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YEREL BASIN OKURLARININ BiLGi ELDE
ETMEDE TERCiH ETTiGi iLETiSiM KANALLARI

*Yrd. Doc, Dr. A. Murat VURAL

6ZET

Her zaman buyuk onem tasiyan yerel iletisim ortamlan, araclan ve
bu araclann islevselligi genis bir cahsma alam kapsar, Bu calismada
evren olarak Eskisehir iii ve buradan alman orneklcmle halkm yerel
haberleri izlemede kullandrklari kitle iletisim araclari tespit
edilmeye calisrlrnaktadir. Arastirrna yontemi olarak orrieklcm
grubuna anket uygulanarak, sonuclan cozumlenmistir. Cahsmanm
kuramsal kismmda ele alman basmm toplumsal yasamdaki yeri ve
Turk ulusal basimrun sorunlanrun yamsira yerel basmin onerni
vurgulanrnaktadir. Arasurrnada elde edilen sayisal bulgular ve
bunlann l§lgmda cahsma sonuclandmlrmsnr.

YEREL iLETiSiM

Insanhk tarihinin akis siireci icinde insan topluluklann birbirleriyle
gerceklestirdigi ilk iletisimin, cevresel anlamda yerel boyutlarla basladigiru
soylernek mumkundur. Yerel iletisim: tarihin ilk donernlerind eki
toplumlardan, bugiimin farkh kiiltiir, dil, inane, ya§am bicirnindeki,
sirnrlarr belirlenmis iilke toplumlanna kadar her diizeyde oriem tasmusur.
Bu nedenle yerel iletisimin ta§ldlgl onern ve sahip oldugu gficun hangi
diizeylerde gere;ekle§tigini arasnrmak, toplumlann geli§mesindeki ya da
geri kalmasmdaki unsurlan gormek acismdan onemlidir. Tarihin akisi ile
birlikte geli§me gosteren insanhk, iletisim arac ve teknikleri konusunda da
biiyiik geli§meler gostermi§lerdir. Tarihsel veriler gostermektedir ki
iletisim arac ve tekniklerinin kullamm duzeyi ile bu araclarm islevsellik ve

* Anadolu Gl1iversitesi. Acikogretim Fakultesi
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yaygmhgl da her toplurnda farkhliklar gosterebilrnektedir. Yerel iletisimin
geli~rne siireci icinde ortaya cikan araclarm, farkh toplurnlarda farkh
etkilerne ve tutunrna giicii bulrnasi, hatta aym ulkenin farkh bolge ve alt
kulturlerinde bile farkh islevsellik ve yaygmhk duzeylerine sahip olmasi,

konuyu, daha da onemli kilmaktadir.

Yerel iletisirnin islevsel anlarnda ve kullamlan araclar diizeyinde
kaydettigi ilerlerne her toplurnda farkhhklar gostennektedir. Yerel iletisirn
ortamlari, araclan ya da bu araclarm islevselligi, oldukca genis bir calisma

alarum kapsamaktadir. Bu nedenle konu bu cahsrnada, yerel bir kent
ortamma ornek olarak Eskisehirde, yerel basin okuru ohm, hir diger
deyisle yerel basmi izleyen ya da yere1 basin ile ilgili olan kitlenin, bilgi
elde etrnede tercih ettigi iletisim kanallannm neler olduguna yorielik
arasurma ile sirurh tutulmustur.

KiTLE iLETi$iM ARACI OLARAK BASIN

Ozgiirliik<;ii sisternlerde kitlelerin en onernli yasamsal araclarindan
bid iletisim araclarrdir. Hernen hernen tiirn insanhgm yasammda oldukca
buyiik yer kaplayan, birey ve toplurnlann yasamlarmi duzenleyen ve onlan
yo n Ie n d i re n bu araclarrn o nernli is levler i ve sorurnluluklan
bulunrnaktadir. Kitlelere yonelik rnesajlar gonderen, yaYlrn (basih
malzemeler ile) ve yaymcrhk (ses ve goriintii dalgalan ile) etkinligi icinde
bulunan ve grinliik yasamda haber, bilgi ve kanaat 'edinrnek icin her an
kullarnrna hazir olan bu araclara, kitle iletisim araclari denilmektedir.

Biiyukersen konuya iliskin olarak; "ileri teknolojisi olan ulkelerin
kalkinrna tarihi inceleridiginde iletisim bilirninin kalkrnrna ve
<;agda~la~rnada once itici soma da surukleyici bir 1'01 oynadigr ve bu arada
kendi sektorunu bas dondurucu bir hizla yaratngi goriilrnektedir (1)"

diyerek gorii~lerini ~oyle aciklamaktadir:

"Bu ulkelerde, kalkmrnarun baslangicmda geni~ kitle!eri kalkmrnaya
giidlliernede, gelismeye iliskin kararlann ahnrnasma katihmda, iletisirn
olgusu ve bu olguyu saglayan gerek kitle ve gerek ozel iletisim kanallanmn
ve tekniklerinin kullamrm , dairna onemli roller oynarnl~tlr. Nitekirn,
geleneksel ya~arna gorniilrnii~ olan koyler, sehir yasamindan, sehirdekiler

1 y. Buyukersen (1984), "Ekonornik Kalkmmada Iletisimin Onerni". Iletisirn
Olaylan ve Turk Basmmm Sorunlan. Gazeteciler Cemiyeti ve istanbul
Universitesi Isletme Fakultesi Ortak Sernineri 1983. istanbul: Gazeteciler
Cemiyeti Yaymlari, s,57-58,



156

de koyiin durumundan ve ihtiyaclarmdan boyle haberdar olmuslardir.
Gerek iUke ici ve gerekse iilke dismdan bile haber ve bilgi gereksinimi
iletisim araclanyla uyandmlrrustir (2)".

Gercekten de artik bugiin iletisimsiz bir ortam ve ya~am

dusunulememektedir . Modern toplumu, gazeteler, dergiler, kitaplar,
radyo, televizyon ve film gibi kitlesel medya olmadan dusfinmek hemen
hemen olanaksizdir. Medya pekcok kimse icin, pek cok anlam ifade eder
ve icinde ~ah~tIgl ekonomik ve politik sistemlere, toplumun gelismislik
diizeyine, kisilerin ilgi ve gereksinimlerine bagh olarak pekcok islevler
yiiklenir (3).

Bunun yamsua kitle iletisim araclan icin, bugiin diinyanm hemen
her yerinde meydana gelen olaylan en kisa surede kitlelere ileten ~agda~ ve
etkin bir organizasyondur, demek de miimkiindiir.

