi politik eğilimini güçlendirecek haberlere artan bir 

şekilde maruz kalmamışlardır. Araştırmacılar, iletişim teknolojisiyle mümkün kılınmış 

kişiselleştirilmiş enformasyon kullanımının haberlere daha fazla katılımı sağlayarak 

olumlu demokratik sonuçları teşvik edebileceğini söyleyerek, “Diğer taraftan, burada, 

seçici maruziyeti teşvik eden iletişim teknolojilerinin kamusal alanı bozacağına dair 

popüler fikri destekleyen hiçbir kanıt yoktur.” değerlendirmesinde bulunurlar (Beam ve 

Kosicki, 2014: 59, 72). Ancak Google News (Google Haberler) bakımından bir çalışma 

yapan Haim ve diğerleri, Google Haberler'in belirli haber yayınlarını aşırı temsil ettiği 

ve diğer, çok sık kullanılan haber yayınlarının yetersiz temsil edildiği konusunda genel 

bir önyargıyı saptamışlardır. Tavsiye sistemlerinin kullanıcıların bireysel ilgi alanlarına 

yönelik kişiselleştirilmiş içerik sunmalarına rağmen haber çeşitliliğini azalttığı ve bu 

nedenle kısmen enformasyon körlüğüne (veya görmezliğine) yol açtığı yönündeki 

varsayımı hatırlatan araştırmacılar, söz konusu sonuçların “çevrimiçi haberler 

bağlamında algoritmik filtre kabarcıklarıyla ilgili endişelerin abartılabileceğini gösteren 

artan bir kanıt grubuna katkıda bulunduğunu” söylemişlerdir (Haim, vd., 2018: 330). 

Bu şekilde birbirinden farklı sonuçlar ve argümanlar enformasyon teknolojisinin 

iki yüzünü gündeme getirir. Bunlardan birincisi coğrafi olarak ayrılmış insanları 

birbirine bağlayabilmesi, ilginç veya faydalı kaynakları bulmalarına yardımcı 

olabilmesidir. Bu özellikler boşlukları doldurma ve toplulukları birleştirme 

potansiyeline sahiptir. İkincisi ise paradoksal olarak, etkileşimi parçalama ve grupları 
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bölme potansiyeline sahip olmasıdır. Yani teknolojik ilerlemeler insanların özel ilgi 

alanlarına daha fazla zaman ayırmalarını ve istenmeyen temasları elemelerini 

kolaylaştırabilir. Bu faktörler gelişmiş erişim, arama ve taramanın çeşitli boyutlara 

etkileşimin entegre edilebileceği veya parçalanabileceği belirli koşulları işaret eder. 

Enformasyon teknolojileri yetenekleri gelişmeyi sürdürdükçe coğrafya veya teknolojik 

tercihler değil, topluluk sınırları temel belirleyiciler haline gelir (Van Alstyne ve 

Brynjolfsson, 2005: 851). 

Diğer yandan, internet ve sosyal medya ortamında bireysel kullanımlar, hizmetleri 

yönden tekel platform sahipleri tarafından giderek daha fazla semantik algoritmalar 

üretmek için faydalanılır. Ağda kullanıcılara göre oluşturulan akışın algoritmik tasarımı, 

kamusal alandaki antagonizmayı ve farklı kanaatlerin müzakere olanaklarını ortadan 

kaldırır (Binark, 2017: 20). Bu süreçlerle birlikte çeşitli insan toplulukları, özellikle de 

benzer düşüncelere sahip olduklarında, daha önce düşündükleri aynı şeyi daha aşırı 

savunabilirler (Sunstein, 2004: 58). 

Günümüzde çeşitli sosyal ağ kuruluşları tarafından çevrimiçi ortamda siyasi 

önyargıları azaltmak ve ideolojik kutuplaşmaları önlemek için çeşitli uygulamalar 

hizmete sunulmuştur. PolitEcho, FlipFeed, Read Across the Aisle ve Escape Your 

Bubble gibi bu tür uygulamalar şöyle özetlenebilir: 

PolitEcho: PolitEcho, Facebook kullanıcılarına kendi haber akışları ve siyasi 

önyargılarını göstermek için geliştirilmiş bir uygulamadır. Uygulama kullanıcıların 

kendi bağlantılı olduğu diğer kullanıcıların her birinin siyasi eğilimlerini tahmin etmesi 

için bir puan atar ve ardından kullanıcılara kendi listelerinin bir grafiğini görüntüler. 

Ardından, kullanıcının kendi haber akışı içeriğindeki politik ön yargıları hesaplar. 

Kullanıcılar arasındaki olası farklılıkları vurgulamak için siyasal ön yargıları 

karşılaştırma yoluna gider (PolitEcho, 2020: http://politecho.org/). 

FlipFeed Projesi: MIT School of Architecture and Planning tarafından 

projelendirilen FlipFeed, sosyal medya platformlarının ideolojik kutuplaşmayı 

şiddetlendirmek yerine azaltmayı ve insanların farklı bakış açılarını keşfederek 

birbirleriyle empati kurmalarına yardımcı olmayı amaçlar. Bu yüzden bir Google 

Chrome uzantısı olarak FlipFeed, Twitter kullanıcılarının kendi paylaşımlarını başka bir 

Twitter kullanıcısıyla değiştirmelerine sağlar. Bu teknoloji, derin öğrenme ve sosyal ağ 
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analiziyle zenginleştirilen yayınları, sol veya sağ olarak belirtilen siyasi ideolojiye göre 

seçerek bir uzantı şeklinde kullanıcılara sunar. Örneğin, FlipFeed kullanan sağ eğilimli 

bir kullanıcı, tükettikleri haberleri, yorumları ve diğer içerikleri gözlemlemek için sola 

eğimli bir kullanıcının yayınını yükleyebilir ve gezinebilir. Kullanıcı daha sonra kendi 

özet akışına geri dönmeye veya işlemi başka bir özet akışıyla tekrarlamaya karar 

verebilir (Project FlipFeed, 2020: 

https://www.media.mit.edu/projects/flipfeed/overview/). 

Read Across the Aisle: Kullanıcıları filtre balonlarının dışındaki farklı görüşlere 

bakmaları için geliştirilen bir iPhone uygulamasıdır. Bu uygulama, başka kullanıcıların 

ne okuduklarını görmeyi kullanıcıya hatırlatır. Böylelikle kullanıcıların hem kendi gibi 

düşünen hem de karşıt düşünceleri insanların görüşlerinden haber olması amaçlanır. 

(Read Across the Aisle, 2020: http://www.readacrosstheaisle.com/). 

Escape Your Bubble: Siyasal olarak karşıt görüşleri daha fazla kabul etme 

şiarıyla bir Chrome Uzantısı olarak oluşturulan ve Facebook haber akışı içerikleri ve 

resimlere eklenerek çalışan bir uygulamadır (Escape Your Bubble, 2020: 

https://chrome.google.com/webstore/detail/escape-your-

bubble/meplcffeedlignghmjiohclihjffopoi). 

Bu şekildeki çözüm araçlarının, az sayıda insan tarafından bilindiği ve 

kullanıldığı, içerik-kaynak çeşitliliği yönünden büyük oranda ABD’yle sınırlandırıldığı, 

İngilizce lisanıyla programlanmalarının da etkisiyle Türkiye’deki bireyler dahil olmak 

üzere kullanıcıların büyük bir kesiminin bu araçlardan habersiz olduğu (Narin, 2018: 

245) belirtilir. 

Fakat söz konusu araçların coğrafi sınırlılıkları, dilsel ve kültürel farklılıkları ve 

bilinirlik sorunu dışında, internet ve sosyal medya gibi çevrimiçi ortamda algoritmaların 

ekonomik ve politik temelinde rolü ve işlevselliğinden bahsetmek gerekebilir. Çünkü 

her ne kadar enformasyon yüküne karşı algoritmaların bir çözüm olarak ortaya çıkması, 

ancak beraberinde birtakım tartışmalar yaratması ve nihayetinde yine dijital teknoloji 

çerçevesinde bir takım çözüm araçları ortaya konması dikkate alınması gereken bir 

husus olsa da, ekonomik ve politik bağlamda sosyal medya şirketlerinin ve başka 

aktörlerin kişiselleştirilmiş haber hizmetleri gibi algoritmaları ticari ve politik çıkarlar 

ve stratejiler açısından işlevsel kılabildiğine dair bir takım değerlendirmeler yapılır. 
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Bireylerin bu hususların farkında olması elzemdir (Binark, 2017: 19). Bunlara kısaca 

değinilecek olursa; 

Ticari İşlevler (İzleyici-Takipçi Toplamak ve Reklam Gelirlerini Arttırmak): 

Carr “Webte ne kadar hızlı gezinirsek – ne kadar çok “link” tıklar, ne kadar çok sayfaya 

bakarsak – Google ve diğer şirketler hakkımızda bilgi toplamak ve bizi uygun 

reklamlarla beslemek için o kadar çok fırsatı ellerine geçirmiş oluyorlar. Ticari internet 

dünyasının birçok mal sahibinin, biz bir ‘link’ten ötekine atlarken ardımızda 

bıraktığımız veri kırıntılarını toplamaktan kazandıkları bir pay var – ne kadar çok kırıntı 

toplarlarsa o kadar iyi. Bu şirketlerin istedikleri en son şey keyfi okumayı veya yavaş, 

odaklı düşünmeyi teşvik etmek. Dikkatimizi dağıtmak ekonomik yönden işlerine 

geliyor.” şeklinde endişesini aktarır (Carr, 2008). 

Siyasal İşlevler (Sosyal Mühendislik ve Propaganda): Günümüzün önemli 

siyasal sorunu sosyal medya platformlarının algoritmalarının devlet, hükümet veya 

şirketler tarafından “post-gerçek" üretimi için bir savaş aracı olarak kullanılmasıdır 

(Binark, 2017: 20). Pariser, birçok internet gözlemcisinin insan merkezli haberlerin 

gelişimini kültürel hikâye anlatımı olarak daha demokratik ve katılımcı olduğu için 

alkışladığını, ancak gelecekte haberin insan merkezli olmaktan ziyade daha fazla 

makine odaklı olabileceğini belirtmiştir (Pariser, 2011a: 52). Fakat problem haberin 

insan veya makine odaklı olup olmamasından ziyade, yeni iletişim ortamında haber 

olgusunun kullanım amaçları ve biçimiyle ilişkili olabilir. Nitekim algoritmalar, 

propaganda ve sosyal mühendislik gibi amaçlar için de kullanılır (Anderson ve 

Hoervarth, 2017). Örneğin, kullanıcıların Twitter hesaplarında akan iletilerin troller ve 

bot hesaplar tarafından gönderilmesi, insanların sürekli bu hesapların beslediği 

enformasyon akışı içinde olması, bunları paylaşması ve beğenmesiyle birlikte ara 

yüzeydeki akış içerisinde kanaatlerin çerçevelenmesi ve bunun sonucunda 

gerçekleştirilecek siyasal, toplumsal ve ekonomik yurttaşlık pratiğinin niteliği (Binark, 

2017: 20) sorgulanır hale gelebilir. 

Sahte Haberlerdeki Patlama: Sahte haber yeni bir sorun değildir. Medya 

ekolojisinde sahte haberler, gazete kağıdından radyo-televizyona ve son zamanlarda 

çevrimiçi haber ve sosyal medyaya kadar çeşitli ortamlarda zaman içerisinde değişim 

geçirmiştir (Shu, vd., 2017: 24). Sahte haber kavramı; hiciv haber, parodik haber, yalan 
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haber, hileli haber,  reklam ve propaganda şeklinde çeşitli türlerde görülür. Sahte 

haberin tipolojisi doğruluk ve aldatma düzeyine göre nitelenir. Öte yandan çevrimiçi 

platformlar insanların giderek ana haber kaynağı haline geldiğinden, yanlış 

enformasyon adeta yeni bir alan bulmuştur (Tandoc, vd., 2018: 137-138).  Bireysel 

kullanıcılar ve toplum üzerinde güçlü olumsuz etkileri olan sahte haberler çevrimiçi 

ortamda yayılım halindedirler (Shu, vd., 2017: 33). 

Günümüzde sosyal medya gibi platformlar, haberin dağıtımı ve yayımına dair 

geleneksel gazetecilik ilkelerine meydan okurlar. Örneğin en fazla 140 karakter 

uzunluğundaki bir tweet, toplumda otorite olarak kabul edilen bir kişiden özellikle 

geliyorsa ‘haber’ olarak kabul edilir. Ancak kötü niyetli, ekonomik ve politik 

motivasyonlarla hareket eden kişiler özellikle sahte haberleri üretirler (Tandoc, vd., 

2018: 139, 144). Öte yandan sosyal medyada sıradan bir insanın 'hesabı' gibi görünen 

sosyal botların (social bots) çok fazla takipçi toplamalarıyla birlikte (Ferrara, vd., 2016: 

99) enformasyonun çevrimiçi alanda hızlı bir şekilde paylaşımı ve yayılımının 

kolaylaşması ve sonuçta sahte haber ve yanlış enformasyona yeni bir zemin bulması söz 

konusudur.  

Kitle medyasının izleyicinin dikkatini çekmede usta olduğu manipülasyon gibi 

teknikler, günümüzde yurttaş gazeteciliği ve sosyal medyadaki enformasyon 

taşkınlığıyla birlikte enformasyon ve çeşitli görsellerin doğrulanmasını zorlaştırır. Bu 

tür haberleri izleyicilerin sıklıkla doğrulamadan paylaşma alışkanlıklarıyla beraber sahte 

haberler çok büyük bir sorun haline gelmiştir (Tandoc, vd., 2018: 139, 144). 

Kişiselleştirilmiş haber hizmetleri çerçevesinde çevrimiçi ortamda gazeteler, 

haber siteleri ve arama motorları enformasyon yağmuruna tutulan ve enformasyondan 

giderek bunalan okurlar için popüler haberleri otomatik yazılım kullanarak 

önceliklendirme, yayınlama, benzer olaylara odaklı gelişmeleri özelleştirme, geçmiş 

okuma alışkanlıklarına göre haberleri önerme, ilgi alanlarına göre makaleleri düzenleme 

ve sıralama, kullanıcıların davranışları/takip ettikleri haberlere uyarlanmış ve ihtiyaç 

duyulan haberlere odaklı bir şekilde işleme gibi işlevlere sahip bir şekilde çalışırlar 

(Linden, 2008, 48, 60). Ancak örneğin ABD'deki 2016 başkanlık seçimleri öncesi 

Cambridge Analytica gibi şirketlerin büyük veri setlerini satın alarak kullanıcıların 

bireysel özelliklerine odaklı botlar ve sahte haberlerin adeta bir dalga gibi yayılmasına 
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yol açmaları, bunlarla birlikte seçim yarışı sırasında büyük bir propaganda ortamı 

yaratmaları, aynı zamanda seçmenlerin sahte haberleri almalarıyla birlikte veri 

tabanlarına kişisel bilgilerinin aktarılmasına neden olmaları ve bu şekildeki sahte içerik 

ağlarının hızla diğer dijital ortamlara yayılım riskini oluşturmaları (Anderson, & 

Horvath, 2017) söz konusudur.26 Bu husus, haber tüketicileri-izleyicilerinin 

enformasyon ve haber yoğunluğuna karşı seçici maruz kalma yönteminin tek çözüm 

olarak değerlendirilemeyeceğini gösterir. Zira sahte haberlerde yaşanan artışla birlikte 

bireylere yazılımlar/algoritmalar vesilesiyle sunulan kişiselleştirilmiş ve özelleştirilmiş 

haber hizmeti sunumunun sosyal, siyasal ve ekonomik anlamda çeşitli sorunlar 

barındırdığı söylenebilir. Ayrıca haber olgusunun dünyanın önemi, boyutu, durumu, 

toplumsal sorunların özelliği hakkında algıları şekillendiren bir yönü olduğu 

belirtilmelidir (Pariser, 2011a: 50). 

Bu durumda algoritmaların temelde siyasal ve ekonomik etkileri; ekonomik rant 

elde etmek, sosyo-politik ayrışma ve kutuplaşmanın zeminlerini hazırlamak, 

propaganda aracı olmak şeklinde kısaca özetlenebilir. Ayrıca kişiselleştirilmiş haber 

içeriklerinin kullanıcılara sunulmasının bu etkilerden yalıtılamayacağı, haber 

ekosistemde patlama yapan sahte haberler ve beraberindeki çeşitli sonuçları gösterirler.  

2.3.5.2.2.3.2. Veri Gazeteciliği Türü (Data Journalism) 

Günümüzde insanlar, birbiriyle iletişim halindeki akıllı cihazlarla sürekli 

etkileşim halindedirler. Herkesin bilerek ya da farkında olmadan veri ürettiği bu çağda 

“gündelik hayatın verileşerek” daha önce görülmemiş miktardaki bir verinin gündelik 

pratiklere yarar sağlayacak şekilde nasıl kullanılacağı sorgulanır hale gelir. Yurttaşlar 

gündelik hayatını “veri seli” içinde boğulmadan düzenleyebilmek, gazeteciler ise veriyi 

haberlerinde kullanmak için yeni teknolojilere ve araçlara ihtiyaç duyarlar (Erkmen, 

2018: 322). Diğer yandan haber tüketicileri-izleyicileri birer yurttaş olarak bilgisayar 

                                                            
26 Cambridge Analytica Şirketinin algoritmasının işlemesinin siyasal açıdan sonuçlarının kaygı verici 
yakın tarihli bir örnek olduğu söylenebilir. ABD’deki seçim sürecinde Amerikalar daha fazla sahte 
haberlerle ilgilendikçe, şirketin geliştirdiği bireyselleştirilmiş kişilik ilişkilenme algoritmasına daha 
bağımlı hale gelmişlerdir. Algoritmik propaganda sonucu ABD’de Donald Trump başkan olmuştur. 
Sonuç olarak gelecekteki seçimlerde, siyasi liderlerin fikirlerinin değil, satın alınan büyük veri setleri 
üzerine kurulu algoritmik propagandanın seçmen davranış tahmini ve otomatikleştirilmiş davranış 
değişikliğinin yarışacağı öngörüsünde bulunulabilir. Algoritmik propagandanın yakın gelecekte yalnızca 
kullanıcıların Facebook ve Twitter akışında kullanılmayacağı, sanal gerçek ve arttırılmış gerçek 
uygulamalarıyla da entegre edilebileceği söylenebilir (Binark, 2017: 21). 
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ağlarında istedikleri enformasyon ve haber kaynağından yararlanma, kendi haber ve 

yorumlarını gönderme ve alıcı oldukları kadar haberleri kolayca iletebilme imkânlarına 

sahip olsalar da, gazetecilik yeniden keşfedilmesi gereken bir meslek olarak 

değerlendirilir. İnsanlar sonsuz enformasyondan yararlanmak isteyebilirler. Ancak 

insanları eşit bir şekilde enformasyonun potansiyel göndericisi ve alıcısı düzeyine 

getiren bir teknoloji olsa da, uzmanlaşmış bir gazeteciliğin tesisi olmaksızın çağdaş 

dünyayı hayal etmek zordur (Schudson, 1995: 1-2). Bu bağlamda ham veriyi işleyerek 

sıradan izleyici/okur için anlamlı bir şeye dönüştürme gerekliliği, gazetecilik 

mesleğinde yeni bir alan olarak veri gazeteciliğinden (Erkmen, 2018: 322) söz etmeyi 

gerektirir.  

Son yıllarda popüler bir hale gelen yeni bir kavram olarak veri gazeteciliği (Data 

Journalism) (İrvan, 2017) araştırmacı gazeteciliğin dijitalleşen çağla uyumuyla birlikte 

basit anlamda veri ile gazetecilik yapmak olarak tanımlanır (Dağ, 2015: 12). Fakat veri 

ile yapılan bir gazetecilik türü şeklindeki tasviri tek başına yeterli değildir. Nitekim veri 

olmadan gazetecilik yapmak mümkün değildir (Çelik, 2018: 171). Veri gazeteciliği 

“gazetecilik faaliyetleri çerçevesinde veriyi toplama, temizleme, düzenleme, analiz 

etme, görselleştirme ve yayınlamadır. Daha özlüce ifade edilirse, verilerin bilgi temelli 

elde edilmesi olarak tanımlanabilecek veri bilimi bağlamında gazetecilik 

uygulamalarının gerçekleştirilmesidir.” (Howard, 2014: 4). Modern gazeteciliğin büyük 

veriyi (big data) anlamlandırma ve karmaşık enformasyonu algılanabilir bir şekilde 

sunma zorluğuna karşı iyi bir yol olarak (Smit, Haan & Buijs, 2014: 344) en temel 

biçimlerde veri gazeteciliği, 1- verinin bir kaynak olarak toplanması ve doğrulanması 

gereken verilerin işlenmesi, 2- verilerin sorgulanması için istatistiklere başvurulması, 3-

verinin önem derecesi veya veri değerinin karşılaştırılmasındaki gibi görselleştirmeler 

yoluyla sunumunu biraraya getirir (Howard, 2014: 3-4). Kısacası veri gazeteciliği, tek 

başına anlamlı olmayan verileri bir araya getirerek anlamlı hale getirme ve bundan 

haber üretme işidir (Çelik, 2018: 171). 

Tarihte daha önce bu kadar çok görülmemiş miktarda üretilen verinin (Saka, 2017 

ve Erkmen, 2018: 322) giderek daha fazla arttığı ve veriye dayalı gelişen sektörler 

arasında medya açısından zorluklar doğduğu belirtilir. Buna göre haber akışının 

durdurulamadığı bir ortamda akan verinin teknolojik alt yapı kullanılarak hızlı ve doğru 

bir şekilde toplanması, kontrol edilmesi, doğrulanması, ayıklanması, düzenlenmesi, 
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analiz edilmesi ve nihayetinde haber kalitesinin arttırılması beklenir (Dağ, 2015: 1). 

Enformasyonun hızına yetişilemediği günümüzde “veri bombardımanı” (Erkmen, 2018: 

325) karşısında veri gazeteciliğinin karmaşıklığı azalttığı, okurlara çevrelerindeki 

dünyayı anlama olanağı tanıdığı ve toplumu gerçeklerle ilişkili hale getirdiği (Rogers, 

vd., 2017) ileri sürülerek dijital dönemlerde oluşturulması zaruri olan, meslekteki yeni 

niş alanlardan biri olduğu hatırlatılır (Saka, 2017). 

Veri gazeteciliğinin kabul edilen temel yapısı ve özellikleri şöyle özetlenir (Narin, 

vd., 2017: 224): 

• Analizlerde kullanılan metodoloji, ham verinin arka planıyla birlikte 

doğruluğu, sonuçlanan içeriğin gerçekliği ve teknik önemli bileşenlerdir. 

• Sayılardan haberin kaynağı, haberin üretimi ve sunumu sırasında yararlanılır 

(Dağ, 2015: 2). 

• Gazetecilik rutinlerinin dışına çıkarak daha fazla zaman gerektirdiği 

vurgulanır. Daha hacimlidir. Çoğu web tabanlı veri analizine dayanan bir 

araştırmacı gazetecilik türüdür. 

• Görselleştirme veri gazeteciliğinin yaygın yöntemlerinden biridir. Esnek 

formatlar da kullanılabilir. 

• Yararlanılan kaynaklar çoğunlukla halka açık veriler, kullanıcı türevli içerik ya 

da kitle kaynaktan oluşur. 

• Veri gazeteciliği yeni araç ve yöntemler gerektirir. Bu yüzden gazetecilerin 

yeni teknikler hakkında eğitim almaları ve yeni beceriler kazanmaları 

zorunludur (Narin, vd., 2017: 224). 

• Haberde etkileşimli haritalar (30 İnteraktif-iki yönlü veri), detaylı grafikler, 

videolar, infografikler, üç boyutlu tasarımlar hikâyenin daha doğru, çekici ve 

detaylı sunumunda kullanılan teknolojik unsurlardır. 

• Haber merkezlerinde kod bilgisine sahip, binlerce veri setini analiz edebilecek 

seviyede elektronik tablo (excel) ya da farklı araçları etkin şekilde 

kullanabilen, yazılım/programlama/temel istatistik bilgisi olan, 

veribilimciliğine aşina kişiler; metinden daha güçlü haber hikâyeleri anlatım 

teknikleri geliştirilmesinde rol alırlar. 
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• Rakam, fotoğraf, video, ses kayıtları, metinler programlama dilleriyle 

ölçülebilir hale geldiğinden medya profesyonellerinin çoklu beceri sahibi 

olmaları gerekir (Dağ, 2015: 13). 

Lakin her ne kadar kavram yeni olsa da gazetecilerin verilerden hareketle haber 

üretmeleri yeni değildir (İrvan, 2017). Gazeteciler haberi zenginleştirme ve tartışmaya 

açma adına veriyi yüzyıllardır kullanırlar. Günümüzde ise veriden yeni teknolojiler ve 

teknikler kullanılarak yararlanılır (Dağ, 2015: 4, 12). Modern bir şekilde veri 

gazeteciliği konusunda 2009 yılında öncülük yapan İngiliz Guardian gazetesinin öncülü 

olan Manchester Guardian tarafından 1821 yılında yayımlanan ilk sayısında veri 

gazeteciliği örneği olacak şekilde bir haber yer almıştır. Haberde, Manchester ve 

Salford'daki kız-erkek öğrenci sayıları, okulların yıllık harcamaları, ücretsiz eğitim alan 

çocuk sayısı ve dolayısıyla şehirde yaşayan öğrenci sayısını veren ver bir tablo da 

bulunur (İrvan, 2017). Guardian Datablog’un veri gazeteciliği el kitabında Simon 

Rogers de, veri güdümlü bu habere atıfla veri ve gazetecilik ilişkisinin 18. Yüzyıla 

dayandığını anlatır. Türkiye’de ise Cumhuriyet Gazetesinin 1930’lu yıllara dair 

sayfaları incelendiğinde veri temelli haberler ve elle hazırlanmış grafikler görülür. 

Kökü çok gerilere dayansa da 21. Yüzyıla yapılanan ve terminolojisi şekillenen 

veri gazeteciliğinde (data journalism) yeni araçlar ve tekniklerle veri toplanır, filtrelenir, 

analiz edilir, görselleştirilir ve hikayeleştirilir. Bu haber yapım aşamalarında istatistik, 

programlama dili, yazılım, tasarım/dizayn kullanılarak veriler daha etkili bir süreçten 

geçirilir ve güçlendirilir (Dağ, 2015: 5-4, 12).  

1990’lı yıllarda veritabanı gazeteciliği üzerinden şekillenen teknoljik gelişmelerle 

birlikte medya endüstrisinde son yıllarda gerçekleşen dönüşüm eğilimleriyle haber 

merkezlerinde yeni iş tanımları ve istihdam yapılarının oluşarak “çevrimiçi gazetecilik, 

çözüm gazeteciliği, ağ gazeteciliği, veritabanı gazeteciliği, multimedya gazeteciliği, 

İnternet haberciliği, mobil gazetecilik” olarak adlandırılan gazetecilik uygulamaları 

arasında yer alan veri gazeteciliğine haberde kalite standartlarını yükseltmek açısından 

çeşitli rol ve değerler atfedilir. Çünkü dünyanın görülmemiş oranda veriyle sarılı ve 

enformasyonun bol olduğu bir çağda bu tür bir gazeteciliğin enformasyonun özünün 

elde edilmesi ve anlamlandırılmasına önayak olacağı, önemli haberleri ileterek 

zamandan tasarruf sağlayacağı, okur/kullanıcıların yararlanacağı nitelikte haberlerin 



242 
 

üretilmesine vesile olacağı, verinin haberleştirilmesi aşamasında veri seti ve geliştirilen 

araçlarla daha güvenilir, uzun ömürlü ve değerli içerikleri oluşturabileceği varsayılır 

(Dağ, 2015: 1; Howard, 2012). Medya sektörü için doğru analiz edilmiş veri sayesinde 

hedef kitlenin daha iyi anlaşılması, içeriğin kişiselleştirilmesi ve veri gazeteciliği gibi 

yeni anlatı türlerinin dolaşıma girmesini sağladığı (Narin, vd., 2017: 216) savunulur. 

Ayrıca ajanslardan alınan standart haberler dışında medya kuruluşlarının özgün içerikler 

bulabilmeleri ve olayların takipçisi olabilmelerini sağlayacağı (Dağ, 2015: 18) iddia 

edilir.  

Veri gazeteciliğini bu isimle modern anlamda 2009 yılında ilk kullanan gazete 

İngiliz the Guardian, Avam Kamarası Milletvekillerinin kamuya açılan kişisel 

harcamalarıyla ilgili 700 bin belgenin tamamını bir siteye yükleyerek yayımlamış ve 

okurlara bunları inceleme çağrısında bulunmuştur. Gazetenin bu haberde kullandığı, 

“özünde yapılacak bir işi kitlelere delege etmek anlamına gelen” ‘crowdsourcing’ (kitle 

kaynak) adlı yöntemiyle incelenen binlerce belgeye dayalı haberlerle bazı vekillerin 

kişisel harcamalarını devlete ödettiği ortaya çıkmıştır (İrvan, 2017).  Ayrıca 2010 yılının 

Temmuz ayında Guardian, Wikileaks tarafından sızdırılan binlerce Afganistan savaş 

kayıtlarını bugün artık veri gazeteciliği araçlarını kullanarak yayımlamıştır (Dağ, 2015: 

5). Bugün, Guardian gazetesi datablog'unda açık verilerden yola çıkılarak yazılmış 

onlarca habere ulaşmak mümkündür (İrvan, 2017).  

Sayısal teknolojilerin haber üretim ve aktarma biçimlerini değiştirmeye 

başlamasıyla birlikte (Dağ, 2015: 16), Associated Press ve Reuters gibi haber ajansları 

ile The New York Times, Washington Post, USA Today, Los Angeles Times, Forbes, 

ProPublica gibi yayın kuruluşları geniş veri setlerini anlamlandırmak için yapay zeka 

teknolojilerini kullanarak haber otomasyonuna geçmişlerdir (Dumanlı Kürkçü, 2018: 

114).  

Türkiye’de ise veri gazeteciliğine yönelik profesyonel ve akademik ilgi hâlâ 

başlangıç aşamasındadır (Erkmen, 2018: 322). İrvan’a göre Türkiye’de yeterince 

ciddiye alınan bir pratik değildir. Çünkü geleneksel medya içinde bu gazeteciliğe ilgi 

duyan şu anda yoktur. Ancak Türkiye'de Pınar Dağ, veri gazeteciliği denilince ilk akla 

gelen isimdir. Pınar Dağ, bu kavramı gazetecilerle buluşturmak için 2012 yılında 

verigazeteciliği.com adlı internet sitesini kurmuştur. Site, “Veri ile gazetecilik yapma 
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pratiklerini geliştirmek ve desteklemek için gazeteciler, tasarımcılar, editörler, 

yazılımcılar, iletişim öğrencileri ve akademisyenler için bir haber ve kaynak noktası.” 

şeklinde nitelenir. Dağ, 2015 yılında kurulan Açık Veri ve Veri Gazeteciliği Derneği'nin 

de kurucu başkanıdır (İrvan, 2017). 

Veri gazeteciliği; haber toplama araçları ve şartları bakımından bir değişimi temsil 

edebilse de, tamamen geleneksel gazetecilikten ayrı bir tür olarak değerlendirilemez. 

Günümüzde sonsuz denebilecek miktardaki verinin yetkili ve resmi açık kaynak 

birimlerinden toplanması, depolanması, analiz edilmesi ve yayınlanması için; 

geleneksel gazeteciliğin olayları titiz düşünme, haberleri ilke ve kodlardan taviz 

vermeden anlamlandırma, etkili bir dille sunma ve yaratıcı hikâye anlatım 

tekniklerinden yararlanma gibi hususlarıyla bütünleştirilmiştir (Howard, 2014: 18). 

Bunun yanında geçmişteki habercilik biçimlerinin evrim geçirerek internet ortamına 

uyum sağlamasının başlangıç noktasını oluşturduğu düşünülür (Dağ, 2015: 18). Bu 

yüzden haber toplama ve üretiminde internetten yararlanılması, geleneksel medya 

kurumlarının yeni teknolojileri ve uygulamalarını benimseyebileceğini gösterir 

(Howard, 2014: 59). 

