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Bilindigi gibi yerel gazeteler yorenin en onel11li toplul11sal ileti$i111 kuru111lan 

saYlll11aktadlr. Milli 111licadele Yillanndan bu yana Anadolu baS1l11 toplu111sal konularda 

duyarhlIk gostermi$, toplumda Ul11utsuzlugun kar$lS1l1a mUcadeleyi koyan bir tavnn 

varhgll1a ili$kin farkll1dahk yarat1111$ hedefve amaylann Oliakla$masmda gorev alml$tlr. 

GUnUmUzde de ait oIlman yere ili$kin duyarhhk varlIgml korudugu sUrece yerel basll1 da 

varhg1l11, gerekliligini ve onel11ini koruyacaktlr. Ortak ylkarlar, beklentiler, sorunlar soz 

konusu oldugunda yoresel ve yerel olan onem kazanmakta yoreyi olu$turan bireyler 

arasll1da ileti$imin ve ortak bir bilincin olu$l11asll1da yerel basma onemli gorevler 

dU$mektedir. 
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ABSTRACT 

THE IMPORTANCE OF LOCAL PRES ON THE LOCAL PUBLic OPiNioN 

POLL CONSTiTUTioN 

-AMASY A SAMPLE-

Banu Ozgiir ARSLANYILMAZ 

Journalism 

Anadolu University Institute of Social Sciences, September 2008 

Advisor: Prof. Dr. Ugur DEMIRA Y 

As known, local newspapers are accepted as the most important social 

communication institutions in the region. Since the Turkish War of Independence, the 

Anatolian press has been sensitive of national subjects, created difference on the 

existence of struggle contraray to the hopelessness in society, appointed 111 the 

association of target and purposes. As it protects its sensitivity existance in relation with 

its possessive place nowadays, the local press will protect its existance,necessity and 

importance, too. When the common interests, expectations, problems are mentioned, 

local and regional being has gain importance, the local pres has important functions on 

the constitution of communication and common conscious between the individuals 

forming the region. 
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ONSOZ 

Yerel kamuoyunun olu~umunda yerel bas111111 onemini Amasya ornekleminde ara~tIran 

bu yah~ma, be~ bolUmden olu~maktadlr. Birinci bOliimde ara~tlrmal11n problemi, amaCI, 
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iiyUncU boli.imde ilgili literatUre; dordUncii boliimde bulgular ve yorumlara; be~inci 

boliimde ise sonuy ve onerilere yer verilmi~tir. 

Bu ara~tllman1l1 ba~langlCl11dan bu yana, yard1l11 ve onerilerini esirgemeyen, bana ve 

ba~aracagl111a 0 Ian inanC1l11 hiy yitirmeden dal11~manbg1l111 yiirUten, Prof. Dr. U gur 

Demiray ba~ta olmak Uzere, Prof. Dr. A. Murat Vural ve Yard. Doy. Dr. Haluk Birsen 

hocalanma anlaYl~, sabu· ve desteklerinden dolaYl sonsuz te~ekkiirlerimi Sllnanm. 

Aynca, Amasya'ya ili~kin bilgilere ula~mamda bana biiyUk bir ozveriyle yardllllcl olan 

Amasya Valiligi Bas1l1 Halkla ili~kiler Mlidiirli Hamdi Yal11k'a, Amasya Belediyesi 

KiiltUr ve Sosyal i~ler MiidiirU I-hiseyin Meny'e te~ekkUr ederim. 

~ozlimcii, yol gosteren, dost tavnyla yardlma her ihtiyacl111 oldugunda yal11mda olan 

Doy. Dr. Erhan Eroglu'na ve aynca bilgisini, yah~malanl11, emegini benden 

esirgemeyen Onur Bekiroglll'na te~ekkiir ederim. 

Onlann destegi ve anlaYl~l olmadan bu ara~tlrl11a bitirilemezdi. 

Eski~ehir, 2008 Banu bzgUr Arslanydmaz 



VlI 

ic;iNDEKiLER 

bz ........................................................................................................................... II 

ABSTRACT............................................................................................................ III 

JURi VE ENSTiTU ONA YI ... ..... ... .... ....... ........... ...... ..... ... ..... .......... ............. ....... IV 

ONSOZ................................................................................................................... V 

bZGE<:=Mi~ . ..... ......... ........ ...... ....... ..... ....... ......... ........ ..... ... ..... .... ...... ... ............. .... VI 

TABLOLAR LisTESi ..... .... ..... ......... ..... ....... ..... ...... ... ..... ............. ........... ....... ....... XIV 

1. GiRi~ ........................................................................................................ . 

1.1. Problenl .... ... ..... ......... ... ..................... ... ... ...... ......... ......................... 3 

1.2. Anlay ............................................................................................... 8 

1.3. Onenl............................................................................................... 9 

1.4. VarsaYll11lar ..................................................................................... 10 

1.5. SU11rhhklar ...................................................................................... 10 

1.6. Tanll111ar .......................................................................................... 11 

2. YONTEM... ........ ... ...... ......... ......... ... ............ .......... ......... .......... ..... ..... ... ... 12 

2.1. Ara~tlnl1a Modeli ........... ... ........ .... ..... ...... ......... ... ......... .... .............. 12 

2.2. Evren ve Orneklem.......................................................................... 13 

2.3. Verilerin Toplanmasl....................................................................... 13 

3. ALANY AZIN T ARAMASI ....... ... ..... .................. ............ ......... ................ 15 

3.1. Kavram Olarak Yerel Bas1l1............................................................ 15 

3.2. Yerel Bas1l11l1 HedefKitlesi ve Haber Kaynaklan .......................... 16 

3.3. Onel11i AylS1l1dan Yerel Bas1l1... .... ........ ......... ..... .... ....... ..... ...... ...... 18 

3.3.1. Demokrasi ve Yerel Bas1l1 ... ........ .... ...... ........................... 19 

3.3.1.1. Del110krasi Kavral111 ve Demokrasinin Nitelikleri .. 

20 

3.3.1.2. Del110krasi AylS1l1dan Yerel BaSll1111 Onel11i ..... 22 

3.3.2. Temel Ozellikleri Aylsmdan Yerel BaSll1111 Onemi .......... 25 



Vlll 

3.4. Yerel I(anluoyu ............................................................................... 26 

3 A.1. Kal11uoyu Kavral11r ve Unsurlan ................... .. ..... ...... 26 

3A.2. Yerellik, Kentlilik Bilinci ve Kal11uoyunun Yerel Dlizeyde 

Olu~unlu ............ ..... ....... .... ... ..... .......... ......... ....... .... ..... 28 

3A.3. Yaygl11 ve Yerel BaSl11111 Kal11uoyu Olu~ul11una Katkrsr ... 30 

3.5. Yerel BaSl11111 Garevleri................................................................... 32 

3.5.1. Haber Venne Garevi ......................................................... 34 

3.5.2. Denetil11 ve Ele~tiri Garevi ............................................... 35 

3.5.3. Egitl11e ve Eglendirl11e Garevi........................................... 36 

3.5A. Kal11uoyunu Olu~tunna ve A~rklal11a Garevi.................... 37 

3.6. Yerel BaS1l1111 SOrLll11Iuluklan.......................................................... 38 

3.6.1. Dogruluk-Dliriistllik .......................................................... 41 

3.6.2. Tarafsrz ve ObjektifOIl11a................................................. 42 

3.6.3. Haber ve Yonun Aynl11r ................................................... 45 

3.6A. Meslek Srrn-Haber Kaynag111a Saygr ve Sadakat ............. 46 

3.6.5. Mahrel11iyet veya Ozel Hayatl11 Gizliligine Saygl............. 46 

3.6.6. Ele~tiri S1l1Inl1l A~mal11a-j:ftira, Hakaret, KatlUemeden 

I(a~rnnla ............................................................................ 47 

3.6.7. Cevap ve Diizeltl11e Hakkma Saygr Kurah ....................... 48 

3.6.8. Ki~isel \=rkarlann ve \=ek Defteri Gazeteciliginin Reddi .... A8 

3.6.9. Kurul11sal \=rkarlann Ger~eklerin Online Ge~irilmemesi. 49 

3.6.10. Terarizm,$iddet ve Pornografiye Kar~r Tavrr Alma ......... 50 

3.7. Yerel Bas1l1m i~levleri ................................................................... . 

3.7.1. Bilgilendirme i~levi ....................................................... . 

3.7.2. Demokrasiye Katkr i~levi ............................................... . 

3.7.3. Toplumsalla~trrma i~levi ................................................. . 

3.7A. GUdiUeme(Motivasyon) i~levi .......................................... . 

3.7.5. Tartr~ma Ortamr I-lazrrlama i~levi ................................... . 

3.7.6. Egitim ve KUltiiriin Geli~mesine Katkr i~levi ................. . 

3.7.7. Eglendirme j~levi ............................................................ . 

3.7.8. Biitlinle~tirme i~levi ...................................................... . 

51 

53 

54 

55 

55 

56 

57 

58 

58 



IX 

3.7.9. Ekonomik Hayata Katlo i~levi ......................................... . 59 

3.8. Yerel Bas111111 Sorunlan .................................................................. . 60 

3.8.1. Profesyonel Kadro Eksikligi ve Naylon Kadro Sorunu ... . 61 

3.8.2. Gelir Kaynaklan ve Ekonomik Sorunlar. ......................... . 62 

3.8.3. Telmolojik Donamm ve Altyapl.. ..................................... . 64 

3.8.4. Yonetim ve Orglit YaplSl. ................................................ . 65 

3.8.5. Tiraj Faktori.i. ................................................................... . 66 

3.8.6. Yayg111 BaS111111 Bolge Sayfalan ....................................... . 68 

3.8.7. Dagltlm Sorunu ................................................................ . 70 

3.8.8. Yerel Bas1l1 Mensuplanmn Sorunlan ............................... . 70 

3.8.8.1. I-Iaber Kaynag111a Yak111 Olma Sorunu ........... . 70 

3.8.8.2. Siyasal Etkiler Ve Bag1111sIzhk Sorunu ............. . 71 

3.8.8.3. i~ Glivencesi Sorunu ....................................... . 71 

3.8.8.4. SendikasIzla~ma Sorunu .................................. . 72 

3.9. Amasya Kent Profili ....................................................................... . 74 

3.9.1. Amasya'n111 Cografi Konumu ........................................ . 74 

3.9.2. Amasya'n111 iklimi ve Bitki OrtUsli ................................ . 74 

3.9.3. Amasya'nm Tarihsel Slireci ........................................... . 75 

3.9.4. Amasya'nm Nlifus Ozellikleri ........................................ . 76 

3.9.5. Amasya'da Ekonomik Ya~am ......................................... . 78 

3.9.6. Amasya'da Egitim Durumu ............................................. . 80 

3.10. Amasya Yerel BaSII1I ................................................................... . 81 

3.10.1 EIl1el Gazetesi ................................................................. . 81 

3.1 0.2 Ye~ihrl11ak Gazetesi ........................................................ . 83 

3.10.3 Y orum Gazetesi .............................................................. . 86 

3.10.4 ObjektifGazetesi ............................................................ . 88 

4. BULGULAR VE YORUM ...................................................................... . 89 

4.1.Ara~tJrmaya KatIlan Deneklerin Dlizenli Olarak Ulusal Gazete Okuma 

Ah~kanhklan .................................................................................... 90 

4.1.1. Deneklerin Dlizenli Olarak Ulusal Gazete Okuma 

Ah~kanhklarI11II1 Y a~lara Gore DagIlII111....... .... ........ 91 



4.1.2. Deneklerin DUzenli Olarak Ulusal Gazete Okuma 

Ah~kanhklannm Cinsiyete Gore DagIlIl111 ................ 92 

4.1.3. Deneklerin DUzenli Olarak Ulusal Gazete Okuma 

All~kanhklannll1 Medeni Duruma Gore DagIll1111 .... 93 

4.1.4. Deneklerin DUzenli Olarak Ulusal Gazete Okuma 

All~kanhklan11ln Egitim Durumuna Gore Dagllll111 93 

4.1.5. Deneklerin DUzenli Olarak Ulusal Gazete Okuma 

Ah~kanhklanl1In Mesleklerine Gore DagIll1111 .......... 94 

4.1.6. Deneklerin DUzenli Olarak Ulusal Gazete Okuma 

Ab~kanhklannl11 Gelirlerine Gore DagIl1111l.............. 97 

4.2. Ara~tlrmaya KatIlan Deneklerin GUnHik Ya~amda Yerel Bir Gazete 

Okunla ihtiyacI ................................................................................. 98 

4.2.l. Deneklerin GUnli.ik Ya~amada Yerel Bir Gazete Okuma 

ihtiyacl11m Cinsiyete Gore Daglll1111 ...... .... ....... ... ...... 98 

4.3. Ara~tlrmaya KatIlan Deneklerin DUzenli Olarak Yerel Gazete Okuma 

Ah~kanllgl ........................................................................................ 99 

4.3.1. Deneklerin DUzenli Olarak Yerel Gazete Okuma 

Ah~kanhgl111l1 Cinsiyete Gore Dagll1l11l .... ........... ..... 100 

4.3.2. Deneklerin DUzenli Olarak Yerel Gazete Okuma 

Ah~kanhgll1ll1 Mesleklere Gore DagIl1l111 .................. 101 

4.4. Ara~tm11aya KatIlan Deneklerin Yerel Gazete Okumaya AYlrdlklan 

GUnlUk SUre...................................................................................... 103 

x 

4.5. Ara~tlrmaya KatIlan Deneklerin DUzenli Olarak En Slk Okuduklan Yerel 

Gazete ............................................................................................... 104 

4.6. Ara~tlrmaya Katdan Deneklerin Okuduklan Yerel Gazeteyi Satm Ahp 

Alnladlklan ....................................................................................... 105 

4.7. Ara~tlrmaya Katllan Deneklerin Amasya'da Meydana Gelen Olaylar 

Hakkmda En C;ok Bilgi Edindikleri Kaynaklar ................................ 106 

4.7.1. Deneklerin Amasya'da Meydana Gelen Olaylar Hakkll1da 

Bilgi Edindikleri Kaynaklann Cinsiyete Gore 

DagIllI111. ..... .......... .... ............ .............. ................. ...... 107 



4.7.2. Deneklerin Amasya'da Meydana Gelen Olaylar Hakkmda 

Bilgi Edindikleri Kaynaklann Medeni Duruma Gore 

DagIll1111 ... .. ........... ....... ..... ...... .... .... ... .............. ........ 108 

4.7.3. Deneklerin Amasya'da Meydana Gelen Olaylar Hakkmda 

Bilgi Edindikleri Kaynaklann Mesleklere Gore DagIlll111 

.................................................................................. 109 

4.8. Ara~tmnaya KatIlan Deneklerin Yerel Olaylarla ilgili Bilgi Alacagl 

Zaman En <:=ok Glivendikleri Kitle ileti~im Aracl... ..... .......... .... ...... 111 

XI 

4.8.1. Deneklerin Yerel Olaylarla ilgili Bilgi Alacaklan Zaman En 

<:=ok Glivendikleri Kitle iIeti~im Araylannm Ya~lara Gore 

DaglI11111 ..................................................................... 112 

4.8.2. Deneklerin Yerel Olaylarla ilgili Bilgi Alacaklan Zaman En 

<:=ok Glivendikleri Kitle ileti~im Araylanmn Egitim 

Durumlanna Gore Dagll1l111 ...................................... 113 

4.8.3. Deneklerin Yerel Olaylarla ilgili Bilgi Alacaklan Zaman En 

C;ok Giivendikleri Kitle ileti~im Araylanmn Mesleklere 

Gore DagIlll111 ............................................................ 114 

4.9. Ara~tlrmaya Katllan Deneklerin Yerel Dlizeyde Halkl Yonlendirme 

Konusunda En Etkili Bulduklan Kitle ileti~im AracI ................ ...... 117 

4.9.1. Deneklerin Yerel Di.izeyde HallG Yonlendirme Konusunda 

En Etkili Bulduklan Kitle tleti~im Araylanna ili~kin 

Verilerin Ya~lara Gore DagIl1l111 ................................ 117 

4.1 o. Ara~tlrmaya KatIlan Deneklerin Yerel Gazeteleri Haber Ve Bilgi 

Kaynagl Olarak Degerlendirip Degerlendirmediklerine ili~kin Gori.i~leri 

................................................................................ ......................... 118 

4.10.1 Deneklerin Yerel Gazeteleri I-Iaber Ve Bilgi Kaynagl Olarak 

Degerlendirip Degerlendirmediklerine ili~kin Gori.i~lerinin Ya~lara 

Gore DagIllllll .... .... ... ..... ...... .... .......... ....... .... ................... ...... 119 

4.10.2. Deneklerin Yerel Gazeteleri I-Jaber Ve Bilgi KaynagJ Olarak 

Degerlendirip Degerlendirmediklerine ili~kin Gorli~lerinin Egitim 

Durumuna Gore DagIl1l111 ...................................................... 120 



XIl 

4.11.Ara~tmnaya Katllan Deneklerin Yerel Gazetelerden Edinl11i~ Olduklan 

Bilgileri GUnllik Hayatlannda Kulla11lp KuIlanmadIldanna ili~kin 

GorU~leri .............. .......... .......... ..... ............ ........ ... ....... .... ..... ..... ..... 121 

4.11.1. Ara~tlrmaya Katllan Deneklerin Yerel Gazete1erden 

Edinmi~ 01duklan Bilgileri GUnlUk Hayatlannda Kullanl11alanna 

ili~kin Gorli~lerinin Y a~lara Gore DagIlll111........................... 122 

4.12. Ara~tmnaya KatIlan Deneklerin Yerel Gazetelerin Okurlanm 

Yonlendirici Bir GUce Sahip Olup Olmadlklanna jli~kin GorU~leri 

4.13. Ara~tml1aya KatIlan Deneklerin Yerel Gazetelerin Kentin Yerel 

123 

Yoneticileri Uzerindeki Etkisine ili~kin Gori.i~leri ......................... 124 

4.13.1. Ara~tlrl11aya Katllan Denek1erin Yerel Gazetelerin Kentin 

Yerel Yoneticileri Uzerindeki Etkisine iIi~kin GorU~lerinin Ya~lara 

Gore DagIllnl1 ........ ...... ............... ... ............ ....... ... ............... ... 125 

4.14. Ara~tlrl11aya Katdan Deneklerin Yerel Gazetelerin Kentin Siyaset<;ileri 

Uzerindeki Etkisine ili~kin Gori.i~leri .............................................. 126 

4.14.1. Ara~tml1aya KatIlan Deneklerin Yerel Gazetelerin Kentin 

Siyaset<;ileri Uzerindeki Etkisine ili~kin Gori.i~lerinin Cinsiyete 

Gore DagIllnl1 ........................................................................ 127 

4.14.2. Ara~tlrmaya KatIlan Deneklerin Yerel Gazetelerin Kentin 

Siyaset<;ileri Uzerindeki Etkisine jli~kin GorU~lerinin Medeni 

Durul11a Gore DagIl1l11l .......................................................... 128 

4.15. Ara~tlrmaya Katdan Deneklerin Yerel Gazetelerin Kentin Ekon0111ik 

Ya~anll Uzerindeki Etkisine ili~kin GorU~leri ................................ 128 

4.15.1. Ara~tJrmaya KatIlan Deneklerin Yerel Gazetelerin Kentin 

Ekon0111ik Ya~m11l Uzerindeki Etkisine iIi~kin GorU~lerinin Ya~lara 

Gore Dagllll111 ........................................................................ 129 

4.15.2. Ara~tmnaya KatJlan Deneklerin Yerel Gazetelerin Kentin 

Ekon0111ik Ya~a1111 Uzerindeki Etkisine jli~kin GorU~lerinin Medeni 

Duru111a Gore DaglI11111 .......................................................... 130 

4.16. Ara~tlrl11aya Katdan Deneklerin Yerel Gazetelerin Kentin Ki.iltUr Ve 



X111 

Sanat Y a~aml Uzerindeki Etkisine ili~kin Gorli~leri............ ... ........ 131 

4.16.1. Ara~tlrmaya Katllan Deneklerin Yerel Gazetelerin Kentin 

KiiItiir Ve Sanat Ya~aJ111 Uzerindeki Etkisine tIi~kin Gorli~lerinin 

Egitim Durumuna Gore DagIlll111 . ........ ....... ... ................. ...... 132 

4.17. Ara~tlrl11aya KatIlan Deneklerin Yerel Gazetelerin Kentin Spor 

Takll11Ian Uzerindeki Etkisine ili~kin Gori.i~Ieri ............................. 133 

4.17.1 . Ara~tlrmaya KatlIan Deneklerin Yerel Gazetelerin Kentin 

Spor Talomlan Uzerindeki Etkisine iIi~kin Gori.i~lerinin 

Cinsiyetlere Gore Dagllu111 . ..... ...... ....... ........ ... ........ ........ ...... 134 

4.18. Ara~tlrmaya Katllan Deneklerin Yerel Gazetelerin Kentin Sorunlanm 

Yeterli Diizeyde Yansltlp Yansltmadlgma ili~kin Gorli~leri ........... 135 

4.18.1. Ara~tlrmaya KatIlan Deneklerin Yerel Gazetelerin Kentin 

Sorunlanl1I Yeterli Dlizeyde Yansltlp Y ansltmadlgma i1i~kin 

Gorii~lerinin Y a~lara Gore DagII1l111...................................... 136 

4.19. Ara~tlrmaya Katllan Deneklerin Yerel Gazetelerden Okuduklan 

Haberler Ve Bilgiler Neticesinde Kanaatlerinde Degi~iklik Olup 

Olmadlgma iIi~kin Gori.i~leri ........................................................... 137 

4.20. Ara~tlrmaya Katllan Deneklerin Yerel Gazetelerin Amasya'da Ya~ayan 

insanlarda Ortak Bir Kanaatin Olu~masll1da Etkili Olup Olmadlgll1a 

Ili~kin Gori.i~leri.. ........ ..... ..... ....... .... ...... ................ ... .......... ....... ...... 138 

4.21. Ara~tm11aya KatIlan Deneklerin Ya~Iara Gore DagIlll111 ......... ..... 139 

4.22. Ara~tmnaya KatIlan Deneklerin Cinsiyetlerine Gore DagIl1l111 .... 140 

4.23. Ara~tmnaya KatIlan Deneklerin Medeni Durumlanna Gore ....... . 

DagIlln11 ........................................................................................... 140 

4.24. Ara~tlrmaya Katllan Deneklerin Egitim Durumlanna Gore ......... . 

DagIllnll.. .... .............................. ....... ..... .... ....... ..... .... ................. ...... 141 

4.25. Ara~tlrmaya KatIlan Deneklerin Mesleklere Gore DagIl1l11l ......... 141 

4.26. Ara~tmnaya KatIlan Deneklerin Hanelerine Giren Ayhk Ortalama 

Gelirlerine Gore Daglhmlan ........................................................... 142 

5. SONUC; VE ONERtLER ........................................................................... 143 



XIV 

EKLER .................................................................................................................... 150 

EK 1 ANKET FORMU ORNEGi .......................................................................... 150 

EK 2 AMASY A'DA BASIN .................................................................................. ] 53 

KA YNAK<;::A. ......................................................................................................... ] 59 

T ABLOLAR LisTESi 

Tablo Sayfa 

1927'den 2007 Ylhna Amasya'da Nlifus Durumu................................. 77 

2 nUzenli Olarak Ulusal Gazete Okuma Ah~kanhgl ................................ 90 

3 Ya~a Gore Dlizenli Olarak Ulusal Gazete Okul11a Ah~kanIrgl .............. 9] 

4 Cinsiyete Gore Dlizenli Olarak Ulusal Gazete Okul11a Ah~kanhgl ....... 92 

5 Medeni Duruma Gore Dlizenli Olarak Ulusal Gazete Okuma 

AIl~kanllgl .............................................................................................. 93 

6 Egitil11 Durumuna Gore Dlizenli Olarak Ulusal Gazete Okuma 

Ah~kanhgl .... ....... ........... .... ........... ......... ... ..... ... .......... ... .... ......... ..... ...... 94 

7 Meslege Gore Dlizenli Olarak Ulusal Gazete Okuma Ah~kanhgl......... 96 

8 Hanenize Giren Ayhk Ortalama Gelire Gore Dlizenli Olarak Ulusal .. . 

Gazete Okuma Ah~kanhgl........ .... ......... ..... ..... ..................... .................. 97 

9 GlinWk Ya~amda Yerel Bir Gazete Okuma ihtiyacl .............................. 98 

10 Cinsiyete Gore GUnliik Ya~amda Yerel Bir Gazete Okuma ihtiyaci .... 99 

11 DUzenli Olarak Yerel Gazete Okuma Ah~kanhgl .................................. 100 

12 Cinsiyete Gore Dlizenli Olarak Yerel Gazete Okuma Ah~kanhgl ......... 101 

13 Meslege Gore Dlizenli Olarak Yerel Gazete Okuma Ah~kanhgl .......... 102 

14 Yerel Gazete Okumaya Giinde Ayn Ian Zaman.. .......... ........ .................. 104 

15 Dlizenli Olarak En Slk Ohman Yerel Gazete ........................................ 105 

16 Okunulan Yerel Gazetenin Satm Ahmp Almmadigma iIi~kin DagIllm 106 

17 Amasya'da Meydana Gelen Olaylar Hakkmda En <;::ok Bilgi Edindikleri 



Kaynaklar Dagll1l11l .............................................. , ..... .... .... ... .............. ... 107 

18 Cinsiyete Gore Amasya'da Meydana Gelen Olaylar Hakkmda 

En <;ok Bilgi Edindikleri Kaynaklar Dagll1l11l .... .... ... ... ..... .................... 108 

19 Medeni Duruma Gore Al11asya'da Meydana Gelen Olaylar Hakkmda 

En <;ok Bilgi Edindikleri Kaynaklar DagIl1l11l ... ................ ... ........ ...... ... 108 

20 Meslege Gore Al11asya'da Meydana Gelen Olaylar Hakkmda En (:ok Bilgi 

Edindikleri Kaynaklar DagIlu11l ............................................................. 110 

21 Yerel Olaylarla ilgili En Gilvenli Bulduklan Yerel Kitle ileti~il11 

Araci DagIlln11 ........................................................................................ 111 

22 Ya~lara Gore Yerel Olaylarla ilgili En GUvenli Bulduklan Yerel Kitle 

'Y' _J 

ileti~im AraCl DagIll111l. ...... ..... ....... ...... ..... ........ ..... .... ... ..... ......... ........... 113 

Egitim Durumuna Gore Yerel Olaylarla ilgili En Gilvenli Bulduklan 

Yerel Kitle ileti~im Aracl DagII1l11l........................................................ 114 

24 Mesleklere Gore Yerel Olaylarla iJgili En GUvenli Bulduklan Yerel 

Kitle ileti~im Aracl Dagllu11l .................................................................. 116 

25 Hallo Yonlendirme Konusunda En Etkili Bulduklan Yerel Kitle 

ileti~im Aracl DagIll111l ........................................................................... 117 

26 Ya~lara Gore Hallo Yonlendirme Konusunda En Etkili Bulduklan Yerel 

Kitle ileti~il11 Aracl Dagll1l11l............ .................. ................ ............. ....... 118 

27 Yerel Gazeteleri Haber Ve Bilgi Kaynagl Olarak 

Degerlendirip Degerlendirmediklerine ili~kin DagIl1l11 ......................... 119 

28 Ya~lara Gore Yerel Gazeteleri Haber Ve Bilgi Kaynagl Olarak 

Degerlendirip Degerlendir111ediklerine iIi~kin DagIl1l11 ......................... 120 

29 Egitim Duru111una Gore Yerel Gazeteleri I-label' Ve Bilgi KaynagI Olarak 

Degerlendirip Degerlendinnediklerine ili~kin Oagdm1 ......................... 121 

30 Yerel Gazetelerden Edinmi~ Olduklan Bilgileri GUnlUk 

Hayatlannda Kullal1lp Kullal1111adlklanna ili~kin Daglhm .................... 122 

31 Ya~lara Gore Yerel Gazetelerden Edinmi~ Olduklan Bilgileri 

GUnlUk Hayatlannda Kullamp Kullanmadlklanna ili~kin Daglhm ....... 123 

32 Yerel Gazetelerin Okurlanm Yonlendirici Bir GUce Sahip Olduguna 

xv 

inamp inanmadlklanna iIi~kin Dagdu11 ................................................. 124 



XVI 

33 Yerel Gazetelerin Kentin Yerel Yoneticileri Ozerinde Etkili 

Olduguna inal1lp inanl11adlklanna ili~kin Dagl1Il11 ................................. 125 

34 Ya~lara Gore Yerel Gazetelerin Kentin Yerel Yoneticileri Ozerinde 

Etkili Olduguna inal1lp inanl11adlklanna ili~kin Daglhl11 ....................... 126 

35 Yerel Gazetelerin Kentin Siyasetyileri Ozerinde Etkili Olduguna 

inal1lp inanmadIldanna ili~kin DagIllm ................................................. 127 

36 Cinsiyete Gore Yerel Gazetelerin Kentin Siyasetyileri Ozerinde 

Etkili Olduguna inal1lp inanmadlklanna ili~kin Daglll1n ....................... 127 

37 Medeni Duruma Gore Yerel Gazetelerin Kentin Siyasetyileri Ozerinde 

Etkili Olduguna inal1lp inanl11adlklanna ili~kin Daglhl11....................... 128 

38 Yerel Gazetelerin Kentin Ekonomik Ya~aJ11l Ozerinde Etkili Olduguna 

inamp inanmadlklanna ili~kin DagIlul1 ................................................. 129 

39 Ya~lara Gore Yerel Gazetelerin Kentin Ekonomik Ya~aJ11l Ozerinde 

Etkili Olduguna inamp inanmadIldanna ili~kin DagllIm ....................... 130 

40 Medeni Duruma Gore Yerel Gazetelerin Kentin Ekonomik Ya~aJ11l 

Ozerinde Etkili Olduguna ina11lp inanmadlklanna ili~kin Daglllln ....... 131 

41 Yerel Gazetelerin Kentin Ki.iltUr Sanat Ya~aJ11l Ozerinde Etkili 

Olduguna ina11lp inanmadlklanna ili~kin Daglhm ................................. 132 

42 Egitim Durumuna Gore Yerel Gazetelerin Kentin Kiiltiir Ve Sanat 

Ya~aJ11l Ozerinde Etkili Olduguna ina11lp inanmadIldanna ili~kin 

DagI1ln1 ................................................................................................... 133 

43 Yerel Gazetelerin Kentin Spor Takllnlan Ozerinde Etkili Olduguna 

inamp inanmadIldanna ili~kin Daglhm ................................................. 134 

44 Cinsiyete Gore Yerel Gazetelerin Kentin Spor Tal(]mlan Ozerinde 

Etkili Olduguna ina11lp inanmadlklanna ili~kin DagIl11n ....................... 135 

45 Yerel Gazetelerin Kentin Sorunlanm Yeterli Dlizeyde YanslttIgma 

inamp inanmadlklanna ili~kin Daglhm ................................................ 136 

46 Y a~a Gore Yerel Gazetelerin Kentin Sorunlanm Yeterli DUzeyde 

Yanslttlgma inal11p inanmachklanna ili~kin Daglhm ............................ 137 

47 Yerel Gazetelerden Okuduklan Haberler ve Bilgiler Neticesinde 

Kanaatlerinde Degi~iklik Olup OlmadIgll1a ili~kin Daglhm .................. 138 



XVll 

48 Yerel Gazetelerin Al11asya' da Ya~ayan insanlarda Ortak Bir Kanaatin 

Olu~l11as1l1da Etkili Olduguna inamp inanl11adIldanna ili~kin Daglhl11 .. 139 

49 Ara~tlrl11aya Katllan Deneklerin Ya~lara Gore DagII1l11l........................ 140 

50 Ara~tlrl11aya Katllan Deneklerin Cinsiyete Gore Dagdll11l... ........ ..... ..... 140 

51 Ara~tlrl11aya Katllan Deneklerin Medeni Durul11a Gore Dagll1l11l ......... 141 

52 Ara~tlrl11aya KatIlan Deneklerin Egitil11 Durul111anna Gore Dagll1l11l ... 141 

53 Ara~tIrl11aya Katllan Deneklerin Mesleklere Gore Dagll1l11l .................. 142 

54 Ara~tlrl11aya Katdan Deneklerin Ayhk Ortalal11a Gelirlerine Gore 

Dagdu111...... .......... ..... ................... ..... ... ... ... ....... ...................... .... ........... 143 



1. GiRiS 

ileti~im bilgi, duygu, dU~Unce, inany, tutum ve degerlerin anlamh simgeler 

araclhgl ile payla~llmaSldll·. Tammda sozU edildigi iizere simgelerin "anlamh" 

olabilmesi, iizerinde anla~lh111~-uzla~llml~ olmalanna baghdlL Diger bir deyi~le 

ileti~imde kullamlan simgeler toplumu oIu~turan bireyler arasl11da "01iakla~tmhlll~tlr". 

SayIlar, matematik i~lemleri, bazl jest ve mimikler gibi diinyada yogunluk tarafl11dan 

"iizerinde anla~Ilml~" simgeler var olsa da; genellikle ileti~im, toplumsal bir nitelik 

ta~l1·. <::iinkii insanlann ba~ta konu~tuklan dil olmak Uzere, ya~aYI~lan, algIlama 

biyimleri, beklentileri; iyinde bulunduklan kiiltiire gore degi~ir. Bu baglamda ileti~im 

yaIl11 bir ileti ah~veri~i olmaktan ylkarak toplumsal bir nitelik kazanmaktadlr. 

FranSlzca ve ingilizce'de yazIll~1 aylll, soyleni~i ayn communication kavraml Latince'deki 

communicatio sozcUgiinUn kar~llIgldlr. ... Bin;ok ki~i ya da nesneye ait olan ve ortakla~a yapiian 

anlamlarmdaki bu kavramdan hareketle ileti~im sozcUgUnLin ozLinde yalm bir ileti alI~veri~inden 

<;ok toplumsal nitelikli bir etkile~imi, degi~ toku~u ve payla~l1ll1 i<;erdigini soyleyebiliriz 

(ZIIlIoglu, 1996, s.3). 

Antropologlar; diinyanl11 ilkel kiiltiirlerinin gUniimiize dek ula~an kalmtllanm 

incelemeye ba~ladlklannda, Afrika'daki en tecrit kabile toplumlanndan en uzak Pasifik 

adalannda ya~ayanlara kadar, insanlann oziinde aym olan bir haber tamml111 

payla~tIlclanm farle ettiler. Toplumlann haberi toplaYlp ula~tIrmalan iyin seytikleri 

haberciler bile benzer nitelikleri ta~lyordu. Tarihyiler bulgulan bir araya getirdiklerinde 

aym temel habercilik degerlerinin tarih boyunca degi~meden korundugunu ortaya 

YlkmitIlar. Hatta insanlar tarih boyunca benzer haberleri ahp vermi~lerdi. Bu tutarhhgl 

insanlann "ogrenme ve haber alma giidiisii" ile aYlkladllar. Buna gore insanlann kendi 

bireysel deneyimlerinin otesinde neler oldugunu ogrenme yolunda yaratIll~tan gelen bir 

ihtiyaylan, bir iygiidiileri vardl. <::iinkii bizzat goremedigi olaylar hakkl11da bilgi sahibi 

olmak insanda bir emniyet, denetim ve giiven duygusu doguruyordu (Kovach & 

Rosenstlel, 2007, s.11). 
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ileti~imin dogu~unda hie; ku~kusuz insanoglunun haber alma gereksinimi ve 

isteginin biiyUk etkisi ve katklSl bulu1U11aktadlr. insanlar en eski c;aglardan beri ie;inde 

ya~adlgl ortama ilgi ve merak beslemi~ dogal olarak bazl olaylan, olgulan gormU~ler, 

duymu~lar, hissetmi~ler, denemi~ler, 0 an var olan enformasyonu payla~ml~lardll' 

(Tokgoz, 2000, s.84). Bu payla~1111lar111 yam Slra toplumsal rollerin tammla1U11asl ve 

yerine getirilmesini olanakh kllarak; toplumsal sistemin sUrmesini ve kendini yeniden 

iiretmesini saglar (Oskay, 2007, s.2). Toplumsal yaplda yer alan, siyasal kurumlar, 

egitim kurumu, aile ve din, gibi kurumlar birbirleri ile ileti~im ie;indedirler. iIeti~im bu 

kurumlann aras111daki ili~kinin kurulmas111da ve gUe;lenmesinde onemli bir i~leve 

sahiptir ve bu i~lev toplumsalla~ma ae;lS111dan son derece anlamhdll' (Cher, 

http://www.byegm.gov.trlSEMINERLERIdenizli_iv/denizli-4.htm. 2008). Tiim blmlara 

ek olarak bir toplumda demokrasinin saghkh i~leyebilmesi de ileti~imin saghkh 

i~lemesiyle yakmdan ilgilidir. 

<;:LinkLi de1110kratik bir toplU111 her ~eyden once duygu, dLi~Lince, izleni111 ve tasanmlanl1l dogru 

ve eksiksiz aktarabilen, iletilenleri de dogru anlayabilen; sorunlannl ileti~im becerilerini 

kullanarak 90zmeyi al!~kanlik hiiline getirmi~ bireylere gereksini111 duyar. Eger ileti~im 

becerileri geli~memi~ ise sorunlann 90zLimLinde ileti~imin yerine kaba gLi9 ve 9atl~manll1 

yeglenmesi ka91l1Iimazdlr. Bireysel ve topillmsal ili~kilerde oldllgll kadar kLiltLirel kimligin 

korunmasmda da sozlLi ileti~im onemli rol oynar. <;:LinkLi dil aynl zamanda kLiltLirLin aynasldlr. 

KLiltLirLin inceligi, derinligi, tarihi geli~imi dile yanslr (Aktaran Sara9, 

http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/169/cemal.pdf, 2008). 

Bireyin kendini toplumsal yapl ie;inde anlamh klIma arae;lanndan biri de basmdlr. 

Bilgiyi elinde tutmanm onemli bir giie;, oldugu gibi bilgiyi iletme kanallanl1l elinde 

tutmanm da onemli bir gUe; oldugu, toplumsal ya~amm ba~langlCll1da dahi insanlann 

dikkatinden kac;mm11l~tIr. Tutar ve YIlmaz'm (2003, s.103) da belirttigi gibi toplumlar, 

kitle ileti~im arae;lanyla yonlendirilmektedir. Toplumsal yaplda, yoneten-yonetilen 

ili~kisinin kurumsalla~maslyla gerek yoneten gerekse yonetilen anlatlm araCI edinme 

yoluna gitmi~tir. Bu anlatlll1 araCI basm olmu~tur. YazdI basm111 dogu~u beraberinde 

yerellik kavrm11l11l da getirmi~tir. Yerle~ik ya~amll1 ~ehir-kasaba bie;imindeki geli~imi; 

yaYll1 alal11 dar, okur saYISI dii~iik, slmrh teknik olanaklara sahip gazeteleri giindeme 

getirmi~tir (http://yerelbasinbirligi.com/modules.php?name=News&file=miicle&sid= 

17,2008). 
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Vural (1999, s.S) da toplul11sal ileti~il11in en eski bie;imi olan yereI ileti~imin 

onel11ine, giiciine ve kae;ll1IlmazlIgll1a vurgu yaparak tarihsel siiree; ie;inde ozellikle yerel 

basll1m; toplul11u olu~turan insanlar arasll1daki baglantIYl saglayarak toplumu ve 

degerlerini ayakta tutl11aya, bireye toplul11saI bir varlIk oldugunu hatlrlatl11aya yonelik 

e;abalarma dikkat e;ekl11ektedir. 

Basm, lokal anlal11da da yerel basm, kal11usal bir gorevi yenne getirmektedir. 

Kal11u adl11a haber alIr, kal11unun s110ntl ve beklentilerini ilgililere iletirken; 

yonetimlerin faaliyetlerinden kal11uyu haberdar eder, bu faaliyetleri kamu adl11a 

denetler. Toplul11u ilgilendiren konular hakkmda halkl11 biIgilenl11esini ve miak e;lkarlan 

etrafmda birle~l11esini saglayarak kal11uoyu olu~turur, boylelikle demokrasinin 

i~lel11esine katkl saglar. 

Yerel medya da bulundugu yorede okurunun, dinleyicisinin 0 toplul11 sorunlanna 

kat1ll11aSll11 kolayla~tuabilecek mekanizmalan geli~tirir. Bulundugu mekanda farkh 

gorii~lerin birbirini anlamasl ve birbirini ele~tirmesi ie;in gereken miamI saglar (Mutlu, 

1998, s.101). 

1.1. Problem 

Bilindigi gibi "haber degerleri" be~e aynlmaktadlr: Zal11anhhk, yakmhk, sonue;, 

onel11lilik, insanl11 ilgisini e;ekmek (Biilbiil, 2000a, s.112). Yerel basll1, giiciinii en e;ok 

haber degerinin unsurlanndan "yakl11hk" ilkesinden almaktadlr. <;iinkii insanlar yam 

ba~lannda olup bitene daha duyarhdu. Haberde gee;en yer, ki~i ve olaylann yakll1 

olmasl; okuyucunun ait oIdugu e;evreye ili~kin duyarhlIgll1111 daha yiiksek olmasl yerel 

basm111 en gUe;lii taraflanndan biridir. 

Zamansal yakl11hk "ne zaman" sorusunun cevabl iken mekansal yakIl1hk ise 

"nerede" sorusunun kar~Ihgldu. Mekansal yakIl1hk, olaylann okuyucululann 

ya~adI1dan e;evreye yakl11hgI ile ilgilidir. Okuyucu yakm e;evrelerinde meydana gel en 
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olaylara kar~l daha duyarh ve ilgilidir (Arslan, 2005, s.34). Ozellikle haberi alma 

bak1l11lndan insanlar; a~ina olduklan yerlere, adlara kar~l birinci derecede ilgi duyarlar. 

Yakm <;evrelerinde ne olup bittigini merakla, ilgiyle ogrenmek isterler (Tokgoz, 2000, 

s.179-180). 

insanlann ilk ileti~il11 sUre<;lerinde de yerellik ve mekansal yakmhk onemlidir. Bu 

nedenle yerel ileti~im olgusu; ileti~im bi<;im ve ortamlan a<;ls111dan en eski olma 

ozelligine sahiptir. Vural (1999, s.5), ileti~imde yak111hk ve yerellik unsurlanmn 

onemini ~oyle a<;lklar: 

insanlIgm tarihsel geli~imine bakddlgll1da, insanoglunun ileti~im sUrecini oncelikle ya$adlgl 

yevre dUzeyi ile sllmii bir oranda gen;ekle$tirildigi gorUlmektedir. Diger bir deyi~le, 

insanoglunun birbiri ile ileti~im kurma sUrecini, sahip oldugu ileti~im araylannll1 olanaklan 

yeryevesinde, ilk kez lokal, diger bir adlandlrllI~1 ile yerel dUzeyde ba~lattlgldlr. Bu gen;;egin 

ortaya koydugu sonuy ise, ileti~im bic;im ve OIiamlan aylsll1dan en eski olma ozelligini, yerel 

ileti~im olgusunun ta~ldlgldlr. ileti~imin grupsal ya da kitlesel boyutta ilk olu$um biyimi ozelligi 

de ta~lyan yerel ileti~im ve bu tUriu bir ileti~im bic;iminin ilk yanslmalan olan kamuoyu kavrallll 

ve olu~umu, aslll1da ayn yerlerde ya~asalar da tUm insan topluluklannll1 geli~imiyle e~ degerde, 

bu geli~im dlizeyine pal'alel bir ilerleme izlemi~tir. 

Ge<;mi~te ileti~imde; yerel olan111 oncelikli olmas111111 temel nedeni, mekansal 

anlamda yak111 olana ula~madaki kolayhktll·. Ancak tek neden bu degildir. Mekansal 

yakmhg111 dogurdugu "ya~amsal ortakhk" gUnlimlizde geli~en iIeti~im teknolojilerine 

kar~l11 yerelligin onemini yitinnemesini sagla111l~t1r. GUniimUzde telmolojik geli~melere 

pal'alel olarak ileti~im Sl111r otesi bir hal ah11l~t1r. Bu durum yerel baS111Il1 onemini 

azaltma111l~ aksine memleketinden kilometrelerce uzakta ya~ayan bir gurbet<;inin, 

kendini ait hissettigi yere ili~kin bilgilere, kolayhkla ula~abilmesine olanak sagla111l~tlr. 

Yerel basm; Sll11rlan a~an bu bilgilere kaynak olu~turma anlammda daha da 

anlamh ve onemli bir hal alml~tu. <:;:UnkU; "KUreselle~ebilmenin yolu 

yerelle~ebilmekten ge<;mektedir" dU~i.incesini dogrular bi<;imde ileti~imde de slraslyla 

yerel, ulusal ve evrensel bir zincirin varhgll1dan ve oneminden soz etmek mUmkUndUr 

(V ural , 1999, Sunu~). 
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Yerel basm, gazetesi ve muhabiriyle yaygm basm iyin zengm bir haber 

kaynagldIr. i~te bu nedenle toplumsal ileti~im aylsmdan sadece lokal olarak degil ulusal, 

hatta global olarak da gorev yapar. Yaygm basmda bazl gazetelerin satl~ aglfhgml bolge 

haberleri saglamaktadlr. Yerel basm muhabirleri, yogu kez, aym zamanda yaygm bir 

basm organm111 temsilcisidir. Yerel Basm, aynca Ulkenin uzak ko~elerine uzanamayan 

yaygm basmm yapamadlgl yoresel, bolgesel birlik, birle~tiricilik rolii ile yok onemli bir 

eksikligi giderir; diger bir ifade ile yaygm basmm bu konudaki gorevini tamamlaYlcl 

niteliktedir (1. Anadolu Basm Yaym KurultaYl Komisyon Raporu, 1997: 179). 

Unutmamak gerekir ki "ulusal basm" olarak tammlanan basm kurulu~lan genellikle 

istanbul'da yaymlanan gazetelerdir ve Anadolu'ya dagItll11 yapan gazetelerden, 

yerelden haber alamasalar ve sadece kendi bulunduklan merkezlerde kalsalardl onlarda 

yerel gazete olurlardl (Uyar, 1997, s.34). 

Hedef kitleleri ve kaynaklan aC;Ismdan yerel medya ile yaygll1 medya, birbirlerinin 

yerini ancak klsmen doldurabilecek ~ekilde iiretimler hedefleyen birbirinin yerini 

almadan yan yana, paralel i~leyen kanallar olma ozelligi ta~lyorlar. Bu durum gosteriyor 

ki yaygm medya yerel medyamn ya da yerel medya yaygm medyanm altematifi degil 

tamamlaYlclSldlr. Kaldl ki yerel medya ki.iltLirel farkhhklara dayah yerel kimlikleri 

konm1asl, en lokal diizeyde halkll1 beklenti, istek ve kanaatlerini yansltmasl aylsmdan 

da yaygm medya iyin vazgeyilmez bir onem ta~ll11aktadir. \=iinkU yerel medya; ozgi.il, 

farkhla~111l~ grup ylkarlanna sahip, tammh kitlelere seslenen bir yapIdlr (Alanku~, 2005, 

s.17-18). 

TUm bunlann yam sua TUrk baslm ic;inde yerel basmm Kurtulu~ Sava~I Yillanna 

dayanan bir onemi vardlr. TUrk ulusunun verdigi ozgiirliik ve bagnllSIZhk 

mUcadelesinde; Anadolu insanma ula~mada en etkili "bilgi iletme kanah" olan yerel 

basm biryok ilde iizerine dU~en gorevi yerine getirmi~tir. Kurtulu~ Sava~l 'nda halh 

bilgilendiren, toparlayan ve emperyalist i~gale kar~l miicadeleye yonlendiren bir tutUl11 

sergilemi~tir. 

Yerel basll1; devlet ile vatanda~ arasl11da diyalog kuran bir koprU gibidir. Yerel 

basl11, i.ilkede birlik ve beraberligin korunmasmda karde~ye ya~aml11 saglanmasmda 
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kendisine dii~en gorevleri bilinyli olarak siirdiirmii~ ve siirdiirmektedir (Giircan, 1992, 

s.142). 

Yerel baslll; yerel ve dolayh olarak ulusal diizeyde toplumsal etkile~ime kat1n 

saglamamn yam Slra toplumda olup bitene "tamkhk" ederek, "toplumsal haflza"ya da 

katln saglamaktadlL Yerel gazeteler yerel kamuoyunu etkilemek ve hatta olu~turmak 

gibi bir etkiye sahip olmakla birlikte; yerel kamuoyunun bir ileti~im kurumu olarak da 

hizmet verirler. <::ift tarafll i~leyen bu siirey lokal diizeyde gibi goriinse de paryamn 

biitLinden ayn ya da ba~ka dii~Unmemeyecegi geryeginden hareketle Uzerinde onemle 

durulmasl gereken bir duruma i~aret eder: yerel basllllll kamuoyu olu~turmadaki 

i~levleri ve onemi. 

Kamuoyunun kuramsal modelini olu~turan ilk bilim adamlanndan James (1890) 

ve Baldwin (1893) sosyal bir varhk olan insamn tutumlanmn ve dU~iincelerinin, ileti~im 

ve toplumsal ya~am vasltaslyla biyimlendirildigini soyleyerek kamuoyunu, yok saYlda 

bireysel dU~Uncenin kamunun tatil~ma alamna girmesi durumunda kat·~lhkh 

etkile~imlerin bir iiriinii olat·ak tammladIlar. Ba~lca bir deyi~le kamuoyu dU~Unceler 

Ylgllli degil, kar~lhkh ileti~imin ve etkile~imin Oliak bir iirUni.iydU (James ve 

Baldwin'den Aldaran Atabek ve Dagta~, 1998, s.21 0). 

OzgiirlUkyU demokrasi1erde; demokrasinin i~lerligi aylsllldan, kamuoyu 

olu~turmak ya da kamuoyunun serbest olu~umuna katklda bulunmak medyamn en 

onemli i~levleri arasmdadlr. Bekta~ (Aktaran YUksel, 2007, s.573); kamuoyunun 

olu~umunda Uy basamaktan soz eder; kamuoyunun olu~abilmesi iyin ilk olarak fikirlerin 

ozgi.irce aylldanabilmesi gerekir. ikinci basamak bu fikirlerin aylldamp ba~kalanna 

iletilebilmesidir. Edinilen bilgi ve fikirler UyiincU basamakta algllanarak yorumlal11r. 

Medya genelIikle bu fikirlerin iletilmesi a~amasIl1da gorev yapar. Fikirlerin ozgiirce 

dola~1l1ll son derece onemlidir. 