Teknolojinin hizh devinimiyle kitle iletisim araclarmm bireyler,
kurumlar, toplum ve kultur iizerindeki etkilerinin de onemli olcude artis

kaydettigi, bir baska deyisle kitle iletisim araclarmm giiniimiiz toplum ve
birey yasammda vazgecilmez bir konuma gelmi~ bulundugu ve giindelik
ya~am icerisinde belirleyici bir giice sahip oldugu kabul edilmektedir.

Alemdar ve Kaya, kitle iletisim araclannm, genis kitlelerin ilgisinin
cekilmesi ya da kitlelerin gorii~ ve davramsmm etkilenmesinde etkin bir
giice sahip olduklanm, birey, grup, kurum, biitim toplum ya da kultiirun,
herhangi bir yolla kitle iletisim araclarmdan ve onlann vermis oldugu
enformasyondan etkilenebildiklerini soylemektedir (4).

Gok~e, iletisim araclanrun yanlSlra iletisim siirecine de dikkatleri
cekerek, kitle iletisim surecinde, amaclanan mesajlann algrlanmasi ve
anlasilmasmm, seyirci veya dinleyicinin psikolojik yaplSl, beklentisi ve
ihtiyaclarma gore degisebildigini belirtmektedir. Cokce bununla birlikte;
"kitle iletisim siirecine dogruda etki etmek imkansizdir; ancak amaclanan

2 A.g.k., s.57-58.
3 WJ. Severin ve ].W. Tankard (1994). Iletisim Kuramlan: Kokenleri.

Yontemleri ve Kitle Hetisim Araclarrnda Kullanrmlarr. Cev: A. A.
Bir, S.Sever . Eskisehir: Anadolu Oniversitesi Kibele Sanat Merkezi, s.501.

4 K. Alemdar ve R. Kaya (1983). Kitle Ile tisiminde Temel Yaklasrmlar.
Ankara: Savas Yaymlan, s.46.
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anlamm istenilen sekilde algrlanmasi ve anlasilmasi iimit edilir (5)"
demektedir.

Tokgoz de yukandaki diisuncelere esdeger bir yaklasimla, bugiin
kitle haberlesme araclarmm, bireyin etrafmdaki dis siyasal cevresini
gormesine, algilamasma yarayan bir pencere olarak kabul edildigini
soylemektedir. Siyasal diinya hakkmdaki bilgilerin, kitle haberlesme
araclari yoluyla ikinci el gercekler olarak bireye ulastmldigmi belirten
Tokgoz, bu araclarm siyasal diinya hakkmda bireye bilgi vererek boylelikle
bir anlamda tammlama islevi gorduklerini ve buna bagli olarak da
kisilerin, bu araclardan toplumdaki yaygmhk ol~iisiinde ve kisisel
ahskanhklarma gore yararlandiklanru vurgulamaktadir (6).

Gokce de aym yaklasimla, kitle iletisim araclari tarafmdan iletilen
mesajlardan bireylerin az ya da cok mutlaka etkilendigini, ancak mesajm
etkili olabilmesi icin bireylerin sahip olduklan gorii~ler ve ilgileri
dogrultusunda mesajlann gonderilmesi gerektigini soylemektedir. Gokceye
gore, kitle iletisirn araclari secerek algtlama engelini asabildikleri
muddetce her zaman etkili olabilirler (7).

Toplumda habercilikten eglenceye, kamuoyu olusturrnadan kulturel
degerleri etkileme ve egitime kadar uzanan yelpaze icinde bircok islevi
yerine getiren basm, giiniimiizde kamusal goreve sahip toplumsal bir
kurum olarak hizmet vermekte ve kitle iletisim araclarirun en islevsel
unsurlanndan biri olarak kabul edilmektedir. Basmm her ge~en gun,
bireysel ve toplumsal yasamda, terminolojide yer alan tammlamalanndan
daha farkh ve kapsamh bicimde rol oynadigi goriilmektedir. Insanlarm
haber alma, okuma ve ogrenme ihtiyaclariru tatmin eden ve bu arada
onlann siyasal, sosyal, ekonomik ihtiyaclarma katkida ve etkide bulunan
bir kurum olan basm (8), bu islevsel ozelliklerl ile oldukca onernli bir
toplumsal role sahip bulunmaktadir. Ozellikle egitimi, kiiltiirii, ekonomisi

5 O. Gokr;e (1993). iIeti,im ve Kitle Ile tisim Bilimlerine Giri"
Insanlararasr tU,kilerin Sosyolojik Bir AnaUzi. Konya: Se lcuk
Universitesi, s.74-75.

6 O. Tokgoz (1978, Eylul-Arahk). "Siyasal Toplumsallasmada Kitle Haberlesme
Araclarmm Rolli ve Onemi", Ankara Universitesi S.B.F. Dergisi. Ankara,
s.79.

7 O. Gokr;e (1989, Arahk). "Kide Haberlesme Araclarirun Etkileri ve Teori
Sorunu". Hacettepe Universitesi Edebiyat Fakiiltesi Dergisi. Cilt: 6,
SaYI: 1-2" s.169.

8 t. Bardakci (1968). Gazetecilik Rejimleri, Tarihi, Teknigf. Ankara:
Toyko Matbaasi, s.15.
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ve dernokrasisi az gelismis toplumlarda bu 1'01 daha da belirleyici
olabilmektedir. Basm, kimi toplumlarda kimi zaman kimi ideolojik ya da
alt sosyo-ekonomik stanideki gruplan, bir anda cilgmca bir maceraya,
siddete, coskuya ya da husrana sokabilecek duzeyde bir guce ulasrmsnr ki
bu da tum demokratik anlayislarm disinda tehlikeli bir gucim sahibi

olrnasi anlamma gelmektedir. Bu nedenlerle, Bau dunyasmda oldugu gibi
Turkiye.'de de medyamn etik ve hukuksal bir cerceve icinde, bu cercevenin

kosul ve ilkelerine siki sikrya bagli, herhangi bir siyasal ya da sosyal sirufa
ci kar saglamaktan uzak bir kitle yaymcilrgr anlayismda olrnasi
gerekmektedir. Basin ister gorsel, isterse yazih olsun kamusal gorevleri

olan ve bu amacla hizmet veren bir kurum niteligi tasimahdrr. Toplumsal
sorumlulugu son derece fazla olan ve bireylerin gunluk yasamlanrn, moral
degerlerini, motivasyonunu, duygu ve dusuncelerini bir bicimde etkiledigi
kabul edilen basirun, dogal olarak en basta kendi kurumsal yapIsllllll
saglam ve sayglll temeller uzerine oturrnasi bir toplumsal zorunluluktur.