Haber kuruluşları yazılımdan istatistiğe kadar çeşitli meslek gruplarından 

uzmanları haber odalarında istihdam edemeseler de bu çağın gereği olarak habercilere 

yüklenen “her şeyden biraz bilme” (Dağ, 2015: 13) sorumluluğunun; gazetecilik bilgisi, 

deneyimi, donanımı ve perspektifine sahiplik şartıyla birlikte değerlendirilmesi 

önerilebilir. Çünkü işlenmemiş, tek başına anlamlı bir bütün oluşturmayan, farklı insan, 

olay, durum ve belgeleri bir arada değerlendirerek anlamlı sonuçlara ulaşmak olarak 

tanımlanabilecek veri yönetimi sürecinin bağlamsal ve derinlikli bir haberle 

neticelenmesi; gizli ya da göz önünde olmayan bağlantıların gazeteciler tarafından 

ortaya çıkartılmasıyla ilişkili olabileceği söylenebilir. Bu süreci yönetecek gazetecilerin 

de; 1- konu hakkında bilgi birikimine sahip, 2- doğru sorular sorabilen, 3- olaylara farklı 

açılardan bakarak ilişki kurabilen, 4- donanımlı ve deneyimli kişiler olmaları ve 5 - yeni 

medya teknolojilerine ve araçlarına hâkim olmaları gerekir (Atalay, 2018b: 151-152). 

Öte yandan gelişkin bilgisayar ve analiz kapasiteleri olsa da, gazeteciler büyük verinin 

içindeki değerli olayı-hikâyeyi bulup çıkarmadıktan sonra büyük verinin kendi başına 

bir gazetecilik değeri olmaz. Büyük veriyi oluşturan, depolayan ve işleyen 

algoritmaların gazetecilerin yerine geçtiği de söylenemez. Örneğin, bir gazetecinin 
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kamu yararını gözeterek bir olayı haberleştirmemeye karar vereceği durumda bir 

algoritma nasıl davranacaktır? (Narin, vd., 2017: 222). Bu nedenle gazetecilerin 

algoritmayı kullanması ya da bilgisayar destekli çalışmasından ziyade, “veriyi nasıl, 

nerede, neden ve kim” için kullandığı çok önemlidir (Dağ, 2015: 2). 

Diğer yandan veri gazeteciliği kavramı teknolojik gelişme ve dijitalleşme kadar 

ifade özgürlüğü, şeffaflık ve demokrasiyle ilişkilendirilir (Erkmen, 2018: 322). Ancak 

veri haberciliği ve bu kapsamda üretilen çıktıları ‘demokratik medya’ eksenli 

değerlendirilmesini irdeleyen Doğu’ya göre “habercilik uygulamalarına kaynak olan 

verinin neyi temsil ettiği”, “veri okuryazarlığının henüz tam anlamıyla sağlanamadığı 

bir ortamda açık verinin ne anlama geldiği”, “belli kişi ve kurumların veriye erişimde 

ayrıcalıklı konumunda bulunmalarının ortaya çıkarabileceği olumsuz sonuçları” ve 

sayısal uçurum kaynaklı bazı etmenleri göz önüne alarak “bunların kişi ve grupların 

temsiliyeti üzerindeki etkileri” gibi belli noktalarda eleştirel pozisyon almak gerekir 

(Doğu, 2015: 191-192). 

Bu yüzden tez çalışmasında veri gazeteciliğiyle ilgili sorunlar 5 (beş) alanda 

toplanmıştır. Bunlar etik, haber kaynakları, mülkiyet/kontrol ilişkilerinin durumu, 

medya kuruluşlarının veriyle ilgili yaklaşım ve pratikleri, yeni medya ortamıyla 

bağlantılı hususlar çerçevesinde özetlenmiştir.  

Bunlardan birinci kategori olarak etik sorunlar; a) açıklık ve şeffaflık sorunu, b) 

kullanıcı gizliliği/mahremiyetini ihlal, c) enformasyon güvenliği sorunu, d) veri 

manipülasyonu, e) medya tarafından “kitle kaynak” ve “veri kazıma” veya başka etik 

dışı yollarla kamu verilerinin toplanması, f) bununla birlikte büyük veri karşısında 

gazeteciliğin ‘özerklik’ ve ‘öz sorumluluk’ gibi normlarına aykırılık, g) kamu 

verilerinin hükümet/politik kuruluşlar tarafından sağlanmasıyla beraber veriye erişimde 

belli kişi ve kurumların ayrıcalıklı olmalarının yarattığı riskler şeklinde sıralanabilir 

(Lewis ve Westlund, 2015: 459; Doğu 2015: 191-192; Richterich, 2018: 34). Medya 

sahipleri, gazeteciler ve iletişim bilimcilerin mevcut etik sorunların çözümü hakkında 

değerlendirme yapması gerektiği, aksi takdirde bu problemlerin büyümeye devam 

ederek süreceği (Narin, vd., 2017:223) uyarısında bulunulur. 

İkinci kategoriyi oluşturan sorunlar haber kaynaklarıyla ilişkilidir. Ancak bu 

problemleri değerlendirmeden önce veri gazeteciliğinde haberlerin internet ortamındaki 
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görgü tanıklarının sosyal medya paylaşımları, bloglar gibi kaynaklardan edinilen ve 

yaşandığı anla eşgüdümlü yayılan olayların aşağıdan yukarıya doğru çıkan bir 

haber/veri akışını doğurduğu yönündeki bir gözlemi hatırlatmak gerekir. Bu görüşe göre 

anlık haberler, paylaşım yapanların sosyal ağıyla sınırlı kalıp ham veri olarak unutulup 

giderken, veri gazeteciliğinde bir takım beceriler yoluyla sözgelimi Google’da yapılan 

milyonlarca taramalar, Skype aracılı anında bağlantılarla akış halindeki veriler ayıklanıp 

bir kaynak olarak işlenebilir (Dağ, 2015: 16). Fakat bu gözleme karşın, kamusal veya 

bireylerle ilgili özel verilerin devletler/hükümetler/siyasal kuruluşlardan edinilen veya 

büyük şirketler tarafından satın alınan büyük veri setlerinin kullanıldığına (Lewis ve 

Westlund, 2015: 459; Anderson, & Horvath, 2017) dikkat çekilir. 

Bu bağlamda ikinci kategorideki haber kaynaklarıyla bağlantılı sorun alanları; a) 

gazetecilerin çeşitli verileri ‘güvenilir’ buldukları resmi geleneksel kaynaklardan 

genellikle edinerek kullanabilmeleri, b) güç sahibi haber kaynaklarının 

(hükümetler/bürokratik kurumlar gibi) açık veriyi “yukarıdan aşağıya” doğru hiyerarşik 

bir akış içerisinde sağlayabilmeleri ve c) kendi avantajlı alanlarını genişletici türden 

verileri yayınlayabilmeleri, fakat sorumlu oldukları meselelerle ilgili olanları kamudan 

saklayabilmeleri, bunlarla birlikte d) binlerce veri setinin herkesin incelemesine açık 

kılınamazken şirketler tarafından ticari amaçlarla kullanılabilmesi, böylelikle e) veri 

erişiminin düzensiz olması yanında f) ayrıca yayınlanan verilerin kamuyla alakasının 

belirsiz veya ilgisiz olabilmesi şeklinde sıralanabilir. Nihayetinde veri gazeteciliği hızla 

popüler kazansa da, yukarıda belirtilen hususlar nedeniyle bu alanın gazetecilik içindeki 

küçük bir uzman azınlığın faaliyeti olarak kalmaya devam edebileceği iddia edilir 

(Stoneman, 2015: 1-2, 24). 

Verilerin bağlam ve kaynaklarının sorgulanması ve olguların teyit edilmesi gibi 

çözüm önerileri getirilse de, yukarıda haber kaynaklarıyla ilgili yer verilen problemler 

“veri gazeteciliğinin demokratikleştirici gücü” iddiasıyla birlikte düşünüldüğünde 

dikkat çekicidir. Ayrıca bazı veri gazeteciliği örneklerinin resmi kaynaklara bağımlı 

doğaları nedeniyle araştırmacı gazeteciliğin demokratikleştirici yeni ve dijital bir türü 

olmasından ziyade derinlikten uzak, resmi kaynaklara bağımlı ve yüzeysel bir anlatı 

olarak ortaya çıktıkları (Narin, vd., 2017: 225) ileri sürülür. Hatta bu yeni gazetecilik 

türünün egemen haber söylemini hevesle benimsemiş olabileceği savunulur. Örneğin 

İngiltere’de veri gazeteciliğinin ana akım medya pratiklerine etki düzeyini belirlemek 
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amacıyla ülkedeki yaygın (ulusal) ve pazar gazetelerinde veri gazeteciliği kullanım 

durumuna dair yapılan bir içerik analizi çalışması bu yöndeki argümanları içerir. 

Haberler, başta devlet kurumları olmak üzere büyük ölçüde kurumsal kaynaklara 

dayalıdır. Veri kaynakları genellikle hükümet, tüzel kişilikler, kar amacı gütmeyen 

gruplar ve akademik kuruluşlar dâhil araştırma kurumları, Birleşmiş Milletler (BM) gibi 

uluslararası kuruluşların çeşitli ajanslarıdır. Bununla birlikte gazetelerin kendi özel 

kaynaklı haberleri de söz konusudur. Birleşik Krallık’ta veri gazeteciliğinden kısmen 

yararlanıldığı, ancak kapsamlı bir kullanıma dair güçlü bir kanıt olmadığı belirtilir. 

Sadece, Guardian gazetesi bu gazeteciliğin örneklerini daha fazla sergiler. Fakat popüler 

gazeteler genellikle veri gazeteciliğinden daha az yararlanır. Sonuçta veri gazeteciliği 

büyük ölçüde yüzeysel ve kurumsal kaynaklıdır. Dikkate değer görülmez (Knight, 

2015: 55-59, 64-70). Öte yandan gazetecilerle birlikte herkesin büyük veriye ulaşma 

imkânının eşit olmaması ve algoritmaları oluşturanların güç sahipleri olması yüzünden 

gazetecilerin verileri yalnızca seçkin/güçlü kaynakların çıkarlarına hizmet edecek 

şekilde kullanabilme tehlikesi söz konusudur (Narin, vd., 2017: 223). Ayrıca verinin 

kamuya açılarak sunulmasıyla (açık veri) veri haberciliğinde hesap verilebilirlik 

(accountability) bir nebze sağlansa da, “tarafsız” olarak addedilen verinin hazırladığı 

“demokratik sahanın manipülasyona açıklığı” ve “verinin niteliğine bağlı olarak 

gazetecinin oynadığı rolün sınırlandırılması” nedeni, “hakikati kutsayan pozitivist 

yaklaşımı bir noktada” sorgulatır (Doğu 2015: 192). Bunun dışında ve ötesinde 

gazetecilerin karar verme görevini üstlenen algoritmaların toplumdaki çoğunluk ve 

azınlıkları gerçekten temsil edip etmeyeceği sorusu da ortaya çıkar (Narin, vd., 2017: 

223). 

Veri gazeteciliği açısından üçüncü kategorideki sorun alanı mülkiyet ve kontrol 

ilişkilerinin değişimiyle ilişkilidir. Veri gazeteciliğinin kâr amacı gütmeyen bir yapıda 

yürütülüp yürütülemeyeceği bir tartışma konusudur. Birçok yazara göre, şu anda 

“sadece halkın gerçekleri görmesi amaçlı yürütülen veri gazeteciliği çalışmaları 

(wikileaks, swissleaks vb.) ilerleyen dönemlerde değişikliğe uğrayacaktır. Bu, sonuçta 

veri gazeteciliğinin büyük medya kuruluşları, vakıflar ya da çıkar amaçlı kesim/kişilerin 

kontrolüne girmesi ve verilerin manipüle edilmesine yol açacaktır.” (Aslan, vd., 2016: 

68). 
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Veri haberciliğinde medya kuruluşların kurumsal yapısı, habercilik kültürü ve 

yaklaşımı yanında bazı uygulamalar ve pratikler dördüncü sorun alanına işaret eder. 

Medya kuruluşları ve haber merkezlerinde; a) veriyi bulma, temizleme, analiz etme ve 

görselleştirmenin büyük oranda uzmanlaşmış özel bir beceri olarak görülmesi, b) özel 

bir veri gazetecisi veya veri gazeteciliği ekibi kurabilecek kaynaklara sahip 

olunmaması, c) geleneksel gazetecilik rutinlerinin etkisiyle gazeteciler üzerindeki 

zaman baskısının veri odaklı haber üretimini aksatabilmesi, d) teknik beceri eksikliği, e) 

kültürel etkenlerle birlikte gazetecilerin veri analizinde sayısal altyapılarının yetersiz 

kalabilmesi, f) veri gazeteciliğinin yönetilebilir kılınamaması ve g) gazetecileri eğiterek 

veri gazetecilerini teşvik etmekteki başarısızlıklar, h) hız kültürü, zaman baskısı ve 

beceri eksikliği vs. sebepler yüzünden veri kullanımı ve hikâye anlatımında 

görselleştirme araçlarından yararlanılamaması, i) bu tür gazeteciliğe yatırımın pahalı ve 

getirisinin düşük görülebilmesi şeklinde çeşitli engel ve zorluklar vardır (Rogers, vd., 

2017). 

Bu türle ilgili beşinci sorun alanı yeni medya ortamında internet gibi dijital 

platformların içinde düğümlenir. İnternet teknolojileriyle birlikte gazetecilik ve görsel 

düşünme yetilerinin yakınsadığı bir habercilik türü olarak veri gazeteciliği yaygınlık 

kazanmış ve büyük veri olgusu bu tür gazeteciliği destekleyen önemli bir etmen 

olmuştur (Narin, vd., 2017: 231). Ancak bu tür dijital ortamlarda gazetecilerin elde 

ettikleri veri ve kaynağına şüpheyle yaklaşmaları, verileri farklı kaynaklardan 

doğrulamaları, ürettikleri haber içeriklerini okuyucuların daha iyi anlayacakları şekilde 

görsel tasarımını gerçekleştirmeleri ve veri ile oluşturdukları haber hikayelerini nasıl 

şekillendirip sınırlayabileceklerinin bilincinde olarak haber yayınlamaları (Dumanlı 

Kürkçü, 2018: 103) önerilir. Ancak internet ortamında gazeteciler üzerinde hız baskısı 

ve eğitimli/donanımlı çalışan sayısında eksiklik veri gazeteciliğinin gelişim ve 

yaygınlığı açısından olumsuz etki yaratır (Narin, vd., 2017: 231). 

Türkiye’de medyanın mevcut ekonomi politik durumunun veri odaklı habercilik 

etkinliklerini etkilemesi (Erol ve Işıklı, 2019: 161) ile veri gazeteciliği açısından açık 

kaynakların sınırlı olması (İrvan, 2017) ve kamunun açık veriyle henüz yeterince 

tanışmamış olması (Doğu 2015: 193) çerçevesinde, 1- geleneksel medyanın veriye karşı 

ilgisini sürdürememesi, 2- yurt dışındaki geleneksel medya kuruluşlarının veri haberleri 

için özel birimler kurmaları gibi denemelerin Türkiye’deki medya organları tarafından 
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yeterince yapılmaması (Erol ve Işıklı, 2019: 161) veya 3- veriyle ilgili yaptıkları 

çalışmaların çoğunlukla deneysel ve süreksiz nitelikte oluşu (Doğu 2015: 193), 4- 

saydamlık hususunun politika haline getirilememesi nedeniyle veri gazeteciliğinin 

yaygın bir şekilde uygulanmadığı ve ülkemizde gelişime açık olmadığı (İrvan, 2017) 

söylenebilir. 27 

2.3.5.2.2.4. Bir Alternatif: Eleştirel Medya-Okur Yazarlığı 

Çevrimiçi ortamda bireylerin aradıkları haberleri bulmaları “enformasyon yükü 

algısına” karşı kesin bir çözüm yolu değildir. Bir taraftan medya, insanların 

“enformasyon/bilgi bombardımanı” altında kalmasına yol açarken, diğer taraftan kişisel 

düşünceler ve yorumlar aracılığıyla içerik üretimini sürdürür (Önal, 2016: 277). 

Özelikle yeni medya ekolojisinde bireyler enformasyona ulaşabilme, etkileşim 

kanallarını daha aktif kullanabilme yanında günümüzde yöndeşme kavramı sonucu 

sınırları belirsizleşen ve teknolojik özellikleri bakımından iç içe geçen farklı medya 

türleri aracılığıyla çok çeşitli ve farklı formlarda medya metninin üretilmesi ve bireylere 

sunulması gibi çeşitlilikler, aynı zamanda nicel olarak inanılmaz bir miktarda 

enformasyon yığını üretimine işaret eder. Medya tüketiciliği bağlamında artık 

enformasyona erişmekten ziyade mevcut enformasyon yığını içinde nitel yönden 

kullanışlı ve geçerli verileri ayırt etmek bireyler için en önemli sorun haline gelir 

(Yılmaz ve Taylan, 2016: 291). Öte yandan sosyal medya gibi ortamlarda kişiler 

dikkatlerini sadece haberlere verseler dahi, aynı anda çeşitli kişilerden dijital türde 

mesajlar (arkadaşlar, aile bireyleri vs.), beğeniler ve özelleştirilmiş reklam gibi 

içeriklere maruz kalabilirler. Bu durumda çeşitli iletişim kaynaklarıyla etkileşim halinde 

olurlarken aynı zamanda aşırı enformasyon yükü algısına daha yoğun bir şeklide 

kapılabilirler (S. K. Lee, Kim ve Koh, 2016: 8). Ayrıca sürekli akış halindeki “son 

dakika” haberleri gibi içerikleri kapsayan çevrimiçi ortamlarda bulunmaları ve hızlı 

başlıklarla sunulan haberleri sürekli edinmeleri, ihtiyaçlarını karşılayan ve yaşamları 

için değer ifade eden çeşitli iletileri edindikleri anlamına gelmez (Associated Press, 

                                                            
27 İrvan’a göre Türkiye’de veri gazeteciliğinin gelişememesinin örneklerinden biri 2012 yılından beri 
düzenlenen “Veri Gazeteciliği Ödülleri” için çeşitli ülkelerden yapılan başvurularda Türkiye’nin sırasıdır. 
ABD'den 507, Britanya'dan 266, Almanya'dan 106, Fransa'dan 86, Avustralya'dan 70 başvuru yapılırken 
Türkiye'den sadece 7 başvuru vardır. Hatta başvurulardan 1’i de Türkiye’de yaşayan Mısırlı bir gazeteci 
tarafından yapılan Mısır siyasetine ilişkin bir projedir (İrvan, 2017). 
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2008: 47). Ancak medya içeriklerine karşı onları kapatarak verilecek bir tepki de 

sağlıklı bir tercih olmayacaktır. Zira medya kültür ortamımızın merkezine yerleşmiştir 

(Hıdıroğlu, 2020: 172). Bireylerin kültürün bir parçası olan medyadan kendilerini 

soyutlamak yerine onu bilinçli bir şekilde kullanabilecek ve ilettiği mesajları 

süzebilecek hale gelmeleri önem kazanmıştır (Önal, 2016: 273). Pentina ve Tarafdar’a 

göre ise, enformasyon yükü algısıyla başa çıkma stratejileri çerçevesinde özellikle yeni 

medyada güncel haberlerin algılanması ve anlamlandırılarak yurttaşlık bilgisi veya 

eylemine dönüşümü yeni medya kullanım yeteneklerine bağlıdır (Pentina ve Tarafdar, 

2014: 215). Dijk’e göre, her ne kadar dijital medya çeşitli olanaklar sunsa bile, insanlar 

eşzamanlı olarak daha fazla ve daha iyi seçimler yapmadıkları sürece bu araçları 

kullanamazlar. Dijital kaynakların aşırı bolluğu içerisinde kaliteyi yakalayabilmek için 

giderek artan derecede seçici ve eleştirel olunması gerekir. Dijk, bu seçiciliğin bir 

yazılımda programlanamayacağını belirterek, insanların deneyim ve eğitim yoluyla bu 

nitelikleri kendi kendilerine geliştirmek zorunda olduklarını hatırlatır (Dijk, 2018: 305-

307).28 “Üretilen ve iletilen bilgi miktarının eksik, yanlış, düzensiz, tutarsız veya 

ilişkisiz bir halde akışı bilgi kirliliğine yol açmaktadır. Doğru ve yanlış bilginin aynı 

anda alınması kişileri yanıltmaktadır. Kaynakları doğru seçmeyi, gereken kaynakları 

kullanmayı, soruları yanıtlamayı, eksikleri tamamlamayı, yansız olmayı, içeriği eksiksiz 

hazırlamayı ve bilgiyi ilişkilendirmeyi öğrenmek gerekmektedir.” (Önal, 2016: 277). 

Ayrıca önemli bir enformasyon kaynağı olan medyanın içeriklerine eleştirel yaklaşmak 

önemlidir (Küçük Durur, 2020: 192). 

Bu süreçte haber tüketicilerinin eleştirel olması gerekliliği yanında, haber 

kuruluşlarına da çeşitli görev ve roller atfedilir. Haber üreticilerinin, özellikle haberi 

faydalanmak amacıyla kullanan ve habere karşı bilinçli bir tutum sergileyen 

izleyici/tüketicileri birbiriyle yeniden etkileşime sokacak türde yenilikçi biçimler 

                                                            
28 Yazar bu şekildeki önerisini tezin daha önceki bölümlerinde açıklanan “bilgi piramidi” içerisindeki 
süreçlere dayandırır. Piramidin en altında ve en geniş basamağını oluşturan “veri” de olduğu gibi, yeni 
medyada muazzam miktarda enformasyon sunumu yüksek nitelikli bir bilgi aktarımı anlamına gelmez. 
Çünkü dijitalleşme sürecinde enformasyon genellikle geçici öneme sahip veya bazen değersiz olabilir. 
Olgular ve şeylerin nasıl işlediğini ve bunları nasıl kullanabileceğimizi neden-sonuç ilişkileri oluşturarak 
anlatan bilimsel bilgi ve piramidin en uç kısmında daha derin bir deneyimi temsil eden “bilgelik” 
hususlarının aksine; dijital medyayı kullanan bir kişi piramidin en altına indikçe bitler ve baytlardan 
meydana gelen niceliği yüksek veya kalitesi düşük enformasyonu edinebilir. Fakat piramidin tavanına 
yaklaştıkça yükselmek giderek zorlaşır. Bu nedenle “veri dumanı” veya “aşırı enformasyon 
yüklemesinden” bir sonraki adımı atabilmek gerekir. Bu husus dijital medya kullanımının daha üstün bir 
enformasyon niteliğine erişilmesini garanti etmediğini gösterir (Dijk, 2018: 305-307). 
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tasarlamaları ve bu kitlenin daha derin haber içeriğine erişmesini mümkün kılmaları, 

bunun için daha kolay araç ve yöntemler sunmaları önerilir (Associated Press, 2008: 

49). Haber medyası şirketlerinin daha yararlı ve alakalı haberler üretmesi için aynı 

zamanda örgütsel süreçlerini yeniden yapılandırmaları bir gereklilik olarak vurgulanır 

(Song vd.,2016: 15). Hume, haber örgütlerinin insanların gazeteciliğin nasıl olması 

gerektiğini anlama, medya seçenekleri arasından değerlendirmeler yapabilme ve bir 

yurttaş olarak kamu hayatına katılma konusunda yardım edebileceğini söyleyerek “Bu 

çabalara girmedikleri takdirde gazetecilik enformasyon otoyolunda bir yol kazasına 

uğrayıp ölmesi işten bile değildir.” (Hume, 2000: 240) yorumunda bulunur. Ancak 

Rigel’e göre, medyanın eğitim işlevi “duyarsızlaştırma ve sorgulamadan kabul edilmiş 

bir dünyayı medyanın kısıtlı kelime haznesiyle yeniden üretmeye” yol açar (Rigel, 

2000b: 72). Postman ve Steve de, insanların haberi sağlayanların politik inançları ve 

ekonomik durumları hakkında bilmesi gereken hususlar olduğunu hatırlatırlar (Postman 

ve Steve, 1996: 24). Medyanın çoğaldığı ve karesinin oranında arttığını belirten 

Umberto Eco’ya göre ise günümüzde herkes KİA’ların ne olduğunu bilerek içerikleri 

seçse de, medya denetlenmesi olanaksız bir ileti yumağıdır. Eco’ya göre ‘seçim’ 

yapabilme, kullanıcıların ‘özgür bir birey’ konumuna geldiğini göstermediğinden, 

“…ancak O’na özgür ve bilinçli bir birey olmasını öğretmenin yöntemi” değişmiştir 

(Eco, 2014: 187). Ayrıca insanların medyada belli olayların ‘neden önemli’ kabul 

edildiğini bilebilmeleri ve kendi düşünceleriyle kıyaslayabilmeleri gerekir (Postman ve 

Steve, 1996: 24). 

Bu durumda izleyici/okur/dinleyici/takipçi/kullanıcı olarak adlandırılan bireylerin 

medya ve habere karşı ‘eleştirel ve bilinçli’ olması gerekliliği sadece enformasyon yükü 

algısına karşı bir çözüm olarak değerlendirilmez. Aynı zamanda buna yaşamsal ve 

işlevsel önem atfedilir. Nitekim “Okyanus kıyısında oturuyorsanız, suya set 

çekemezsiniz, yüzmeyi öğrenecekseniz.” şeklindeki bir İspanyol atasözünden yola 

çıkılarak teknolojinin debisinde “yüksek akışına kapılmış” insanların veri, enformasyon, 

ileti ve bilgi selinin içinde gidecekleri yönü bilerek davranmayı öğrenmeleri gerektiği 

söylenebilir (Rigel, 2000b: 87).  

Bu noktada ilk defa 60’lı yılların başında eğitim bilimi alanında kullanılan, basın-

yayın ve iletişim bilimi, sosyoloji, psikoloji, sanat ve kültür bilimleri çerçevesinde önem 

kazanan ve toplumsal iletişim bağlantılarının kurulmasında medyanın sahip olduğu 
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pedagojik-kuramsal önem açısından iletilen bilginin, bilincin ve eylemin uygulamalarını 

içeren medya pedagojisi (Alver, 2004: 2)  açısından bireylerin medya okuryazarı olarak 

eğitilmeleri ve medya okuryazarı şekline dönüştürülmeleri gerekir (Tokgöz, 2010: 154). 

“Medya okuryazarlığı; yaygın kabul gören tanımıyla, çeşitli türden (görsel, işitsel, 

basılı, vb.) medya mesajlarına erişebilme, erişilen medyaları eleştirel bakış açısıyla 

çözümleyip değerlendirebilme ve kendi medya iletilerini üretebilme becerisidir.” 

(https://www.medyaokuryazarligi.gov.tr/, 11.10.2016). Medya kaynaklarını izleme, 

kullanma, bırakma, seçici olma veya farklı herhangi bir tercihte bulunma medya 

okuryazarlığıyla ilişkilendirilebilir (Önal, 2016: 266). Okuryazarlık kavramı, bir takım 

yazılı sembollerden oluşmuş metinleri anlama ya da kavrama becerisi olarak eğitim 

yoluyla kazanılır (Küçük Durur, 2020: 193). Önal ise bilgi ve medya okuryazarlığına 

bağlı olarak kişilerin bilgisayar okuryazarlığı, ifade özgürlüğü okuryazarlığı, internet 

okuryazarlığı, kütüphane okuryazarlığı, dijital okuryazarlığı, e-okuryazarlığı, gazete 

okuryazarlığı, dijital okuryazarlığı, oyun okuryazarlığı, televizyon okuryazarlığı, haber 

okuryazarlığı ve benzeri becerilere sahip olması gerekmektedir.” şeklinde medya okur-

yazarlığının yelpazesini genişletir. Ayrıca, “….medya okuryazarlığı alınan mesajlardaki 

bilgi, eklenen yorumlar, ilgi duyulanlar ve gereken bilgiler arasında akılcı 

değerlendirme yapmayı öğreterek bilgi kirliliğine karşı durmayı sağlamaktadır. 

Topluma bilgi ayıklama, gruplara anlatma, tartışma, yazma, çizme, yanıltıcı 

düşüncelerden sakınma, konunun hızlı değerlendirilmesi, doğru karar verme, öğrenme 

ve hatırlama gibi zihinsel becerileri kullanarak bilgiyi temizlemeyi sağlayan becerileri 

kazandıran, medya okuryazarlığıdır.” (Önal, 2016: 267-277) diyerek konuyu genel 

anlamda “bilgi” kavramı çerçevesinde değerlendirir. Diğer yandan enformasyon ve bu 

enformasyonu üreten farklı türlerde medyaya dair okuryazarlık, küreselleşme ve 

teknolojik gelişmeler sonucu ortaya çıkmış çeşitli okuryazarlık kavramlarının tamamını 

kapsayan bir beceriler bütünü olarak yorumlanabilir. Bireylere enformasyonu yalnızca 

okuyup yazabilen değil, aynı zamanda yorumlayabilen ve kullanabilen bir rol biçilir 

(Yılmaz ve Taylan, 2016: 292). Ancak medya okuryazarlığı aynı zamanda eleştirel 

düşünme ve takdir etme kadar yakın, küresel kültürü, söylem ve icatlardan çıkarsama 

yetisidir. Medya okur-yazarlığının amacı taraflılık ve temsil edilmeme gücü etkisiyle 

haberin; medya formlarında gerçekliğin inşa edilebilme aracı olarak kullanıldığının 

farkında olan etkin katılımcılar yaratmaktır (Tokgöz, 2010: 154-155). Bu yüzden medya 
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okuryazarlığı dışında yukarıda sıralanan çeşitli okuryazarlıklar tek başına yeterli olmaz. 

Sözgelimi, interneti doğru kullanarak aranılan enformasyon veya bilgiyi doğru bir 

şekilde bulmak için ‘İnternet Okuryazarı’ olmak yeterli değildir. Aynı zamanda eleştirel 

içerik analizi, internetokuryazarlığıyla birlikte medya okuryazarlığı eğitimi hayatidir 

(Önal, 2016: 271). Öte yandan konu sadece genel anlamda ‘kirli bilginin temizlenmesi 

ve işlevsel kılınması’yla sınırlı kalmaz. Aynı zamanda, metinleri anlamanın ötesinde 

metinlerdeki ideolojik anlamlandırma ile metnin üretim süreci ve dolaşımda olduğu 

bağlamı sorgulamayı ifade eden eleştirel nitelikteki okuryazarlık becerisi için eleştirel 

pedagoji gerekir (Küçük Durur, 2020: 193). Çünkü günümüz medya ekolojisinde çeşitli 

türdeki medya iletileri nicel olarak çoğalıp niteliksizleşmekle kalmaz. Aynı zamanda 

her türden eşitsizlikler ve şiddet meşrulaştırılarak normalleştirilir. Geleneksel kültürel 

ve toplumsal normların da yerinden edilmesiyle birlikte gençler ve çocuklar başta olmak 

üzere medya metinlerini tüketen her birey mental ve duygusal zeka okuryazarlık 

düzeyleri ölçüsünde bu olgulardan etkilenirler (Yılmaz ve Taylan, 2016: 288). 