Soz konusu etkile~imin saghkh i~lemesi konusunda ulusal ve uluslararasl dUzeyde 

var olan sorunlar ve daha fazlasl yerel dUzeyde de giindeme gelmektedir. Kamuoyu 



7 

olu~umunun yere1 diizeyde saghkh geryek1e~mesi, yere1 kit1e i1eti~im aTay1annm giiy1ii 

olmasma, habercilik sorum1ulugunu ta~lma1anna baghdlr. 

Yerel basmm onemine yapIlan vurguya kar~m, i.ilkemizde yere1 basmm slk slk 

giindeme getirilen sorunlan nedeniyle zaafa ugradlgl, toplumunu yansltma konusunda 

yetersizlik ya~ayabildigi, ekonomik gerekyelerle slgmmacl anlaYl~lar nedeniyle 

tarafslzhglm golge1edigi, siyasi an1amda ha1k iyin yapl1an1ardan ha1km haberdar 

edilmesinden ba~l(3 siyasi propaganda araCl olarak kullamldlg1 ornek1er goz ardl 

edi1memektedir. Yerel basm giiniimiizde ekonomik, teknik, yerel yonetici ili~kileri, 

nitelikli ka1ifiye eleman, baskI saYlSl, dagltll11 gibi yok yon1li sorunlarla ciddi ve ag1r 

ko~ulIar aItmda yah~malanm siirdiirmektedir. Biliakll11 gazete sahip1eri bu i~i sahibi 

olduklan matbaa makinelerinin bir yan iiriinii 01mas1 nedeniyle, ilan-reklam gelir1eri 

iyin ya da prestij ve atadan ka1ma bir gelenegi siirdi.irmek iyin yapmaktadlr (Bodur, 

1997, s.45). Bu durum kamu adma hizmet veren yere1 gazete1erin kamuoyu olu~turma 

ve aylk1ama an1ammda ta~lmasl gereken i~levleri yerine getirmesinde aksakhklara 

neden olabilmektedir. 

Bu yah~mada, yerel diizeydeki ileti~imin yerel kamuoyunun 01u~mas1 iizerindeki 

etkilerinin onemi vurgulaI1l11l~t1r. <::ah~mada; yerel basmm, yere1 kamuoyunun 

olu~umundaki roW ince1enirken yukanda kIsaca deginilen sorunlar ve bun1ann 

dogurdugu geryekler goz ardl edilmemi~tir. Yerel kamuoyunun olu~masl1lda bir i1eti~im 

kurumu olan yerel kitle ileti~im araylanndan "yerel basm(yerel gazeteler)" yah~ma a1am 

olarak be1irIenmi~, yere1 di.izeyde kamuoyunun olu~ma si.irecinde en onem1i unsurlardan 

biri olan "etki1e~imi" geryek1e~tiren aray1ardan biri olan yere1 gazete1erin etki di.izeyi, 

Amasya orneginde ince1enmeye yah~11m1~tlr. 
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1.2. Ama«; 

Bu ara~tlrmada yerel diizeyde ileti~imin en onemli ara<;lanndan biri olarak yerel 

bas1l1, yerel baS1l1111 yerel kamuoyu ve yerel bilin<; olu~turmada etkileri Amasya il 

merkezinde yaY1l1lanan Yeni Ernel, Ye~ihrrnak, Yorurn ve Objektif gazeteleri 

<;er<;evesinde inceleillileye <;ah~llacaktlr. 

Yerel bas111, yerel kamuoyu ve yerel bilince etkilerinin yam Sll'a yerel diizeyde 

demokrasinin bek<;isi gibidir. Onemli bir denetleyici olan yerel bas1l1, olup biteni halka 

duyurmada ve halktan gelen tepkileri izlemede en luzh ve en i~levsel ara<;tu, Yerelde 

tUm gazetecilerin kendilerini halk1l1 gozii-kulagl olarak tammlamasl bundandlr. 

Bu ama<; dogrultusunda, Amasya ornegi ele ahnarak ara~t1rma boyunca a~agldaki 

~u sorulara cevap aramak, <;ah~man111 alt ama<;lanm olu~tU1111aktadlr. Bunlar: 

I, Yerel kamuoyunun olu~umunda yerel bas111111 roIll nedir? 

2, Yerel bas111111 hedef kitlesi, yerel bas111 orgam yerel gazeteleri kendisi i<;in ne 

diizeyde ge<;erli bir referans olarak gonnektedir? 

3, Yerel kamuoyunu olu~turan insanlar, yerel basmda yaYlmlanan haberlerden 

etkilemnekte midir? 

4, Yerel kamuoyunu olu~turan insanlar yerel gazeteleri haber ve bilgi kaynagl 

olarak gormekte midir? 

5, Kamuoyu yerel bas1l1 kurulu~lann111 kentin sorunlanm yeterli diizeyde 

yanslttlgl gorii~i.inde midir? 

6, Yerel basmda yaYlmlanan haberler neticesinde okur kitlesinin kanaatlerinde 

degi~iklik olmakta 1111dll'? 

Ara~t1rma sorulanna pm'alel olarak <;ah~ma kapsamIl1da ele alman hipotezleri ise 

~u noktalar olu~turmaktadlr: 

1. Okur kitlenin, Amasya'da yerel gazetelerin hedefkitlesini yonlendirici bir giice 

sahip olduguna dair inanci yiiksektir. 
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2. Amasya'da yerel gazetelerin insanlarda Oliak bir kanaatin olu~masl noktas1l1da 

okur kitle taraf1l1dan etkili olarak gori.ilme oram yiiksektir. 

3. Amasya'da okur kitlenin yerel bas1l1 orgal1l yerel gazeteleri haber ve bilgi 

kaynagl olarak degerlendirme oram yiiksektir. 

4. Amasya'da okur kitlenin, yerel gazeteleri kent ya~am1l1a ili~kin konular 

baglam1l1da etkili olarak degerlendirme oram yiiksektir. 

5. Yerel gazetelerden ohman haberler ve bilgiler neticesinde okur kitlenin 

kanaatlerinde degi~iklik oram yiiksektir. 

1.3.0nem 

Tiirkiye'de yerel basll1 iizerine yapIlml~ ara~tmnalann yeterli olmadlgl bilinen bir 

geryektir. Amasya ilinde milli miicadele yIllanndan bu yana yerel bas1l1 son derece 

kararh ve etkin biyimde ya~amlm siirdiirmesine kar~1l1, Amasya yerel bas1l11l1a ili~kin 

bilimsel degeri olan kaynak yok denecek kadar aZdll". Bu yah~ma geymi~te yaY1l1lam111~ 

gazetelerden yapIlan derleme yah~maSl dl~1l1da Amasya baS1l11l1111 bugUnkU dUrLlmuna 

ili~kin ilk yah~madlr. 

ins anI ann ileti~im ihtiyaylanl1ln ve edimlerinin once lokal olandan ba~ladlgl 

geryegi genele ili~kin saghkh sonuylara ula~Ilmasl ayls1l1dan "yerel basll1" konusunun 

yah~llmaSll1l gerekli hlmaktadlr. 

Amasya yerel basll11l1a ili~kin bu yah~ma; yerel baglamda kentte, mahalli ve 

merkezi bazda her dUzeyden politika yapanlara, kentin geymi~i ve gelecegi ile ilgili 

olarak bilgi, beIge, dU~Unce kazandlrmasl aylsll1dan onemli goriilmelidir. 

Aynca yah~ma; ileti~im Faki.ilteleri, Gazetecilik boliimii ogrencilerine ve ogretim 

elemanlanna bu konuda yazlh bir kaynak saglama aylsll1dan da onemlidir. 
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1.4. VarsaYlmlar 

Cah~mada a~agldaki noktalar birer varsaYlm olarak kabul edilmi~tir. 

1. Amasya'da yaYlll1lanan gazeteler, kamuoyu ve gUndem olu~tunl1ada onemli 

boyutlarda etkide ve katklda bulunmaktadular, 

2. Amasya'da yaYlll1lanan gazetelerin okuyuculan yerel gazeteleri etkin bir 

haber ve bilgi kaynagl olarak gormekte ve bu dogrultuda yerel gazetelerden 

yararlanmaktadlr, 

3. Amasya'daki gazete okuyucusu; yerel gazetelerde yaY1111anan haberlerden 

etkilenmekte, bunun sonucunda da tercihlerinde ve kanaatlerinde degi~iklik 

olabilmektedir. 

1.5. SmIrhhklar 

Her <;ah~mada oldugu gibi bu <;ah~ma da, bir dizi sllmlIhklar i<;ermektedir. 

Cah~man111 s111uhhklan a~agldaki gibi slralaml1aktadlr: 

1. Bu <;ah~ma, yerel kal11uoyunun olu~ul11unda yerel baS1l1111 roli.inU ara~tlrmak 

ve ortaya kOYl11akla slmrh olup bu baglal11da Al11asya ornegi ele aI1l1l11l~tlr, 

2. Cah~l11a, Amasya kent merkezi ve bu merkezde yaymlanan Yeni Erne], 

Ye~ihrmak, Yorum ve Objektif gazeteleri ile sllllrhdH, 

3. Cah~l11anm kuramsal kIsml taranan literatUr ve gorii~l11e yapdan HUseyin 

Men<; ( Amasya Belediyesi Ki.iltiir ve Soysal i~ler MUdlirU ), Bahadlr Olgun 

(Yeni Emel Gazetesi Yazl i~leri MlidlirU), Zeki KaradaYl ( Ye~ihrmak 

Gazetesi Telmik Sorul11Iusu), Ahmet Suad Akcan (Yorum Gazetesi Kurucu 

Ve Sahibi) ile slmrhdlr. 
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4. <;:ah~manll1 uyguIama a~amasll1da Amasya ornegi i<;in ger<;ekle~tirilen anket 

<;ah~masl, anketin uygulanacagl hedef kitle a<;lsll1dan Amasya kent 

merkezinde ya~ayan insanlar iIe sllmhdlr. 

5. Bu <;ah~ma bir tez <;ah~masl oImaSI nedeni ile Anadolu Oniversitesi Sosyal 

Bilimier Enstitilsil tez yazlll1 ilkeleri, tez yazllu sliresi ve tez dam~manll1ll1 

yonlendirmeleri ile sllmhdlr. 

1.6. Tammlar 

<;:ah~ma boyunca slk<;a kullamlan kavramlann tammlanna a~aglda yer verilmi~tir. 

Basm: Gazete, dergi gibi belirli zamanlarda <;Ilean yazlh yaymlann biltilnildi.lr 

(http://www.tdk.gov.tr). 

Ulusal Basm: Basll1da ilretilen, yurt <;apll1da daglt1l11l yapIlan basll1 Oliaml. 

Yerel basm: Aguhldl olarak belirli bir alanda olanlara iIi~kin haber ve bilgilerden 

olu~an yoresel nitelikteki baslh yaylm organlandir. 

ileti~im: Bilgi, di.l~i.lnce, duygu, tutum, kam ve davral11~ bi<;imlerinin aIda 

gelebilecek her tUrlil yolla aktanlmasl si.lrecidir. 

Kamuoyu: Halkll1 bir konuyla iIgiIi geneI di.l~i.lncesi, kanaatIeridir. 

Yerel Kamuoyu: Yerel kamuoyu; kapsam itibariyIe yereI sllmlar <;eryevesinde, 

herhangi bir olay, konu veya sorun kar~IS1l1da soz konusu yerel sllmIar iyerisinde 

ya~ayan insanIarm bu olay, konu veya sorun ile ilgili ta~ldlkIan kanaatlerin anIat1l11ldiL 
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Kamuoyu oIu~turmak: Bir di1:;;i1nceyi yaygmla:;;tm11ak ve halkll1 dikkatini 0 

di1~i1nce etrafll1da toplamak ve yogunla~tlrmak. 

2. YONTEM 

2.1. Ara~tlrmamn Modeli 

<;:ah~maI1ln kuramsal kIsmll1da; literatiir taramaSI yontemi kullamimak suretiyle 

ye:;;itii kitapIar, tez yah~malan, si1reli yaYll1lar, dergiler, gazeteler, makaleler, kamu 

kurumlan ile ozel kurulu~lann beIge ve dokUmanlanndan yararlaI1lh11l~tIr. Bu 

kaynaklann yam Slra internet ortaml11da koml ile ilgili bilgi, beIge, makale vb. 

iyeriklerin yer aldlgl ye~itli web sitelerinin sayfalanna da Ula~lh11l~tu. 

<;:ah:;;ma kapsamll1da, Amasya Valiligi Basll1 ve Hallda ili:;;kiler Mi1di1rliigii ile 

gorii~meler yapIlarak yerel gazeteler ve soz konusu yerel gazetelerin resmi ilan gelirleri 

hakkll1da bilgi ve dokUman aln1l11I~tlr. Amasya kent profilinin Oliaya konulmasl 

amaclyia Amasya valiligi tarafll1dan yaYll1lanan yaYll1lardan ve valiligin web sitesinden 

yararlaI1lh11I~tlr. <;:ah~mada, Amasya kent merkezinde yaYll1lanan yerel gazetelere 

ili~kin bilgiler ise soz konusu yerel gazetelerin yetkilileri ile gori1~iHmesi neticesinde 

elde edilmi~tir. 

<;:ah~manl11 uygulama kIsmmda lse anket teknigi kullaI1lh11I~tu. Anket 

uygulamasmda orneklemin tespiti iyin; tammlanan evrende Olaslhkh (Tesadi1fi) 

Olmayan Ornekleme Yontemlerinden "Kolayda Ornekleme" yontemi uygula11l11l~tIr. 

Bilindigi gibi ara:;;tm11aYI planlayan ki~i veya grubun istekleri ve deger yargIlan, 

ornekleme seyilecek birimlerin ve orneklem hacminin belirlenmesinde etkili oluyorsa, 

yapIlan orneklemeye olaslhkh olmayan ornekleme denir. Orneklem iyin birim 

seyiminde keyfi seyim usulU uygula11lr ve ara:;;tnma iyin gerekli bilgi ve verileri en 

kolay verecek birimler orneklem lyme seyilir (Ozmen, 

www.aof.anadolu.edu.tr/kitap/IOLTP/2294/unite03.pdf. 2008). 
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Buna gore Amasya kent merkezinde 9.6.2008-14.6.2008 tarihleri arasmda 

ara~tIrmacmm da i<;inde yer aldlgl bq anketor ile OlasIllkh (Tesadilfi) Olmayan 

Omekleme Yontemlerinden "Kolayda Omekleme" yontemi ile se<;ilmi~ 400 ki~i 

ilzerinde anket ger<;ekle~tirilmi~tir. 

Ara~tm11aya yardlmcl olacak anketorlere anket formunun ne ama<;la ve nasll 

doldurulacagma ili~kin a<;lklamalar ve gerekli bilgilendirmeler yaplh11l~tIr. 

2.2. Evren ve Orneklem 

Evren: Bu <;ah~mada; Amasya kent merkezinde ya~ayan okuryazar nilfus, 

ara~tIrmal1ln evreni olarak dil~iiniilm(.i~tiir. AYl1l zamanda soz konusu bolgede yerel 

gazeteler araclhgl ile etkilendigi varsayllan okm kitlesi hedef kitle olmaktadu. 

Orneklem: ~ah~mal11n uygulama a~amasmda ger<;ekle~tirilen anket teknigi i<;in 

yukanda tal1lmlanan evren i<;erisinden; Olaslhkh (Tesadilfi) Olmayan Ornekleme 

Yontemlerinden "Kolayda Omekleme" yontemi ile se<;ilmi~ 400 ki~i ara~tmnanll1 

omeklemini olu~tmmaktadlr. 

2.3. Verilerin Toplanmasl 

Ara~tmnada kitle ileti~im araCl olarak basll1, kamuoyu, baSll1111 i~levleri, yerel 

basm gibi kavramlara ili~kin bilgiler ilgili literatiiriln taranmaSl ile elde edilmi~tir. 

Amasya yerel basll1ma ili~kin bilgiler ise Amasya Valiligi BaS111 ve Hallda ili~kiler 

MildUrWgU ile yerel gazetelerin sorumlu ki~ileri ile yapllan gorU~meler yoluyla elde 

edi!mi~tir. Bu <;ah~ma i<;in ozgUn bir anket formu hazu!anmaI11l~; Onur Bekiroglu 

(2006) tarafmdan Trabzon yere! basmma ili~kin "Yere! Kamuoyunun O!u~umunda 

Yere! BaSl11111 Roli.i- Trabzon Omeginde Bir Ara~tml1a" ba~hkh yiiksek lisans tezinde 

kulla11l1mak iizere hazulanan ank.et formu; yazann izni almarak ve <;e~itli degi~ik!ik ve 
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kIsaltmalar yapllarak kulla111h11l~tlr. Anketin iyerigi yerel okuyucunun yerel basl11la 

olan etkile~im siirecini ve oramm bulmaya, kamuoyunun yerel basl11dan beklentisini 

Oliaya koymaya uygun 26 sorudan olu~maktadH. Anket sorulan anla~lll1'hk aylsmdan 

alan dl~mdan ki~ilere okutulup, degerlendirilmi~tir. 

Anket iyerisinde yer alan 26 sorunun tiimii kapah uylu sorulardlr. Anket iki ana 

boliimden olu~maktadl1°. Birinci bOliimde; deneklerin ulusal ve yerel gazete okuma 

ah~kanhklanm, yerel gazete okuma slkhklanm, etkilenl11e diizeylerini ve yerel 

gazetelere ili~kin tutum, degerlendirme ve yakla~llnlanm olymeye yonelik sorular yer 

almaktaduo

• ikinci boliimde lse; deneklerin sosyo-demografik ozelliklerinin 

belirlenebill11esine ili~kin sorulara yer verilmektedir. Buna gore: anket fornm deneklerin 

diizenli olarak ulusal gazete okuyup okul11adIldanna ili~kin 1. soru ile ba~lamakta ve 

ardmdan 2. sorudan 20. soru da dahil olmak iizere yerel gazetelere ili~kin sorular ile 

deval11 etmektedir. 21. soru ile ba~layan ve son soru olan 26. soruyu da kapsayan klSlm 

ise ankete katllanlann sosyo-demografik ozelliklerini ogre11111eye diger bir deyi~le 

Amasya'da yerel basl11m genel okuyucu kitlesinin profilini ylkarmaya yonelik 

sorulardan 0 I u~l11aktadlr. 

Anket, 9.6.2008 - 14.6.2008 tarihleri arasl11da ara~tmnacl11l11 da dahil oldugu be~ 

anketOr ile Amasya kent merkezinde 400 ki~i iizerinde geryekle~tirilmi~tir. Ara~tlrmaya 

yard1111Cl olacak anketOrlere anket formunun ne amayla ve nasll doldurulacagma ili~kin 

aylklamalar ve konunun kapsaml11a ili~kin gerekli bilgilendirmeler yaplh11l~tlr. 

<:=ah~mamn uygulama a~amasl kapsam1l1da anket teknigi ile elde edilen verilerin 

analizinde ise istatistiksel paket programl olan SPSS program1 kullamlnl1~tlr. 

Anketlerden elde edilen veriler, bilgisayarda SPSS programmda numaralama biyiminde 

kodla11111l~ ve i~lenmi~tir. 
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3. ALANY AZIN T ARAMASI 

Yazlh basl1un dogu~u beraberinde yerellik kavraJ111m da getirmi~tiL Yerel basl11 

kurulu~lan yaygl11 basl11a gore yaym alam dalm dar, okur saYlSl dii~iik, sllmh teknik 

olanaklm-a sahip kurulu~lardlL Buna ragmen yerel basl11 lUke genelindeki sorunlann 

yam Slra bOlgesel, yerel sorunlann giindeme getirildigi, taJil~Ildlgl alanlardlr ve yakl11 

c;evreye ili~kin daha gem~ bilgi ta~llnaktadlrlar 

(http://yerelbasinbirligi.com/modules.php?name=N ews& file=aJiicle&sid= 17, 2008). 

Basm sozciigiinUn aJllaJll olarak ic;erdigi i~lev var oldugu andan beri yerel basl11 gerc;egi 

de vardlL insaJllann ileti~im ve haber alma ihtiyac;lan var oldugu siirece yerel basll1 da 

varhgml siirdiirecektir (:ukurova Gazeteciler Cemiyeti Yaymlan, Yerel Basm 

KurultaYI, Ekonomik Sorunlar Komisyonu Raporu, 1992, s.7). 

Yerel basm; yaymlandlgl yerin haber, olay ve sorunlanm dile getiren, halkm istek, 

~ikayet ve beklentilerini ilgililere iletmeyi hedefleyen yazIlI basm orgaJllandlL 

Ulkemizin birc;ok ~ehrinde, il ve ilc;esinde, yore sorunlannm takipc;isi olan, yerel 

kamuoyu olu~turmakta ve yerel anlaJllda yetkililer nezdinde etkisi son derece onemIi 

gorUlen yerel basm, lilkemizin kUltliriiniin, basm hayatmm ve hatta demohasimizin 

temel ta~lan olmu~lardlr (1. Anadolu Basl11 YaYl11 KurultaYl, 1997, s.165). 

3.1. Kavram Olarak Yerel Basm 

Haberciligi ile yaYl11landlgi yorenin sesml, sorunlanm yansltabilen, kendi 

yoresindeki sosyal, ekonomik, hlltUrel ve siyasi geli~meleri saghkh ~ekilde okurlanna 

aktarabilen, yoresinde kamuoyu olu~turmada etkili olabilen gazeteler bUtiinUne "Yerel 

Basm" denilmektedir (1. Anadolu Basm YaYl11 KurultaYI, 1997, s.179). 



16 

Yerel gazete; yoresindeki olaylara aguhk veren, bolgesinin kalkmmasl i'tin 'taba 

harcayan yaYlll orgal11dll' (Fara't, http://www.jurnal.net/arastirmaiarastirma-7.htm. 

2008). Yerel gazeteler geneUikle belirli bir yore halkma ula~mak ve 0 yorenin yerel 

konulanyla ilgilenmek amaclyla yaymlal11rlar (Bodur, 1997, s.38). 

C)Zkaner (1982, s.3-4) yerel baSll11; gUnli11llizde yaygm basmm gerektigi ~ekilde 

ilgilenmedigi 'tevrenin dili, gozli, kulagl olarak tal11mlamaktadu. BUlbUl (2000b, s.148) 

ise bir yerle~im biriminde hazulal11p basllan daglt1l111 sadece baslldlgl yerde yapllan 0 

yerle~im biriminde olup bitenleri, onemli olaylan her tUrlU etkinlikleri genel bilgileri, 

haber diger yaz111sal tUrler, fotograf ve gorUntiileri ile yansltan baSII11 yerel basm olarak 

tal11mlamaktadu. 

Yerel gazetelerin en biiyUk ozellikleri, hedef kitleleri olan yore insanlan ile daha 

yaklll bir ileti~im ve yiiz yiize bir etkile~im i'tinde olmalandll' (Vural, 1999, sAl). Hem 

bu gerek'te ile hem de bolgesel ve yerel haberlere, konulara geni~ yer aymnalan nedeni 

ile yerel gazeteler yaymlandIldan bolgede ilgi toplamaktadll' (Topuz, 1973, s.235). 

TUm bu tal11mlar gosteriyor ki yerel basII1, yerelde olup bitene duyarh; yerelde 

ya~ayan insanlann ya~amlanm, isteklerini, beklentilerini, ~ikayet1erini konu alan; yerel 

unsurlan ve yerel sorunlan ortaya 'tlkaran, yerel sorunlar kar~lSII1da ha1lG bilgilendiren, 

biliIwlendiren ve kamuoyu olu~turan ara'ttlr. 

3.2. Yerel Basmm Hedef Kitlesi Ve Haber Kaynaklarl 

Yerel baSlll lokal bir ozellik ta~II', yaygm basma gore daha dar bir hedef kitlesi 

vardu. Yerel basI11m hedef kitlesini de haber ve bilgi kaynaklanm da bulundugu yore, 

yorede olan olaylar ve yorede ya~ayan insanlar olu~turur. 

Yerel halk kendi gazetesinde "kendini" gormek ister. Kendisiyle ilgili her ~eye 

daha duyarhdu, yakmdan izler ve sahip 't1kar. Yerel bas111 mensubu, bolge halIGyla i't 
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i<;e ya~adlgl i<;in bolgede geli~en olaylara da yakmdll'; bOlgeyi ve bolge halhm iyi tamr 

(Girgin, 2001, s.162). Bodur'a(l997, s.39) gore de: 

Yerel gazetelerin OkllYllCll kitleleri llillsal bas1l1a oranla daha tUrde~ (hol1lojen) bir yapl gosterir. 

Yerel gazeteler OkllYllcllya daha yak1l1 ve slcak gelir. <;UnkU haberler ve olaylar tal1ldlk yakll1 bir 

yevre ile ilgilidir. insanm kendinden soz edilll1e dOYllll111nu yerel basll1 daha Imlay kar~t1ayabilir. 

Yerel basmm hedefkitlesini Vural (1999, s.lll), ~u ~ekilde slralamaktadlr: 

1) Aboneler ve gazeteyi satm alanlar. 

2) Yorede ya~ayanlar. 

3) Valilik, Emniyet MUdUrlUgU ve Belediye, NUfus-Tapu-Vergi gibi kall111 kurllmlan. 

4) Haber, ara~tlrll1a ve yorul1l Uretil1linde ralU ya da araclltgl olan gruplar. (Haber-istihbarat

bilgi kaynaklan, egitil1l, istatistik, ekonomi, kUltUrel, sanatsal ve sportif etkinlik kllrllmlan, 

gazete yalt~anlan gibi) 

5) Meslek orgutleri. 

6) Siyasi patiiler, sendikalar, dernekler. 

7) Rekabette oldllgll diger yaym kurlllll~lan. 

8) Reklam verenler. 

Alanku~ da (2005, s.16-17) yerel medyanm "gHnHmUzHn yersiz/yU1isuzla~ml~ 

insanma, cografi ya da kiiltUrel olarak kendilerini ait duyabilecekleri yerler" 

gosterdigini ve yerel medya kurumlarmm hedef kitlesinin yaygm medyanm hedef 

kitlesinden belirgin bi<;imde farkh oldugunu beliliir. 

Yerel basm i<;in en onemli haber konusunun "mahalli meseleler" oldugunu 

vurgulayan Bostancl; (1977, s.19) yerel basm111 fonksiyonelligini de buna 

baglamaktadlr. Bu durumda yerel basll1 i<;in en onemli ve biricik haber kaynaklan 

yerelde oIup bitenlerdir. 

Herhangi bir vilayet merkezi i<;in haber kaynaklanm Tokgoz (2000, s.201) ~oyle 

sa'alar: 

I) Valilik, 

2) Belediye ba~kanltgl, 

3) il genel meclisi, 
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4) Belediye Jlleciisi, 

5) Ce~itli JllUdUrli.ikler, 

6) Polis ve jandal1l1a, varsa silahh kuvvetlere ait birlikler, 

7) Siyasi pm-tiler ve sendikalar, 

8) Sanayi, iktisat ve ticaret odalan ve ozel sekttir, 

9) Sanat ve eglence yerleri (Tokgoz, 2000, s.20 I). 

3.3. Onemi A~lsmdan YereI Basm 

1. Anadolu BaSlll YaYlll KurultaYI <:=ah~ma Raporu'nda (1997, s.173), yerel 

bas1ll111 i~lev ve ozellikleri kIsaca tammlanmaktadlL Bu l(1sa ta111m "yerel"in her 

anlamda temsili a<;ls111dan yerel bas111111 onemini de Oliaya koymaktadlr: 

Dogal i~levi haber verl11ek olan basll1l11 one1111i bir kanadl olan yerel basm; 111ahalli sorunlan en 

ince aynntiianna kadar dile getir111ek suretiyle yorede ya~ayanlan olabildigince haberdar et111e 

yoluyla, bolge halkmll1 toplu sesi oll11akta, devlet ile vatanda~ arasmda kllrdugu koprU ile 

sorunlann ka111uoyu ve yetkililere yansltIlmasmda etkin bir rol oyna111aktadlr. 

Mutlu da (1998, s.1 01), "yerelin" ve yereldeki insanlann temsili a<;ls111dan yerel 

baSll1111 onemini ~u ~ekilde a<;lldamaktadu: 

Yerel basll1da insanlar kendi seslerini bulacaklar. insanlar orada kendi gorUntUlerini gorecekler. 

Ben bu toplu111unun i<;inde van111, ben bll toplumun bir par<;aslyIlTI YLll-tta~lyll11 dU~Uncesini de 

geli~tiren bir ~ey. Yani once 111ahall i 111ekanlarda YLll-tta~lIk ve katIll111 ondan soma 111erkezde 

Yllrtta~hk ve katIllm diyorllJ11. 

Ulusal baSll1111 ula~amadigi komI ve olaylara ula~abilmesi ve yereldekilerin 

gUndemini yansltabilmesi a<;lsll1dan da yerel basll1 son derece onemlidir. Yerel basll1 

ulusal bas111111 tamamlaYIclSldlr ve ulusal basma kaynak saglamaktadlr. Bu bakI~ 

a<;lSllldan hareketle yerel basl11 ile ulusal basl11 birbirinin alternatifi degil 

tamamlaYIclsIdlr. 
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TUrk tarihi a<;ls111dan ise yerel bas111111 onemi KUliulu~ Sava~l'na dayal1lL Bu 

donemde yerel bas111 kUliulu~ sava~111a onciilllk etmi~; Anadolu halk111111 sesini, 

ozellikle Ankara'da buhman oncll kadroya duyurmu~tur. Bilindigi gibi gllnllmllzde de 

siyasi arenada verilen mllcadelenin ba~anh olabilmesinde gll<;lli bir ileti~imle 

desteklenmesinin onemi bllyllktiiL Anadolu bas1111 da ba~anyla ger<;ekle~tirilen 

Kurtulu~ miicadelesinin ardmdaki ba~anh ileti~im organizasyonudur. Bu donemde 

"TUrk kamuoyunu yanl1~ yollara siiriUdeyecek, milli birligi tehlikeye dii~iirmek 

amacIyla i<;ten ve dl~tan yapllmakta olan tahrik ve tezvirlere kar~l milleti uyal1lk 

tutmak, milli kUliulu~u saglayacak karar ve hareketleri halka vaktinde bildirmek" 

hedefleriyle yaY111 hayat111a ba~layan Anadolu Ajansl'mn onemi, koydugu hedeflerden 

a<;lk<;a anla~llmaktadll" (Tekeli'den Aktaran Yllmaz, 2004, s.l 07). 

3.3.1. Demokrasi Ve Yerel BasIn 

Demokrasilerde idari anlamda ii<; bllyllk gii<; vardlL Bu gii<;ler: yasama, yiirUtme 

ve yargldu. Kitle ileti~im ara<;lan ise dordiincii bir gii<; olarak tal1lmlanmaktadu. Bilgiyi 

elinde tutan111 giicii de elinde tuttugu "bilgi <;ag1l1da" bilgi, haberin kitlesel iletimini 

saglayan kitle ileti~im ara<;Ian, toplum iizerinde son derece etkin olabilmektedir. 

Kamuoyunu geli~tirmek ve a<;lklamak, denetim ve ele~tiri, egitim ve eglence i~levlerine 

de sahip olan kitle ileti~im ara<;lann1l1 ~iiphesiz ki en onemli i~levi haber venne ve 

kamuoyunu etkileme i~levidir. Bireylerin sorunlanl1l, beklentilerini ve gorii~lerini 

dUYUl111aSI, yonetilenle yoneten ars1l1daki ileti~imi saglamasl ve yonetimin faaliyetlerine 

ili~kin denetim ve ele~tiri i~levine sahip oimasl nedeniyle basm; toplumda demokratik 

ya~am1l1 geli~mesine onemli katl(1 sunmaktadIr (Ank, 2002, s.l). 

Demokrasilerde yiiriitme erki kamuoyuna baghdIr. Bas1l1, kamuoyunun 

0lu~mas1l1da ve yansItIlmas1l1da biiyiik ral oynamaktadu. Bas111; halk1l1 sesini daha da 

gii<;lendirerek halkm konu~an dili, goren gozii, duyan kulagl 01111U~tur ( Biilbiil, 2000b, 

s.154-155). 
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Hilr, demokrat ve sorumluluk duygusuna sahip bir basll1m; demokrasinin ve insan 

haklanl11n onemli bir destek<;isi oldugunu soyleyen Akyol (1986, s.154, 150-151), 

"basmla demokrasinin kokle~mesi gibi <;ok onemli ve <;ok boyutlu bir sosyal siyasi 

silre<; arasll1daki ili~kilerin" kaTma~lkhgll1a da vurgu yapar. <::iinkii bu ili~kinin saghkh 

i~lemesinde i<;inde bulunulan toplumsal yap1l11l1 da bilyiik onemi vardlr. 

Dnal Ozkorkut (2008, s.66) basl11ll1, ifade ozgiirliigiini.i kullanabilmenin onemli 

bir araCl oldugunu ve ba~la11g1Cll1dan gilni.imiize degin ozellikle siyasal ya~am alal11nda 

olmazsa olmaz niteligini koruduglU1U soyler. Buna gore: 

ilkeli ve sorumlu bir yaYlmclhk yapmak kaydlyla baslll, devlet otoritesini S1l11rlayan ve 

bireylerin ozgUrlUklerini koruyan bir faktOr olarak, zaman zaman bu amaylara yonelik diger 

biryok etkenden ve kurumdan daha ba~anh olabilmekte ve bu nedenle yasama, yUrUtme ve yargl 

erklerinin yam Slra "dordUncU kuvvet" kabul edilmektedir. Devlet iktidannll1 S1l11rlanmaSll1ll1 

etkili bir araCl olarak dU~UnUlen kuvvetler aynhglllll1, gUnUmUz pari am enter sistemlerinde 

ozellikle yasama ve yUriitme erkleri aylsll1dan klasik anlamll1dan uzakla~masl, basll1ll1 aym 

amaca yonelik rolUnUn onemini ortaya koymakta ve bir kuvvet olarak nitelendirili~ini daha 

anlamll kIlmaktadlr. OzgUrlUklerin en ba~ta gelen gUvencelerinden biri olan kamuoyunun 

olu~umunda onemli ral oynayan baslll, yonetenler ile yonetilenler arasmda sUrekli bir ileti~im ve 

denetim orgamdlr. Okuyucuyu devlet politikalan, iktidarm icraatlan hakklllda bilgi lendirdigi 

gibi, bireylere de kendisi aracIl@yla dU~Uncelerini ifade etme olanagl sunabilir ve bu ~ekilde de 

yonetenin yonetilene kar~l sorumluluk hissetmesini saglar. Yukanda ifade edilen ba~hca 

i~levler, baS1l11 modern bir demokrasi an layl~lllll1 onemli ve zorunlu unsuru haline getirmektedir 

ve her biri baSlllll1, kamu yaran adll1a yerine getirmesi gereken onemli bir gorevidir. NasI! basm, 

demokrasinin olmazsa olmazl ise bu gorevlerin baslll tarafll1dan yerine getirilebilmesi iyin de 

demokrasi, olmazsa olmaz nitelik ta~lI', onemli ve zorunlu bir unsur olarak kendisine gereksinim 

duyulur. 

3.3.1.1. Demokrasi Kavraml Ve Demokrasinin Nitelikleri 

Demokrasi eski Yunanca "halk" a111am111a gelen demos ve "yonetmek" anla111111a 

gelen hatein sozciiklerinin birle~mesiyle olu~mu~tllr ve "halk111 yonetimi" a11la111111a 

gelmektedir (Erdogan'dan Aktaran Gozler, 2000, s.132). Eski Yunanhlar'a gore 
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demokrasi oIabi1mesi i<;in kanunlann herkes i<;in aym oImasI (isonomia), site i~Ierine 

katIlmada ve siyasaI iktidara katIImada e~itlik (isegoria ve isokratia) oImasI gerekir 

(http://www.donusumkonagi.net/makale.asp?id=3319&baslik=demokrasi_nedir_, 

2008). 

Demokrasi, "wikipedia" da "tUm Uye veya vatanda~Iann, organizasyon veya 

devIet politikasll1I ~ekillendirmede e~it hakl<.a sahip oldugu bir yonetim bi<;imi" oIarak 

tal11mlam11l~tlr (http://tr. wikipedia.org/wiki/Demokrasi, 2008). 

Tal11mlal11~ ~ekillerine gore iki ayn demokrasi teorisinden soz edilir: Normatif ve 

ampirik demokrasi teorisi. GozIer (2000, s.132-133) bu iki teoriyi Arend Lijphm1'tan 

da aktarma yaparak I(1saca ~oyIe tammlar: 

Normatif anlamda demokrasi, bir ideali, bir olmasl gerekeni yansltlr. Bu anlamda bir rejimin 

demokratik olabilmesi i<;in, halkm biitiiniiniin arzulanna tam olarak uymasl gerekir. Arend 

Lijphmi'm gozlemledigi gibi, "boylesine halkm egilimlerine tam olarak uyan bir yonetim hi<;bir 

zaman olmml1l~tlr ye belki de hi<; olmayacaktlr". Normatif anlamda delllokrasi, demokratik 

rej imlerin ula~lllaYI dii~ledikleri bir ideal den ba~ka bir ~ey degildir. $iiphesiz bu ideal 

reddedilelllez; ancak, demokrasilerin bu idealle tanllnlanmasl dogru ollllaz. Zira demokrasi bu 

~ekilde tal1lmlal1lrsa, yeryiiziinde delllokratik rejim kalmaz. 0 nedenle bir de ampirik delllokrasi 

teorisi oliaya atIlml~tlr. Alllpirik demokrasi teorisi ise, ideal anlamda demokrasiyi degil, "bu 

ideale kaba taslak yakla~an ... ger<;ek delllokrasiler"i esas alIr. Demokrasinin tanlml konusunda 

"olmasl gereken"e degil, "olan"a bakar. Demokratik olarak kabul edilen mevcut rejimlerin ortak 

ozelliklerinin neler oldugunu ortaya koymaya <;alI~lr. Bu tOr demokratik rejimlerin ozelligi, tam 

bir demokratik duyarlIlIk degil, nispeten <;ok<;a bir yuIita$ gurubunun uzun bir zaman boyunca 

arzulanna cevap verebilmesidir. 

GozIer; (2000, s.132-133) aym kaynakta ampirik demokrasi teorisine gore, 

"demokrasinin" ta~1l11aSI gereken niteIikleri ~oyle sIraIar: 

I. Etkin siyasalmakamlar se<;imle belirlenmektedir. 

2. Se<;imler diizenli aralIklar ile tekrarlanmaktadlr. 

3. Se<;imler serbesttir. 

4. Birden <;ok siyasal parti yardlr. 

5. Muhalefetin iktidar olma $ansl meycuttur. 

6. Temel kamu haldan tanmml~ ve gUvence altma almml$tlr. 
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Demokrasi "yoneticilerin dlirlist ve serbest se<;:imler yoluyla, yonetilenler 

taraf1l1dan se<;:ildigi rejim" olarak ifade ediliyor. Bu dUrLlmda demokrasi; yonetenlerin 

halka dayanan me~rulugu ve halk kar~lS1l1daki sorumlulugu ile yonetilenlerin 

yoneticileri se<;:me, denetleme ve devlet yonetiminde gorev alabilme ozglirlliklerinin 

toplmm gibidir. Demokrasilerde haklar ve ozgiirlUkler hukuk kurallan ile gUvence 

alt1l1a aI1111m~tlr. Boylece demokrasinin, (uygulamada zamana ve mekana gore 

olu~abilen farkhhklar bir tarafa) modem rejimler i<;:erisinde en iyi rejim oldugu 

sunucuna ula~llabilir. (http://www.donllsumkonagi.net/makale.asp?id=3319&baslik= 

demokrasi_ nedir_, 2008). 

Hasan Cemal (1986, s.148) de demokrasinin sadece pmii, se<;:im, se<;:im sandlgl, 

parlamento olmadlg1111 hatlrlatarak demokrasilerde katIl11n111 ve katIhmm slirekliliginin 

vazge<;:ilmez bir ~aIi oldugunu vurgular. (:ukur<;:aYIr (2000, s.211) ise geleneksel katlhm 

bi<;:imi olan se<;:imlerde oy kullanman1l1, <;:agda~ demokrasilerde yonetimlerin me~ruiyet 

sorununu <;:ozmeye yetmedigini soyler. Buna gore ger<;:ek demokrasilerde hallon 

yonetime katIlllmn1l1 slirekliligini saglayacak kanallar a<;:Il( tutulmahdu. 

Hallon yonetime katIll1111111 saglaman1l1 on ko~uhl, hallo toplumda olup 

bitenlerden haberdar etmek ve bu yolla halk1l1 dllyarhhg1111 mitIrmaktlr. Bu noktada 

ulusal basma, yerelde ise yerel bas1l1a demokrasinin i~lerligini saglamak a<;:lsl11dan 

onemli gorevler yliklenmi~tir. A~agldaki boliimde "demokrasi a<;:ls1l1dan yerel baSl11111 

onemi" konusu ele ah111m~tIr. 

3.3.1.2. Demokrasi A«;lsmdan Yerel Basmm Onemi 

Haberin ozglir payla~l1nll1ll1 saglanamadIgI bir ortamda, siyasal katIlll1un saghkh 

oimasl dolaYIslyla demokrasinin saghkh i~lemesi oiasl degildir. Gazeteciler halkm 

yonetime katIlllmnda en onemli kaynak olan "bilgi"yi saglar. Bu nedenle gazetecilerin 

olmadlgl bir ortamda demokrasiden soz etmek gii<;:tUr. 
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"Demohatik hukuk devleti, gilcilni.i vatanda~lann ozgi.ir iradesinden alIr". 

Toplumu olu~turan bireylerin kamuoyuna saghkh katll1l11l dogru bilgilendirilmelerine 

baghdu. Bu baglamda, bi.iti.in ozgilrliik<;:il hukuk devleti yapllamnalannda; lilke i<;:inde 

ve dl~l11da olu~an olaylara ili~kin dogru, ger<;:ek ve zamanh haber alo~l kamuoyunun 

saghkh i~lemesinde de en onemli unsurlardan birisidir. Aksi durumda, tek yanh ve 

yanh~ haberlerle donatllan bireylerin karar alma ve katlhm slire<;:lerinin saghkh 

olmayacagl a<;:lktu (Bodur, 1997, s.23). 

Demohatik rejimin i~leyebilmesi; kamuoyunun serbest<;:e, hilr ~ekilde olu~masl11a 

baghdll·. Kamuoyu serbest ve hilr ~ekilde olu~amazsa, siyasi katllma isabetsiz olur. 

Se<;:menlerin yurtta ve di.inyada olup bitenleri zamanl11da, dogru, tarafslz haberlerle 

ogremneleri siyasi katlhm ve demohasi a<;:lSlndan son derece onemlidir (Bostancl, 

] 977, s.30). 

Basl11m kamuoyunu olu~turmasl <;:ift tarafh i~leyen bir slire<;:tir. Basl11 bir taraftan 

toplumsal istenci a<;:lklarken bir taraftan da toplumsal ya~aml11 i~leyi~ine yon 

vermektedir. Parlamenter demohasilerde balk kamusal smunlara ili~kin gori.i~lerini 

se<;:im doneminde oy vel111ek, grey yapmak, tophI gosteri yapmak ~eklinde 

gostermektedir. Bu si.ire<;:te ve bu goril~ a<;:Ildama yoIIanmn dl~1l1da halkl11 gori.i~lerini 

a<;:Ildadlgl en onemli kitle ileti~im araCl da basl11du (Bodur, 1997, s.24). 

Kentsel siyasetin saghkh i~lemesi; yerelde ya~ayan bireylerin her tilrlil smun, 

beklenti, ~ikayet ve dil~ilncelerinin yerel yonetimlere zamamnda, dogru, eksiksiz ve 

abartlslz olarak ula~tmlmasl11a baghdlr. Tilm bunlann aktanmmda en onemli ileti~im 

kanah yerel basll1dlr. Ayl1l ~ekilde yerel siyasetin <;:ah~malanndan halkll1 haberdar 

edilmesinde, yapllan faaliyetlerin denetlenmesinde ve ele~tirilmesinde de en bilyilk 

sorul11luluk yerel basma dil~l11ektedir. TUm bu si.ire<;:lerin eksiksiz i~lemesi yerel katlhm 

a<;:lsll1dan son derece onel11lidir. 

KatIlml olgusu, yerel ve ulusal siyasetin 01U~l11aSl ve demokrasinin i~lerlik 

kazanmasl a<;:lsll1dan son derece onemlidir. Yerel basll1 kurulu~lan; yore halkll1111 

ya~adIldan yere ili~kin sorunlanl11, yonetimin uygulamalanna ili~kin fikirlerini 
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a<;lklama ve aktarmada gorev alIr. Bu stire<; demohasinin i~leyi~i a<;lS111dan onem ta~l1"" 

Bu nedenle yerel halk111 katIlllTI1m geli~tirici ve te~vik edici yontemlerin OlU~tllrulup 

yayg1111a~tmlmasl gerekmektedir (Yllmaz, 2004, s.112). McLuhan'a gore (Aktaran 

Yllmaz, 2004, s.l13); ileti~im teknolojilerinin geli~mesi, enformasyon hlZ111111 mimaSl 

ve elektronik <;agl yoksullann seslerini duyurmasnll saglaITI1~, siyasal katllnTI1 

desteklemi~tir. Bu dogrultuda yerel bas111111 yeni ileti~im teknolojilerinden yararlanmasl 

yerel siyasette katlhm olgusllnll geli~tirecektir. 

Atabek ve Dagta~ da (1998, s.87), sivil topluma ge<;l~ stirecinde ozellikle 

yU1ita~hk haklanmn ve katIl1111cl sivil demokrasinin geli~tirilmesinde kitle ileti~im 

ara<;lanm en onemli dinamikler olarak tammlarlar. Buna gore: 

Sivil toplul11un sesi, her yerden yok l11edyada yansll11aktadn". GOncel ya~al11da, sivil tOpllll11 bir 

ozel orgUtleni§ler alanlIll kapla11laktadlr. Bu ozel orgOtleni~ler alalll ise salt ekono11lik yapl ile 

ilgili degildir. Modern ya~a11l aylll zamanda belirli kOltUrel, sosyal ve politik amaylar 

dogrultusunda yeni bir dOnya gorO~Oyle, yeni bir siyasal davralll§ ahlaklyla, etik ile dUzeni 

sUrekli olarak donU§tUrmeyi de gerektirlllektedir. Sivil toplum, bll yeryevede, Gramci'nin 

degi~iyle, bir "ozel hegomanya aygltl niteligini ta~111laktadlr. ideolojik ve kUltUrel platfor11lda en 

onelllii yeri alan siyasal paIiiler ya da sendikalar ve dernekler gibi ozel 5rgUtierin yalll Slra, 

gazeteler, dergiler, radyo, televizyon ve bir butUn olarak llledya, bll Ost yaplIllIl yeniden 

Olu§ulllunda one11lli i§levler Ustlen11lektedir. 

Gerek devletin, gerekse toplumun demohatikle~tirilmesi siirecinde medyaya ayn 

bir onem atfettigi gozlemlenen Murdock'a gore (Aktaran Atabek ve Dagta~, 1998, 

s.90): medyan111 demohatik bi<;imde i~leyebilmesi i<;in biliakIm on ko~ullar soz 

konusudur: 

1- ileti§i11l siste11lleri Yllrtta~lann baglIllslz, bireysel ve siyasal seyi11llerinin yapabil11leleri iyin 

gerekli bilgiyi saglamalIdlr. Ka11lusal ve bireysel kUr1l11llara ili~kin sorunlan yor1111l, tartl§ma ve 

degerlendirl11e iyin kulla1111abilir hale getirmek ozellikle 5nemlidir, 

2- Medya gOncel olaylara ilgi gostermeli ve dUnyada olup bitene ili~kin dolu, ye$itli gorU$leri 

iyeren geni$ bir bilgi sllnmaii ve hem bireysel hem de kolektif gorU~leri g5z onOnde bllll1ndllran 

bir bakl~ aylSI yaratmalIdlr, 



3- Fikirlerdeki, gtirU~lerdeki, yorumlardaki bilgideki ve tartI~malardaki "<;ogulculuk" U<;UncU tin 

ko~uldur. Bu ise olabilecegince <;ok ve geni~ bi<;illlde gtirU~lerin ileti~illlsel sisteme eri~illl 

saglamasllll ifade etlllektedir, 

4- Son olarak bi<;imdeki forlllatiardaki ve kUltUrel ifadelerdeki <;ogulculuk cesaretiendirillllelidir. 
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Yerel baSlll farkh yapl ve kiiltiirdeki insanlann bah~ a<;llannlll yansltIll11aS111da 

araclhk ederek medyan111 del110hasiye kathlannda ',<;ogulculuk" ilkesinin yerine 

getirill11esine araCl olur. Yoresel, ya~al11sal, ki.iltiirel farkhhklar yerel bas111 taraf111dan 

tel11sil edilir. 

Bostancl (1977, s.3l), demohatik kahhm sUrecinde hem yerel hem de ulusal 

olarak kamuoyunun olu~maslllda yerel gazetelerin onemine i~aret eder. Ozellikle yerel 

katllll111n yerel basmdan ayn dU~iinUlemeyecegini vurgulayan Bostancl, se<;imler 

sonraslllda da yerel yonetimlerin denetlenmesinde yerel bas1ll111 etkili bir ral oynadlg1111 

belirtmektedir. 

BUl·ada gozden ka<;mlmamasl gereken bir nokta da yerel bas111 ile demokrasi 

aras111da ili~ki kurarken soz konusu yerel bas111 kurulu~lann111 bagul1s1z olup oll11adlgll11 

sorgulal11ak gerekliligidir. Yllmaz (2004, s.l09) yerel basm kurulu~lann111, ekonol11ik 

anlamda bag1ll1s1z ve kamu <;lkarlanm hedef alan bir yaYlllclhgl kurgulayabildigi siirece 

demokrasinin giivencesi olabileceklerini vurgular. 

3.3.2. Temel Ozellikleri A~lsmdan YereI Basmm Onemi 

Yerel bas1ll111 temel ozellikleri ~oyle ozetlenebilir; yayul1landlgl bOlgede ya~ayan 

bireylerin sorunlanm ve bu sorunlar kar~ls111da iiretilebilecek <;oziim onerilerini 

giindeme getiren, halk ile yerel ve merkezi yonetim aras111da ileti~imi saglayarak koprii 

gorevi goren; aynca yerel diizeyde kamuoyunun olu~mas111a katl(1 saglayarak, yerel 

yonetimleri ele~tirerek ve denetleyerek demohasiye onemli katkIlarda bullman, kamu 

ad1l1a ve kamunun <;lkarlan i<;in yerel diizeyde miicadele veren yaY1l1 organlandIr. TUm 
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bunlara ek olarak yerel basm yaygm; basma malzeme saglar ve bu yonUyle de ulusal 

dUzeyde de son derece onemlidir (Girgin, 2001, s.161). 