ULUSAL BASININ iCiNE nUSTUCU CIKMAZLAR

Turkiye 'de basinm, son yillarda icinde bulundugu basta ekonomik

darbogazlar olmak uzere, sans oranlanmn dli§iiklligii, online gee;;ilemeyen
lotarya ve promosyon kampanyalan gibi nedenlerle ciddi bir kriz icinde
o ldugu bilinmektedir. Yasadrgr mali kriz sonucunda ayakta kalma

mu cade lesin e giren basi n, bu amae;;la lotarya ve promosyon
kampanyalanna aglrhk vermis, ancak bu kez de gere;;ek islevselliginden ve

amae;;lanndan uzaklasrmstrr , Boylelikle kamuoyunda bir pazarlama
kurulusu gibi algrlanmaya baslanan basm, sonuc olarak kendi kendini
yaralayan bir kurum olma ozelligi kazanrmsur. Bu arada, gittike;;e artan

oranda sansasyonel yaymcihga yonelinmesi, ozellikle sesli-goruntlilli basin
araclarirun diizeysiz bir icerige sahip olmasi, haber ve yorumlann a§lnhga
kacan, magazinel ve rahatsiz eden bir uslup ile sunulmasi gibi nedenler de

basin kurumunu derinden yaralayan unsurlar olmustur.

Kimi sermaye gruplarmm elinde bulunan gorsel ve yazih basin,
toplumsal amaclarmdan, sorumluluklanndan ve islevlerinden oylesine
uzaklastirilmrsur ki kamusal gorevlerini yerine getiremez duruma gelmi§tir.

Konuya iliskin olarak Alemdar endiselerini,

"Turk toplumunda gazete, oylesine haber vermekten uzak bir
ni teliktc, zaman icinde kendi niteligini kazanmisur ki, aruk gazetecle,
haberin birinci plancia clegil, haberin vanrsna, haberi satmak icin baska
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mallann, daha on planda sunulmasi zorunlulugunun kacirnlmaz bir
gercek haline donusrnesi ya~anmaya baslanrrustir. Bu, gazeteciligin klasik

gelisimi ve kamusal gorev1eri acismdan oldukca zedeleyici ve utanc verici
boyutlardadir (9)" biciminde dile getirmi~tir.

Suphesiz hata salt basmda aranmamahdir; gazetenin hedef kitlesini
olusturan okur da degerlendirmeye ahnrnahdir. Okurun, kendisine basin
yoluyla elde etmesi beklenen kamusal hizmetler saglanamazken, boylesi
sessiz ve edilgen bir yapl icerisinde takmdigi tepkisiz tavrr, durumu daha

da giie,;le~tinnekteve c;okii~u daha da cabuklasurmaktadir.

Otan, bu konudaki goru~lerini aciklarken; "basm sektorunun (5
buyuk gazetenin) yilhk cirosu ortalama 80 trilyona ulasrrnsken, kamusal

gorevler bir yana i tilrnis, haberin "mal",okurun "mus t e r i ",
gazetenin "super market" diye tanrmlandrgr bir do n ern e

gelinmi~tir(IO)" demektedir. Otan, basinm icine dll~tugii durumu ~oyle

elestirmektedir:

"Bugun Turkiye 'de devlet teke1inin kalkmasmdan sonra, sermaye
tekeli basirn ele gecirrnis ve kazanca giden her yol mubah olarak
goriilmeye baslanmisur. Kazanca giden yolda ise basin ve patronlan, her
turlu kamusal gorevden kendilerini soyutlamis ve daha da kotusu, artik
bireylerin beyinlerini de (lotarya ve cesitli kampanyalarla) kendi
cikarlanna endekslernislerdir (11)".

Basin bir kurum olarak dll~llnuldugllIlde, bu kurumun turn

unsurlari ve araclan icin benzeri elestirileri getirmek mumkun degilse de
kururnun buyuk e,;ogunlugunu olusturan diger araclarm, izledikleri bu
yanh s politikalar nedeniyle hem bir butun olarak kuruma hem de

kamuoyuua ciddi zararlar verdiklerini soylernek mumkundur. Ashnda turn
bu yaprlan yanlislarla bir anlarnda tepkisiz ve duyarsiz bir toplumun
olusma siirecinin hrzlandirrldrgr da iddia edilebilir. Bireyleri; kendisi,
<.;cvresi, ulkesi ve olaylarla ilgili kilmasi gereken, bireyleri haberdar

etmenin yamslra onlan egiten ve kanaatlerini etkileyen bir kurum olarak
dusunulen basm, icine dll~tiigll buriahmlar ile tam aksine bireylerde

9 K. Alemdar (1993 ). Devlet ve Basin. Ankara: (:agda§ Gazeteciler Dernegi
Yaymlan, Yaym No: 6, 8.88-89.

10 D. Otan (1995). Babitelli. Izmir Kitaphgr, 8.31.
11 A.g.k., 8.31.
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giivensizlik, inancsizhk ve cozumsuzluk duygusunun olusmasma neden
olabilmistir.

Halihazrrda kentlere yerlesen bireylerin maddi ve manevi
rahatsizhklarma, bir de olaylara ve diger bireylere karst tepkisiz ve duyarsiz
olma tavnlan eklenrnistir. Bunlar, kuresellesme siirecinin oziimsetilmeye
cahsildrg; giiniimiiz Tiirkiye'sinde toplumsal, kiiltiirel ve etik degerlerin
giderek f,;oziilmeye basladigmm da bir gostergesi olmaktadrr. Pekcok
sosyal bilimci, kuresellesen ancak ote yandan teknolojinin sundugu
olanaklarla kiiculen diinyada, bireyin gittikce yalmzlastigma ve icine
kapandrgma, bu yalmzhgim asmak icin cesitli yontem ve araclara ihtiyac
duyduguna iliskin diisfmceler ileri siirmektedir.

Cercekten de bugiin evrensellesme siirecinin, toplumsal yapilardaki

degi~imin ve teknolojinin de etkisiyle kendisine ve cevresine yabancilasan
'insan, ote yandan teknolojinin ona sundugu olanaklarla cok kisa bir
surede dunyanm diger yansmda gerceklesen bir olay ya da gelisrneye
iliskin anmda bilgi sahibi olabilmekte; ya da birkac tusa basarak diinyanm
diger yansmdaki kiiltiirden ve geli~meden haber alabilmektedir. Ancak,
evrensellesme siirecine girrnis birey, kisa vadede yakm cevresinden
soyutlanma ya da yabancilasmayi yasamakla birlikte bunun bir sonucu
olarak yerel kiiltiire ve f,;evreye daha fazla ihtiyac da duyabilmektedir. Yerel
kiiltiiriin ve cevrenin en biiyiik sosyallesme aracmm ise yerel basm olarak
kabul edildigi de bir gercektir (12).