Bu çerçevede medya okuryazarlığı bireylerin; 

a) medya metinlerini çözümlemeleri ve medya metinlerine eleştirel gözle 

bakmalarını, 

b) medya metinleri içindeki siyasal, toplumsal, ticari kaynakları, kültürel 

çıkarları ve içerikleri belirlemelerini, 

c) medya mesajlarıyla sunulan iletileri ve değerleri yorumlamalarını, 

d) gerçek gereksinimler ve amaçları değerlendirmeye dayanan belirgin medya 

mesajlarını ayrıştırabilmeleri, 

e) çok çeşitli formatlarda medya mesajları hazırlama, bilgi ve yetileri hedef 

kitlelere dağıtarak, ulaştırabilme yetkinliklerinin geliştirilmesini ve 

öğrenilmesini sağlar (Tokgöz, 2010: 154-155). 

f) Ayrıca kavram günümüz medya ekolojisinde üretici ve tüketici arasındaki 

makasın daraltılması kadar demokratik süreçlere katılım bakımından da 

giderek daha fazla önem kazanır (Yılmaz ve Taylan, 2016: 293). 
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“Medya okuryazarlığı” okullarda ders olarak verilir (Kırık, 2017: 258).29 Ancak 

bu husus yeterli görülmez ve çeşitli şekillerde sorgulanır. Yeni medya ortamına dayalı 

olarak geliştirilen bir görüşe göre teknoloji alanındaki olumlu gelişmelere karşın “yeni 

medya ile okurların yeterince haberdar ya da bilgi kılınabilmesi” konusunun oldukça 

muğlak olduğu (Törenli, 2005: 205), sosyal medya gibi ortamlardaki içerikler 

bakımından kitlelerin aydınlatılması gerektiği ve bu yüzden “medya okuryazarlığı” 

dersinin yeni iletişim ortamındaki içeriği aktarabilmede yetersiz kaldığı ileri sürülür 

(Kırık, 2017: 258). İlköğretim, lise ve üniversite eğitiminde ‘dijital okuryazarlık’ gibi 

derslerin yer alması büyük önem taşıdığı vurgulansa da (Çepni Şener, 2019: 927-929) 

özellikle Türkiye’nin geleceğini oluşturacağı öngörülen gençler için medya 

okuryazarlığı dersinin biçimsel olarak değiştirilmesi önerilerek “Sosyal Medya 

Okuryazarlığı” dersinin verilmesinin daha olumlu katkı sağlayacağı (Kırık, 2017: 258) 

belirtilir. 

                                                            
29 Türkiye’de medya okuryazarlığı kuramsal anlamda uzun süre üzerinde çalışılan konu olmuştur (Önal, 
2016: 267). Bu konudaki ilk somut adım, 2006 yılında RTÜK ile Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve 
Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından “Orta Öğretim Kurumlarına Medya Okuryazarlığı Dersi 
Konulmasına Dair İşbirliği Protokolü”nün imzalanmasıdır. “İlköğretim Seçmeli Medya Okuryazarlığı 
Dersi Öğretim Programı” 31 Ağustos 2006 tarihinde MEB Talim ve Terbiye Kurulunda görüşülerek 
kabul edilmiştir. Bu doğrultuda, 2006-2007 öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen 
beş pilot ilde medya okuryazarlığı dersi okutulmaya başlanmış, 2007-2008 eğitim-öğretim yılından 
itibaren ilköğretim okullarının 6. 7. ve 8. Sınıflarında seçmeli ders olarak okutulmaya başlamıştır. RTÜK 
tarafından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının desteğiyle 30 Haziran – 01 
Temmuz 2012 tarihleri arasında Ankara’da düzenlenen “Medya Okuryazarlığı Çalıştayı”nda, Medya 
okuryazarlığı dersinin, uygulama ağırlıklı olarak (medya analizi ve üretimi) planlanıp yürütülmesi, 
‘Yaşam boyu öğrenme’ kapsamında medya okuryazarlığı eğitiminin, öğrenci öğretmen aile üçgeninde ele 
alınması, konuyla ilgili paydaşların (kamu kuruluşları, STK’lar, medya kuruluşları, sendikalar vb..) ve 
öğretmenlerin, katılımcı bir anlayışla sürece dahil edilmesi öngörülmüştür 
(https://www.medyaokuryazarligi.gov.tr/, 11.10.2016). Fakat Türkiye’de Medya Okuryazarlığı 
uygulamaları başlangıcından günümüze kadar aldığı yol bakımından oldukça iyi niyetli bir proje olarak 
değerlendirilmekle birlikte, henüz beklenen etki ve çıktıların ortaya konulamadığı ileri sürülür. Söz 
konusu projenin, planlama ve uygulama aşamalarında öğrenci ailelerini sürecin dışında bıraktığı belirtilir. 
Projenin, etkin medya okuryazarlığının sacayaklarını oluşturan okul, aile ve öğrenci unsurlarının 
bütünselliğini göz önüne almadığı iddia edilir. Bu yüzden medya okuryazarlığı hareketinin yalnızca 
çocukları medyanın zararlı etkilerinden koruma anlayışıyla sınırlanmayarak hâlihazırda uygulanan 
projedeki eksikliklerin giderilmesi ve projedeki paydaşlar ve sorumluluk alanlarının güncellenerek 
genişletilmesi önerilmiştir. Ayrıca mevcut proje yetişkin eğitimi, eğiticilerin eğitimi gibi konulara yönelik 
diğer proje ve uygulamalarla desteklenerek medya okuryazarlığı ve teknoloji okuryazarlığı gibi 
kavramların günümüzdeki küresel gelişmeler ekseninde yurttaşlık bilinci edinme ve toplumsallaşma 
sürecinin temel ve önemli parçaları olarak görülmesi gerekliğine işaret edilmiştir. Medya okuryazarlığı 
eğitiminin sadece ilköğretim aşamasıyla sınırlı tutulmaması, bireyin medyayla hayat boyu etkileşim 
içinde olduğu düşünülerek medya okuryazarlığı eğitiminin öğrenim hayatının ilerleyen aşamalarında da 
sürdürülmesi tavsiye edilmiştir (Yılmaz ve Taylan, 2016: 318-322). Öte yandan okul öncesi eğitim 
dönemini kapsayacak bu süreç içerisinde aileler ve eğitimcilerle işbirliğinin yanı sıra konuyla ilgili medya 
çalışanları tarafından kamu spotları, kısa filmler ve belgeseller hazırlanabileceği, 
araştırmacılar/akademisyenler tarafından medya eğitimi konusunda seminer, kongre, ve toplantılar 
düzenlenebileceği, kamu kurum/kuruluşları tarafından okullarda gerekli teknik donamının teminini katkı 
sağlanabileceği yönünde de öneriler bulunulmuştur (Karakoç ve Bozkurt Avcı, 2013: 150). 
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Diğer bir görüş ise, “genel bir entelektüel seviye ve yurttaşlık bilinci kazandırmak 

üzere genç bireylere eğitim ve sosyalizasyon süreçleri içinde adım adım medya 

okuryazarlığı süreçlerinin öğretilmesi, içselleştirilmesi ve pratikleştirilmesi yerine, 

Türkiye’de ve dünyanın pek çok yerinde uygulanan medya okuryazarlığı projelerinin 

yalnızca ve özellikle çocukları medyanın zararlı etkilerine karşı korumacı mantık 

üzerine temellendirildiği görülmektedir. Oysa özellikle güncel kuramsal tartışmalar 

ışığında, yalnızca korumacı anlayışa dayalı medya okuryazarlığı projelerinin bireysel 

beceri, kültürel bilgi ve teknolojik tasarımı ilişkilendirmeyen tek boyutluluğu nedeniyle 

eleştirilmekte olduğu görülmektedir.” (Yılmaz ve Taylan, 2016: 298) şeklindedir. Bu 

görüş, eğitim ve ders müfredatının çerçevesinden ziyade daha verimli ve etkili bir 

sürecin gerekliğini söz konusu eder. 

Haber olgusu özelinde ise, tüm KİA’lardaki haberleri doğru ve eleştirel bir şekilde 

değerlendirebilme bakımından ve “okur-yazarlık” süreçlerini de içerecek biçimde çeşitli 

öneriler ortaya atılmıştır. Zira Bennett’a göre, “iyi bilgilenmek” çok fazla gazete 

okumak veya televizyon seyretme demek değildir. Yazar, “şayet insanlar…anlarlarsa, 

bu onlar için büyük bir fark sağlayabilir. Bu, anılanlardan ve diğer kaynaklardan gelen 

enformasyonun eleştirel bir gözle deşifre edilmesi anlamına gelir. Daha iyi bilgilenmiş 

hale gelmek, günün yalıtılmış olaylarının kim, ne, nerede, ne zaman ve nasılını 

hatırlamaktan daha fazlasını gerektirir.” der. 

Haber olgusu açısından daha eleştirel bir okur/izleyici/dinleyici/takipçi olmaya 

yardımcı olabilecek şekilde Bennett tarafından “rehberlik ilkeleri” adını verdiği öneriler 

dikkate alınmayı gerektirebilir. Rehberlik ilkelerine göre haber tüketicilerinin; 

“1. haberlerdeki şablonların, hileli tanımların ve standart konu formüllerinin 

kullanımının anlamaları ve ayıklamaları, 

2. umulmadık gerçeklere dikkat etmeleri, 

3. devredeki haber kontrolünün işaretlerini tanımaları, 

4. sadece partizanca tutumları destekleyen iddialar hakkında eleştirici olmaları, 

5. başka enformasyon kaynakları arayıp bulabilmeleri ve değişik iddialar üzerinde 

bağımsız kontroller yapabilmeleri gerekir.” (Bennett, 2000: 393-403). 
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Konuya televizyon haberleri özelinde yaklaşan Postman ve Steve’a göre bir 

izleyicinin haber programıyla herhangi bir karşılaşmasında kullanabileceği çözümsel 

donanımın temeli olan üç ilke vardır. 

1- “Kim ne söylerse söylesin aslında öyle değildir”: Olayların dünyasıyla, onları 

anlatan sözcüklerin dünyası farklıdır. Bir olayın her sözlü tarifi için birçok 

seçenek mevcuttur. İzleyicinin bir telelevizyon haber programında konuşulan 

sözcüklerin meydana gelenleri tam açıkladığını sanmaması gerekir. 

2- “Dil ayrışmanın farklı düzeylerinde etkili olur”: Bir olayı tanımlama amacı 

olan dil düzeyi, bir olayı değerlendirme amacı olan dil düzeyi ve bir olayın 

bilinen temelinden bilinmeye ulaşma amacı olan dil düzeyi vardır. 

3- “Neredeyse her sözcüğün çağrışımsal anlamları vardır”: Dil duygu yüklü 

olma, bir tavrı ve yargıyı içerme eğilimindedir (Postman ve Steve, 1996: 83-

87). 

Bu çerçevede söz konusu 3 (üç) ilke; a) olayların gerçeği ile olayları anlatan 

sözcüklerin farklılığı, b) dil farklılığı ve c) sözcüklerin çağrışımsal anlamları şeklinde 

özetlenebilir. 

Haber izleyicilerinin TV haber programları başta olmak üzere diğer haber 

türleriyle ilişkilerini düzenlemeleri için yararlı olabilecek 8 (sekiz) öneri ise şöyledir: 

1- Haber programlarıyla karşılaşıldığında haberin önemi ve anlamını 

değerlendirmek ve yönlendirilmemek için güçlü bir fikir ve net bir ilkeye 

sahip olunmalıdır. Bu duygunun nasıl geliştirileceği çok karmaşık olsa da, 

aile yapısı ve eğitim bu konuda önemli rol oynar. 

2- Bir TV haber programının “gösteri” olduğu bilinerek izlenmelidir. Haber 

reklam almak için izleyiciyi bir araya getiren bir metadır. Bir eğlence (ya da 

en azından tiyatro) biçiminde iletilir. 

3- Reklam iletileri ile haber içerikleri arasındaki çelişkiler gözlemlenmelidir. 

4- TV istasyonlarını mülkiyeti bulunduran şirketler ve sahiplerinin ekonomik ve 

politik tutumları bilinmelidir. 

5- Haber bültenlerinin diline dikkat edilmelidir. Görüntüden çıkarılan anlam, 

görüntünün yorumlanmasıyla belirlendiğinden söylenenler incelenmelidir. 
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Ayrıca habercilerin soruları eğilim ve varsayımlarını yansıttığından, sorulan 

sorulara dikkat edilmelidir. 

6- İzlenilen TV haberi miktarının en az üçte biri azaltılmalıdır. Çünkü TV 

haberleri önemli haberlerden daha ziyade cinayet, oburluk, kıskançlık 

öyküleri içerir. Normal günlük hayatı yansıtmaz. 

7- İzleyiciler, sahip olmak için zorlandıkları fikirlerin üçte birini azaltmalıdırlar. 

8- Çocuklara TV haber programını nasıl izlemeleri gerektiğine dair öğretim 

verilmesi için eğitim kuruluşları (okul) ve eğitimciler (öğretmenler) arasında 

farkındalık yaratılmalıdır (Postman ve Steve, 1996: 127-132). 

Medyaya ve haber gibi enformasyonlara karşı bilinçli ve eleştirel bir bakışla 

yaklaşabilme, değerlendirebilme ve haber içeriklerinden doğru bir şekilde 

faydalanabilme üzerine medya pedagojisi ve medya okur-yazarlık önerileri sadece 

geleneksel ortamlarla sınırlandırılamaz. Günümüzde sosyal medya gibi çevrimiçi 

ortamdaki içeriklere karşı haber tüketicilerinin nasıl bakması ve neler yapması 

gerektiğine dair çeşitli çözüm önerileri sunulur. Öte yandan sosyal medya üzerindeki 

enformasyon akışı ve bombardımanı her gün hızla artarken, dolaşım halindeki 

içeriklerin elden geldiği ölçüde doğrulanmaya çalışılması bir bilinç gerektirir. Çünkü 

her türlü enformasyonu kontrol eden ve popülerleştiren bireyin kendisi olduğu için, 

kullanıcıların dezenformasyonu tanıması ve onu faydalı içerikten ayırt edebilmesi 

elzemdir (Yegen, 2018: 117). 

Bireylerin ‘doğru haber alma hakkı’ anlamında sosyal medya gibi çevrimiçi 

ortamdaki haberlerin güvenilirliğini belirlemeleri için; 

- haberin oluşturulma tarihine dikkat etmeleri, 

- haberi farklı ve güvenilir kaynaklardan doğrulamaları, 

- haberi paylaşan organizasyonun bağımsızlığını sorgulamaları, 

- haber içeriğinin arka planı (bağlamı) ve sosyal medya bağlantılarını kontrol 

etmeleri, 

- yaygın haberlere dönüşen kullanıcı türevli içeriklere karşı dikkatli olmaları 

tavsiye edilir (D. Kılıç ve İspir, 2017: 404; Yegen, 2018: 117). 

Hermida ise günümüzde bireylerin yeni medyayla bağlantılı çeşitli platformlardan 

gelen enformasyon akışına karşı “durumsal farkındalık” kavramını önerir. Her yerden 



257 
 

akıp gelen ve “boğucu enformasyonu” yakalamaya çalışmanın “acemi hatası” olduğunu 

belirten yazar, “her şeyi almak, her tweet ve beğeniye mükemmel dikkat vermek de, 

pasif enformasyonun akıp gitmesine izin vermek de olmamalı… Durumsal farkındalık 

teknikleri tüketicilerin dengeyi yakalamasına yardımcı olabilir. Pratikte bunun anlamı 

arkaplanda akan enformasyonun periferide farkında olmak ve önemli ve alakalı ya da 

tatmin edici ve eğlenceli bir şey çıktığında dikkat vermektir… Günümüz sonsuz 

enformasyon seli bizim kullanmamız için.” şeklinde açıklamada bulunur (Hermida, 

2017: 183-184). İşte bu yüzden durumsal farkındalık tekniklerinin temel eleştirel medya 

okuryazarlığı becerilerini geliştirmekle de yakından ilişkili olduğu (Taşkent Erkmen, 

2017: 204) iddia edilir.  

Sonuçta geniş kitlelerin yaygın kullandığı sosyal ağlarda güvenilir haber ve 

enformasyon/bilgi içeriklerinin oluşturulmasının mümkün olamayacağına dair bir 

kanaate göre, haberi üretenlerden ziyade bireylerin kendilerini medya okuryazarlığı 

konusunda eğitmeleri/bilinçlendirmeleri ve haber içeriklerini kendi düşünsel 

süzgeçlerinden geçirerek karar vermelerinin gerekebileceği belirtilir (Çepni Şener, 

2019: 927-929). 

Yukarıda çeşitli biçimlerde yapılan tüm öneriler günümüz medya ekolojisinde 

bireylerin haberle olması gereken ilişkisine dairdir. Bu tür değerlendirmeler haber 

izleyicilerinin haber içeriklerini çözümleme ve eleştirel gözle bakmaları, deşifre 

edebilmeleri, başka kaynaklardan kontrol edebilmeleri; gerçeklik-kurgu/temsil-söylem 

ayırdını yapabilmeleri; içeriklerin bağlamını gözetebilmeleri; medya kuruluşunun 

mülkiyet/sahiplik yapısı ile ekonomik ve politik yönelimlerini bilerek bağımsızlığını 

sorgulayabilmeleri; çeşitli format ve türlerde haberler hazırlayabilmeleri gibi paydalarda 

buluşurlar. Ayrıca bu öneriler eleştirel medya okuryazarlığı beceri/bilgi/yeteneklerinin 

oluşturularak geliştirilmesinde eğitimciler dâhil bütün kesimlerde farkındalık 

yaratılmasını (Eco, 2014: 187; Dijk, 2018: 305-307; Tokgöz, 2010: 155; Bennett, 2000: 

393-403; Postman ve Steve, 1996: 83-87, 127-132; D. Kılıç ve İspir, 2017: 404; Yegen, 

2018: 117) bir koşul olarak sunarlar. Böylelikle enformasyona ‘seçici maruz kalmayla’ 

birlikte aşırı yük algısından kurtulmanın olası olduğunu varsaymaktan ziyade, 

faydalı/faydasız birçok haber ve diğer içeriklerin yer aldığı günümüz medya ortamında 

bilinçli ve eleştirel bir şekilde haberleri değerlendirerek kullanabilmenin daha uzun 

vadeli bir çözüm yolu olabileceği iddia edilebilir. 
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2.3.5.2.2.5. Alternatifin Destekleyicisi: Eleştirel Gazetecilik Pedagojisi 

Son olarak haber izleyicisi, okuru, dinleyicisi, takipçisi veya kullanıcısı bireylerin 

haber içeriklerine karşı bu nitelikte bir bilinçle yaklaşmalarında yükseköğretim 

kurumlarında verilen gazetecilik eğitiminin ve yetiştirilen gazetecilerin nasıl katkıda 

bulunabilecekleri tartışılabilir. Gazetecilik mesleği, sosyo-ekonomik, siyasal ve kültürel 

ortamın özelliklerinden etkilenerek buna göre şekillense de toplumun özgürlükçü ve 

demokratik biçiminde dönüşümünde önemli potansiyeler barındırır. Toplumda yaşayan 

bireylerin dünyayı algılamalarında önemli bir işlevi olan gazetecilerin eğitimi bu 

nedenle büyük bir öneme sahiptir (Yıldırım, 2012: 458). Bu yüzden gazetecilik 

eğitiminde eleştirel pedagojinin benimsenmesi ve uygulanması, geleceğe yönelik 

toplumu daha katılımcı, özgürlükçü ve eşitlikçi bir şekilde dönüştürebilecek 

gazetecilerin yetiştirilmesinin önkoşuludur (Yıldırım, 2011: 144). Eleştirel pedagoji 

bakımından gazetecilik eğitimi alacak öğrencilere olay ve olgulara karşı sorgulayıcı 

yaklaşım kazandırma ve edinecekleri çeşitli enformasyon/bilgileri tarihsel ve toplumsal 

düzlemde bağlamsallaştırabilme gibi sosyal becerileri edinebilecekleri ve bunları 

mesleki pratiklerle bütünleştirebilecekleri bir takım etkinlikleri barındıracak eğitim 

modellerinin geliştirilmesi önerilmiştir. Ayrıca öğrencilerin içinde bulundukları toplum 

dâhil olmak üzere farklı toplumları anlama, çeşitli gelişmeleri başka olay ya da 

kişi/aktörlerle bağlantılarını kurabilme yanında yorumlama ve yazabilme yöntemlerini 

ilerletebilecekleri şekilde gazetecilik programlarının geliştirilmesi gerekir (Yıldırım, 

2009: 197-200). Özetle, iletişim eğitiminin ideal olarak; teori ve pratiği buluşturan, 

soyut ve somut arasında gidip gelebilen, sahip olduğu bilgiyi pratiğe dökebilen, 

uygulamalar-deneyimlerden teorik genellemeler çıkarabilen, hayatı sorgulayıp 

eleştirebilen, gerektiğinde yaşamı dönüştürmek için mücadele edebilen entelektüeller 

yetiştirmesi (Öztürk, 2011: 155) bakımından eleştirel pedagojik bir eğitim yoluyla 

öğrencilere ‘bilginin kaynağı’ ve ‘bilgileri nasıl elde edecekleri, değerlendirecekleri’ ve 

sorunları çözme adına ‘bilgiyi nasıl kullanacakları’ hususlarının öğretilmesi (Yıldırım, 

2011: 142) önemli önerilerdir.  
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

AŞIRI ENFORMASYON YÜKÜ TEORİSİ IŞIĞINDA ÜNİVERSİTE 

ÖĞRENCİLERİNİN HABER TÜKETİM DAVRANIŞLARI VE HABERE 

BAKIŞLARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA 

3.1. ARAŞTIRMANIN KONUSU VE PROBLEMİ 

Bu araştırmanın konusu genç haber tüketicilerinin genel aşırı enformasyon yükü 

algısı ve aşırı haber enformasyon yükü algısı ile seçici biçimlerde haber tüketim 

davranışları ve habere yönelik bakışıdır. 

Türkçe literatürde genellikle “bilgi” olarak adlandırılan, ancak bu kavramdan 

farklı bir şekilde kitle iletişim sürecinde genel olarak medya ortamında çeşitli 

formatlarda aşırı fazla ve yoğun bir şekilde sürekli akış, aktarım ve dolaşım halindeki 

enformasyon ve haberin “aşırı enformasyon yükü” sorunu bağlamında Türkiye’deki 

genç haber tüketicileri tarafından hangi etkenler ve durumlar çerçevesinde ne kadar 

algılandığı ve haber tüketim davranışlarıyla ilişkisi belirsizdir. Sürekli olarak “bilgi 

bombardımanı, enformasyon seli, enformasyon bombası, enformasyon patlaması, bilgi 

kirliliği” vs. gibi genel nitelemelerle iletişim ortamına yönelik benzer varsayımların 

günümüz küresel dünya sistemi içerisinde medya ekolojisine karşı kesin ve keskin 

yalıtımın zorlaştığı birçok toplumda bireylerin enformasyon ve haber olgusuyla ilişkili 

algı, davranış ve tutumlarını içerecek şekilde “aşırı enformasyon yükü algısı” ve “aşırı 

haber yükü algısı”na odaklanarak söz konusu sayıltıların “izleyici/tüketici” nezdinde 

anlaşılır kılınmaya çalışılması gerekir. Ayrıca insanların “karmakarışık, niteliksiz, 

bunaltıcı, strese sokucu vs.” şekilde enformasyon ve haberi algılama düzeyleri ile 

kamusal ve toplumsal bir gereksinim olarak haber tüketiminin ne kadar seçici bir 

nitelikte gerçekleştirdikleri açıklığa kavuşturulmalıdır. Bu noktada AEY sorununu 

yaşayan kesimlerden biri olduğu ileri sürülen genç haber tüketici/izleyicileri arasında 

medya kaynaklı enformasyon ve haberi AEY teorisi bağlamında algılama, seçicilik 

kuramları temelinde haberi tüketme ve gazetecilik ürünü olarak habere yönelik bakış 

açısında farklılıklar ve ilişkilerin Türkiye’de araştırılarak ortaya konması elzemdir. 
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3.2. ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ 

Günümüz medya ekolojisinde profesyonel haber ve haber tüketimi olgusunu aşırı 

enformasyon yükü teorisi bakımından haber yükü sorunuyla birlikte ele alan 

araştırmalar dünya genelinde sınırlıdır. Türkiye’de ise genel anlamda medyada 

enformasyon yükü sorununa değinen çalışmalar az sayıda ve kapsamdadır. Öte yandan 

ülkemizde genel enformasyon yükü algısı ve aşırı haber yükü algısı ile birlikte seçici 

haber tüketim biçimleri ve habere yönelik bakış açısı arasındaki ilişkileri ampirik olarak 

ortaya koyan herhangi bir bilimsel çalışma yoktur. Tez çalışmasında, yukarıdaki 

sorunun Türkiye’deki durumunu ortaya koymak için Genel Aşırı Enformasyon Yükü 

Algısı Ölçeği (GAEYAÖ), Aşırı Haber Enformasyon Yükü Algısı Ölçeği (AHEYAÖ), 

Haber Tüketim Biçimleri Ölçeği (HTBÖ) ve Haber Kalitesi Algısı Ölçeği (HKAÖ) 

Türkçe’ye uyarlanarak araştırmada kullanılmıştır. Aynı zamanda söz konusu ölçeklerin 

Türkçe sosyal bilimler literatürüne kazandırıldığı belirtilmelidir. Çalışma, mevcut 

iletişim literatürüne gençler örneklemi üzerinden katkı sunabilme yanında, aynı 

zamanda gazetecilik alanında özgün bir araştırma olması açısından önemlidir. 

3.3. ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ 

Çalışmada, Genel Tarama Modellerinden ‘İlişkisel Tarama Modeli’ (Karasar, 

2010: 79) tercih edilerek bir “alan araştırması” gerçekleştirilmiştir. Seçilen örneklemden 

elde edilen verilere dayalı bir araştırma biçimi olarak alan araştırması yöntemi 

bakımından anket tekniğinden (Arseven, 2001: 24) yararlanılmıştır. Yüz yüze yürütülen 

anket çalışmasında elde edilen veriler nicel betimsel istatistiki yöntemle analiz 

edilmiştir. İlişkisel taramalardaki betimlemeler varolanın belli standartlara uyan 

ölçülerini bulmaya çalışmaktan çok, birey, nesne vb. durumlar arası ayrımların 

belirlenebilmesi amacına dönüktür. Yaklaşımda görelilik anlamlı ve önemlidir (Karasar, 

2010: 81-82). Aynı zamanda değişkenler arasındaki ilişkini varlığını araştırabilen 

betimleyici çalışmada “bir değişkenin ve değişkenler arası ilişkinin ne olduğunu” 

açıklama ötesine gidilmez ve ilişkinin varlığını (olup olmadığını) belirlemek için yapılır 

(Erdoğan, 2007: 257). Elde edilen veriler bu çerçevede istatistiki olarak analiz 

edilmiştir. 
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3.4. ARAŞTIRMANIN EVREN VE ÖRNEKLEMİ (KAPSAM VE 

SINIRLILIKLAR) 

Araştırma, üniversitede okuyan haber tüketicileri evrenini temsilen Erzurum ana 

kütlesinde, akademik birim ve öğrenci yoğunluğu örneklemi temsil edebilecek 

düzeydeki Atatürk Üniversitesi’nin İl Merkezi’ndeki en büyük yerleşkesinde 

yürütülmüştür. Evrendeki tüm elemanların birbirine eşit seçilme şansına sahip oldukları 

en temel örneklem alma biçimi olan ‘Basit Tesadüfi Örneklem’ tekniği (Simple 

Random Sampling) (Erdoğan, 2007: 171 ve Karasar, 2010: 113) kullanılarak 

öğrencilerle yüz yüze anket yapılmıştır.  

Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) 2018-2019 Akademik Yılı öğrenci sayıları 

istatistiklerine göre Atatürk Üniversitesi’nin önlisans ve lisans düzeylerinde öğrenim 

gören öğrenci sayısı toplamı 55.850’dir. Bu sayı önlisans ve lisans düzeylerinin birinci 

ve ikinci öğretim türlerinin toplamıdır. Açık öğretim, uzaktan öğretim ve lisansüstü 

(yüksek lisans ve doktora) çerçevesinde öğrenim gören öğrenci sayısı bu hesaplamaya 

dâhil edilmemiştir (YÖK Bilgi Yönetim Sistemi, 2020). Burada önlisans ve lisans 

düzeylerinde öğrenim gören öğrencilerin bağlı bulundukları birimlerde düzenli olarak 

bulunmalarının daha olası olduğu ve bu bağlamda veri toplama aşamasının istikrarlı 

olarak sürdürülmesine katkı sağlayacağı öngörülmüştür. Hazırlık, 1. 2. 3. 4. 5. sınıf ve 

üzeri öğrenim gören kayıtlı tüm öğrenciler saha araştırması kapsamına alınmıştır. 

Araştırmanın örnekleminde 0,05 örneklem hata payıyla hesaplandığında anket 

yoluyla veri toplanması gereken öğrenci sayısı en az ortalama 383’tür. Anket 

formlarının eksik veya tutarsız yanıtlanma riskine karşı söz konusu sayının % 20 daha 

fazlasına anket yapılması (ortalama en az 460 öğrenci) düşünülmüştür. Güven düzeyi 

içinde gerekli örneklem büyüklüğünü temsil edecek şekilde veri toplamak için ortalama 

700 öğrenciyle anket yapılmıştır. 

Araştırmanın temsil ettiği evren ve örneklemle birlikte, sadece genel olarak 

enformasyon ve haber olgusu temelinde haber tüketimi ve habere bakışla birlikte 

yapılmasının kapsam ve sınırlılıklarını da teşkil ettiği söylenebilir. 
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3.5. VERİ TOPLAMA ARACI 

Saha araştırması için S. K. Lee ve diğerleri tarafından “Antecedents of News 

Consumers’ Perceived Information Overload and News Consumption Pattern in the 

USA” (2016) ve S. K. Lee ve diğerleri tarafından “The effects of news consumption via 

social media and news information overload on perceptions of journalistic norms and 

practices” adlı (2017) çalışmalar kapsamında üretilen Aşırı Enformasyon Yükü Algısı 

(AEYA) Ölçeği, Aşırı Haber Enformasyon Yükü Algısı (AHEYA) Ölçeği, Haber 

Tüketim Biçimleri (HTB) Ölçeği ve Haber Kalitesi Algısı (HKA) Ölçeği Türkçe’ye 

uyarlanmıştır. Bunun için önceden elektronik posta yoluyla araştırmacılarla iletişim 

kurularak izin alınmıştır (Bkz. EK 1).  

Uyarlama çalışmasında İngiliz Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı, İstatistik, 

Eğitim Bilimleri dallarında birer ve İletişim Bilimleri alanında 3 olmak üzere toplam 7 

uzmanın görüşü alınmıştır.  

GAEYA Ölçeği (S. K. Lee, vd., 2016), AHEYA Ölçeği, HTB Ölçeği (S. K. Lee, 

vd., 2016 ve S. K. Lee, vd., 2017), HKA Ölçeği, çeşitli iletişim araçlarından günlük 

haber alma süresi hakkındaki soru (S. K. Lee, vd., 2017)  ve demografik sorulardan 

oluşan bir anket formu oluşturulmuştur.  

3.5.1. İki Pilot Uygulama ve Öntest Aşaması 

2019 yılı içerisinde anketin birinci pilot uygulaması tezi hazırlayan öğrencinin 

çalıştığı üniversitede öğrenim görmekte olan gönüllü kırk (40) öğrenciyle yapılmıştır. 

İkinci uygulama yine aynı kurumda 150 (yüzelli) öğrenciyle gerçekleştirilmiştir. 111 

adet formun SPSS’e girişi ve ön testinin yapılmasyıla birlikte anket formu veri 

toplamaya hazır hale getirilmiştir.  

3.5.2. Geçerlilik-Güvenirlik Testleri ve Faktör Analizleri 

AEYA, AHEYA, HTB, HKA ölçeklerindeki tüm alt maddeler için faktör analizi 

uygulanmıştır. Birçok değişken arası ilişkiyi analiz etmek ve bu değişkenlerin altlarında 

yatan ortak boyutları bağlamında açıklamak için yapılan (Erdoğan, 2007: 338) faktör 

analizi, birbiriyle ilişkili çok sayıda değişkeni bir araya getirerek az sayıda kavramsal 
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olarak anlamlı yeni değişkenler (faktörler, boyutlar) bulmayı keşfetmeyi amaçlayan çok 

değişkenli bir istatistik olarak değerlendirilir. Faktör analizi, maksimum varyansı 

açıklayan az sayıda açıklayıcı faktöre, yani kavrama ulaşmayı amaçlar ve gözlenen 

değişkenler arasındaki ilişkileri temel alarak bir hesaplama mantığına sahip bir analitik 

teknik olarak tanımlanır (Büyüköztürk, 2002: 472). 

Faktör analizinde değişkenler arasındaki ilişkinin yapısını bulmak için korelasyon 

testi yapılır (Erdoğan, 2007: 338). Çalışmada faktör analizi ön aşamasında her bir 

ölçeğin alt maddelerinin toplam korelasyon değerlerine bakmak için Pearson korelasyon 

testi yapılmıştır. Faktör analizleri yaparken varimax döndürme yöntemi kullanılmıştır. 