"Anadolu iilkemizin temel ta~ldlr. Anadolu'nun gen;eklerini bilmeden i.ilkeyi 

yonetmek ne ise, onu ya~amadan gazetecilige ba~lamak da aym ~eydir". Y erel basm 

hem haber hem de eleman anlammda yaygm basmm ta~radaki en onemli destek<;isidir. 

Ba~ta ekonomik ve teknolojik sorunlar olmak Uzere bUyUk bir ya~ama miicadelesi 

vererek ayakta kalmaya <;ah~an yerel basm kurulu~lan gazetecilik okulu gibidir (U<;ar, 

1997, s.33). 

Vural (1990, s.242) da yerel basmm yore halh i<;in onemli olu~unu bolge halloyla 

i<; i<;e olmasma ve bolgede geli~en olaylara yakm olmasma baglar. Yerel basm bolgeyi 

ve bolge hall(1m iyi tamr. Yerel halk da kendi gazetesinde kendini bulur ve kendisiyle 

ilgili her ~eyi yakmdan izleyebilir. Yerel basm hall.;: adma yerel yonetimleri 

denetleyerek de onemli bir misyonu yerine getirir. 

3.4. Yerel Kamuoyu 

Yerel kamuoyu; tlph yerel basm gibi daha lokal ol<;i.Uerde ger<;ekle~en, belirli bir 

yore ile sllmh konularda, 0 yorenin halkmm Oliak kanaatleridir. Yerel kamuoyu ba~hgl 

altmda oncelikle kamuoyu kavraI11l ve unsurlan, sonras111da kamuoyunun yerel dUzeyde 

olu~umu daha sonra da yerel bas111111 kamuoyu olu~umuna katl(1S1 ele almacaktu. 

3.4.1. Kamuoyu Kavraml Ve Unsurlan 

"KaI11llOYU, belirli bir zamanda, belirli bir taIil~mah sorun kar~ls111da, bir sorunla 

ilgilenen ki~iler grub una ya da gruplanna hakim olan kanaattir; ancak bunun kendisini 

etkin olarak duyuran kanaat oldugunu da eklemek gereklidir" (Kapani' den Aktaran 

YUksel, 2007, s.572). 
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Kal11uoyu; "Belli bir tmil~l11ah sorun kar~ls111da bu sorunla ilgilenen ki~iler 

grubuna veya gruplanna hakil11 olan kanaattir". S6zU edilen "hakil11 kanaat"in nasIl 

olu~tugu ve olu~mas111da hangi faktorlerin etkili oldugu onemlidir. Bu konudaki iki 

onel11li unsur; niceliksel yokluk ve yogunluk yani niteliktir. Kamuoyu "yogunlugun 

kanaati" gibi algllamllas111a kar~111 yogunluk ve aZ111hg111 kmlaatlerinin etkile~il11i sonucu 

etkin olan kanaattir (Tutkun, http://www.caginpolisi.col11.trl28/27-28-29-30.htl11, 2008). 

Albig' e gore (Aktarml Atabek ve Dagta~, 1998, s.212); kal11uoyu kar~lhkh 

etkile~imler sonucunda Oliaya Ylkar. Toplul11da herhangi bir konuda olu~an egemen bir 

kanaat vardu anacak bu kanaat duragan degildir ve azmhklann fikirlerinin de etkilerini 

ta~lr. Azmhk ve yogunluga ait fikirlerin etkile~imi hakim kanaati ~ekillendirmektedir. 

Bekta~ (Aktaran YUksel, 2007, s.574); serbest bir kamuoyunun, fikirIerin 6zgUrce 

yaYllabildigi tartI~llabildigi bir ortamda, "haberle~me ve ifade ozgUrliikleri ba~ta olmak 

Uzere tUm temel hak ve ozgUrlUklerin saglandlgl bir hukuk dUzeninde" 

geryekle~ebilecegine vurgu yapar. 

Kal11uoyunun olu~abill11esinde "Oliam" onemlidir. (:iinkLi kanaatler toplumsal 

ili~kiler ve etkile~imler sonucu Oliaya yIlcarlar. Toplumsal ileti~im sUrecinde 

ki~ilerarasl, gruplar m"aSl ve kitle ileti~im araylan araclhglyla saglanan ileti~im sUreci 

sonucu Oliaya ylkan kanaatler kamuoyunu olu~turur (Atabek ve Dagta~, 1998, s.215). 

Wilcox (Aldaran Yalyll1dag, 1996, s.22-23) kamuoyunun ozelIiklerini ~oyle 

sualar: 

- Kamuoyu toplumun tUmUnU ya da belli bir kesimini etkileyen olgulara (olaylara olu;;ull1lara) 

kar;;l «ok duyarlIdlr, 

- C;ogunlukla kall1uoyu, olgulann ortaya «lkll1aSllldan onceld sUre«lerle ilgilenll1ez, olgu ortaya 

«lktlktan sonra ona tepki gosterir, 

- Olgular kall1uoyu olU$11laSllll hareket ge«irir. insanlar bir sorunun varlIglllIll fariona 

vannadiidan sUrece, konuyla ilgilenll1ezler ve bir gorU;; olu$turll1azlar. Sorunun farkll1a 



vanimasl ve Uzerinde tartl~1l1alar yap1l1l1asl sorun Uzerinde gorU~lerin aC;lkl!k kazan1l1asl ve 

c;ogunlukla bir gorU~ birligi olu~tur1l1a sonllcunu yaratlr, 

- <;ok one1l11i tUrde olgular ka1l1uoYllnun gec;ici olarak bir a~m uc;tan otekine kaY1l1asl sonucuna 

yaratabilir. GorU~ ve tavl1' al!~larl11 olgllnun tUm yonlerine ili~kin olarak aC;lk kanaatlerin 

belirginle$111esine kadar kararl!l!k kazan111asl beklenemez, 
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- KamuoYll ba~anlann odUllendirilmesinde yava~ a111a hatalarm ele~tirilmesinde c;ok hlzl! tepid 

gosterir. 

3.4.2. Yerellik, Kentlilik Bilinci Ve Kamuoyunun Yerel Diizeyde Olu~umu 

Bir sosyal felsefe ilkesi olarak yerellik ilkesi toplumsal ve siyasal ya~amm her 

alanmda bireye ve bireye yakm alt dHzeylere oncelik verilmesini ongorHr (Canatan, 

2001, s.38). 

Asiliskender (2004, s.86), "yerellik" ile kentlilik bilincinin temelindeki "mekan" 

kavranll arasmdaki ili~kiyi ~oyle aylklar: 

Yerli olmak, llZlln sUre mekanm s1111r1an dahilindeki her $ey ile etkile~im iyinde Uretmek, 

sisteme dahil olmak demektir. Aidiyet kavra111I deneyimle ili~kilidir. Deneyim, davranl~1 

yoneten, ifadelendiren ve $ekillendiren i~aret-anlam ili~kisine dayanan bir sistemdir. 

Ya~an1111~l!k ve bellek ile ilgilidir. DolaYlslyla mekansal aidiyet, birey ic;in onemli bir kimlik 

tanl1nlamasldlr. 

Ortak mekan iyinde ya~ayanlann birlikteligi, aidiyet kaVraI111111 dogurur. Mekan 

fiziksel ozellikleriyle aidiyetin sllmlan111 belirleyen en belirgin dHzenlemedir 

(Asiliskender, 2004, s.74-75). Kentlilik bilinci de bu aidiyet duygusunun ve bireyin 

"kendi" gibi olanlar ile Oliak ya~am sHrdi.irme isteginin bir HrUnUdUr. 

Tarih boyunca kentler demokrasinin, yerelligin ve katIl1l111n kendini en fazla 

duyurdugu yerler olmu~tur (Olm1en, 2003, s.18). Barthes (Aktaran Asiliskender, 2004, 

s.76) da kenti bir soylem olarak gormektedir. Bu soylem, 0 kentte ya~ayanlarca 

konu~ulan tek dildir. Birlikte ya~ayan bireyler, Hzerinde ya~adIldan toprak ile uzun 

yIllar boyunca kurduklan kar~Illkh etkile~im ile 0 yere ve 0 topluma ait oznel degerler 
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olu~tururlar. Kentler, bireysel kimligi banndlran ve toplumsal ileti~imi saglayan 

elemanlardlr. 

<;ukuryaYlr (2000, s.212); demokrasinin saghkh i~lemesi aylsll1dan siyasal 

katlhmll1 oncelikle yerelde geryekle~tirilmesi gerekliligini vurgular. Del110hasinin 

temelini olu~turan diyalog kiiltih"iiniin diger bir deyi~le ileti~il11 ve etkile~imin oncelikle 

yerel alanda saghkh i~lel11esi gerekir. 

Kentlilik bilincinin Oliale mekan payla~lml ve aidiyetle ili~kisine benzer biyil11de; 

Oliak l11ekan payla~1111l ortak bir iklil11i, yel11ek yel11e ah~kanhklanl1l, ya~al11sal ve 

ki.ilti.irel degerleri payla~l11ak, sonuy olarak benzer balo~ ayllanna sahip olabill11ek 

anlal111l1a gelir. 

Bodur (1997, s.40) da yerlilik ve kentlilik bilincine bagh olarak ki.iltiirel 

farkhhklann l11esajlan anlal11a dHzeylerini ve ~ekillerini de belirleyecegi gorH~Hndedir, 

ayl1l siireyler kal11uoyunun yerel diizeyde olu~umu iizerinde de etkilidir. insanlar 

ileti~il11 iyin ayl1l araylan kullansalar bile bu araylann ki~iler Hzerinde yaratacagl etki 

ayl1l oll11ayacaktlr. Aym mesajlara maruz kalsalar bile algIlamalan ve tepkimeleri farkh 

olacaktlr. Bu farkhhkta egitim, kiHti.ir gibi farkhhklann yam Slra ya~al1llan yere bagh 

olarak geli~en algllama farkhhklan da etkilidir. 

Yerel basll1ll1, 0 kentte ya~ayan bireylere "ya~ayan yer" duygusunu ve ya~adlgl 

yerin bir paryaSI olma dii~iincesini kazandmr (Vural, 1998, s.155). 

Y llmaz (2004, s.129-130) yerel basll1Il1 kentlilik bilincinin olu~l11asIl1a yonelik 

yapl11aSl gerenleri ~oyle slralar: 

-Yerel baslIl gerekli kent alt yapIlannl oturtarak kenti baYllldlrla~t1racak ve gLizelle~tirecek 

belediye dLizeyinde etkili bir yerel yonetimin dogranllSlIl ve i~lemesini destekler. Habercilik 

yaparken bu konu dogrultusunda titiz bir ~ekilde takipr;ilik yapar, 

- Yerel baslll kent mekalll ve kent hizmetlerinin durul1luyla ilgili sorunlar ve kent sakinlerini bu 

konudaki dLi~Unceleri hakkll1da hakkll1 da dU~Unceler olu~turup yaYll1cIlilc yapar, 



- Y ere 1 bas III kenti 0 Ill~tllran bUWn top Illlllsal grup lara kent hayatllllll varllgllll gosterllleye 

yall~lr. Kentlilerin ortak giri~illlierin ve ya~allla biyilllierine Vurgll yaplllalldlr. Bllnlln iyin kentin 

ekonolllik kalklllmasl iyin kentsel potansiyeli harekete geyirir. Yeni bir kentsel hayatlll 

modernle~me politikalan dogrultllsllnda Olll~lllaSllla yonelik yaYlll politikalan geli$tirir. 

Boylelikle birbirinde bolUnmU$ farkll topllllllsal gruplarlll ortak bir kentlilik bilinci altlllda 

birle~ip kendilerini ifade etmemelerin saglar, 

- Yerel baslll kentlilerin yerel siyasete katIllp taleplerini dile getirlllesini destekler ve bll 

potansiyeli oliaya ylkaracak bir yaYll1clllk anlaYl$1 geli$tirir. Bllnlln iyin gazete sUtllnlarmda 

ele~tirici bir gozle yerel yoneticilerin llyglllal1lalanm toplullla aktanr. GUnlUk ya~alll, yerle~llle 

$ekli, kentin sllndllgu olanaklar hakklllda verileri kentlilere Sllnar. Unlltlllamak gerekir ki 

kentlilik bilinci ve yerellik anlaYl~l, toplulllsal yatl~l1la ve uYll$mazllklann a$lllp kentsel alan Ian 

dl~ma itilllli$ grllplann kente entegre edill1lesiyle IllUlllkUndUr, 

- Kent problemlerini gUndel1le getirirken hiybir ylkar grubuna dayanlllaYlp direk olarak 

kentlilerin taleplerini Illerkeze alan bir yaYll1cllIk anlaYl~1 geli~tirir (YIIl1laz, 2004, s.129-130). 

3.4.3. Yaygm Ve Yerel Basmm Kamuoyu Olu~umuna Katklsl 

30 

Dinc;kol (2008, s.ll), demokrasilerde kanaatlerin bic;imlenmesinde ve 

duyurulmas111da bas111111 one mine vurgu yapar. Tocqueville (Aktaran Dinc;kol, 2008, 

s.ll) ise bireylerin inanc;lanmn ve di1~Uncelerinin siyasal ya~amda duyurulmas111da 

bas111111 son derece onemli oldugunu belilierek, bas111111 yalmzca politik dU~Unceleri 

etkilemekle kalmadlg1111, ki~ilerin dU~Uncelerinin, tore ve yasalann degi~mesine de etki 

ettigini soyler. Tocqueville, bas111da c;ogulculugu demokrasi aC;1S1ndan yararh gorUr. 

Buna gore bas111, kamuoyu olu~turma i~levi ile siyasal katrlma oramm mitu' ve boylece 

yoneticileri denetleme i~levini de gerc;ekle~tirir. 

~entiirk (1997, s.88), bash gruplanyla beraber kamuoyunu olu~turan diger 

kamusal topluluklann da gorU~ ve kamlanm duyurabilmek ve bunlara bir yanslma 

alabilmek ic;in bas111 organlanna gereksinim duyduklanm soyler. 

Kamuoyunun saghkh olu~abilmesi aC;lS111dal1 bilgi kanallanml1 aC;lk olmas111111 

onemi bUyUktLir. Diger tLim kitle ileti~im arac;lan gibi yerel bas111 kurulu~lan da 
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dH~Hncenin olu~maSl slrasmda gerekli bilgiyi ve etkile~imi, dH~Hncenin payla~Ilmasmda 

aktamm ve ileti~imi saglar. 

\=ukuryaYlr (2000, s.212) ise katlhm yollannm aylk tutulmasmm demokrasi 

aylsmdan gerekliligini ve bu sHreyte ileti~imin onemini ~oyle ayIldar: 

KatIlnn yollannm a<;:lk olmasl, yurtta~1 ciddiye al1l1ak anla11lma gel1l1ektedir. Ege1l1enlik halka 

dayandmldlgma gore, olasl her tUrlU yontemle hal kill dU~Uncelerinin ogrenil11lesi ve 

degerlendiril11lesi anayasal bir zorunluluk olarak kar~111l1Za <;:Ikar. Kentsel ya~am kalitesinin 

iyile~tiriI11lesi, yerel dUzeyde allllan kararlarlll ger<;:ek<;:i hiz11letlere donU~ebiI11lesi, katIll1n 

kanallannm a<;:lk tutul11lasl ve <;:ogaltIlmas11la baglldlr. ileti~im devrimi, gLinUmUz toplu11luna her 

konuda bir tal(Jm kolayllklar sagladlgl gibi Yllltta~-yoneti11l ili~kilerinde de kar~Il!l<l1 i~birligini 

saglayacak one11lli olanaklar sunmaktadlr. 

Vural (1990, s.242), i.ilke diizeyinde yaYlmlanan gazetelerin olu~turdugu ve i.ilke 

geneli yeryevesinde yer aldlgl iyin iHke basml (ulusal basm) olarak nitelendirilen bas111 

kadar, bulundugu ~ehir ya da bolgede yaYlmlanan ve daha dar geryevede ele al111dlgI 

iyin "yerel bas111" olarak nitelendirilen bas111111 da HIke sorunlar111111 yoziimiine, diyalog 

Oliam111111 saglanmas111a, toplumsal ya~ama katkIlan ve kamuoyu giiyleri oldugunu 

vurgular. 

Ozellikle yerel kamuoyunun 0lu~mas111da en onemli ileti~im araCl yerel bas111dlr. 

Yerel basm yerel diizeyde meydana gelen olaylann iletimini saglar, yerel hall(1 

bilgilendirir ve yonlendirir. Kamuoyunun olu~umu iyin gerekli olan "etkile~im"in 

onemli bir klsml yerel bas111 organlan tarafmdan geryekle~tirilmektedir (Vural, 1999, 

s.111). Yerel yonetimlerin yah~malannm kamuoyu adma izlenmesi ve denetlenmesinde 

de yerel bas111 son derece onemlidir. Yerel bas111 yerel yonetimlerin faaliyetlerini halka 

duyurur, halkm tepkilerini ve isteklerini ise yonetimlere aktanr (Ank, 2002, s.Onsoz). 

Girgin' e (2001, s.167) gore de yerel bas111111, yerel diizeyde kamuoyunu 

olu~turmaya katkJ glicii yiiksektir. Bunun en temel sebeplerinden birisi yerel basm; 

kendi kenti ya da bolgesinin kurumlanm, kiiltiiriinii, aydmlanm, uzmanlanl11, 
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yoneticilerini, siyasetyilerini, ekonomistlerini, ileri gelenlerini one yIlmliH, bu ki~ilerle 

iy iye geymi~ bir yaYllnClhk yabaS1 iyindedir. 

Kamuoyu kendisine yonelik, kendisini ilgilendiren haber ve yorumlar diizeyinde 

yerel bas111 ile ilgilenmektedir. Yerel bas1111 kendine yak1l1 buldugu, bu araylar vas1tasl 

ile kendini ifade edebildigi oranda bu araylann verdigi mesajlardan etkilenme ve bu 

mesajlan kabullenme diizeyi de alimakta ya da eksilmektedir (Vural, 1998b, s.18). 

3.5. Yerel Basmm Gorevleri 

ileti~im kuramClSl 0 'N eil' e, (Aktaran Ozsever, 2004, s.29) gazeteciligi "dogruyu 

soyleme" meslegi olarak tal1lmlanmaktadlr. "Gazeteci toplumdaki olaylan nesnel bir 

biyimde aktarmak, vatanda~lan dogru bilgilendirmek ve ele~tirel nitelikteki yU1ita~lann 

yaratIlmas1l1a katloda bulunmak goreviyle kar~l kar~lya bulunmaktadlr." Gazeteci 

kamuya kar~l gorevlerini gerektigi gibi yerine getirdigi siirece "dogruyu soyleme" 

mesleginin kurallanl1l da yerine getinni~ olur. 

BiilbUl ( 2001, s.42), baS1l1111 gorev ve i~levlerini ~oyle slralar: haber vermek, 

bilgilendirmek, ayd1l11atmak, bilinylendinnek, yonlendi1111ek, egitmek, denetlemek, 

elqtirmek, eglendirmek, dinlendirmek, hakemlik etmek, yonetimle yonetilenler 

aras111da koprii i~levi gormek, parlamento ile halk aras111da baglantl kurmak, 

demokrasiye katklda bulunmak, reklamlanyla ekonomik ya~ama yardlmcl olmak ve 

uluslararasl ileti~imi saglamak. 

Bilindigi gibi baS1111l1 temel gorevleri; haber verme, denetim ve ele~tiri, egitme ve 

eglendirme, kamuoyunu aylklama ve olu~turma olarak slralanmaktadlr. 

Kitle ileti~im araylan, insanlan yevrelerinde olup bitenlerden haberdar ederek 

diinyaY1 tal1lmlamaya yah~maktad1r1ar. Bunun yam Slra insanlann ye~itli sorunlannm 

yoziimlenmesine de yard1mcl olmakta, eglence gereksinmesini de kar~11amaktadu. 
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Ekonomik anlamda ise sablan mallann tamtu111111 da bUyUk ole;:Ude Ustlenmi~lerdir. 

"Gazeteler, dergiler, radyo ve televizyon ister gazeteciligin temel i~levi olan haber 

verme i~levini gorsUnler, isterse eglendirsinler, isterse reklam yapsmlar, kitlelerin bir 

bakIma gozLi kulagl olmak durumundadlrlar." (Tokgoz, 2000, s.86-87). 

<;ukurova Gazeteciler Cemiyeti Yerel Basll1 KurultaYl Ekonomik Sorunlar 

Komisyonu Raporunda (1992, s.9-10) Anadolu basmm Ue;: temel gorevi ~oyle 

slralanmaktadlr: 

1- «amu hizmetIerini sagI !lelI ve dogru bic;imde haIka duyurmak ic;in devIet yurtta~ i~birligi 

iIi~kisini sagIamak ve devam ettirmek 

2- YereI yonetimIe yurtta~ iIi~kiIerini dUzenIemek ve yapJlan hizmetIeri kamu adma denetIemek 

3- UIusaI iradenin dogru ve isabetIi teceIIisi ic;in demokrasi terbiyesini yerIe~tirip kokIe~tirmek. 

irvan'a (2003, s.77) gore "gazetecinin en onemli 111lsyonu kamunun bilme 

hakkma hizmet etmektir". <;Unkli diger tUm gorevlerin gere;:eklqebilmesi "bilgi"ye 

baghdlr. Biilbiil (2001, s.41-42), kitle ileti~im arae;:lannda yer alan bazl haberlerin 

kamuoyuna belirli olaylan duyurmaktan ba~ka kamuoyu olu~turmak e;:lkar ya da baskl 

gruplan111 taIil~mah konularda hakemlige e;:agmnak anlamma da geldigini soyler ve 

boyle bir hakemlik gorevini "yeterince bilgi edinme" ile ili~kilendirir. Buna gore 

oncelikle yapIlmasl gereken, toplumu olabildigince aydmlatmak ve bilgilendirmektir. 

Demirkent (2000, s.407) ise bilgilendirmenin ozgUrlUk ve sorumluluklar 

e;:ere;:evesinde gere;:ekle~mesinin onemine vurgu yapmaktadlr. Buna gore gazeteci, 

gazeteciligin bir imtiyaz degil gorev oldugunu unutmamahdlr. Bu kamusal gorevin 

yerine getirilmesinin bazl ko~ullan vardlr; haberler ozgUr olabilmeli, bunu engelleyen 

unsurlar ortadan kaldmlmah, haberin dola~masl saglanmah, tekelle~me onlenmeli, 

e;:ah~anlara i~ gUvencesi verilmeli, i~ denetimi gere;:ekle~tirilmeli, haberin kaynagma 

ula~lln ie;:in tUm engeller ortadan kaldmlmahdH. 
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3.5.1. Haber Verme Gorevi 

Hayatlanmlzl siirdUrmek, kendimizi korumak, sosyal baglar olu~turmak, doshl 

dii~mam aymnak i<;in haberlere ihtiya<; duyanz. Kovach ve Rosenstlel (2007, s.12)' e 

gore gazetecilik toplumun ihtiyacl olan haberleri saglamak i<;in insanhk taraf111dan 

geli~tirilmi~ bir sistemdir. 

Philip Schlesinger (Aldaran <::aph, 2002, s.79)'a gore; haberin toplumsal i~levi, 

olaY111 ge<;tigi mekanda bulunmayanlar i<;in ger<;egin yeniden kurulmasl ve 

sunulmasldlr. Bu tammdan yola <;lhldlgmda, gazeteciligin temel i~levinin etrafta olup 

bitenleri dogru ve eksiksiz olarak saptaylp kamuoyuna duydurmak yani "haber vermek" 

oldugu soylenebilir. 

Biilbiil (2001, sAl)' e gore de bas111111 temel gorevi haber vel111ektir. Haber verme 

gorevi diger gorevlerini de yerine getirmesinin temel ko~uludur. Yani haber vermek 

i~levi bas111111 aym zamanda hem kamusal hem de sosyal gorevidir. 

Girgin (2001, s.141-142) de, bas111111 "en temel i~levi" olarak gordiigU "haber 

verme"nin onemini ~oyle a<;Ildar: 

Boylelikle de bil'eyi ic;inde ya~aniian c;evl'e, toplUIll, Ulke ve de uluslal'al'asl ol'tamdaki geli~en 

olaylal'a ili~kin aydll1latarak, onun, kanaatlel'ini sUl'dUl'mesini, gUc;lendil'mesini ya da 

degi~til'mesini saglamaktlr. Bunu gel'c;ekle~til'menin temel ko~ulu, oncelikle bil'eyin bilgi 

edinme, habel' alma, ozgUl'ce dU~Unl1le hakkll1l kullanabilmesidil' (Girgin, 200 I, s.141-142). 

<::ukurova Gazeteciler Cemiyeti Yerel Bas111 KurultaYl Yasalar ve Yerel Basll1 

Komisyonu Raporunda (1992, s.62) da "yerel gazetelerin asli i~levi bolge sakinlerine 

bolgelerinden yorelerinden haberleri slcagl slcag111a aynntlh bi<;imde sunabilmektir" 

a<;Ildamasl yer almaktadIr. 
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3.5.2. Denetim Ve Ele§tiri Gorevi 

<;agda~ demokrasilerde gazeteciler, "toplum adma toplumu denetleyen bir kamu 

denetyisi konumundad1rlar". Gazeteciler kamuoyunun bagm1s1z temsilcileridir. Bu 

bakImdan da bas111, yasama, ylirUtme ve yargmm yamnda dordlincli bir gUy olarak 

kabul edilir (Tokgoz, 2000, s.97-98). 

Demokratik yonetimlerde; yanh~lan beli1iip dogruyu ve iyiyi gosteren geli~tirici 

ele~tiri ile demokrasi i~lerlik ve gliy kazamr. Bas111 toplumda ya~ayan bireylerinin, 

ele~tirilerine sozci.illik yapar. Aym ~ekilde, toplumsal ya~am iyindeki kurumlann 

birbirlerini denetlemeleri ve ele~tirmesi demokrasinin ya~at1lmas1 ay1smdan son derece 

onemlidir. Ozglir ve bagm1s1z basm; demokratik parlamenter yonetim biyimine sahip 

iilkelerde, en onemli ve etkili denetim orgam olarak kabul edilmektedir (Bodur, 1997, 

s.24). 

Demokrasilerde ozglir basm hliklimet lizerinde bir gozlemci gibi yah~arak, 

yurtta~lann temel meseleler hakkmda yarg1da bulunabilmesi iyin gerekli bilgi ve haberi 

saglar. Yam Slra yU1ita~lan farkh fikirlerin ve bakI~ ayIlanmn varhgmdan haberdar 

eden bir forum i~levi gorerek demokrasinin yok sesliligine katkIda bulunur (Uzun, 

2006, s.635). 

Ignacio Ramonet (Aktaran inceoglu, http://www.yasemininceoglu.comI?Page= 

11 &id= 1 54&islem=oku,2008), demokratik yap1lar iyinde iktidann kotLiye 

kullal11lmaS111a kar~l yU1ita~lann ba~vuru mercilerinden birinin medya oldugunu soyler. 

Demokratik oylaman111 sonucu, hliklimetlerin genel oy yolu ile seyildigi ve adaletin hiy 

olmazsa teorik olarak ylirLitmeden bagm1S]Z bulundugu demokratik Ulkelerde bile 

iktidann kotiiye kullal11lmasm111 ornekleri vardu. Toplumlarda Liy geleneksel kuvvet 

olan yasama, ylirLitme ve yargm111 ~a~mnaS1, yal111maSl, hata yapmas] durumunda 

dordi.incli kuvvet olarak medyaya onemli gorevler dli~mektedir. Ramonet bu durumu 

~oyle aylldar: 



Yonetimler toplumun belli bir kesimine zarar veren politikalan Uretme yabaSI iyine girebilirler. 

Boylesi bir demokratik yeryeyede medya ve gazeteciler, bu hak ihlallerini if~a etmeyi, temel 

gorevleri olarak gormU~lerdir. Kimi zaman da bunun bedelini agu' odediler -saldmya ugradllar, 

cinayete kurban gittiler ya da birden bire ortadan kayboluverdiler; bu durum Kolombiya, 

Guatemala, Tlirkiye, Pakistan, Filipinler ve dUnyanm ba~lca yerlerinde hala devam ediyor. i~te 

bu nedenle, Edmund Burke'un deyimiyle, gazetecilikten "DordUncU Kuvvet" olarak soz edilir. 

Toplumsal sorumluluk sahibi medya ve yUrekli bagllTIslz gazetecilerin cesaretleri sayesinde, bu 

"dordUncU kllvvet" masum insanlarm aleyhine veri len adil olmayan, hakslz, yasa dl~1 hatta cinai 

kararlara demokratik biyimde kar~1 koymak, bunlan ele~tirmek ve iptal ettirmek iyin yurtta~lann 

ba~vurdllgu aray oldu. <;::ogu kez soylendigi gibi, sessizlerin sesi oldu. 
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Ozetle bas111111 tel11el gorevlerinden biri olan denetil11 ve ele~tiri sayesinde kal11usal 

ylkarlar da korunmaktadlr. YIll11az (2004, s.115)' a gore yerel basll1, kal11usal y1karlann 

korunl11aS111da yaygll1 basll1dan daha onel111i bir rol oynar. Halka en yakm yonetil11 

biril11i olan yerel yonetil111erin yerel basm tarafmdan denetlem11esi kal11usal yllcarlar 

aylsll1dan onemli bir gorevdir. Bu denetil11 halk adma halk111 ylkarlan dogrultusunda 

yapl1l11ahdlr. 

3.5.3. Egitme Ve Eglendirme Gorevi 

Adlyal11an'da yapllan XI. Yerel Medya Egitil11 Sel11ineri'nde, "Yerel Medya iyin 

Al ternati f AraYI~lar" ba~hkh konU~l11aS111da Bek (http://www.byegl11.gov.trlsel11inerler/ 

adiyal11an-xi/adiyal11an_15.htm, 2008); yerel l11edyanm bilgilendirl11e, egitl11e ve 

eglendirl11e i~levleri arasmdaki bag1 ~oyle ayllchyor: 

<;::evremizde, ya~adIglmlz il<;e ve ilde ne olup bittigini biz yerel medyadan ogreniyoruz. Aynl 

zamanda nasll yorllmlamall1lz gerektigini de medyadan ogreniyorllz. <;::UnkU 0 kadar yok saYlda 

kan~lk olaylar haberler olup bitiyor ki, bunlann hepsini bill1lel1liz, yorlll1llall1aJllIz I11UmkUn 

degil. DolaYlslyla l1ledya bir anlamda, sadece bilgilendirl1liyor. Anlal1l haritalan kuruyor, 

olaylann nasll YorLIll1lanacagml da soylUyor. Liberal ogretide, medyanlll gorevi bilgilendirll1ek 

ve ogretmektir. BLitUn bu eglence prograll1lan, kurll1acalar ise pek onel1lli degildir. Anketler 

araclilglyla ll1edyadan daha yok ne istiyorsunuz diye sordugul1luzda, onlar bilgilenl1lek ve 

ogrenll1ek diyeceklerdir, ama eglence prograllllanlll hepilllizin izledigini de biliyoruz. 

DolaYlslyla konu bu kadar basit degil. Eglence progral1llan liberal yakla~1Il1larda tall1alllen goz 



ardl ediliyor, yani medyanll1 gore vi bilgilendirmek, ama bunun dl~ll1da gorli~ler de var. Biz, 

eglence program Ian aracllIglyla kurmaca dedigimiz diziler, filmier aracllIglyla da aslll1da pek 

90k ~ey ya~lyoruz, onlardan pek 90k ~ey alIyoruz. Bu programlar bizim kimligimize dair ~eyler 

soylUyor. Ornegin, 'Ben kime benziyorum', 'ne olmak istiyorLIm', 'nasIl ya~amak istiyorum', 

'annelik, babalIk ne demek', 'evlilik', 'e~ler araSl ili~ki' ne demek, 'dostluk, daya11l~ma' ne 

demek, yani 'insan insanll1 kurdudur' ideolojisini de iletebilirsiniz bu programlarla tersini de. 

Pek 90k didaktik programla ba~aramayacag1l11Z ~eyi bu kunnaca programlarla ba~arabilirsiniz. 

3.5.4. Kamuoyunu Olu~turma Ve Al;lklama Gorevi 
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Bas111111 genel anlamda kamusal ve sosyal gorevlerinden biri de kamuoyunu 

olu~turmak ve yansltmaktlr (BiUblil, 2001, s.42). BaS111 kurulu~lan toplumsal 

kurulu~lardlr, kamuoyuna baghdular ve kamuoyu yaratmak ve yonetmekle onem1i i~lev 

goriirler (Bodur, 1997, s.6). Bas111111 bu onemli gorevi onu demokrasinin dayandlgl 

gii<;lerden biri konumuna getimli~tir (Bli1blil, 2000b, s.155). 

Kitle i1eti~im ara<;lanm izleme, bireye mevcut siyasa1 diizen ve olaylar hakk111da 

bi1gi verirken siyasal diizene yonelik ta1epleri ve siyasa1 ya~ama katIlmaYl da uyanr. Bu 

ara<;lar aym zamanda toplumdaki oteki etki merkezlerinden, kanaat i<;in ipu<;lann 

iletirler ve sahip1erinin goriWerini yayarlar. Klsaca kitle i1eti~im ara<;lanmn yaY1111an 

kamuoyu olu~umuna geni~ ol<;iide olanak sag1ar. Ozet bir deyi~le bas111 kendi 

biinyesindeki kanaat1er ile kendi dl~111daki <;evrelerin kanaat1erini yansltarak toplumda 

c;:e~itli gruplann kanaatlerinin bildiri1mesini, duyurulmasll11 yayIlmas1111 ve boylece bu 

kanaatlerin hem yonetenler iizerinde hem de yonetilenler iizerinde etkile~im 

sag1amas1111 gerc;:ek1e~tiren bir arac;:tu (Girgin, 2001, s.144-147). 

Tokgoz (2000, s.95) de bas111111, haber ven11e i~levini yenne getirirken aym 

zamanda bazl fikirlerin savunuculugunu yaparak, topluma be1irli yon de fikir degi~ikligi 

getirerek, yeni tutumlann yerle~tiri1mesini sagladlg1111 be1ilimektedir. Boy1ece siyasal 

karar alma yonlinden ikna etmeye yone1erek bazl fikirlerin degi~tirilmesinde, 

~ekil1enmesinde de 1'01 oynamaktadlr. 
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Ozetle kamuoyu ve basm arasmda 9ift yonlii bir siire9 i~ler. Basm kamuoyunun 

hem yansltlclsldlr, hem de kamuoyunun olu~umu i9in gerekli "mecralan(Oliamlan)" 

saglamasl nedeni ile kamuoyunun yaratlclsldlr. Basm kamuoyunu olu~turma ve 

a91klama gorevini yine halk adma yerine getirmeli, 9arpltmalara ve kurgular sonucu 

yal11ltmalara izin vermemelidir. 

3.6. Yerel Basmm SorumluluklarI 

Ozgiir bir toplumda basmm gorevi kamuyu ilgilendiren konularda gergegi 

aramaktlf. Bu gorevin yerine gelmesi i9in kullal11lan ozgUrlUkler sorumiuluklan da 

beraberinde getirir. OzgiirHik kavrm11l sorumluluk kavrammdan ayn dii~iinUlemez 

(Giritli, 1986, s.158). Bilindigi iizere basm, yasama, yiiriitme ve yarg111m yal11nda 

dordiincU bir gU9 olarak kabul edilir. Nasll yasama, yUrUtme ve yarg111111 hukuksal 

siyasal ve sosyal sorumluluklan varsa ayl1l ~ekiide bas111m da onemli sorumiuluklan 

vardlr (TUrkiye Gazeteciler Cemiyeti Yaymlan 43, 1996, s.52). Kamu gorevi goren 

basm111 sorumluluklanl11 yerine getirebilmesinin en onemli kO~Ultl ozgiir oimasidu. 

Sozii edilen ozgUrlUk sadece yasalarla belirlenen ozgiirlUk degildir, ekonomik alanda da 

siyasi iktidarlardan, patronun sadece ticari kazan9 i9in ara9 oim-ak kullal1lmmdan, 

reklam verenlerden, haberin niteligini olumsuz yonde etkileyen rekabetten kurtanlarak 

gazeteciligin ozgiir kIlmmasi gerekmektedir (Uygu9giI, 2004, s.22). 

OzgUrhiklerin kotiiye kullammma ili~kin her alanda oidugu gibi basmda da yasal 

diizeniemeler vardu ancak Melul1et Barlas'm bir filmden aktardigi soz son derece 

anlamhdIr: "Bir iilkede mahkemelerin oimasl adaletin oldugu anlamma geIl11ez. 

Mahkel11eIer adalete bir ~ans tamr." (Aktaran Barlas, 1986, s.52). Bu durumda 

ozgUrliiklerin kotiiye kullal1llmasma km-~I en etkili silah, bu ozgUrliiklerden yararlanan 

ld~ilerin faaliyet ve davral1l~Ianndan duyacakian sorul11luluktur. 

Demir, ozgiirliikier-sorumiuluklar ili~kisini gazetecilik mesiegi a9Ismdan ~oyle 

degerlendirir: 



Ku!?kusuz herkese davranI!?lannl ozgUrce belirleyebilme imkanll1l saglayan bir ozgUrlUgUn 

bulunmadlgl yerde sorumluluktan soz edilemez. Buna kar!?llIk, ki!?iyi yapmaya karar verdigi 

faaliyetlerin sonuylarmdan sorumlu tutll1ama, ozgUrlUgU en telllel boyutlanndan birinden 

yoksun kIllllaktadlr. Bireysel haklar ile hUkUll1ran bUtUnlUklerin haldan arasmda slim yizll1eye 

yah!?llIrken ileti!?illl ozgUrlUgU ile meslek etiginin gereklilikleri birbiriyle uzla!?tll'llabilir. Burada 

gazetecilik ll1esleginin niteligi onem kazanmaktadll'. C;UnkU toplumlar Uzerinde yok bUyUk bir 

gUy olan medyaYI yonlendirenler gazetecilik meslegini icra eden ki!?ilerdir. BlI ki!?ilerin sahip 

oldllklan erdellller veya zaatlar kamllsal bir hizlllet goren llledyanll1 asli i!?levlerine lIygun 

kullal1llabilmesi aylsmdan yok onelllli hale gellllektedir (Demir, 

http://www.byegm.gov.tr/selllinerler/adiyaman-xiladiyall1an_7.htm. 2008). 
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Gazetecilerin halka olan kamusal sorumluluklanm yerine getirebilmeleri i<;in 

ta~nmalan gereken ozellikleri Bill Kovach ve Tom Rosenstlel (2007, s.l5), ~oyle sualar: 

1- Gazeteciligin ilk yUkUmlUlUgU geryek haberdir, 

2- Sadakatle baglI olacagl ilk Illerci halktlr, 

3- OzUnde geryegi teyit etllle disiplini yatar, 

4- BlI Illeslegi icra edenler, konu aldlklan ki!?ilerden ya da olaylardan bagllTIslz kalIllayI 

ba!?armalldu'lar, 

5- Gazetecilik bagll11slz ve yaptll'lml olan bir gozlell1ci gorevi gormelidir, 

6- Kamuoyuna aylk bir ele~tiri ve uzla!?ll1a platforll1u saglall1ahdlr, 

7- Onemli olalll ilginy ve ilgili kIllllak iyin yabalall1ahdlr, 

8- Haberleri kapsamh ve dengeli oranlarda tutmalIdll', 

9- Meslegi icra edenlerin ki~isel insiyatifierini kullanmalanna olanak tanImalIdlr (Kovach ve 

Rosenstlel, 2007, s.15). 

Raglp Duran (2003, s.114-115), gazetecilerin ta~l1naSI gereken sorumluluklan ii<; 

temel ba~hk altmda toplar: 

1- Ger<;ege Kar~l Sorumluluk: Gazeteci ger<;ege kar~l vicdani bir sorumluluk 

duymahdll' ve ger<;ek neyse onu aktarmakla yiikiimliidiir. 

2- Okura/izleyiciye/Dinleyiciye Kar~l Sorumluluk: Gazeteci "kamu adma bilgi 

edinen ki~idir". Bu ayldan gazetecilik kamusal bir gorevdir. Gazetecilik meslegi halk 



40 

i<;in ger<;ekle;;tirildigine gore halka kar;;l vicdani bir sorumluluk ta;;ll·. Bu sorumluluk 

haberin dogru, geryek, tarafslz ve zamanmda aktarnmm zorunlu lolar. 

3- Editore Kar;;l Sorumluluk: Basm kurulu;;lannda da tUm kurulu;;larda oldugu 

gibi bir hiyerar;;i soz konusudur. EditOre kar;;l sorumluluk bu hiyerar;;inin geregidir. 

Bi.ilbiil (200 I, s.37) de gazetecilerin yasalarla belirleml1i;; sorumluluklarmm yam 

Slra ta;;lmalan gereken temel sorumluluklan "Hiyerar;;ik Sorumluluk, Topluma Kar;;l 

Sorumluluk ve Bireysel Sorumluluk" olmak iizere ii<; ba;;hk altll1da toplar ve bunlan 

kIsaca ;;oyle a<;lklar: 

a- I-liyerar~ik Sorumluluk: Sorumlllluk bilinci gazetecinin once kendisinde ba~lamaktadlr. Bu 

nedenle de yall~acagl basll1-yaYIl1 kurulll~llyia etik ilkelerine bagJI ve sadlk kalacagl konusunda 

da anla~mahdlr. 

b- Topluma Kar~1 Sorumlllluk: Baslll toplumun beklentilerine kar~1 da sorumludllr. 

c- Bireysel Sorumluluk: Bireysel sorumllllllglln ozLinde gazetecinin kendi kendine onayladlg1 

benimsedigi ve ozLimsedigi sorumluluk ilkeleri bulunmaktadlr. Bireysel sorumllllllk kaplsllll 

art1k kendi kendine denetim olgllsuna aYl11aktadlr. 

Erciyes ise gazetecilerin ta;;lll1asl gereken sorumluluklann; objektiflik, tarafslzhk 

ve dogruluk, ozel <;lkarlara §Jet olmama, ozel <;Ikarlar pe;;inde ko;;mama, toplumsal 

deger ve birikimlere sayglh olma, insanlann din!, siyas! veya milli deger ve tercihlerine 

kar;;l sal dugan tutum ve davram;;lardan ka<;1l1l11a, ki;;i ve kurulu;;lan ele;;tiri sllmlanmn 

otesinde kiiyiik dii;;iiriicU veya a;;agIlaYIcI tutum ve davram;;lara girmeme gibi ilkelerin 

yam SIra; medyanll1 gerek tekelle;;me ve gerekse medya dI;;I sektOrlerde hakslz kazany 

ve rekabet Oliamll1a girmesini onleyecek kurallara bagh olmaYl kapsadlgll1I beliliir 

(Erciyes, http://www.dorduncukuvvetmedya.com/miicle.php? sid=1834, 2008). 

Sorumluluklann yenne gelmesinde ortak degerlerin ve yasal diizenlemelerin 

varhgl ;;mitIL Yasal diizenlemelerin yaptmm gUcU yiiksek goriinse de insanlann 

iylerinde ta;;Idlklan ve iyselle;;tirdikleri ahlak ve meslek a;;lo sorlimlulllklann yerine 

getirilmesine en etkili unsurlardIr. 
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3.6.1. Dogruluk- Diiriistliik 

"Gazetecilik dogruyu soyleme meslegidir" (TIlle;, 2003, s.436). Dogruya ve 

kamunun dogruyu ogrenme hakkll1a saygl gostermek gazetecinin birinci gorevidir 

(irvan, 2003, s.60). Basll1 konseyinin 1989' da kabul ettigi Basll1 Meslek ilkelerinin 

altll1Cl maddesi habercilikte dogrulugun ne kadar onemli oldugunu Oliaya koymaktadlr: 

"Soru~turulmasl gazetecilik olanaklan ie;inde olan haberler, soru~turulmakslz111 veya 

dogrululuguna em 111 olunmakslzm yaymlanamaz." 

(http://www.uludagsozluk.com/k/basin-meslek-ilkeleri/. 2008). 

Kaslth olarak uydurma (asparagas) haber yapmak, haberin bazl unsurlanm 

atlamak veya kaslth bir ~ekilde eksik bll'akmak, onemli bilgileri gormezden gelmek, 

haberin dogrulugunu geregi gibi ara~tlrmadan haber yapmak etik kurallarla 

bagda~mamaktadlr (Demir, http://www.byegm.gov.tr/seminerler/adiyaman

xi/adiyaman_7.htm, 2008). 

Amerikan Profesyonel Gazeteciler Cemiyeti'nin 

http://www.byegm.gov.tr/seminerler/adiyaman-xi/adiyaman_7.htm. 

(Aktaran 

2008), 

koydugu ilkelerde 'kesinlik ve nesnellik' ba~hgl alt111da ~u m~eler slralamr: 

1- Gerr;ek en onemli ama<;tlr, 

Demir, 

ortaya 

2- Haber vermede nesnellik ba$ka bir amar;tlr. Bu, ula$maya r;abaladlglmlz bir standarttlr. 

Ba$aranlara saygl duyanz, 

3- Hata ve yanlI$llk ozLir kabul etmez, 

4- Gazete yoneticileri yaYll1ladiidan haberin ir;eriginden tamamen haberdar olmalIdlr. Fotograf 

ve gorLintUler olaYl tam olarak yansltmalI, konuyla ilgisiz ayrll1tlyl one <;I1mrmamalIdlr, 

5- Haber ile gorLi$lerin ar;lklanmasl birbirinden ayn ImalIdl!'. Haber tUm oznel gorLi$lerdell 

aynlIlll$ olma" ve olaYll1 her yonLinLi sergilemelidir, 

6- Gerr;egin bilinr;li olarak <;arpltIldlgl partizan yaYll1cllIk Amerikan gazetecilik ruhuna 

aykmdlr, 

7- Gazeteciler toplumsal olaylar ve kOllular Lizerinde <;ozLimleme, yorum ve yaYll1 yapma 

sorumluluklannl kabul ederler. Ville bu kOllularda soz sahibi oldugUllu bildikleri ki$ilerin 

gorLi$lerini aktarmaYl kabul ederler, 

8. Savunma ya da yazarm kendi yorumlanna aynlan yaziiarda bu durum belirtilmelidir (Demir, 

http://www.byegm.gov.tr/seminerler/adiyaman-xi/adiyaman_7.htm. 2008). 
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"Dogruluk" kavrat11l gazetecilik aylsll1dan haberde aktanlan bilgilerin geryekle 

uyu~masl, geryegi yansltmasl anlamll1a gelir. Ancak irvan (2003, s.59) haber ve 

geryegin ayl11 ~ey 0lmadlg1l11 sayler. Haberin i~levi bir olaya dild(at yekmektir. 

Geryegin i~levi ise gizli olgulan gUn l~lgll1a ylkarmak bu olgulan birbirleriyle ili~kili 

hale getirmek ve insanlann eylemde bulunabilecegi bir geryeklik fotografl 

o 1 u~turmaktlr. 

Kovach ve Rosenstlel (2007, s.40) ise gazetecilikte en onemli yUkLimllilUgUn 

dogruluk ve geryeklik oldugunu kabul etmekle birlikte irvan'll1 dU~Uncelerine pat'alel 

olarak bu kavral11lann 01anakhhg1l11 sorgulat°lar. Kovach ve Rosenstlel (2007, s.43) 

hepil11iz oznel yargIlan olan bireyler oldugumuza gore "geryek" diye bir kavramm 

varhg1l1l11 bile ~Upheli oldugu gorU~i.indedirler. 

Bu gori.i~ler kendi iyinde son derece tutarhdlr ancak; haber metinlerinde "geryek" 

kavranu sorgulal11rken toplumsal olaylann deneysel sonuylar ya da istatistiksel veriler 

kadar yanslz ve yorul11dan uzak yansltIlmasll1m imkanslzhgl goz ardl edilmemelidir. 

Haber l11etinlerinde "geryeklik" ile kastedilen dalm yok, habercinin bireysel degerlerinin 

haber iyerigine olabildigince kan~tmll11aSl ve l11etnin yazlh~ll1da aylkya gorUlebilecek 

yorum ogelerinin en aza indirill11esidir (Arslatl, 2005, s.42). 

3.6.2. Tarafslz ve Objektif Olma 

Gazeteci haberi olu~tururken ve yaYll1larken hiybir tarafa "daha" yakl11 

durmal11aya ozen gostermelidir. OlaYll1 taraf1anndan herhangi birini olumlayacak bir 

tutum, soylem ya da herhangi birine digerinden daha fazla soz hald(l ta11m111aSl bile 

haberin dengesini ve tarafslzhg1l11 dolaYlslyla kamu yaranm gOlgeler. 

Basll1, toplumu kamu yaranl11 ilgilendiren ya da ilgilendirmesi gereken konular 

hakkl11da aydmlatlrken objektif ol111a11 ve geryekleri yansltacak biyimde tarafslz 

davranmahdlr. Medya geryekleri yarpltmada11, eksik bilgilendirmeden kaymarak, 
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nesnellik olyUsline Sadlk kalarak haber vermelidir (ince, 

http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/haber.aspx?id= 350794&yazarid=72, 2008). 

Demirkent (2000, s.270) de tarafslzhgll1 kamu gorevi olan gazetecilik iyin 

onemini vurgular. Buna gore; Toplum adll1a ileti~im yapanlar ozel1ikle tarafslz kalmaya 

gayret etmelidir. ~Unki.l yaptI1dan i~ yok onemlidir. Tek yonlU yaYll1clhk insanlann 

bilgi edinme haklannll1 engellenmesidir. Kaldl ki insanlar ancak l(lsa sUreli olarak 

yamltllabilir ya da kandmlabilir ve insanhgll1 yUzyI11ar boyunca var olacagull akIldan 

ylkarmamak gerekir. 

Gazetecinin tarafslz ve objektif (nesnel) olabilmesi iyin yerine getirmesi gereken 

kural1an Arslan (2005, s.44) ~oyle sualar: 

- Ki~isel inaI19 beklenti ya da deger yargIlannl olaym aktanmllla e~lik edecek biyimde haberde 

kullanmamak 

- Farkh gorU~lere haber iyerisinde e~it oranda yer vennek 

- Haber Uretim slirecinin her a~amasmda kesinlik ve dogruluk ~aIilannl yerine getirmek 

- OlaYI oZUnden saptlrmadan oldugu gibi aktarmak 

- Haberin iyerisine yorumu katmamak ve haber yorum ayll"lmll1l net bir ~ekilde ortaya koymak 

- Tarafslzl@ ve nesnelligi hem olaya taraf olan kaynaklardan bilgi alma a~amaslllda hem de 

taraflann aktardlklanm habere yansltlrken elden blrakmamak 

- OlaYIll iyerisindeki aktOrlere yonelik olasl bir taklm olumsuz duygulann on plam ylkanlarak 

haberin nesnelliginin golgelenmesine izin vermemek. 