YEREL BASIN

Kamusal gorev veren basin, hedef kitleleri itibariyle ulusal ve yerel
olarak ikiye aynlmaktadir. Ulusal diizeyde kamuoyu iilke geneline yaYlm ve
yaYln yapan basin kuruluslarmm aracrhgi ile gerf,;ekle~irken, yerel duzeyde
bir kamuoyunun olusmasi, ozellikle yerel basm kuruluslarirnn islev ve
amaclarma yonelik bir etkinlik alanr icine girmektedir. Bu nedenle, daha
once sozii edilen islevler, amaclar ve sosyal sorumluluklar, ulusal diizeyde
yaymcihk yapan kitle iletisim araclarmm yamsira, yerel duzeyde yayincihk
yapan kitle iletisim araclan icin de gecerlilik tasnnaktadir. Yerel diizeyde
yaymcihk yapan kitle iletisim araclan da basin kurumunun en oriemli

unsurlanndandlr.

12 A. M. Vural (1996, Kasun). "Yerel Kamuoyunun Kitle Iletisim Araci Olarak Yerel
Basm", Yeni Tiirkiye Dergisi Medya Ozel Sayisr, Cilt: 2, YI1: 2, SaYI: 12,
Ankara, 5.1063.
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Hareket alam yerel kamuoyuna yonelik olan kitlenin iletisim
araclari, Yerel Basin olarak nitelendirilmektedir. En az ulusal basmdaki
kadar onemli islevlerle yiiklu yerel basin araclarirun en buyiik ozellikleri,
hedef kitleleri olan yore insanlan ile daha yakm bir iletisim ve yiizyiize bir
etkilesirn icinde olmalaridir. Yerel basmi, kavramsal ve kapsami acismdan
§oyle tammlamak mumkundur:

"S1111rlan dar ve tenunlsuutus bir yorede ki bu yore yalmzca bir kent
ya da bir kasaba da olebilir- 0 yore hslkuu bilgilendirmeye (haberdar
etmeye), egitmeye, eglendirmeye ve yore kamuoyunun serbest olusumunu
saglamaya yonelik yeymcihk faaliyeti icinde bulunan, aym zamanda yore
halk111111 iletisim kurumu ozelligini ta~lyan arac ya da erecler biuimiidiir".

Yerel basm, yaymladigi haberler, fotograflar, ele aldigr sorunlar,
kentin ihtiyaclari, kentte gelisen kiiltiirel ve sosyal etkinliklere iliskin
aktardrgi bilgilerle, 0 kentte yasayan bireye 'ya~anan yer' duygusunu,
ya~adlgl yerin bir par<;asl oldugu dusfincesini kazandirmaktadir (13).
Usman da, toplum hayatmda, yerel gazetelerin onemli rolleri oldugunu,
bu gazetelerin, yaymlandiklari sehirlerin, hatta ilcelerin insanlan ile icice
ve onlardan bir par<;a oldugunu soylemektedir. Usman, yerel gazetelerin
bulunduklan kentin tum sorunlan ile yogrulmakta ve okur-gazete
iliskisinin de cogu kez, aile yakmlrgi ve mimasebeti boyutlanna kadar
varmakta oldugunu belirterek, ulusal gazetelerin bir turlu ulasamadiklan
noktalann da bunlar oldugunu vurgulamaktadir (14).

Bu nedenlerle hemen hemen tum gelismis ve geli~mekte olan
iilkelerde kitle iletisim araclari iki yonlu bir ilerleme siireci icine
girmektedirler. Bir yonuyle neredeyse global bir butunlesme siireci
yasanarak, simrlar otesi yaymcihk icine girilirken diger yandan da hemen
her kasabada hatta her semtte bir lokal gazeteye, radyoya ya da televizyona
sahip olunmaya baslanmaktadir (15).

Bireylere gunluk yasamlan icinde pekcok kaynaktan ozellikle de kitle
iletisim araclarr kanahndan yiizlerce bilgi akisr saglanmaktadrr.
Toplumlann artik "bilgi toplumu" olarak nitelendirildigi ve icinde
bulunulan <;agm da "iletisim <;agl" olarak tarumlandigr bir doriemde bu
iletisim araclanrun onemi ve islevi bilimsel anlamda bir kez daha dikkat

13 A.g.k., s.1063.
14 E. Usman 0996, Kasun). "Ege'de Yerel Basm ve Toplumdaki Yerl". Yeni

Tfirkiye Dergisi Medya Ozel Sayisr. Cilt: 2, YII: 2. Sayi: 12. Ankara. s.1080.
15 A. M. Vural 0996, Kasun). A.g.k., s.1063.
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cekici hale gelmektedir. Sayisal ve cesitlilik anlarrunda biiyuk bir artis
icinde bulunan iletisim araclanrun hergecen grm bireyin daha yakmmda
yer almasi , ona yakm cevresinden en uzak noktadaki geli§meye kadar
oldukca genis bir spektururrida bilgi sunrnasi ve ya§amma girmeye
cahsmasi, bu iletisim araclarma iliskin bilimsel cahsmalarm gerekliligini
de artrrmaktadir.

Ulusal ya da yerel olcekte, bireylerin bu iletisim araclarindan
etkilenme duzeyleri, bu iletisim araclarma ihtiyac duyma duzeyleri ve bilgi
elde errnede tercih ettikleri iletisim kanallarmin neler oldugu yonundeki

bilgiler, gerek bu iletisim araclari gerek kamuoyu gerekse yasal ve bilimsel
boyutlarda incelenmesi gereken bilgi turleri icinde yer almaktadir. Bu tin

bilgiler saghkh bir toplumsal iletisim ortami ve kamuoyunun saglrk
olusmasi acismdan da onemli kabul edilebilecek bilgilerdir.

YEREL BASIN OKURLARININ BiLGi ETMEDE
ETTiGi iLETi~iM KANALLARINI SAPTAMAYA
UYGULAMA

TERCiH
YONELiK

Ulusal basim n icine du§tilgil cikrnazlar, ozellikle yerel kamuoyunun
bir iletisim kurumu olarak yerel basirn bir kez daha onemli ve islevsel

kilmaktadir. Bu da yerel basin araclarmm ve iletisim ortarmrun halen
sahip olrlugu goruntimlin, yerel kamuoyu duzeyinde irdelenmesini
gerektirrnektedir.