Ayrıca, verilerin faktör analizine uygunluğunun testi için Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) 

örneklem yeterliliği testi yapılmıştır. KMO ölçütü 0,9 ile 1 arasında olduğunda 

mükemmel, 0,8 ile 0,89 arasında olduğunda çok iyi, 0,7 ile 0,79 arasında olduğunda iyi, 

0,6 ile 0,69 arasında olduğunda orta, 0,5 ile 0,59 arasında olduğunda zayıf düzeydedir. 

0,5’in altında olduğunda ise veri setinin faktör analizi için uygun olmadığını gösterir 

(Aydın, 2007: 5).  

Ölçeklerin “Bartlett Küresellik Testi” yapılmıştır. Faktör analizleriyle birlikte 

ölçek alt maddelerinin boyutları, boyut sayıları, boyutlara dâhil olan maddelerin ifade 

ağırlıkları ve bununla birlikte sıralaması belirlenmiştir. Bununla birlikte ölçeklerin 

Genel Cronbach's Alpha Güvenirlik Değerleri ve alt boyutlarının Cronbach’s Alpha 

Güvenirlik Değerleri hesaplanmıştır.  

Buna göre Faktör analizi, Pearson korelasyon testi, Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) 

örneklem yeterliliği testi, “Bartlett Küresellik Testi” ve Cronbach's Alpha Güvenirlik 

Değerleri sonuçları aşağıdadır. 

Tablo 3.1. Aşırı Enformasyon Yükü Algısı (AEYA) Ölçeği Alt Maddeleri ve Madde 
Toplam Korelasyon Değerleri 

Ölçek Alt Maddeler (Son Bir Ay İçinde…) Madde Toplam korelasyon 
değeri (Pearson Ort.) 

1. İhtiyacım olan bilgiyi ararken çok zaman harcadığımı sık sık 
hissettim.  

, 565 

2. Çeşitli olayları bilmek için farklı araçları kullanırken çok vakit 
harcadığımı sık sık hissettim.  

,632 

3. Değerlendirmem gereken çok miktarda enformasyonla strese 
girdiğimi sık sık hissettim.  

,725 

4. Değerlendirmem gereken çok miktarda enformasyonla kafamın 
karıştığını sık sık hissettim.  

,697 
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Tablo 3.1. (Devamı) 

5. Değerlendirmem gereken çok miktarda enformasyonun beni 
bunalttığını sık sık hissettim.  

,741 

6. Değerlendirmem gereken çok enformasyon yüzünden 
endişelendiğimi sık sık hissettim.  

,678 

7. Değerlendirmem gereken çok enformasyonun çalışma isteğimi 
azalttığını sık sık hissettim.  

,483 

8. Cevap yetiştiremeyecek kadar çok sayıda cep telefonu çağrısı 
aldığımı sık sık hissettim.  

,524 

9. Bakamayacak kadar çok anlık mesaj (metin, What’s app mesajı) 
aldığımı sık sık hissettim.  

,548 

10. Çeşitli araçlardan telefonuma gelen çağrı-mesajlarla aynı anda 
ilgilenmenin bana çok yük olduğunu sık sık hissettim. 

,616 

11. Çok fazla e-posta aldığım için strese girdiğimi sık sık hissettim.  ,521 
12. Gelen e-postalara cevap yazmanın bana çok yük olduğunu sık sık 
hissettim.  

,517 

 

Tablo 3.2. Aşırı Enformasyon Yükü Algısı (AEYA) Ölçeğinin Faktör Analizi Sonuçları 

Boyut 
İsmi 

Sıra 
No. 

İfadeler (“Son bir ay içinde,… sık sık hissettim.”) İfade 
Ağırlığı 

Alfa 

1.
 P

si
ko

lo
jik

 Y
ük

 v
e 

O
lu

m
su

z 
H

is
/D

uy
gu

 

1 Değerlendirmem gereken çok miktarda enformasyonun beni 
bunalttığını… 

,835** 

,861 

2 Değerlendirmem gereken çok miktarda enformasyonla strese 
girdiğimi…  

,826** 

3 Değerlendirmem gereken çok miktarda enformasyonla kafamın 
karıştığını… 

,824** 

4 Değerlendirmem gereken çok enformasyon yüzünden 
endişelendiğimi… 

,776** 

5 Değerlendirmem gereken çok enformasyonun çalışma isteğimi 
azalttığını… 

,639** 

6 İhtiyacım olan bilgiyi ararken çok zaman harcadığımı… ,606** 
7 Çeşitli olayları bilmek için farklı araçları kullanırken çok vakit 

harcadığımı... 
,568** 

2.
 M

ed
ya

 K
ul

la
nı

m
ı 

S
or

un
u 

8 Gelen e-postalara cevap yazmanın bana çok yük olduğunu… ,800** 

,806 

9 Çeşitli araçlardan telefonuma gelen çağrı-mesajlarla aynı anda 
ilgilenmenin bana çok yük olduğunu… 

,793** 

10 Çok fazla e-posta aldığım için strese girdiğimi… ,742** 
11 Bakamayacak kadar çok anlık mesaj (metin, What’s app mesajı) 

aldığımı… 
,721** 

12 Cevap yetiştiremeyecek kadar çok sayıda cep telefonu çağrısı 
aldığımı… 

,643** 

Kaiser Meyer Olkin Ölçek Geçerliliği: 0,812               
Bartlett Küresellik Testi Ki Kare: 599,113     sd: 66                            p< 0.01 
Ölçeğin Genel Güvenilirliği (Cronbach's Alpha): ,842 

Test sonucunda KMO değeri 0,812 olarak “çok iyi” belirlenerek ölçeğin geçerli 

olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca ölçeğin Bartlett Küresellik Ki Kare değeri ve güvenirlik 

değerlerinin uygun olduğu görülmüştür. Bu yüzden ölçek, veri toplamak için geçerli ve 

güvenilirdir. Buna göre, 12 alt maddeli AEYA ölçeği, faktör analizi sonucunda orjinali 
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gibi iki boyuttan oluşmuştur. Birinci boyut “Psikolojik Yük ve Olumsuz His/Duygu”, 

ikinci boyut ise “Medya Kullanımı Sorunu” şeklindedir. Birinci boyutta 7 değişken, 

ikinci boyutta ise 5 değişken yer almıştır. Alfa değerleri birinci boyutta 0,861, ikinci 

boyutta ise 0,806 olarak saptanmıştır. Böylelikle AEYA ölçeğinin veri toplama aracı 

olarak işlevsel olduğu söylenebilir. 

Tablo 3.3. Aşırı Haber Enformasyon Yükü Algısı (AHEYA) Ölçeği Alt Maddeleri ve 
Madde Toplam Korelasyon Değerleri 

Ölçek Alt Maddeler (Son Bir Ay İçinde…) Madde Toplam korelasyon 
değeri (Pearson Ort.) 

1. Değerlendirebileceğimden daha fazla haber olduğunu sık sık 
hissettim. 

,519 

2. Takip ettiğim haberlerin kalitesinin, sayısına göre düşük olduğunu sık 
sık hissettim. 

,469 

3. Karmakarışık ve alakasız verileri içeren çok sayıda haber olduğunu 
sık sık hissettim. 

,552 

4. Birçok haber çeşidi olduğunu sık sık hissettim. ,406 
5. Yorum içeren çok sayıda haber olduğunu sık sık hissettim. ,688 
6. Çok fazla sayıda haber yüzünden strese girdiğimi sık sık hissettim. ,747 
7. Çok fazla sayıda haber yüzünden kafamın karıştığını sık sık 
hissettim. 

,689 

8. Çok fazla sayıda haber yüzünden bunaldığımı sık sık hissettim. ,773 
9. Çok fazla sayıda haber karşısında kendimi savunmasız hissettiğimi ,668 
10. Çok fazla sayıda haber yüzünden, çalışma motivasyonumu 
kaybettiğimi sık sık hissettim. 

,734 

 

Tablo 3.4. Aşırı Haber Enformasyon Yükü Algısı (AHEYA) Ölçeğinin Faktör Analizi 
Sonuçları 

Boyut 
İsmi 

Sıra 
No. 

İfadeler (“Son bir ay içinde,… sık sık hissettim.”) İfade 
Ağırlığı 

Alfa 

P
si

ko
lo

jik
 Y

ük
 v

e 
O

lu
m

su
z 

H
is

/D
uy

gu
 

1 Çok fazla sayıda haber yüzünden bunaldığımı… ,820**  
 
 
 
 
 
 
,831 

2 Çok fazla sayıda haber yüzünden strese girdiğimi… ,785** 
3 Çok fazla sayıda haber yüzünden, çalışma motivasyonumu 

kaybettiğimi… 
,744** 

4 Çok fazla sayıda haber yüzünden kafamın karıştığını… ,740** 
5 Çok fazla sayıda haber karşısında kendimi savunmasız 

hissettiğimi… 
,711** 

6 Yorum içeren çok sayıda haber olduğunu… ,690** 
7 Karmakarışık ve alakasız verileri içeren çok sayıda haber 

olduğunu… 
,481** 

8 Değerlendirebileceğimden daha fazla haber olduğunu… ,469** 
9 Takip ettiğim haberlerin kalitesinin, sayısına göre düşük 

olduğunu… 
,391** 

10 Birçok haber çeşidi olduğunu… ,336** 
Kaiser Meyer Olkin Ölçek Geçerliliği: 0,779               
Bartlett Küresellik Testi Ki Kare: 449,935          sd: 45                            p< 0.01 
Ölçeğin Genel Güvenilirliği (Cronbach's Alpha): ,831  
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KMO ölçütü 0,779 değeri çerçevesinde 'iyi’ çıkmıştır. Ayrıca ölçeğin Bartlett 

Küresellik Ki Kare değeri ve güvenirlik değerlerinin uygun olduğu görülmüştür. Bu 

yüzden ölçek, veri toplamak için geçerli ve güvenilirdir. Orijinal ölçekteki gibi 10 alt 

maddeli AHEYA ölçeğinin “Psikolojik Yük ve Olumsuz His/Duygu” olarak tek boyutlu 

olduğu ve veri toplama aracı olarak işlevsel olduğu belirtilebilir. 

Tablo 3.5. Haber Tüketim Biçimleri (HTB) Ölçeği Alt Maddeleri ve Madde Toplam 
Korelasyon Değerleri 

Ölçek Alt Maddeler (“Çok fazla haber olduğu için;”) Madde Toplam korelasyon 
değeri (Pearson Ort.) 

1. Gereksiz haberlere maruz kalmaktan rahatsız oluyorum. ,508 
2. Haberleri izlediğimde veya okuduğumda zaman zaman strese 
giriyorum. 

,524 

3. Haberleri izlememek/okumamak, beni daha çok rahatlatıyor. ,357 
4. Zihinsel olarak yorulduğumu hissediyorum. ,548 
5. Haberleri izlemek/okumak beni yoruyor. ,631 
6. Gereksiz haberlerle zamanımı boşa harcıyormuş gibi hissediyorum. ,594 
7. Düşük kaliteli çok haber yüzünden, haber izlemek/okumaktan 
kaçınıyorum. 

,529 

8. Haberleri okumamak/izlememek daha iyi olur diye düşünüyorum. ,305 
9. Benzer içeriklerle dolu haberleri izlemek/okumak bence zaman 
kaybıdır. 

,484 

10. Ani/önemli bir olayda, belli bir haber kuruluşunun kaynaklarını 
araştırırım. 

,292 

11. Belirli bir medya kuruluşunun ürettiği haberleri takip etme 
eğilimindeyim. 

,473 

12. Çevreme, belli bir medya kuruluşunun haberlerini önerme 
eğilimindeyim. 

,513 

13. Fiyatı artsa da, belli bir kuruluşun haberlerini takip etme 
eğilimindeyim. 

,455 

14. Kendi siyasi ölçütlerime uyan haberleri takip ederim. ,418 
15. Toplumsal açıdan önemli meselelerle ilgili haberleri takip ederim. ,568 
16. Öncelik verdiğim konuları arayıp bulmak için haberleri takip 
ederim. 

,503 

17. İyi ilişkileri sürdürecek sohbet konuları bulmak için haberleri takip 
ederim. 

,440 

18. Haber takibini akademik alanımla ilgili içeriklerle sınırlandırırım. ,188 
19. Ücret ödemek zorunda kalsam bile, haberleri takip etmeye 
istekliyimdir. 

,390 

20. Bence haber takibinin bedelini ödemeye değer. ,292 
21. Belli bir şirketin onlineda sunduğu haber hizmetini ödemeye 
istekliyimdir. 

,292 
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Tablo 3.6. Haber Tüketim Biçimleri (HTB) Ölçeğinin Faktör Analizi Sonuçları 

Boyut 
İsmi 

Sıra 
No. 

İfadeler (“Çok fazla haber olduğu için;”) İfade 
Ağırlığı 

Alfa 
 H

ab
er

de
n 

S
eç

ic
i K

aç
ın

m
a 

1 Düşük kaliteli çok haber yüzünden, haber izlemek/okumaktan 
kaçınıyorum. 

,746** 

 
,831 

2 Zihinsel olarak yorulduğumu hissediyorum. ,745** 
3  Haberleri izlemek/okumak beni yoruyor. ,706** 
4 Gereksiz haberlerle zamanımı boşa harcıyormuş gibi 

hissediyorum. 
,704** 

5 Haberleri izlediğimde veya okuduğumda zaman zaman strese 
giriyorum. 

,632** 

6 Benzer içeriklerle dolu haberleri izlemek/okumak bence zaman 
kaybıdır. 

,622** 

7 Gereksiz haberlere maruz kalmaktan rahatsız oluyorum. ,553** 
8 Haberleri izlememek/okumamak, beni daha çok rahatlatıyor. ,537** 
9 Haberleri okumamak/izlememek daha iyi olur diye düşünüyorum. ,528** 

 H
ab

er
e 

S
eç

ic
i M

ar
uz

 K
al

m
a 

10 Belirli bir medya kuruluşunun ürettiği haberleri takip etme 
eğilimindeyim. 

,749** 

 
,763 

11 Çevreme, belli bir medya kuruluşunun haberlerini önerme 
eğilimindeyim. 

,705** 

12 Bence haber takibinin bedelini ödemeye değer. ,619** 
13 Ücret ödemek zorunda kalsam bile, haberleri takip etmeye 

istekliyimdir. 
,596** 

14 Belli bir şirketin onlineda sunduğu haber hizmetini ödemeye 
istekliyimdir. 

,566** 

15 Öncelik verdiğim konuları arayıp bulmak için haberleri takip 
ederim. 

,556** 

16 Fiyatı artsa da, belli bir kuruluşun haberlerini takip etme 
eğilimindeyim. 

,539** 

17 Toplumsal açıdan önemli meselelerle ilgili haberleri takip ederim. ,508** 
18 İyi ilişkileri sürdürecek sohbet konuları bulmak için haberleri 

takip ederim. 
,402** 

19 Ani/önemli bir olayda, belli bir haber kuruluşunun kaynaklarını 
araştırırım. 

,398** 

20 Haber takibini mesleki alanımla ilgili içeriklerle sınırlandırırım. ,150** 
Kaiser Meyer Olkin Ölçek Geçerliliği: 0,705               
Bartlett Küresellik Testi Ki Kare: 874,113         sd: 210                            p< 0.01 
Ölçeğin Genel Güvenilirliği (Cronbach's Alpha): ,791 

KMO 0,705 sayısıyla “iyi” ölçütünü karşıladığından veri seti, faktör analizine 

uygundur. Ayrıca ölçeğin Bartlett Küresellik Ki Kare değeri ve güvenirlik değerlerinin 

uygun olduğu görülmüştür. Bu yüzden ölçek, veri toplamak için geçerli ve güvenilirdir. 

Faktör analizinde sonucunda HTB ölçeği, orijinal ölçekten farklı olarak 3 boyut halinde 

değil, 2 boyuttan oluşmuştur. Orjinal ölçeğin boyutları sırasıyla “1. Haberden 

Kaçınma”, “2. Habere Seçici Maruz Kalma” ve “3. Haber İçin Ücret Ödemeye 

İsteklilik” şeklindedir. İlgili ölçek Türkçe uyarlama ve düzeltmelerin ardından pilot 

uygulama ve önteste tabi tutularak faktör analizi yapılmasının sonucunda “1. Haberden 

Seçici Kaçınma” ve “2. Habere Seçici Maruz Kalma” şeklinde iki boyuta ayrılmıştır. 
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Çünkü orijinal ölçekte “Haber İçin Ücret Ödemeye İsteklilik” boyutunda yer alan “19. 

Ücret ödemek zorunda kalsam bile, haberleri takip etmeye istekliyimdir.”, “20. Bence 

haber takibinin bedelini ödemeye değer.” ve “21. Belli bir şirketin onlineda sunduğu 

haber hizmetini ödemeye istekliyimdir.” şeklindeki alt maddeler ölçek uyarlama 

amacıyla yapılan faktör analizinde “Seçici Maruz Kalma” boyutuna dâhil olmuştur. Söz 

konusu maddelerde yer alan ifadelerin pilot uygulamaya katılan öğrenciler tarafından 

genel olarak habere “Seçici Maruz Kalma” şeklinde değerlendirildiği görülmüştür. Bu 

yüzden kültürel farklılıklar bağlamında Türkiye’deki üniversiteli öğrenciler tarafından 

“Haber İçin Ücret Ödemeye İsteklilik” boyutu “Seçici Maruz Kalma” boyutu 

kapsamında değerlendirildiği düşünülebilir. Öte yandan HTB ölçeğinin faktör analizi 

yapılırken “Kendi siyasi ölçütlerime uyan haberleri takip ederim.” ifadesindeki 14. 

Maddenin faktör yükleri 1. Faktörde “,259” ve 2. Faktörde “,297” değeriyle binişik 

olduğu ve dolayısıyla aradaki fark 0,1’den az olduğu için her iki faktörde (2 alt boyut) 

binişik yer alan bu madde ölçekten atılmıştır. Tüm bunların ardından uyarlanmış ve test 

edilmiş ölçek analizler sonucunda saptanan iki alt boyut “Seçicilik Davranışı” temelli 

haber tüketim pratiklerini içerdiği için 1. Alt Boyut “Haberden Seçici Kaçınma” 

adlandırmasıyla 9 alt madde, 2. Alt Boyut “Habere Seçici Maruz Kalma” 

isimlendirmesiyle 11 alt maddeden oluşmuştur. Ölçek, genel olarak toplam 20 alt 

maddeli olmuştur. Alfa değerleri birinci boyutta ,831, ikinci boyutta ise ,763 olarak 

saptanmıştır. Uyarlanan HTB ölçeği veri toplama aracı olarak geçerli ve güvenilirdir. 

Tablo 3.7. Haber Kalitesi Algısı (HKA) Ölçeği Alt Maddeleri ve Madde Toplam 
Korelasyon Değerleri 

Ölçek Alt Maddeler (“İyi bir haber;”) Madde Toplam korelasyon 
değeri (Pearson Ort.) 

1. kamuya hızlı bir şekilde enformasyon sağlar. ,571 
2. uluslararası meselelerle ilgili analiz ve yorumlar içerir. ,666 
3. karmaşık meselelerle ilgili analiz ve yorumlar içerir. ,629 
4. yönetim kaynaklı enformasyon ve iddiaları araştırır. ,705 
5. yönetimin politikalarını müzakere eder. ,649 
6. kamuya mal olmuş kişilerin icraatları ve faaliyetlerini sürekli denetler. ,627 
7. ticari/endüstriyel faaliyetleri sürekli denetler. ,705 
8. insanları eğlendirir ve rahatlatır. ,613 
9. insanların entelektüel ve kültürel ilgilerini uyandırır. ,704 
10.halkın kamusal meseleler hakkında görüşlerini ifade etmesine imkân 
sağlar. 

,706 

11. bazı meselelerin ne kadar önemsendiğini anlamak için kamuoyunu 
yoklar. 

,718 

12. yurttaşların önemli meselelerle ilgili kamusal tartışmalara katılımını 
kolaylaştırır. 

,686 
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Tablo 3.7. (Devamı) 

13. insanların neye inanmaları gerektiğini fark etmelerine imkân tanır. ,622 
14. insanların kime güveneceklerine karar vermede onlara yardımcı olur. ,673 
15.insanların haberin anlamını kavramalarına yardımcı olur. ,756 
16. insanların ilgi duydukları haberleri araştırmalarına yardımcı olur. ,721 
17. doğruyu edinir ve insanlara aktarır. ,654 
18. bir yığın enformasyonu düzenler ve aralarındaki ilişkiyi kurar. ,627 
19. vatandaş gazetecileri ve uzman blog kaynaklardan genişçe yararlanır. ,710 
20. pek çok şeyle ilgili bilgi sağlar. ,629 

 

Tablo 3.8. Haber Kalitesi Algısı (HKA) Ölçeğinin Faktör Analizi Sonuçları 

Boyut 
İsmi 

Sıra 
No. 

İfadeler (“İyi bir haber;”) İfade 
Ağırlığı 

Alfa 

Ç
ağ

da
ş 

H
ab

er
 K

al
it

es
i A

lg
ıs
ı 

 

1 insanların haberin anlamını kavramalarına yardımcı olur. ,785**  
,925 2 bazı meselelerin ne kadar önemsendiğini anlamak için kamuoyunu yoklar. ,759** 

3 yurttaşların önemli meselelerle ilgili kamusal tartışmalara katılımını 
kolaylaştırır. 

,756** 

4 vatandaş gazetecileri ve uzman blog kaynaklardan genişçe yararlanır. ,720** 
5 insanların entelektüel ve kültürel ilgilerini uyandırır. ,714** 
6 doğruyu edinir ve insanlara aktarır. ,689** 
7 halkın kamusal meseleler hakkında görüşlerini ifade etmesine imkân sağlar. ,686** 
8 insanların ilgi duydukları haberleri araştırmalarına yardımcı olur. ,683** 
9 insanların kime güveneceklerine karar vermede onlara yardımcı olur. ,653** 
10  insanların neye inanmaları gerektiğini fark etmelerine imkân tanır. ,628** 
11 bir yığın enformasyonu düzenler ve aralarındaki ilişkiyi kurar. ,601** 
12  ticari/endüstriyel faaliyetleri sürekli denetler. ,573** 
13  insanları eğlendirir ve rahatlatır. ,528** 
14  pek çok şeyle ilgili bilgi sağlar. ,518** 

G
el

en
ek

se
l 

H
ab

er
 

K
al

it
es

i 

15  yönetimin politikalarını müzakere eder. ,824**  
,881 
 

16  karmaşık meselelerle ilgili analiz ve yorumlar içerir. ,807** 
17  uluslararası meselelerle ilgili analiz ve yorumlar içerir. ,805** 
18  yönetim kaynaklı enformasyon ve iddiaları araştırır. ,789** 
19  kamuya hızlı bir şekilde enformasyon sağlar. ,711** 

Kaiser Meyer Olkin Ölçek Geçerliliği: ,889               
Bartlett Küresellik Testi Ki Kare: 1357,001         sd:  190                          p< 0.01 
Ölçeğin Genel Güvenilirliği (Cronbach's Alpha): ,934 

HKA ölçeği test sonucunda KMO 0,889 sayısıyla “çok iyi” ölçütünü 

karşıladığından veri seti faktör analizine uygundur. Ayrıca ölçeğin Bartlett Küresellik 

Ki Kare değeri ve güvenirlik değerlerinin uygun olduğu görülmüştür. 

Haber Kalitesi Algısı (HKA) Ölçeği’nin faktör analizi yapılırken “İyi bir haber, 

kamuya mal olmuş kişilerin icraatları ve faaliyetlerini sürekli denetler.” ifadesindeki 

6. Maddenin faktör yükleri 1. faktörde “,430” ve 2. Faktörde “,482” değeriyle binişik 

olduğu ve aradaki fark 0,1’den az olduğu için bu madde ölçekten atılmıştır. Uyarlanmış 

ölçek, orjinalindeki gibi iki alt boyuttan oluşmuştur. 1. Alt Boyutu “Çağdaş Haber 

Kalitesi Algısı” 14 alt madde, 2. Alt Boyutu “Geleneksel Haber Kalitesi Algısı” 5 alt 
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madde olmak üzere genel olarak toplam 19 alt maddeden oluşmuştur. Alfa değerleri ise, 

1. Alt Boyut’ta ,925 iken, 2. Alt Boyutta ,881’dir. Tüm testler sonucunda ölçeğin veri 

toplama aracı olarak geçerli ve güvenilir olduğu görülmüştür. 

“Çeşitli iletişim araçlarından günlük haber alma süresi” hakkındaki sorunun 

kolayca ve doğru bir şekilde yanıtlanarak istatistiki bir analize elverişli olması için bir 

takım değişiklikler yapılmıştır. Soru, “İletişim Araçlarını Takip Etme Durumu” ifadesi 

eşliğinde “Hayır-Evet” şeklinde kısa yanıt alacak bir biçime dönüştürülmüştür. Çünkü 

pilot çalışmada sorunun yanıtlanmasının uzun sürdüğü ve yorucu olduğu görülmüştür. 

Bu durumun istatistiki değerlendirilmede risk oluşturabileceği düşünülmüştür.  

Ölçek testleri ve analizleri çerçevesindeki düzenlemeler, değişiklikler ve uzman 

kontrolünün ardından anket formunun son şekli oluşturulmuştur (Bkz. EK 3). 6 

bölümden oluşan anket formunda toplam 81 soru vardır. Bölümler ve soru adetleri 

şöyledir: 

1. Demografik Özellikler (12 soru),  

2. İletişim Araçlarından Günlük Haber Takip Etme Durumu (8 soru), 

3. Aşırı Enformasyon Yükü Algısı Ölçeği-AEYA (12 alt madde), 

4. Aşırı Haber Enformasyon Yükü Algısı Ölçeği-AHEYA (10 alt madde), 

5. Haber Tüketim Biçimleri Ölçeği-HTB (20 alt madde) ve 

6. Haber Kalitesi Algısı Ölçeği – HKA (19 ade alt madde). 

3.6. VERİLERİN TOPLANMASI, GİRİŞİ VE DÜZENLENMESİ 

Atatürk Üniversitesi öğrencileriyle yapılacak anket için, farklı bir üniversiteden 

“Etik Kurul” Onay Raporu alınmıştır (Bkz. EK 2.). Ardından 13 Ocak 2020 - 24 Ocak 

2020 tarihleri arasında Atatürk Üniversitesi’nin Erzurum İl Merkezi’ndeki yerleşkesinde 

toplam 700 gönüllü öğrenciyle yüz yüze anket yapılmıştır. Toplanan anketler arasında 

eksik veriler ve çelişkili veya gelişigüzel yanıtlananlar elendikten sonra 525 adet formu 

SPSS-18 istatistik paket programında oluşturulan veri tabanına kodlanmıştır. Yaklaşık 

25 günlük bu aşamanın ardından, kodlanan verilerde eksiklik/hata olup olmadığı kontrol 

edilmiş ve veriler analize uygun hale getirilmiştir. 

 



271 
 

Tablo 3.9. Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Demografik Değişkenlerine İlişkin Veriler 

 Değişken Frekans (F) Yüzde (%) 
Cinsiyet Erkek 

Kadın 
323 
202 

61,5 
38,5 

Yaş 16-20 
21-24 
25-29 
30 +           

223 
269 
24 
9 

42,5 
51,2 
4,6 
1, 7 

Üniversite Atatürk Üniversitesi 525 100,0 
Akademik birim  Fakülte 

Yüksekokul 
MYO 

459 
27 
39 

87,4 
5,1 
7,4 

Sınıf Birinci S.  
İkinci S.  
Üçüncü S.  
Dördüncü S.  
Beşinci S. ve Üz.  
Hazırlık S.  
Okulu uzatan 

192 
128 
110 
77 
11 
1 
6 

36,6 
24,4 
21,0 
14,7 
2,1 
,2 
1,1 

Öğretim Durumu Birinci Öğretim  
İkinci Öğretim 

288 
237 

54,9 
45,1 

Temel Akademik Alan  Eğitim Bilimleri  
Fen ve Doğa Bilim.  
Güzel Sanatlar  
Sağlık Bilimleri  
Sosyal, Beşeri, İdari B. 

71 
58 
18 
55 
323 

13,5 
11,0 
3,4 
10,5 
61,5 

İkamet Şekli  Ailemle  
Akrabalarımla 
Devlet/Özel Yurtta  
Evde arkadaşlarımla Evde 
Tek Otel/pansiyonda  
Diğer 

110 
11 
323 
53 
22 
3 
3 

21,0 
2,1 
61,5 
10,1 
4,2 
,6 
,6 

Ailesinin yaşadığı bölge  Akdeniz  
Doğu Anadolu  
Ege  
Güneydoğu Anadolu  
İç Anadolu  
Karadeniz  
Marmara  
(Yurtdışı) 

39 
223 
50 
43 
35 
72 
62 
1 

7,4 
42,5 
9,5 
8,2 
6,7 
13,7 
11,8 
,2 

Aylık ortalama 
harcama (Türk Lirası)  

500 TL ve altı  
501 - 750 TL 
751 - 1.000 TL 
1.001 -1.500 TL 
1.501 TL + 

76 
186 
131 
79 
53 

14,5 
35,4 
25,0 
15,0 
10,1 

Aylık toplam iletişim ücreti 
ödemesi (Türk Lirası) 

50 TL ve altı  
51 - 100 TL 
101 - 150 TL  
151 – 200 TL  
201 TL + 

258 
191 
45 
16 
15 

49,1 
36,4 
8,6 
3,0 
2,9 

Varsa, aylık haber aboneliği 
ücreti ödemesi (Türk 
Lirası) 

Yok  
20 TL ve altı  
21 - 40 TL  
41 - 60 TL  
61 TL + 

422 
69 
19 
10 
5 

80,4 
13,1 
3,6 
1,9 
1,0 
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Tablo 3.9'da araştırmaya katılan üniversite öğrencilerinin 323'ünün erkek (%61, 

5), 202'sinin kadın (38, 5) olduğu; 223'ünün (%42,5) 16-20 yaş, 269'unun (%51,2) 21-

24 yaş, 24'ünün (4,6) 25-29 yaş ve 9'unun (%1,7) 30 ve üzeri yaş aralıklarında yer aldığı 

görülür. Ankete katılan 525 kişinin (%100,0) tamamı Atatürk Üniversitesi öğrencisidir. 