Geryeklik kavramll1da oldugu gibi haber de tarafslz ve objektif olmaya ve 

nesnellik kavramll1a ili~kin alternatifbakI~ ayllan soz konusudur. 

Dogan (1997, s.278-280-282) "Oldugu gibi iletilebilecek dl~ bir geryek vardlr. Bu 

nesneli de profesyonel ve sOl"umluluk goreviyle yUki.imlU kitle ileti~imciler iletir", diger 

bir deyimle "ileti~imciler nesnel olarak bir geryegi bize iletirler veya iletebilirler" 

~eklindeki "nesnellik tezini" ele~tirir. ~Unki.i ileti~imde "hangi iletiler seyilecek, 

iletilecek ve hangi on em ve slraya gore sunulacak" sorulan i<;in daha ilk karar 

verildiginde tarafllhk ba~lanll~ demektir. Buna gore: 



insanlll tek bildigi gen;ek kendi bilinciyle bic;:imlendirilll1i~ gerc;:ektir. <;OnkO billlle faaliyeti 

gozlenebilir verilerin bir toplum ic;:erisinde ya~ayan ve bir yer alan insan tarafllldan 

dOzenlenmesidir. insan ileti~illl faaliyetinde dl~ gerc;:ek degil, insan faaliyetiyle Oretilen ve 

toplulll baklllllndan ko~ullal1l111~ belli bir bilgi vardlr. Yani iletmeyi kim yaparsa yapsll1 daima 

yeniden -dOzenleme, taraflllIk vardlr. Nesnellik tezine gore, degerlendirme sadece dl~ dOnyanll1 

tasviri ic;:inde kalIr, ki~isel degerlendirll1eler yoktur. ileti~ill1cinin ilettigi (ornegin haber) dl~ 

dUnyanlll bir olu~umun bir olaYll1 oldugu gibi kj~isel YOfLlll1 katIlll1adan anlatIlll1aSldlr. Sonunda 

ki~isel olll1ayan gerc;:ekler konu~ur; C;:OnkU kitle ileti~ill1ci tarafslzdlr. Bu iddia da yukanda 

beliIttigim nedenlerle aslInda gec;:ersizdir. Diyelill1 ki ileti~imci en bOyUk ahlaksal degerlere 

sahip bir insan olsun, sadece gerc;:ekleri oldugu gibi sunll1a pe~inde 1(Q~an bir idealist olsun, 0 

ileti~imci once kendine yUksek ahlakll1 ve gerc;:eklerin ne oldugunu tanllnlamak zorundadlr ve 

bu tanlll11 yapar yapmaz yanslzlIk ortadan kalkar. Sunum da kesinlikle degeriendirllleden 

bag1l11S1Z veya yanslz olalllaz. Her kelillle, cUm Ie, her resim ve her ill1aj kendi yorull1unu ta~ll·. 

Nesnel ileti~ill1cilik (ornegin nesnel gazetecilik) iddiasl ve bu iddiayla gelen profesyonel 

pratikler dUzeni, ileti~ill1 ll1edyasl sunull1undaki karar verlllede ideolojik yanlll Ustline 6rtii 

c;:ekilmesi ve g6z ardll1a itilll1esidir. En aZllldan kendi c;:I1carlan ve orgUt C;:lkarlanna egell1en bir i~ 

gorll1e bic;:iminin ideolojik c;:en;:evesine uYll1ak zorundadlr. 
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<;aph (2002, s.82) da neyin haber olacag1l1a karar ven11enin bile taraflIllk iyerdigi 

g6rU~Undedir. Kaldl ki gazetecilerin haber yaparken, ele aldIgI konu, ld~i ya da olaya 

y6nelik olarak mutlaka ki~isel deger yargllan hatta onyargllan bulunmaktadlr. Bunun 

daha da otesinde gazeteci, haber ile ilgili olarak kafas1l1da neyin dogru neyin yanh~ 

olduguna dair bir fikir bile olu~tul111U~tur. Ve tUm bu sUreyler gazetecinin dUnya gorU~U 

ve anlaYI~1l1a pm"alel olarak geli~ir. Bu durum bizi biitUn haberlerin subjektif oldugu 

sonucuna dahi ula~tlrabilir. <;aph konuyla ilgili olarak ~unlan soylemektedir: 

Neyin haber oldugu konusu, haberin ic;:erisinde yer alanlann bagiamlarllla gore degi~mektedir. 

Herhangi bir haberde birbirinden c;:ok farkII degerlendirmeler ve yorumlarlll bulunll1aSl c;:ok 

dogaldlr. Bu farkll degerlendirme ve yorumlarll1 olu$turdugu tarallarda yer alan gazetecilerin 

aynl habere yonelik bakl~ ac;:I1an, ele alJ~ bic;:imleri ve soylemleri farkll olmaktadlr. Asllllda 

bunun da otesinde bir konunun yada olaYlll haber olabillllesi medyanll1 C;:lkarlan ve deger 

yargiian tarafll1dan belirlenmektedir. Bir oiaYIl1 ya da konunun anlamII ve onelllii olup olllladlgl 

toplumun siyasal kiiltUrUne siyasal 1c0ItOrUn bic;:ill1lendirdigi ll1edyaya ve gazetecilere bag" 

olmaktadlr. As"nda aylll haberin birbirinden farkII ileti~im arac;:lannda, yani gazete ve 

televizyonlarda bile c;:ok fark" ac;:I1ardan ele all11d@ ve fark" soylemler de kullanIldlgl 

gorOlmektedir (<;aplI, 2002, s.82). 
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Belsey ve ChadwIck (1998, s.57-142-143) ise haberin ~eyleri geryekte oldugu gibi 

sunduguna inmilllaYI "biraz safya" olarak niteler. ~UnkU ~aph'mn dii~Uncelerine benzer 

~ekilde insanlann bir olayla ilgili bilgilerin tLimUne ula~madan dahi bir "ba~lmlgly 

tahmini" oldugu gorU~Undedirler. Bu talllnin ki~ilerin sahip oldugu inany ve 

beklentilere dayamr. "Bu inanylar ki.iltLirel ufkumuzu biyimlendiren onyargIlar 

araclhglyla yorumlammzl "pe~in hLikme" baglar." Buna gore: "gazetecilik nesnel 

olmnaz, yiinkLi gazeteciligin nesnel olabilmesi, bir eylem biyimindeki olaym haber 

olarak aktanlmasmdan once bozulamayacak biyimde yorumlal11m~ olmas1111 gerektirir". 

3.6.3. Haber ve Yorum Aynml 

A vrupa yapmda profesyonel gazetecilerin uygulamasl gereken mesleklerine dair 

ahlaki kurallar arasmda "haber ve yorum ayrum" ilk slrada gelir. Avrupa Konseyi 

Parlamenterler Mec1isi tarafmdan kabul edilen Basm Meslek ilkeleri'nde (Aldaran 

Yliksel, http://www.dorduncukuvvetmedya.com/dkm/artic1e.php?sid=5461, 2008), 

haberin yorumdan aynlmasl gerekliligine ili~kin ~u maddeler yer alIr: 

Madde 3: Gazeteciligin temel ahlftki yilkUllllUlUklerinden birisi, haber ile yorull1 arasll1da 

belirgin bir aynll1 yiziJll1esi ve bunlann kan~tmlll1asllllll onlenll1esidir. Haber geryeklere ve 

verilere dayalJ bilgilendirll1edir. Yorull1 ise, yazanlll, yaymlayal1l1l veya Illedya ~irketil1in 

dU~ilncelerini, inanylanl11 ve ki~isel yargiiarml iyerir. Madde 4: Haber yaY11ll1 geryeklere 

dayandmlmalJ ve dogrulugu ispatlanabilir olmalJdlr. Haberin sunulllunda ve betimlemesinde 

tarafslz davranIlmalJdlr. Haber ba~lJklan ve ozetleri IllUll1kUn oldugu kadar eldeki verileri 

yansltll1alJdlr. 

Son yIllarda TLirkiye medyasmI11 giderek mian oranda haberi yorul11la~tll'dlgl 

gorUlmektedir. Haber ve yorum arasma kesin bir yizgi konulmamaSI haberlerin yanlI 

hazll'landlgl ele~tirilerine hakhhk kazandlrmaktadlr (irvml, 2003, s.62). 

Haberin niteliksel ozelliklerinden dolaYI haberin iyerisinden yorumu tal11al11en 

ylkmil11ak ya da yok saymak mUmkLin degildir. Onemli olan, haber iyerisinde yorumun 

en alt seviyede olabilmesini saglamak ve haberle yorumu net bir ~ekilde ayuabilmektir. 
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Gazeteciler yorumu aylk bir dille yapmah, cilii.ik yonlendirmelere ba~vurmamahdIr. Bu 

aymm okuyucu tarafmdan da kolayhkla seyilebilecek kadar net olmahdlr (Arslan, 

2005, s.45). 

3.6.4. Meslek Slrn-Haber Kaynagma Saygl ve Sadakat 

Gazeteci, haber kaynagl istemedigi ve izin vermedigi mi.iddetye onun kimligini 

aylldamamakia yi.ikUmliidi.ir. Bazl iilkelerde bu yiikiimliili.ik kanunlarla veya isvey'te 

oldugu gibi anayasa ile teminat altma alllU11l~tlr. Gazetecinin i~ degi~tirmesi durumunda 

eski patronuna, i~ yerine ve yah~ma arkada~larma ait sIrlan, devlet Sl1"1"ml, yapllan 

gorevle ilgili gizli hususlan, endi.istriyel slrlan veya ki~isel ozgi.irli.ik alanma giren 

malu"em konulan yaymlamasl veya ba~lca bir yolla ayIldamasl da gizliligin ihlaIidir 

(Demir, http://www.byegl11.gov.tr/sel11inerler/adiyaman-xi/adiyaman_7.htm. 2008). 

3.6.5. Mahremiyet veya Ozel Hayatm GizIiligine Saygl 

Pek yok lUke, ozel hayatm gizliligini kanunlarla teminat altllm ah11l~tlr. Ozel 

hayatm gizliligini Oliadan kaldlracak tek istisna 'kamu yaran'nm bulundugu 

durumlardIr. Vine de kal11u yaran ve ozel hayatm gizliligi aras111daki S11111" dogru 

yizilmeli dir (Demir, http://www.byegm.gov.trlseminerler/adiyaman-xi/adiyaman 

_7.htm, 2008). 

Bll konuda ye~itli lUkelerdeki yasal di.izenlemelerden bazIlan (Aktaran Demir: 

http://www.byegm.gov.tr/sel11inerler/adiyaman-xi/adiyaman_7.htm. 2008) ~oyledir: 

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi tarafll1dan kabul edilen 'Basll1 Meslek ilkeleri'nin 23. 

ll1addesi: "Ki~ilerin ozel hayatlanl1l sakll tutll1a hakkll1a saygl gosterill11elidir. Devlet ile ilgili 

i~lerde gorevli insanlar, devlet i~lerini etkilel11edigi sUrece ozel hayatlannl gizli tutl11a hakkll1a 

sahiptirler. Bu gibi i~lerde gorevli bullll1an insanlar slrf bu yUzden ozel hayatlannl gizli tutma 

hakkll1dan ll1ahrull1 kalall1azlar." derken; ingiltere'de Basll1 ~ikayetlerini izleme KOl11isyonu 

(Basll1 Konseyi XE "TUrk Basll1 Konseyi" \t "Bakll1 Baslll Konseyi" yerine kurulll1u~tur) da 



ozel hayata ili~kin olarak: "Bireyin kendi izni olmakslZm ozel hayatma dilllzatmak ve bireyi bu 

konuda sorglliamak, ozel mekanlanndan tele objektifle resim «ekmek genelde yakl~lkslZ kabul 

edilmekte, bll tUr bir davra11l~ ancak kalllll ylkan soz konusu oldugunda hakII kIl1l1maktadlr." 

demektedir (Aktaran Demir, http://www.byegm.gov.tr/seminerler/adiyalllan-xiladiyaman 

_7.htlll,2008). 
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Benzer ~ekilde gizli kamera, gizli ses kaydl ve insanlan uzaktan kameraya 

kaydederek aralanndaki konu~malan Oliaya C;lkarmak ic;in dudak okuma yo luna gitme 

gibi yontemlerin kulla1111maSl da meslek etigiyle uyu~mamaktadlr. Amerikan 

Profesyonel Gazeteeiler Demegi gizli kamera kullan1l11l11l aneak belirli ko~ullarda ve 

belirli bir olc;iide ho~ kar~IlamaktadIr. Bu ko~ullar ~unlardlr: (Demir, 

http://www.byegm.gov.tr/seminerler/adiyaman-xi/adiyaman_7.htm. 2008). 

I. Elde edilecek enformasyon «ok bUyUk bir oneme sahipse, hayati bir kamll ylkan soz konusu 

ise ve hallo onemli bir zarardan koruyacaksa, 

2. Bu haberi elde edebilmek iyin diger tUm ara~tlrma yontemleri kulla11lh11l~ ve ba~anslz 

olunlllu~ ise, 

3. Enformasyonun a«lga ylkanllllaslyia onlenen zarar, bu yontemle veri len zarardan daha 

bUyUkse... (AlctaJ'an Demir, http://www.byegm.gov.tr/seminerler/adiyaman-xiladiyaman 

_7.htm, 2008). 

3.6.6. Ele~tiri Smlnm A~mama - iftira, Hakaret, Kotiilemeden Kapnma 

Haberlerde Id~ileri ele~tiri Sl11lrlan Otesinde, kiiC;iik di.i~iiren a~agIlayan ifadelere 

yer verilmemelidir. AYl11 ~ekilde ki~ilerin etnik, dinsel kimliklerinin a~agIlama unsum 

olarak kullal11lmaSI (irvan, 2003, s.68), kaslth ifiira, karalama ve kiic;i.iltiiei.i ifadeler 

kullanma ve temelsiz ithamlarda bulunma en eiddi meslek etik ihlftlleri arasmda yer 

almaktadlr (Demir, http://www.byegm.gov.trlseminerler/adiyaman-xi/adiyaman 

_7.htm, 2008). 

Birinei Ulusal ve Pan-Am erik an Basll1 Kongresi'nin 1942 yIlll1da kabul ettigi 

'Gazeteei'nin On Emri'nde, (Aldaran Demir, 

http://www.byegm.gov.tr/seminerler/adiyaman-xi/adiyaman_7.ht111. 2008) "Adll1a 
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laylle bir gazeteci; iftira, karalama, onur kmCI sUylamalar ve temelsiz ithamlan en ciddi 

mesleki sUylar olarak kabul eder" ifadesi yer allr. 

3.6.7. Cevap ve Diizeltme Hakkma Saygl Kurah 

Basm kurulu~lan; hakkmda bilialom iddialar Oliaya atIlan, sUylamalarda 

bulunulan kimselere cevap ve diizeltme hald(1 tammakla yiikiimliidUr. Bu hak kamunun 

tek tarafh bilgilendirilmesini, yanh~ ve yamltIcI bilgilerIe kandmlmasllu, olaY1l1 

taraflanmn habere dahil edilerek daha geryek, tarafsIz ve dogru haberIerin payIa~l1111m 

saglar. 

Prag'da 1936 yllmda kabul edilen Uiusiararasl Bas1l1 Demekleri Birligi (IUPA) 

Ahlik YasasI'na gore (Aktaran Demir, http://www.byegm.gov.tr/seminerIer/adiyaman

xi/adiyaman _7.htm, 2008); "ismine laYIk bir gazeteci, sonradan geryek veya dogru 

olmadIgI anla~Ilan haberleri gonUllii olarak dUzeItmekle yiikUmIUdiir." 

AraIannda Tiirkiye'nin de bulundugu biryok iilkede, cevap ve diizeItme hakk1l1m 

etik kurallarla diizenlenmeye yalI~IImaslyla yetinilmemi~, bu konuda aynca kanuni 

diizenlemelere gidilmi~tir (Demir, http://www.byegm.gov.tr/seminerler/adiyaman

xi/adiyaman _7.htm, 2008). 

3.6.8. Ki~isel <;lkarlarm ve <;ek Defteri Gazeteciliginin Reddi 

Kamu adma bilgi edinen ve haber Ureten gazeteci, mesiegini ki~isel ylkarlan iyin 

kullanmamakla yiikUmliidiir. Gazetecinin mesieginden dolaYI ya da meslegini yapmasl 

kar~lhgll1da hediye, bedava gezi, bedava konaklama ve ozel muameleleri kabul etmesi 

bag1l11S1zhg1l11 engelleyecek. YaptIgl haberler en onemli degerler olan tarafslzhk, 

doiaYlslyia dogruluk ve geryekligini kaybedecektir. Aym ~ekiIde ki~isel ylkar sagiamak 

iyin ki~ilerle, kurumlarla ve siyasi makamlarla oIan bagiantliann gereginden fazla 

samimi oimasl benzer sonuyIan doguracaktu. 
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~ek Defteri Gazeteciligi ise, haber kaynaklanna konu~malan ve bilgi vermeleri 

kar~Illgl para odenmesi anlamll1a gelmektedir. Bu durumda ise haber para ile alullp 

satIlabilen bir metaya donU~ecektir (Demir, 

http://www.byegm.gov.tr/seminerler/adiyaman-xi/adiyaman_7.htm. 2008). 

Gazetecilere verilen hediyelere ili~kin .. www.evrensel.net.. de yer alan bir ko~e 

yazlSll1111 ba~hgl son derece ilgi yekicidir: "Selam bile verseler almayacaks111!'.". 

Yazlda TUrk Telekom'un GSM ~ebekesi Aycell'in tamtllll toplantls111da, toplantlya 

katIlan habercilere, ~irket tarafll1dan birer faturaslz sim kmi ve ] 00 kontOr dagltIldlgl 

mllatlhyor. Haberciler arasll1da kontOr almayanlann da oldugu beliliilirken, "bUyUk bir 

yogunluk bu 'fIrSatl' kaylrmadI!" ibaresi ile durumun ciddiyeti vurgulal1lYor 

(http://www.evrensel.net/OII12116/medya.html. 2008). Elbette gazetecilik meslegi ve 

meslek onuru ] 00 kontOre degi~ilecek kavrmlliar olmamahdlr. Bu konuda gerekli 

hassasiyeti gostermek 'geryege' ve 'kamu'ya hizmet etmek aylsmdan son derece 

onemlidir. 

3.6.9. Kurumsal <;lkarlarm Gerc;elderin Online Gec;irilmemesi 

Kurumsal ylkarlann geryeklerin online geyip geymemesinde "gazetecilik bilinci" 

ta~lYlp ta~lll1amaSll1ll1 onemine dildmt yeken Demirkent (2000, s.2I), bu durumun 

"gazete sahipligiyle" yakll1dan ili~kili oldugunu vurgular. Buna gore eger gazete sahibi 

"gazeteci" ise gazetecilik bilinci ve meslek sorumlulugu habere de yanslyacaktlr; ama 

son Ylllarda oldugu gibi gazete sahibi sermaye sahibi bir i~adm11l ise 0 gazetede 

"i~letme" ve i~letme kurallan on plana yIlmcaktlr. ~UnkU "insanlar sahibi olduklan 

kurulu~lara kendi ozelliklerini yansltIr." Yonetim kadrosu, yah~an insanlar, yaYll1 

politikasl ve i~letme kurallan kurulu~un sahibine gore dLizenlenir. 

Bu durumda onemli olan gazete sahibinin oncelikleridir. Eger gazete sahibi 

sermayedar ise elbette kurulu~un ya da patronun ylkarlan zaman zaman "kamu"nun 

ylkarlannll1 online geyebilir. Gazeteci bir gazete sahibi; haberi, geryegi ve kamunun 

"haberdar edilme haldGl1l" her ~eyin Uzerinde tutmasl gerektigini bilir. 
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Sermayedar medya sahiplerinin medya kurulu~lanl1l ki~isel yIlmrlan iyin 

kullanabildiklerini belirten Demir (http://www.byegm.gov.tr/seminerler/adiyaman

xi/adiyaman _7.htm, 2008), giinUmiizde biryok iilkede medya patronlanmn medya 

dl~ll1da i~lerle ugra~tlklanl1l hatlrlatmaktadu·. Medya sahiplerinin sennayedar olmasl 

medya organlanm medya dl~ll1daki i~lerine kolayhk saglayacak ~ekilde kullamnalan 

sonucunu dogurmaktadlr. Bu durumda kamu ylkan zedelenmektedir. 

KIsa vadede ki~isel ylkar saglamak iyin gazeteyi bir aray olarak kullanmak karlI 

gibi gorUnse de bu durum onemli bir itibar kaybll1a yol ayacagmdan uzun vadede son 

derece mantlkslzdlr. 

Demirkent (2000, s.24) de gazete sahiplerinin sahibi olduklan gazeteleri ki~isel 

ylkarlanna alet etmelerinin onemli sakll1calan oldugunu bunun affedilmez bir hata 

oldugunu vurgular. <;UnkU boyle bir yaYll1clhk anlaYI~1 halkll1 yanh~ bilgilendirilmesine 

yol ayacak ve bu da gazeteciligin en temel prensipleriyle yeli~en sonuylar doguracaktlr. 

3.6.10. Terorizm, Siddet ve Pornografiye Kar~I Tavlr Alma 

Teror, terorizm, SUy ve SUy orgiitleriyle ilgili haberlerin sunumuna ili~kin bdikkat 

edilmesi gereken bazl hususlar soz konusudur. Bunlardan en onemlisi teror orgiitUnUn 

isminin aylkya belil1ilmemesi geregidir. TUrkiye bas1l11l1da da son YIllarda bu konuya 

gereken onem verilmekte gerekli durumlar dI$lI1da teror orgi.itline ili~kin 

kurumsalla$tmcI ya da ki$iseIle$tirici ifadeler yerine genelleyici ifadeler tercih 

edilmektedir. Teror eylemlerine gereginden fazla yer vermek ve teror gruplanm orgiit 

adlanyla birlikte sunmak ingiltere'nin eski Ba$bakanlanndan Margaret Thatcher'in 

(Aktaran Demir, http://www.byegm.gov.tr/seminerler/adiyaman-xi/adiyaman_7.htm. 

2008) da belil1tigi gibi "teroristlerin reklam iyin ihtiyay duydugu oksijeni saglama" 

anlamll1a gelmektedir. 
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"GUnUmUzde medya etigi baglamll1da en fazla tmil~llan konulardan bir digerini 

ise genelde ~iddet, ozelde ise kad1l11ara ve <;:ocuklara yonelik ~iddet olu~turl11aktadIr." 

(Demir, http://www.byegm.gov.tr/seminerler/adiyaman-xi/adiyamml_7.htm. 2008). Bu 

konuda da bas111a bUyUk gorevler dU~mektedir. Haber sunumunda betimleme ve slfat 

kullannTII gen;:ek habercilik diline uygun degildir, bu tutum haberlerin aktarnTII 

slrasll1da tarafslzhgll1 kaybedilmesi ve olaya konu olan insanlarll1 yargIlanmasl 

anlamll1a gelmektedir. Haberde insanlm'l "zalim", "zavalh", "utamllaz", "arSlZ" vb. 

ifadelerle sunmak bir bakIma sozlii saldm ve ~iddettir ve gazeteci bu duruma izin 

vermemelidir. 

3.7. Yerel Basmm i~levleri 

Bas111111 ve yerel bas111111 i~levlerine ili~kin farkh yakla~nll1ara bagh olarak farkh 

tammlamalar yaplisa da genel olarak medyanll1 sekiz onemli i~levinden soz edilir. 

Bunlar ba~ta haber ve bilgi saglama i~levi olmak Uzere, demokrasiye katkl, 

toplumsalla~tlrma, gUdiileme, tmil~ma OIimTII hazulmlla, egitim ve kUltilrUn geli~mesine 

katl(l, eglendirme ve bUtiinle~tirme i~levleridir (YUksel, 2007, s.575). ~ah~manll1 bu 

boliimiinde farkh yazarlann tammladlgl i~levlere de deginilecek ancak aynntlh olarak 

bu sekiz ba~hk ve ek olm'ak "ekonomik hayata katkI" i~levi ele alll1acaktIr. 

BUlbUl (2001, s.38-39), basll1ll1 i~levlerini dOli ba~hk alt111da toplar ve ~u ~ekilde 

a<;:lklar: 

1- UluslararasI ileti~im i~levi: Kitle ileti~im ara<;:lanndaki teknolojik geli~melerle orantilI 

kUreselle~en dUnyada basII1a uluslararasI ileti~im i~levi de yUklenmi~tir. Bu baglamda basII1 

yaYII1 organlanndan yoksUil uluslararasI bir ileti~im elbette soz kOiluSU olamaz. 

2- Politik i~levi: Devlet hallda baglantIsIIlI genelde basII1 yoluyla kurabilmektedir.BasII1 ileti~im 

zincirinin ya~amsal bir halkasII11 olu~turmaktadlr. Devlet kurumlannda halkII1 denetimi ancak 

basIIl yoluyla ger<;:ekle~tirilebilmektedir. 

3- Egitim i~levi: Fikirler dU~Unceler, olumluluklar olumsuzluklar egriler, dogrular dUrUst<;:e 

ortaya koyulmali ve ozgUrce tartI~I1malIdlr. C;agda~la~manII1 yolu her ~eyiI1 ayan beyan ~effaf 



olmaslIldan ge<;mektedir. Dogru ve yanh~ gorU~ ve dU~Unceler OIiaya atJldlk<;a ger<;eklere 

varmak mUmkUn olacaktlr. i~te bu baglamda da baslIl devreye girerek egitimci roIG 

Ustlenmektedir. Devlet; egitim-ogretim i<;in okullar, kUti.iphaneler ve diger kuru 111 Ian 111 

olu~turmu~tur: Bunlar dogal gorevleridir. Toplu111un demokratikle~tirme ozgUrlGgiinU tam 

anlamlyla otunna ileri toplum olmaYI kolayla~tJrlna bUyUk oranda baslIllll i~levidir. 

4- Yansltlcl i~levi: Bas111111, giinIGk ya~am1l1 biiti.in yonlerini CacI tath) haber ve diger yaz1l1sal 

ti.irleriyle topluma ve toplumu olll~turan bireylere yansltma i~levi de vardlr. 

Yerel Basll1 Birligi Dernegi 'nin internet sitesinde "Yerel BaS111111 Tarihsel 

Geli~imi ve GUnUmUzdeki Sorunlan" ba~hkh yazlda 

(http://yerelbasinbirligiocom/moduleso php?name=News&file=atiicle&sid= 17, 

2008), yerel bas111111 i~levleri Uy ana ba~hk alt111da toplanmaktadno: 

'Y5neten-y5netilen ili~kisi <;er<;evesinde ka111u hiz111etlerinin saghkh ve dogrll bi<;imde halka 

duyurulmasl yerel bas 111 III i~levlerinden biridir. Aynca denetim, yonetenin halk adl11a 

denetlen111esi, kamuoyu yaratilmasl yerel basIIl111 sorumlulllklanndan biridir. 

'Beldelerde yerel yonetimlerin hizmetlerinin duyurulmaslyla birlikte yerel ytinetim-yurtta~ 

ili~kisinin saglanmasl yerel bas1I111l tinemli i~levlerinden birisidir. 

'Yaygl11 bas1I1111 i~levlerinden biri olan egiti111 i~levi, yerel bas1I1da toplllmsal kimligi ile onem 

kaza111r. Ulusal iradenin dogru ve amaca uygun yansllnasl11da gerekli de1110krasi kUltUrUnUn 

yerle~tirilillesi, yerel baS1I1111 en tinemli i~levlerindendiro 
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Y Ilmaz (2004, solI 0-111) ise yerel bas111111 i~levlerini temel olarak toplumsal ve 

bireysel olmak Uzere ikiye aymr. Buna gore oncelikli olarak yerel sorunlan ele alan 

yerel bas111, kentsel bilgilerin payla~1l11lna katk! saglayarak kentsel ki.iltiirUn 

olu~turulmas1111 ve ya~atIlmaslm; topluma ait geleneklerin korUnmaS1111 saglar. Kente 

yem gelenlerin kent hakkll1da bilgi edinmesine araclhk ederek bu ki~ilerin 

toplumsalla~masll1da ve kente uyum saglamasll1da ral alII. Kent sorunlannl11 yozUmi.ine 

yonelik oneriler geli~tirir, bu onerilerin ve halk111 beklentilerin ilgililere ula~tmlmaS1l11 

saglar. Kamuoyunu kentte olanlardan ve aksaklIklardan haberdar ederek kamu ylkarlan 

dogrultusunda bilinylendirip yonlendirir. Kent yonetimlerinin izleyecekleri politikalar 

dogrultusunda kamusal onay elde etmelerinde k6prU g6revi g6rUr. 

Yerel basl11 aynca kent halk! arasl11da ileti~imi saglar, Oliak bir duyarhhk ve Oliak 

ya~ama ah~kanhklan olu~turur. Kentsel ya~ama bilgisinin edinilmesi, kentsel 
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mekanlann saghkh ve verimli bir ~ekilde kullanI11l1n1l1 saglanmasl, eglenme, dinlenme, 

sanatsal aktivitelere yonlendinne gibi bireysel i~levler iistlenir. Bireyin kent sorunlanna 

sahip C;:lkIp c;:oziim iiretmesinde birey iizerinde son derece etkilidir. 

Yerel bas1l11l1 i~levlerine ili~kin bu c;:ah~mada ele almacak ba~hklar yukanda da 

belirtildigi gibi bilgilendirme i~levi, demohasiye katkI i~levi, toplumsalla~tlrma i~levi, 

gLidiileme i~levi, tartI~ma miamI hazIrlama i~levi, egitim ve kliltiirLin geli~mesine katl(1 

i~levi, eglendirme i~levi, biiti.inle~tirme i~levi ve ekonomik hayata katkI i~levidir. 

3.7.1. Bilgilendirme i~levi 

Kovach ve RosenstIel (2007, s.12) bilginin neredeyse ya~amsal bir gereklilik 

oldugunu ve insanlarda bilgiyi vazgec;:ilmez kIlan ~eyin "bilme ic;:giidiisii" oldugunu 

soylerler. Buna gore "Bilgi akI~l engellendiginde 'karanhk c;:oker' ve endi~e yiikselir." 

Ya~amsal oneme sahip bilgilenme, bireysel bir haktu ve demokratik siyasal 

sistemler aC;:ls1l1dan olmazsa olmaz bir ko~uldur. Bu nedenle demohatik iilkelerde kitle 

ileti~im arac;:lan, bireylerin topluca yayg111 bic;:imde bilgilenmesine yonelik gorev 

iistlenmi~tir (Tiil'kiye Gazetecilel' Cemiyeti Yaymlan, 1996, s.58). 

Tokgoz (2000, s.87) toplum ic;:inde ve toplumlar aras1l1da ileti~imin dengeli bir 

~ekilde dagllI1111na katl(1 saglayan gazetecilerin temel i~levinin habel' vermek ve 

bilgilendirmek oldugunu belirtir. 

Alav (2001, s.33), bilgilendirme i~levinin bas111111 temel i~levlerinden biri olmakla 

bil'likte demokrasiye katl(1 i~levi ba~ta olmak iizere diger i~levlerine de temel 

olu~turduguna diklcati c;:eker. Bas111 tarafslz yaY111clhk anlaYl~l ile toplumu ilgilendil'en 

konu ve olaylarda ilgili bilim adamlan, uzmanlar, yazarlar, aydmlar... ile toplumsal 

konu ve sorunlarm aC;:lklanabilmesine ve tartl~llabilmesine olanak sagladlgmda 

kamuoyunun kanaat ve fikirlel'ine de katkI saglaI1l1~ olacaktlr. Boylelikle; birey, 

toplum ve toplumsal anlaYl~l11 degi~mesi de hlZ kazanacaktlr. 
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TIllY (2003, s.437) ise "Dogru bilgilendirilmi~ ve ele~tiren vatanda~lar 

demohasilerin ya~ayabilmesinin on ko~uhl" saYlldlklanl11 hatulatlr. Buna gore 

"Gazeteciler de, bilgilendirilmi~ ve ele~tirel vatanda~hgm olu~umuna katida 

bulunduklan olc;iide demohasilerin i~leyi~inde bir rol oynarlar". 

3.7.2.Demokrasiye KatkI i~levi 

Bas1l1m temel al11aCI vatanda~lara ozgUr olabilmeleri ve sec;il11ler dl~1l1da da 

yonetime katilabilmeleri ic;in gerekli olan bilgiyi sunmaktlr. Bu balomdan basml 

del110krasiden ay1l111ak imkansIzdlr. Basm demokrasi aC;lsmdan oylesine gerekli bir 

arac;tll" ki ozgilrliigii bastmnak isteyen toplumlar ilk olarak basllll susturmu~lardlr 

(Kovach & Rosenstlel, 2007, s.20). 

Nitekim liberal demohasinin ilk yazIlI belgelerinden biri olan "Virginia insan 

Haldan Bildirisi" nin 12'inci maddesinde ~oyle bir ciimle yer ahr: "Ozgiirli.igiin en 

gil<;lii kalelerinden birisi de bas1l1 ozgiirliigiidUr" (Demohasi ve Bas1l1 Sempozyumu, 

1984, s.28). 

Mutlu (http://www.byegm.gov.trlseminerler/trabzon-ii/kt11.htm. 2008), insanlann 

demokrasiyi ic;inde bulundugu mekandaki ili~kilerle ogrenebilecegini beliliir. <;:iinkii 

insanlar ayl11 mekal11 payla~tlklan insanlarla tmil~arak, gori.i~lerini payla~madlklan 

insanlann gorU~lerini dinlemeye ah~arak ve onlan anlamaya c;ah~arak; ayl11 ~ekilde 

kendilerini anlatmaya c;ah~arak, demohasi ki.iltiiriinU i<;selle~tirebilir. Buna gore 

demohasinin temelinde mekansal yak1l1hk ve bu yakmhktaki insanlar onemlidir. i~te 

tam da bu nedenle yerelmedya demohasi a<;lsmda <;ok onemlidir. 

'juma1.net'deki "Yerel Televizyonlar ve Del11okrasi" ba~hkh online makalesinde 

Burhan (http://www.jurna1.net/arastirmaiarastirma-IO.htm. 2008), yerel baS1111 

<;ogulculugun koruyucusu adleder. Ulusal medyanm tek boyutIu ve aym tezgahtan 

<;Ilo11l~ gUndemine kar~l yerel medya halk1l1 ger<;ek gUndemini ehanlm:a ta~llnaktadlr. 

<::iinkii ulusal medya gUndemi siyasi konjonktUre gore belirlemektedir. Oysa yerel 
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medya giindemini halka ve halkm degerlerine gore belirlel11ektedir. Yerel l11edya 

farkhhklara olanak tamr, ki.i1tUrel <;:ogulculuga, fikri zenginlige destek verir. Yurtta~hk 

bilincinin artmasl, sivil toplum argiitlerinin gii<;:lenmesi i<;:in katkI saglayan yerel medya 

del110krasinin kakle~mesinde de son derece etkilidir. TUm bunlann yam sua sermayenin 

aCll11aSlZ bir bi<;:imde ulusal gazete ve televizyonlann iizerine <;:areklendigi, tekelle~tigi 

bir Oliamda yerel medya demokrasinin nefes borulan olmaYl sUrdiirmektedir. 

3. 7.3. Toplumsalla~tIrma i~levi 

Yerel basmm haber kaynaklanm ve hedef kitlesini yerelde ya~ayan insanlar 

olu~turur, ele aldlgl olaylar ve haberler <;:ogunlukla kentle ilgilidir. insanlar yerel 

basmda yalmzca bulunduklan kente ili~kin haberler bulmaz, bunun yam Slra kentin 

deger yargIlan, toplumsal hassasiyetleri, kiiltUr yaplsI ve ki.iltiirel mirasI gibi sosyal ve 

toplumsal konularda da bilgi edinirler. Bu da yerel basmm insanlarla ya~adlklan toplum 

arasmda bag kurmasI ve insanlann toplumsalla~l11asma katl<J saglamasI anlamma gelir. 

3.7.4. Gfidfileme (Motivasyon) i~levi 

Ozer, "Medyamn Toplumsal Degi~ime Etkileri" ba~hkh seminer konu~masIl1da 

(http://www.byegm.gov.tr/SEMINERLERIdenizli_iv/denizli-4.htm, 2008), ileti~imin ve 

kitle ileti~il11 ara<;:lannm i~levlerinden birinin "toplumun ama<;:lanm ve ula~acagI 

hedefleri izleyerek, ki~isel tercih ve ozlemleri canh tutarak ve yiicelterek" toplumsal 

motivasyonu saglamak oldugunu sayler. 
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3. 7.5. Tartl~ma Ortaml Hazlrlama i~levi 

"Liberal demokrasi tezlerine gore demokrasilerde ozgiir basl11; yUlita~lan, farkh 

fikirlerin ve bal(1~ ayIlannl11 varhgl11dan haberdar eden bir forum i~levi gorerek, 

demokrasinin yok sesliligine katklda bulunur."(Uzun, 2006, s.635). Basl11 bu etkinligin 

kullamlmasl11da son derece dildmtli ve sorumlu davranmahdlr (Ozer, 

http://www.byegm.gov.tr/SEMINERLERIdenizli_iv/denizli-4.htm. 2008). 

Farkh gori.i~lerin birbiriyle etkile~imi son derece onemlidir. <;i.inkii bu sayede 

insanlar farkh gC)1"i.i~lerin varhgl11dan haberdar olmakla birlikte; bu gorU~lere ve farkh 

gorU~teki ki~ilerin fikirlerini ozgUrce ifade edebilmelerine a~inahk kazanacak,fikirlerin 

tmil~Ilmasl11da "tahammUl" snmlan geni~leyecektir. 

Webster (Aktarm1 Kovach ve RosenstIeI, 2007, s.145-146), Amerikan Minevra 

isimli gazetesinin ilk saYlsl11da (9 Arahk 1793) "Halka Hitap" ba~hkh yazlda 

gazetelerin tmil~ma Oliaml11a katln i~levlerini ~oyle anlat111l~tll": 

Gazeteler; sadece haberleri ula~tlrlTIanlI1 bir yolu degil, toplulTIsal ili~kilerin yayglI1 ara9landlr. 

Onlar sayesinde bu koskoca CUl11huriyetin vatanda~lan, kal11uyu ilgilendiren konularda 

birbirleriyle sUrekli olarak konu~ur ve taIil~lrlar. Gazete yallllzca toplulTIun bir par9aSl oll11akla 

kal1111yor aylll zal11anda gayet S0I1111t bir bi9il11de toplUI1l11n bir araya gelip konu~abilecegi bir yer 

i~levi gorUyordu. 

Mutlu (http://www.byegm.gov.tr/seminerler/trabzon-ii/ktll.htm. 2008) da yerel 

medyanl11 bulundugu yorede okurunun, dinleyicisinin 0 toplum sorunlanna katllmaSl111 

kolayla~tIrabilecek mekanizmalan geli~tirdigini; bulundugu mekanda farkh gorU~lerin 

birbirini anlamasl ve birbirini ele~tirmesi iyin gereken forumu sagladlgllll soyler. 

Boylece insanlar kendini ifade etme fusatl bulacak; "Ben bu toplumun iyinde vanm, 

ben bu toplumun bir paryaslyn11, yUlita~lYlm" dU~Uncesi gUy kazanacaktlr. 

Kovach ve RosenstIel (2007, s.148), "Tmil~maya araclhk eden gazetecilik ile 

korUklemek ve kl~kllimak iyin yapay tartI~malar sahneye koyan sozde gazetecilik 

arasl11da" onemli fark olduguna dikkati yekerler. Yazar Deborah Tmmen'l11 (Aktaran 
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Kovach ve RosenstIeI, 2007, s.148) "Miinaka~a kUltUrii" olarak adlandudlgl bu yap1l1111 

gazetelerden yok radyo ve televizyonlarda kullal1lldIg1l11 belirtirler. "Miinaka~a ki.iltiirU" 

izleyici ve dinleyiciler arasmda "afrodizyak" etkisi yapmaktadlL Giiniimiizde ozellikle 

radyo ve televizyonlarda kulla11llan bu yap111111 yo gun olarak kullal1llma gerekyesi 

izleyicilerin bunu istiyor olmasl degil, laf kalabahg1l1dan olu~an bu i~in ucuza mal 

olmasIdlL Geryekten de bir talk show yapma11ln maliyeti; giiylii bir muhabirlik aIt 

yaplsl kurup geryek, diiriist, tarafslz haber yapman1l1 maliyetinden yok daha azdu. Bu 

durumda radyo ve televizyon talk show'lan internet sayfalan11ln sohbet odalan, haber 

panolan ve bugiin ileti~im sistemlerine hakim olan ye~itlilik yani kan~lk medya ki..iIti..iri..i 

denilen olgu; yorumun dogrulamanm yerini almas1l1a hatta bazen muhabirligin online 

geymesine neden olmaktadlL 

3.7.6. Egitim ve KiiItiiriin Geli~mesine KatkI i~levi 

Bi..itUn canhlar gibi, insan da doga ile etkile~imde bulunarak varhg1l11 si..irdiiri..ir. 

Diger canh tUrlerinden farkh olarak sadece insan, doga ile etkilqimde araya kiiltUri..inii 

koyar (Oskay, 2007, s.l). 

insanoglu ya~amsal deneyimlerini, elde ettigi bilgileri, bulu~lanl1l, kiiltiirel 

ilretimlerini ve kiiltiirel yapIlan11l l(U~aktan ku~aga aktan11l~tlr. Bu aktanm bugiinkii 

medeniyetlerin ve kiiltiirel mirasm olu~mas1l1a ve geli~mesine neden olmu~tur. 

Ba~langlyta magara duvarlan ve resimlerden olu~an yazIlar aktanm araCI iken sonralan 

teknolojinin de geli~mesiyle biryok yazIlI, gorsel ve i~itsel aray bu aktanma aracIhk 

etmi~lerdir. Basm da donemine tal1lkhk eden, gi..ini..in olay ve ko~ullan11l yansItan onemli 

bir aktanm aracIdlL Aym ~ekilde yerel basll1 da kentte olup bitenlerin onemli bir tamgl 

ve bir bal<Jma hafIzasldlr. 

Baraz' a gore (1989, s.125) bas1l1; insanlar aras1l1daki haberlerin, dii~iincelerin, 

bilgilerin, duygulann, ku~aklararasl kiiItiiri..in iletimi ve kamuoyunda Oliak bir anlayl~1l1 

olu~umunu saglamaktadIr. Gazete ve dergi gibi yaY1l1 araylan bu i~levi teknolojik 
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geli~meyle birlikte diger kitle ileti~im araylanyla payla~111l~lar ancak ne i~levlerini ne de 

onemlerini yitirmemi~lerdir. 

I~lk (Aldaran Girgin, 2001, s.140-141) ise kUresel ili~kiler iyinde yerele donii~ 

egilimlerine dildcati yekerek insanlann eskisinden daha yok yerel ki.iltUr ogelerine, 

Urlinlerine ve degerlerine sahip ylktIldanm bu nedenle de yerel ileti~im araylarmm 

onem kazandlgml soylemektedir. Buna gore "yerel basm yore halkm111 ki.iltUrel 

kimligini korul11ak haklarma sahip ylkmak yoreye saygm bir konul11 kazandlrmak gorev 

ve yUkUmli.ilUgUnU Ustlenmektedir." 

3.7.7. Eglendirme hlevi 

Kitle ileti~im araylan insanlann bo~ zamanlanm degerlendirmesi aylsl11dan 

onel11lidir ve eglence ad111a altematifler sunar. Burada i~lemesi gereken temel prensip 

"bo~ zamanlann degerlemllesi" diger bir deyi~le "eglendirirken bilgilendirebilmek" 

olmahdlr. Ancak gUnUmUzde iyi bo~ eglence programlanndaki artl~tan daha da vahim 

olam haber ve tmil~ma programlannl11 da "eglence" merkezli sunumlmoldlr. Neyse ki bu 

durum Tiirkiye'de gazetelere tedirgin edecek olyUde yanSl111aml~, haber iyerikleri bu 

anlal11da korunl11u~tur. 

3.7.8. Biitiinle~tirme i~levi 

Toplumsal biitUnli.iglin geryeklqtirilmesinde ileti~imin onel11li bir i~levi vardu. 

(:UnkU toplumda yer alan kurumlann degi~mezleri aym zaman ve hlzla geryekIe~mez. 

Bu kurumlar arasl11da bi.itlinli.igUn saglanmasl toplumsal yapl11m korunmasl aylsl11dan 

son derece onemlidir. Biitlinli.iglin kaybolmasl durumunda toplumsal yaplda yoziilme 

olabilir. ileti~im, toplumsal yaplyl yevreleyen farkh ki.iltiirler arasl11daki ili~ki ve 

etkilqimi sagIar; topl umsal geli~melerin payla~tlmas1111 dolaYlstyla toplumlararasl 
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senkronu saglar (Ozer, http://www.byegm.gov.tr/SEMINERLERIdenizli_iv/denizli-

4.htm, 2008). 

Bas111 diger tUm kitle ileti~im ara91an gibi toplumsal degerlerin, geli~melerin, 

ki.iltliriin iletimini, payla~1l1l111l ve aktam1l111l saglar. Boylece toplumlararasl 

bi.iti.inle~tirici gorev iistlendigi gibi toplumun kurumlan ve ki~ileri aras111da da ay11l 

etkiyi saglamaktadll·. Benzer bir etki yerel bas111 i9in de gegerlidir. <;iinkU yerel bas111; 

i<;inde bulundugu yorenin, yorede ya~ayan insanlann ve olaylann en yak111 ta11lg1dlr. 

Yerel bas111, yonetim ve halk aras111da da bir koprii gorevi gorerek bUtiinle~tirici 

bir rol oynar. Halk111 sorunlan11l ve bu somnlar kar~lSll1da iiretebilecek 90ziim 

onerilerini giindeme getirdigi gibi, yerel yonetimin dili de olabilir (Girgin, 2001, s.161). 

Yerel bas111111 toplusal anlamda hi.itlinle~tirme i~levi milli miicadele Ylllanna kadar 

dayamr. Toplumsal etkile~imi sagladlgl gibi inan9 ve hedeflerin Oliakla~tmlmasll1da da 

onemli gorevler iistlenmi~tir. 1996 Yllll1da yaY111lanan 1. Anadolu Basll1 YaY111 

KurultaYl Komisyon Rapom'nda (1996, s.179) yerel baSll1111 ulusal ve milli konulara 

duyarhhgl ve milli mi.icadele yllanna dayanan bUtiinle~tirme <;abalanna yer verilmi~tir. 

Yerel bas111 Tiirkiye Cumhuriyeti 'nin kurulu~ a~amas111da dl~ ve i<; tehditlere kar~l 

miicadele etmi~, gii91ii bir kamuoyu olu~turmu~, milli uzla~mayl saglmll1~ ve boylelikle 

milli iradenin saglIkh olu~masll1a onemli katkI saglanll~tll". 

3.7.9. Ekonomik Hayata Katlu i~levi 

Bas111, mal ve hizmetlerin reklm1l111l yaparak ta11ltllmalanna ve satllmalanna katlG 

saglar. Bu yoniiyle bas111 ekonomik anlamda da i~lev kazanmaktadlr. 



60 

3.8. Yerel Basmm Sorunlan 

"Yerel basm" tammlamrken "bliylik bir ozveriyle" ibaresi bu tammlann 

neredeyse vazgeyilmezidir. Gazetecilik zaten yliklendigi sorumluluk ve ta~ld1g1 onem 

aylS1ndan bliylik ozveri isteyen bir meslektir ancak yerelde gazetecilik soz konusu 

oldugunda tUm bunlann yanma yerele ozgli yerele ozel bi1iakllll s1kmt1 ve sorunlar da 

eklenmektedir. 

Yerel bas111m sorunlannm en onemlileri ekonomik sorunlard1r. <;:UnkU teknolojik 

yetersizlik, naylon kadro problemi ve profesyonel kadro eksikligi, iyerik ve nitelik 

sorunu, tiraj gibi sorunlar ekonomik temelli ya da ekonomiyle baglantIl1 sorunlard1r. 

Bunlann yam Slra yerel gazetecilerin haber kaynagma yakm olmas1, yerel gazetelerin 

yonetim ve orglit yap1lan gibi sorunlar da yerelde gazeteci olmaY1 gliyle~tiren ve 

"hUylik bir ozveri" olmadan yerelde gazetecilik yapJlamayacag1111 kamtlayan 

sorunlard1r. 

Topuz (2003, s.384), yerel gazetelerin ~imdiki durumlanna ili~kin bir takIm 

saptamalarda bulunmu~tur. Bunlar yerel gazetelerin iyinde bulundugu durumu yans1tt1g1 

gibi sorunlanm ve bunlann nedenlerini de yans1t1r niteliktedir: 

- Yerel gazetelerin bUyUk birbOlUmLinLin sahiplerinin asii i~leri matbaaclllktlr. 

- Yanya yakll1 bir bolLimLi aile $irketidir. 

- Onemli bir bolLimLi can yeki~erek yay 111 111 I sLirdiirmektedir. 

- Teknoloji ve donanlm ((ok eskidir. 

- Baziian yall1lzca resmi ilan almak i((in kurulmu~tur. 

- Gazete sahipleri arasll1da yerel politikacJlar i~adamlan klltasiyeciler fJrlncJlar taksi $oforleri, 

tur~ucu ve cigerciler de vardlr. 

- Gazeteciler genelde bayilerde goriilmezler. 

- Yerel radyo ve TV'ler bunlann reklam gelirlerine darbe vurmu~tur. 

- Gazeteler yazl ve dizgi yanh~hklanyla doludur. 

- Haberler ((ok sll1lrlldlr. 

- Yerel kiiltUrel ekonomik sanatsal ve toplumsal olaylan sergilemekten uzaktlrlar. 

- Haberler altll1 makas diye adlandmlan yontemle ulusal gazetelerden makaslal1lr. 

- Gazete sahipleri arasll1da i$birligi ve dayal1l~ma da yoktur. 
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3.8.1. Profesyonel Kadro Eksikligi ve Naylon Kadro Sorunu 

c;ah~anlarm sahip oldugu nitelikler, bir kurumun ba~ansl ve devamhhgl ayls111dan 

onemli oldugu kadar 0 i~in haldGyla yapdabilmesinin de vazgeyilmez bil' ko~uludur. 