Gerek bu irdelerneyi gerceklestirmek ve gerekse bireyin grmliik
yasammda ve yarubasmda yer alan pekcok sayida ve cesitteki iletisirn

araclar i icinde, yerel basrrn n , kamuoyu tarafmdan n e duzeyde
degerlendirildigini bulmak amacryla bir cahsma gerceklestirilmistir. Yerel
bir kent ortamrna orrrek olmasi acismdan Eskisehir kent merkeziride

gerceklestirilen bu cahsmanm en onemli ve somut dayanaklanndan biri,
kotalama y()ntemi ile yapilan anket uygulamasi olrnustur. Soz koriusu
uygulamadan elde edilmeye cahsrlan bilgilerden bir bolumu de
"Eskisehirrieki Yerel Basin Okurlanmn Bilgi Elde Etmede Tercih Ettigi
Iletisim Kanallan"na iliskindir.

Anketin uygulanacagi deneklerin belirlenmesinde, kent rnerkezinde

bulunan hane sayilarmdan yola cikilarak planlama yapilrrustrr. Bu
planlamada da oncelikle Eski§ehir'deki· tiim mahalleler 1994 yih Maliye
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Bakanhgi Arsa Metrekare Birim Fiyatlari listesine gore, alt/orta/iist
degerlerde olmak iizere iiI; sosyo-ekonomik gruba aynlrmsur. Daha sonra,
yukanda sozii edilen sosyo-ekonornik duzeylere gore dagrhrn gosteren

toplam 200 yerel basm okuru saptanmisur. Sosyo-ekonomik diizey grubuna
gore her mahalleden, rastlantIsal yontemlerle secilen sokaklarda, 1990
Niifus Sayimi sonuclarma gore belirlenen ya~ ve cinsiyet kotalanna
ulasilrmsur. Anket uygulamasi, belirlenrnis kotalar icindeki son kisiye
ulasmcaya kadar surdurfilmustur. Anket; 18-24 ya~ arasmdaki 20 kadm ve
20 erkege, 25-39 ya~ arasmdaki 40 kadm ve 40 erkege, 40-54 ya~ arasmdaki
20 kadm ve 20 erkege, 55 ve iistii yaslardaki 20 kadm ve 20 erkege
uygulanrrusur.

Anket toplam 62 sorudan olusmustur. Ancak, bunlardan yalruzca 2
soru, Eskisehir'deki yerel basm okurlannm bilgi elde etmede tercih ettigi
ve en etkili buldugu iletisim kanallanna iliskin 'sikhk dagrhrmrn ortaya
koymaya yoneliktir. Bu sorular uygulanan ankette §oyle yer alrmsnr.

Soru I-Eskisehirde gerceklesen olaylar hakkmda bilgiyi nereden
ahyorsunuz?

A) Yerel gazetelerden-Herzaman / Bazen / Hie
B) Yerel televizyonlardan-Herzaman / Bazen / Hie
C) Yerel radyolardan-Herzaman / Bazen / Hil;
D) Yakm cevrernden-c-Herzaman / Bazen / Hil;
E) Ulusal gazete ve televizyonlardan-Herzaman / Bazen / Hil;

Soru 2-Yerel duzeyde, hangi kitle iletisim aracmm halki yonlendirme
konusunda en etkili iletisim araci oldugunu dusimuyorsunuz?

A) Yerel gazetelerin B) Yerel televizyonlann
C) Yerel radyolann D) Hicbirisinin

ESKiSEHiR'iN KENT PROFiLiNE YONELiK BAZI RAKAMSAL
BiLGiLER

Devlet istatistik Enstinisu Eskisehir Bolge Mi"ldiirliigii'ndan alman
bilgilere gore; Eskisehirin 1994 yih nufusu 668.182 dir. Nufus artis hizr
binde 14.11 iken, kilometrekareye dusen mifus yogunlugu da 47 kisidir,
Eskisehir 'm Turkiyedeki turn iller icindeki kisi basma dusen yilhk Gayri
Safi Yur til;i HasIla icindeki payl 1995 yih itibanyla 133.218.000 TL'dir.
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kisi basma dusen milli gelir 1994 yilinda 2.299 dolardir. 1995 yihnda
Eskisehir'In kisi basma dusen Gayri Safi Yurtici Hasilasi 2885 dolardir.
Tum iller icindeki Gayri Safi Milli Hasiladaki oram 1994 yih itibanyla il
genelinde yuzde 1.17 olup kent merkezinde bu oran yuzde 0.90 dir,

n Milli Egitim Mudurlugu'nden alman bilgilere gore de Eskisehirde
ilk, orta ve lise duzeyinde ogrenim veren toplam okul sayisi 721 olup, bu
okullardaki toplam ogrenci sayisi 121.936, toplam ogretmen saylSl da
5208'dir. Eskisehir'de okuma-yazrna oram 1994 verilerine gore %93.5'dir.

Ocak 1997 tarihi itibariyle Eskisehirde bulunan Anadolu ve
Osmangazi Universitelerinde toplam: 1898 akademik personel gorev
yaparken bu universitelerde aktif olarak 23.970 ogrenci bulunmaktadrr.
Kent merkezindeki, uzaktan egitim sistemi ile egitim veren fakultelere
(Apkogretim Fakiiltesi gibi) kayith ogrenciler de eklenince bu rakam
25.000'e kadar cikmaktadtr.

Bu gostergeler; Eskisehir 'in sanayilesme ve okullasma oranlanmn
yuksek olduguna, ekonomik duzey olarak diger Anadolu kentlerine gore
nispeten daha gelismis bir yaplya sahip olduguna isaret etmektedir.
Bununla birlikte soz konusu veriler, Eskisehirin diger Anadolu
kentlerinde cok sik rastlanamayacak bir duzeyde aydm, dinamik, sosyal,
kulturel , bilimsel ve sportif nufusa sahip oldugunu da gostermektedir.
Bunlar, bir kentin pek cok kurumu icin (ozellikle kitle iletisim araclari
acismdan) oldukca avantajh bir goruntu ortaya crkartmaktadrr.

ARA~TIRMADAN ELDE EDiLEN BULGULAR

Buna gore, yapilan uygulamada Eskisehir'deki yerel basm okurlari,
"Eskisehirde gerceklesen olaylar hakkmda bilgiyi nereden ahyorsunuz?"
sorusunu, yerel gazetelerden, yerel televizyonlardan, yerel radyolardan,
yakm cevremden, ulusal gazete ve televizyonlardan olmak fizere toplam bes
kategoride degerlendirmislerdir. Degerlendirme sonunda ulasilan verilere
TABLO: 1-2-3-4 ve 5'de yer verilmistir, ilk olarak, yerel basm okurlarmin
Eskisehirde gerceklesen olaylar hakkmdaki bilgiyi yerel gazetelerden
ogrenme duzeyleri TABLO:1'de ozetlenmistir.
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TABLO: 1
Eskisehir Yerel Basin Okurlarr

Eskisehirde Gerceklesen Olaylar Hakkmda Bilgiyi
Yerel Gazetelerden mi ()~reniyor? (Hangi Slkhkla?)