459'u (%87,4) fakülte, 27'si (%5,1) yüksekokul ve 39'u (%7,4) meslek yüksekokuluna 

(MYO) kayıtlıdır. Bu öğrencilerin 192'si (%36,6) birinci sınıf, 128'i (%24, 4) ikinci 

sınıf, 110'u (%21,0) üçüncü sınıf, 77'si (%14, 7) dördüncü sınıf, 11'i (2,1) beşinci sınıf 

ve üzeri, 1'i (%0,2) hazırlık sınıfındayken; 6'sı (%1,1) ise öğrenim dönemini uzatmış 

durumdadır. 288'i (%54,9) birinci öğretim ve 237'si ise (%45,1) ikinci öğretim 

programındadır. Öğrencilerin 71'i (%13,5) Eğitim Bilimleri, 58'i (% 11,0) Fen ve Doğa 

Bilimleri, 18'i (%3,4) Güzel Sanatlar, 55'i (%10,5) Sağlık Bilimleri, 323'ü ise (%61,5) 

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler alanındandır. Öğrencilerin 110'u (%21,0) ailesiyle, 11'i 

(%2,1) akrabalarıyla, 323'ü (%61,5) yurtta (devlet/özel yurt), 53'ü (%10,1) 

arkadaşlarıyla, 22'si (%4,6) tek başına, 3'ü (0,6) herhangibir otel/pansiyonda ikamet 

eder. 3 öğrenci ise (0,6) 'diğer' seçeneğini işaretlemiştir. Öğrencilerin ailelerinin 

yaşadıkları yer/bölge de sorulmuştur. 39'unun (%7,4) Akdeniz, 223'ünün (42,5) Doğu 

Anadolu, 50'sinin (%9,5) Ege, 43'ünün (%8,2) Günedoğlu Anadolu, 35'inin (%6,7) İç 

Anadolu, 72'sinin (%13,7) Karadeniz ve 62'sinin (%11,8) Marmara’dadır. 1 öğrencinin 

ise (0,2) ailesi yurtdışında ikamet halindedir. Araştırmada öğrencilerin Türk Lirası (TL) 

cinsinden aylık olarak ortalama harcamaları, toplam iletişim ücreti ödemeleri (cep 

telefonu, internet aboneliği vb.) ve varsa haber aboneliği (basılı gazete/dergi, çevrimiçi 

ve mobil haber aboneliği vb.) ödemelerine dair cevaplar alınmıştır. Öğrencilerin; 76'sı 

(%14,5) 500 TL ve altı, 186'sı (%35,4) 501-750 TL, 131'i (%25,0) 751-1.000 TL, 79'u 

(%15,0) 1.001 -1.500 TL aralığında aylık ortalama harcama yaparken, 53'ü (%10,1) ise 

1.501 TL ve üzeri harcama yapar. Öğrencilerin; 258'i (%49,1) 50 TL ve altı, 191'i 

(%36,4) 51-100 TL, 45'i (%8,6) 101-150 TL, 16'sı (%3,0) 151-200 TL ve 15'i (2,9) 201 

TL ve üzeri aralığında aylık toplam iletişim ücreti öder. Öğrencilerin 422’sinin (80,4) 

herhangi bir haber yayınına aylık haber aboneliği yoktur. Öte yandan 69'u (%13, 1) 20 

TL ve altı, 19'u (%3,6) 21-40 TL, 10'u (%1,9) 41-60 TL ve 5'i (%1,0) 61 TL ve üzeri 

aralığında aylık olarak haber aboneliği ücreti öder. 
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Araştırmada edinilen verilerin analizi ve alt problemlerin çözümünde kullanılacak 

istatistiki tekniklerin belirlenmesi için verilerin normallik dağılımı aşağıdaki tabloda 

incelenmiştir. 

Tablo 3.10. Verilerin Normal Dağılım Değerleri 

Sıra  Ölçek Skewness Std. Error of 
Skewness 

Kurtosis Std. Error of 
Kurtosis 

1. Aşırı Enformasyon Yükü Algısı (AEYA) ,075 ,107 -,396 ,213 
2. Aşırı Haber Enformasyon Yükü Algısı 

(AHEYA) 
-,359 ,107 -,399 ,213 

3. Haber Tüketim Biçimleri (HTB) -,172 ,107 ,550 ,213 
4. Haber Kalitesi Algısı (HKA) -,313 ,107 ,034 ,213 

Kurtosis ve Skewness değerleri -1.5 ile +1.5 arasında olduğunda araştırma verileri 

normal dağılım gösterir. Bu, verilerin normal dağılımı için basıklık ve çarpıklık aralığı 

olarak kabul edilir (Tabachnick & Fidell, 2013). Buna göre Tablo 2’de ölçeklerin veri 

değerleri AEYA’nın ,075 ile -396; AHEYA’nın -,359 ile -,399; HTB’nin -,172 ile ,550; 

HKA’nın -,313 ile ,034 arasında değiştiği ve elde edilen verilerin parametrik (normal) 

dağılım gösterdiği tespit edilmiştir. 

3.7. ARAŞTIRMANIN AMACI 

Aşırı enformasyon yükü olgusunun haberi kullanım durumu ve habere yönelik 

algıyla ilişkili olduğunu varsayan bu araştırmanın amacı, haber tüketicilerinin aşırı 

enformasyon yükü algıları ve aşırı haber enformasyon yükü algıları arasındaki çeşitli 

farklılık ve bağlantıları ortaya koymaktır. Diğer bir amaç ise enformasyon ve haber 

bağlamındaki aşırı yük algısıyla birlikte seçici karakterdeki haber tüketim biçimleri ve 

habere yönelik bakışları arasındaki ilişkileri tespit etmektir. 

3. 7. 1. Araştırmanın Soruları ve Alt Sorular 

Araştırmanın amacı bağlamında belirlenen araştırma soruları ve alt sorular şu 

şekildedir: 

Araştırma Sorusu 1: Üniversite öğrencilerinin demografik değişkenleri ile aşırı 

enformasyon yükü algıları arasında anlamlı bir fark var mıdır? 
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1.1. Cinsiyet ile aşırı enformasyon yükü algısı arasında istatistiksel olarak anlamlı 

bir fark var mıdır? 

1.2. Yaş ile aşırı enformasyon yükü algısı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

fark var mıdır? 

1.3. Bağlı olduğu akademik birim ile aşırı enformasyon yükü algısı arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark var mıdır? 

1.4. Okuduğu sınıf ile aşırı enformasyon yükü algısı arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark var mıdır? 

1.5. Temel akademik alanı ile aşırı enformasyon yükü algısı arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir fark var mıdır? 

1.6. Aylık ortalama harcaması ile aşırı enformasyon yükü algısı arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark var mıdır? 

1.7. Aylık toplam iletişim ücreti ödemesi ile aşırı enformasyon yükü algısı 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark var mıdır? 

Araştırma Sorusu 2: Üniversite öğrencilerinin Geleneksel İletişim Araçlarından 

(Gazete, Radyo, Televizyon) Günlük Olarak Haber Takip Etme Durumu ve Yeni 

İletişim Araçlarından (Kablolu TV, Masaüstü Bilgisayar, Dizüstü Bilgisayar, Akıllı 

Telefon, Tablet vb. İnternet Bağlantılı Araçlar) Günlük Olarak Haber Takip Etme 

Durumu ile Aşırı Enformasyon Yükü Algıları arasında anlamlı bir fark var mıdır? 

2.1. Öğrencilerin Geleneksel İletişim Araçlarından günlük olarak haber takip etme 

durumu ile aşırı enformasyon yükü algısı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

var mıdır? 

2.2. Öğrencilerin Yeni İletişim Araçlarından günlük olarak haber takip etme 

durumu ile aşırı enformasyon yükü algısı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

var mıdır? 

Araştırma Sorusu 3: Üniversite öğrencilerinin demografik değişkenleri ile aşırı 

haber enformasyon yükü algıları arasında anlamlı bir fark var mıdır? 

3.1. Cinsiyet ile aşırı haber enformasyon yükü algısı arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark var mıdır? 

3.2. Yaş ile aşırı haber enformasyon yükü algısı arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark var mıdır? 
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3.3. Bağlı olduğu akademik birim ile aşırı haber enformasyon yükü algısı arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark var mıdır? 

3.4. Okuduğu sınıf ile aşırı haber enformasyon yükü algısı arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir fark var mıdır? 

3.5. Temel akademik alanı ile aşırı haber enformasyon yükü algısı arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark var mıdır? 

3.6. Aylık ortalama harcaması ile aşırı haber enformasyon yükü algısı arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark var mıdır? 

3.7. Aylık toplam iletişim ücreti ödemesi ile aşırı haber enformasyon yükü algısı 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark var mıdır? 

Araştırma Sorusu 4: Üniversite öğrencilerinin Geleneksel İletişim Araçlarından 

(Gazete, Radyo, Televizyon) Günlük Olarak Haber Takip Etme Durumu ve Yeni 

İletişim Araçlarından (Kablolu TV, Masaüstü Bilgisayar, Dizüstü Bilgisayar, Akıllı 

Telefon, Tablet vb. İnternet Bağlantılı Araçlar) Günlük Olarak Haber Takip Etme 

Durumu ile Aşırı Haber Enformasyon Yükü Algıları arasında anlamlı bir fark var 

mıdır? 

4.1. Öğrencilerin Geleneksel İletişim Araçlarından günlük olarak haber takip etme 

durumu ile aşırı haber enformasyon yükü algısı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

fark var mıdır? 

4.2. Öğrencilerin Yeni İletişim Araçlarından günlük olarak haber takip etme 

durumu ile aşırı haber enformasyon yükü algısı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

fark var mıdır? 

Araştırma Sorusu 5: Üniversite öğrencilerinin demografik değişkenleri ile seçici 

karakterdeki (Haberden Seçici Kaçınma ve Habere Seçici Maruz Kalma) Haber 

Tüketim Biçimleri arasında anlamlı bir fark var mıdır? 

5.1. Cinsiyet ile haber tüketim biçimleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

fark var mıdır? 

5.2. Yaş ile haber tüketim biçimleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

var mıdır? 

5.3. Bağlı olduğu akademik birim ile haber tüketim biçimleri arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir fark var mıdır? 
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5. 4. Okuduğu sınıf ile haber tüketim biçimleri arasında istatistiksel olarak anlamlı 

bir fark var mıdır? 

5.5. Temel akademik alanı ile haber tüketim biçimleri arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark var mıdır? 

5.6. Aylık ortalama harcaması ile haber tüketim biçimleri arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir fark var mıdır? 

5.7. Aylık toplam iletişim ücreti ödemesi ile haber tüketim biçimleri arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark var mıdır? 

Araştırma Sorusu 6: Üniversite öğrencilerinin Geleneksel İletişim Araçlarından 

(Gazete, Radyo, Televizyon) Günlük Olarak Haber Takip Etme Durumu ve Yeni 

İletişim Araçlarından (Kablolu TV, Masaüstü Bilgisayar, Dizüstü Bilgisayar, Akıllı 

Telefon, Tablet vb. İnternet Bağlantılı Araçlar) Günlük Olarak Haber Takip Etme 

Durumu ile seçici karakterdeki (Haberden Seçici Kaçınma ve Habere Seçici Maruz 

Kalma) Haber Tüketim Biçimleri arasında anlamlı bir fark var mıdır? 

6.1. Öğrencilerin Geleneksel İletişim Araçlarından günlük olarak haber takip etme 

durumu ile haber tüketim biçimleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark var 

mıdır? 

6.2. Öğrencilerin Yeni İletişim Araçlarından günlük olarak haber takip etme 

durumu ile haber tüketim biçimleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark var 

mıdır? 

Araştırma Sorusu 7: Üniversite öğrencilerinin demografik değişkenleri ile haber 

kalitesi algıları (Çağdaş Haber Kalitesi ve Geleneksel Haber Kalitesi) arasında anlamlı 

bir fark var mıdır? 

7.1. Cinsiyet ile haber kalitesi algısı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

var mıdır? 

7.2. Yaş ile haber kalitesi algısı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark var 

mıdır? 

7.3. Bağlı olduğu akademik birim ile haber kalitesi algısı arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir fark var mıdır? 

7.4. Okuduğu sınıf ile haber kalitesi algısı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

fark var mıdır? 
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7.5. Temel akademik alanı ile haber kalitesi algısı arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark var mıdır? 

7.6. Aylık ortalama harcaması ile haber kalitesi algısı arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark var mıdır? 

7.7. Aylık toplam iletişim ücreti ödemesi ile haber kalitesi algısı arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark var mıdır? 

Araştırma Sorusu 8: Üniversite öğrencilerinin Geleneksel İletişim Araçlarından 

(Gazete, Radyo, Televizyon) Günlük Olarak Haber Takip Etme Durumu ve Yeni 

İletişim Araçlarından (Kablolu TV, Masaüstü Bilgisayar, Dizüstü Bilgisayar, Akıllı 

Telefon, Tablet vb. İnternet Bağlantılı Araçlar) Günlük Olarak Haber Takip Etme 

Durumu ile haber kalitesi algıları (Çağdaş Haber Kalitesi ve Geleneksel Haber Kalitesi) 

arasında anlamlı bir fark var mıdır? 

8.1. Öğrencilerin Geleneksel İletişim Araçlarından günlük olarak haber takip etme 

durumu ile haber kalitesi algısı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark var mıdır? 

8.2. Öğrencilerin Yeni İletişim Araçlarından günlük olarak haber takip etme 

durumu ile haber kalitesi algısı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark var mıdır? 

Araştırma Sorusu 9: Üniversite öğrencilerinin aşırı enformasyon yükü algıları 

ile aşırı haber enformasyon yükü algıları, haber tüketim biçimleri ve haber kalitesi 

algıları arasında bir ilişki var mıdır? Aşırı enformasyon yükü algısı ile söz konusu 

değişkenler arasında doğrusal bir ilişki var mıdır? Bu ilişkinin derecesi, yönü ve 

birbirlerini etkileşimi hangi düzeydedir? 

3.7.2. Kullanılan Testler ve Analiz Yöntemleri 

Araştırmada elde edilen verilerin parametrik (normal) dağılımı ile araştırmanın 

amacı doğrultusunda belirlenen sorular ve alt sorular çerçevesinde mevcut verilerin 

analizi ve değerlendirilmesinde kullanılacak analiz yöntemleri ve testler belirlenmiştir. 

Buna göre değişkenler arasındaki anlamlı farklılıkların belirlenmesi için; iki alt gruptan 

oluşan bağımsız değişkenli sorular için Bağımsız Örneklem T Testi ile ikiden fazla 

değişken grubundan oluşan sorularda Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) 

yapılmıştır. ANOVA analizi çerçevesinde değişken alt gruplarının bağımlı değişkenlerle 

aralarındaki anlamlı farklılıkları ortaya koymak için ek olarak Post Hoct (LSD) Testi 
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uygulanmıştır. Değişkenler arasındaki ilişkileri test etmek ve değişkenler arasındaki 

ilişkinin derecesi ve yapısını ölçmek için Korelasyon Analizi yapılmıştır. 

3.7.3. Bulgular ve Yorum 

Yapılan analiz ve testlerde elde edilen bulgular tablolaştırılarak yorumlanmıştır. 

S1. 1. Cinsiyet ile aşırı enformasyon yükü algısı arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark var mıdır? 

İki alt gruptan oluşan cinsiyet değişkeni ile AEYA değişkeni arasındaki farkın 

belirlenmesi için Bağımsız Örneklem T Testi yapılmıştır. 

Tablo 3.11. Cinsiyet Değişkeni ile Aşırı Enformasyon Yükü Algısı (AEYA) Arasındaki 
İlişkiye Yönelik T Testi Sonuçları 

 
Aşırı 
Enformasyon 
Yükü Algısı 
 

Cinsiyet N Ortalama Standart 
Sapma 

Ort. Std. 
Hata 

df t Anlamlılık 
düzeyi (p) 
(İki Yönlü) 

Erkek 323 2,7270 ,810 ,04511  
523 

-1,992 ,047* 
Kadın 202 2,8725 ,820 ,05770 

Tablo 3.11. incelendiğinde, cinsiyet değişkeni ile aşırı enformasyon yükü algısı 

arasında istatistiki açıdan anlamlı bir fark bulunduğu ve kadınların daha yüksek 

puanlamasının söz konusu farkta rol oynadığı sonucu elde edilmiştir (t=-1,992; p<0.05). 

S1. 2. Yaş ile aşırı enformasyon yükü algısı arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark var mıdır? 

İkiden fazla alt değişken grubundan oluşan yaş ile AEYA değişkeni arasındaki 

farkın belirlenmesi için ANOVA testi yapılmıştır. Yaş değişkeni alt gruplarının AEYA 

değişkeni ile aralarındaki anlamlı farkları ortaya koymak için ek olarak Post Hoct (LSD) 

testi uygulanmıştır. 

Tablo 3.12. Yaş Değişkeni ile Aşırı Enformasyon Yükü Algısı (AEYA) Arasındaki 
İlişkiye Yönelik ANOVA Testi Sonuçları 

Değişken Varyans Kaynağı Kareler Toplamı df MS F p 
Yaş Gruplararası 

Gruplar içi 
Toplam 

6,262 
343,222 
349,483 

3 
521 
524 

2,087 
,659 

3,168 ,024* 
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Tablo 3.12’ye bakıldığında yaş değişkeni ile aşırı enformasyon yükü algısı 

arasında anlamlı bir fark vardır (F=3,168; p<0.05). Yaş değişkenine göre gruplar 

arasındaki farkın kaynağını tespit etmek amacıyla yapılan istatistiki test sonuçlarına ait 

bulgular Tablo 3.13’te sunulmuştur. 

Tablo 3.13. Yaş Değişkeni ile Aşırı Enformasyon Yükü Algısı (AEYA) Arasındaki 
Farka Yönelik Post Hoct (LSD) Testi Sonuçları 

Yaş Yaş Ortalama Fark (I-J) Standart Hata p Anlamlı Fark 
 
16-20  

21-24  
25-29  
30+ 

-,05906 
-,48139* 
-,42468 

,07351 
,17436 
,27596 

,422 
,006* 
,124 

16-20, 25-29 
 

 
21-24  

16-20 
25-29 
30+ 

,05906 
-,42233* 

-,36562 

,07351 
,17291 
,27504 

,422 
,015* 
,184 

21-24, 25-29 
 

 
25-29 

16-20 
21-24 
30+  

,48139* 
,42233* 

,05671 

,17436 
,17291 
,31725 

,006* 
,015* 
,858 

25-29, 16-20 
25-29, 21-24 

 
30+   

16-20 
21-24 
25-29 

,42468 
,36562 
-,05671 

,27596 
,27504 
,31725 

,124 
,184 
,858 

 
 

Tablo 3.13’te yer verilen LSD test sonuçlarına göre, 16-20 yaş aralığındaki 

öğrencilerin aşırı enformasyon yükü algıları ile 25-29 yaş aralığındaki öğrencilerin aşırı 

enformasyon yükü algıları arasında anlamlı bir fark vardır (-,48139*). 16-20 yaş 

aralığındaki öğrenciler, aşırı enformasyon yükü algısına, 25-29 yaş aralığındakilerden 

daha az sahip olduklarını puanlamışlardır. 21-24 yaş aralığındaki öğrencilerin aşırı 

enformasyon yükü algı düzeyi ile 25-29 yaştakilerin aşırı enformasyon yükü algı düzeyi 

arasında anlamlı bir fark vardır (-,42233*). 21-24 yaş aralığındaki öğrencilerin AEYA 

puanlamaları 25-29 yaş aralığındakilerden daha düşüktür. 25-29 yaş aralığındaki 

öğrencilerin aşırı enformasyon yükü algıları ile 16-20 yaş aralığındakilerin aşırı 

enformasyon yükü algıları arasında anlamlı bir fark vardır (,48139*). 25-29 yaş 

aralığındaki öğrenciler AEYA’ya 16-20 yaş aralığındaki öğrencilerden daha yüksek 

puan vermişlerdir. 25-29 yaş aralığındaki öğrencilerin aşırı enformasyon yükü algıları 

ile 21-24 yaş grubundaki öğrencilerin aşırı enformasyon yükü algıları arasında anlamlı 

bir fark vardır (,42233*). 25-29 yaş aralığındaki öğrenciler AEYA’ya, 21-24 yaş 

grubundaki öğrencilerden daha yüksek puan vermişlerdir. 30 ve üzeri yaş grubu ile 

diğer yaş gruplarının aşırı enformasyon yükü algıları arasında istatistiki olarak herhangi 

bir fark yoktur.  
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S1. 3. Bağlı olduğu akademik birim ile aşırı enformasyon yükü algısı 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark var mıdır? 

İkiden fazla alt gruptan oluşan akademik birim değişkeni ile AEYA değişkeni 

arasındaki farkın belirlenmesi için ANOVA testi yapılmıştır. 

Tablo 3.14. Bağlı Olunan Akademik Birim Değişkeni ile Aşırı Enformasyon Yükü 
Algısı (AEYA) Arasındaki İlişkiye Dair ANOVA Testi Sonuçları 

Değişken Varyans Kaynağı Kareler Toplamı df MS F p 
Akademik 
Birim 

Gruplararası 
Gruplar içi 
Toplam 

3,814 
345,669 
349,483 

2 
522 
524 

1,907 
,662 

2,880 ,057 

Öğrencilerin bağlı oldukları fakülte, yükseokul veya meslek yüksekokulu 

şeklindeki akademik birimler ile aşırı enformasyon yükü algıları arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir fark yoktur (F=2.880; p>0.05). 

S1. 4. Okuduğu sınıf ile aşırı enformasyon yükü algısı arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir fark var mıdır? 

İkiden fazla alt gruptan oluşan sınıf değişkeni ile AEYA değişkeni arasındaki 

farkın belirlenmesi için ANOVA testi yapılmıştır. 

Tablo 3.15. Öğrenim Görülen Sınıf Değişkeni ile Aşırı Enformasyon Yükü Algısı 
(AEYA) Arasındaki İlişkiye Dair ANOVA Testi Sonuçları 

Değişken Varyans Kaynağı Kareler Toplamı df MS F p 
Sınıf Gruplararası 

Gruplar içi 
Toplam 

5,919 
343,564 
349,483 

6 
518 
524 

,986 
,663 

1,487 ,180 

Öğrencilerin üniversitede öğrenim gördükleri sınıf kategorileri ile aşırı 

enformasyon yükü algıları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktur (F=1,487; 

p>0.05). 

1.5. Öğrencilerin temel akademik alanı ile aşırı enformasyon yükü algısı 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark var mıdır? 

İkiden fazla alt gruptan oluşan temel akademik alan değişkeni ile AEYA 

değişkeni arasındaki farkın belirlenmesi için ANOVA testi yapılmıştır. 
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Tablo 3.16. Temel Akademik Alan Değişkeni ile Aşırı Enformasyon Yükü Algısı 
(AEYA) Arasındaki İlişkiye Dair ANOVA Testi Sonuçları 

Değişken Varyans Kaynağı Kareler Toplamı df MS F p 
Temel 
Akademik 
Alan 

Gruplararası 
Gruplar içi 
Toplam 

5,924 
343,559 
349,483 

4 
520 
524 

1,481 
,661 

2,242 ,063 

Öğrencilerin öğrenim gördükleri eğitim, fen ve doğa, güzel sanatlar, sağlık ve 

sosyal, beşeri, idari bilimler şeklinde birbirinden farklı temel akademik alan 

değişkenleri ile aşırı enformasyon yükü algıları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

fark yoktur (F=2,242; p>0.05). 

1.6. Öğrencilerin aylık ortalama harcaması ile aşırı enformasyon yükü algısı 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark var mıdır? 

İkiden fazla alt gruptan oluşan aylık ortalama harcama değişkeni ile AEYA 

değişkeni arasındaki farkın belirlenmesi için ANOVA testi yapılmıştır. 

Tablo 3.17. Aylık Ortalama Harcama Değişkeni ile Aşırı Enformasyon Yükü Algısı 
(AEYA) Arasındaki İlişkiye Dair ANOVA Testi Sonuçları 

Değişken Varyans Kaynağı Kareler Toplamı df MS F p 
Aylık 
Ortalama 
Harcama 

Gruplararası 
Gruplar içi 
Toplam 

4,664 
344,820 
349,483 

4 
520 
524 

1,166 
,663 

1,758 ,136 

Öğrencilerin Türk Lirası (TL) cinsinden aylık ortalama harcama değişkeni ile aşırı 

enformasyon yükü algıları arasında istatistiksel olarak herhangi bir fark yoktur 

(F=1,758; p>0.05). 

1.7. Aylık toplam iletişim ücreti ödemesi ile aşırı enformasyon yükü algısı 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark var mıdır? 

İkiden fazla alt gruptan oluşan aylık toplam iletişim ücreti ödemesi değişkeni ile 

AEYA değişkeni arasındaki farkın belirlenmesi için ANOVA testi yapılmıştır. Aylık 

toplam iletişim ücreti değişkeni alt gruplarının AEYA değişkeni ile aralarındaki anlamlı 

farkı ortaya koymak için ek olarak Post Hoct (LSD) testi uygulanmıştır. 
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Tablo 3.18. Aylık Toplam İletişim Ücreti Ödemesi Değişkeni ile Aşırı Enformasyon 
Yükü Algısı (AEYA) Arasındaki İlişkiye Dair ANOVA Testi Sonuçları 

Değişken Varyans Kaynağı Kareler Toplamı df MS F p 
Aylık 
İletişim 
Ücreti T. 

Gruplararası 
Gruplar içi 
Toplam 

7,029 
342,455 
349,483 

4 
520 
524 

1,757 
,659 

2,668 ,032* 

Tablo 3.18’de yer alan aylık toplam iletişim ücreti ödemesi değişkeni ile aşırı 

enformasyon yükü algısı arasında anlamlı bir fark vardır (F=2,668; p<0.05). Aylık 

iletişim ücreti ödemesi değişkenine göre gruplar arasındaki farkın kaynağını saptamak 

için yapılan istatistiki test sonuçlarına ait bulgular tablo 3.19’da gösterilmiştir. 

Tablo 3.19. Aylık Toplam İletişim Ücreti Ödemesi Değişkeni ile Aşırı Enformasyon 
Yükü Algısı (AEYA) Arasındaki Farka Yönelik Post Hoct (LSD) Testi Sonuçları 

İletişim Ödemesi 
(TL) 

İletişim  
Ödemesi (TL) 

Ortalama 
Fark (I-J) 

Standart 
Hata 

p Anlamlı Fark 

 
 
50 TL ve altı 

51-100 TL 
101-150 TL 
151-200 TL 
201+ TL 

,06728 
-,13316 
,58026* 

-,15168 

,07746 
,13110 
,20908 
,21554 

,385 
,310 
,006* 
,482 

 
 
50 TL ve altı, 151-200 TL 

 
 
51 – 100 TL  

50 ve altı TL 
101-150 TL 
151-200 TL 
201+ TL 

-,06728 
-,20045 
,51298* 

-,21896 

,07746 
,13447 
,21121 
,21761 

,385 
,137 
,015* 
,315 

 
 
51 – 100 TL, 151-200 TL 

 
 
101 – 150 TL 

50 ve altı TL 
51-100 TL 
151-200 TL 
201+ TL 

,13316 
,20045 
,71343* 

-,01852 

,13110 
,13447 
,23621 
,24195 

,310 
,137 
,003* 
,939 

 
 
101 – 150 TL, 151-200 TL 

 
151 – 200 TL 

50 ve altı TL 
51-100 TL 
101-150 TL 
201+ TL 

-,58026*

-,51298* 

-,71343* 

-,73194* 

,20908 
,21121 
,23621 
,29166 

,006* 
,015* 
,003* 
,012* 

151 – 200 TL, 50 ve altı TL 
151 – 200 TL, 51-100 TL 
151 – 200 TL, 101-150 TL 
151 – 200 TL, 201+ TL 

 
201 TL +   

50 ve altı TL 
51-100 TL 
101-150 TL 
151-200 TL 

,15168 
,21896 
,01852 
,73194* 

,21554 
,21761 
,24195 
,29166 

,482 
,315 
,939 
,012* 

 
201+ TL, 151-200 TL 

Aylık Toplam İletişim Ücreti Ödemesi Değişkeni ile Aşırı Enformasyon Yükü 

Algısı (AEYA) Arasındaki Farka Yönelik Post Hoct (LSD) Testi Sonuçları 

karşılaştırıldığında hangi gruplar arasında nasıl bir algı farklılıkları olduğu ortaya 

konulmuştur. Aylık 50 TL ve aşağısında toplam iletişim ücreti ödemesi olan 

öğrencilerin aşırı enformasyon yükü algısı ile 151-200 TL arası ödeme yapanların aşırı 

enformasyon yükü algısı arasında anlamlı bir fark vardır. Buna göre, aylık 50 TL ve 

aşağısında iletişim ücreti ödemesi olan öğrencilerin aşırı enformasyon yükü algısına 

yönelik puanlaması,, 151-200 TL arası ödeme yapanlara göre daha yüksektir (,58026*). 
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Aylık 51-100 TL arası iletişim ücreti ödemesi yapanların aşırı enformasyon yükü algısı 

ile aylık 151-200 TL arası iletişim ücreti ödemesi yapanların aşırı enformasyon yükü 

algısı arasında anlamlı bir fark vardır. 51-100 TL arası ödeme yapanlar, 151-200 TL 

aralığındakilere göre aşırı enformasyon yükü algısını daha yüksek puanlamışlardır 

(,51298*). 

Aylık 101-150 TL iletişim ücreti ödeyen öğrencilerin aşırı enformasyon yükü 

algısı ile 151-200 TL arası iletişim ücreti ödeyen öğrencilerin aşırı enformasyon algısı 

arasında anlamlı bir fark vardır. 101-150 TL ödeme yapan öğrenciler,, 151-200 TL 

aralığındaki öğrencilere göre AEYA’ya daha yüksek puan vermişlerdir (,71343*). Aylık 

151-200 TL arası iletişim ödemesi yapan öğrencilerin aşırı enformasyon yükü algıları 

ile 50 TL ve aşağı miktarda iletişim ücreti ödeyen öğrencilerin aşırı enformasyon yükü 

algıları arasında anlamlı bir fark vardır. 151-200 TL aylık toplam iletişim ücreti 

ödemesi yapanların AEYA puanlamaları, 50 TL ve altında TL ödeme yapanlardan daha 

düşüktür (-,58026*). Aylık 151-200 TL arası iletişim ödemesi yapan öğrencilerin aşırı 

enformasyon yükü algıları ile 51-100 TL aralığında ödeme yapanların aşırı enformasyon 

yükü algıları arasında anlamlı bir fark vardır. Buna göre 151-200 TL aylık toplam 

iletişim ücreti ödemesi yapanların AEYA puanlamaları, 51-100 TL aralığında ödeme 

yapanlardan daha düşüktür (-,51298*). Aylık 151-200 TL arası iletişim ödemesi yapan 

öğrencilerin aşırı enformasyon yükü algısı ile 101-150 TL arası iletişim ücreti ödeyen 

öğrencilerin aşırı enformasyon algısı arasında anlamlı bir fark vardır. Buna göre, 151-

200 TL aylık toplam iletişim ücreti ödemesi yapanların AEYA puanlamaları, 101-150 

TL aralığında ödeme yapanlardan daha düşüktür (-,71343*). Ve yine aylık 151-200 TL 

arası iletişim ödemesi yapan öğrencilerin aşırı enformasyon yükü algısı ile aylık 201 TL 

ve üzeri iletişim ücreti ödemesi yapanların aşırı enformasyon algısı arasında anlamlı bir 

fark vardır. Buna göre, 151-200 TL aylık toplam iletişim ücreti ödemesi yapanların 

AEYA puanlamaları, 201 TL ve üzeri ödeme yapanlara göre daha düşüktür (-,73194*). 

Aylık 201 TL ve üzeri iletişim ödemesi yapan öğrencilerin aşırı enformasyon yükü 

algısı ile 151-200 TL aralığında ödeme yapanların aşırı enformasyon yükü algısı 

arasında anlamlı bir fark vardır. Buna göre aylık 201 TL ve üzeri toplam iletişim ücreti 

ödemesi yapan öğrencilerin AEYA puanlamaları, 151-200 TL aralığında iletişim ücreti 

ödeyenlerin AEYA puanlamasından daha yüksektir (,73194*). 
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S2.1. Öğrencilerin Geleneksel İletişim Araçlarından günlük olarak haber 

takip etme durumu ile aşırı enformasyon yükü algısı arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark var mıdır? 

İki alt gruptan oluşan geleneksel iletişim araçlarından günlük haber takibi 

değişkeni ile AEYA değişkeni arasındaki farkın belirlenmesi için Bağımsız Örneklem T 

Testi yapılmıştır. 

Tablo 3.20. Öğrencilerin Geleneksel İletişim Araçlarından (Gazete, Radyo, Televizyon) 
Günlük Olarak Haber Takip Etme Durumu İle Aşırı Enformasyon Yükü Algısı (AEYA) 
Arasındaki İlişkiye Yönelik T Testi Sonuçları  

 
Aşırı 
Enformasyon 
Yükü Algısı 
 

Geleneksel 
Araçlar 

N Ortalama Standart 
Sapma 

Ort. Std. 
Hata 

df t Anlamlılık 
düzeyi (p) 
(İki Yönlü) 

Takip etmeyenler 337 2,7962 ,830 ,04523 
523 ,496 

,620 
Takip edenler 188 2,7594 ,793 ,05784 

Öğrencilerin gazete, radyo ve televizyon gibi geleneksel iletişim araçlarından 

günlük olarak haber takip etme durumları ile aşırı enformasyon yükü algısı arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktur (t =,496; p>0.05). 