Yerel bas111111 gUylii ve etkili olabilmesi de yah~anlann1l1 gerekli bilgi ve dOnanll111, 

meslek bilinci ve sorumlulugmm ta~1l11alanna baghdlr. 

Yerel gazeteler iyin yeti~mi~ eleman yah~tllmak hayati onem ta~lmaktadlr ancak 

yerel gazetelel', yiiksek iicretler odeyel'ek kalifiye eleman istihdam edememekte, 

gazetecilik egitiminden yoksun elemanlarla gazete ylkarmaya yah~maktadIIlar (Yerel 

Bas1l1 KurultaYl Uzmanhk Komisyonlan Raporu (:ukul'ova Gazetecilel' Cemiyeti 

Yaymlan, 1992, s.61). 

Nitelikli eleman sorunu yel'el gazetelel'in ekonomik sorunlan val' oldugu siil'ece 

devam edecektir. (:iinkU yerel gazetelel'de yah~an elemanlar genellikle sadece gazeteden 

kazandlklan ile geyimlerini saglayamamaktadlL Anadolu' da gorev yapan gazetecilerin 

yOgll, usta yHak ili~kisi iyinde gazeteciligi ogrenmektedirler (Uyar, 1997, s.36-37). 

Bu nedenle yerel gazetelerin; habel'in toplanmasl, yazll111 , degerlendirilmesi, 

ba~hk venne, metinlel'in ve goriintii ogelel'inin Olyiimlenmesi, fotografylhk tekniklel'inin 

kullamlmasl, bash teknigi ile ilgili telmik bilgilel'in uygulamaya geyilmesi, bilgisayar 

telmolojisinden yararlanma gibi temel konularda bUyUk olyiide bilgi eksikligi soz 

konusudur (Anadolll BaSll11 Ve (:ah~anlann Sorunlan Komisyonu (:ah~ma Raporu 

Kaslm, 1996, s.176). 

Vural (l998b, s.10), yel'el gazetelerde de "bas111 konusunda egitim yapml~ bu 

alana ili~kin ki.ilWrel ve bilgisel birikimi olan ki~ilel'''in yah~maS111111 en saghkh yol 

oldugunu soylemektedir. Ancak bu Wr ki~ilerin bulunamadlg1111 durumlarda yeterli 

kiiltiirel birikime sahip, yiiksekokul mezunu ki~ilerin de yerel bas111111 eleman aylg1111 

kapatabilecegi gorii~iindedir. 
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Bunlann yam Slra "yerel gazeteler naylon kadrolar olu~turarak meslek dl~ll1daki 

insanlara "San Basll1 Kmil" kazandnmaktadu. Bu, gazeteci kimligine biiyiIk zarar 

vermektedir." (F ara<;, http://www.jurnal.net/arastirmalarastirma-7.htm. 2008). 

Anadolu'da yaYlmlmlan gazetelerde <;ah~anlann <;ogunun aym aileden oldugu 

gtirUlmektedir. Gazete ki.inyelerinde neredeyse blitiin soyadlar aymdu. Bu ki~iler 

genellikle fiilen gazetecilik yapmamalanna ragmen "San Basll1 Kart!" sahibidirler 

(Girgin, 2001, s.176). 

<;::ukurova Gazetecililer Cemiyeti Yerel Basll1 KurultaYl Uzmanhk Komisyonlan 

Raporu'nda (1992, s.24) yerel baSll1111 profesyonel elemml ve naylon kadro sorununun 

"iicret" ile ili~kili oldugu belirtilmektedir. Ucret sorunu nedeniyle <;ah~anlann kalitesi 

dii~mekte, nitelikli ve yeti~mi~ eleman istihdam edilememektedir. Gazete sahipleri 

meslekle ilgisi olmayan q <;ocuk ve diger yakmlanm iicret bordolanna alm'ak, nay Ion 

bir kadroyla i~leri yiiriitmekte, sonu<;ta meslekle yakll1dml uzaktan hi<; baglantlsl 

bulunmayanlar basm kmil sahibi olmakta bu durum meslek etigi ile bagda~mamaktadlr. 

3.8.2. Gelir Kaynaklan ve Ekonomik Sorunlar 

"Yerel gazeteler kii<;iik tiI<;ekli yaym yapml kii<;iik tirajh gazetelerdir. Bu nedenle 

gazetenin ya~amas111da tiraj gelirleri <;ok ciddi bir kaynak olamamaktadlr." (Yerel Basll1 

KurultaYl Uzmanhk Komisyonlan Raporlan <;::ukurova Gazeteciler Cemiyeti YaY111lan, 

1992, s.62) Gazete ve dergilerin biiyiik <;ogunlugu maliyetinin altmda satllmaktadlr 

(Giritli, 1978, s.S8). Yerel gazeteler i<;in en tinemli gelir kaynagl resmi ilan gelirleridir. 

Bu nedenle yerel gazetelerin ya~amlanm siirdiirmelerinde resmi ilan gelirleri hayati 

tinem ta~mlaktadlr. 

"Devlet, BaS111 iIan Kurumu ve valilikler araclhglyla hem yerel hem de yaygm 

bas111111 ayakta kalmaslm saglamak i<;in, bazl resmi ilanlan yaymlatarak bu gazetelere 

gelir saglamaktadlr" (Y Ild1l'lm, 2002, s.96). 



Yasal tilzilk ve yonetmelik geregi yaymlanll1asl zorunlu olan ve reklam niteligi ta~llnayan 

ilanlar; ozel idarelerin belediyelerin, koylerin iktisadi devlet te~ekkilllerin ilanlan ve devlet ihale 

kanununa gore verilll1esi gereken ihale ilanlanna resll1i ilan denir. Bunlann dagltlll1ll1m basm 

ilan kurumu orgiltler ve bu ilanlar genelde yerel gazetelere verilir (Topuz, 2003, s.383-384). 
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Yerel gazetelerin diger bir gelir kaynagl ise ozel ilan ve reklamlardu. Bu iki 

kavram 195 saYlh kanunun madde 40'da ~oyle tal1lmlanmaktadlr: 

Ozel ilan ve Reklam: Resmi ilan sayIlll1ayan gen;:ek ve tilzel ki~iler tarafmdan gazete ve 

dergilerde yaymlanll1ak ilzere veri lip de reklam ta~llnayan ilanlar ozel ilanlar sayIlll1aktadlr. Ote 

yandan satl~l art1l'lnak gibi ticari all1ac;larla bir ~eye veya bir fikre ilgi saglamak gibi maddi veya 

manevi bir C;lkar amaclyla gazete ve dergilerde yazl resill1 veya c;izgilerle yapiian ilanlara ise 

reklam denilll1ektedir (<;:ukurova Gazetecililer Cell1iyeti YaYll1lan, 1992, s.40). 

Yerelde reklam pastas 111m kUyiik, gazete saY1Sll1ln da genellikle fazla olmasl 

nedeniyle reklam gelirleri konusunda da slkmtl ya~anmaktadlr. Mevcut reklamlann, 

"medya kurulu~lanl1ln ye~itli yerel ekonomik/siyasal gUy ve iktidar merkezlerine 

yakmhg111a gore daglhyor" olmasl nedeniyle yerel gazeteler ekonomik olarak bu giiy 

odaklanna bag1111h hale gelebilmekte ya da reklam gelirinden biiyiik oranda vazgeymek 

zorunda kalabilmektedir (Alanku~, 2005, s.20). 

Vural (1998, s.11-12) da yerelde var olan basm kuruhl~lannm fazla olmasl 

nedeniyle zaten kISlth olan reklam, ilan, tiraj gelirinin gazetelerin geli~mesine yetecek 

nitelikte olmadlgml soylemektedir. 

Resmi ilan gelirleri yerel basm111 ozgUrliigii aylsmda da son derece onemlidir. Aksi 

durumda reklamm onemi m1acak, bu durum basll1ll1 mali baglll1slzhgIlll ve ahlakIm 

tehdit eden durumlar 0l1aya ylkarabilecektir (Giritli, 1978, s.58). 

Yerel basm111 en onemli sorununun ekonomik sorunlar olduguna, en onemli gelir 

kaynag111111 ise resmi ilanlar olduguna deginilmi~tir. Bu yah~mal11n siirdiirUldiigii 2008 

yIlmlll Haziran ayl ba~lannda Tiirkiye Biiyiik Millet Mec1isi BaYll1duhk ve iskan 

Komisyonu'nda kabul edilen yeni ihale kanunu tasanSl ile yerel gazetelerin resmi ilan 

gelirlerinin 0l1adan kaldmlacak olmaSl giindeme gelmi~tir. Buna gore; Kamu ihale 
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Bi.ilteninde yaYll1lanmaSI zorunlu olan ihale ilanlannll1 sadece elektronik Oliamda 

Elektronik Kamu ihale Biilteni olarak yayullianmasl planlanmaktadlr. Bu donemde ko~e 

yazarlan, yerel basll1 birlikleri ve <;e~itli kurulu~lar yerel basll1ll1 ya~am kaynagl olan 

resmi ilan gelirlerinin "kesilecek" olmasll1a ili~kin yasa tasanSll1a tepkilerini dile 

getinlli~lerdir. Genel kam resmi ilan gelirlerinin kesilmesi dunnmmda Anadolu'da 

yaYll1 yap an yakla~Il( 2000 yerel gazetenin kapanma durumuyla kar~l kar~lya kalacagl 

yoniindedir. Yalmzca ekonomik giicii yuksek gazetelerin ya~amlanm surdu1111eleri 

durumunda ise ulusal basmda ya~anan tekelci egilimlerin yerel basma da sl<;rayacagl bu 

durumun tek sesliligi beraberinde getirecegi ve kapanan basm kurulu~lannda <;ah~an 

pek <;ok bas111 emek<;isinin i~siz kalacagl beliliilmektedir. Aynca yereldeki yak111 

ili~kiler dildzate almdlg111da reklam gelirine "olesiye" bag1111h bir yerel gazetenin gu<;, 

sermaye ve iktidar gruplanna da bag1111h olacagl goru~leri dile getirilmektedir. 

3.8.3. Teknolojik Donamm ve Altyapl 

Yerel bas111m ekonomik sorunlan teknolojik donamm ve alt yap111111 

yenilenmesinde slkmtllara neden olmaktadu. Ya~amlanm siirdurebilme miicadelesi 

veren yerel bas111 kurulu~lanmn teknolojik geli~meleri takip etmesi olduk<;a gu<;tiir. 

"Telmolojik yetersizlik; gazetecinin haberin izienmesi, uretimi a~amaIannda 

kullanmak zorunda oidugu ara<; gere<;ten ba~lamakta, dizgi ve basIn da siirmekte, 

dagltlmda sonu<;lam11aktadlr." (Girgin, 2001, s.178-179). Bu nedeniedir ki yerel bas111 

kurulu~larll1111 yeterli telmolojik donamma sahip olmalan habercilik gorevlerini yerine 

getirebilmeleri ve yaymlandlklan yorede etkin olabilmeleri iyin son derece gereklidir. 
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3.8.4. Yonetim ve Orgilt Yapisl 

Yerel basm kurulu~lan genellikle aile ~irketleridir ve bliylik bir bollimil miras 

yoluyla babadan ogula geyen gazetelerden olu~ur (Girgin, 2001, s.173). Bu nedenle 

kurumsalla~ma yeterince saglanamm11l~t1r. 

Yerel gazetelerde yonetim ve orgiH yapIlanndaki slkmt1, bu kurulu~lann da 

ekonomik faaliyet ylirliten diger tUm kurulu~lar gibi birer i~letme olduklannm 

unutull11aSl ya da bu anlaY1~m geri planda kalmasmdandlr. 

(:agllTIIzda en basit ekonomik faaliyet bile bir on yall~maYI fizibilite a~amaSIl1I, pazar 

ara~tlrlllaSIl1I gerektirmektedir. Durum boyle iken temel faaliyeti gazete yaYll11cIIJgI olan yerel 

basll1 i~letllleleri, olaya yUzeysel bakmakta sosyal, politika veya popUlerlik hevesiyle bll i~e 

ba~lalllaktadlrlar. Genelde i~letllle sermayesi olmadan yalnlzca kisa sUreli bir yaYlllll 

saglayabilecek para ve yokya da hayal ile bll i~e ba~lalllldlgllldan mi.iessesele~me sUreci 

tamamlanamalllaktadir C(:llkllrova Gazetecililer Cemiyeti YaYllllan, 1992, s.lS). 

Girgin gazetelerin de diger ticari i~letmeler gibi sermaye, telmoloji, insan gilcii, 

liretim ve pazarlmlla gibi unsurlan blinyesinde bullU1duran birer ticari i~letme 

olduklm"m1 soyleyerek gazete sahiplerinin de gazeteciligin yam sua bir i~letmeci gibi 

davramp "kurulu~lanm yonetmeleri" gerekliligini hat1rlat1r. Boylece gazeteler iyin iflas 

bir kader oll11aktan ylkacakt1r (Girgin, 2001, s.169). Tabi burada sozli edilen ve onerilen 

gazetecilik ruhumi ve toplumsal sorumluluklm"l hiye sayarak tammnen km· amaCl gliden 

bir i~letmeyi i~letircesine tutum ve davra11l~ sergilel11ek degildir. Bunun oldukya hassa 

bir dengedir. Gazete sahibi gazetecilikten odlin vermeden sahip oldugu kurulu~u ayakta 

tutmakla ylikiimli.idlir. 

Demirkent (2000, s.21-23), gazete sahipliginin yok onemli oldugunu ylinkii 

insanlann sahibi olduklan kurulu~lara kendi ozelliklerini yanslttIldanm beli1iir. 

Kurumsalla~amm11l~ i~letmelerin neredeyse tiimlinde yonetim kadrosu veya i$letme 

kurallan kurulu$un sahibine gore dlizenlenir. Yaym kurulu~lm·mda da durum benzer 

~ekildedir yogunlukla yaym politikas1 ve yah~anlar yaym kurulu~unun sahibine gore 

seyilir. Burada onemli olan diger bir nokta da gazete sahibi gazeteci ise i$letmede 
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gazetecilik aguhk kazamr, sennaye sahibi ise i~letme kurallan on plana Y1kar. Tabii en 

yerinde olan gazetecilikten odlin vermeden gazetelerin de birer i~letme oldugunu 

dli~linerek hareket etmek gerekliligidir. 

3.8.5. Tiraj Faktorii 

Yerel gazetelerin yaym yaptIldan cografya ve seslendikleri kitle sllmhd1r buna 

bagh olarak sat1~ rakamlan da dli~likti.ir. Kald1 ki yerel gazeteler yaymladIldan 

gazetelerin bi.iylik 1osmm1 elden licretsiz olarak dagltmaktadular. Bu nedenle tiraj ve 

tiraj gelirleri yerel gazeteler iyin onemli sorunlar arasmdadlr. 

Tiraj konusu aslmda sadece yerel gazetelerin sorunu degildir. Pek yok ulusal 

gazetenin de yaym maliyetleri tirajdan elde edilen gelirle kar~llanamamaktadIr. Ulusal 

basm Sel111aye yoni.inden gliylii yaplsl ile tiraj sorununu yozmek iyin ye~itli giri~imlerde 

bulunmakta, promosyon ve lotarya yah~malan ile satI~ rakamlanm atitlrmaya 

yah~maktadlr. Ancak zaten zar zor yaym ya~anllI1l slirdliren yerel basm iyin tiraj 

sorununu a~mak kolay olmamaktadlr (Vural, 1999, s.141). 

Uillsal baslI1daki okllr Slkll1tlSl yerel gazetelerde vahi1l1 bir dllr1l1l1a donLi~1l1ektedir. Olkede 

yaYl1l11anan 800'Li a~klll yerel gazeteden ozellikle tipo yonetimiyle basIlanlann ylizde 25'inin 

tirajl 100 ila 300 araslI1dadlr. Satl~l bini ge<;en gazetelerin saYlsl yakla~lk 300 civanndadll·. Tipo 

gazeteler genellikle abone yonte1l1iyle dagltliIrken, ofset gazeteler ise daglt1l11 slk1l1tlsl 

ya~a1llaktadlr. Topla1ll tiraj lannlll yakla~lk 700 bini a~tlgl ileri sLirLilen yerel gazetelerde, ilan 

gelirlerinin aIilnl1llasl i<;in tirajlann ~i~irildigi, bll nedenle ger<;ek raka1ll1ll 300 bin civannda 

oldllgu tah1llin edil1llektedir (Fara<;, http://www.jllrnal.net/arastirma/arastirma-7.htm. 2008). 

Yerelde siyasal ortamm gergm, tansiyonun yliksek oldugu donemlerde gazete 

sayIlannda ve satl~lat'mda artl~ gozlemlenebilmektedir. Ancak bu durum belirli bir 

donemle sllmh oldugu iyin kahcl olmamaktadlr (Yerel Basm KurultaYl Uzmanhk 

Komisyonlan Raporlan C;=ukurova Gazeteciler Cemiyeti Yaymlan, 1992, s.l 0). 
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(:ukurova Gazetecililer Cemiyeti, "Yerel BaS111 KurultaYl Uzmanhk Komisyonlan 

Raporu"nda (1992, s.23-27) yerel bas111111 tiraj kayb111a etki eden faktCirler ~oyle 

slralanmaktadlr: 

1. Okuyucu SaYls111daki Azalmaya (Veya NUfus Alil~111a Kar~lhk Okuyucu 

SaYISll1ln Alimayl~ll1a) Ragmen Yerel Gazete SaYlSll1ll1 Her Ge<;en GUn Alimasl Ve 

Pazar Paylanmn Azalmasl: Tiirkiye genelinde yerel gazetelerin durumuna bir goz 

atIlusa hem en hem en her il ve il<;ede yaYlmlanmakta olan birden fazla yerel gazete 

oldugu gori.ilecektir. Bu gazetelerin konumu ne olm'sa olsun snurh saYldaki okuyucu 

kitlesine hitap ettikleri tartl~maslz bir ger<;ektir. Boylesine bir Oliamda yerel gazete 

saYlsll1daki bu lsrarh mil~111mantalitesi anla~Iln' gibi degildir. 

2. YaY111 Bas111 Kurulu~lannll1 Promosyon Uygulamalan:TUrkiye' de promosyon 

<;ah~malann111 ba~langlclyla bugUnkU durum arasll1da <;ok fark vardlr. Ornegin onceki 

yIllarda kuponla promosyonlarda kupon adedi 30 dolaylannda iken bugUn 5, 2 veya tek 

kupona bile dUzenlenen promosyonlar vardH. 

3. Yaygll1 Basll1 Kurulu~lanl1ln Bolgeye Hitap Eden Elder Vermesi Ve Yerel 

Gazetelerde TelekomUnikasyon Eksiklilderi: Ornegin HUrriyet gazetesinin vermi~ 

oldugu (:ukurova ve GAP ilaveleri gibi. 

4. Yerel Gazetelerini Belli Ama<;lar Dogrultusunda Yonlendirmeleri: Gelir 

durumlan klSlth olml yerel gazetelerin bir kIsml ayakta kalabilmek i<;in bazl ki~i veya 

kurulu~lann sesi olma yoluna gitmekte kar~lhkh oldugu dU~UnUlen menfaatlerin ortadan 

kalkmasl sonucu zor durumda kalmaktadlrlm·. Se<;im donemleri bunun canl! 

ornekleridir. Yerel yonetimleri destekleyen ve kar~lhg111da beklentisi olan pek <;ok yerel 

gazete vardu. Dogal olarak her yaYll1 orgal1lmn kendi politikas1l11 tayin etme haklo 

kendisinde sakhdlr. Ancak bu tavlr tarafslzhk ilkesine bagh ve objektif bir yaYll1 orgal1l 

olundugu sUrece okuyucunun ilgisini <;eker. 

5. Yerel Gazetelerin Tal1ltlm Pazarlama Ve Daglt1l11 Eksiklikleri: BugUn hangi 

yoreye gidilirse gidilsin yoldan ge<;en her 1 0 ki~iden 9'u yorede yaYlmlanan yerel 

gazete isimlerini tam olarak sayamamaktadu. ismi saYllabilen gazeteler bayilerde 

bultman veya goz a~inahgl edinilen gazetelerdir. Reklamll1 gUcU tartJ~llmazdlr. Yerel 

gazeteler tal1ltllnlanm profesyonelce yapmal! pazarlama ve dagltlmda da ayl1l ozeni 

go sterm e Ii dirl er. 
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6. Gorsel BaS111111 HIZh Geli~imi Ve Ozel TV Kanallanndaki Alil~ 

7. HaIk111 Okuma Ah~kanhg111111 Az Olmasl: BugUn TUrkiye genelinde yaygm 

bas111111 ve yerel bas111111 toplam tirajl a~agl yukan bellidir. Bu, nUfusa oranlandIg111da 

bas111 sektOrUnLin istenilen diizeyde olmadlgl aC;lkc;a gorUlmektedir. 

3.8.6. Yaygm Basmm Bijlge Sayfalan 

Yayg111 bas111111 sermaye yapls111111 giiC;li.i oimasl nedeniyle telG1olojiyi takip 

edebildigine, yerel bas111111 kendini yenileme konusunda ekonomik nedenlerden oti.iri.i 

hUyiik slk111tIIar ic;inde olduguna deginiImi~ti. Ancak "of set teknigiyIe basIlan, bir 

anlamda bic;imsel benzerligi yakalayan gazeteler de basll1 trostlerinin ezici giicii 

kar~ls111da rekabet olanagllll yakalayamaz durumda kah111~tIr." C<;ukurova Gazetecililer 

Cemiyeti YaYll1lan, 1992, s.18). 

Ulusal gazetelerin Adana, Ankara, izmir, Erzurum gibi illm·de de baskl yapmalan ve 

baskllannm ~e~itli sayfalarmda her balgenin yerel haberlerine yer aYlrmalan veya balge ekleri 

~Ikarmalan (Ornegin HUrriyet gazetesinin verdigi <;ukurova ve GAP ekleri) yerel gazetelerin 

gUcUnU ve geli~imini olumsuz yande etkilemektedir (Bodur, 1997, s.47). 

<;ukurova Gazeteciler Cemiyeti Yerel Bas111 KurultaYl Uzmanlrk Komisyonlan 

Raporu'nda da (1992, s.16) yayg111 basmll1 bolge sayfalann111 yerel basll1 ic;in nasIl bir 

"tehdit"e donii~tiigii ~oyle anlatIlmaktadll": 

Ulusal basllllll lotal·yah renkli ~ok sayfall gazeteleri, yerel bas 111 III bulundugu merkezlerde a~tlgl 

bUrolan rekabetin otesinde yerel basllla danUk kitle imhasl rolii oynuyor. Yerel baslllll1 

bulundugu merkezlerdeki kent yoneticilerinden i~adamlanna okurlardan reklam verenlere kadar 

tUm gruplar ulusal basll1l11 rengarenk ve ~ekici cazibesi ile yerel basll1l1l yUzUne dahi bal(ll1lyor. 

Okur ve reklam verenin yerel baslllll1 yUzUne bakmamasl beraberinde ekonomik biti~i getiriyor. 

Bodur (1997, s.46) da ulusal gazetelerin sahip oidugu sermayenll1 daha c;ok 

personel, daha modern bir teknolojik donamm anlamll1a geidigini hatll"latarak, "reklam 
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ve dagltlm kanallannll1 orgiitlenmi~ bulmU11aSl"nll1 ulusal gazetelere yerel gazetelere 

oranla nasIl onemli bir iistlinllik sagladlgllll vurgular. 

Berkan (Medya Dergisi, 1993, s.] 6) da yaygll1 basll1ll1 yerel baSllll yok ettigi 

gorii~iindedir. Tiirkiye'de bu duruma ili~kin en somut ornek Ege bolgesinde yaYll1lanan 

Yeni ASll" gazetesidir. Bu gazete tirajl yiiz binin iizerinde olan yok biiyiik bir gazete iken 

istanbul merkezli gazetelerin -ozellikle HiilTiyet gazetesinin- Ege ilavesi ile biiyiik bir 

darbe ah11l~tll". Bugiin yeni ASlr'll1 tiraji 30-40 binlerdedir. 

Duran (Medya Dergisi, 1993, s.16) ise; Tiirkiye' de yerel baSll1111 istanbul 

merkezli baS111 kar~ls111daki yaresizligini istanbul 'un Tiirkiye iizerindeki egemenligi ile 

aYlklamaktadll". Duran konuyla ilgili gorii~lerini ~oyle dile getirmektedir: 

Gazetelerde ya!J~tlgIlll dtinel11de Hlirriyet gazetesinin 14 degi~ik yerel ilavesi oldugunu gtirdlil11. 

Bu durul11 Elazlg'daki bir yerel gazetenin asIa rekabet edel11eyecegi ko~ullar yaratlYor. iyinde 

yerel haberlerin de oldugu, dtirt renk bir gazeteyi oradaki bir yerel gazete nasIl yIlcaIiacak? 

Btiylece ulusal basll1 yerel bas III I tildUrUyor. ... Bu iki tirnekten yola yllcarak l11edyanl11 tizellikle 

mass medyanl11 globalist egilil11leri dolaYlslyla yerel tizellikleri tizgDllUkleri (paliikUlarist) 

Oliadan kaldlrl11aya ya!J~tlgI111 gtirUyoruz. Bu glinlUk ya~al11da ideolojiye renkleri azaltlcl yok 

renklilik yerine tek renklilige, tek seslilige, zel11in hazlrlaYlcl bir ~ey. 

Tiim bu sorunlann yam Slra istanbul kaynakh gazeteler Anadolu gazetelerinin 

elemanlanm kendi muhabirleri gibi kullamnaktadlrlar. Yerel gazeteler kendi yabalanyla 

buldugu haberleri istanbul gazetelerine vermekte, bu haberler istanbul kaynakh 

gazetelerin bolge sClyfalannda yaymlanmaktadlr (Yerel Basll1 KurultaYI Uzmanhk 

Komisyonlan Raporu ~ukurova Gazeteciler Cemiyeti Yaymlan, 1992, s.l]). Boylece 

yerel gazete ve gazetecilerin yah~malan ve gayreti iizerinden yerel gazete ve 

gazetecilere alternatifler yaratllmakta; bunda da "yaygm" olu~un avantajlan sonuna 

kadar kullamlmaktadlr. 
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3.8.7. DagltIm Sorunu 

Yerel gazetelerin dag1tllllla ilgili sorunlan son derece onemlidir. Bu sorunu kendi 

olanaklanyla a~may1 ba~an111~ ve tUm bayilere gazetelerini ula~t1rm1~, guyli.i bir abone 

sistemini yerle~tirmi~ gazetelerin etkinligi de aIimaktadll·. Dag1t1m sorunun a~amaI111~ 

gazeteler ise istedikleri kadar meslek a~kmdan, ilkeli gazetecilikten soz etsinler henUz 

hedef kitleye ula~ma sorununu bile a~amaI111~ olmaktan kaynakh bir bakIma havanda su 

dovmektedirler. Hedef kitleye ula~amayan, ula~sa da "zamamnda" ula~amayan bir 

gazetenin etkinliginden soz edilemez. GUncel olmayan bir haberin haber degeri de 

yitirilmi~ 01acakt1r. 

3.8.8. Yerel Basm Mensuplarmm Sorunlan 

Anadolu'da amatOr ruh ve heyecanla, sm1rS1Z ozveriyle yah~an gazetecilerin yerel 

gazetelerin genel problemi olan ekonomik sorunlara bagh olarak du~uk ucretle, 

sigOlias1z, sendikas1z, yeterli aray gerey donanu111 olmadan yah~mak gibi temel 

sIl(1nt1lan bulunmaktadIr. Aynca "yerel" de olmaktan kaynakh gUy, iktidar ve sermaye 

sahiplerine mekansal olarak yak1l1 olmalan, haber kaynag1l1a ya da haber konusu olan 

ld~ilere yak1l1 olmalarl ve siyasal etki altmda olmalan gibi sorunlan da mevcuttur. 

3.8.8.1. Haber Kaynagma Yakm Olma Sorunu 

Yerel basmda; muhabir, haber kaynag1 ve okur arasmdaki mesafe yok kIsadIr. 

"Yani muhabir okuru yok iyi tamr, okur muhabiri yok iyi tamr." Y erelde muhabirler, 

habere konu olan insanlarla yalmz i~leriyle ilgili olarak degil ya~amlanmn tamammda 

aym "yevreyi" payla~Irlar. Bu durum haberin dogrulugu ve gazete-okur ili~kilerinin 

iytenligi ay1smdan onemli avantajlar (Duran, 2003, s.1 08-1 09) saglasa da elqtiri ve 

yergi iyeren, sarun ve olumsuzluklan gundeme getiren haberler soz konusu oldugunda 

gazetecinin tarafs1zhgm1 etkileyebilmektedir. 
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3.8.8.2. Siyasal Etkiler Ve Baglmslzhk Sorunu 

Yerel basll1 <;:ah~anlannll1 onemli zorluklanndan biri de siyasal etkiler ve 

bag1l11S1Zhk sorunudur. Gazeteci sorumlulugunu ta~lyarak, siyasal etkiler kar~lSll1da 

sorumlu daVraIllilak ve bag1l11S1Zhklanl11 korumak kii<;:iik yerlerde son derece zordur. 

<;::iinkLi kLi<;:iik yerlerde genellikle siyasal elit ile ekonomik elit aym inSaIl1ardan 

olu~maktadlr. Bu nedenle bazl durumlarda siyasal etkilere kar~l bag1l11S1Z kalma 

miicadelesi vermek, reklam ambargosuna ve ekonol11ik slkll1tlya gogiis germeyi 

gerektirebilmektedir (Yerel Basll1 Kurultayl UZl11anhk Komisyonlan Raporu <;::ukurova 

Gazeteciler Cemiyeti YaY1l11an, 1992, s.25). Hatta <;:ah~llan basll1 kurulu~unun sahibi, 

paraSll1a giivenip gazete ya da TV satll1 ah11l~ bir i~adm11l olabilir. DolaYlslyla patronun 

ili~kide bulundugu <;:evre, haberi yaparken gazeteciyi ister istel11ez etkileyebilmektedir 

(Gorde~'ten Aktaran Oz<;:ah~kan, 

http://www.dorduncukuvvetmedya.com/arsiv/yerel.htl11. 2008). 

TUrkiye genelinde ozellikle yerel gazeteciler ne yeterince ozgUr ne de yeterince gUvenlik 

iyilldedir. Batl'da valilerin, siyasilerin hedefi olan gazeteciler, GUneydogu'da ise ba~ta teror 

orgutleri olmak Uzere gUvenlik gliylerinin, ~eyhlerin, agal an 11, koruculanll tehdidi altll1dadlr. 

(Faray, http://www.jurna1.net/arastirmaiarastirma-7 .l1tm, 2008). 

3.8.8.3. i~ Giivencesi Sorunu 

Yerelde gazetecilerin kar~11a~tIldan zorluklardan biri de i~sizlik ve sosyal giivence 

sonmudur. Ozellikle ulusal medyaya bagh olarak <;:ah~an ta~ra muhabirleri genellikle ne 

sigortahdll" ne de maa~hdll", prim iizerinden <;:ah~maktadlrlar. Bu durumda hi<;:bir sosyal 

haldan ve i~ giivenceleri bulu11111amaktadu". (Gorde~'ten Aktaran Oz<;:ah~kan, 

http://www.dorduncukuvvetmedya.com/arsiv/yerel.htm. 2008). 

i<;:inde bulundugumuz donemde bas1l1 yah~anlanl11n hUyiik olyiide 5953 sayI11 yasa 

ya da bilinen adlyla 212 saYlh Basll1 i~ Kanunu kapsaml dl~ll1da yah~tmlmalan, sosyal 

giivenceden yoksunlugun onemli bir gostergesidir. Gazetecilerin <;:ok aZl 212 sayIll yasa 
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kapsam1l1da bulunurken, biiyiik bir boWmii ya 1475 sayIlI i~ kanunu kapsam1l1da 

yah~tmlmakta ya da telifli yah~ma denilen sigortaslz ve kadrosuz olarak istihdam 

edilmektedir (Ozsever, 2004, s.17-1S). 

Bas1l1 yah~anlann1l1 i~ giivenliginin saglanmasl haber ve bilginin tarafslzhgl, 

dogrulugu ve giivenilirligi aylsmdan da onemlidir. GUniimUzde medya sahiplerinin 

yogunlukla sermaye sahipleri oldugu dii~iinUHirse i~ giivenliginin saglanmasl tek yonW 

haber al(1~1l1m engellenmesi ayls1l1dan da onem ta~lll1aktadlr. "Bu sayede yah~anlar 

sermaye sahibinin dayatmasl altmda, belirli yonde haber yorum yapmama konusunda 

direnebilirler." (Ozek'ten Aktaran Ylldmm, 2002, s.56). 

j~ giivencesinin olmamasl basm yah~anlann1l1 Ucretlerine ve yah~ma ko~ullanna 

yansllllaktadir. Yeni mezun i~siz saYIS1l11l1 yok olmasl yah~anlar iyin ek bir tehdittir. 

Oysaki iicret de yah~ma ko~ullan da gazetecilik mesleginin hakkIyla yenne 

getirilmesinde onemlidir. Her ayldan giiy1i.i gazeteci giiyHi haber demektir. 

Ozsever'in (2004, s.lS). "Tekelci Medyada Orgiitsiiz Gazeteci" adh kitab1l1da i~ 

giivencesi ile ilgili yasal diizenlemelerin yak1l1 tarihi kIsaca ~oyle ozetlenmektedir: 

9 Agllstos 2002 tarihinde <;Ikanlan i~ gLivencesi yasanma son anda basm <;all~anlan da 

eklenmesine ragmen yasanlll yLirLirlLik tarihi 15 Mart 2003 olarak belirlenll1i~; se<;ill1ler 

sonllncllda i~ba~lIla gelen AKP hLikLimeti ise, i~verenlerin basklsl sonllclI yasanlll yLirLirlLik tarihi 

bll kez 30 Haziran 2003 'e ertelell1i~tir. Cllll1hllrba~kal1l Sezer, bll ertelell1e yasasllll veto etll1i~ 

ancak MaYls 2003'te yeni i~ kanllnlln gorii~ll1esi slrasmda i~ giivencesinden yararlanabilll1enin 

kO~lI11an otllZ ve daha fazla i~<;i <;al1~tlran i~yerleri i<;in ge<;erli oll1lll~tllr COzsever, 2004, s.18). 

3.8.8.4. Sendikaslzla~ma Sorunu 

Giiniimiizde basIl1 yah~anlann1l1 ya~adlgl onemli bir sorun da, sendikasIZla~tlrma 

sorunudur. (:iinkii basl11 mensuplanmn diger sorunlan alan i~ gUvencesi, bagllllslzhk 

sorunu, iicret yetersizligi ya da dengesizligi gibi sorunlar gazetecilerin demokratik 

toplumlann geregine uygun biyimde orgiitlenememesi ile ili!?kilidir. 



1994 yIlma kadar TUrkiye Gazeteci1er sendikasl (TGS) on sekiz i~yerinde orgUtlU iken bugUn 

sadece bir i~yerinde 0 da bir kamu i~letmesi olana Anado1u Ajansll1da (AA) toplu sozle~me 

yapabilmektedir. AA' da yok ciddi zorluklar ya~anmakta; emeklilik nedeniyle sendika Uyeleri 

azalmakta; i~veren kimi sozle~me hUkUmlerini uygulamamakta ve sonuyta TGS' nin Uye saYlsl 

giderek dU~mektedir (Ozsever, 2004, s.18). 
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Bu durum bas1l1 sekt6rHnde bas1l1 emek<;ilerinin haklanm aramalanl1l ya da i~yeri 

degi~tirme olanaklanl1l kIsltlamakta, somHriilme ya da i~siz kalma se<;enekleriyle ba~ 

ba~a blrakIlmalanna sebep olmaktadlr. Bunlann yam slra; fazla mesai, haftahk izin, 

Yllhk izin, prim ya da Heret mil~l gibi insani taleplerde <;ogu kez goz ardl edilmektedir 

(Ylldmm, 2002, s.42-43). 

1990'h yIllardan itibaren ba~layan sendikaslZla~tll"lna baskIlarll1m yalll slra 212 say II I yasanll1 

fiilen uygulanmamasl, ta~eron uygulamasma geyilmesi ve bu ~ekilde istihdam edilen basll1 

yah~anlannl 27 say II I gazetecilik i~kolu dl~lIlda kalmasl, bu i~ kolundaki sendikaya Uye olma 

hakkll1lll da ortadan kalkmasllla yol aymaktadlr. Telif iicretiyle yah~anlar da 2821 sayIlI 

sendikalar yasasllla gore i~yi saYl1madlkian iyin hiybir i~kolunda orgUtlenme hakkll1a sahip 

bulunmamaktadlr. ... RTOK (Radyo ve Televizyon Ost Kuru1u) Yasasl olarak bi1inen 3984 

saYlh Radyo ve Televizyon Kuru1u~ ve YaYllllan hakklllda Kanunun 38. Maddesine gore radyo 

ve televizyonlann haber birimlerinde yah~anlar 212 sayIlI yasa kapsammda olmasl gerekirken 

bu madde de biiyUk olyUde uygulanmamaktadlr. Yine radyo ve televizyonlarda yah~an 

gazeteciler, yah~ma genel miidUrlUgU tarafll1dan 17 sayIlI i~ko1u kapsamllla alllldlklanndan 

gazetecilik i~ko1unda yalll TGS bUnyesinde orgUt1enememektedirler. Bu ki~ilerin bUro i~kolunda 

orgUtlenmesi istenmektedir (Ozsever, 2004, s.18-19). 

Ozsever (2004, s.19); bas1l1 <;ah~anlann1l1 sorunlan ile sendika m"asll1daki ili~kinin, 

ozellikle medya mUlkiyet yapls1l1daki degi~imle birlikte yeni bir si.ireee girdigini 

belilimektedir. Medyadaki tekelle~me bas1l1 <;ah~anlann1l1 ko~ullanl1l zorla~tmnakla 

birlikte dH~iinee ozgi.irliigH ve halkm haber alma haldonll1 sll1lrlanmasma sebep olmakta, 

dolaYlslyla demokrasiyi olumsuz etkilemektedir. "Tekelle~meyle birlikte basll1 

<;ah~anlanmn i~ giiveneesi ve editoryal baglmslzhgl iyiee kIsltlal1l111~ sendikala~masl da 

fiilen etkisiz hale getirilmi~tir." Basll1 sekt6rHnde sendikanll1 tasfiyesi, basm 

<;ah~anlanl11n haklannm giderek azalmasll1a, sorunlann mimasll1a sebep oll11u~tur 

(Ozsever, 2004, s.20). 
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3.9. Amasya Kent Profili 

3.9.1. Amasya'nm Cografi Konumu 

Amasya iIi; Olia Karadeniz BoHimUnUn iy kIsmll1da yer almaktadlr. Dogudan 

Tokat, giineyden Tokat ve Yozgat, batldan <";orum, kuzeyden Samsun illeri ile yevrilidir. 

ilin yiizolyiimU 5.701 IG112 dir. il genelinin deniz seviyesinden Olialama yiiksekligi 

(raklln) 1.150 m, il merkezinin ise 411.69 m' dir. 

Amasya iIi 34° 57' 06" - 36° 31' 53" Dogu Boylamlan ile 41° 04' 54" - 40° 16' 

16" Kuzey Enlemleri arasll1da yer ahr 

(http://www.amasya.gov.tr/httplindex.asp?PageNo=131. 2008). 

Kent, birinei deI'eeede deprem bolgesidir, Kuzey Anadolu deprem hattl ile bu hatta 

bagh tali deprem merkezlerinin etki alam iyerisindedir (Demirkol, 2002, s.8). 

3.9.2. Amasya'nm iklimi ve Bitki Ortiisii 

Amasya'da Karadeniz ikIimi - karasal iklim arasll1da bir geyi~ iklimi hiikiim siirer. 

Yazlan karasal iklim kadar kurak, Karadeniz iklimi kadar yagl~h degildir. KI~lan ise 

Karadeniz iklimi kadar lhman, karasal ikIim kadar seli degildir. 

Yazlan sleak ve kurak, kI~lan yagl~hdlr. ilkbahar en yok yagl~ alan mevsimdir. 

Merzifon, Suluova, Giimii~haelkoy ve Hamamozi.i ilyeleri Bolgenin genel iklim 

ozelliklerini yansltmaktadlr. Merkez ilye, Ta~ova ve GoynUeek ilyeleri daha yok karasal 

iklim ozelligi gostermektedir (http://www.amasya.gov.trlhttplindex.asp?PageNo= 13 6, 

2008). 

Amasya iIi merkez ilyedeki ormanlar hUyiik olyiide Akdag bolgesinde yaYlh~ 

gostermekte, yiikseklerde sanyam, karayam ve kaym; dU~iik rakllnlarda lozIlyam, ardly, 
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me~e, giirgen ve titrek kayak yaYlll~ gostermektedir. Bunun ya11lnda yabani ahlat ve erik 

gibi aga<;<;Ildar, siiriiniicii ardl<; gibi <;all formlan da vardlr (Amasya Valiligi 2006 Ylh 

Faaliyet Raporu, 2006, s.13). 

Amasya elm a, bugday, bamya, kiraz, iiziim, ~ekerpancan, ay<;i<;egi, arpa, 1111 sIr, 

patates, <;e~itli baklagiller, sogan, kavun, karpuz vb. iirUnlerin yaygll1 olarak 

yeti~tirilmesine olanak ta11lyan bir toprak yaplSll1a sahiptir. ii, ozellikle elma ve 

bamyaslyla (Goyniicek <;i<;ek bamyasl) iinliidi.ir (Demirkol, 2002, s.9). 

3.9.3. Amasya'mn Tarihsel Siireci 

Olia Karadeniz'de, Y e~ihrmak Vadisi Haqena Dagl eteklerine kurulan Amasya, 7 

bin Yllll1 iizerindeki eski tarihi boyunca kralhk ba~kentligi yapl11l~; bilim adamlan, 

sanatkarlar, ~airler yeti~tirmi~, ~ehzadelerin egitim gordiigli bir il olmu~tur. 

Eski <;agda bir<;ok Anadolu ~ehrinin kurucu (ktistes) tanrlS1 veya kahrama11lnll1 

oldugu bili11l11ektedir. Bu mito1ojik kuru1u~ Amasya i<;in de ge<;erlidir. 

Roma imparatoru Septimius Severus (M.S. ] 93-211) donemine ait bir Amasya 

sild(esi iizerinde yer alan EPMHC KTICAC IHN rrOAIN yazltll1dan hareketle 

Hermes'in Amasya kentinin kmucu tannSl oldugu kabul edi1mektedir. 

Hitit be1gelerine gore Amasya'11ln bilinen ilk adll1111 Hakmi~ [Khakm(p)is] oldugu 

sa11llmaktadlL Bu ISlm111 Perslerin Amasya'Yl fethine kadar devam ettigi 

degerlendirilmektedir. Amasya'nm Mitridates Kralhgl Donemi'ndeki adl "Amasseia" 

dlL Ozellikle M. O. II. ylizYlldan itibaren darp edilen Amasya ~ehir sikkelerinde 

AMAL:L:EiA ibaresi a<;lk<;a gorUlmektedir. Zaten cografyacl Strabon'da Amasya i<;in 

Amaseia sozciigiinii kullanmaktadlr. Amaseia sozciigii, "Ana" anlamma gelen ve 

ozellikle "Ana Iann<;a" yl kasteden 'Ama' ve onun <;e~it1emesi olan 'Ma' ibaresi ile 
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baglantlhdlr. Bundan hareketle denilebilir ki Amaseia "Ana Tannc;:a Mii'nll1 ~ehri" 

anlamll1a gelmektedir (http://www.amasya.gov.tr/http/ index.asp?PageNo=101, 2008). 

ilk yerle~imin MO. 5500 yIllanna kadar uzandlgl belirlenen Amasya; Antik 

<:=agdan gUnUmlize kadar gec;:en zaman ic;:erisinde Hitit, Frig, Kimmer, Lidya, Pel's, 

Roma, Bizans, Dani~mend, Selc;:uklu, ilhanh ve Osmanh medeniyetlerine ev sahipligi 

yapml~tlr (http://www.amasyakulturturizm.gov.tr/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433C 

FFB78A052406D03A3207 A5EC3E4D66] B32, 2008). 

1386 yIlll1da Osmanh topraklanna katllan Amasya, Osmanh padi~ah ve 

~ehzadelerinin gosterdikleri ozel ilgi nedenleriyle "Sehzadeler Sehri" olarak da Un 

yapI11l~tl1'. Amasya'da Sultan ILMurat, Fatih Sultan Mehmet, II.Bayezld, IILMurat gibi 

onemli liderler yeti~mi~tir (Demirkol, 2002, s.12). 

Amasya, Kurtulu~ Sava~l slrasll1da da 6n plana C;:lkI11l~tll'. 19 MaYIs 1919'da 

Samsun'da ba~layan Milli MUcadelenin ilk adu11l 12 Haziran 1919'da Mustafa Kemal'in 

Amasya'ya gelmesiyle devam etmi~tir. KUliulu~ MUcadelesinin planlan hazlrlal1l11l~, 

Erzurum ve Sivas Kongrelerinin toplanmas1l1a burada karar verilmi~, 22 Haziran 

1919'da yaymlanan Amasya Tamimi ile "Milletin istiklalini yine milletin azim ve 

karannm kmiaracagl" Amasya'da ilan edilmi~tir 

(http://www.amasyakultmiurizm.gov.trlBelgeGoster.aspx?F6E] OF8892433CFFB7 

8A052406D03A3207A5EC3E4D661B32, 2008). 

3.9.4. Amasya'mn Nofus Ozellilderi 

2000 Genel NUfus Sayu11lna gore Amasya'n1l1 toplam nUfusu 365.231, il merkezi 

ise 74.394'dUr (htip://www.amasya.beUr/bpi.asp?caid=2] 8&cid=566, 2008). 

1927 Yl11l1da Tlirkiye'nin nlifusu 13.648.270 iken, Amasya ilinin nUfusu 1]5.]91 

olarak tespit edilmi~tir. Bu tarihte Amasya, nUfus biiyUklUgU aC;:ls1l1dan 63 il aras1l1da 
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51. slrada yer ahm~tu. 2000 Ylh genel ntifus sayllm sonuc;lanna gore ise 81 il arasmda 

53. slrada yer ahm~tu. 2007 yIll Adrese Dayah Niifus KaYlt Sistemi Veri Tab an 111 a 

(ADNKS) gore lse 81 il arasl11da 54. slrada blliumnaktadu 

(http://www.amasya.gov.tr/httplindex.asp?PageNo=51. 2008). 

Amasya'da kilometrekareye dti~en ki~i saylSl 1927 yIll11da yakla~lk 21 ki~i iken, 

2000 Ylhnda 64 ki~iye ytikselmi~tir. 2007 Ylll11da ise kilometrekareye dti~en ki~i saYISI 

58 ki~i olmu~tur. 

Tablo 1. 1927'den 2007 Vlhna Amasya'da Niifus Durumu 

SaYlm Toplam $ehir Kay $ehir Ve Kay Nilfusunun Toplam NOfus 

VIII NOfus NOfusu NOfusu k:indeki Oram (%) 

$ehir Kay 

T E K T E K 

1927 115.191 29.972 85.219 38.40 27.57 24.55 73.98 72.43 75.45 

1935 128.113 32.023 96.090 25.00 25.38 24.63 75.00 74.62 75.37 

1940 136.029 33.935 102.094 24.95 25.80 38.68 75.05 74.20 75.89 

1945 147.870 36.764 111.106 24.86 25.35 24.36 75.14 74.65 75.64 

1950 163.669 37.868 125.801 23.14 23.90 22.34 76.86 76.10 77.66 

1955 227.044 49.321 177.723 21.72 22.74 20.65 78.28 77.26 79.35 

1960 257.281 76.146 186.635 17.46 29.45 25.26 72.54 70.55 74.74 

1965 285.729 83.016 202.713 38.50 38.56 26.89 70.95 68.93 73.11 

1970 307.025 97.088 209.937 31.62 38.52 29.70 68.38 66.48 70.30 

1975 322.806 115.480 207.326 35.77 37.13 34.35 64.23 62.87 65.65 

1980 341.287 128.077 213.210 37.53 38.98 36.04 62.47 61.02 63.96 

1985 358.289 148.614 209.675 41.48 73.31 39.59 58.52 56.69 60.41 

1990 357.191 162.544 194.647 45.51 46.96 44.03 54.49 53.04 55.97 

2000 365.231 196.621 168.610 53.83 55.09 52.54 46.17 44.91 47.4 

2007 328.674 201.331 127.343 61.25 50.93 49.06 38.74 49.80 50.20 

2007 Ylh Adrese Dayah Nlifus KaYlt Sistemi Veri Tabanl11a (ADNKS) gore, il 

Genelinde mevcut 351 koy ve 22 beldede toplam ntiflls saYlsl, 127.343 olup, bu rakam 

il toplaIm ntifllsunun % 38' ini olu~turmaktadlr. il merkezine bagh 101 koy 6 belde 
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olup, nUfus miktan lSe 46.795'dir (http://www.amasya.gov.trlhttp/index.asp? 

PageNo=51, 2008). 

3.9.5. Amasya'da Ekonomik Ya~am 

Amasya iIi Karadeniz bolgesinin Olia boliimUnde yer allr. Aneak, denize kIYlSl 

bulmIDlamasl nedeniyle, i<; Anadolu bolgesinin sosyo-ekonomik ve kUltiirel ozeIIiklerini 

gostermektedir (GUne~, 2002, s.l 0). 

Sosyo-ekonomik Geli~mi~lik Endeksi (DPT, ilIere Gore Bolgelerin Sosyo

Ekonomik Geli~mi~lik Slralamasl Ara~tlrmasl, 2003) sll"alamasl11da 39. sll"ada yer alan 

Amasya iIi Tiirkiye'nin az geli~mi~ illerinden biridir. 

Cografi bolgelere gore yapIlan degerlendirmelerde, Amasya ilinin de yer aldlgl 

Karadeniz BOlgesi sosyo-ekonomik geli~mi~lik diizeyi itibariyle iilke OlialamaSl11111 

altl11da kalmaktadll". Bunun temel nedenleri; bolgenin engebeli bir arazi yaplsma sahip 

olmasl ve eografi ko~uIIann tanm ve sanayi i<;in elveri~li bir Oliam sunmamasldlr. 