YEREL GAZEfELERDEN OORENtYOR DENEKLERiN %

Herzaman 64,8

Hazen 30,6

Hi~ 4,6

TABLO: 1'de de goruldugu gibi, Eskisehirdeki yerel basin
okurlannm yuzde 64,8'i Eskisehir'de gerceklesen olaylar hakkmda bilgiyi
yerel gazetelerden ogrendigini belirtmektedir. Okurlarm yuzde 30.6'Sl bu
bilgileri bazen yerel gazetelerden ogrendiklerini belirtirken, yuzde 4.6'Sl
Eskisehir' deki olaylar hakkmda bilgiyi yerel gazetelerden ogrenmedigini
belirtmektedir. Bu soruyu 4 denek cevapslz birakrmsnr.

Yerel basirn izleyenler arasmda, kentte meydana gelen olaylar
hakkmdaki bilgiyi yerel gazetelerden ogrendiklerini belirtenlerin oraru

kuciunsenmeyecek duzeydedir. Bu durum, gazetenin geleneksel iletisim
araci olma ozelligini yerel ortamlarda heniiz yitirrnediginin bir gostergesi
olmaktadir. Gazetenin, okunabilir, saklanabilir, tasmabilir v~ ucuz bir
iletisim araci olma ozelliklerinin yamsira, en eski toplumsal iletisim araci
olma ozelligi, televizyon ve yaygrnlasan radyolarla birlikte hizla
degi~mektedir. Gazetelerin etkisi, populerligi, gazetelere olan talep hizla
dusmektedir. Ancak, gazetelerin, bilgilenme ve gelisen olaylan ogrenme
amaci ile bir basvuru araci olarak etkinligini siirdiirdiigunii soylemek de
miimkiindiir.

Sahip oldugu toplumsal gUCll her gecen gun tarusmasiz artan diger
bir kitlesel iletisim araci da televizyonlardir, Televizyonlara iliskin elde
edilen bilgiler TABLO: 2'de verilmistir.
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TABLO: 2
Eskisehir Yerel Basin Okurlari

Eskisehir'de Gerceklesen Olaylar Hakkmda Bilgiyi
Yerel Televizyonlardan mr Ogreniyor? (Hangi Sikhklar)

YEREL TELEViZYONLARLARDAN OORENiYOR DENEKLERiN %

Her zaman 37,8

Bazen 36,1

Hi<;: 26,1

TABLO: 2'de goriI1diigii gibi, Eskisehir 'deki yerel basin okurlarmm
yiizde 37.8'i Eskisehirlde gen;:ekle~en olaylar hakkmda bilgiyi yerel
televizyon kanallanndan ogrendigini ifade etmektedir. Okurlann yiizde
36.I'i bu bilgileri bazen yerel televizyonlardan ogrendiklerini belirtirken,
yiizde 26.1'i Eskisehir'deki olaylar hakkmda bilgiyi yerel televizyonlardan
ogrenmedigini belirrnektedir. Ayrrca, bu soruyn 20 denek de cevapslz
buakrrustrr. Yerel televizyonlarin, yerel gazetelere gore yaymcihkta cok
daha yeni olmalan ve henuz yeterli diizeyde tanmmamis olmalan, yerel
televizyorilara bilgi icin basvuran kisi saYISll1 I da etkilernektedir. Bu
televizyonlann yeterli teknik ve icerik kalitesi ile yaym yapamamalarmin vc
yeterince etkili olamamalanmn da, gazetelere gore daha az talep
edilmelerinde etken unsurlar oldugunu soylemek mumkundur.

Yerel televizyonlarla birlikte gelisen ve 1990'h yillarm basindan bu
yana, ulke diizeyinde oldukca geni~ bir populariteye sahip olan bir diger
kitle iletisim araci da yerel radyolardir. Yerel radyolar konusunda elde
edilen bilgiler TABLO: 3'de ozctlenmistir.
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TABLO: 3
Eskisehir Yerel Basm Okurlari

Eskisehir'de Gerceklesen Olaylar Hakkmda Bilgiyi
Yerel Radyolardan rm Ogreniyor? (Hangi Sikhklar)

YEREL RADYOLARDAN OORENiYOR DENEKLERiN %

Her zaman 34,1

Hazen 26,3

Hi~ 39,7

TABLO: 3'de gol'uldugu gibi, Eskisehirde yerel basin okurlarmm
yuzde 34.1 'i Eskisehirde gerceklesen olaylar hakkmda bilgiyi yerel
radyolardan ogl'endigini belirtrnektedir. Derieklerin yiizde 26.3'11 bu
bilgileri bazen yerel radyolardan ogl'endiklel'ini belirtirken, yiizde 39.7'si

Eskisehir'deki olaylar hakkmda bilgiyi yerel radyolardan ogl'enmedigini
belirtrnektedir. Aynca, bu sol'uyu 21 denek de cevapslz brrakrmstir. Yerel

basmi izleyenler arasmda, kentte meydana ge1en olaylar hakkmdaki bilgiyi
yerel radyolardan ogl'endiklel'ini belirterilerin orarumn, hemen hemen
yerel televizyonlarla benzer duzeylerde olrnasmm nedenleri, yerel
televizyonlar icin belirtilen gerek<;:elerle aymdir. Bu radyolarin bilgilenme

amaciyla henuz geleneksellesmemis yaplsl, yeterli yaYlll kalitesi ve icerigine
sahip olmamalan, bu iletisim aracmm yerel kamuoyu icin daha iist
duzeylerde referans olrnasmi da olumsuz yoride etkileyebilmektedir.

Radyolann h enuz yerlesik ve duzenli calisan h aber servislerinin
bulunmadigr ve giinluk olarak sunduklan haber bultenlerirri, ulusal ve
ozellikle de yerel gazetelel'den derleyerek gerceklestirdikleri soylenebilir.

Yerel radyolann ~:ogu zaman haberi, radyo haber bulteni icin tekrar
hazrrIamaktan kacindiklanru, hatta mikrofonun onunde dogrudan bu
gazcte sayfalanndan aynen okuduklarmi soylemek de mumkundur.

Yerel gazete, televizyon ve radyolar, ulusal kamuoyunun oldugu gibi
yerel kamuoyunun da en temel iletisirn araclari olarak kabul edilebilir.
Baslica haber edinme araclari olan bu iletisim kanallarrrun yarnsira, kisiler

yakm cevrcler'inden de kentte gerceklesen olaylar hakkmda bilgi
cdin ebilirler. Uygulama da yerel basin okurlarrrn n Eskiseb.irde

ger<;eklqcn olaylar hakkmda bilgiyi yakm cevreler'inden ne diizeyde
ogrendiklerine iliskin elde edilen veriler TABLO: 4' de ozetlenmistir.
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TABLO: 4
Eski§ehir Yerel Basin Okurlan

Eskisehir'de Gerceklesen Olaylar Hakkmda Bilgiyi
Yakm <;evresinden mi 6A'reniyor? (Hangi Slkhkla?)