S2. 2. Öğrencilerin Yeni İletişim Araçlarından günlük olarak haber takip 

etme durumu ile aşırı enformasyon yükü algısı arasında istatistiksel olarak anlamlı 

bir fark var mıdır? 

İki alt gruptan oluşan yeni iletişim araçlarından günlük haber takibi değişkeni ile 

AEYA değişkeni arasındaki farkın belirlenmesi için Bağımsız Örneklem T Testi 

yapılmıştır. 

Tablo 3.21. Öğrencilerin Yeni İletişim Araçlarından (Kablolu TV, Masaüstü Bilgisayar, 
Dizüstü Bilgisayar, Akıllı Telefon, Tablet vb. İnternet Bağlantılı Araçlar) Günlük Olarak 
Haber Takip Etme Durumu İle Aşırı Enformasyon Yükü Algısı (AEYA) Arasındaki İlişkiye 
Yönelik T Testi Sonuçları   

 
Aşırı 
Enformasyon 
Yükü Algısı 
 

Yeni İletişim 
Araçları 

N Ortalama Standart 
Sapma 

Ort. Std. 
Hata 

df t Anlamlılık 
düzeyi (p) 
(İki Yönlü) 

Takip etmeyenler 209 2,7884 ,833 ,05764 
523 ,122 

,903 
Takip edenler 316 2,7795 ,806 ,04538 

Öğrencilerin internet ve ağ bağlantı özellikleri taşıyan kablolu TV, masaüstü 

bilgisayar ve taşınabilir dizüstü bilgisayar, akıllı telefon, tablet gibi yeni iletişim 

araçlarında günlük olarak haber takip etme durumları ile aşırı enformasyon yükü algıları 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktur (t =,122; p>0.05). 



285 
 

S3. 1. Cinsiyet ile aşırı haber enformasyon yükü (AHEYA) algısı arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark var mıdır? 

İki alt gruptan oluşan cinsiyet değişkeni ile AHEYA değişkeni arasındaki farkın 

belirlenmesi için Bağımsız Örneklem T Testi yapılmıştır. 

Tablo 3.22. Cinsiyet Değişkeni İle Aşırı Haber Enformasyon Yükü Algısı (AHEYA) 
Arasındaki İlişkiye Yönelik T Testi Sonuçları 

 
Aşırı Haber 
Enformasyon 
Yükü Algısı  
 

Cinsiyet N Ortalama Standart 
Sapma 

Ort. Std. 
Hata 

df t Anlamlılık 
düzeyi (p) 
(İki Yönlü) 

Erkek 323 2,9861 ,829 ,04618 
523 -2,074 ,039* 

Kadın 202 3,1441 ,879 ,06186 

Tablo 3.22’de yer alan bulgulara göre, cinsiyet değişkeni ile aşırı haber 

enformasyon yükü algısı arasında istatistiki olarak anlamlı bir fark bulunduğu ve 

kadınların AHEYA ölçeğini erkeklere göre nispeten daha yüksek derecede puanladığı 

sonucuna ulaşılmıştır (t=-2,074; p<0.05). 

S3. 2. Yaş ile aşırı haber enformasyon yükü algısı arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark var mıdır? 

İkiden fazla alt değişken grubundan oluşan yaş ile AHEYA değişkeni arasındaki 

farkın belirlenmesi için ANOVA testi yapılmıştır. 

Tablo 3.23. Yaş Değişkeni ile Aşırı Haber Enformasyon Yükü Algısı (AHEYA) 
Arasındaki İlişkiye Yönelik ANOVA Testi Sonuçları 

Değişken Varyans Kaynağı Kareler Toplamı df MS F p 
Yaş Gruplararası 

Gruplar içi 
Toplam 

2,080 
378,188 
380,267 

3 
521 
524 

,693 
,726 

,955 ,414 

Tablo 3.23. incelendiğinde, öğrencilerin yaşları ile aşırı haber enformasyon yükü 

algıları arasında istatistiki açıdan anlamlı bir fark yoktur (F=,955; p>0.05). 

S3. 3. Bağlı olduğu akademik birim ile aşırı haber enformasyon yükü algısı 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark var mıdır? 

İkiden fazla alt gruptan oluşan akademik birim değişkeni ile AHEYA değişkeni 

arasındaki farkın belirlenmesi için ANOVA testi yapılmıştır. 
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Tablo 3.24. Bağlı Olunan Akademik Birim Değişkeni ile Aşırı Haber Enformasyon 
Yükü Algısı (AHEYA) Arasındaki İlişkiye Yönelik ANOVA Testi Sonuçları 

Değişken Varyans Kaynağı Kareler Toplamı df MS F p 
Akademik 
Birim 

Gruplararası 
Gruplar içi 
Toplam 

,151 
380,116 
380,267 

2 
522 
524  

,076 
,728 

,104 ,901 

Öğrencilerin fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulu gibi bağlı oldukları 

akademik birim değişkeni ile aşırı haber enformasyon yükü algısı arasında istatistiki 

açıdan anlamlı bir fark yoktur (F=,104; p>0.05). 

S3. 4. Okuduğu sınıf ile aşırı haber enformasyon yükü algısı arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark var mıdır? 

İkiden fazla alt gruptan oluşan sınıf değişkeni ile AHEYA değişkeni arasındaki 

farkın belirlenmesi için ANOVA testi yapılmıştır. 

Tablo 3.25. Öğrenim Görülen Sınıf Değişkeni ile Aşırı Haber Enformasyon Yükü 
Algısı (AHEYA) Arasındaki İlişkiye Yönelik ANOVA Testi Sonuçları 

Değişken Varyans Kaynağı Kareler Toplamı df MS F p 
 
Sınıf 

Gruplararası 
Gruplar içi 
Toplam 

2,759 
377,509 
380,267 

6 
518 
524  

,460 
,729 

,631 ,706 

Öğrencilerin okuduğu sınıf derecesi ile aşırı haber enformasyon yükü algısı 

arasında istatistiki açıdan anlamlı bir fark yoktur (F=,631; p>0.05). 

S3. 5. Temel akademik alanı ile aşırı haber enformasyon yükü algısı arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark var mıdır? 

İkiden fazla alt gruptan oluşan temel akademik alan değişkeni ile AHEYA 

değişkeni arasındaki farkın belirlenmesi için ANOVA testi yapılmıştır. 

Tablo 3.26. Temel Akademik Alan Değişkeni ile Aşırı Haber Enformasyon Yükü 
Algısı (AHEYA) Arasındaki İlişkiye Yönelik ANOVA Testi Sonuçları  

Değişken Varyans Kaynağı Kareler Toplamı df MS F p 
Temel 
Akademik 
Alan 

Gruplararası 
Gruplar içi 
Toplam 

3,227 
377,040 
380,267 

4 
520 
524  

,807 
,725 

1,113 ,350 

Öğrencilerin öğrenim gördükleri eğitim, fen ve doğa, güzel sanatlar, sağlık ve 

sosyal, beşeri, idari bilimler şeklindeki temel akademik alan grupları ile aşırı haber 
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enformasyon yükü algısı arasında istatistiki açıdan anlamlı bir fark yoktur (F=1,113; 

p>0.05). 

S3. 6. Aylık ortalama harcaması ile aşırı haber enformasyon yükü algısı 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark var mıdır? 

İkiden fazla alt gruptan oluşan aylık ortalama harcama değişkeni ile AHEYA 

değişkeni arasındaki farkın belirlenmesi için ANOVA testi yapılmıştır. Aylık ortalama 

harcama değişkeni alt gruplarının AHEYA değişkeni ile aralarındaki anlamlı farkı 

ortaya koymak için ek olarak Post Hoct (LSD) testi uygulanmıştır. 

Tablo 3.27. Aylık Ortalama Harcama Değişkeni ile Aşırı Haber Enformasyon Yükü 
Algısı (AHEYA) Arasındaki İlişkiye Yönelik ANOVA Testi Sonuçları 

Değişken Varyans Kaynağı Kareler Toplamı df MS F p 
Aylık 
Ortalama 
Harcama 

Gruplararası 
Gruplar içi 
Toplam 

7,599 
372,668 
380,267 

4 
520 
524  

1,900 
,717 

2,651 ,033* 

Tablo 3.27’de yer alan bulgulara göre aylık ortalama harcama değişkeni ile aşırı 

haber enformasyon yükü algısı arasında anlamlı bir fark vardır (F=2,651; p<0.05). 

Aylık ortalama harcama değişkenini oluşturan gruplar arasındaki farkın kaynağını 

belirlemek amacıyla yapılan test sonuçları Tablo 3.28’de gösterilmiştir. 

Tablo 3.28. Aylık Ortalama Harcama Değişkeni ile Aşırı Haber Enformasyon Yükü 
Algısı (AHEYA) Arasındaki Farka Yönelik Post Hoct (LSD) Testi Sonuçları 

Aylık Harcama 
(TL) 

Aylık Harcama 
(TL) 

Ortalama 
Fark (I-J) 

Standart 
Hata 

p Anlamlı Fark 

 
500 TL ve altı 
 

501 - 750 TL 
751 - 1.000 TL 
1.001 -1.500 TL 
1.501 TL + 

-,21005 
-,34797* 

-,08321 
-,30695* 

,11525 
,12207 
,13602 
,15150 

,069 
,005* 
,541 
,043* 

 
500 TL ve altı, 751 - 1.000 TL 
500 TL ve altı, 1.501 TL + 

 
501 - 750 TL 
 

500 TL ve altı 
751 - 1.000 TL 
1.001 -1.500 TL 
1.501 TL + 

,21005 
-,13793 
,12683 
-,09691 

,11525 
,09656 
,11369 
,13181 

,069 
,154 
,265 
,463 

 

 
751 - 1.000 TL 

500 TL ve altı  
501 - 750 TL 
1.001 -1.500 TL 
1.501 TL + 

,34797*

,13793 
,26476* 

,04102 

,12207 
,09656 
,12059 
,13781 

,005* 
,154 
,029* 
,766 

751 - 1.000 TL, 500 TL ve altı 
751 - 1.000 TL, 1.001 -1.500 
TL 
 

 
1.001 -1.500 TL 
 

500 TL ve altı  
501 - 750 TL 
751 - 1.000 TL 
1.501 TL + 

,08321 
-,12683 
-,26476* 

-,22374 

,13602 
,11369 
,12059 
,15031 

,541 
,265 
,029* 
,137 

 
1.001 -1.500 TL, 751 - 1.000 
TL 
 

1.501 TL + 
 

500 TL ve altı 
501 - 750 TL 
751 - 1.000 TL 
1.001 -1.500 TL 

,30695*

,09691 
-,04102 
,22374 

,15150 
,13181 
,13781 
,15031 

,043* 
,463 
,766 
,137 

1.501 TL +, 500 TL ve altı 
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Öğrencilerin Aylık Ortalama Harcama Değişkeni ile Aşırı Haber Enformasyon 

Yükü Algıları (AHEYA) Arasındaki Farka Yönelik Post Hoct (LSD) Testi Sonuçları 

karşılaştırıldığında hangi gruplar arasında nasıl bir algı farklılıkları olduğu ortaya 

konulmuştur. Aylık ortalama harcaması 500 TL ve aşağıda olan öğrenciler ile aylık 

ortalama harcaması 751-1000 TL aralağında olan öğrenciilerin aşırı enformasyon yükü 

algıları arasında istatistiki olarak anlamlı bir fark vardır (-,34797*). Buna göre aylık 

ortalama harcaması 500 TL ve aşağısındaki öğrencilerin AHEYA puanlamasının, aylık 

ortalama harcaması 751-1000 TL arasında olanlara göre daha düşük olduğu sonucu elde 

edilmiştir. Aylık ortalama harcaması 500 TL ve aşağıda olan öğrenciler ile aylık 

ortalama harcaması 1.501 TL ve üzeri olan öğrencilerin aşırı haber enformasyon yükü 

algısı arasında istatistiki olarak anlamlı bir fark vardır (-,30695*). Buna göre aylık 

ortalama harcaması 500 TL ve altında olan öğrencilerin AHEYA puanlaması, aylık 

ortalama harcaması 1.501 TL ve üzeri olan öğrencilere göre daha düşüktür. Aylık 

ortalama harcaması 751-1000 TL arasında olan öğrenciler ile aylık ortalama harcaması 

500 TL ve altında olan öğrencilerin aşırı haber enformasyon yükü algısı arasında 

anlamlı bir fark vardır (,34797*). Buna göre aylık ortalama harcaması 751-1000 TL 

aralığındaki öğrenciler AHEYA’ya 500 TL ve altında olan öğrencilerden daha yüksek 

puan vermişlerdir. Aylık ortalama harcaması 751-1000 TL arasında olan öğrenciler ile 

aylık ortalama harcaması 1.001-1500 TL arasındaki öğrencilerin aşırı haber enformayon 

yükü algısı arasında anlamlı fark vardır (,26476*). Buna göre aylık ortalama harcaması 

751-1000 TL arasında olan öğrenciler, aylık ortalama harcaması 1.001-1500 TL 

arasındaki öğrencilerden AHEYA’ya daha yüksek puan vermişlerdir. Aylık ortalama 

harcaması 1.001-1500 TL arasındaki öğrenciler ile aylık ortalama harcaması 751-1000 

TL arasında olan öğrencilerin aşırı haber enformasyon yükü algısı arasında anlamlı fark 

vardır (-,26476*). Buna göre aylık ortalama harcaması 1.001-1500 TL arasındaki 

öğrencilerin AHEYA puanlaması, aylık ortalama harcaması 751-1000 TL arasında 

olanlardan daha düşüktür. Aylık ortalama harcaması 1501 TL ve üzeri olan öğrenciler 

ile aylık ortalama harcaması 500 TL ve altında olan öğrencilerin aşırı haber 

enformasyon yükü algısı arasında anlamlı bir fark vardır (,30695*). Buna göre aylık 

harcaması 1501 TL ve üzeri olan öğrenciler AHEYA’ya, aylık ortalama harcaması 500 

TL ve altında olan öğrencilere göre daha yüksek puan vermişlerdir. Bunlar dışında diğer 



289 
 

harcama gruplarının aşırı haber enformasyon yükü algısı arasında herhangi bir anlamlı 

fark yoktur. 

S3. 7. Aylık toplam iletişim ücreti ödemesi ile aşırı haber enformasyon yükü 

algısı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark var mıdır? 

İkiden fazla alt gruptan oluşan aylık toplam iletişim ücreti ödemesi değişkeni ile 

AHEYA değişkeni arasındaki farkın belirlenmesi için ANOVA testi yapılmıştır. 

Tablo 3.29. Aylık Toplam İletişim Ücreti Ödemesi Değişkeni ile Aşırı Haber 
Enformasyon Yükü Algısı (AHEYA) Arasındaki İlişkiye Yönelik ANOVA Testi 
Sonuçları 

Değişken Varyans Kaynağı Kareler Toplamı df MS F p 
Aylık 
İletişim 
Ücreti T. 

Gruplararası 
Gruplar içi 
Toplam 

2,384 
377,884 
380,267 

4 
520 
524 

,596 
,727 

,820 ,513 

Öğrencilerin cep telefonu/internet aboneliği vb. aylık toplam iletişim ücreti 

giderleri ile aşırı haber enformasyon yükü algıları arasında istatistiki açıdan anlamlı bir 

fark olmadığı tespit edilmiştir (F=,820; p>0.05). 

S4.1. Öğrencilerin Geleneksel İletişim Araçlarından günlük olarak haber 

takip etme durumu ile aşırı haber enformasyon yükü algısı arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir fark var mıdır? 

İki alt gruptan oluşan geleneksel iletişim araçlarından günlük haber takibi 

değişkeni ile AHEYA değişkeni arasındaki farkın belirlenmesi için Bağımsız Örneklem 

T Testi yapılmıştır. 

Tablo 3.30. Öğrencilerin Geleneksel İletişim Araçlarını (Gazete, Radyo, Televizyon) 
Günlük Olarak Haber Takip Etme Durumu İle Aşırı Haber Enformasyon Yükü Algısı 
(AHEYA) Arasındaki İlişkiye Yönelik T Testi Sonuçları  

 
Aşırı Haber 
Enformasyon 
Yükü Algısı  

Geleneksel 
Araçlar 

N Ortalama Standart 
Sapma 

Ort. Std. 
Hata 

df t Anlamlılık 
düzeyi (p) 
(İki Yönlü) 

Takip etmeyenler 337 3,0288 ,858 ,04679 
523 -,650 ,516 

Takip edenler 188 3,0793 ,840 ,06129 

Öğrencilerin gazete, radyo, televizyon gibi geleneksel araçlardan günlük haber 

takip etme durumu ile aşırı haber enformasyon yükü algısı arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark olmadığı sonucu elde edilmiştir (t =-,650; p>0.05). 
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S4. 2. Öğrencilerin Yeni İletişim Araçlarından günlük olarak haber takip 

etme durumu ile aşırı haber enformasyon yükü algısı arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark var mıdır? 

İki alt gruptan oluşan Yeni İletişim Araçlarından günlük haber takibi değişkeni 

ile AHEYA değişkeni arasındaki farkın belirlenmesi için Bağımsız Örneklem T Testi 

yapılmıştır. 

Tablo 3.31. Öğrencilerin Yeni İletişim Araçlarından (Kablolu TV, Masaüstü Bilgisayar, 
Dizüstü Bilgisayar, Akıllı Telefon, Tablet vb. İnternet Bağlantılı Araçlar) Günlük 
Olarak Haber Takip Etme Durumu İle Aşırı Haber Enformasyon Yükü Algısı (AHEYA) 
Arasındaki İlişkiye Yönelik T Testi Sonuçları  

 
Aşırı Haber 
Enformasyon 
Yükü Algısı  

Yeni İletişim 
Araçları 

N Ortalama Standart 
Sapma 

Ort. Std. 
Hata 

df t Anlamlılık 
düzeyi (p) 
(İki Yönlü)

Takip etmeyenler 209 3,0134 ,810 ,05606 
523 -,732 ,465 

Takip edenler 316 3,0690 ,878 ,04944 

Öğrencilerin çevrimiçi ortamları barındırabilen ve çoklu medya imkânları sunan 

yeni iletişim araçlarından günlük olarak haber takip etme durumları ile aşırı haber 

enformasyon yükü algısı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktur (t =-,732; 

p>0.05). 

S5. 1. Cinsiyet ile haber tüketim biçimleri (HTB) arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark var mıdır? 

İki alt gruptan oluşan cinsiyet değişkeni ile HTB değişkeni arasındaki farkın 

belirlenmesi için Bağımsız Örneklem T Testi yapılmıştır. 

Tablo 3.32. Cinsiyet Değişkeni İle Haber Tüketim Biçimleri (HTB) Arasındaki İlişkiye 
Yönelik T Testi Sonuçları 

 
Haber 
Tüketim 
Biçimi 
 

Cinsiyet N Ortalama Standart 
Sapma 

Ort. Std. 
Hata 

df t Anlamlılık 
düzeyi (p) 
(İki Yönlü) 

Erkek 323 2,8731 ,405 ,02256 
523 ,869 ,385 

Kadın 202 2,8406 ,433 ,03049 

Öğrencilerin cinsiyeti ile haber tüketim biçimleri arasında istatistiki açıdan 

anlamlı bir fark yoktur (t =,869; p>0.05). 
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S5. 2. Yaş ile haber tüketim biçimleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

fark var mıdır? 

İkiden fazla alt değişken grubundan oluşan yaş ile HTB değişkeni arasındaki 

farkın belirlenmesi için ANOVA testi yapılmıştır. 

Tablo 3.33. Yaş Değişkeni ile Haber Tüketim Biçimleri (HTB) Arasındaki İlişkiye 
Yönelik ANOVA Testi Sonuçları 

Değişken Varyans Kaynağı Kareler Toplamı df MS F p 
Yaş Gruplararası 

Gruplar içi 
Toplam 

,291 
90,543 
90,834 

3 
521 
524 

,097 
,174 

,559 ,643 

Öğrencilerin yaşları ile haber tüketim biçimleri arasında istatistiki açıdan anlamlı 

bir fark olmadığı tespit edilmiştir (F=,559; p>0.05). 

S5. 3. Bağlı olduğu akademik birim ile haber tüketim biçimleri arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark var mıdır? 

İkiden fazla alt gruptan oluşan akademik birim değişkeni ile HTB değişkeni 

arasındaki farkın belirlenmesi için ANOVA testi yapılmıştır. 

Tablo 3.34. Bağlı Olunan Akademik Birim Değişkeni ile Haber Tüketim Biçimleri 
(HTB) Arasındaki İlişkiye Yönelik ANOVA Testi Sonuçları 

Değişken Varyans Kaynağı Kareler Toplamı df MS F p 
Akademik 
Birim 

Gruplararası 
Gruplar içi 
Toplam 

,029 
90,804 
90,834 

2 
522 
524  

,015 
,174 

,084 ,919 

Öğrencilerin bağlı oldukları akademik birimler (fakülte, yüksekokul, meslek 

yüksekokulu) ile haber tüketim biçimleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

yoktur (F=,084; p>0.05). 

S5. 4. Okuduğu sınıf ile haber tüketim biçimleri arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark var mıdır? 

İkiden fazla alt gruptan oluşan sınıf değişkeni ile HTB değişkeni arasındaki farkın 

belirlenmesi için ANOVA testi yapılmıştır. 
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Tablo 3.35. Öğrenim Görülen Sınıf Değişkeni ile Haber Tüketim Biçimleri (HTB) 
Arasındaki İlişkiye Yönelik ANOVA Testi Sonuçları 

Değişken Varyans Kaynağı Kareler Toplamı df MS F p 
Sınıf Gruplararası 

Gruplar içi 
Toplam 

,561 
90,273 
90,834 

6 
518 
524  

,094 
,174 

,537 ,781 

Öğrencilerin öğrenim gördükleri sınıf düzeyi ile haber tüketim biçimleri arasında 

istatistiki açıdan anlamlı bir fark olmadığı saptanmıştır (F=,537; p>0.05). 

S5. 5. Temel akademik alanı ile haber tüketim biçimleri arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir fark var mıdır? 

İkiden fazla alt gruptan oluşan temel akademik alan değişkeni ile HTB değişkeni 

arasındaki farkın belirlenmesi için ANOVA testi yapılmıştır. 

Tablo 3.36. Temel Akademik Alan Değişkeni ile Haber Tüketim Biçimleri (HTB) 
Arasındaki İlişkiye Yönelik ANOVA Testi Sonuçları  

Değişken Varyans Kaynağı Kareler Toplamı df MS F p 
Temel 
Akademik 
Alan 

Gruplararası 
Gruplar içi 
Toplam 

1,336 
89,498 
90,834 

4 
520 
524  

,334 
,172 

1,941 ,102 

Öğrencilerin öğrenim gördükleri temel akademik alanları ile haber tüketim 

biçimleri arasında istatistiki açıdan anlamlı bir fark yoktur (F=1,941; p>0.05). 

S5. 6. Aylık ortalama harcaması ile haber tüketim biçimleri arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark var mıdır? 

İkiden fazla alt gruptan oluşan aylık ortalama harcama değişkeni ile HTB 

değişkeni arasındaki farkın belirlenmesi için ANOVA testi yapılmıştır. Aylık ortalama 

harcama değişkeni alt gruplarının HTB değişkeni ile aralarındaki anlamlı farkı ortaya 

koymak için ek olarak Post Hoct (LSD) testi uygulanmıştır. 

Tablo 3.37. Aylık Ortalama Harcama Değişkeni ile Haber Tüketim Biçimleri (HTB) 
Arasındaki İlişkiye Yönelik ANOVA Testi Sonuçları 

Değişken Varyans Kaynağı Kareler Toplamı df MS F p 
Aylık 
Ortalama 
Harcama 

Gruplararası 
Gruplar içi 
Toplam 

2,654 
88,180 
90,834 

4 
520 
524  

,663 
,170 

3,912 ,004* 
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Tablo 3.37’de yer alan aylık ortalama harcama değişkeni ile haber tüketim biçimi 

arasında anlamlı bir fark vardır (F=3,912; p<0.05). Aylık ortalama harcama değişkenine 

göre gruplar arasındaki farkın kaynağını belirlemek amacıyla yapılan test sonuçları 

tablo 3.38’de gösterilerek açıklanmıştır. 

Tablo 3.38. Aylık Ortalama Harcama Değişkeni ile Haber Tüketim Biçimleri (HTB) 
Arasındaki Farka Yönelik Post Hoct (LSD) Testi Sonuçları 

Aylık Harcama 
(TL) 

Aylık Harcama 
(TL) 

Ortalama 
Fark (I-J) 

Standart 
Hata 

p Anlamlı Fark 

 
500 TL ve altı 
 

501 - 750 TL 
751 - 1.000 TL 
1.001 -1.500 TL 
1.501 TL + 

,10472 
-,06459 
-,04591 
-,00302 

,05606 
,05938 
,06617 
,07369 

,062 
,277 
,488 
,967 

 

 
501 - 750 TL 
 

500 TL ve altı 
751 - 1.000 TL 
1.001 -1.500 TL 
1.501 TL + 

-,10472 
-,16931* 

-,15063* 

-,10773 

,05606 
,04697 
,05530 
,06412 

,062 
,000* 
,007* 
,094 

 
501 - 750 TL, 751 - 1.000 TL 
501 - 750 TL, 1.001 -1.500 TL 
 

 
751 - 1.000 TL 

500 TL ve altı  
501 - 750 TL 
1.001 -1.500 TL 
1.501 TL + 

,06459 
,16931* 

,01868 
,06157 

,05938 
,04697 
,05866 
,06704 

,277 
,000* 
,750 
,359 

 
751 - 1.000 TL, 501 - 750 TL 

 
1.001 -1.500 TL 
 

500 TL ve altı  
501 - 750 TL 
751 - 1.000 TL 
1.501 TL + 

,04591 
,15063* 

-,01868 
,04289 

,06617 
,05530 
,05866 
,07312 

,488 
,007* 
,750 
,558 

 
1.001 -1.500 TL, 501 - 750 TL 
 

 
1.501 TL + 
 

500 TL ve altı 
501 - 750 TL 
751 - 1.000 TL 
1.001 -1.500 TL 

,00302 
,10773 
-,06157 
-,04289 

,07369 
,06412 
,06704 
,07312 

,967 
,094 
,359 
,558 

 

Öğrencilerin Aylık Ortalama Harcama Değişkeni ile Haber Tüketim Biçimleri 

(HTB) Arasındaki Farka Yönelik Post Hoct (LSD) Testi Sonuçları karşılaştırıldığında 

hangi gruplar arasında nasıl bir fark olduğu değerlendirilebilir. Aylık ortalama 

harcaması 501-750 TL aralığında olan öğrenciler ile aylık ortalama harcaması 751-

1.000 TL arasında değişen öğrencilerin haber tüketim biçimleri arasında anlamlı bir fark 

vardır (-,16931*). Buna göre aylık ortalama harcaması 501-750 TL arasında olan 

öğrencilerin HTB puanlaması, 751-1.000 TL arasında olanlara göre daha düşük 

çıkmıştır. Aylık ortalama harcaması 501-750 TL aralığındaki öğrenciler ile aylık 

ortalama harcaması 1.001 – 1.500 TL arasında olan öğrencilerin haber tüketim biçimleri 

arasında anlamlı bir fark vardır (-,15063*). Bu bağlamda 501-750 TL arasında aylık 

harcama yapan öğrenciler HTB’ye, 1.001-1500 TL arasındaki gruba oranla daha az 

puan vermişlerdir. Aylık ortalama harcaması 751 – 1.000 TL aralığındaki öğrenciler ile 

aylık ortalama harcaması 501-750 TL arasında değişen öğrencilerin haber tüketim 
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biçimleri arasında anlamlı bir fark vardır (,16931*). Bu nedenle aylık ortalama 

harcaması 751 – 1.000 TL aralığındakilerin HTB’ye, 501-750 TL aralığında harcaması 

olan öğrencilere oranla daha yüksek puan verdikleri belirtilebilir. Aylık ortalama 

harcaması 1.001 – 1. 500 TL olan öğrenciler ile aylık ortalama harcaması 501-750 TL 

olan öğrencilerin haber tüketim biçimleri arasında istatistiki olarak anlamlı bir fark 

olduğu tespit edilmiştir (,15063*). Buna göre aylık ortalama harcaması 1.001 – 1. 500 

TL arasında değişen öğrencilerin HTB ölçeğine yönelik puanlaması, aylık ortalama 

harcaması 501-750 TL aralığında olan öğrencilerden daha yüksektir. Bunlar dışında 

diğer harcama grupları arasında haber tüketim biçimleri bakımından herhangibir fark 

yoktur. 

S5. 7. Aylık toplam iletişim ücreti ödemesi ile haber tüketim biçimleri 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark var mıdır? 

İkiden fazla alt gruptan oluşan aylık toplam iletişim ücreti ödemesi değişkeni ile 

HTB değişkeni arasındaki farkın belirlenmesi için ANOVA testi yapılmıştır. Aylık 

toplam iletişim ücreti değişkeni alt gruplarının HTB değişkeni ile aralarındaki anlamlı 

farkı ortaya koymak için ek olarak Post Hoct (LSD) testi uygulanmıştır. 

Tablo 3.39. Aylık Toplam İletişim Ücreti Ödemesi Değişkeni ile Haber Tüketim 
Biçimleri (HTB) Arasındaki İlişkiye Yönelik ANOVA Testi Sonuçları 

Değişken Varyans Kaynağı Kareler Toplamı df MS F p 
Aylık 
İletişim 
Ücreti T. 

Gruplararası 
Gruplar içi 
Toplam 

1,690 
89,144 
90,834 

4 
520 
524 

,422 
,171 

2,464 ,044* 

Tablo 3.39’da görüldüğü üzere, aylık toplam iletişim ücreti ödemesi değişkeni ile 

haber tüketim biçimleri arasında anlamlı bir fark olduğu sonucuna ulaşılmıştır 

(F=2,464; p<0.05). Aylık iletişim ücreti ödemesi değişkenine göre gruplar arasındaki 

farkın kaynağını saptamak için yapılan istatistiki test sonuçlarına ait bulgular tablo 

3.40’da gösterilmiştir. 
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Tablo 3.40. Aylık Toplam İletişim Ücreti Ödemesi Değişkeni ile Haber Tüketim 
Biçimleri (HTB) Arasındaki Farka Yönelik Post Hoct (LSD) Testi Sonuçları 

İletişim Ödemesi 
(TL) 

İletişim  
Ödemesi (TL) 

Ortalama 
Fark (I-J) 

Standart 
Hata 

p Anlamlı Fark 

50 TL ve altı 51-100 TL 
101-150 TL 
151-200 TL 
201 TL +  

-,10419*

-,11255 
-,07289 
-,19477 

,03952 
,06689 
,10667 
,10997 

,009* 
,093 
,495 
,077 

50 TL ve altı, 51-100 TL 
 

51 – 100 TL 50 TL ve altı 
101-150 TL 
151-200 TL 
201 TL + 

,10419*

-,00835 
,03130 
-,09058 

,03952 
,06861 
,10776 
,11102 

,009* 
,903 
,772 
,415 

51 – 100 TL, 50 TL ve altı 

 
101 - 150 TL 

50 ve altı TL 
51-100 TL  
151-200 TL 
201 TL + 

,11255 
,00835 
,03965 
-,08222 

,06689 
,06861 
,12052 
,12344 

,093 
,903 
,742 
,506 

 

 
151 – 200 TL 

50 TL ve altı 
51-100 TL 
101-150 TL 
201 TL + 

,07289 
-,03130 
-,03965 
-,12187 

,10667 
,10776 
,12052 
,14881 

,495 
,772 
,742 
,413 

 

 
201 TL +  

50 TL ve altı 
51-100 TL 
101-150 TL 
151-200 TL 

,19477 
,09058 
,08222 
,12187 

,10997 
,11102 
,12344 
,14881 

,077 
,415 
,506 
,413 

 

Aylık Toplam İletişim Ücreti Ödemesi Değişkeni ile Haber Tüketim Biçimleri 

(HTB) Arasındaki Farka Yönelik Post Hoct (LSD) Testi Sonuçlarına göre, aylık toplam 

iletişim ücreti ödemesi 50 TL ve aşağı olan öğrenciler ile aylık toplam iletişim ücreti 

ödemesi 51-100 TL arasında olan öğrencilerin haber tüketim biçimleri arasında anlamlı 

fark vardır (-,10419*). Buna göre aylık toplam iletişim ücreti ödemesi 50 TL ve 

altındaki grubun HTB ölçeğine yönelik puanlaması, 51-100 TL aralığındaki gruba göre 

nispeten daha düşüktür. Aylık toplam iletişim ücreti ödemesi 51-100 TL arasında olan 

öğrenciler ile aylık toplam iletişim ücreti ödemesi 50 TL ve altında olanların haber 

tüketim biçimleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark vardır (,10419*). Bu 

çerçevede, aylık toplam iletişim ücreti ödemesi 51-100 TL arasında değişen öğrencilerin 

HTB ölçeğine yönelik puanlaması, aylık toplam iletişim ücreti ödemesi 50 TL ve 

altındaki öğrencilerden göreli olarak daha yüksektir. Bunlar dışında diğer gruplar 

arasında herhangi bir farklılık yoktur. 
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S6.1. Öğrencilerin Geleneksel İletişim Araçlarından günlük olarak haber 

takip etme durumu ile haber tüketim biçimleri arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark var mıdır? 