Karadeniz bolgesinde; tanm sektorU, halen agll"lIgllll korumakla birlikte, tanmsal 

arazinin kU<;Uk par<;alardan olu~masl, tanmsal verimIiIigi dU~iirmektedir. Aynea sanayi 

birimlerinin daha rasyonel <;ah~abileeegi ve verimliligin yUkseleeegi sanayi i<;in, 

yogunla~ma alanlan da yetersizdir. Geli~mi~ pazarlara da uzak olan bOlgeden, tUm bu 

nedenler sonueu; bolge dI~ll1a go<;, onemli bir sorun olarak varlIgl111 siirdiinnektedir. 

Karadeniz Bolgesine yonelik bu degerlendirmelerin onemli bir bollimU, Amasya 

ilinin yapIsal ozellikleri ile de uyu~maktadlr (Amasya Valiligi 2006 yIll faaliyet rapont, 

2006, s.162). 

Tanm ve sanayiye ili~kin olumsuzluklara kar~ll1 Amasya'mn ba~hea ge<;Im 

kaynaklannm tanm, sanayi ve besieilikten saglandlgI gorUliir. 



79 

il'de gee;:1l11 kaynagl bi.iyi.ik ole;:i.ide tanma dayahdll·. Misket elmaslyla i.inli.idi.ir. 

Ulkemizin en e;:ok kiraz i.ireten iIi konumundadlr. Son Ylllarda ozelIikle ~eftaIi 

yeti~tiriciligiyle de kaliteli meyve i.iretimi yapllmaktadlr. Erik, kiraz, elma ve ~eftaIi gibi 

meyveler ihrae;: nedeniyle son Ylllarda alt1l1 donemini ya~aml~ 16,880kiraz ve 27,000 

adet vi~ne fida11l i.ireticilere dagltllarak bahe;:e tesis etmeleri sagla111111~tlr. Klrsal kesimde 

baglardan yeterince kalite ve ekonomik di.izeyde i.iri.in alamayan i.ireticiler ancak kendi 

i.izi.in ve sarl11ahk yaprak ihtiyae;:lan11l kar~Ilar durumdadlrlar. Sebzelerde bamya, 

domates ve sogan ihrae;: i.iri.inleri aras1l1da yer almakta olup, son Ylllarda smk domates 

yeti~tiriciIigiyle hUyiik l11esafe kat edilmi~tir (Gi.ine~, 2002, s.1 0). il s1l1lrlan ie;:erisinde 

aynca bugday, arpa, mlSlr, e;:e~itli baklagiller, iizi.im, tiiti.in, ha~ha~, ~elcer pancan, elma, 

kiraz, bamya (e;:ie;:ek bamyasl), ay e;:ie;:egi, kavun, karpuz, sogan, patates, ~eftali, kaYlsl, 

ceviz ve benzeri i.iri.inler de yeti~tirilmektedir (Demirkol, 2002, s. 9-10). 

Ziraatta, ozelIikle Suluova ile;:esinde bullman Selcer fabrikasl ve Tokat iline bagh 

Turhal Selcer fabrikalannm faaliyete gee;:mesi, bolgedeki ~eker pancan ekim ala11l111 

e;:ogall11asma neden olmu~tur. Boylece ziraata elveri~li bullman biitiin topraklar 

degerlendirilerek; suni giibreleme ve ilae;:lama yo lunda ileri adul1lar atllnl1~tIr (Gi.ine~, 

2002, s.l 0). 

Amasya'n1l1 pek e;:ok koyi.inde besicilik olduke;:a geli~mi~tir. Bi.iyi.ikba~ 

hayvanlardan inek (koylerde kara slglr adl veriIir), oki.iz, dana (koylerde to sun, ya~ar 

adlanyla da bilinir) vb.; kUe;:i.ikba~ hayvanlardan koyun ve kee;:i; kiimes hayvanlanndan 

tavuk, horoz, kaz, ordek, hindi, keklik, tav~an vb. hayvanlar yeti~tirilmektedir. Aynca 

ilde ipekbocegi i.iretimi ve anclhk da yapllmaktadlr (Demirkol, 2002, s.10). Tiim 

bunlann yam Slra pek e;:ok koyde el tezgahlannda ve modern tezgahlarda bez, hah ve 

kilim dokumaclhgl da yapllmakta; Halk Egitim Merkezi tarafmdan e;:e~itli donemlerde 

ae;:llan dokumaclhk kurslan ile ozellikle gene;: kIzlann aile ve lUke ekonomisine katkIda 

bulul1111alan te~vik edilmektedir. 
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3.9.6. Amasya'da Egitim Durumu 

Amasya il merkezinde nUfusun tamamma yakIm okur yazardll·. Amasya'da genel 

olarak 1935 YIhnda %18.89 olan okuma-yazmaoram bugUn %80.41 olarak saptal11m~tlr 

(Demirkol, 2002, s.9). 

Amasya'da (il merkezinde) 6 tane anaokulu, 179 anasll11fl, 77 ilkogretim okulu( 2 

adet ozel egitim ve 1 adet 6zel ilkogretim okulu ile birIikte toplam 80), 4 normal lise ile 

birlikte Anadolu Lisesi (2), Fen Lisesi (1), Meslek Lisesi (6), Ogretmen Lisesi (1), Ozel 

Lise (1) toplam 15 lise bulul1111aktadu (Amasya Valiligi 2006 YIh faaliyet raporu, 2006, 

s.15,16,20). 

Ku~kusuz egitim durumu aC;lsll1dan en 6nemli g6stergelerden birisi bir kentte 

Universite kurumunun bulunmasIdu. Amasya'da ~u an "Amasya Universitesi" olarak 

faaliyet g6steren Universite kurumu ilk olarak 1982 Temmuz aYll1da 41 SayIlI Kanun 

Hi.ilGlTitndeki Kararname ile Ondokuz MaYIs Universitesine bagh olarak Amasya 

"Egitim YUksekokulu" adl altll1da 2 yIlhk onlisans 6gretimi veren Egitim YUksekokulu 

olarak faaliyet g6stermi~; 1990-1991 6gretim YIhndan itibaren 4 yIlhk Iisans dUzeyine 

yUkseltilmi~tir. 

02.07.1992 tarihinde kabul edilen 3836 SaYIh Kamm ile 1992-1993 6gretim 

yIlll1dan itibaren "Amasya Egitim FakUltesi"ne doni.i~mU~ti.ir. 

1993-1994 6gretim yIlmdan itibaren S1l11f ogretmenligi programl dl~ll1da Ti.irkc;e 

6gretmenligi, Sosyal bilgiler 6gretmenligi, Matematik 6gretmenIigi, Beden egitimi 

6gretmenligi, Fen bilgisi 6gretmenligi bolUmleri faaliyete gec;mi~tir. 

Ondokuz MaYIs Universitesi'ne bagh bu birimler, 2006 Yllll1da Universite 

te~elddHU altll1da birle~erek "Amasya Universitesi" olmu~tur. Bunlara ilave olarak 

aC;llan Enstiti.iler, Mimarhk FakUltesi ve Fen Edebiyat Faki.iltelerini de bUnyesine 

katarak kaliteli bir egitim yuvasl olma yolunda ilerlemektedir 

(http://www.amasya.edu.trluniversty/anahistory.asp. 2008). 



3.10. Amasya Yerel BasInl 

3.10.1. Yeni Emel Gazetesi 

Kurulu~ Tarihi 

Kurucusu 

Sahibi 

Genel Koordinator 

YaZI i~leri Miidiirii 

Bilfiil c;ah~an SaYlsl 

Yaym Siiresi 

Sayfa SaYIsl 

Yiiz Olc;iimU 

Tirajl 

Dizgi c;e~idi 

Baskl 

: 1 Haziran 1988 

: SlITI Baha OLGUN 

: Slrn Baha OLGUN 

: ismet OLGUN 

: Bahadlr OLGUN 

: 12 Ki~i 

: GUnliik (Pazar Haric; her giin) 

:6 

: 41x57 

: Bayii Elden Satl~ ve Abonelerle 1000 

: Bilgisayar 

: Of set 

81 

Yerel diizeyde sadece Amasya' ya hizmet sunun Yeni Emel gazetesinin yonetim ve 

organizasyon yaplsl diger bir deyi~le kiinyesi a~agldaki gibidir; 

Kurucusu ve Sahibi 

Genel Koordinatar 

YaZI i~leri MiidiirU 

Mali Dal11~man 

Haber Sorumlulan 

MizanpcU Sorumlusu 

Matbaa ve Baskl OperatarU 

Hukuk Mii~avirleri 

Gazetede bu birimlere bagh olarak 2 ki~i yazl i~leri kadrosunda, 2 ki~i haber 

servisinde yer almaktadlr. Gazetenin matbaa boliimUnde ise 8 ki~i gorev yapmaktadlr. 7 
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ko~e yazannl11 haftanl11 belirli gi.inlerinde yazl yazdlgl Yeni Emel gazetesinde 

yalI~anlann egitim diizeyi genel olarak lise diizeyindedir. 

Fiyatl 30 YKR olan gazetede giinliik haber saYISI 15-25 arasl11da degi~mektedir. 

Gazetede yah~anlara yonelik olarak her tiirlii imkamn ~milar olyiisiinde yerine 

getirildigi ve periyodik olm'ak her haftanl11 sonunda yah~anlanna 11laa~lannl11 verildigi 

belirtilmektedir. 

Yeni Emel gazetesinin biinyesinde birimlerinin yer aldlgl bir binasl 

bulunmaktadlL Gazetenin dizgisi, Yeni Emel gazetesi biinyesinde, baskIsI ise Emel 

Of set Tesislerinde, dagltll111 ise merkezi istanbul' da olan Turkuaz Dagltlm Satl~ ve 

Pazarlama'nl11 Ankara Bolge Miidiirliigiine bagh olarak A11lasya'da Turkuaz Dagltll11 

Satl~ ve Pazarlama adl11a Serhat Dagltl11l tarafl11dan geryeklqtiril11lektedir. 

Haberlerin yiizde yet11li~inin muhabirler tarafll1dan, yiizde on be~inin resml 

kmmllardm1 gelen bilgilerden, yiizde on be~inin ise internetten elde edilen bilgilerden 

yapIldlgl beliliilmi~tir. Kunu11lm gelir kaynaklanm ise resmi ilan gelirleri, aboneler, 

matbaa gelirleri, reklam ve tasan11l gelirleri olu~turmaktadIr. 

Yeni Emel gazetesi yazl i~leri miidiirii Bahadlr OLGUN, Al11asya'mn 

menfaatlerini genel yaYll1 politikasl olarak belirlediklerini soyle11li~tir. Olgun;oncelikli 

olarak Atatiirk ilke ve inkIlaplanna bagh, diiriist, tarafslz bir yaym yizgisi 

benil11sedigini belilimi~tir. 

Yerel yonetil111erle olan saghkh bilgi akI~l ile halkll1 ye~itli talep ve sorunlanl1l 

ilgililerIe payla~an Yeni El11el gazetesi, 20 yll once ylktlgl yolda teknolojik geli~l11eleri 

takip etl11ekte ve hazll'lam~tan okuyucu mel11nuniyetine kadar biryok a~a11layl dikkate 

almaktadlr. 

Olgun, yerel gazetelerin ekonomik sorunianna da deginerek: "Gazete11liz, 

ekon011lik soruniann halen tetikiedigi giinii11liiz ~art1annda ayakta kaI11laya ve 

okurlanna ba~anh bir yaym sergilemeye devam et11lektedir." ~eklinde kOnll~l11U~tUr. 
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Ba~bakanhk Basm-Yaym Enformasyon Genel MUdUrlligU'nUn 1990 yllmda 

yaYll111adlgl "Anadolu Basml 1990" adh kitapta Yeni Emel gazetesine ili~kin bilgiler 

a~agldaki gibidir: 

iIi : Amasya 

il<;esi : Merkez 

Gazetenin adl : Yeni Emel 

Kurulu~ Tarihi : 0] 006.1988 

Sahibi : So Baha Olgun 

Yazl i~leri MUdUrU : HUrrem Dursun 

Bilfiil ~ah~an SaYIsI : 2 Ki~i 

Yaym SUresi 

YUz Ol<;Ul1TLi 

TirajI 

Dizgi <;:e~idi 

BaslG 

: Haftada iki gUn 
? 

: 0,45 nr 

: 350 

: Makine 

: Tipo 

Bu bilgiler gazeteyle ilgili olarak bir takllll <;lkanmlarda bulunulmasma katkI 

saglamaktadno: Yeni Emel gazetesi teknolojik anlamda geli~me gostermi~tir, bilgisayar 

teknolojisinden ve of set baskmm olanaklanndan yararlamf durumdadnoo Haftada iki gUn 

olan yaym periyodunu Pazar hari<; her gUn olarak degi~tirmi~tir. Aynca gazetenin 

tirajll1da onemli bir miI~ gozlemllektedir. 1990'11 YIllarda 350 olan gazete tirajI bugUn 

1000' e kadar yUkselmi~tiro 

3.10.2. Ye~ihrmak Gazetesi 

Kurulu~ Tarihi 

Kurucusu 

Sahibi 

Teknik Sorumlu 

: 3 Mmi 1987 

: $Uh"U KaradaYI 

: Murat Karadayl 

: Zeki KaradaYI 



Yazi i~leri Miidiirii 

Bilfiil <;::ah~an SaYISI 

YaYll1 Siiresi 

Sayfa SaYISI 

Yiiz OIc;iimU 

Tiraji 

Dizgi <;::e~idi 

Bash 

: Seyit Ahmet Karadayl 

: 4 Ki~i 

: Giinliik (Pazar Baric; her giin) 

:4 

: 0,60 m2 

: Bayii Elden Satl~ ve Abonelerle 450-500 

: Bilgisayar 

: Of set 
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Gazetede c;ah~an 4 ki~iden iiC;ii lise, biri ilkogretim mezunudur. Genel egitim 

diizeyine bahldlgll1da yiiksekokul ve iiniversiteli c;ah~an bulunmamaktadir. <;::ah~anlann 

iiC;ii sigOliah olup biri bagkurluduL <;::ah~anlar iicretlerini her aym on be~inde diizenli 

olarak almaktadll'. 

Fiyatl 50 YKR olan gazetede giinlilk haber saYISl 7 - 12 arasll1da degi~mektedir. 

Gazetenin .. www.yesilirmakgazetesi.com .. adh bir web sitesi de bulunmaktad1l'. 

Ye~ihrmak gazetesi bir binal1ln ilk iki katll1da tiim birimleriyle faaliyet 

gostermektedir. Gazetenin dizgisi ve bashsl ayl1l binada gazete c;ah~anlan tarafll1dan, 

dagltlllll ise merkezi istanbul'da olan Turkuaz Dagltlm Satl~ ve Pazarlama'l1ln Ankara 

Bolge Miidiirliigiine baglI olarak Amasya'da Turkuaz Daglt1l11 Satl~ ve Pazarlama adll1a 

Serhat DagItlm tarafll1dan gerc;ekle~tirilmektedir. 

Kurumun gelir kaynaklan arasmda resmi ilanlann yam sua reklam geliri ve 

abonelerden elde edilen gelir bulunmaktadlL Ye~ihrmak gazetesi adll1a bilgi alll1an Zeki 

KaradaYI (Teknik Sorumlu), en onemli haber kaynaklannll1 valilik ve belediye oldugun; 

ancak sadece bUltenleri takip eden bir gazetecilik anlayl~l ile c;ah~madIldanl1l yerel 

haberlere ula~lm konusunda muhabirlerin de etkin olduklanl1l belilimektedir. 

Gazete yaym politikasll1l "bag1l11S1Z, siyasi gazete" olarak tammlayan Zeki 

KaradaYl Y e~ihrmak gazetesinin genel C;izgisini ~oyle ifade eder: 



Biz halktan ba~lm kil11seye hizmet etmeyiz. Gazetemiz halk1l1 istek ve dileklerini ilgililere 

duyurmakta koprU vazifesi kurar. Hie;bir siyasi kurul11 ve kurulu~ ya da ki~inin gUdUI11Unde 

degiliz. Bizim ie;in halkm dert ve dilekleri en onel11li haber gereke;esidir. Gazetemizi hie;bir 

zaman e;I1mr ve tehdit amae;11 kullanmaYlz. Sadece toplul11un goren gozU duyan kula!?,1 ve sesi 

olma amaCl gUdUyoruz. Aynca bizim ie;in en onemli ilkelerden biri dogruluktur. Ara~tmnadan 

dogrululugunu teyit etl11eden hie;bir haber yaymlanamaz. YaYIl1larIll1lzda hie; kil11seyi hedef 

almaz ve rencide etmeyiz (Zeki KaradaYI, Ye~ihrmak Gazetesi). 
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Ba~bakanhk Bas111-YaY111 Enformasyon Genel MUdUrliigU'nlin 1990 yIl111da 

yaYlmladlgl "Anadolu BaS1111" adh kitapta Ye~ihrmak gazetesine ili~kin bilgiler 

a~agldaki gibidir: 

iIi 

ilyesi 

Gazetenin adl 

Kurulu~ Tarihi 

Sahibi 

: Amasya 

: Merkez 

: Y e~ilmllak 

: 03.03.1987 

: Murat KaradaYI 

Y aZI i~leri MiidiirU : SlikI"U KaradaYI 

Bilfiil <;ah~an SaYIsI : 2 I(i~i 

Yaym Sliresi 

Yliz OlyUmU 

Tirajl 

Dizgi <;e~idi 

Bask! 

: Haftada iki glin 

: 0,68 m2 

: 1250 

: Makine 

: Tipo 

Bu bilgiler gazeteyle ilgili olarak bir takllll ylkanmlarda bulunulmasma katkI 

saglamaktadIr: Ye~ilm11ak gazetesi telmolojik anlamda geli~me gostermi~tir, bilgisayar 

teknolojisinden ve of set bask111m olanaklanndan yararlamr durumdadlr. Haftada iki gUn 

olan yaym periyodunu Pazar hariy her glin olarak degi~tirmi~tir. Ancak gazetenin 

tiraj111da onemli bir dli~li~ gozlenmektedir. 90'11 yIllarda 1250 olan gazete tirajl bugiin 

450-500'e kadar gerilemi~tir. 
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3.10.3. Yorum Gazetesi 

Kurulu~ Tarihi : 16 Agustos 1986 

Kurucusu : AIU11et Suad Akcan 

Sahibi : Ahmet Suad Akcan 

Genel MlidHr : LlUfLi Akcan 

Yazl i~leri MHdHrU : MelU11et Fatih KUrkyU 

Haber MHdHrU : Turgut Ceylan 

Bilfiil <:;ah~an SaYlsl : 6 Ki~i 

YaYl11 Sliresi : GHnli.ik (Pazar Hariy her gHn) 

Sayfa SaYlsl : 4 

YUz OlyHmU : 50x70 

Tirajl : Bayii Elden Satl~ ve Abonelerle 500 

Dizgi <:;e~idi : Bilgisayar 

B~~ :O~ct 

Gazete yah~anlanmn ikisi Hniversite mezunudur. Diger dthi yah~anl11 HyH lise, bir 

tanesi ilkogretim mezunudur. THm yah~anlar sigortahdll', En dU~Hk asgari Hcret olmakla 

birlikte daha yHksek maa~la yah~anlar da bulunmaktadll'. <:;ah~anlar maa~lanm her ayl11 

ba~l11da dHzenli olarak almaktadll', 

Fiyatl 50 YKR olan gazetede gUnli.ik haber saYlsl 10 - 15 arasl11da degi~mektedir. 

Gazetenin .. www.amasyayorum.com .. adh bir web sitesi de bulunmaktadll'. 

Yo rum gazetesi bir binanl11 ilk iki katl11da tUm birimleriyle faaliyet 

gostermektedir. Gazetenin dizgisi ve baslosl aym binada gazete yah~anlan tarafl11dan, 

daglt1l11l ise merkezi istanbul'da olan Turkuaz Dagltlm Satl~ ve Pazarlama'mn Ankara 

Bolge MUdUrliigline bagh olarak Amasya'da Turkuaz Dagltllll Satl~ ve Pazarlama adma 

Serhat Dagltllll tarafl11dan geryekle~tirilmektedir. 

Gazete adl11a gorU~tligUmUz Ahmet Suad Akcan (kurucusu ve sahibi) habere 

ula~ma ve halkm gUndemine l~lk tutma konusunda iddiah olduklanm soylemektedir. 
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Habere ula~mada kendi istihbarat aglann1l1 ve muhabirlerinin c;abalann1l1 son derece 

etkili oldugunu belirten Akcan, yerel gazeteler aras1l1da haber saYlSl en c;ok olan gazete 

olduklan iddias1l11 ta~lmaktadIr ve bunu etkin muhabirlik anlaYl~lyla sagladlklanl11 

vurgulamaktadlr. Akcan' a gore etkin bir muhabirlik olmadan gerc;ek gazetecilikten soz 

edilemez. 

Gazete yaY1l1 politikas1l11 "Amasya'dan, Amasyahlardan ve devletten yana" olarak 

tal11ml amaktadIr. 

Gelir kaynaklanl11 resmi ilanlar, aboneler ve matbaa gelirleri olarak belilien 

Akcan; reklam alma konusunda gosterdikleri titizligin nedenini ~oyle aC;lklar: 

"Reklam gelirimiz yok c;iinkli reklam almak demek kliC;iik yerlerde reklal111111 

aldlg1l11Z birimlere kar~l bagll11h olabilmek demektir." 

Ba~bakanhk Bas1l1-YaY1l1 Enfol111asyon Genel Miidiirliigii'niin 1990 yIl1l1da 

yaYlmladlgl "Anadolu BaS1l11 1990" adh kitapta Yorum gazetesine ili~kin bilgiler 

a~agldaki gibidir: 

iIi : Amasya 

ilc;esi : Merkez 

Gazetenin adl : Y orum 

Kurulu~ Tarihi : ] 6.08.1986 

Sahibi : A. Suad Akcan 

Yazl i~leri MiidiirLi : A. Liitfii Akcan 

Bilfiil <;ah~an SaYlsI :] Ki~i 

Yaym Siiresi 

Yiiz Olc;iimii 

Tirajl 

Dizgi <;e~idi 

Baslo 

: Haftada iki gUn 
) 

: 0,45 nr 

: 750 

: Makine 

: Tipo 
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Bu bilgiler dogrultusunda diger gazetelere benzer olarak; Y orum Gazetesi 

teknolojik anlamda geli~me gostermi~tir, bilgisayar teknolojisinden ve of set baskmm 

olanaklanndan yararlal11r durumdadlr. Haftada iki gUn olan yaym periyodunu Pazar 

hariy her gUn olaralc degi~tirmi~tir. Ancak 1990'11 Ylllarda 750 olan tirajm gUnUmUzde 

500' e geriledigi gorUlmektedir. 

3.10.4. Objektif Gazetesi 

Kurulu~ Tarihi 

Kurucusu 

Sahibi 

Yazl i~leri MUdUrU 

Haber MUdUrli 

Bilfiil <::ah~an SaylSl 

YaYl11 SUresi 

Sayfa SaylSl 

YUz OlyUmU 

Tirajl 

Dizgi <::e~idi 

Bash 

: 19 MaYls 1993 

: Muhittin Ozcan 

: Y a~ar Ozcan 

: Kadriye ic1al Ozcan 

: Ahmet Mert 

: 10 Ki~i 

: GUnliUc (Pazar Hariy her gUn) 

:6 

: 0,71 nl 

: Bayii Elden Satl~ ve Abonelerle 260 

: Bilgisayar 

: Of set 

Gazetede toplamda 1 0 ki~i ya11~maktadIr. Bu ki~ilerden 1 tanesi haber mUdUrU, 1 

tanesi yazl i~leri mUdiirli, 1 tanesi idari sorumlu, 3 tanesi telmik eleman, 4 tanesi matbaa 

elemal11dlr. <::a11~anlann tUmU sigOlia11dll" ve maa~lan her ayl11 on be~inde dUzenli 

olarak Ode11111ektedir. En dU~Uk Ucretle yah~an eleman asgari Ucret almaktadlr. 

<::ah~anlann 2'si fakiilte, l'i yUksekokul, l'i ilkogretim digerleri ise lise mezunudur. 

Fiyatl 25 YKR olan gazetede gUnllik haber saYlSI 8 - 12 arasl11da degi~mektedir. 

Gazetenin ~uan aktif bir internet adresi bulunmamaktadlr. 
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Objektif gazetesinin daglt1l111 merkezi istanbul'da olan Turkuaz DagltllTI Satl~ ve 

Pazarlama'nm Ankara Bolge Miidiirliigline bagh olarak Amasya'da Turkuaz DagltllTI 

SatI~ ve Pazarlama adma Serhat DagltnTI tarafmdan geryekle~tirilmektedir. 

Gazetede yer alan haberlerin genellikle muhabirler tarafmdan yaplldlgl beliliilerek 

muhabirlerin yam Slra en yok kullamlan bilgi ve haber kanahmn internet oldugu 

beliliilmi~tir. 

YaYl11 politikalannl11 temelini "tarafslzhk, dogruluk, glivenilirlik" ilkelerinin 

01 u~turdugunu belilimektedirler. 

4. BULGULAR VE YORUM 

<;ah~mmlll1 uygulml1a kIsml11da Amasya kent merkezinde 9.6.2008-] 4.6.2008 

tarihleri arasll1da ara~tIrmacmm da iyinde yer aldlgl be~ anketOr ile OlasIlIlch (Tesadlifi) 

Olmayan Ornekleme Yontemlerinden "Kolayda Ornekleme" yontemi ile seyilmi~ 400 

ki~i lizerinde anket geryekle~tirilmi~tir. <;ah~manl11 bu boliimlinde ise uygulama 

a~amasll1da kullamlan anket teknigi ile toplanan veriler SPSS programmda analiz 

edilecek ve elde edilen bulgulara ili~kin yorumlar Oliaya konacaktIr. 

Anketin iyerigi yerel okuyucunun yerel basll1la olan etkile~im slirecini ve oramm 

bulmaya, kamuoyunun yerel basmdan beklentisini Oliaya koymaya uygun 26 sorudan 

olu~maktadIr. Anket sorulan anla~lhrhk aylsmdan alan dl~mdan ki~ilere okutulup, 

degerlendirilmi~tir. Ara~tllomaya yardlmcl olacak anketOrlere anket formunun ne amayla 

ve nasIl doldurulacagma ili~kin aylldamalar ve gerekli bilgilendirmeler yaplh11l~tIr. 

Anket iyerisinde yer alan 26 sorunun tlimLi kapah uylu sorulmodlr. Anket iki ana 

bolUmden olu~maktadlr. Birinci bollimde; deneklerin ulusal ve yerel gazete okuma 

ah~kanhklanm, yerel gazete okuma slkhklanm, etkilenme diizeylerini ve yerel 

gazetelere ili~kin tutU111, degerlendirme ve yakla~l111lan111 olymeye yonelik sorular yer 
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almaktadlr. ikinci boliimde ISe; deneklerin sosyo-demografik ozelliklerinin 

belirlenebilmesine ili~kin sorulara yer verilmektedir. Buna gore: anket fornm deneklerin 

diizenli olarak ulusal gazete okuyup okumadIldanna ili~kin 1. som ile ba~lamakta ve 

ard1l1dan 2. sorudan 20. soru da dahil olmak iizere yerel gazetelere ili~kin sorular ile 

devam etmektedir. 21. soru ile ba~layan ve son soru olan 26. soruyu da kapsayan kIsIm 

ise ankete katIlanlar1l1 sosyo-demografik ozelliklerini ogTenmeye diger biT deyi~le 

Amasya'da yerel baS1l1111 genel okuyucu kitlesinin profilini 9Ilmrn1aya yonelik 

sorulardan olu~maktadl1·. 

Ek 1 'de bulllnan Anket Fornm 6rneginde de goriHecegi iizere anketin 3. sorusu 

olan "Diizenli olarak yerel gazete okuyor mllsllnuz?" sorusuna "Hiybir zaman" yamt! 

verilmesi durumunda bu sorunun devam somlan saYIlan 4., 5. ve 6. sorular atlanarak 7. 

soruya geyilmesi kO~Ultl konmu~tur. Bu nedenle 4., 5. ve 6. sorulara i1i~kin tablolarda 

"KaYIp" olarak beliliilen veriler bu sorulan yamtlamadan atlayan deneklere ili~kindir. 

Bu durum Tablo 14, 15 ve 16'ya yanS1I111~tlr. 

Ankette yer alan sorular SlraS! ile anlamh tablolar yeryevesinde ele al1l1acaktu. 

4.1. Ara~tlrmaya KatIlan Deneklerin Diizenli Olarak Ulusal Gazete Okuma 

Ah~kanhklarI 

Anketin birinci sorusu olan "DUzenli olarak ulusal gazete okuyor musunuz?" 

sorusuna Tablo 2'de gorUldiigii gibi ara~tIrmaya katIlan deneklerin; % 55,5'i(222 ki~i) 

"Evet", % 44,5'i (178 ki~i) "Hayu'" yamt1l1! vermi~tir. 

Tabla 2. Duzenli Olarak Ulusal Gazete Okuma Ah~kanhgl 

Frekans YOzde Gegerli YOzde KOmOlatif YOzde 

Evet 222 55,5 55,5 55,5 

HaYlr 178 44,5 44,5 100,0 

Toplam 400 100,0 100,0 
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4.1.1. Deneklerin Diizenli Olarak Ulusal Gazefe Okuma Ah~l{anhklan'nm 

Ya~lara Gore DagIlIIDI 

A~agldaki Tablo 3' de gorHldiigii gibi "Diizenli olarak ulusal gazete okuyor 

musunuz?" sorusuna 16-25 ya~ arahgmda genel sonucun tersine "HaYll-" yamtl 

veren1erin (% 18,2), "Evet" yamb verenlerden (% 17) fazla oldugu gorUlmektedir. 

Tablo 3'de belirgin bir farkhlIk 26-35 ya~ arahgll1da gozlenmektedir. Bu ya~ arahgmda 

ise "Evet" (% 17,5) yamtl verenler, "HaYll-" (% 10,2) yamtl verenlere oranla hayli 

yUksektir_ 

Tablo 3. Ya~a Gore Diizenli OIaral\ Ulusal Gazete Ol\uma Ah~lmnhgl 

DOzenli Olarak Ulusal Gazete Okuma 

A11f?kanligl 

Evet HaYlr Toplam 

16-25 yaf? arasl 68 73 141 

17,0% 18,2% 35,2% 

26-35 yaf? arasl 70 41 111 

17,5% 10,2% 27,8% 

Yaf? 36-45 yaf? arasl 58 39 97 

14,5% 9,8% 24,2% 

46-55 yaf? arasl 22 21 43 

5,5% 5,2% 10,8% 

55 yaf? Ozeri 4 4 8 

1,0% 1,0% 2,0% 

Toplam 222 178 400 

55,5% 44,5% 100,0% 



92 

4.1.2. Deneklerin Diizenli Olarak Ulusal Gazete Okuma Ah~kanhklarI'mn 

Cinsiyete Gore DagIilmI 

Tablo 4'de gori.ildiigii gibi "Diizenli olarak ulusal gazete okuyor musunuz?" 

sorusuna kadmlann %12,8'i (51 ki~i) "Evet", %18,8'i (75 ki~i) "Hayno" yamtl 

vermi~lerdir. Erkeklerin ise %42,8'i (171 ki~i) "Evet", % 25,8'i (1 03 ki~i) "Hayu" 

yamtl vem1i~lerdir. 

Bu durumda diizenli olarak ulusal gazete okuma ah~kanhgmm erkeklerde 

kadmlara orania belirgin bi<;imde yliksek oidugu goriilmektedir. Gazete okumak ve 

gazete araclhglyia haberdar oimak televizyona orania daha <;ok ozveri ve zaman 

gerektirmektedir. Kadmiann <;ah~ma aianian l~ ile s111lfh oimadlgl, evdeki 

sorumluluklan gorece erkeklere orania daha yogun oidugu i<;in, gazete okumaya 

erkeklerden daha az vakit aYlrmalan olaganduo 

Tablo 4. Cinsiyete Gore Diizenli OIarak Ulusal Gazete Olmma Ah~l{3nhgl 

Duzenli Olarak Ulusal Gazete Okuma 

AII§kanhgl 

Evet HaYlr Toplam 

Kadln 51 75 126 

Cinsiyet 
12,8% 18,8% 31,5% 

Erkek 171 103 274 

42,8% 25,8% 68,5% 

Toplam 222 178 400 

55,5% 44,5% 100,0% 
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4.1.3. Deneklerin Diizenli Olarak Ulusal Gazete Okuma Ah~l{anhklan'nm 

Medeni Duruma Gore Dagdlml 

A~aglda Tablo 5'de goriHdiigii gibi "Diizenli olarak uIusaI gazete okuyor 

musunuz?" sorusuna; ara~tlrmaya katIlan "EvIi" deneklerin; %32,8'i (13] kj~i) "Evet", 

%23,5'i (94 ki~i) "Hayu" yal11tl venl1i~tir. "Bekar" deneklerin ise %22,8'i (91 Id~i) 

"Evet", %21,O'i (84 ki~i) "Hayu" yal11tI vermi~tir. 

Bu durumda evIiIerin bekarlara oranla diizenli olarak ulusal gazete okuma 

all~kanhkIan daha yiiksektir. 

Tablo 5. Medeni Duruma Gore Diizenli Olaral\ Ulusal Gazete Olmma Ah~l{3nhgl 

Duzenli Olarak Ulusal Gazete Okuma 

A11l?kanllgl 

Evet HaYlr Toplam 

Evli 131 94 225 

Medeni Durum 
32,8% 23,5% 56,2% 

Bekar 91 84 175 

22,8% 21,0% 43,8% 

Toplam 222 178 400 

55,5% 44,5% 100,0% 

4.1.4. Deneklerin Diizenli Olarak Ulusal Gazete Okuma Ah~lmnhldan'nm 

Egitim Durumuna Gore Dagdlml 

Tablo 6 incelendiginde egitim durumunun "diizenli olarak ulusal gazete okuma 

ah~kanhgl" Uzerinde son derece belirleyici oldugu goriHmektedir. Okur-yazar, ortaokul, 

lise ve yUksekokuI diizeyinde egitime sahip deneklerin genel sonucun aksine bu soruya 

"Evet" yal11tmdan yok "Hayno" yal11tl verdikleri goriilmektedir. Universite ve lisansiisti.i 

diizeyinde egitime sahip deneklerin ise bu soruya hayli yiiksek oranda "Evet" dedikleri 

goriHmektedir. 
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Boylece egitim durumu yiikseldikc;;e diizenli olarak ulusal gazete okuma 

ah~kanhgl da artmaktadu ~eklindeki yorum yerinde olacaktlr. 

Tablo 6. Egitim Durumuna Gore Diizenli Olarak Ulusal Gazete Olmma Ah~l{anhgl 

DOzenli Olarak Ulusal Gazete Okuma 

AII~kanllgl 

Evet HaYlr Toplam 

Okur-yazar 0 1 1 

,0% ,2% ,2% 

ilkokul 10 18 28 

2,5% 4,5% 7,0% 

Ortaokul 15 17 32 
Egitim Durumu 

3,8% 4,2% 8,0% 

Lise 56 83 139 

14,0% 20,8% 34,8% 

Universite 123 49 172 

30,8% 12,2% 43,0% 

LisansOsto 18 10 28 

4,5% 2,5% 7,0% 

Toplam 222 178 400 

55,5% 44,5% 100,0% 

4.1.5. Deneklerin Dlizenli Olarak Ulusal Gazete Okuma Ah~kanhklan'nm 

Mesleklerine Gore Dagdlml 

Ankete katllan deneklerin meslegi ile diizenli olarak ulusal gazete okuma 

ah~kanhklan arasmda anlamh bir ili~ki olup olmadlgl a~agldaki Tablo 7' de 

gosterilmektedir. Tablo 7' de gorUldiigii iizere "Diizenli olarak ulusal gazete okuyor 

mUSlll1UZ?" ~eklindeki soruya; ankete katIlan denekler ic;;erisinde "Evet" CeVab1l11 
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verenlerin % 5,0'1 i~yi, %5,8'i esnaf, %17,5'i memur, %5,8'i serbest meslek, %3,0 

emekli, % 2'ii yifiyi, %2,0'1 ev hanum, %4,2'si akademisyen, %7,8'i ogrencidir. 

Bu soru kapsam1l1da meslek gruplan iyindeki ev hammlan ve ogreneilerin diger 

gruplann aksine "HaYlr" yamt1 daha yiiksektir. Ev hammlan ancak %2,0 oramnda bu 

soruya "Evet" derken, %6,2 oran1l1da "Hay1r" demektedirler. Ogrenciler %7,8 oramnda 

"Evet" derken, % 11 oran1l1da "HaYlr" demektedirler. 

Bu durumda deneklerin meslekleri ile diizenli olarak ulusal gazete okuma 

ah~kanhgl araslllda anlamh bir farkhla~ma oldugu sonueu Oliaya ylkmaktadlL Ba~ta 

akademisyenler, memurlar, esnaflar ve serbest meslek sahipleri diger mesiek gruplanna 

gore dalm yiiksek oranda diizenli olarak uiusal gazete okllmaktad1rlar. Bunun en onemli 

nedeni egitim ve i~ kO~llllanndaki farkhhklardlr. Akademisyenierin egitim dlizeyi 

nedeniyle duyarhhgllllll yliksek oidugu dii~linmmektedir. Diger liy mesiek grubu 

(memur, esnaf, serbest mesIek) ise i~ yogunlugu ayls111dan i~yi, <;ifiyi ve ev hammdan 

farkhdlr. i~ yerinde buiunduklan slire iyinde, i~ten alia kalan zamamn fazla olmasl 

gazete okumak iyin flrsat yarabilmektedir. 
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Tablo 7. Meslege Gore Diizenli Olarak Ulusal Gazete Okuma Ah~kanhgI 

DOzenli Olarak Ulusal Gazete Okuma 

AIIl}kanligl 

Evet HaYlr Toplam 

il}gi 20 19 39 

5,0% 4,8% 9,8% 

Esnaf 23 14 37 

5,8% 3,5% 9,2% 

Memur 70 48 118 

Meslek 
17,5% 12,0% 29,5% 

Serbest meslek 23 12 35 

5,8% 3,0% 8,8% 

Emekli 12 7 19 

3,0% 1,8% 4,8% 

<;::iftgi 1 1 2 

,2% ,2% ,5% 

Ev Hanlml 8 25 33 

2,0% 6,2% 8,2% 

Akademisyen 17 5 22 

4,2% 1,2% 5,5% 

Ogrenci 31 44 75 

7,8% 11,0% 18,8% 

Diger 17 3 20 

4,2% ,8% 5,0% 

Toplam 222 178 400 

55,5% 44,5% 100,0% 
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4.1.6. Deneklerin Diizenli OIarak Ulusal Gazete Okuma Ah~kanhklarI'nm 

Gelirlerine Gore DagIllml 

Tablo 8 incelendiginde insanlann gelir diizeyleri yiikseldik<;e diizenli olarak ulusal 

gazete Ok1ll11a ah~kanhklann111 alitlgl goriill11ektedir. Hatta bu oran neredeyse diizenli 

olal"ak gelir yiikseldik<;e yiiksell11ektedir. Tablo 8'de goriildiigii gibi "500 YTL'den az" 

gel ire sahip ailelerde genel sonucun aksine "Evet" cevabl verenler %3,8 iken, "Hayu" 

cevabl verenler %5,8'dir. Evet cevabl verenlerin oralll "501-999 YTL arasl" gelire sahip 

olanlardan itibaren giderek alil11aktadu. 

Bu durul11da gelir yiikseldik<;e, diizenli olarak uillsal gazete okul11a ah~kanhgl da 

yiikse1l11ektedir. 

Tablo 8. Hanenize Giren Ay"1< Ortalama Gelire Gore Diizenli Olarak Ulusal Gazete Olmma 

Ah~kan"gl 

Duzenli Olarak Ulusal 

Gazete Okuma AII!?kanligl 

Evet HaYlr Toplam 

500 YTL'den az 15 23 38 

3,8% 5,8% 9,5% 

501-999 YTL arasl 48 45 93 

12,0% 11,2% 23,2% 

Haneye Giren Ayllk 1.000-1.500 YTL arasl 72 66 138 
Ortalama Gelir 

18,0% 16,5% 34,5% 

1.501-1.999 YTL arasl 34 19 53 

8,5% 4,8% 13,2% 

2.000 YTL ve uzeri 53 25 78 

13,2% 6,2% 19,5% 

Toplam 222 178 400 

55,5% 44,5% 100,0% 
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4.2. Ara~tlrmaya Katdan Deneklerin Giinliik Ya~amda Yerel Bir Gazete 

Okuma ihtiyacI 

Allketin ikinci sorusu olan "GUnlUk ya~aI1ll111zda yerel bir gazete okumaya ihtiyay 

duyuyor musunuz?" sorusuna Tablo 9'da gori.ildUgU gibi ara~tllmaya katIlan deneklerin; 

%14,2'si (57 ki~i) "Her zaman", %16,2'si (65 ki~i) "<;ogu zaman", %55,8'i (223 ki~i) 

"Bazen", %13,8'i (55 ki~i) "Hiybir zaman" yal11tll11 vermi~tir. 

Bazen yal11tl notr deger olarak kabul edilmektedir. Pozitif deger olarak kabul 

edilen "Her zaman" ve "<;ogu ZamaI1" yal11tlannll1 toplaml (%14,2 + % 16,2 = 30,4), 

negatif deger olarak kabul edilen "Hiybir zaman" yamtlanndan (% 13,8) yUksektir. Bu 

dogrultuda Amasya'da halkm yerel gazeteleri okuma yonUnde bir egilimi oldugu 

sonucuna vanlabilmektedir. 

Tablo 9. Gilnliik Ya~amda Yerel Bir Gazete Olmma ihtiyacl 

Frekans YOzde Gegerli YOzde KOmOlatif YOzde 

Her zaman 57 14,2 14,2 14,2 

C;ogu zaman 65 16,2 16,2 30,4 

Bazen 223 55,8 55,8 86,2 

Higbir zaman 55 13,8 13,8 100,0 

Toplam 400 100,0 100,0 

4.2.1. Deneklerin Giinliik Ya~amda Yerel Bir Gazete Okuma ihtiyacmm 

Cinsiyete Gore DagIilml 

Tablo 10 incelendiginde "GUnliik ya~ammlzda yerel bir gazete okumaya ihtiyay 

duyuyor musunuz?" sorusuna kadmlann %1,8'inin "Her zaman", %4,2'sinin "<;ogu 

zaman", %20,2'sinin "Bazen", %5,2'sinin "Hiybir zaman" yamt1l11 verdikleri; 

erkeklerin ise %12,5'inin "Her zaman", %12,0'mm "<;ogu zaman", %35,5'nin "Bazen", 

%8,5 'inin "Hiybir zaman" yamtll1l verdikleri gori.ilmektedir. 
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Tablo 10' da a<;lk<;a gorUlmektedir ki erkeklerin yerel gazete okumaya donUk 

istekleri kadmlannkinden belirgin bi<;imde yUksektir. Ozellikle "Her zaman", "<;::ogu 

zaman" gibi pozitif yal1ltlar ile negatif olan "Hi<;bir zaman" yamtl cinsiyete bagh olarak 

ZIt olacak ~ekilde farkhdlr. 

Tablo 10. Cinsiyete Gore Giinliik Ya~amda Yerel Bir Gazete Olmma ihtiyacl 

Glinllik Yaf?amda Yerel Bir Gazete Okuma ihtiyaci 

Her zaman C;ogu zaman Bazen Hi<;bir zaman Toplam 

Kadm 7 17 81 21 126 

1,8% 4,2% 20,2% 5,2% 31,5% 
Cinsiyet 

Erkek 50 48 142 34 274 

12,5% 12,0% 35,5% 8,5% 68,5% 

Toplam 57 65 223 55 400 

14,2% 16,2% 55,8% 13,8% 100,0% 

4.3. Ara~tlrmaya Katdan Deneklerin Diizenli Olarak Yerel Gazete Okuma 

Ah~kanhgl 

Tablo 11 incelendiginde "Di.izenli olarak yerel gazete okuyor musunuz?" sorusuna 

ara~tmnaya katllan deneklerin %12,2'sinin "Her zaman", %13,5'nin "<;::ogu zaman", 

%45,8'inin "Bazen", %28,5'nin "Hi<;bir zaman" yal1ltll1l verdikleri gorUlmektedir. 

Bu durumda pozitif deger olarak kabul edilen "Her zaman" ve "<;::ogu zaman" 

yal1ltlannm toplaI11l (%12,2 + %13,5 = %25,7), negatif deger olarak kabul edilen 

"Hi<;bir zaman" (%28,5) yamtlanndan dU~Uktiir. "Bazen" notr deger olarak kabul 

edildigine gore dUzenli olarak yerel gazete okuma ah~kanhgl11a ili~kin verilerin 

olumsuzdaIl yana oldugu soylenebilir. 
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Tablo 11. Diizenli Olarak Yerel Gazete Okuma Ah~kanhgl 

Frekans YUzde Gec;;erli YUzde KUmUlatif YUzde 

Her zaman 49 12,2 12,2 12,2 

<;ogu zaman 54 13,5 13,5 25,7 

Bazen 183 45,8 45,8 71,5 

Hic;;bir zaman 114 28,5 28,5 100,0 

Toplam 400 100,0 100,0 

4.3.1 Deneklerin Diizenli Olarak Yerel Gazete Okuma Ah~kanhgmm 

Cinsiyete Gore Dagdlml 

Tablo 12 incelendiginde kadmlarda diizenli olarak yerel gazete okuma 

ah~kanhgll1m erkeklere oranla daha dii~iik oldugu gori.ilmektedir. Kadmlann % 1,8'i 

"Her zaman", %2,5'i "C;ogu zaman" yamtml verirken %12,2'si "Hi<;:bir zaman" yamtI 

vermi~tir. Erkeklerin ise %10,5'i "Her zaman", %11,0'1 "C;ogu zaman", %16,2'si ise 

"Hi<;:bir zaman" yamtlm vermi~tir. 

Tablo 12 gosteriyor ki kadmlann diizenli olarak yerel gazete okuma ah~kanhklan 

tlpb diizenli olarak ulusal gazete okuma ah~kanhklannda oldugu gibi erkeklere oranla 

daha dii~iiktiir. Sonucun bu ~ekilde olmasmda iki gerek<;:e daha belirleyicidir. Birincisi 

tlplo diizenli olarak ulusal gazete okuma ah~kanhklannda oldugu gibi kadmlann gorece 

erkeklere oranla daha yogun olmalan, i~ sorumllllllgunun yanmda ev sorumluluklanml1 

da yogun olmasldu. ikinci gerek<;:e ise yerel gazetelerin hanelere <;:ok fazla 

ula~amamasldlr. Bu durumda ev hammlannm diizenli olarak yerel gazete okuma 

ah~kanhklanl11n dii~iik olmasl olagandIr. 
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Tablo 12. Cinsiyete Gore Diizenli Olarak Yerel Gazete Olwma Ah~kanhgl 

DQzenli Olarak Yerel Gazete Okuma AII!?kanllgl 

Her zaman C;:ogu zaman Bazen Hic;bir zaman Toplam 

Kadm 7 10 60 49 126 

Cinsiyet 
1,8% 2,5% 15,0% 12,2% 31,5% 

Erkek 42 44 123 65 274 

10,5% 11,0% 30,8% 16,2% 68,5% 

Toplam 49 54 183 114 400 

12,2% 13,5% 45,8% 28,5% 100,0% 

4.3.2 Deneklerin Diizenli Olarak Yerel Gazete Okuma Ah~l{anhgmm 

Mesleklere Gore Dagdlml 

A~agldaki Tablo 13 incelendiginde diger tUm meslek gruplan "DUzenli olarak 

yerel gazete okuyor musunuz?" soruslma oncelikli olarak "Bazen" yal1ltllll verirken 

sadece ev hammlannm bu soruda oncelikli olarak "Hiybir zaman" yal1lt1l11 verdigi 

goriilmektedir. 

Bu durum yerel gazetelerin ev hal1lmlanna ula~llmasl konusunda yetersiz 

kaldlgll1111 gostergesidir. Bunun nedeni ise genellikle elden dagltIlan ve i~ yerlerine 

blrakIlan yerel gazetelerin hanelere girememesidir. Yerel gazete okuyan diger meslek 

gruplan da genellikle i~ yeri, kahve, berber gibi Oliamlarda "blral(lh11I~" olan yerel 

gazeteleri okuyabilmektedir. Yerel gazete okuyabilen ev hal1lmlanmn ise yogunlugu 

interneti kullanmaktadlr. 
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Tablo 13. Meslege Gore Diizenli Olarak Yerel Gazete Okuma Ah~l{anhgl 

Duzenli Olarak Yerel Gazete Okuma AII~kanllgl 

Her zaman C;:ogu zaman Bazen Higbir zaman Toplam 

i~gi 8 5 19 7 39 

2,0% 1,2% 4,8% 1,8% 9,8% 

Esnaf 4 9 16 8 37 

1,0% 2,2% 4,0% 2,0% 9,2% 

Memur 17 18 52 31 118 

4,2% 4,5% 13,0% 7,8% 29,5% 

Serbest meslek 5 5 16 9 35 

1,2% 1,2% 4,0% 2,2% 8,8% 

Emekli 0 3 9 7 19 
Meslek 

,0% ,8% 2,2% 1,8% 4,8% 

C;:iftgi 0 0 0 2 2 

,0% ,0% ,0% ,5% ,5% 

Ev Hanlml 1 1 13 18 33 

,2% ,2% 3,2% 4,5% 8,2% 

Akademisyen 1 3 11 7 22 

,2% ,8% 2,8% 1,8% 5,5% 

Ogrenci 6 10 40 19 75 

1,5% 2,5% 10,0% 4,8% 18,8% 

Diger 7 0 7 6 20 

1,8% ,0% 1,8% 1,5% 5,0% 

Toplam 49 54 183 114 400 

12,2% 13,5% 45,8% 28,5% 100,0% 



103 

4.4. Ara~tlrmaya Katdan Deneklerin Yerel Gazete Okumaya AYlrdlklan 

Gunluk Sure 

Anketin dordi.inci.i sorusu olan "Yerel gazete okumaya gi.inde ne kadar zaman 

aymyorsunuz?" sorusuna Tablo 14' de goriUdi.igi.i gibi ara~tlrmaya katllan deneklerin; % 

68,9'u (202 ki~i) "30 dakikadan az" , % 20,5'i (60 ki~i) "30 dakika - 1 saat arasl", 

%7,8'i(23 ld~i) "1-2 saat", %1,Tsi (5 ki~i)2-3 saat", %1,0'1 (3 ki~i) "3 saat ve Uzeri" 

yamt1l11 vel111i~tir. 