VAKIN c;EVRESINDEN (xnmNlvOR DENEKLERlN%

Herzaman 34,3

Hazen 43,3

Hi~ 22,5
i

TABLO: 4'de goriildiigii gibi, Esklsehirde yerel basm okuru
oldugunu belirtenlerin yiizde 34.3'ii Eskisehir'de gerceklesen olaylar
hakkmda bilgiyi yakm cevresinden ogrendigini belirtmektedir. Deneklerin
yuzde 43.3'ti bu bilgileri bazen yakm cevresinden ogrendiklerini
belirtirken, yuzde 22.5'i Eskisehir'deki gelisen olaylar hakkmdaki bilgiyi
yakm cevresinden ogrenmedigini belirtmektedir. Aynca, bu soruyu 22
denek cevapslz birakrmsnr.

Yerel basmi izleyenler arasinda, kentte meydana gelen olaylar
hakkmdaki bilgiyi yakm cevresinden ogrendiklerini belirtenlerin oram
kucumsenmeyecek diizeyde yiiksektir. Burada, Turk toplumunun birbiri
ile haberlesmeye ve birbirinden aldlgl haberlere giivenerek bunlarla
yetinmeye olan egllimini gormek mumkundiir, Turk toplumundaki
geleneksel yapl icinde bir iletisim araci, ornegin bir gazete rahathkla
paylasrlabilmektedir. Bir baskasmm radyosu ya da gazetesi, cafe,
kahvehane, oyun salonu gibi topluca vakit gec;irilen ve Tiirkiye'de her koy,
kasaba ve kentte oldukca yaygm olan bu ortamlarda, duyulmus, izlenmis
ya da okunulmus bir haber, evlere, isyerlerine, eglenme ve dinlenme
mekanlanna kolayhkla tasmabilmektedir,

Ozellikle Turk toplumunda bireyin bir baska bireye haber
aktarrnasim, hem aktaran hernde aktanlan icin bir sorumluluk ya da
paylasima acik olan bir ozelllk olarak nitelemek de mumkundiir. Bu
nedenle bireylerin birbirlerinden haber almasma ve gelisen olaylar
hakkrndaki bilgileri yakm cevrelerinden ogrenmelerine iliskin oranlann
yuksek olmasi sasirucr goriinmeyebilmektedir. Tiirkiye'de ozellikle kirsal
bolgeler ile henuz kentlesen, kent kulturii ile tamsan ve ya§ayan yorelerde,
bireylerin bir iletisirn aracmi referans gormeleri, bir iletisim araci icin ya
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da bilgi edinme amaciyla bireysel olarak para harcama ahskanhgmm
olusmamasi da, bu dusuncelere eklenebilir.

Uygulamada yerel ortamlann dismda bir de ulusal iletisim
araclanrun yerel kitle uzerinde ne diizeyde bilgi edinme araci oldugunu
olcmeye yonelik soru da yer alrmstir. Elde edilen veriler ise TABLO: 5'de
ozetlenmistir.

TABLO: 5
Eskigehir Yerel Basin Okurlari

Eskisehir'de Gerceklesen Olaylar Hakkmda Bilgiyi
Ulusal Gazete ve Televizyonlardan mi Ogreniyor? (Hangi

Slkhkla?)
,

ULUSAL GAZETE VE DENEKLERiN %

TELEViZYONLARDAN OORENiYOR

Her zaman 44,1

Hazen 31,3

Hi~ 24,6

TABLO: 5'de de goriUdugu gibi, Eskisehirde yerel basm okuru
oldugunu belirtenlerin yuzde 44.1'i Eskisehir 'de gerceklesen olaylar
hakkmda bilgiyi ulusal diizeyde dagrurn ve yaym yapan gazete ve
televizyonlardan ogrendigini belirtmektedir. Uygulamaya kanlanlarm yuzde
31.3'ii bu bilgileri bazen ulusal gazete ve televizyonlardan ogrendiklerini
belirtirken, Eskisehir'deki gelisen olaylar hakkmdaki bilgiyi ulusal gazete ve
televizyonlardan ogrenmedigini belirtenlerin oram yiizde 24.6
duzeyindedir. Aynca, bu soruyu 21 denek cevapsiz birakrmsnr.

Yerel basmi izleyenler arasmda, kentte meydana gelen olaylar
hakkmdaki bilgiyi ulusal gazete ve televizyonlardan ogrendiklerini
belirtenlerin oram goruldugu gibi, yerel televizyon ve radyolann ustimde
bir orandadir. Gerek yerel iletisim araclarmm teknik ve icerik kalitelerinin
dusuk olusu nedeniyle yerel kamuoyunu yeterince tatmin edememesi ve
gerekse Turk toplumunun lokal gelisme ve iletisim ile smirh kalmama
egilimi, ulusal gazete ve televizyonlara, TABLO: 5'de gonildugu gibi bir
oranda talep olmasma neden olmaktadir denilebilir.



170

Gerek bu son veri ve gerekse buraya kadar tablolarla birliktc

aktanlan yerel basin okurlarmm kentte gerceklesen olaylara iliskin yerel
kitle iletisirn araci tercihleri konusunda Ahmet; Turkiye 'ye ve Turk

toplumuna ozgii bir gercegin alnru cizmektedir. Ahmet, Anadolu'da

basmin cok fazla geliserneme nedeninin Turkiyenin toplumsal bir
oze lligiriden kaynaklandrgrru ileri surrncktedir. Ahmet' e gore, Bau
iilkelerinde de yerel ve ulusal gazeteler vardi r ve Kapital ist-Bati
toplumlannda yerlesrnis olan duzeride insan genellikle kendi kii\=iik
dunyasirun icinde varolmaktadir. Amerika'run kiic.~iik bir sehrindeki insam
o kasabanm simrlan disinda olan olaylar cok fazla ilgilendirmemektedir ve

boylesi ortalama bir insan tipi olusturulrnustur. Oysa Turk insanmrn
egitim duzeninde, cahsma duzeninde, toplum yapisinda bu duzeyde bir
smnhhk yoktur. Turk insamrnn daha gocebe bir toplum olmasi nedeniyle
kucuk smirlar icinde tutulamayan bir toplum oldugunu belirten Ahmet,
Tiirklerin d ah a evre nse l., daha drsa ac i k m san o ldu k larmr

vurgulamaktadir t l G). Ahmet'in bu gorll~lerinin uygulama sonucu elde
edilen verilerle bir kez daha dogrulandigiru soylemek rmimkundiir.