İki alt gruptan oluşan geleneksel iletişim araçlarından günlük haber takibi 

değişkeni ile HTB değişkeni arasındaki farkın belirlenmesi için Bağımsız Örneklem T 

Testi yapılmıştır. 

Tablo 3.41. Öğrencilerin Geleneksel İletişim Araçlarından (Gazete, Radyo, Televizyon) 
Günlük Olarak Haber Takip Etme Durumu İle Haber Tüketim Biçimleri (HTB) 
Arasındaki İlişkiye Yönelik T Testi Sonuçları 

 
Haber 
Tüketim 
Biçimleri  

Geleneksel 
Araçlar 

N Ortalama Standart 
Sapma 

Ort. Std. 
Hata 

df t Anlamlılık 
düzeyi (p) 
(İki Yönlü)

Takip etmeyenler 337 2,8136 ,413 ,02250 
523 -3,494 ,001* 

Takip edenler 188 2,9447 ,410 ,02991 

Tablo 3.41’de yer alan bulgulara göre gazete, radyo ve televizyonun temsil ettiği 

geleneksel iletişim araçlarından haber takip durumu ile haber tüketim biçimleri arasında 

istatistiki olarak anlamlı bir fark vardır (t=-3,494; p<0.05). Geleneksel iletişim araçları 

yoluyla haber takip etmeyenlerin HTB ölçeğine yönelik puanları, geleneksel iletişim 

araçlarından haber takip edenlere göre nispeten daha düşüktür. 

S6. 2. Öğrencilerin Yeni İletişim Araçlarından günlük olarak haber takip 

etme durumu ile haber tüketim biçimleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

fark var mıdır? 

İki alt gruptan oluşan Yeni İletişim Araçlarından günlük haber takibi değişkeni ile 

HTB değişkeni arasındaki farkın belirlenmesi için Bağımsız Örneklem T Testi 

yapılmıştır. 

Tablo 3.42. Öğrencilerin Yeni İletişim Araçlarından (Kablolu TV, Masaüstü Bilgisayar, 
Dizüstü Bilgisayar, Akıllı Telefon, Tablet vb. İnternet Bağlantılı Araçlar) Günlük 
Olarak Haber Takip Etme Durumu İle Haber Tüketim Biçimleri (HTB) Arasındaki 
İlişkiye Yönelik T Testi Sonuçları 

 
Haber 
Tüketim 
Biçimleri  

Yeni İletişim 
Araçları 

N Ortalama Standart 
Sapma 

Ort. Std. 
Hata 

df t Anlamlılık 
düzeyi (p) 
(İki Yönlü)

Takip etmeyenler 209 2,8139 ,427 ,02958 
523 -2,097 ,037* 

Takip edenler 316 2,8915 ,406 ,02287 
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Tablo 3.42’de yer alan bulgular çerçevesinde internet/ağ bağlantılı bir şekilde 

kullanılan yeni iletişim araçları yoluyla haber takip etme durumu ile haber tüketim 

biçimleri arasında istatistiki olarak anlamlı bir fark olduğu sonucuna ulaşılmıştır (t=-

2,097; p<0.05). Kablolu televizyon, masaüstü bilgisayar, dizüstü bilgisayar, akıllı 

telefon, tablet vb. araçlardan hiç birinden haber takip etmeyen öğrencilerin HTB’ye 

verdikleri puan, bu araçlardan bir ya da birden fazlasını kullanarak haber takip 

edenlerden nispeten daha düşüktür. 

S7. 1. Cinsiyet ile haber kalitesi algısı (HKA) arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark var mıdır? 

İki alt gruptan oluşan cinsiyet değişkeni ile HKA değişkeni arasındaki farkın 

belirlenmesi için Bağımsız Örneklem T Testi yapılmıştır. 

Tablo 3.43. Cinsiyet Değişkeni İle Haber Kalitesi Algısı (HKA) Arasındaki İlişkiye 
Yönelik T Testi Sonuçları 

 
Haber 
Kalitesi 
Algısı 
 

Cinsiyet N Ortalama Standart 
Sapma 

Ort. Std. 
Hata 

df t Anlamlılık 
düzeyi (p) 
(İki Yönlü) 

Erkek 323 3,5175 ,639 ,03558  
523 

-2,174 ,030* 
Kadın 202 3,6490 ,727 ,05115 

Tablo 3.43’de yer alan bulgulara göre, cinsiyet değişkeni ile haber kalitesi algısı 

arasında istatistiki olarak anlamlı bir fark vardır (t=-2,174; p<0.05). Buna göre, 

erkeklerin HKA ölçeğine verdikleri puanın kadınlara oranla nispeten daha düşük 

düzeyde olduğu tespit edilmiştir.  

S7. 2. Yaş ile haber kalitesi algısı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

var mıdır? 

İkiden fazla alt değişken grubundan oluşan yaş değişkeni ile HKA değişkeni 

arasındaki farkın belirlenmesi için ANOVA testi yapılmıştır. 

Tablo 3.44. Yaş Değişkeni ile Haber Kalitesi Algısı (HKA) Arasındaki İlişkiye Yönelik 
ANOVA Testi Sonuçları 

Değişken Varyans Kaynağı Kareler Toplamı df MS F p 
Yaş Gruplararası 

Gruplar içi 
Toplam 

1,602 
238,458 
240,060 

3 
521 
524 

,534 
,458 

1,167 ,322 



298 
 

Tablo 3.44. incelendiğinde öğrencilerin yaşları ile haber kalitesi algısı arasında 

istatistiki açıdan anlamlı bir fark olmadığı saptanmıştır (F=1,167; p>0.05). 

S7. 3. Bağlı olduğu akademik birim ile haber kalitesi algısı arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark var mıdır? 

İkiden fazla alt gruptan oluşan akademik birim değişkeni ile HKA değişkeni 

arasındaki farkın belirlenmesi için ANOVA testi yapılmıştır. 

Tablo 3.45. Bağlı Olunan Akademik Birim Değişkeni ile Haber Kalitesi Algısı (HKA) 
Arasındaki İlişkiye Yönelik ANOVA Testi Sonuçları 

Değişken Varyans Kaynağı Kareler Toplamı df MS F p 
Akademik 
Birim 

Gruplararası 
Gruplar içi 
Toplam 

,564 
239,496 
240,060 

2 
522 
524  

,282 
,459 

,615 ,541 

Öğrencilerin öğrenim gördükleri fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu 

gruplarını içeren akademik birim değişkeni ile haber kalitesi algısı arasında istatistiki 

açıdan anlamlı bir fark yoktur (F=,615; p>0.05). 

S7. 4. Okuduğu sınıf ile haber kalitesi algısı arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark var mıdır? 

İkiden fazla alt gruptan oluşan sınıf değişkeni ile HKA değişkeni arasındaki farkın 

belirlenmesi için ANOVA testi yapılmıştır. 

Tablo 3.46. Öğrenim Görülen Sınıf Değişkeni ile Haber Kalitesi Algısı (HKA) 
Arasındaki İlişkiye Yönelik ANOVA Testi Sonuçları 

Değişken Varyans Kaynağı Kareler Toplamı df MS F p 
Sınıf Gruplararası 

Gruplar içi 
Toplam 

3,011 
237,049 
240,060 

6 
518 
524  

,502 
,458 

1,097 ,363 

Öğrencilerin öğrenim gördüğü sınıf düzeyi değişkeni ile haber kalitesi algısı 

arasında istatistiki açıdan anlamlı bir fark olmadığı bulgusuna ulaşılmıştır (F=1,097; 

p>0.05). 
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S7. 5. Temel akademik alanı ile haber kalitesi algısı arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir fark var mıdır? 

İkiden fazla alt gruptan oluşan temel akademik alan değişkeni ile HKA değişkeni 

arasındaki farkın belirlenmesi için ANOVA testi yapılmıştır. 

Tablo 3.47. Temel Akademik Alan Değişkeni ile Haber Kalitesi Algısı (HKA) 
Arasındaki İlişkiye Yönelik ANOVA Testi Sonuçları 

Değişken Varyans Kaynağı Kareler Toplamı df MS F p 
Temel 
Akademik 
Alan 

Gruplararası 
Gruplar içi 
Toplam 

1,819 
238,242 
240,060 

4 
520 
524 

,455 
,458 

,992 ,411 

Öğrencilerin temel akademik alanı değişkeni ile haber kalitesi algısı arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktur (F=,992; p>0.05). 

S7. 6. Aylık ortalama harcaması ile haber kalitesi algısı arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir fark var mıdır? 

İkiden fazla alt gruptan oluşan aylık ortalama harcama değişkeni ile HKA 

değişkeni arasındaki farkın belirlenmesi için ANOVA testi yapılmıştır. 

Tablo 3.48. Aylık Ortalama Harcama Değişkeni ile Haber Kalitesi Algısı (HKA) 
Arasındaki İlişkiye Yönelik ANOVA Testi Sonuçları  

Değişken Varyans Kaynağı Kareler Toplamı df MS F p 
Aylık 
Ortalama 
Harcama 

Gruplararası 
Gruplar içi 
Toplam 

1,984 
238,077 
240,060 

4 
520 
524  

,496 
,458 

1,083 ,364 

Öğrencilerin aylık ortalama harcamaları ile haber kalitesi algısı arasında istatistiki 

açıdan anlamlı bir fark olmadığı görülmüştür (F=1,083; p>0.05). 

S7. 7. Aylık toplam iletişim ücreti ödemesi ile haber kalitesi algısı arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark var mıdır? 

İkiden fazla alt gruptan oluşan aylık toplam iletişim ücreti ödemesi değişkeni ile 

HKA değişkeni arasındaki farkın belirlenmesi için ANOVA testi yapılmıştır. 
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Tablo 3.49. Aylık Toplam İletişim Ücreti Ödemesi Değişkeni ile Haber Kalitesi Algısı 
(HKA) Arasındaki İlişkiye Yönelik ANOVA Testi Sonuçları 

Değişken Varyans Kaynağı Kareler Toplamı df MS F p 
Aylık 
İletişim 
Ücreti 

Gruplararası 
Gruplar içi 
Toplam 

2,130 
237,930 
240,060 

4 
520 
524  

,533 
,458 

1,164 ,326 

Öğrencilerin aylık toplam iletişim ücreti ödemesi değişkeni ile haber kalitesi algısı 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı sonucuna ulaşılmıştır (F=1,164; 

p>0.05). 

S8.1. Öğrencilerin Geleneksel İletişim Araçlarından günlük olarak takip 

etme durumu ile haber kalitesi algısı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

var mıdır? 

İki alt gruptan oluşan geleneksel iletişim araçlarından günlük haber takibi 

değişkeni ile HKA değişkeni arasındaki farkın belirlenmesi için Bağımsız Örneklem T 

Testi yapılmıştır. 

Tablo 3.50. Öğrencilerin Geleneksel İletişim Araçlarından (Gazete, Radyo, Televizyon) 
Günlük Olarak Haber Takip Etme Durumu İle Haber Kalitesi Algısı (HKA) Arasındaki 
İlişkiye Yönelik T Testi Sonuçları 

Haber 
Kalitesi 
Algısı  

Geleneksel 
Araçlar 

N Ortalama Standart 
Sapma 

Ort. Std. 
Hata 

df t Anlamlılık 
düzeyi (p) 
(İki Yönlü) 

Takip etmeyenler 337 3,5092 ,690 ,03764  
523 

-2,681 ,008* 
Takip edenler 188 3,6735 ,639 ,04664 

Tablo 3.50’de yer alan bulgulara göre gazete, radyo ve televizyon gibi geleneksel 

iletişim araçlarını takip etme durumu ile haber kalitesi algısı arasında istatistiki olarak 

az da olsa anlamlı bir fark vardır (t=-2,681; p<0.05). Geleneksel iletişim araçlarını takip 

etmeyenler HKA ölçeğine, takip edenlere oranla daha düşük puan vermişlerdir. 

S8. 2. Öğrencilerin Yeni İletişim Araçlarından günlük olarak haber takip 

etme durumu ile haber kalitesi algısı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

var mıdır? 

İki alt gruptan oluşan Yeni İletişim Araçlarından günlük haber takibi değişkeni ile 

HKA değişkeni arasındaki farkın belirlenmesi için Bağımsız Örneklem T Testi 

yapılmıştır. 
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Tablo 3.51. Öğrencilerin Yeni İletişim Araçlarından (Kablolu TV, Masaüstü Bilgisayar, 
Dizüstü Bilgisayar, Akıllı Telefon, Tablet vb. İnternet Bağlantılı Araçlar) Günlük 
Olarak Haber Takip Etme Durumu İle Haber Kalitesi Algısı (HKA) Arasındaki İlişkiye 
Yönelik T Testi Sonuçları  

 
Haber 
Kalitesi 
Algısı  

Yeni İletişim 
Araçları 

N Ortalama Standart 
Sapma 

Ort. Std. 
Hata 

df t Anlamlılık 
düzeyi (p) 
(İki Yönlü)

Takip etmeyenler 209 3,5759 ,686 ,04749 
523 ,216 ,829 

Takip edenler 316 3,5628 ,671 ,03778 

Öğrencilerin internet/ağ bağlantısı özelliği taşıyan yeni iletişim araçları yoluyla 

günlük olarak haber takip etme durumu ile haber kalitesi algısı arasında istatistiki 

açıdan anlamlı bir fark yoktur (t =,216; p>0.05). 

S9: Üniversite öğrencilerinin aşırı enformasyon yükü algıları ile aşırı haber 

enformasyon yükü algıları, haber tüketim biçimleri ve haber kalitesi algıları 

arasında bir ilişki var mıdır? Aşırı enformasyon yükü algısı ile söz konusu 

değişkenler arasında doğrusal bir ilişki var mıdır? Bu ilişkinin derecesi, yönü ve 

birbirlerini etkileşimi hangi düzeydedir? 

AEYA, AHEYA, HTB, HKA değişkenleri arasındaki ilişkilerin varlığı, yapısı, 

derecesi ve yönünü test etmek için Korelasyon Analizi yapılmıştır. 

Tablo 3.52. Öğrencilerin Aşırı Enformasyon Yükü Algıları (AEYA), Aşırı Haber 
Enformasyon Yükü Algıları (AHEYA), Haber Tüketim Biçimleri (HTB) ve Haber 
Kalitesi Algıları (HKA) Arasındaki Korelasyon Analizi Bulguları (Pearson r) 

 AEYA AHEYA HTB HKA 
AEYA r 1    

p     
AHEYA r ,595** 1   

p ,000    
HTB r -,141** -,250** 1  

p ,001 ,000   
HKA r ,149** ,244** ,104* 1 

p ,001 ,000 ,017 1 
**p< .01 ;  *p< .05 

Korelasyon analizi bulgularına göre, ankete katılanların aşırı enformasyon yükü 

algısı (AEYA) ile aşırı haber enformasyon yükü algısı (AHEYA) arasında orta düzeyde, 

doğru yönlü, pozitif ve anlamlı ilişki vardır (r=,595; p=,000<0.01). Buna göre 

öğrencilerin AEYA ölçeğine verdiği puan arttıkça, aşırı haber enformasyon yükü 

algılarına yönelik puanları da artmıştır.  
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AEYA ile haber tüketim biçimleri (HTB) arasında düşük düzeyli negatif veya ters 

yönlü bir ilişki vardır (r=-,141; p=,001<0.01). AEYA puanlaması arttıkça, HTB puanı 

göreli bir şekilde azalmıştır. 

AEYA ile haber kalitesi algısı (HKA) arasında pozitif yönde, düşük düzeyde ilişki 

vardır (r=,149; p=,001<0.01). Öğrencilerin AEYA puanı arttıkça, haber kalitesi algısı 

göreli bir şekilde artmıştır. 

Öğrencilerin aşırı haber enformasyon yükü (AHEYA) ile haber tüketim biçimleri 

(HTB) arasında da düşük düzeyli negatif bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır (r=-

,250; p=,000<0.01). Öğrencilerin AHEYA ölçeği puanlaması arttıkça, HTB ölçeği 

puanı tersine bir eğilimde düşmüştür. 

AHEYA değişkeni ile haber kalitesi algısı (HKA) arasında düşük düzeyde pozitif 

bir ilişki vardır (r=,244; p=,000<0.01). Öğrencilerin AHEYA puanı arttıkça, haber 

kalitesi algısı göreli bir şekilde pozitif yönde artmıştır. 

Haber Tüketim Biçimleri (HTB) ile Haber Kalitesi Algısı (HKA) arasında düşük 

düzeyli pozitif bir ilişki olduğu sonucu elde edilmiştir (r=,104; p=,000<0.05). 

Tablodaki korelasyon sonuçları karşılaştırıldığında; ölçekler arasında göreli olarak 

en yüksek ilişki Aşırı Enformasyon Yükü Algısı (AEYA) ile Aşırı Haber Enformasyon 

Yükü Algısı (AHEYA) arasında pozitif yönlü (r=,595; p=,000<0.01) orta düzeydedir. 

En düşük pozitif ilişki ise Haber Tüketim Biçimleri (HTB) ile Haber Kalitesi Algısı 

(HKA) arasında (r=,104*; p=,000<0.05) düşük düzeydedir. Ölçekler arasındaki en 

negatif ilişki ise aşırı haber enformasyon yükü (AHEYA) ile haber tüketim biçimleri 

(HTB) arasında düşük düzeydedir. Öğrencilerin haber yükü algısı artarken haber 

tüketim biçimleri (r=-,250; p=,000<0.01) azalma eğilimindedir. Ölçekler arasındaki en 

az negatif ilişki ise aşırı enformasyon yükü algısı (AEYA) ile haber tüketim biçimleri 

(HTB) arasında (r=-,141; p=,001<0.01) düşük düzeydedir.  
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

Alan araştırmasında öğrencilerin demografik özellikleri ve çeşitli iletişim 

araçlarından haber takibi durumuna göre genel aşırı enformasyon yükü algısı, aşırı 

haber enformasyon yükü algısı, haber tüketim biçimleri ve haber kalitesi algısına dair 

sonuçlara ulaşılmıştır. Ayrıca GAEYA, AHEYA, HTB ve HKA arasında çeşitli ilişkiler 

saptanmıştır. 

Araştırmada, kadınlar, 25-29 yaş aralığında olanlar ve aylık toplam iletişim ücreti 

ortalaması genellikle yüksek kişilerin genel aşırı enformasyon yükü algıları göreli 

olarak daha fazladır. Erkekler, 16-20 yaş ile 21-24 yaş aralığında olanlar ve aylık 

ortalama 151-200 TL arası iletişim ücreti ödemesi yapanlar genel aşırı enformasyon 

yükü nedeniyle daha az sorun yaşarlar. Kadınlar ve aylık toplam ortalama harcaması 

genellikle yüksek kişilerin aşırı haber enformasyon yükü algısı daha fazladır. Erkekler 

ve aylık ortalama harcaması en düşük olanların (500 TL ve altı) haber kaynaklı yük 

algısı daha azdır. Aylık ortalama harcaması ve toplam iletişim ücreti gideri nispeten 

yüksek olanlar, özellikle geleneksel iletişim araçları ve bunun yanında yeni iletişim 

araçlarından günlük olarak haber takibi yapanlar haber tüketiminde daha seçici 

davranırlar. Aylık ortalama harcaması alt seviyeye yaklaşan (501-750 TL), iletişim 

hizmetlerine ortalama en düşük ücreti ödeyen (50 TL veya aşağı), geleneksel ve yeni 

iletişim araçlarından günlük haber takibi yapmayanların haber seçiciliği davranışları 

daha azdır. Kadınlar ve geleneksel iletişim araçlarından günlük olarak haber takibi 

yapanların çağdaş ve geleneksel haber kalitesi algıları daha yüksektir. Erkekler ve 

geleneksel araçlardan günlük haber takibi yapmayanların haber kalitesi algısı daha 

düşüktür. Öte yandan öğrencilerin aşırı enformasyon yükü algıları ile aşırı haber yükü 

algıları arasında (r=,595; p=,000<0.01) orta dereceli pozitif bir ilişki, aşırı enformasyon 

yükü algıları ile haber tüketim biçimleri arasında düşük oranda negatif bir ilişki (r=-

,141; p=,001<0.01), aşırı enformasyon yükü algısı ile haber kalitesi algısı arasında 

düşük seviyede pozitif bir ilişki (r=,149; p=,001<0.01) vardır. 

Tüm sonuçlar konuyla ilgili önceki araştırmaların bulgularıyla karşılaştırılarak 

aşağıda tartışılmış ve çeşitli değerlendirmeler yapılmıştır. 

Araştırmada erkekler (2,7270) ve kadınlar (2,8725) arasındaki ortalama fark 

bakımından erkeklerin AEY algısının kadınlara oranla daha düşük çıkması (t=-1,992; 
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p<0.05) önceki bazı çalışmalarla (Williamson, vd., 2012; Baytar, 2013; Ji, Ha ve 

Sypher, 2014: 699-710) aynı sonucu vermiştir. Bu durumda Türkiye’deki alan 

araştırmasına katılan kadınların AEY algısı göreli olarak daha yüksektir. Öte yandan 

Birleşik Krallık’taki çalışmada ise sosyal medya kullanıcılarının enformasyon 

yoğunluğu algısında cinsiyet değişkeninin etkisi görülmemiştir (Bontcheva, vd., 2013: 

8, 18-21). 

Kadınların (3,1441) aşırı haber enformasyon yükü algısının (AHEYA) 

erkeklerden (2,9861) göreli olarak yine daha yüksek çıkması; Holton ve Chyi ve 

York’un ABD’deki bulgularıyla örtüşürken (Holton ve Chyi, 2012: 621; York, 2013: 

282-290), ölçeğin üretildiği önceki araştırmanın “kadınların haber kaynaklı yük 

algısının erkeklerden daha düşük olduğu” sonucundan farklıdır. Fakat araştırmacılar 

bulgularının önceki çalışmalardan zıt olduğunu belirtmişlerdir (S. K. Lee, Kim ve Koh, 

2016: 6-9). İspanya, Güney Kore ve Almanya’daki çalışmalar cinsiyetin haber yükünde 

bir etkisi olmadığı sonucunu öne sürseler de (Goyanes, 2014: 621; Song vd.,2016: 10; 

Schmitt, Debbelt ve Schneider, 2017:9) Türkiye’deki araştırma kadınların bu algıya 

daha eğilimli olduğunu ortaya koymuştur. 

Aydınlatılması  gereken bu husus (Williamson, vd., 2012) kadınların günlük 

rutinleri esnasında daha fazla çoklu görev yaparken ilgi ve alaka gösterdikleri 

teknolojiyi benimsemeleri, ancak bunun sonucunda yoğun enformasyona doğrudan 

maruz kalarak psikolojik yönden rahatsız olmaları (Holton ve Chyi, 2012: 622 ve S. K. 

Lee, Kim ve Koh; 2016: 3) şeklinde gerekçelendirilir. Ayrıca kadınların haber içeriğini 

işlemede psikolojik olarak daha çok zorlanarak yük algısına duyarlı hale gelebildikleri 

(York, 2013: 282-290) iddia edilir. 

Açıklamaların geçerliliği genellenemese de (Holton ve Chyi, 2012: 622), tezde 

cinsiyete dair elde edilen sonuçlar Türkiye’deki çeşitli KDY araştırmalarının 

“kadınların erkeklere göre haber platformları ve içeriklerini daha az takip ettiği” 

yönündeki bulgularla (Balcı vd., 2010: 73; Bilecen, 2010: 83; Balcı ve Ayhan, 2015: 

303; Karakoç ve Taydaş, 2013: 41; V. Çakır, 2005: 103; Bozkurt, 2012: 121; Koçer, 

2013: 220; Toruk, 2008: 486) birlikte değerlendirildiğinde, kadınların 

enformasyon/haberden daha az yararlanmalarında aşırı enformasyon ve haber kaynaklı 

yük algılarının payı olabileceğini düşündürür. Yük algısının artış eğilimi, kadınların 
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psikolojik ve duygusal yönden olumsuz hissiyata kapılabildikleri ve medya kullanım 

sorunu yaşayabildiklerini gösterir. Buna karşın haberden seçici kaçınma ve habere 

seçici maruz kalmayı içeren haber tüketim biçimleri (HTB) açısından cinsiyet (t =,869; 

p>0.05) değişkeni anlamlı bir fark ortaya koymazken S. K. Lee, Kim ve Koh erkeklerin 

kadınlara nazaran haberi daha seçici tükettikleri yönünde bir sonuca ulaşmışlardır 

(2016: 7-8). Türkiye’deki kadınlar haberi seçici tüketme eğilimini göstermemişlerse de, 

araştırmaya katılan kadınların (3,6490) haber kalitesi algısı (HKA) erkeklerden (3,5175) 

göreli olarak daha yüksektir. Dolayısıyla kadınlar ‘haber’ olgusunun daha nitelikli ve 

işlevsel olabileceği kanısını taşırlar. 

Çalışma, genç yaş grupları arasında enformasyon çokluğu ve yoğunluğundan 

duyulan rahatsızlığın farklılaştığını gösterir. 25-29 yaş grubundaki öğrencilerin 16-20 

yaş (,48139*) ve 25-29 yaş aralığındakilerin 21-24 yaş (,42233*) aralığındaki 

öğrencilere oranla AEY algılarının fazla çıkması; söz konusu sorunun 20’li yaşların 

ortalarından itibaren artma, 25 yaş altındakilerde düşme durumunu yansıtır. Ancak yaş 

grupları arasında haber kaynaklı yük algısı, haberi seçici tüketim ve haber kalitesi algısı 

değişkenlik göstermemiştir. 

Oysaki önceki araştırmalarda daha genç yaştaki insanların aşırı enformasyon yükü 

algısı  (Ji, Ha ve Sypher, 2014: 710-711; S. K. Lee, Kim ve Koh; 2016: 4-8) ve haber 

yükü algısını daha fazla yaşadıkları (Holton ve Chyi, 2012: 621; Goyanes, 2014: 621; S. 

K. Lee, Kim ve Koh, 2016: 6-7; Song vd.,2016: 10; Schmitt, Debbelt ve Schneider, 

2017:9-10), ancak haberlere karşı yine de psikolojik yönden hazır ve donanımlı 

olabilecekleri (York, 2013: 290) ve habere karşı seçici olabileceklerine (S. K. Lee, Kim 

ve Koh, 2016: 7-8) dair sonuçlara ulaşılmıştır. Fakat bu araştırmaların örneklemleri 

farklıdır ve yaş aralıkları daha geniştir. 

Alan araştırmasına katılan öğrencilerin yaş durumuna göre haberi seçici 

değerlendirme ve ‘kaliteli’ haber beklentileri belirsiz olduğu kadar haberlerden 

faydalanma davranışlarının olgunlaşma boyutu bilinmez. 

AEY, bireylerin okuma ve kavrama becerilerini köreltme riski taşısa da, eğitimin 

bilişsel yetenekleri geliştirebilme ve bilgiden doğru şekilde yararlanma davranışını 

kazandırdığı (Heylighen, 2002; Williamson, vd.,2012; Ji, Ha ve Sypher, 2014; Dijk, 

2018) belirtilir. Aynı zamanda eğitimli kişilerin haberlerden daha bilinçli ve dikkatli bir 
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şekilde siyasal enformasyon edinebilecekleri varsayılır (York, 2013: 290; S. K. Lee, 

Kim ve Koh, 2016: 9). Fakat alan araştırmasında öğrencilerin bağlı oldukları akademik 

birim türü (fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu), okudukları sınıf ve temel 

akademik alan açısından enformasyon ve haber yükü algıları, haber tüketim biçimleri ve 

haber kalitesi algılarının değişmediği saptanmıştır. Birleşik Krallık’taki bir çalışmada 

öğrenciliğin enformasyon yoğunluğu algısında bir etkisinin olmadığı (Bontcheva, vd., 

2013: 8, 18-21), ABD’deki başka bir araştırmada ise üniversitedeki yıl ile AEY algısı 

arasında pozitif ilişki olduğu belirlenmiştir (Williamson, vd., 2012). Öte yandan önceki 

araştırmalarda eğitim düzeyi yüksek kişilerin haber kaynaklı yük algısının yüksek 

olduğu (S. K. Lee, Kim ve Koh, 2016: 6-7; Song vd.,2016: 1-10) veya daha düşük 

olduğu (York, 2013: 290) yönünde sonuçlar farklılaşırken eğitimli kişilerin haberi daha 

seçici kullandıkları (S. K. Lee, Kim ve Koh, 2016: 7-8) belirtilmiştir. Ancak 

Türkiye’deki gençlerin yüksek öğrenim profil ve özellikleri açısından enformasyon-

haber yükünü çözülmesi gereken bir problem olarak kavradıkları söylenemez. Ayrıca 

haber kalitesi algılarında bir fark yoktur. 

Öğrencilerin aylık ortalama harcama miktarına göre genel AEY ve haber kalitesi 

algılarında fark yokken, haber kaynaklı aşırı yük algısının göreli olarak artış 

gösterebildiği (F=2,651; p<0.05) ve haberi seçici kullanmaya meyil edebildikleri 

(F=3,912; p<0.05) bulunmuştur. Özellikle 751-1.000 TL ve 1.501 TL ya da üzeri 

harcama yapanlarda haber yükü algısının artış göstermesi, harcama oranı yüksek 

öğrencilere haberlerin psikolojik yönden ağır gelebileceği ve onlarda olumsuz his veya 

duygulara yol açabileceği anlamını taşır. Harcaması en az gruptakilerde ise (500 veya 

aşağı) tam tersi bir eğilim gözlenmiştir. Öte yandan 751-1.000 TL ve 1.001-1500 TL 

aralığındakiler haber tüketimlerinde daha seçicidirler. Harcama oranı nispeten düşük 

(501-750 TL) öğrencilerde aksi bir tutum söz konusudur. Özetle harcaması yüksek 

öğrencilerin haber yükü algısı artabilirken, diğer taraftan haberi daha seçici şekilde 

kullanabilirler. 

Gelir durumu, birey ve hanelerin ekonomik şartları ve tüketim potansiyellerine 

dair bir kriter olarak düşünüldüğünde, ‘harcama’ değişkenine göre çıkan sonuçları 

karşılaştırmak için bir fikir verebilir. Ayrıca gelir, enformasyonun daha fazla miktarı ve 

farklı türlerini kullanabilmenin bir göstergesi (Ji, Ha ve Sypher, 2014: 709) kabul edilir. 

Fakat gelir ve aylık harcama enformasyon-haber yükü algısında ülkeler ve topluluklar 



307 
 

arasında farklı sonuçlar ortaya koyan değişkenlerdir. Genel AEY ölçeğinin analiz 

edildiği ABD’deki araştırmada gelir durumuna göre bir ilişki olmaması (S. K. Lee, Kim 

ve Koh; 2016: 6) alan araştırması sonucuyla örtüşür. Ancak başka bir çalışmada gelir 

düştükçe EY algısının düşebildiği görülmüştür (Ji, Ha, ve Sypher, 2014: 699-707). 