Buna gore genel olarak yerel gazete okumaya aynlan si.irenin gi.inde 30 dakikadan 

az oldugu goriUmektedir. Bu durum son derece olagandlr. C;i.inki.i Amasya'da yerel 

gazeteler genellikle sayfa saY1Sl ve kapsam olarak yogun degildir. 30 dakika c;:ogu 

zaman Amasya'da yerel bir gazeteyi okumak ic;:in yeterlidir. 

Tablo 14'e ili~kin hatlrlatIlmasl gereken diger bir nokta diger tablolardan farkl! 

olarak "KaYlp" olarak belirtilen veriyle ilgilidir. Ek l' de builll1an Anket Foru1U 

6rneginde de goriUecegi Uzere anketin 3. sorusu olan "Di.izenli olarak yerel gazete 

okuyor musunuz?" sorusuna "Hic;:bir zaman" yamtl verilmesi durumunda bu sorunun 

devam sorulan saYllan 4., 5. ve 6. sorular atlanarak 7. soruya gec;:ilmesi ko~uhl 

konmu~tur. Bu nedenle 4., 5. ve 6. sorulara ili~kin tablolarda "Kaylp" olarak belirtilen 

veriler bu sorulan yamtlamadan atlayan deneklere ili~kindir. Tablo 14, 15 ve 16 da 

gori.ildUgi.i gibi "Hic;:bir zaman" yamtllll vererek 4., 5. ve 6. sorulan yamtlamayan 

denekler %26,8 (l 07 ki~i) oramndadlr. 
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Tablo 14. Yerel Gazete Okumaya Giinde Aynlan Zaman 

Kumulatif 

Frekans YOzde Gec;:erli YOzde YOzde 

30 dakikadan az 202 50,5 68,9 68,9 

30 dk-1 saat arasl 60 15,0 20,5 89,4 

1-2 saat 23 5,8 7,8 97,3 

2-3 saat 5 1,2 1,7 99,0 

3 saat ve Ozeri 3 ,8 1,0 100,0 

Toplam 293 73,2 100,0 

KaYlp 107 26,8 

Toplam 400 100,0 

4.5. Ara~tIrmaya KatIlan Denelderin Diizenli Olarak En Slk Okuduldan 

Yerel Gazete 

Anketin dordtincti sorusu olan "Dlizenli olarak en slk hangi yerel gazeteyi 

okuyorsunuz" sorusuna Tablo 15'de goriHdtigli gibi ara~t11111aya katIlan deneklerin; % 

41,6'SI (122Id~i) "Ye~ihnllak" , % 26,3'U (77 ki~i) "Yorum", %15,7'si (46 ki~i) "Yeni 

Emel", %1 0,2'si (30 ki~i) "Objektif', %6,I'i (18 ki~i) "Diger" yamtml vermi~tir. 

Tablo 15'in sonuc;Ian, gazete tirajlan ile kIyaslandlgmda ilginc; sonuc;lar Oliaya 

C;lkmaktadu. Gazetelerle yapl1an gori.i~melerde gazeteler tirajIanm ~u ~ekilde 

bildirmi~lerdir: Yeni Emel 1000, Ye~ilmllak 450-500, Yorum 500, Objektif 260. En 

yUksek satI~ rakamlan olan gazete Yeni Emel(lOOO) iken Tablo 15' de en c;ok ohman 

gazete 41,6 ile Y e~ihrmak gaztesi oImu~, bu gazeteyi 26,3 ile Y orum gazetesi takip 

etmi~, Yeni Emel ise 15,7 ile 3. suada yer ah111~tlr. Bu duruma yapllacak en mantlkh 

aC;lklama Y e~ihrmak ve Y orum gazetelerinin satI~ rakammdan fazla okundugu 

yolundadll·. Diger bir deyi~le 1 adet gazete 1 'den fazla ki~i tarafmdan okunmaktadu. 

Kamu kurllm ve kurulu~lannda, kahvelerde, esnaflann i~yerlerinde ve benzer 

mekanlarda bir gazetenin c;ok ki~i tarafmdan okundugu bilinen bir gerc;ektir. Genel 

olarak tUm yerel gazetelerin aym mekanlara bll"akIldlgl dti~lini.iltirse bu durumda 
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y e~ihrmak ve ikinci slrada da Y orum gazetesi "tercih edilen" gazetelerdir 

degerlendirmesi yerinde olacakt1r. 

Tablo 15. Diizenli Olarak En Sik Olmnan Yerel Gazete 

Frekans YOzde Gec;:erli YOzdelik KOmOlatif YOzde 

Ye§illrmak 122 30,5 41,6 41,6 

Yorum 77 19,2 26,3 67,9 

Yeni Emel 46 11,5 15,7 83,6 

Objektif 30 7,5 10,2 93,9 

Diger 18 4,5 6,1 100,0 

Toplam 293 73,2 100,0 

KaYlp 107 26,8 

Toplam 400 100,0 

4.6. Ara~tlrmaya Katdan Deneklerin Okuduklan Yerel Gazeteyi Satm Ahp 

Almadlklan 

Anketin altll1C1 sorusu olan "Okudugunuzu belilitiginiz yel'el gazeteyi sat111 alarak 

1111 okuyorsunuz?" sorusuna Tablo 16' da gol'Uldilgil gibi ara~tmnaya katIlan deneklerin; 

% 25,3 'il (74 ki~i) "Evet" , % 74,7'si (219 ki~i) "Hay1l''' yamt1l11 ver111i~tir. 

Bu dUru111 kent halkll1ll1 yerel gazeteye yakla~1l11lmn onemli bil' gostergesi oldugu 

gibi yel'el gazetelerin kent halkll1111 ya~a111ll1da yel' alma ~eklinin de onemli 

gostel'gesidir. Amasya'da yel'el gazetelerle yapIlan gol'U~111elerde ve anketin orneklem 

grubuna uyguland1g1 snada sorulara vel'ilen cevaplar d1~mda gozlem yoluyla elde edilen 

kamlar; yerel halk111 yerel gazeteleri "kendiliginden" satm ahp okumad1gl ve buna 

"gerek gol'medigi" yolundad1r. Satm alarak okuyan yakla~lk %25'lik 1osm111 bilyilk 

boli.imi.i ye~itli yolarla abone yap1h11l~ ki~ilerdir. 
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Tablo 16. Okunulan Yerel Gazetenin Satm Ahmp Ahnmadlgma ili~ldn Dagtllm 

Frekans YOzde Gegerli YOzde KOmOlatif YOzde 

Evet 74 18,5 25,3 25,3 

HaYlr 219 54,8 74,7 100,0 

Toplam 293 73,2 100,0 

KaYlp 107 26,8 

Toplam 400 100,0 

4.7. Ara~tIrmaya KatIlan Denelderin Amasya'da Meydana Gelen Olaylar 

Hakkmda En <;::ok Bilgi Edindilderi Kaynaldar 

Anketin yedinci sorusu olan "Amasya'da meydana gelen olaylar hakkmda biIgileri 

en yok hangi kaynaktan ediniyorsunuz?" sorusuna Tablo 17'de gorUldligli gibi 

ara~tlrl11aya katllan deneklerin; % 19,5'i (78 ki~i) "Yerel gazeteler" , % 19,3'U (77 kj~i) 

"Yerel televizyonlar", % 4,0'li (16 ki~i) "Yerel radyolar" , % 3,8'i (15 ki~i) "Ailem", % 

29,8'i (119 ki~i) "Yakm yevrel11", %0,8'i (3 ki~i) "Ulusal gazeteler", % 2,8'i (11 ki~i) 

"Ulusal televizyonlar" , % 0,2'i (1 ki~i) "Ulusal radyolar", % 19,9'u (76 ki~i) "internet" 

yal11tml vermi~tir. 

GorUldligU gibi Amasya'da meydana gel en oIaylar hakkmda bilgi edinl11e 

konusunda "Yakm yevre" yal11tl belirgin olarak diger yal11tlardan yliksektir. "Yerel 

gazeteler" ikinci snada yer ahrken yok kliylik bir farkla "Yerel televizyonlar" liyUncU 

slrada yer almaktadlL DordlincU snada ise "internet" yamtl yer all11aktadlr. Burada 

gozden kaym1l11amaSl gereken bir nokta da "internet" seyenegi de aslmda internet 

lizerinden ohman "yereI gazete" anlal111l1a gelmektedir. 



Tablo 17. Amasya'da Meydana Gelen Olaylar Hakktnda En <;::ok Bilgi Edindilderi 

Kaynaldar DagIllml 

Frekans YOzde Gec;:erli YOzde KOmOlatif YOzde 

Yerel gazeteler 78 19,5 19,5 19,5 

Yerel televizyonlar 77 19,3 19,5 39,0 

Yerel radyolar 16 4,0 4,0 43,0 

Ailem 15 3,8 3,8 46,8 

Yakm c;:evrem 119 29,8 29,8 76,5 

Ulusal gazeteler 3 0,8 0,8 77,2 

Ulusal televizyonlar 11 2,8 2,8 80,0 

Ulusal radyolar 1 0,2 0,2 80,2 

internet 76 19,0 19,0 99,2 

Diger 3 ,8 ,8 100,0 

Toplam 400 100,0 100,0 
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4.7.1 Deneklerin Amasya'da Meydana Gelen Olaylar Hakkmda Bilgi 

Edindikleri Kaynaklarm Cinsiyete Gore DagIllml 

Tablo 18'de gorUldUgii gibi kad1l1lar ve erkekler aras1l1da Amasya'da Meydana 

Gelen Olaylar Haldonda Bilgi Edindikleri Kaynaklar aC;ls1l1dan farhhk soz konusudur. 

Kad1l1lar genel sonuc;lardaki gibi birinci slraya "Yak1l1 c;evrem" yamt1l11 koymaktadlr. 

Genel sonuc;larda ikinci slrada yer alan "Yerel gazeteler" ise kad1l1lann verdigi 

yamtlarda "Yerel televizyonlar" ve "internet"ten soma ancak dordUncU slrada yer 

alabilmektedir. Ancak yukanda da deginildigi gibi "internet" sec;eneginin biiyUk orand a 

yerel gazetelerin internet sayfalan oldugu geryegi de goz onUnde bulundurulmahdlr. 



Kadln 

Erkek 
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Tablo 18. Cinsiyete Gore Amasya'da Meydana Gelen Olaylar Haklunda En <;::ok Bilgi 
Edindilderi Kaynaldar Daglhml 

Amasya'da Meydana Gelen Olaylar Hakklnda Bilgi Edindikleri Kaynak 

Yerel Yerel Yerel Yakln Ulusal Ulusal Ulusal 

gazeteler televizyonlar radyolar Ailem gevrem gazeteler televizyonlar radyolar internet Diger 

12 26 7 7 46 1 2 0 24 1 

3,0% 6,5% 1,8% 1,8% 11,5% ,2% ,5% ,0% 6,0% ,2% 

66 52 9 8 73 2 9 1 52 2 

16,5% 13,0% 2,2% 2,0% 18,2% ,5% 2,2% ,2% 13,0% ,5% 

Toplam 

126 

31,5% 

274 

68,5% 

Toplam 78 78 16 15 119 3 11 1 76 3 400 

Evli 

Bekar 

19,5% 19,5% 4,0% 3,8% 29,8% ,8% 2,8% ,2% 19,0% ,8% 100,0% 

4.7.2 Deneklerin Amasya'da Meydana Gelen Olaylar Hakkmda Bilgi 

Edindikleri Kaynaldarm Medeni Duruma Gore DagIllml 

Tablo 19'da Amasya'da Meydana Gelen Olaylar Hakkmda Bilgi Edindikleri 

Kaynaklann medeni durumlara gore dagllu11lnda ortaya y11ean belirgin farkhhk "Bekar" 

deneklerin "Evli" olanlara gore daha yok internet kullandlgl yonUndedir. Genel 

sualamada dordUncU slrada yer alan "internet"in bekar deneklerin verdikleri ya111tlarda 

ikinci slrada yer aldlgl gori.ilmektedir. 

Tablo 19. Medeni Duruma Gore Amasya'da Meydana Gelen Olaylar Hald(Jnda En <;::ok Bilgi 

Edindilderi Kaynaklar Dagtllml 

Amasya'da Meydana Gelen Olaylar Hakklnda Bilgi Edindikleri Kaynak 

Yerel Yerel Yerel Yakln Ulusal Ulusal Ulusal intern 

gazeteler televizyonlar radyolar Ailem gevrem gazeteler televizyonlar radyolar et Diger Toplam 

54 52 8 9 61 1 7 1 31 1 225 

13,5% 13,0% 2,0% 2,2% 15,2% ,2% 1,8% ,2% 7,8% ,2% 56,2% 

24 26 8 6 58 2 4 0 45 2 175 

6,0% 6,5% 2,0% 1,5% 14,5% ,5% 1,0% ,0% 11,2% ,5% 43,8% 

Toplam 78 78 16 15 119 3 11 1 76 3 400 

19,5% 19,5% 4,0% 3,8% 29,8% ,8% 2,8% ,2% 19,0% ,8% 100,0% 



4.7.3 Deneklerin Amasya'da Meydana Gelen Olaylar Hakkmda Bilgi 

Edindikleri Kaynaklarm Mesleklere Gore DagIllml 
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Amasya'da halkm meydana gelen olaylar hakkmda bilgi edindikleri kaynaklara 

ili~kin mesleklere gore farkhhklar oldugu gozlenmektedir. Tablo 20'de goriHdUgU gibi 

"Esnaf' olarak tammlanan deneklerin genel sIralamadan farkh olarak birinci slraya 

"Yakl11 e;:evrem" yerine "Yerel gazeteler"i koyduklan gorUlmektedir. Bu sonuca neden 

olabilecek e;:e~itli gereke;:eler ~oyle siralanabilir: Yerelde gazeteler, abonelerini genellikle 

"Esnaf' lm"dan see;:mektedir; abone olmasalar dahi elden Ucretsiz olarak gere;:ekle~tirilen 

dagltnnlarda e;:ok saYlda ve e;:e~itli insanlann ugrak yeri oimasl gereke;:esiyle "Esnaf'lan 

tercih etmektedirler. Esnaflar da sUrekli "ellerinin altmda olan" gazeteyi gUn ie;:inde 

muhakkak incelemektedir. Bu nedenle "Esnaf' ie;:in yerelde meydana gelen olaylar 

hakkl11da "yerel gazetenin" birinci slrada gelen bir kaynak olmasl son derece olabilirlik 

ta~m1aktadn". Mesleklere ili~kin diger bir onemli anekdot ise "Ev ha11lmlan" nm soz 

konusu sIralm11ada "Yerel gazeteyi" en son slraya koymasldlr. Tablo 20' de gori.ildUgU 

gibi "Ev hammlan"nl11 Yerel gazete"yi haber kaynagl olarak see;:me degeri %0 gibi ue;: 

bir orandn". Ev hammlan birinci slraya "Yakl11 gevrem", ikinci slraya ise "Yerel 

televizyonlar"l koymaktadlr. Bu da mesleklerin yerel haber kaynagl see;:iminde son 

derece belirleyici oldugunun bir gostergesidir. 



Yerel 

gazeteler 

h;;c;:i 8 

2,0% 

Esnaf 10 

2,5% 

Memur 28 

7,0% 

Serbest 9 

meslek 
2,2% 

Emekli 3 

,8% 

C;:iftc;:i 0 

,0% 

Ev 0 

Hanlml 
,0% 

Akade- 5 

misyen 
1,2% 

Ogrenci 9 

2,2% 

Diger 6 

1,5% 

Toplam 78 

19,5% 

Tablo 20. Meslege Gore Amasya'da Meydana Gelen Olaylar Haldonda 

En (:ok Bilgi Edindilderi Kaynaklar Daglhml 

Amasya'da Meydana Gelen Olaylar Hakkmda Bilgi Edindikleri Kaynak 

Yerel Yerel Yakm Ulusal Ulusal Ulusal 

televizyonlar radyolar Ailem gevrem gazeteler televizyonlar radyolar internet 

12 0 4 8 0 2 0 5 

3,0% ,0% 1,0% 2,0% ,0% ,5% ,0% 1,2% 

7 1 2 7 0 1 0 9 

1,8% ,2% ,5% 1,8% ,0% ,2% ,0% 2,2% 

15 2 1 35 0 5 1 30 

3,8% ,5% ,2% 8,8% ,0% 1,2% ,2% 7,5% 

6 3 0 10 0 0 0 6 

1,5% ,8% ,0% 2,5% ,0% ,0% ,0% 1,5% 

6 2 1 5 0 1 0 0 

1,5% ,5% ,2% 1,2% ,0% ,2% ,0% ,0% 

1 0 0 1 0 0 0 0 

,2% ,0% ,0% ,2% ,0% ,0% ,0% ,0% 

9 3 4 14 0 0 0 3 

2,2% ,8% 1,0% 3,5% ,0% ,0% ,0% ,8% 

5 1 0 6 1 0 0 4 

1,2% ,2% ,0% 1,5% ,2% ,0% ,0% 1,0% 

11 3 3 31 0 2 0 16 

2,8% ,8% ,8% 7,8% ,0% ,5% ,0% 4,0% 

6 1 0 2 2 0 0 3 

1,5% ,2% ,0% ,5% ,5% ,0% ,0% ,8% 

78 16 15 119 3 11 1 76 

19,5% 4,0% 3,8% 29,8% ,8% 2,8% ,2% 19,0% 
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Diger Toplam 

0 39 

,0% 9,8% 

0 37 

,0% 9,2% 

1 118 

,2% 29,5% 

1 35 

,2% 8,8% 

1 19 

,2% 4,8% 

0 2 

,0% ,5% 

0 33 

,0% 8,2% 

0 22 

,0% 5,5% 

0 75 

,0% 18,8% 

0 20 

,0% 5,0% 

3 400 

,8% 100,0% 
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4.8. Ara~tlrmaya KatIlan Denelderin Yerel Olaylarla ilgili Bilgi Alacagl 

Zaman En C;ok Guvendilderi Kitle ileti~im Araci 

Anketin sekizinci sorusu olan "Yerel olaylarla ilgili bilgi alacagllllZ zaman en yok 

hangi yerel kitle ileti~im aracma gliveniyorsunuz?" sorusuna Tablo 21' de goriildligli 

lizere ara~tml1aya kat11an deneklerin; %24,0'1 (96 ld~i) "Yerel gazeteler", %32,5'i (130 

ki~i) "Yerel televizyonlar", %5,2'si (21 ki~i) "Yerel radyolar", %37,0'1 (148 ki~i) 

"intemet" yamtml vermi~tir. 

Bll dunmlda yerel olaylara ili~kin bilgi edinmede intemet en yok giivenilen kitle 

ileti~im aracldu. ikinci snada yerel televizyonlar, liylincli slrada ise yerel gazeteler 

gelmektedir. intemetin birinci slrada yer almasm111 insanlann internet kullamm111da 

"interaktif (kar~111kh etkile~imli)" olabilmelerinin sagladlgl etkin olabilme duygusu 

vardlr. Kullamcllar internette "izleyici", "dinleyici" ya da "okuyucu" olmaktan yIlQ111~; 

sUrece yon veren "kullamcllar" olmu~lardlr. Farkh kaynaklara aym anda ula~abilme 

olanagl saglamasl da internetin kullamcl nezdinde glivenini mitll"111aktadlr. Tabii tiim 

kullamcIlm"m bu bilinci ta~ldlklaI"1 ya da bu duruma ili~kin farkmdahklannm oldugu 

iddia edilemez. 

Tablo 21. Yerel Olaylarla ilgiJi En Giivenli Bulduldan Yerel Kitle ileti~im Araci DagJllml 

Frekans Yuzde Gec;:erli Yuzde Kumulatif Yuzde 

Yerel gazeteler 96 24,0 24,0 24,0 

Yerel televizyonlar 130 32,5 32,5 56,5 

Yerel radyolar 21 5,2 5,2 61,8 

internet 148 37,0 37,0 98,8 

Diger 5 1,2 1,2 100,0 

Toplam 400 100,0 100,0 
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4.8.1. Deneklerin Yerel Olaylarla ilgili Bilgi Alacaklan Zaman En <;ok 

Giivendikleri Kitle ileti~im Arac;larmm Ya~lara Gore DagIllml 

Tablo 22 incelendiginde deneklerin ya~l ile yerel olaylara ili~kin bilgi almada en 

<;ok giivendikleri kitle ileti~im araCl arasmda anlamh bir baglantl oldugu 

gozlenmektedir. Tablo 22'de gorUldiigii gibi "16-25" ya~ arahgmda internet %17,8 gibi 

onemli bir farkla en giivenilen kitle ileti~im aracldu. "26-35" ya~ arahgmda ise en 

giivenilir kitle ileti~im araCI internet olmakla birlikte bu oran bir onceki ya~ arahgma 

gore daha dii~iiktiir. "36-45" ya~ arahg1l1da en giivenilir kitle ileti~im arCl olarak birinci 

slrada "yerel televizyon"lann geldigi, internetin ikinci slrada oldugu goriilmektedir. 

"46-55" arahg1l1da ise "internet"in; "Yerel televizyon" ve "Yerel gazete"den soma 

ancak ii<;iincii gi.ivenilen kitle ileti~im araCl oldugu goriilmektedir. "55 ya~ iizeri" olarak 

tammlanan ya~ arahg1l1da ise %0 olarak deger almaktadlr. 

Yukanda a<;lklandlgl ve Tablo 22'de de goriildligli liz ere ya~ ile yerel olaylarla 

ilgili en giivenilir bullman kitle ileti~im araCl ars1l1da son derece anlamh bir ili~ki vardlr. 

internet ozellikle gen<; ya~ta olanlar i<;in glivenli bir ileti~im araCl iken bu oran ya~ 

arahgl ilerledik<;e periyodik olarak dii~mektedir. 
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Tablo 22. Ya~lara Gore Yerel Olaylarla ilgili En Giivenli Bulduldan Yerel Kitle ileti~im 

Araci Daglhml 

Yerel Olaylarla ilgili En GOvenli Bulduklan Yerel Kitle ileti§im Araci 

Yerel Yerel 

gazeteler televizyonlar Yerel radyolar internet Diger Toplam 

16-25 ya§ arasl 23 39 6 71 2 141 

5,8% 9,8% 1,5% 17,8% ,5% 35,2% 

26-35 ya§ arasl 31 34 7 37 2 111 

7,8% 8,5% 1,8% 9,2% ,5% 27,8% 

36-45 ya§ arasl 28 35 3 31 0 97 

7,0% 8,8% ,8% 7,8% ,0% 24,2% 

46-55 ya§ arasl 11 17 5 9 1 43 

2,8% 4,2% 1,2% 2,2% ,2% 10,8% 

55 ya§ Ozeri 3 5 0 0 0 8 

,8% 1,2% ,0% ,0% ,0% 2,0% 

Toplam 96 130 21 148 5 400 

24,0% 32,5% 5,2% 37,0% 1,2% 100,0% 

4.8.2. Deneklerin Yerel Olaylarla ilgili Bilgi Alacaklan Zaman En C;ol{ 

Giivendikleri Kitle ileti~im Ara~larmm Egitim Durumlarma Gore DagIilml 

Tablo 23 incelendiginde deneklerin egitim durumu ile yerel olaylarla ilgili bilgi 

alacaklan zaman en yok gUvendikleri kitle ileti~im araylanna ili~kin tercihleri arasmda 

anlamh bir ili~ki oldugu Oliaya Ylkmaktadlr. Tablo 23' de g5rUldUgU Uzere "Oliaokul" 

ve "Yi.iksekokul" dUzeyinde egitime sahip ki~iler Tablo 23'den ylkan genel sonuylann 

aksine birinci slrada "internet" degil "Yerel televizyon" yamtlm vermi~lerdir. Aym 

:;;ekilde "Lise" dUzeyinde egitimi olan denekler de birinci slraya "internet"i koymu~larsa 

da ikinci sll"ada "Yerel televizyon" gelir ve oram hayli yi.iksektir. "Universite" ve 

"LisansUstU" dUzeyde egitime sahip denekler ise en yok "internet" yamt1l11 vermi:;;lerdir. 



114 

Tablo 23. Egitim Durumuna Gore Yerel Olaylarla ilgili En Giivenli Bulduklan Yerel Kitle 

ileti~im Araci Dagillml 

Yerel Olaylarla ilgili En GOvenli Bulduklan Yerel Kitle ileti~im Araci 

Yerel Yerel 

gazeteler televizyonlar Yerel radyolar internet Diger Toplam 

Okur-yazar 0 0 0 1 0 1 

,0% ,0% ,0% ,2% ,0% ,2% 

ilkokul 7 17 1 2 1 28 

1,8% 4,2% ,2% ,5% ,2% 7,0% 

Ortaokul 6 14 3 9 0 32 
Egitim 

Durumu 
1,5% 3,5% ,8% 2,2% ,0% 8,0% 

Lise 27 48 11 52 1 139 

6,8% 12,0% 2,8% 13,0% ,2% 34,8% 

Oniversite 51 43 5 70 3 172 

12,8% 10,8% 1,2% 17,5% ,8% 43,0% 

LisansOsto 5 8 1 14 0 28 

1,2% 2,0% ,2% 3,5% ,0% 7,0% 

Toplam 96 130 21 148 5 400 

24,0% 32,5% 5,2% 37,0% 1,2% 100,0% 

4.8.3. Denelderin Yerel Olaylarla ilgili Bilgi Alacaldan Zaman En (:ok 

Giivendikleri Kitle ileti~im Ara~larmm Mesleklere Gore DagIilml 

Tablo 24 incelendiginde deneklerin meslekleri ile yerel olaylarla ilgili bilgi 

alacaklan zaman en <;:ok gUvendikleri kitle ileti~im ara<;:lanna ili~kin tercihleri arasmda 

anlamh bir ili~ki oldugu Oliaya <;:lkmaktadlL Tablo 24'de gorUldUgU gibi genel slralama: 

"internet", "Yerel televizyon", "Yerel gazete" iken bu snalama mesleklere gore 

farkhla~abilmektediL Orne gin "i~<;:i" deneklerin genel slralamanm aksine %5,0 ile en 

<;:ok "yerel televizyona", %3,0'1 ile ikinci slrada yerel gazetelere, U<;:UncU slrada ise %1,5 
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ile internete glivendikleri goriilmektediro "Esnaflar"m ve "Serbest meslek" sahiplerinin 

ise bu sll'alamaYI en yok "internet", daha soma "yerel gazete" liylincli slrada ise "yerel 

televizyon" olarak yaptlklan gozlenmektedir. En belirgin verilerden biri de "Ev 

ha11lmlanna" aittir ve ev ha11lmlan11ln en glivenilir bulduklan kitle ileti~im m'aCl belirgin 

biyimde %4,2 ile "Yerel televizyonlm'" duo 

Bu durumun en temel nedeni ev ha11lmlan11ln son donemde dizi ve kurmaca 

ya~amlann sunuldugu ~ov progrm111an nedeniyle televizyona giderek mian 

baghhklandll' 0 
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Tablo 24. Mesleldere Gore Yerel Olaylarla ilgili En Giivenli Bulduklan Yerel Kitle ileti~im 

Araci Daglhmi 

Yerel Olaylarla ilgili En GOvenli Bulduklan Yerel Kitle ileti§im Araci 

Yerel 

Yerel gazeteler televizyonlar Yerel radyolar internet Diger Toplam 

i§<;i 12 20 0 6 1 39 

3,0% 5,0% ,0% 1,5% ,2% 9,8% 

Esnaf 12 8 3 14 0 37 

3,0% 2,0% ,8% 3,5% ,0% 9,2% 

Memur 29 39 5 44 1 118 

7,2% 9,8% 1,2% 11,0% ,2% 29,5% 

Serbest meslek 11 6 5 13 0 35 

2,8% 1,5% 1,2% 3,2% ,0% 8,8% 

Emekli 7 7 1 2 2 19 

1,8% 1,8% ,2% ,5% ,5% 4,8% 

<;:ift<;i 0 1 0 1 0 2 

,0% ,2% ,0% ,2% ,0% ,5% 

Ev Hamml 4 17 2 9 1 33 

1,0% 4,2% ,5% 2,2% ,2% 8,2% 

Akademisyen 5 8 1 8 0 22 

1,2% 2,0% ,2% 2,0% ,0% 5,5% 

Ogrenci 6 21 4 44 0 75 

1,5% 5,2% 1,0% 11,0% ,0% 18,8% 

Diger 10 3 0 7 0 20 

2,5% ,8% ,0% 1,8% ,0% 5,0% 

Toplam 96 130 21 148 5 400 

24,0% 32,5% 5,2% 37,0% 1,2% 100,0% 
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4.9. Ara~tIrmaya KatIlan Deneklerin Yerel Diizeyde HalkI Yonlendirme 

Konusunda En Etkili Bulduklan Kitle ileti~im AracI 

Anketin dokuzuncu sorusu olan "Yerel diizeyde halkl yonlendirme konusunda en 

etkili kitle ileti~im araCl olarak hangisini goriiyorsunuz?" sorusuna Tablo 25' de 

gorUIdiigii gibi ara~t1rmaya katllan deneklerin; %18,2'si (73 ki~i) "Yerel gazeteler", 

%54,0'1 (216 ki~i) "Yerel televizyonlar", %7,0'1 (28 Id~i) "Yerel radyolar", %20,8 (83 

ki~i) "Hic;birisi" yamtml vermi~tir. Genel egilimin net bir ~ekilde "Yerel 

televizyonlar"dan yana oldugu; bumm yam Slra "Hic;biri" cevabmm en yiiksek ikinci 

yamt oldugu gozlemllektedir. 

Tablo 25. Hall" Yonlendirme Konusunda En Etkili Bulduldan Yerel Kitle ileti~im 

Araci Daglhml 

Frekans YOzde Gec;;erli YOzde KOmOlatif YOzde 

Yerel gazeteler 73 18,2 18,2 18,2 

Yerel televizyonlar 216 54,0 54,0 72,2 

Yerel radyolar 28 7,0 7,0 79,2 

Hic;;birisi 83 20,8 20,8 100,0 

Toplam 400 100,0 100,0 

4.9.1. Deneklerin Yerel Diizeyde HaHn Yonlendirme Konusunda En Etkili 

Bulduklan Kitle ileti~im Ara~larma ili~kin Verilerin Ya~lara Gore Dagdlml 

Tablo 26 incelendiginde 26-35 ya~ arahgl haric; diger biiti.ln ya~ arahklannda genel 

sonuca pm'alel olarak slralamamn "Yerel televizyonlar", "Hic;biri" ve "Yerel gazeteler" 

~eklinde oldugu gorUlmektedir. Yalmzca 26-35 ya~ arahgmdaki denekler en etkili 

olarak "yerel televizyonlan" gosterirken, ikinci slrada "Yerel gazeteler" yer almaktadllo. 

Ele alman diger soru ba~hklannda da 26-35 ya~ arahgmm benzer ~ekilde yerel gazeteye 

ili~kin tutumlanmn diger ya~ arahklanndan farkhla~abildigine ili~kin sonuc;lara 

Ula~lh11l~tlr. 
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Tablo 260 Ya~lara Gore Hall{l Yonlendirme Konusunda En Etl(ili Bulduldan Yerel Kitle 

iteti~im Aloaci Daglllmi 

Halkl Yonlendirme Konusunda En Etkili Bulduklan Yerel Kitle 

i leti:;;im Araci 

Yerel Yerel 

gazeteler televizyonlar Yerel radyolar Higbirisi Toplam 

16-25 ya:;; arasl 18 79 12 32 141 

4,5% 19,8% 3,0% 8,0% 35,2% 

26-35 ya:;; arasl 29 55 7 20 111 

7,2% 13,8% 1,8% 5,0% 27,8% 

36-45 ya:;; arasl 19 49 7 22 97 

4,8% 12,2% 1,8% 5,5% 24,2% 

46-55 ya§ arasl 5 28 2 8 43 

1,2% 7,0% ,5% 2,0% 10,8% 

55 ya:;; uzeri 2 5 0 1 8 

,5% ,1,2% ,0% ,2% 2,0% 

Toplam 73 216 28 83 400 

18,2% 54,0% 7,0% 20,8% 100,0% 

4.10. Ara~tIrmaya Katdan Deneklerin Yerel Gazeteleri Haber Ve Bilgi 

Kaynagl Olarak Degerlendirip Degerlendirmediklerine ili~kin Gijrii~leri 

Anketin ommcu sorusu olan "Sizce yerel gazeteler haber ve bilgi kaynagl olarak 

degerlendirilebilir mi?" sorusuna A~aglda Tablo 27'de gorUldiigii gibi ara~tIrmaya 

katilan deneklerin; % 78,5'i (314ki~i) "Evet" , % 22,5'i (86 ki~i) "HaYlr" yamtIl1l 

vermi~tir. 

Bu durum Amasya halkIl1Il1 yerel gazeteyi onemseme, degerli bulma ve okuma 

egiliminde oldugunun gostergesidir. Deneklerin 14'iinden faziasIl11l1 "Evet" yamtl 
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venlli~ olmasl yerelde ve Amasya omeginde tUm klireselle~me egilimlerine kar~111 yerel 

gazetelerin vazgeyilmez ve onemli haber kaynaklan olarak gori.ildligUnUn de kamtldlr. 

Evet 

HaYlr 

Toplam 

Tablo 27. Yerel Gazeteleri Haber Ve Bilgi Kaynagl OIarak DegerJendirip 

Degerlendirmediklerine ili~kin DagJllm 

Frekans Yuzde Geyerli Yuzde Kumulatif Yuzde 

314 78,5 78,5 78,5 

86 21,5 21,5 100,0 

400 100,0 100,0 

4.10.1. Deneklerin Yerel Gazefeleri Haber Ve BiIgi Kaynagl Olarak 

Degerlendirip Degerlendirmediklerine ili~ltin Gorii~lerinin Ya~lara Gore Dagdlml 

Tablo 28' de "Yerel gazeteler haber ve bilgi kaynagl olarak degerlendirilebilirler 

miT' sorusuna belirgin biyimde "Evet" yamtl verildigi gori.Umektedir. 

Tablo 28 incelendiginde dokuzuncu soruda (Yerel dUzeyde haHG yonlendirIlle 

konusunda en etkili kitle ileti~im araCI olarak hangisini gorUyorsunuz?) oldugu gibi 26-

35 ya~ arahg111111 yerel gazetelere ili~kin daha yliksek oranda duyarhhk gosterdigi 

gozl emlenmektedir. 
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Tablo 28. Ya~lara Gore Yerel Gazeteleri Haber Ve Bilgi Kaynagl Olaral{ Oegerlendirip 

Oegerlendirmedilderine ili~kin Daglhm 

Yerel Gazeteleri Haber Ve Bilgi Kaynagl 

Olarak Oegerlendiriyorlar MI 

Evet HaYlr Toplam 

16-25 ya~ arasl 108 33 141 

27,0% 8,2% 35,2% 

26-35 ya~ arasl 93 18 111 

23,2% 4,5% 27,8% 

Ya~ 36-45 ya~ arasl 78 19 97 

19,5% 4,8% 24,2% 

46-55 ya~ arasl 31 12 43 

7,8% 3,0% 10,8% 

55 ya~ Ozeri 4 4 8 

1,0% 1,0% 2,0% 

Toplam 314 86 400 

78,5% 21,5% 100,0% 

4.10.2. Denelderin Yerel Gazeteleri Haber Ve Bilgi Kaynagl Olarak 

Degerlendirip Degerlendirmedilderine ili~kin Gorii~lerinin Egitim Durumuna 

Gore DagIilml 

A~agldaki Tablo 29 incelendiginde "Yerel gazeteler haber ve bilgi kaynagl olarak 

degerlendirilebilirler mi?" sorusuna ili~kin deneklerin cevaplannda egitim durumuna 

bagh olarak diizenli bir mil~ ya da eksilme goriilmemektedir; ancak "LisansiistLi" 

diizeyinde egitime sahip ki~ilerin neredeyse tamam111a yak111111111 bu soruya "Evet" 

cevabl verdikleri goriilmektedir. 



Tablo 29. Egitim Durumuna Gore Yerel Gazeteleri Haber Ve Bilgi Kaynagl Olarak 

Degerlendirip Degerlendirmedilderine ili~kin Daglhm 

Yerel Gazeteleri Haber Ve Bilgi Kaynagl 

Olarak Degerlendiriyoriar MI 

Evet HaYlr Toplam 

Okur-yazar 0 1 1 

,0% ,2% ,2% 

ilkokul 17 11 28 

4,2% 2,8% 7,0% 

Ortaokul 25 7 32 
Egitim Durumu 

6,2% 1,8% 8,0% 

Lise 107 32 139 

26,8% 8,0% 34,8% 

Universite 140 32 172 

35,0% 8,0% 43,0% 

LisansOsto 25 3 28 

6,2% ,8% 7,0% 

Toplam 314 86 400 

78,5% 21,5% 100,0% 
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4.11. Ara~tIrmaya Katiian Deneklerin Yerel Gazetelerden Edinmi~ Olduklan 

Bilgileri Giinliik Hayatlarmda Kullamp Kullanmadlklarma ili~kin Gorii~leri 

Anketin on birinci sorusu olan "Yerel gazetelerden edinmi~ oldugunuz bilgileri 

gUnlUk hayatlmzda kullamyor musunuz?" sorusuna A~ag1da Tablo 30'da gorUldUgU gibi 

ara~t1rmaya kat11an deneklerin; % 6,0'1 (24 ki~i) "Her zaman", % 10,5'i (42 kj~i) "<;ogu 

zaman", %55,5'i (222 ki~i) "Bazen", %28,0'1 (112 ki~i) "Hi<;:bir zaman" yamt1111 

vermi~lerdir. 
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Bazen yal1ltl notr olarak kabul edilmektedir. Pozitif deger olarak kabul edilen "Her 

zaman" ve "<;ogu zaman" yal1ltlannm ylizdelik toplamlan (%6,0 + %10,5 = %16,5), 

negatif deger olarak kabul edilen "Hiybir zaman" yal1ltmm yUzdesinden (%28) hayli 

dli~liktlir. Bu durumda yerel gazetelerden elde edilen bilgilerin okuyucular tarafmdan 

glinlUk hayatta kullal1lldlgma ili~kin verilerin negatiften yana oldugu gori.ilmektedir. 

Tablo 30. Yerel Gazetelerden Edinmi~ Olduklan Bilgileri Giinliik Hayatlarmda 

Kullantp Kullanmadlldanna ili~kin Daglhm 

Frekans YOzde Gegerii YOzde KOmOiatif YOzde 

Her zaman 24 6,0 6,0 6,0 

C;ogu zaman 42 10,5 10,5 16,5 

Bazen 222 55,5 55,5 72,0 

Higbir zaman 112 28,0 28,0 100,0 

Topiam 400 100,0 100,0 

4.11.1. Ara~tIrmaya KatIlan Deneklerin Yerel Gazetelerden Edinmi~ 

Olduklan Bilgileri Giinliik Hayatlarmda Kullanmalarma ili~kin Gorii~lerinin 

Ya~lara Gore Dagdlml 

Yukanda da aylldandlgl Uzere Tablo 30'un genel seyri yerel gazetelerden elde 

edilen bilgilerin gUnli.ik ya~amda kullal1ll11ma ili~kin olarak sonuylann negatif agll"hkh 

oldugu yonUndedir. Ancak ya~ arahklan bazmda degerlendirildiginde Tablo 31' de 

gori.ildUgli gibi 46-55 ya~ arahgmdaki deneklerin konuyla ilgili yakla~1l11l genel 

yakla~l1ndan daha da negatiftir. 
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Tablo 31. Ya~lara Gore Yerel Gazetelerden Edinmi~ Olduldan Bilgileri Giinliik 

Hayatlannda Kullamp Kullanmadlklanna ili~kin Daglhm 

Yerel Gazetelerden Edinmi§ Oldugunuz Bilgileri GOnlOk 

Hayatlnlzda Kullanlyor Musunuz? 

Her zaman <;:ogu zaman Bazen Hic;:bir zaman Toplam 

16-25 ya§ arasl 12 18 81 30 141 

3,0% 4,5% 20,2% 7,5% 35,2% 

26-35 ya§ arasl 5 7 68 31 111 

1,2% 1,8% 17,0% 7,8% 27,8% 

36-45 ya§ arasl 2 11 56 28 97 

,5% 2,8% 14,0% 7,0% 24,2% 

46-55 ya§ arasl 3 5 15 20 43 

,8% 1,2% 3,8% 5,0% 10,8% 

55 ya§ uzeri 2 1 2 3 8 

,5% ,2% ,5% ,8% 2,0% 

Toplam 24 42 222 112 400 

6,0% 10,5% 55,5% 28,0% 100,0% 

4.12. Ara~tIrmaya Katdan Deneklerin YereI Gazetelerin Okurlanm 

Yonlendirici Bir Giice Sahip OIup Olmadlklarma iIi~Iun Gorii~leri 

Anketin on ikinci sorusu olan "Yerel gazetelerin okurlanl1l yonlendirici bir gUce 

sahip olduguna inal11Yor musunuz?" sorusuna A~ag1da Tablo 32'de gorlildiigU gibi 

ara~t1rmaya katIlan deneklerin; %10,5'i (42 ki~i) "Kesinlikle inal11yorum", % 35,0'1 

(140 ki~i) "inal1lyorum", %25,5'i(102 ki~i) "Fihim yok", %18,2'si (73 ki~i) 

"inal1l11Iyorum", % 1 0,8' i (43 ki~i) "Hi<; ina11l11lyorum" yal11t1l11 vermi~lerdir. 

Fikrim yok yal1lt1 notr olarak kabul edilmektedir. Pozitif deger olarak kabul edilen 

"Kesinlikle inal1lyorum" ve "inal1lyorum" yal1ltlanl1ln yiizdelik toplamlan (% 10,5 + 

%35 = %45,5), negatif deger olarak kabul edilen "inaI1l11Iyorum" ve "Hi<; 
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ina11111lyorum" yal11tlanmn yiizdelik toplammdan (% 18,2 + % 10,5 = %28,7) hayli 

yuksektir. Bu durumda halkm yerel gazetelerin okurlaruu yonlendirici bir giice sahip 

olduguna ili~kin kal11smm pozitiften yana oldugu gorUlmektedir. 

Tablo 32. Yerel Gazetelerin Okurlanm Ytinlendirici Bir GUce Sahip Olduguna inamp 

inanmadlldanna ili~l{in Dagdlm 

Frekans Yuzde Gegerli Yuzde Kumulatif Yuzde 

Kesinlikle inanlyarum 42 10,5 10,5 10,5 

inanlyarum 140 35,0 35,0 45,5 

Fikrim yak 102 25,5 25,5 71,0 

inanmlyarum 73 18,2 18,2 89,2 

Hig inanmlyarum 43 10,8 10,8 100,0 

Toplam 400 100,0 100,0 

4.13. Ara~fIrmaya KatIlan Deneklerin Yerel Gazetelerin Kentin Yerel 

Yoneticileri Uzerindeki Etkisine ili~kin Gorii~leri 

Anketin on iie;:iincii sorusu olan "Size gore, yerel gazeteler kentin yerel yoneticileri 

iizerinde etkili oluyor mu?" sorusuna A~aglda Tablo 33' de gorUldi.igii gibi ara~tmnaya 

katIlan deneklerin; %10,5'i (42 ki~i) "Kesinlikle etkili", % 35,5'i (142 ld~i) "Etkili", 

%25,2'si (101 ki~i) "Fikrim yok", %16,8'i (67 ki~i) "Etkisiz", %12'si (48 ki~i) "Hie;: 

etkili degil" yal11tml vermi~lerdir. Fikrim yok yamtl notr olarak kabul edilmektedir. 

Pozitif deger olarak kabul edilen "Kesinlikle etkili" ve "Etkili" yamtlannm ylizdelik 

toplamlan (% 10,5 + %35,5 = %46,0), negatif deger olarak kabul edilen "Etkisiz" ve 

"Hie;: etkili degil" ya11ltlannm yiizdelik toplammdan (% 16,8 + % 12,0 = %28,8) hayli 

yuksektir. Bu durumda ara~tlrmaya katllan deneklerin yerel gazetelerin kentin yerel 

yoneticileri lizerinde etkisine ili~kin kamsm111 pozitiften yana oldugu gorlilmektedir. 



Tablo 33. Yerel Gazetelerin Kentin Yerel Yoneticileri Uzerinde Etkili Olduguna 

inalllp inanmadlldarma ili~kin Oaglhm 

Frekans YOzde Gegerli YOzde KOmOlatif YOzde 

Kesinlikle etkili 42 10,5 10,5 10,5 

Etkili 142 35,5 35,5 46,0 

Fikrim yok 101 25,2 25,2 71,2 

Etkisiz 67 16,8 16,8 88,0 

Hig etkili degil 48 12,0 12,0 100,0 

Toplam 400 100,0 100,0 
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4.13.1. Ara~tIrIDaya Katdan Deneklerin Yerel Gazetelerin Kentin Yerel 

Yoneticileri Uzerindeki Etlosine ili~kin Gorii~lerinin Ya~lara Gore DagdlIDI 

A~agldaki Tablo 34 incelendiginde genel s011lu;larda oncelikli olan "Etkili" 

yamtmdan farkh olarak 16-25 ya~ arahgmdaki denekler i<;:in "Fikrim yok" yamtmm 

oncelikli oldugu gorUlmektedir. Bu durum, tilkemizde gem; nlifusun yonetim ve siyasete 

ili~kin <;:lkanmda bulunmak ve yorum yapmaktan uzak olmasmdan 

kaynaklanabilmektedir. 
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Tablo 34. Ya~lara Gore Yerel Gazetelerin Kentin Yerel Yoneticileri Uzerinde Etkili 

Olduguna inamp inanmadtldanna ili~kin Oagthm 

Size Gore, Yerel Gazeteler, Kentin Yerel Yoneticileri Ozerinde Etkili 

Oluyor Mu? 

Kesinlikle 

etkili Etkili Fikrim yok Etkisiz Hig etkili degil Toplam 

16-25 ya:;; 11 42 49 16 23 141 

arasl 
2,8% 10,5% 12,2% 4,0% 5,8% 35,2% 

26-35 ya:;; 9 38 33 21 10 111 

arasl 
2,2% 9,5% 8,2% 5,2% 2,5% 27,8% 

36-45 ya:;; 17 41 13 17 9 97 

arasl 
4,2% 10,2% 3,2% 4,2% 2,2% 24,2% 

46-55 ya:;; 3 18 6 11 5 43 

arasl 
,8% 4,5% 1,5% 2,8% 1,2% 10,8% 

55 ya:;; Ozeri 2 3 ° 2 1 8 

,5% ,8% ,0% ,5% ,2% 2,0% 

Toplam 42 142 101 67 48 400 

10,5% 35,5% 25,2% 16,8% 12,0% 100,0% 

4.14. Ara~tlrmaya Katdan Deneklerin Yerel Gazetelerin Kentin Siyaset~ileri 

Uzerindeki Etkisine ili~kin Gijrii~leri 

Anketin on dordiincii sarusu alan "Size gore, yerel gazeteler kentin siyasetyileri 

iizerinde etkili aluyar l11u?" sorusuna A~ag1da Tabla 35' de gorUldiigii gibi ara~tllmaya 

katIlan deneklerin; %9,0'1 (36 ki~i) "Kesinlikle etkili", %33,2'si (133 ki~i) "Etkili", 

%26,0'1 (104 ki~i) "Fikril11 yak", %18,2'iisi (73 ki~i) "Etkisiz", %13,5'i (54 Id~i) "Hiy 

etkili degil" yamt1l11 vermi~lerdir. 

Fikril11 yak yamtl notr alarak kabul edilmektedir. Pazitif deger olarak kabul edilen 

"Kesinlikle etkili" ve "Etkili" yamtlarll1ll1 yiizdelik toplal11lan (%9,0 + %33,2 = %42,2), 

negatif deger alarak kabul edilen "Etkisiz" ve "Hiy etkili degil" yamtlanmn yiizdelik 
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toplammdan (%18,2 + %13,5= %31,7) yiiksektir. Bu durumda a1'a~tmllaya kat11an 

deneklerin yerel gazetelerin kentin siyaset<;ile1'i iize1'inde etkisine i1i~kin kamsll1m 

pozitiften yana oldugu go1'Ulmektedir. 

Tablo 35. Yerel Gazetelel"in Kentin Siyaset<;ileri Ozerinde Etkili Olduguna 

inaOlp inanmadJldarma ili~kin Daglhm 

Frekans Yuzde Gee;:erli Yuzde Kumulatif Yuzde 

Kesinlikle etkili 36 9,0 9,0 9,0 

Etkili 133 33,2 33,2 42,2 

Fikrim yok 104 26,0 26,0 68,2 

Etkisiz 73 18,2 18,2 86,5 

Hie;: etkili degil 54 13,5 13,5 100,0 

Toplam 400 100,0 100,0 

4.14.1. Ara~tIrmaya Katdan Deneklerin Yerel Gazetelerin Kentin 

Siyasetl.;ileri Uzerindeki Etkisine ili~kin Gorii~lerinin Cinsiyete Gore Dagdlml 

A~agldaki Tablo 36 incelendiginde genel sonu<;la1'da oncelikli olan "Etkili" 

yamtll1dan farkh ola1'ak "Kadm" deneklerin "Etkili" ve "Fik1'im yok" yamtlanm e~it 

diizeyde verdikleri gorUlmektedir. Bu durum siyasi konularda e1'keklere oranla 

kadmlann fa1'kmdahk ve duya1'hhklannm dii~iik olmasll1dan kaynaklanabilmektedir. 

Cinsiyet 

Tablo 36. Cinsiyete Gore Yerel Gazetelerin Kentin Siyasetl;i1eri Ozerinde Etkili Olduguna 

inaOlp inanmadlklarma ili~ldn Daglhm 

Size Gore, Yerel Gazeteler, Kentin Siyasete;:ileri Ozerinde Etkili Oluyor Mu? 

Kesinlikle etkili Etkili Fikrim yok Etkisiz Hie;: etkili degil Toplam 

Kadln 15 37 36 23 15 126 

3,8% 9,2% 9,0% 5,8% 3,8% 31,5% 

Erkek 21 96 68 50 39 274 

5,2% 24,0% 17,0% 12,5% 9,8% 68,5% 

Toplam 36 133 104 73 54 400 

9,0% 33,2% 26,0% 18,2% 13,5% 100,0% 
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4.14.2. Ara~tIrmaya Katdan Deneklerin Yerel Gazetelerin Kentin 

Siyaset'tileri Uzerindeki Etkisine iIi~kin Gorti~lerinin Medeni Duruma Gore 

DagIilml 

A~agldaki Tablo 37 incelendiginde genel sonue;larda oncelikli olan "Etkili" 

yal11t1l1dan farkh olarak "Bekar" deneklerin "Fikrim yok" yal11t1l11 oncelikli olarak 

verdikleri goriilmektedir. Bu durum siyasi konularda evlilere oranla bekarlann 

fark1l1dahk ve duyarhhklanl11n dii~ilk olmasmdan kaynaklanabilmektedir. 