Uygulamada yerel duzeyde halki yonlendirme konusunda hangi kitle
iletisim aracrm n daha etkili oldugu da bir ikinci terne l soru olarak
yoneltilmistir. Alman yamtlar grafiksel anlaurn dili ile GRAFiK: 1'de

gosterilmi~tir.

16 E. Ahmet (1983). "Tiirkiye'de Yazdi Basmda Islctmccilik Sorunlari". 1983
Lle tisirn Yih Nedeniyle Yazi h ve Gorsel Basi n la ilgili Bazr
Konular. istanbul: Hurrivet Vakfr Egitim Yaymlan Yaym No: 1 , 5.38.
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GRAFiK: 1
Eskisehir Yerel Basin Okurlarma Gore

Yerel Dlizeyde Halki YOnlendirme Konusunda
Hangi Kitle Iletislm Araci Daha Etkilidir?

60

0 Yerel Gazete
50

40 •Yerel TV

30 •Yerel Radyo

20 •. Hlcbiri

10

0

70

GRAFiK: 1'de de goriildligii gibi yerel basm okurlannm yiizde 56.5'i
yerel televizyonlan, bunun hemen hemen yansl diizeyde olan yiizde 26'Sl
da yerel gazeteleri, yerel diizeyde halki yonlendirme konusunda daha etkili
bir kitle iletisim araci olarak gormektedir. Yerel radyolan yorrlendirme
konusunda daha etkili bulan kitle ise yiizde 14'diir. Deneklerin yiizde 3.5'i
de hicbir kitle iletisim aracim halki yorrlendirme konusunda etkili
bulrnamaktadrr. Tiim deneklerin cevapladrgi bu sorudan elde edilen
verilere gore, yerel televizyonlann yerel ortamlar icin henuz yeni bir kitle
iletisim araci ozelligi tasimakla birlikte, halk iizerinde etkili ve yonlendirici
bir giice sahip oldugunu soylemek olanakhdlr.

Yerel televizyonlann bu giiciimin, televizyonun tum toplum iizerinde
val' olan etki giiciinden kaynaklandigirn ve yine toplumda val' olan duyma
ve gorme, bir baska deyisle seyirlik kulnirun hakimiyetinden kaynaklandigi
soylenebilir. Televizyonun tum diinyadaki hakimiyeti ve kitleleri kolayhkla
kontrolii altma alabilme yeterieginin, yerel ortamlardaki yerel televizyonlar
acismdan da gecerli oldugunu, televizyona karst toplumsal egilimin yerel
ya da ulusal diizeyde pek degisrnedigini soylemek de miimkiindiir.
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SONUe;: OLARAK

Yerel basm okurlanmn bilgi elde etmede tercih ettigi iletisim
kanallanna i liskin elde edilen toplu bilgilerin degerlendirilmesi
durumunda; Eskisehirdeki yere1 basm okurlarmm yiizde 64.8'inin
Eskiseh ir'de gerc;:ekle§en olaylar hakkmda bilgiyi yerel gazetelerden
ogrendigini soylernek miimkiindiir. Bu durum, gazetenin geleneksel
iletisim araci olma ozelligini yerel ortamlarda heniiz yitirrnediginin de bir
gostergesi olmaktadir. Icerik ve bicimsel anlamda niteligini artirabilen,

yerel kamuoyunun nabziru siirekli bir bicimde tutabilen, beklentilerine ve
begenilerine seslenebilen, aym zamanda islevlerini ve sosyal
sorumlulugunu yerine getirebilen yerel gazete1erin, her gec;:en giin
globellesmesine ragmen 0 diizeyde de lokallesen kitlelerin ve ortamlarm,
onernli bir iletisim araci olma sansi oldukca yiiksek diizeylerdedir. Aynca,
cikmazlar icinde bocalayan bir ulusal basmm bulundugu Tiirkiye gibi bir
ulke icin, yerel basmm oldukca onemli ve islevsel roller iistlenebilmesi de
soz konusudur. Yerel basin icin ih tiyac duydugu okur kitlesi heniiz
tamamen yitirilmis degildir.

"Vine elde edilen bulgulara gore, yerel basm okurlanmn ya da yerel
basm ile bir bicimde ilgili olan kitlenin yiizde 37.8'i, Eskisehirde
gerc;:ekle§en olaylar hakkmda bilgiyi yerel televizyon kanallanndan
ogrendigini, yiizde 34.1 'i yerel radyolardan ogrendigini, yiizde 34.3'ii ise
yakm cevresinden ogrendigini belirtmektedir. Eskisehirde yerel basm
okuru oldugunu belirtenlerin yiizde 44.1 'i de Eskisehirde gerceklesen
olaylar hakkmda bilgiyi ulusal diizeyde dagltlm ve yaym yapan gazete ve
televizyonlardan ogrendigini belirtmistir.

Yerel basm okurlarirun yiizde 56.5'i yerel televizyonlan, bunun
hemen hemen yansl diizeyde olan yiizde 26'Sl da yerel gazeteleri, yerel
diizeyde halki yorileridirme konusunda daha etkili bir kitle iletisim araci
olarak gormektedir. Yerel radyolan yonlendirme konusunda daha etkili
bulan kitle ise yiizde 14'diir.

Burada miizik kutusu gibi islev goren yerel radyolarm bir yana
bnakrlmasi durumunda, asil olarak degerlendirilmeye ahnmasi gereken
iletisirn araclari yerel gazeteler ve televizyonlar olmaktadir. Gazetelerin,
yaptiklari yaymlardaki tutarsizhklar ve yetersizlikler ile yeterli diizeyde
arasnrrnaya ve dogrulamaya dayanmayan tek yonlu habercilik a.n layisi,
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kamuoyunu bu gazetelere guvensizlige ve bu gazetelerin yaymlanndan
etkilenmemeye yoneltmistir.

Yerel kamuoyu yerel gazeteleri yere1 televizyonlardan daha fazla
izlemesine ragmen yerel televizyonlan daha inandirici bulmaktadir. Bu
durum, televizyonlann halen sahip olduklan icerik, teknik, organizasyona
yonelik ve e1eman eksikliklerine ragmen yine de ciddi bir diizeyde
inandmcihga sahip olduklanru gostermektedir. Inandmcr goriinme1erinin
en teme1 nedeni goriintii unsuruna dayanmaktadir. Yerel televizyonlann
daha nitelikli bir icerik ve teknik yaplya sahip olmalan durumunda, yerel
kamuoyu iizerinde hergecen gim daha etkin ve belirleyici bir 1'01

oynayabilecekleri mumkim gorunmektedir.
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