Diğer yandan gelir ile HY artışı arasındaki pozitif ilişki (Song vd.,2016: 1, 10; S. K. 

Lee, Kim ve Koh, 2016: 7) alan araştırmasının sonucuyla uyumludurlar. Ancak gelir 

artışı ile HY algısının düşebildiği (Holton ve Chyi, 2012: 619-621) veya gelirin 

istatistiki olarak etkili olmadığı (Goyanes, 2014: 618-621) literatürdeki diğer 

bulgulardır. Öte yandan Türkiye’de harcaması artanların habere daha seçici 

yaklaşabildikleri sonucu, HTB’nin gelirle olan ilişkisiyle (S. K. Lee, Kim ve Koh, 2016) 

örtüşür. 

Öğrencilerin cep telefonu, internet aboneliği vb. iletişim hizmetlerine aylık toplam 

ödeme miktarı arttıkça, genel olarak aşırı enformasyondan rahatsız olabildikleri 

(F=2,668; p<0.05), öte yandan haber olgusuna karşı seçici davranış eğilimine az da olsa 

sahip olabildikleri (F=2,464; p<0.05) söylenebilir. 151 – 200 TL ödeme yapanların 

haricinde, genellikle kişilerin ödeme oranı artarken enformasyon yükü algıları da artar. 

İletişim hizmetlerine ödeme miktarı ile haber yükü algısında arasında fark yoktur. Yine 

de belli bir oranda ödeme yapanların (51-100 TL) haber olgusuna daha seçici 

yaklaşabildikleri saptanmıştır. Ancak iletişim ödemesi haber kalitesine dair algıda bir 

fark oluşturmaz. 

KDY araştırmalarının gösterdiği gibi, aylık harcamaları yükseldikçe mobil 

teknoloji kullanımı sıklaşan ve iletişim-sosyalleşme gibi motivasyonları öncelikli olan, 

fakat ‘bilgilenme’ amacına en son sırada yer veren gençler (Ayhan ve Akman, 2012: 

1329; Bal, 2013: 162-169; Bulduklu ve Özer, 2016: 2984) yoğun ve karmaşık genel 

enformasyon ortamında olumsuz his ve duygulara kapılabilirler. Çok kısa sürede ve 

aynı anda birden fazla iletişim süreci içerisinde olabilen ve enformasyondan 

yararlanmaya çalışan gençlerin kafa karışıklığı (Berner, 2007: 48; Shirky, 2008; 

Bayhan, 2019: 125) ve sürekli mesajları kontrol etme ve cevaplama güdüsü yüzünden 

“enformasyon kaygısı” gibi problemler yaşamaları (Allen & Shoard, 2005: s.n.y) söz 

konusudur. Bu bağlamda iletişim kaynakları, araçları, ortamları veya içeriklerine daha 

fazla harcama yapmanın aşırı enformasyona karşı bir çare olmadığı belirtilmelidir. Hatta 

daha fazla ileti, yoğun enformasyon ve karmaşık içeriğe maruz kalmayla birlikte sürekli 
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çoklu mesaj, bildirim, iletişim talebi vs. durumlara katılma veya taleplere yetişmeye 

çalışma gibi süreçlere girmede iletişim ücreti ödemesi etkenlerden biri olabilir. Oysa 

iletişim ücretinin haberi seçici şekilde değerlendirmede bir rolü olduğu da aşikârdır. Bu 

durumda iletişim ücreti, aşırı enformasyon algısı ve haberi seçici tüketimde paradoksal 

bir işlev gösterir. 

Günlük olarak geleneksel iletişim araçları (gazete, radyo, televizyon) ve yeni 

iletişim araçlarından (internet bağlantılı; kablolu televizyon, masaüstü bilgisayar, 

dizüstü bilgisayar, akıllı telefon, tablet vb.) haber takip etme durumuna göre aşırı 

enformasyon ve haberle alakalı olumsuz algılamada değişen bir durum yoktur. 

Geleneksel ve yeni araçlardan günlük düzenli takip edenler ise bir gazetecilik ürünü 

olarak haberi seçici şekilde tüketirler. Özellikle geleneksel türde araçları kullananların 

haberi daha seçici izledikleri veya okudukları, aynı zamanda haber kalitesine önem 

verdikleri tespit edilmiştir. Ancak internet-ağ bağlantılı çoklu medya imkânı sunan yeni 

iletişim araçlarından haber takibine göre haber kalitesi algısında bir fark 

saptanmamıştır. 

Haber medyasını günlük kullanıma göre çıkan sonuçlar başka çalışmalar 

açısından değerlendirilebilir. Yeni teknolojileri (internet, mobil telefon) kullanımın 

AEY’yi etkilemediği (Bontcheva, vd., 2013: 18-21; S. K. Lee, Kim ve Koh, 2016: 8) 

belirtilse de dijital ortamda enformasyon arama öz yeterliliği düşük özellikle genç 

bireylerin bu sorunu yaşayabildikleri (Schmitt, Debbelt ve Schneider, 2017), hatta 

bilişsel yetenek eksikliği yüzünden düşük ve orta düzeyde geleneksel haber medyası 

kullananların da enformasyonla ilgili algılarının olumsuz olduğu iddia edilmiştir (Ji, Ha, 

ve Sypher, 2014: 710-711). Başka bir araştırma ise bilgisayar, e-okuyucu, Facebook 

gibi platform-içeriklerden habere erişimle AEY’nin arttığı, televizyon ve iPhone gibi 

araçlarla azaldığını savunur (Holton ve Chyi, 2012: 619-620). Ancak geleneksel-yeni 

araç kategorisi yapılmadığından sonuçlar tutarsız olmakla eleştirilir. 

Geleneksel araçları haber için daha fazla kullananların haber yükü algısının 

yüksek çıktığı, fakat yeni haber medyasının rolünün belirsiz olduğu (S. K. Lee, Kim ve 

Koh, 2016: 8-9) ileri sürülse de, başka bir araştırmada dijital haber medyası kullanıcısı 

gençlerin haber yükünü daha fazla algıladıkları ve zira dijital ortamın haberi anlama 

kapasitesini düşürdüğü öne sürülmüştür (Song vd.,2016: 10-14). Görüldüğü üzere haber 
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medyası ve araçları kullanımına dair sonuçlar ve argümanlar birbirinden farklıdır. Alan 

araştırmasında enformasyon ve haber yükü sorununa dair ulaşılan sonuçlar ise “günlük 

haber medyası takibi” durumuna göredir. Bu nedenle medya ve içerik kullanımı, 

enformasyon ve haber çokluğu problemini algılamada farklı neticeler verebilmiştir. 

Dolayısıyla alan araştırmasına katılan Türkiye’deki gençlerin “günlük olarak düzenli 

haber takibi yapmaları veya yapmamaları” “aşırı yük algısında” olumlu veya olumsuz 

durumların kaynağı değildir. 

Analiz sonuçlarına göre, özellikle geleneksel ve yeni medyadan haber takibi 

yapanlar çeşitli haber ortamı ve içeriklerini seçici şekilde eleme ve tercih etme 

davranışları gösterirler. HTB ölçeğini analiz eden önceki araştırmalarda yeni medya 

haberlerini takip edenlerin seçici haber tüketim biçimleri sergilediği görülmüştür (Lee 

vd., 2016; Lee vd., 2017). Türkiye’de genç kitlenin haber tüketimini değerlendiren bir 

çalışmada da gelenekselden daha çok sosyal medyanın haber amaçlı kullanıldığı ve 

haber tüketiminin haber gündemine göre değiştiği belirtilmiştir (Göktepe, 2017: 47-48, 

42). Aksine alan araştırması ise geleneksel araçlardan yararlananların daha seçici 

olabileceklerini ortaya koymuştur. 

Türkiye’deki gençlerin politika, günlük olaylar, popüler gelişmeleri takip 

edebildikleri (Gülerarslan, 2010: 222, 191; Arklan ve Karakoç, 2013: 359), ancak 

haberde seçici olmanın kendi inanç, düşünce ve ideolojilerini temsil eden yayın ve 

kaynaklardan yararlanmaları, alternatifleri göz ardı etmeleri ve ‘özet-hap’ şeklinde 

içerikleri tercih etmeleri riski taşıdığı (Bayhan, 2019: 69) iddia edilir. Haber olgusuyla 

seçici davranış aracılığıyla ilişki kurabilen genç bireylerin enformasyon ve haber 

çokluğu ortamında ne kadar doğru ve işlevsel bir şeklide çeşitli hususlardan haberdar 

oldukları bu yüzden muammadır. 

Fakat yukarıda ifade edildiği gibi, geleneksel araçlardan gün içerisinde haber 

takibi yapanların haber kalitesine dair normatif ifadeleri destekleme eğilimini taşımaları, 

gençlerin bir kısmının haberin bireysel ve kamusal açıdan işlevsel ve faydalı bir şekilde 

bireyleri ve toplumu çeşitli olay, gelişme, konu ve durumlardan zamanında ve doğru 

nitelikte haberdar kılabilmesi gerekliliğine inandıkları manasına gelebilir. Seçicilik 

ekseninde eksik-yanlış haberdar olma, tek tipleşme, türdeşleşme, ideolojik kapanma ve 

hatta kutuplaşma riskine dair kaygılara rağmen gençlerin belli bir bölümünün ‘iyi haber’ 
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idealini onaylamaları olumlu görülebilir. Öte yandan haber kalitesine dair farkındalığı 

daha fazla kişilerin geleneksel haber medyasını rutin olarak kullanmaları, yeni medya 

açısından ise bu hususa dair belirli bir kanaati ortaya koymamaları katılımcıların 

kendilerine göre potansiyel olarak gazetecilik standartlarına yakın haber ürünlerini 

geleneksel araçlardan edinme güdüsü ve tecrübesiyle alakalı olabilir. Haber takibinde 

gazete, radyo, televizyon gibi araçlardan yararlanılırken, bu mecralarda haberin 

gazetecilik standartlarına daha uygun olduğuna inanılabilir. Yeni medya kullanımına 

göre ise haber kalitesi algısının belirsiz kalmasının nedeni bilinmez. Çevrimiçi ortam; 

internet ve ağ bağlantılı olarak çoklu medya platformları, kanalları ve içeriklerinin 

yoğun ve çok parçalı bir şekilde yer alabildiği ve birey, grup ve toplum yapılarının 

karmaşık iletişim biçimleri ve süreçlerine dâhil olabildiği yapıdadır. Bu alan zenginlik 

ve çeşitlilik kadar karmaşıklık ve düzensizliği içerir. Ayrıca insanların kaynak, kanal, 

platform ve içerikleri kullanım amaçları, motivasyonları, ihtiyaçları ve beklentileri 

birbirinden farklıdır. Son kertede yeni iletişim araçları haber hizmetlerini sunsa da, 

çevrimiçi ortamla alakalı bu hususların haber kalitesine bakışla ilişkisi belirsizdir. 

Araştırmada korelasyon analizinin en önemli sonuçlarından biri, öğrencilerin 

genel olarak aşırı enformasyon ve haber kaynaklı yük algıları artışlarının önemli 

düzeyde birbiriyle ilişkili olmalarıdır (r=,595; p=,000<0.01). S.K. Lee ve diğerlerinin 

geleneksel medyadan haber tüketim sıklığı ile aşırı HY arasındaki anlamlı ilişkiye 

dayanarak enformasyon ve haber kaynaklı yük algılarının bağımsız yapılar olduğuna 

dair (2016: 8) yorumlarına karşın, alan araştırması GAEYA ile AHEYA değişkenlerinin 

enformasyon çokluğu gibi bir problemin birbiriyle bağlantılı birer kesitini meydana 

getirdiğini ortaya koymuştur.  Ayrıca gazetecilik alanında son zamanlarda ampirik 

olarak araştırılmaya başlanan “aşırı haber yükü” sorununun AEY çalışmalarında göz 

ardı edilemeyecek bir konu olduğu anlaşılmıştır. Birçok kaynak, platform, kanal, ortam 

ve tür bağlamında aşırı haber yükü sorunu; günümüzde sürekli, aşırı yoğun, hızlı ve 

sonsuz akış halindeki enformasyon çokluğunda önemli bir yeri olan sosyal ve kültürel 

bir yapıyı oluşturur. Enformasyon yoğunluğu ve ortamını genel AEY algısı kadar haber 

kaynaklı yük algısı da yansıtır. 

Korelasyon analizinin diğer önemli bir sonucu, öğrencilerin aşırı enformasyon 

(r=-,141; p=,001<0.01) ve özellikle haber yükü algılarının (r=-,250; p=,000<0.01) 

yükselmesi ile haberi seçici tüketim davranışlarının nispeten azalmasına dairdir. Ancak 
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diğer çalışmalara göre aşırı yük sorununa karşı web kullanabilme becerisi gibi 

yetkinlikler (Hargittai, Neuman ve Curry, 2012: 169) ve haberleri takip etme isteğinin 

gerekli olduğu kaydedilir (York, 2013: 282-289). GAEYA, AHEYA ve HTB 

ölçeklerinin değerlendirildiği ABD’deki araştırmalara göre tüketiciler haber yükünden 

kaçınırlar ya da belli haber kaynaklarını seçerler (S. K. Lee, Kim ve Koh, 2016: 1; S. K. 

Lee, Lindsey ve Kim, 2017: 258-261). Türkiye’de yapılan sosyolojik bir çalışmada da 

“seçici olmayan ve hatta gelişigüzel enformasyon tüketim” biçimleri sergileyen 

gençlerin sosyal ağ ve gerçek hayatta “aşırı bilgiye” maruz kaldıklarında ‘seçimli bilgi 

arayışı ve türdeş bilgiye yönelim’ gösterdikleri vurgulanmıştır (Bayhan, 2019: 70-71, 

69). Fakat alan araştırması, Türkiye’de özellikle haber yüzünden olumsuz his ve duygu 

içerisinde olan öğrencilerin seçici şekilde haberleri kullanmadıklarını, bunun aksi yönde 

davranış eğilimine girdiklerini tespit ettiğinden, gençlerin seçici tüketimi bir çözüm 

şeklinde değerlendiremedikleri söylenebilir. 

Literatürde çeşitli gerekçeler vardır. KİA mesajlarının insan beyninin bilişsel 

olarak işlemesi sürecinde bireysel farklılıklar ve çeşitli bilişsel sınırlılıklar (kaynak, 

mesaj kodlama/depolama, zaman, arka plan verisini geri çağırma, uzmanlık derecesi, 

bilgi düzeyi, öğrenme yetisi) enformasyondan yararlanmada eksiklik ve sorun yaratır. 

Bu durum izleyici/tüketicinin haberleri anlaması, kavraması ve zihninde yer etmesini 

kısıtlar (Lang, 2000: 46-55). Çok fazla haberle karşılaşarak haber içeriklerini edinme ve 

işlemede zorlanan okurlarda zihinsel yorgunluk, haberlerden memnuniyetsizlik, 

metinleri analiz ve yorumlamada isteksizlik yaşanır (Song vd.,2016: 15). Özellikle 

enformasyon arama yeterliliği ve haberden yararlanma davranışları sınırlı gençlerin 

medya ortamından bunaldıkları (Schmitt, Debbelt ve Schneider, 2017: 1, 10) iddia 

edilir. Kişilerin haberleri bularak anlama yeteneklerine duydukları güven ve haberden 

yararlanma etkinliklerinin azalması nedeniyle de haber tüketiminin sosyal ağ gibi 

ortamlarda sonlandığı veya içerikleri filtreleme tutumunun bırakıldığı savunulur (Park, 

2019: 7-8). Neticede AEY algısı yüzünden kişiler çevrimiçi ortama daha az katılırlar 

(Bontcheva, vd., 2013: 8, 1, 26). Türkiye’de eğitim bilimi açısından yapılan bir 

çalışmada da, bilişsel olarak “aşırı yüklenme” sorunu yaşayan öğrencilerin çevrimiçi 

ortamı daha az kullandıkları, fakat soruna karşı yeni medya kullanımının yeterli 

olmadığı (E. Kılıç ve Karadeniz, 2004: 562, 577) saptanmıştır. Hızla çoğalan dijital 

platformlarda aşırı haber yükü algısı artan tüketicilerin haber kategorileri ve konularına 
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seçici yaklaşımlarında karmaşa vardır. Buna göre aşırı haber yükü algısı işletme, finans, 

uluslararası ilişkiler ve yerel yönetim gibi konulara karşı seçiciliği olumsuz etkiler. 

Toplum, suç, hava durumu konularına dair haberlerin bu hususa etkisi yoktur  (A. M. 

Lee, vd., 2018: 1, 11-18). Özetle enformasyonun varlığı veya erişilebilirliğine rağmen 

haber tüketimi artmaz. Enformasyondan bunalan kişiler haberden yararlanmazlar ve 

hatta vazgeçerler (Bontcheva, vd., 2013: 26; Park, 2019: 7-8). 

Araştırmada enformasyon ve haber yükü algısı artabilen öğrencilerin haberden 

seçici bir şekilde yararlanmama eğilimlerinin temel sebepleri tam olarak bilinemese de; 

yoğun ve karmaşık haber medyasıyla birlikte zihinsel yorgunluk, isteksizlik, 

hoşnutsuzluk kadar aynı zamanda haberleri anlama, kavrama ve değerlendirmek için 

yeterli çaba ve yönelim göstermeme gibi faktörlerin rolü olabilir. Diğer yandan yük 

algısı yoğunluğunun yol açabildiği olumsuz etkiler ile bireylerin bilişsel, psikolojik ve 

pedagojik olarak haberden doğru bir şekilde yararlanma tutumunu yeteri kadar 

göstermemeleri enformasyon ve habere seçici yönelimin önündeki çeşitli engeller 

olarak düşünülebilir. Bu yüzden aşırı enformasyon ve haber yükü algılarına karşı 

seçicilik davranışlarının hemen sergilenemeyeceği ve bilişsel, psikolojik ve pedagojik 

şartlar ve olanakların yokluğunda kendi başına bir çözüm olamayacağı iddia edilebilir. 

Nitekim enformasyon ve haberi dijital filtreleme, kişiselleştirme ve özelleştirme 

teknolojileri enformasyon ve haber yığını ve karmaşıklığını görünürde giderse de, aşırı 

yük algısının bireylerde uyandırabildiği psikolojik ve olumsuz his ve yol açtığı 

rahatsızlıkları ne kadar çözebildiği, kamusal ve toplumsal açıdan ne kadar doğru ve 

alternatif kaynak ve içerikleri sunabildiği şüphelidir. 

Korelasyon analizi sonuçlarına göre, kişilerin özellikle aşırı haber (r=,244; 

p=,000<0.01) ve genel enformasyon (r=,149; p=,001<0.01) yükü algıları ile habere 

yönelik kalite algısı artışları arasında düşük düzeyde pozitif ilişki vardır. Ayrıca habere 

yönelik seçici davranış ile haber kalitesine yönelik ifadelere katılım arasında düşük 

oranda ilişki görülmüştür (r=,104; p=,000<0.05). Enformasyon ve haber yükünü 

algılama düzeyi yükselen kişilerin çağdaş ve geleneksel kriterleri içeren haber idealine 

inanma potansiyelini daha çok taşıdıkları söylenebilir. Bununla birlikte seçici bakımdan 

haber tüketebilecek öğrencilerin haber kalitesine az da olsa önem verebilecekleri 

belirtilmelidir. 
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AHEYA, HTB ve HKA ölçeklerine dair önceki araştırmada (S.K. Lee, Lindsey ve 

Kim, 2017: 260-261), aşırı haber yükü algısı artışının geleneksel haber kalitesi algısını 

düşürdüğü, habere daha seçici maruz kalanların ise geleneksel kalite algısının 

yükseldiği saptanmıştır. Haber yükü ve kalite algısına dair sonuçlar arasında zıtlık 

varken, seçici HTB ve kalite ilişkisi kısmen uyumludur. 

Aşırı enformasyon ve haberle alakalı sorun yaşayan öğrencilerin, çağdaş ve 

geleneksel haber kalitesi yargılarına katılmaları, günümüzde insanların hayati 

enformasyona ironik olarak ulaşamaması, bundan mahrum ve habersiz kalmaları 

açısından tutarlı bir sonuçtur. Çeşitli olayların öneminden ziyade ilginçliğini ön plana 

koyarak çok fazla mesaj yayan kitle medyasının ‘entelektüel enformasyonu’ iletmemesi 

(Bontcheva, vd., 2013: 27; Jamali, 2014: 20-22) izleyici-tüketicilerin faydalı ve kaliteli 

haberlere ihtiyaç duymasının gerekçelerindendir. AEY ve haber yükünden azade bir 

şekilde haberden seçici kaçınma ve habere seçici maruz kalma davranışlarını taşıyabilen 

öğrencilerin yüzeysel de olsa destekleyici bir tutumu yansıtmaları problemin yalnızca 

çokluk değil, bununla birlikte ‘kalite’ azlığı olduğuna işaret eder. 

Sonuçlar, seçicilik davranışına dair tezde yer verilen teoriler bakımından 

değerlendirilebilir. Bilişsel “denge, uyum, tutarlılık veya çelişki” kuramlarına göre, 

bireyler inanç, değer, düşünce, davranış ve tutumlarındaki uyumsuzlukları gidermek 

adına kendileri açısından uyumlu enformasyona yönelirlerken uyumsuzluk üretenlerden 

kaçınırlar. Böylece zihinsel denge ve içsel tutarlılıklarını sağlamaya çalışırlar 

(Festinger, 1957: 1; İnceoğlu, 2011: 228). Fakat araştırmaya göre genel aşırı 

enformasyon yükü algısı artabilen gruplar (kadınlar, 25-29 aralığındakiler, aylık toplam 

iletişim ücreti nispeten yüksek kişiler) haber medyası, kaynakları ve içeriklerine yönelik 

seçici bir tüketime doğru bir eğilim farkı ortaya koymamışlardır. Genel olarak aşırı EY 

algısı artan öğrencilerin seçicilik davranışlarının nispeten gerilediği saptanmıştır. Buna 

karşın aylık harcaması yüksek grupların hem aşırı haber yükü algısı hem de seçici 

tüketim davranışlarının artma eğiliminde olduğu tespit edilmiştir. Fakat aşırı HY algısı 

daha yüksek cinsiyet grupları (kadın) seçicilik davranışlarında bir fark ortaya 

koymamışlardır. Üstelik özellikle haber kaynaklı aşırı yük algısının artması ile seçici 

haber tüketiminin azalması arasında bir ilişki söz konusudur.  Yani haber temelli aşırı 

yük algısı da haberden seçici yararlanmada aksi bir davranışla bağlantılıdır. Dolayısıyla 

birbiriyle ilişkili aşırı enformasyon ve haber yüküyle beraber hissedilebilen olumsuz his 
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ve duygular, gençleri bilişsel olarak uyumsuz ve tutarsız yoğun medya içerikleri 

arasında uygun seçim ve tercihler yapmalarını her zaman yöneltmez. Enformasyon ve 

haberin her yönden aşırı ve karmaşık olduğu bir medya düzeninde, davranışlarında 

bilişsel dengeyi sağlamaları giderek belirsizleşen öğrencilerin psikolojik durumu, 

haberlere bilişsel yönelim gayreti ve haberi kamusal bilinçle sorgulama, kullanma ve 

yararlanma becerileri (eleştirel medya okur-yazarlığı gibi) seçicilik davranışlarından 

daha kritik faktörler haline gelir. Zira aşırı enformasyon ortamında haberleri kodlayarak 

anlamlı kılma, algılama ve kullanmanın sınırlanması bireylerin tercihleri doğrultusunda 

haberleri kullanım ve sağlayacakları tatmin duygusu önünde bilişsel ve psikolojik 

olarak olumsuz algılar engel teşkil edebilir. Keza araştırmaya katılan öğrencilerin 

özellikle haber çokluğuyla ilgili olumsuz algıya kapılmalarına rağmen habere seçici 

şekilde yaklaşmayı bir çözüm yolu olarak göremediklerinin hatırlatılması gerekir. 

Seçicilik davranışlarıyla ilgili önerilerin AEY bakımından işlevselliği sorunlu hale 

gelirken, temel problemin “aşırı enformasyon tüketimi” olduğu varsayımına dayanarak 

“enformasyon diyeti, enformasyon vejeteryanlığı ya da infovejeteryanlık” şeklindeki 

çözüm önerilerinin geçerliliği ve sürekliliği şüpheli kalır. 

Bunlara karşın geleneksel ve yeni iletişim araçlarından günlük olarak düzenli 

haber takibi yapanların habere karşı daha seçici yaklaşmaları; aktif izleyici ile KDY’nin 

dayanağını da oluşturacak şekilde tutum istikrarı, enformasyon arama, alıcı ve algı 

sistemi istikrarını önceleyen tutarlılık görüşüne  (Erdoğan ve Alemdar, 2005: 84; 

İnceoğlu, 2011: 228) uygun düşen sonuçlardır. Diğer yandan enformasyon ve haber 

yükü algıları daha yüksek kişiler, seçici haber tüketim davranışı potansiyeli olanlar, 

ayrıca geleneksel araçlardan günlük haber takibinde bulunanların haber kalitesi 

algılarının az da olsa artma eğilimi taşımaları, tutarlığa odaklı haber kullanım 

motivasyon ve amaçlarından öte niteliği yüksek, bireysel ve toplumsal olarak fayda 

sağlayıcı bir “ideal haber” kabulünü ortaklaşa paylaşabilirler. Öte yandan tezin ikinci 

bölümünde açıklandığı gibi, haberi seçici şekilde kişiselleştirme/özelleştirmeye yarayan 

filtreleme teknolojileri ve veri gazeteciliği gibi yeni alanlar; sahte, manipülatif, yanlış 

enformasyonun miktar ve dolaşım olarak arttığı günümüzde doğru, güdümsüz, faydalı 

haberlerin bireylere sunulmasını garanti edemezler. Mevcut enformasyon düzeninin 

ağırlıklı bir unsurunu oluşturan haber çokluğu arasında “iyi veya kaliteli haber” idealine 

yönelim önemlidir. 
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Haber tüketicilerinin AEY ve AHY algıları ile birlikte çeşitli ilişkileri saptayan, 

aynı zamanda habere seçici yaklaşım ve bakış durumunu değerlendiren bu çalışmada 

sonuç ve tartışmanın ardından aşağıda öneriler sunulmuştur. 

• Kadınların enformasyon ve haber yükü algılarının göreli olarak yüksek 

çıkmasında çoklu görevlerin etkisi, iletişim teknolojilerini kullanma rutinleri ve 

enformasyon-haber içeriğini değerlendirme biçimleri araştırılmalıdır. Ayrıca sosyal ve 

kültürel faktörler incelenmelidir. Örneğin toplumsal cinsiyet rolleri ve ilişkileri başta 

olmak üzere çeşitli süreçler ele alınabilir. 

• 20’li yaşların ortalarından itibaren AEY algısının artmasında gençlerin 

enformasyon kullanmaya psikolojik olarak hazır ve donanımlı olma dereceleri 

araştırılmalıdır. Aynı zamanda sosyo-ekonomik ve kültürel şartlar içerisinde yaşam 

kalitesi standartları, yaşam memnuniyeti algıları, birincil ve ikincil sosyal gruplara 

yönelik sorumluluk duyguları, mesleki ve ekonomik kaygıları, özel ve kamusal alanda 

enformasyon ve haberi değerlendirme biçimleri gibi farklı boyutlar incelenmelidir. 

• Gençlerin kamusal ve toplumsal meselelere bakışları ile haberleri algılama 

biçimleri arasındaki ilişkiler araştırılabilir. 

• Çeşitli yaş gruplarının geleneksel ve çağdaş değerleri içeren haber kalitesi 

algılarında anlamlı bir farklılık görülmemiştir. Bu sonucun, yaş grupları arasında liberal 

haber anlayışa yönelik hangi tutumlardan kaynaklandığı araştırılabilir. Böylelikle 

AEYA ve AHEYA ile birlikte gençlerin haber kalitesine dair tutumlarında liberal haber 

değerlerine inanç ve bakış açılarının eleştirel boyutu ve gerekçeleri incelenebilir. 

• Öğrencilerin akademik özellik/profiline göre herhangi bir farklılık olmadığı 

görülse de, lisansüstü öğrenciler ve mezunlar gibi çeşitli grupları kapsayan yeni 

araştırmalar yapılabilir. 

• Aylık ortalama harcama miktarı ve iletişim hizmetlerine ödeme durumu ile 

enformasyon-haber yükü algılarında çoklu görev ve boş zamanlarda medya kullanım 

pratikleri ve sıklıkları, genel tüketim tercihlerinde yararlandıkları enformasyon türleri, 

enformasyon-haberin tüketim alışkanlıklarındaki işlevselliği gibi konuların 

netleştirilmesi gerekir. 
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• Enformasyon ve özellikle haber yükü algısı ile bireylerin haberi seçici şekilde 

kullanma davranışları arasındaki negatif ilişkide hangi hususların nasıl bir rolü olduğu 

henüz bilinmeyen bir durumdur. Haber tüketicilerinin medya ve haber kullanım 

yeterlilikleri, enformasyonel ve eleştirel medya okur-yazarlık düzeyleri, haber işlemede 

bilişsel süreçlerin rolü, enformasyon-haberin bunaltıcılık etkisi gibi değişkenleri içeren 

çeşitli çalışmalar gerçekleştirilebilir. 

• Genel AEY ve haber yükü sorununda internet gazeteciliği, sızıntı gazeteciliği, 

tüketici işbirliği içeren habercilik uygulamaları (etkileşimli gazetecilik, katılımcı 

gazetecilik, yurttaş gazeteciliği) ve sosyal medya haberciliği gibi çeşitli dijital 

gazetecilik türlerinin rolü araştırılmalıdır. Ayrıca enformasyon filtreleme teknolojileri, 

haber kişiselleştirme ve özelleştirme uygulamaları ve veri gazeteciliği gibi yeni 

alanların AEY ve HY sorunu karşısında alternatiflik durumu ve demokratik işlevlerine 

dair çalışmalar yapılabilir. 

• Farklı medya içerikleri ve türlerinin (oyun, eğlence, eğitim, reklam vs.) AEY 

algısıyla ilişkisi üzerine yeni çalışmalar yapılmalıdır. 

• AEY, haber yükü ve diğer türde yük algılar ile medya iletilerini farklı tüketim 

biçimleri arasındaki bağlantıları içeren çalışmalar yürütülmelidir. 

• Yeni medya ortamı ve platformlarının seçici haber tüketim alışkanlıklarına 

çeşitli etki düzeyi, haber kalitesi duyarlılığını köreltme veya olumsuz etkileme 

noktasındaki işlevleri ortaya konmalıdır. 

• AEY çerçevesinde farklı örneklem grupları (sektörler, meslekler, farklı yaş 

grupları veya karma gruplar) üzerinde gazetecilik ve medya araştırmaları yapılmalıdır. 

Farklı zaman aralıklarında aylık gelir, eğitim ve başka değişkenleri içeren araştırmalar 

gerçekleştirilmelidir. Ayrıca KDY bağlamında Türkiye’de AEY sorununa yönelik ölçek 

geliştirme çalışmaları yürütülebilir. 

• Araştırma sonuçları, sorunun izleyici-tüketici açısından “enformasyon diyeti 

veya vejeteryanlığı”, haber üreticileri aracılığıyla ise “kişiselleştirilmiş haber 

teknolojileri” ve “veri gazeteciliği” gibi uygulamalarla giderilemeyeceğini öngörür. Bu 

yüzden gençler özelinde izleyici/tüketicilerin medyanın haber anlayışı ve standartlarına 

karşı bilinçli, eleştirel ve sorgulayıcı şekilde yaklaşabilmelerini sağlayabilecek “eleştirel 

medya okur-yazarlığı” eğitimiyle donatılmaları gereklidir. Devlet, yetkililer, eğitimciler 
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ve aileler başta olmak üzere bu konuda mevcut eğitim sorunlarının giderilmesi, yeni 

alternatif programlar geliştirilmesi ve medya-okuryazarlığının ders müfredatlarında 

zorunlu, içeriği güncel, kapsamlı ve bu alanda uzman kişilerin sorumluluğunda tüm 

eğitim süreçlerine dâhil edilerek yürütülmesi gerekir. 
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