Tablo 37. Medeni Duruma Gore Yerel Gazetelerin Kentin Siyaset .. ileri Uzerinde Etldli 

Olduguna inantp inanmadlldanna ili~ldn Daglhm 

Size Gore Yerel Gazeteler, Kentin Siyasetyileri Ozerinde Etkili Oluyor 

Mu? 

Kesinlikle etkili Etkili Fikrim yok Etkisiz Hiy etkili degil Toplam 

Evli 22 85 50 44 24 225 

Medeni Durum 
5,5% 21,2% 12,5% 11,0% 6,0% 56,2% 

Bekar 14 48 54 29 30 175 

3,5% 12,0% 13,5% 7,2% 7,5% 43,8% 

Toplam 36 133 104 73 54 400 

9,0% 33,2% 26,0% 18,2% 13,5% 100,0% 

4.15. Ara~tlrmaya Katdan Deneklerin Yerel Gazetelerin Kentin Ekonomik 

Ya~aml Uzerindeki Etkisine ili~ltin Gorti~leri 

Anketin on be~inci sorusu olan "Size gore, yerel gazeteler kentin ekonomik 

ya~aI111 iizerinde etkili oluyor mu?" sorusuna Tablo 38'de gorilldiigii gibi ara~tmnaya 

katIlan deneklerin; %3,5'i (14 ki~i) "Kesinlikle etkili", %21,2'si (85 ki~i) "Etkili", 

%30'u (120 ki~i) "Fikrim yok", %28,5'i (114 ki~i) "Etkisiz", %16,8'i (67 ki~i) "Hie; 

etkili degil" yal1lt1l11 vermi~lerdir. 
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Fikrim yok yamtl notr olarak kabul edilmektedir. Pozitif deger olarak kabul edilen 

"Kesinlikle etkili" ve "Etkili" yamtlannll1 ylizdelik toplamlan (%3,5 + %21,2 = %24,7), 

negatif deger olarak kabul edilen "Etkisiz" ve "HiC; etkili de gil" yamtlannll1 ylizdelik 

toplamll1dan (%28,5 + %16,8 = %45,1) dli~liktUr. Bu durumda ara~tlrmaya katIlan 

deneklerin yerel gazetelerin kentin ekonomik ya~m11l lizerinde etkisine ili~kin kmllSll1m 

negatifien yana oldugu gorUlmektedir. 

Tablo 38. Yerel Gazetelerin Kentin Elwnomil{ Ya~amt Uzerinde Etldli Olduguna 

inantp inanmadtldarma ili~kin Dagtltm 

Frekans YOzde Gee;;erli YOzde KOmOlatif YOzde 

Kesinlikle etkili 114 3,5 3,5 3,5 

Etkili 85 21,2 21,2 24,8 

Fikrim yok 120 30,0 30,0 54,8 

Etkisiz 114 28,5 28,5 83,2 

Hie;; etkili degil 67 16,8 16,8 100,0 

Toplam 400 100,0 100,0 

4.15.1. Ara~tlrmaya KatIlan Deneklerin Yerel Gazetelerin Kentin Ekonomik 

Y a~aml Uzerindeki Etkisine ili~kin Gorii~lerinin Ya~lara Gore Dagdlml 

A~agldaki Tablo 39 incelendiginde genel sonuc;larda oncelikli olan "Fikrim yok" 

yamtmdan farkh olm"ak "36-45" ve "46-55" ya~ arahgmdaki deneklerin "Etkisiz" 

yamt1l11 oncelikli olarak verdikleri goriilmektedir. 
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Tablo 39. Ya~lara Gore Yerel Gazetelerin Kentin Ekonomik Ya~aml Uzerinde Etkili 

Olduguna inamp inanmadtldanna ili~l{in Dagtllm 

Size Gore, Yerel Gazeteler, Kentin Ekonomik Ya§aml Uzerinde Etkili 

Oluyor Mu? 

Kesinlikle etkili Etkili Fikrim yok Etkisiz Hie; etkili degiJ Toplam 

16-25 ya§ 6 31 50 33 21 141 

arasl 
1,5% 7,8% 12,5% 8,2% 5,2% 35,2% 

26-35 ya§ 1 26 34 30 20 111 

arasl 
,2% 6,5% 8,5% 7,5% 5,0% 27,8% 

36-45 ya§ 6 18 25 29 19 97 

arasl 
1,5% 4,5% 6,2% 7,2% 4,8% 24,2% 

46-55 ya§ 0 9 11 17 6 43 

arasl 
,0% 2,2% 2,8% 4,2% 1,5% 10,8% 

55 ya§ 1 1 0 5 1 8 

uzeri 
,2% ,2% ,0% 1,2% ,2% 2,0% 

Toplam 14 85 120 114 67 400 

3,5% 21,2% 30,0% 28,5% 16,8% 100,0% 

4.15.2. Ara~tlrmaya KatIian Denelderin Yerel Gazetelerin Kentin Ekonomil{ 

Ya~aml Uzerindeki Etkisine ili~kin Gorii~lerinin Medeni Duruma Gore DagIilml 

A~agldaki Tablo 40 incelendiginde genel sonuylarda oncelikli olan "Fikrim yok" 

yamtl11dan farkh olarak "Evli" deneklerin "Etkisiz" yamt1111 oncelikli olarak verdikleri 

goriilmektedir. Evli deneklerin bekar deneklere oranla ekonomik anlamda daha duyarh 

oldugu dli~lini.illirse saYlsal yogunluklan nedeniyle "Bekar" deneklerin "Fihim yok" 

yamtl geyerli sayilmasma kaql11 "Evli" deneklerin "Etkisiz" yamtl da onem 

ta~m1aktadlr . 
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Tablo 40. Medeni Duruma Gore Yerel Gazetelerin Kentin Ekonomik Ya~amt Uzerinde Etkili 

Olduguna inantp inanmadtklarma ili~kin Dagtltm 

Size Gore, Yerel Gazeteler, Kentin Ekonomik Ya§aml Uzerinde Etkili 

Oluyor Mu? 

Kesinlikle etkili Etkili Fikrim yok Etkisiz Hig etkili degil Toplam 

Evli 7 48 60 73 37 225 

1,8% 12,0% 15,0% 18,2% 9,2% 56,2% 
Medeni Durum 

Bekar 7 37 60 41 30 175 

1,8% 9,2% 15,0% 10,2% 7,5% 43,8% 

Toplam 14 85 120 114 67 400 

3,5% 21,2% 30,0% 28,5% 16,8% 100,0% 

4.16. Ara~tIrmaya Katdan Deneklerin Yerel Gazetelerin Kentin Kiiltiir Ve 

Sanat Ya~aml Uzerindeki Etltisine ili~kin Gorii~leri 

Anketin on altmcl sorusu olan "Size gore, yerel gazeteler kentin kiiltUr ve sanat 

ya~aJ111 iizerinde etkili oluyor mu?" sorusuna Tablo 41' de goriildiigU gibi ara~tIrmaya 

katIlan deneklerin; %7,5'i (30 ki~i) "Kesinlikle etkili", %42,2'si (169 ki~i) "Etkili", 

%24,8'i (99 ki~i) "Fikrim yok", %15,2'si (61 ki~i) "Etkisiz", %10,2'i (41 ki~i) "Hiy 

etkili degil" yal11tml vermi~lerdir. 

"Fikrim yok" yal11tl notr olarak kabul edilmektedir. Pozitif deger olarak kabul 

edilen "Kesinlikle etkili" ve "Etkili" yamtlannm yiizdelik toplamlan (%7,5 + %42,2 = 

%49,7), negatif deger olarak kabul edilen "Etkisiz" ve "Hiy etkili degil" yal11tlanmn 

yiizdelik toplammdan (%15,2 + %10,2 = %25,4) hayli yUksektir. Bu durumda 

ara~tllmaya katIlan deneklerin yerel gazetelerin kentin kiilti.ir ve sanat ya~m111 Uzerinde 

etkisine ili~kin kal11smm pozitiften yana oldugu goriilmektedir. 
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Tablo 41. Yerel Gazetelerin Kentin Kiiltilr Sanat Ya~aml Uzerinde Etkili Olduguna 

inamp inanmadlldanna ili~kin DagJllm 

Frekans Ylizde Gee;:erli Ylizde Klimlilatif Ylizde 

Kesinlikle etkili 30 7,5 7,5 7,5 

Etkili 169 42,2 42,2 49,8 

Fikrim yok 99 24,8 24,8 74,5 

Etkisiz 61 15,2 15,2 89,8 

Hie;: etkili degil 41 10,2 10,2 100,0 

Toplam 400 100,0 100,0 

4.16.1. Ara~tlrmaya Katiian Deneklerin Yerel Gazetelerin Kentin Kiiltiir Ve 

Sanat Ya~aml Uzerindeki Etkisine iIi~kin Gorii~lerinin Egitim Durumuna Gore 

DagdlmI 

A~agldaki Tablo 42 incelendiginde ara~tllmaya katIlan Him deneklerin egitim 

durumlanmn farkh olmasma klli'~m gene I sonu<;lara uygun olarak "Etkili" ya11ltl11l 

verdikleri gori.ilmektedir. Genel beklenti insanlann egitim dUzeyine bagh olarak kUltUr 

sanat ile ilgili konulardaki yakla~1l11lann1l1 farkh olmasldu. Amasya'da bu durumun 

belirgin bi<;imde farkhhk gostennemesinin temel nedeni kentte ya~ayan tUm insanlann 

ozellikle Amasya Valiligi ve Amasya Belediyesi tarafmdllil dUzenlenen etkinliklere 

duyarhhklannm ve katlhmlannm yUksek olmasldlL Amasya'da konserler ba~ta olmak 

Uzere ger<;ekle~tirilen etkinliklerde her egitim dUzeyinden, her meslek grubundan, her 

statiiden insana rastlamak olasldlr. 
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Tablo 42. Egitim Duruma Gore Yerel Gazetelerin Kentin Killtilr Ve Sanat Ya~amI Ozerinde 

Etkili Olduguna inamp inanmadlklarma ili~l\in DagIllm 

Size Gore, Yerel Gazeteler, Kentin KOltor Ve Sanat Ya§aml 

Ozerinde Etkili Oluyor Mu? 

Kesinlikle Hit;: etkili 

etkili Etkili Fikrim yok Etkisiz degil Toplam 

Okur-yazar 0 0 0 0 1 1 

,0% ,0% ,0% ,0% ,2% ,2% 

ilkokul 0 11 9 1 7 28 

,0% 2,8% 2,2% ,2% 1,8% 7,0% 

Ortaokul 2 11 6 7 6 32 
Egitim 

Durumu 
,5% 2,8% 1,5% 1,8% 1,5% 8,0% 

Lise 10 62 35 23 9 139 

2,5% 15,5% 8,8% 5,8% 2,2% 34,8% 

Oniversite 12 78 43 26 13 172 

3,0% 19,5% 10,8% 6,5% 3,2% 43,0% 

LisansOsto 6 7 6 4 5 28 

1,5% 1,8% 1,5% 1,0% 1,2% 7,0% 

Toplam 30 169 99 61 41 400 

7,5% 42,2% 24,8% 15,2% 10,2% 100,0% 

4.17. Ara~tlrmaya Katdan Deneklerin Yerel Gazetelerin Kentin Spor 

Taklmlan Uzerindeki Etkisine ili~kin Gorii~leri 

Anketin on yedinci sorusu olan "Size gore, yerel gazeteler kentin spor takul1lan 

iizerinde etkili oluyor mu?" sorusuna Tablo 43' de goriildUgU gibi ara$tumaya katIlan 

deneklerin; %4,8'i (19 ki$i) "Kesinlikle etkili", %32'si (128 ki$i) "Etkili", %31,8'i 

(127 ki$i) "Fihim yok", %20'si (80 ki$i) "Etkisiz", %11,5'i (46 ki$i) "I-liy etkili degil" 

yamtlm vermi$lerdir. 
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"Fihim yok" yal11tl notr olarak kabul edilmektedir. Pozitif deger olarak kabul 

edilen "Kesinlikle etkili" ve "Etkili" yal11tlann1l1 y-Uzdelik toplamlan (%4,8 + %32 = 

%36,8), negatif deger olarak kabul edilen "Etkisiz" ve "His: etkili degil" yal11tlanl11n 

y-Uzdelik toplam1l1dan (% 20 + % 11 ,5= %31,5) yiU(sektir. Bu durumda ara~tlrmaya 

katIlan deneklerin yerel gazetelerin kentin spor takImlan -Uzerinde etkisine ili~kin 

kal11s1l11l1 pozitiften yana oldugu gorUlmektedir. 

Tablo 43. Yerel Gazetelerin Kentin Spor Tal{(mlan Uzerinde Etkili Olduguna 

inamp inanmadtklarma ili~kin Oagthm 

Frekans YOzde Ge<;:erli YOzde KOmOlatif YOzde 

Kesinlikle etkili 19 4,8 4,8 4,8 

Etkili 128 32,0 32,0 36,8 

Fikrim yak 127 31,8 31,8 68,5 

Etkisiz 80 20,0 20,0 88,5 

Hi<;: etkili degil 46 11,5 11,5 100,0 

Taplam 400 100,0 100,0 

4.17.1. Ara~tlrmaya Katdan DenekIerin Yerel Gazetelerin Kentin Spor 

TakImlan Uzerindeki Etkisine ili~kin Gorii~lerinin Cinsiyetiere Gore Dagdlml 

A~agldaki Tablo 44 incelendiginde genel sonus:larda oncelikli olan "Etkili" 

yal11tmdan farkh olarak "Kadm" deneklerin "Fihim yok" yamtllll oncelikli olarak 

verdikleri gorUlmektedir. Bu durumda "Kad1l1" deneklerin "Erkek" deneklere oranla 

spora ili~kin bilgi ve duyarhhklann1l1 daha az oldugu soylenebilmektedir. 
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Tablo 44. Cinsiyete Gore Yerel Gazetelerin Kentin Spor Taklmlan Uzerinde Etkili Olduguna 

inamp inanmadlldarma ili~l{in Daglhm 

Size Gore, Yerel Gazeteler, Kentin Spor Taklmlan Ozerinde Etkili Oluyor 

Mu? 

Kesinlikle etkili Etkili Fikrim yok Etkisiz Hie;: etkili degil Toplam 

Kadm 6 37 51 24 8 126 

1,5% 9,2% 12,8% 6,0% 2,0% 31,5% 
Cinsiyet 

Erkek 13 91 76 56 38 274 

3,2% 22,8% 19,0% 14,0% 9,5% 68,5% 

Toplam 19 128 127 80 46 400 

4,8% 32,0% 31,8% 20,0% 11,5% 100,0% 

4.18. Ara~tlrmaya Katdan Deneklerin Yerel Gazetelerin Kentin Sorunlanm 

Yeterli Diizeyde YansItlp Yansltmadlgma ili~ldn Gijrii~leri 

Anketin on sekizinci sorusu olan "Size gore, yerel gazeteler kentin sorunlanm 

yeterli diizeyde yans1t1yor mu?" sorusuna Tablo 45'de goriildUgii gibi a1'a~tmnaya 

katIlan deneklerin; %4,0'1 (16 lci~i) "Kesinlikle yansltIyor", %35,5' i (142 lci~i) 

"Yans1t1Yor", %20'si (80 ki~i) "Fikrim yok", %30,2'si (121 ki~i) "Yansltlmyo1''', 

%10,2'si (41 ki~i) "Hi<;: yans1tJmyor" yamtml venni~lerdir. 

"Fikrim yok" yamt1 not1' olarak kabul edilmektedir. Pozitif deger olarak kabul 

edilen "Kesinlikle yans1tlyor" ve "YansltJyor" yamtlannm yUzdelik toplamlan (%4,0 + 

%35,5 = %39,5), negatif deger olarak kabul edilen "YansltnlIyor" ve "Hi<;: yans1t1myor" 

yamtlanmn yiizdelik toplammdan (%30,2 + %10,2 = %40,4) dU~iiktiir. Bu durumda 

ara~tIrmaya katIlan deneklerin yerel gazetelerin kentin sorunlanm yeterli diizeyde 

yans1ttlgma ili~kin kamsll1m negatifien yana oldugu gori.ilmektedir. 
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Tablo 45. Yerel Gazetelerin Kentin Sorunlanm Yeterli Diizeyde Yanslttlgma inamp 

inanmadlklarma ili~l<in Daglhm 

Frekans YOzde Gegerli YOzde KOmOlatif YOzde 

Kesinlikle yansltlyor 16 4,0 4,0 4,0 

Yansltlyor 142 35,5 35,5 39,5 

Fikrim yok 80 20,0 20,0 59,5 

YansltmlYor 121 30,2 30,2 89,8 

Hig yansltmlyor 41 10,2 10,2 100,0 

Toplam 400 100,0 100,0 

4.18.1. Ara~tlrmaya Katdan Deneklerin Yerel Gazetelerin Kentin SorunlanDl 

Yeterli Diizeyde YansItlp Yansltmadlgma ili~kin Gorii~lerinin Ya~lara Gore 

DagIilml 

A~agldaki Tablo 46 incelendiginde genel sonuc;larda oncelikli olan "YansltlYor" 

yamtmdan farkh olarak "36-45", "46-55" ve "55 ya~ lizeri" ya~ aralIgmdaki deneklerin 

"YansltnllYor" yamtlm oncelikli olarak verdikleri goriilmektedir. 
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Tablo 46. Ya~a Gore Yerel Gazetelerin Kentin SorunlanD! Yeterli Duzeyde Yanslttlgma 

inamp inanmadlklanna ili~kin Daglhm 

Size Gore, Yerel Gazeteler, Kentin SorunlannJ Yeterli DOzeyde Yansltlyor 

Mu? 

Kesinlikle 

yansltlyor Yansltlyor Fikrim yok YansltmlYor Hit;: yansltmlyor Toplam 

16-25 ya~ arasl 3 61 30 31 16 141 

,8% 15,2% 7,5% 7,8% 4,0% 35,2% 

26-35 ya~ arasl 4 41 22 34 10 111 

1,0% 10,2% 5,5% 8,5% 2,5% 27,8% 

Ya~ 36-45 ya~ arasl 6 31 17 34 9 97 

1,5% 7,8% 4,2% 8,5% 2,2% 24,2% 

46-55 ya~ arasl 2 8 10 18 5 43 

,5% 2,0% 2,5% 4,5% 1,2% 10,8% 

55 ya~ Ozeri 1 1 1 4 1 8 

,2% ,2% ,2% 1,0% ,2% 2,0% 

Toplam 16 142 80 121 41 400 

4,0% 35,5% 20,0% 30,2% 10,2% 100,0% 

4.19. Ara~tlrmaya Katdan Deneklerin Yerel Gazetelerden Okuduklan 

Haberler Ve Bilgiler Neticesinde Kanaatlerinde Degi~iklik Olup Olmadlgma 

ili~kin Gorii~leri 

Anketin on dokuzuncu sorusu olan "Yerel gazetelerden okudugunuz haberler ve 

bilgiler neticesinde kanaatlerinizde degi~iklik oluyor mu?" sorusuna Tablo 47' de 

gtirilldUgli gibi ara~tllmaya katllan deneklerin; %2,8'i (11 ki~i) "Her zaman", %7,8'i (31 

ki~i) "<;ogu zaman", %58,2'si (233 ki~i) "Bazen", %31 ,2'si (125 ki~i) "Hi<;bir zaman" 

yamtml vermi~lerdir. 
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"Bazen" yal11tl notr olarak kabul edilmektedir. Pozitif deger olarak kabul edilen 

"Her zaman" ve "C;ogu zaman" yal11tlannm yiizdelik toplamlan (%2,8 + %7,8'i = 

%10,6), negatif deger olarak kabul edilen "Hi<;bir zaman" yal11tlanndan (31 ,2) di.l~Uktlir. 

Bu durumda ara~tmnaya katllan deneklerin yerel gazetelerden okuduklan haberler ve 

bilgiler neticesinde kanaatlerinde degi~iklik olduguna ili~kin <;lkanmm negatiften yana 

oldugu gori.ilmektedir. 

Tablo 47. Yerel Gazetelerden Okuduklan HaberleI' ve Bilgiler Neticesinde Kanaatlerinde 

Degi~i1dik Olup Olmadlgma ili~kin Daglllm 

Frekans YOzde Gegerli YOzde KOmOlatif YOzde 

Her zaman 11 2,8 2,8 2,8 

<;:ogu zaman 31 7,8 7,8 10,5 

Bazen 233 58,2 58,2 68,8 

Higbir zaman 125 31,2 31,2 100,0 

Toplam 400 100,0 100,0 

4.20. Ara~tIrmaya Katdan Deneklerin Yerel Gazetelerin Amasya' da Y a~ayan 

insanlarda Ortak Bir Kanaatin Olu~masmda Etkili Olup Olmadlgma ili~kin 

Gorii~leri 

Anketin yirminci sorusu olan "Size gore, yerel gazeteler, Amasya' da ya~ayan 

insanlarda Oliak bir kanaatin olu~masIl1da ne derece etkilidir?" sorusuna Tablo 48'de 

gori.ildUgU gibi ara~tmnaya katilan deneklerin; %2,5'i (l ° ki~i) "Kesinlikle etkilidir", 

%24,5'i (98 ki~i) "Etkilidir", %37,8'i (l51ki~i) "Fikrim yok", %22' si (88 ki~i) 

"Etkisizdir", %13,2'si (53 ki~i) "Hi<; etkili degildir" yal11t1l11 vermi~lerdir. 

"Fikrim yok" yamtl notr olarak kabul edilmektedir. Pozitif deger olarak kabul 

edilen "Kesinlikle etkilidir" ve "Etkilidir" yal11tlannm yi.lzdelik toplamlan (%2,5 + 

%24,5= %27 ), negatif deger olarak kabul edilen "Etkisizdir" ve "Hi<; etkili degildir" 

yamtlannm toplammdan (%22 + %13,2 = %35,4) di.l~i.lkti.lr. Bu durumda ara~tl1'maya 
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katIlan deneklerin yerel gazetelerin Amasya' da ya~ayan insanlarda ortak bir kanaatin 

olu~mas1l1da etkisine ili~kin ylkanm1l1 negatifien yana oldugu gorUlmektedir. 

Tablo 48. Yerel Gazetelerin Amasya'da Ya~ayan insanlarda Ortal, Bir Kanaatin 

Olu~masmda Etkili Olduguna inamp inanmadlldanna ili~kin DagJllm 

Frekans YOzde Gegerli YOzde KOmOlatif YOzde 

Kesinlikle etkilidir 10 2,5 2,5 2,5 

Etkilidir 98 24,5 24,5 27,0 

Fikrim yok 151 37,8 37,8 64,8 

Etkisizdir 88 22,0 22,0 86,8 

Hig etkili degil 53 13,2 13,2 100,0 

Toplam 400 100,0 100,0 

4.21. Ara~tIrmaya Katdan Deneklerin Ya~lara Gore DagIllml 

Ara~tlrmaya katIlan deneklerin ya~lara gore dagllu111 Tablo 49' da gorUldiigU gibi; 

16-25 ya~ araSl % 35,2 (141 ki~i), 26-35 ya~ araSl %27,8 (111 ki~i), 36-45 ya~ araSI 

%24,2 (97 ki~i), 46-55 ya~ araSl %10,8 (43 ki~i), 55 ya~ Uzeri %2,0 (8 ki~i) ~eklindedir. 

Bu dagIl1l11 iilkenin nUfus hareketine uygun olabilecek bir dagIllll1dIr. Geryekten 

de Ulkemizde geny nUfus daha fazladll'. Alan ara~tIrmas1l11l1 gUn iyinde yogunlukla 

mesai saatlerine denk gelecek ~ekilde, halka aylk park ve alanlarda yapIldlgl goz onUne 

ahmrsa i~siz geny nlifusun "fazla" oldugu ylkanmmda bulu11111ak olasldu. 
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Tablo 49. Ara~ttrmaya Kattlan Denelderin Ya~lara Gore Daglhml 

Frekans YOzde Gegerli YOzde KOmOlatif YOzde 

16-25 ya~ arasl 141 35,2 35,2 35,2 

26-35 ya~ arasl 111 27,8 27,8 63,0 

36-45 ya~ arasl 97 24,2 24,2 87,2 

46-55 ya~ arasl 43 10,8 10,8 98,0 

55 ya~ Ozeri 8 2,0 2,0 100,0 

Toplam 400 100,0 100,0 

4.22. Ara~tIrmaya Katilan Deneklerin Cinsiyetierine Gore Dagdlml 

Tablo 50'de goriildiigii gibi ara~tl1·maya katrlan deneklerin %30,3'ii (125 kj~i) 

"Kadl11", %66,3'ii (274 ki~i) "Erkek"tir. Dagrlu1ll11 bu ~ekilde OlmaSl11111 temel sebebi, 

iilkemiz genelinde bir<;ok ilde oldugu gibi Amasya'da da kadl11lann sosyal ya~amda 

erkekler kadar etkin olamamalandlr. 

Tablo 50. Ara~tlrmaya Katllan Denelderin Cinsiyete Gore Daglhml 

Frekans YOzde Gegerli YOzde KOmOlatif YOzde 

Kadm 126 31,5 31,5 31,5 

Erkek 274 68,5 68,5 100,0 

Toplam 400 100,0 100,0 

4.23. Ara~tIrmaya Katiian Denelderin Medeni Durumlarma Gore Dagdlml 

Tablo 51 'de goriildiigii gibi ara~tll"11laya katllan deneklerin %~6,2'si (225 ki~i) 

"Evli", %43,8'i (175 ki~i) "Bekar"du. 
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Tablo 51. Ara~tlrmaya Kattlan Deneklerin Medeni Duruma Gore Daglltml 

Frekans Yuzde Gegerli Yuzde Kumulatif Yuzde 

Evli 225 56,2 56,2 56,2 

Bekar 175 43,8 43,8 100,0 

Toplam 400 100,0 100,0 

4.24. Ara~tlrmaya Katdan Deneklerin Egitim Durumlarma Gore DagIilml 

Ara~tlrmaya katllan deneklerin egitim durumlarma gore dagIlll111 Tabla 52'de 

goriildligii gibi; "Okur-yazar" % 2 (1 ki~i), "ilkakul" %7,0 (28 ki~i), "Ortaakul" % 8 

(32 ki~i), "Lise" %34,8 (139 ki~i), "Universite" %43 (172 ki~i), "Lisansiistii" %7,0 (28 

ki~i) ~eklindedir. 

Tablo 52. Ara~tlrmaya Kattlan Denelderin Egitim Durumlanna Gore Daglltml 

Frekans Yuzde Gegerli Yuzde KOmOlatif Yuzde 

Okur-yazar 1 ,2 ,2 ,2 

ilkokul 28 7,0 7,0 7,2 

Ortaokul 32 8,0 8,0 15,2 

Lise 139 34,8 34,8 50,0 

Universite 172 43,0 43,0 93,0 

Lisansusto 28 7,0 7,0 100,0 

Toplam 400 100,0 100,0 

4.25. Ara~tIrmaya Katiian Deneklerin Mesleklere Gore DagIilml 

Ara~tlfmaya katllan deneklerin mesleklere gore dagIl1l111 Tabla 53' de goriildligii 

gibi; "i~yi" %9,8 (39 ki~i), "Esnaf' %9,2 (37 ki~i), "Memur" %29,5 (118 ki~i), "Serbest 

meslek" %8,8 (35 ki~i), "Emekli" %4,8 (19 ki~i), "C;iftyi" % 5 (2 ki~i), "Ev hamml" 
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%8,2 (33 ki~i), "Akademisyen" %5,5 (22 ki~i), "Ogrenci" %18,8 (75 ki~i), "Diger" 

%5,0 (20 ki~i) ~eklindedir. 

Tablo 53. Ara~tlrmaya Kattlan Deneklerin Mesleklere Gore Daglhml 

Frekans YOzde Gec;:erli YOzde KOmOlatif YOzde 

i:?C;:i 39 9,8 9,8 9,8 

Esnaf 37 9,2 9,2 19,0 

Memur 118 29,5 29,5 48,5 

Serbest meslek 35 8,8 8,8 57,2 

Emekli 19 4,8 4,8 62,0 

C;iftc;:i 2 ,5 ,5 62,5 

Ev Hanlml 33 8,2 8,2 70,8 

Akademisyen 22 5,5 5,5 76,2 

Ogrenci 75 18,8 18,8 95,0 

Diger 20 5,0 5,0 100,0 

Toplam 400 100,0 100,0 

4.26. Ara~tlrmaya KatIlan Deneklerin Hanelerine Giren Ayhk Ortalama 

Gelirlerine Gore DagIilmlan 

Ara~tlrmaya katIlan deneklerin hanelerine giren ayhk Olialama gelirlerine gore 

dagIlll111 Tabla 54'de gorlildiigii gibi; "500 YTL'den az" %9,5 (38 ki~i), "501-999 YTL 

arasl" %23,2 (93 ki~i), "1.000-1.500 YTL aI'asl" %34,5 (138 ki~i), "1.501-1.999 YTL 

arasl" %13,2 (53 ki~i), "2.000 YTL ve iizeri" %19,5 (78 ki~i) ~eklindedir. 
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Tablo 54. Ara~tlrmaya Katllan Deneklerin Ayhk Ortalama Gelirlerine Gore Daglhml 

Frekans YOzde Gec;;erli YOzde KOmOlatif YOzde 

500 YTL'den az 38 9,5 9,5 9,5 

501-999 YTL arasl 93 23,2 23,2 32,8 

1.000-1.500 YTL arasl 138 34,5 34,5 67,2 

1.501-1.999 YTL arasl 53 13,2 13,2 80,5 

2.000 YTL ve Ozeri 78 19,5 19,5 100,0 

Toplam 400 100,0 100,0 

5. SONU(: VE ONERiLER 

Yerel kamuoyunun olu~umunda yerel baS111111 roli.inU ara~t1rmak Uzere yapllan bu 

<;ah~man111, uygulama a~amas111da Amasya yerel baS1111 ol<;eginde okurlara yonelik 

ger<;ekle~tirilen alan ara~tml1as1 ile biliaklll1 sonu<;lar Oliaya konmaktad1r. Ara~tll"mal1ln 

uygulama a~amas111da elde edilen verilere ve bu verilere ili~kin analizlerin gosterdigi 

iizere deneklerin %14,3'ii "Her zaman", %16,3'ii "(:ogu zaman", %55,6'Sl "Bazen" 

yal1ltlll1 vermi~lerdir. Bu veriler 1~lg111da Amasya'da halk111 yerel gazeteleri okuma 

yoniinde bir egilimi oldugu sonucuna vanlabilmektedir. Ancak "diizenli olarak yerel bir 

gazete okumaya" ili~kin soruda "Her zaman" ve "(:ogu zaman" yal1ltlanl1ln toplal11l 

(%12,3 + %13,6 = %25,9), negatif deger olarak kabul ettigimiz "Hi<;bir zaman" (%28,4) 

yal1ltlanndan dli~i.ikti.ir. Bazen yal1ltl notr deger olm-ak kabul edildiginde Amasya 

halk111111 di.izenli olarak yerel gazete okuma ah~kanhg1111l1 yeterince gU<;lli olmad1g1 

gori.ilmektedir. 

Ara~tlrl11ada dikkati <;eken sonu<;lardan biri "Okudugunuzu beli1itiginiz yerel 

gazeteyi satm alarak m1 okuyorsunuz?" sorusuna verilen yal1ltlardu. Ara~tmllaya 

katllan deneklerin; % 74,3'li "HaY1r" yal1ltll1l verirken yall1lzca % 25,3'ii "Evet" 

yal1ltll1l vermi~tir. Tablo analizlerinde de beli1iildigi lizere "bu durum kent halkmm 

yerel gazeteye yakla~1l11l11ln onemli bir gostergesi oldugu gibi yerel gazetelerin kent 
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ha1k111111 ya~am111da yer alma ~eklinin de onemli gostergesidir. Amasya'da yerel 

gazetelerle yapllan gorU~melerde ve anketin orneklem grubuna uygulandlgl sIrada 

sorulara verilen cevaplar dl~111da gozlem yoluyla elde edilen kamlar; yerel halkm yerel 

gazeteleri "kendiliginden" satm ahp okumadlgl ve buna "gerek gormedigi" yolundadu. 

Satm alarak okuyan yakla~lk %25'lik kIsmm hUyUk boHimU ye~itli yolarIa abone 

yaplhm~ ki~ilerdir." 

Amasya halkI "Amasya'da meydana gelen olaylar hakkmda bilgileri en yok hangi 

kaynaktan ediniyorsunuz?" sorusuna % 29,8 oramnda "Yakm yevrem" yamtl11I 

vermi~tir. Buna kar~m ikinci slrada yer alan "Yerel gazeteler"in oram % 19,5'tir. Yine 

de "internet" seyenegi altmda yer alan % 18,8' lik dilimin yerel gazetelerin internet 

sayfalanm kullandIklan dU~UnUHirse, yerel bas1l11l1 yerele ili~kin haber almada birinci 

slrada yer aldlg1 sonucu yamltici olmayacaktlr. 

Yerel olaylarla ilgili olarak bilgi edinirken yerel kitle ileti~im araylanna duyulan 

giiven konusunda birinci su·ada "internet", ikinci slrada "Yerel televizyonlar", Uyiincii 

slrada ise "Yerel gazeteler" yer almaktadlr. Tablo analizlerinde de ayildandlgi iizere 

"internetin birinci suada yer almas1l1m insanlann internet kullamm1l1da "interaktif 

(kar~Illkh etkile~imli)" olabilmelerinin sagladlgI etkin olabilme duygusu vardIr. 

KullamcIlar internette "izleyici", "dinleyici" ya da "okuyucu" olmaktan yIl(1m~; siirece 

yon veren "kullamcIlar" olmu~lardll·. Farkh kaynaklara aym anda ula~abilme olanagl 

saglamasl da internetin kullamcI nezdinde gUvenini alit1l111aktadH. Tabii tUm 

kullamCllar1l1 bu bilinci ta~ldIldan ya da bu duruma ili~kin fark1l1dahklannm oldugu 

iddia edilemez." 

Amasya yerel baS1l1I Olyeginde geryekle~tirilen alan ara~tmllasmda dildcati yeken 

sonuylardan biri de anketin dokuzuncu sorusu olan "Yerel diizeyde hallo yonlendirme 

konusunda en etkili kitle ileti~im araCI olarak hangisini gorUyorsunuz?" sorusuna 

verilen yamtlardlr. Ara~tl1maya katllan deneklerin; %54,0'1 "Yerel televizyonlar" 

yamtIm verirken ikinci slrada %20,6 oramnda "Hiybirisi" yamtI gelmektedir. Yerel 

gazeteler ise % 18,3 ile ancak iiyiincii slrada yer almaktadIr. Buna kar~1l1 yerel 

gazetelerin okurlanm yonlendirici bir giice sahip olduguna ili~kin kam belirgin biyimde 
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pozitiften yanadH. Anketin on ikinci sorusu olan "Yerel gazetelerin okurlanl11 

y6nlendirici bir glice sahip olduguna inal1lYor musunuz?" SOruSlllla deneklerin pozitif 

deger olarak kabul edilen "Kesinlikle inal11yorum" ve "inal1lyorum" yal1ltlannl11 

ylizdelik toplamlan (%10,6 + %34,9 = %45,5), negatif deger olarak kabul edilen 

"inal1l111yorum" ve "Hi<; inal1l111yorum" yal11tlannl11 ylizdelik toplamlanndan (%18,3 + 

%10,6 = %28,9) hayli yliksektir. Bu durumda "varsaYlmlar" b61Umlinde yer alan 

"Amasya'da yaYllnlanan gazeteler kamuoyu ve gUndem olu~tunna anlaml11da 6nemli 

boyutlarda etkide ve kat10da bulu11111aktadlrlar" hipotezi dogrulanmakta ancak yerel 

basl11 kamuoyu ve glindem olu~turmada en etkili kitle ileti~im araCl olarak 

g6rUlmemektedir. 

Amasya hallo "Sizce yerel gazeteler haber ve bilgi kaynagl olarak 

degerlendirilebilir miT' sorusuna; % 77,9 oral1lnda "Evet" demi~tir. Bu oran hayli 

yliksektir. Buna kar~l11 "Yerel gazetelerden edinmi~ oldugunuz bilgileri glinli.ik 

hayatl111Zda kullamyor musunuz?" sorusuna %55,5 oranl11da "Bazen" yamtl111 

vermi~lerdir. Pozitif deger olarak kabul edilen "Her zaman" ve "C;ogu zaman" 

yamtlannl11 yiizdelik toplamlan (%6,0 + % 10,6 = % 16,6), negatif deger olarak kabul 

edilen "Hi<;bir zaman" yamtl11l11 yiizdesinden (%27,9) hayli dli~liktiir. Bu durumda yerel 

gazetelerden elde edilen bilgilerin okuyuculan tarafll1dan glinliik hayatta kullamldlgl11a 

ili~kin verilerin negatiften yana oldugu g6riilmektedir. iki ayn soruya verilen yamtlar 

Oliak analiz edilecek olursa; Amasya halh, yerel gazeteleri %77,9 gibi hayli yliksek bir 

oranda haber ve bilgi kaynagl olarak g6rmesine kar~l11 muhtemelen Amasya'da 

yaY1l11anmakta olan yerel gazetelerin bu i~levi gerektigi gibi yerine getiremedigi 

inancll1dadlr. 

Ara~tlrmanll1 varsaYll11lar hsml11da yer alan "Amasya'da yaYlll1lanan gazetelerin 

okuyuculan yerel gazeteleri etkin bir haber ve bilgi kaynagl olarak g6rmekte ve bu 

dogrultuda yerel gazetelerden yararlanmaktadlr" hipotezinin ilk b61iimli dogrula11l11l~tlr. 

Ancak " ... bu dogrultuda yerel gazetelerden" "Bazen" diizeyinde yararlandlklan 

g6rUlmektedir. 
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Ara~tIrmada yerel gazetelerin, kent hayatmm <;:e~itli boyutlanna ili~kin etkilerine 

dair sonu<;:lar da onemlidir. Buna gore denekler, yerel gazetelerin, Amasya'da kentin 

yerel yoneticileri, siyaset<;:ileri, kLiltlir ve sanat ya~aI11I ve spor takImlan Uzerinde 

"Etkili" oldugu gorii~iindedir. Buna kar~ll1 yerel gazetelerin kentin ekonomik ya~aI11l 

iizerinde "Etkisiz" oldugu gorii~ii hakimdir. 

Ara~tmna a<;:Isll1dan onemli sonu<;:lar i<;:eren diger bir boliim, deneklerin "Yerel 

gazetelerden okudugunuz haberler ve bilgiler neticesinde kanaatlerinizde degi~iklik 

oluyor mu?" sorusuna verdikleri yal1ltlardIr. Soruya ili~kin, pozitif deger olarak kabul 

ettigimiz "Her zaman" ve "<;ogu zaman" yal1ltlannll1 yUzdelik toplamlan (%2,8 + %8,3 

= % 11,1), negatif deger olarak kabul edilen "Hi<;:bir ZamaIl" yal1ltlanndan (31,2) 

dii~iiktiir. Bu durllmda ara~tllmaya katIlan deneklerin yerel gazetelerden Okllduklan 

haberler ve bilgiler neticesinde kanaatlerinde degi~iklik olduguna ili~kin <;:lkanmm 

negatiften yana oldugu gori.i1mektedir. Oysa ki, onceki veri ve analizlerde de gori.i1dUgU 

Uzere denekler yerel gazetelerin halkI yonlendirme konusunda etkili oldugu 

gorU~Undedir. Her iki veri Oliak analiz edildiginde deneklerin yerel gazetelerin haHo 

yonlendirme, dolaYlSlyla kanaatler Uzerine etkisi kabul edilmekte; ancak Amasya 

orneginde halihazIrda yaYll1 yap all gazeteler bu anlamda yeterince etkili 

bulunmamaktadll" sonucuna ula~Ilabilir. Bu durumda <;:ah~mal1ln varsaYImlar kIsm1l1da 

yer alan "Amasya'daki gazete okuyucusu, yerel gazetelerde yaYll1lanan haberlerden 

etkilenmekte, bunun sonucunda da tercihlerinde ve kanaatlerinde degi~ikIik 

oIabilmektedir" hipotezi dogrulanmamaktadll". 

<;ah~madan elde edilen veriler l~Igmda sorunlar belirlenmeye ve bu sorunlara 

iIi~kin bir takIm oneriler geli~tirilmeye <;:ah~Ih11I~tIr. A~aglda Amasya yerel bas1l11l1da 

belirlenmeye <;:ah~IIan sorunlara ili~kin onerilere yer verilmi~tir. 

TUm bu sonu<;:lardan Amasya'da yaY1l1lanan yerel gazetelere ili~kin bilialom 

<;:Ikanmlara ula~mak OlaSIdIr. Ozellikle Amasya' da ya~ayaIl yerel halk1l1 gazeteleri haber 

ve bilgi kaynagI olarak gormelerine kar~m; gazetelerden edindikleri bilgileri giinlUk 

ya~amlannda kullanma egilimlerinin negatif olmasl ve bu bilgiler neticesinde 

kanaatlerinde degi~iklik olup olmadIgma ili~kin yal1ltlann1l1 da olumsuz olmasl son 
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derece dii~iindiirUcii bir duruma i~aret etmektedir. Bu durum Amasya' da ya~ayan 

insanlann yerel gazete fihini benimsedigini ancak halihazudaki yerel gazetelere ili~kin 

slkmtllan oldugu geryegini Oliaya koymaktadlr. YapIlan anketler suasmda; deneklerle 

anket dl~mda yapIlan soyle~ilerde, Amasya'da halkm "istedigi gibi bir yerel gazete 

olmadlgl" yoniindeki gorU~ler denekler tarafmdan slkhkla dile getirilmi~tir. Yerel 

gazeteler halkm sorunlanna l~lk tutabilmeli, halk ile yerel yonetimler arasmda koprU 

olabilmelidir. Bunun iyin de halk haberin her a~amasmda merkezde tutulmah, halkm 

neyi merak ettigi, ne gibi beklentileri oldugu, ~ikayetlerinin neler oldugu geryekten 

dikkate almmah ve sorgulanmahdll', Haber nesnesi seyilirken ve haber olu~turulurken 

halkm degerlerinin, istek ve beklentilerinin on planda tutulmasl yerel gazetecilik 

dogasma son derece uygundur. <:;iinkii insanlann yerel gazeteleri sahiplenme egilimleri 

kendilerinin olana sahip ylkma giidiisiinUn sonucudur. Bu giidUyii giiylii 10lmanm yolu 

insanlann yerel gazetelerde kendilerini daha yok gormelerine flrsat tammaktlL Bu 

sayede halk gazetesine yabanclla~mayacak, daha yok gUvenecek ve sahip ylkacaktlL 

Dild(ati yeken bir diger sonuy yerel gazetelerin satm almarak okunma oranlannm 

dii~iik olmasldlr. Bu durumu doguran en onemli neden elbette internetin varhgldu, 

internetin "interaktif (kar~lhkh etkile~imli)" olmasl, haber ve gazete anlammda 

okuyuculara 11lzh seyim ~ansl SU11l11aSl; ki~ilerin internette haber okurken kendilerini 

siirecin paryaSl gormeleri ve dalm ozgiir hissetmeleri sonucunu dogul1naktadlr. Bunun 

yam Slra internet gazeteye oranla ula~llm yok kolay bir arayt11', Amasya'da yerel 

gazeteler aylsmdan ula~lll1 yok daha biiyUk bir problemdir. Her ne kadar gori.i~me 

yapIlan Him gazeteler gazete dagltllmnda uzman bir kurulu~la yah~tlklan beyamnda 

bulunmu~larsa da gazete bayilerinde yerel gazete gormek olasl degildir. Amasya'da 

yerel gazete satm almak isteyenler; bir bayi dl~l11da, bayilerde yerel gazete 

bulamamaktadll', Aboneler lse genellikle gazete sahibinin, sorumlusunun ya da 

muhabirlerin yakm ili~kide oldugu ki~ilerden olu~maktadlr. Bu sorunlann 

<;:oziimlenebilmesi iyin abone saYlsml aJitlracak yah~malar yiirLitiilebilir. Bu yah~malar 

slrasll1da slkya tercih edilen esnafl gezme yonteminin yam sua diger insanlara da 

ula~abilmek iyin kamu kurumlan, iiniversiteler, hastaneler gibi diger kurum ve 

kurulu~lar gezilebilir. Sonuyta gazetenin de bir "iirUn" oldugu ve satl~mm saglanmasl 

i<;:in pazarlama yontemlerinden yararla11l11anm bir zorunluluk oldugu unutulmamahdlr. 
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Amasya yerel basll1ll1da giindeme gelen sorunlardan bir digeri haber ve bilgi 

kaynagll1a yakll1 olma ve siyasi etkiler sorunudur. Yerel gazeteler, iktidann ve yerel 

yonetimlerin "biUteni" olmamahdu. Amasya yerel basll1ll1da yazacaklanndan odiin 

vermeyen ornekler elbette vardu· ancak ozellikle haber kaynaklanndan mahrum kalma 

olaslhgl her donemde yerel gazetelerin iktidara ve yerel yonetimiere yakll1 olma 

egilimlerine neden oiabilmektedir. Bu durum halkta giivensizliklere neden olmaktadll·. 

Sonue;ta kamu e;lkan bittiginde gazetecilik mesieginin de bitecegi unutulmamahdH. 

Amasya'da yerel gazetelere ili~kin ele~tirilere kar~l11, sorunun tek sorumlusu 

olarak yerel gazeteleri gonllek hakslzhk olacaktlr. <;iinkii insanlann yarattlgl sorunlar 

insanlar tarafmdan e;oziimlenir. Amasyahlann sorunlanl1l da ancak Amasyahlar 

e;ozebilir. Bu nedenle Amasya haHG da daha duyarh davranarak ve kendisiyle ilgili 

konularda elini ta~ll1 altl11a sokarak "yetersiz" buldugu yerel gazetelere destek 

vermelidir. Sorunlanl1l, beklentilerini uygun yontemlerle yerel gazete sorumlulanyla 

payla~ma yoluna gidebilmelidirler. 

Sonne; olarak; yukanda gereke;eleriyle ae;lklanmaya e;ah~llan onerileri slralayacak 

olursak: 

1- Yerel basll1 organlan haIlG haberin her a~amasl11da merkezde tutmahdlr. HaIkl11 

neyi merak ettigi, ne gibi beklentileri oldugu, ~ikayetlerinin neler oldugu 

gere;ekten dikkate ahnmah ve sorgulal1lnahdH. 

2- Halkll1 gUven sorununu Oliadan kaIdlrmak iyin tUm yazl ve haberlerde halk 

merkezli hareket edilmeli; siyasi, ekonomik ve benzeri ylkarlar habere ve kamu 

yaranna asIa tercih edilmemelidir. 

3- Halka kendi sorunlanna sahip e;lkmalan ie;in flrsat tanl11mah, te~vik edilmelidir. 

4- Gazetenin de bir "iirUn" oldugu ve satl~ll1ln saglamllasl iyin pazarlama 

yontemlerinden yararlanmal1ln bir zorunluluk oldugu unutulmamahdlr. Ozellikle 

abone saylsml, dolaYlslyla okur saYlS1l1l mitmnak iyin e;ah~malar yapllmahdH. 
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5- Yore halk! da yerelde kendi sesini duyurabilecegi, gOZll, kulagl olacak yerel 

gazetelere sahip Ylkmahdlr. 
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EK 1: ANKET FORMU ORNEGi 

jyi giinler ... Bu ara§'tzrma tamamen bilimsel bir c;alz§'ma ic;in yapzlmaktadzr. Vereceginiz 
samimi cevaplar ara,<;tzrmanll1 sonucu ic;in biiyiik on em tmjzmakladzr. Vakit ayzrdzgz11lz 
ic;in te,\'ekkiir ederiz. 

1. Dlizenli olarak ulusal gazete okuyor musunuz? (Gazete alsamz da almasamz da 
bu soruya cevap veriniz.) 

1 ( ) Evet 2 ( ) Hayn' 

2. Glinllik ya~ammlZda yerel bir gazete okumaya ihtiya~ duyuyor musunuz? 
1 ( ) Her zaman 2 ( ) (:ogu zaman 3 ( ) Bazen 4 ( ) Hi<;bir zaman 

3. Dlizenli olarak yerel gazete olmyor musunuz? (Gazete alsamz da almasal1lz da 
bu soruya cevap veriniz. Eger cevab1111z hi<;bir zaman ise bu i~aretlemeyi yaptlktan 
soma li.itfen 7. soruya ge<;iniz.) 

1 ( ) Her zaman 2 ( ) (:ogu zaman 3 ( ) Bazen 4 ( ) Hi<;bir zaman 

4. Yerel gazete okumaya glinde ne kadar zaman aYlrIyorsunuz? 
1 ( ) 30 dakikadan az 2 ( ) 30 dk-1 saat araSl 3 ( ) 1-2 saat 
4 ( ) 2-3 saat 5 ( ) 3 saat ve Uzeri 

5. Dlizenli olarak en slk hangi yerel gazeteyi okuyorsunuz? 
1 ( ) Y e~ihrmak 2 ( ) Y orum 
3 ( ) Yeni Emel 4 ( ) Objektif 
5 ( ) Diger (liitfen belirtiniz) ................... . 

6. Okudugunuzu belirttiginiz yerel gazeteyi satm alarak ml okuyorsunuz? 
1 ( ) Evet 2 ( ) Hayu 

7. Amasya'da meydana gelen olaylar hakkmda bilgileri en ~ok hangi kaynaktan 
ediniyorsunuz? 

1 ( ) Yerel gazeteler 2 ( ) Yerel televizyonlar 3 ( ) Yerel radyolar 
4 ( ) Ail em 5 ( ) Yakm <;evrem 6 ( ) UI usal gazetel er 
7 ( ) Ulusal televizyonlar 8 ( ) Ulusal radyolar 
9 ( ) internet ] 0 ( ) Diger (lUtfen beliliiniz) ..................................... . 

8. Yerel olaylarla ilgili bilgi alacagmlz zaman en ~ok hangi yerel kitle ileti~im 
aracma gliveniyorsunuz? 

1 ( ) Yerel gazeteler 2 ( ) Yerel televizyonlar 3 ( ) Yerel radyolar 
4 ( ) Internet 5 ( ) Diger (llitfen beliliiniz) ...................................... . 

9. Yerel dlizeyde halkt yonlendirme konusunda en etkili kitle ileti§im araCl 
olarak hangisini goriiyorsunuz? 

1 ( ) Yerel gazeteler 2 ( ) Yerel televizyonlar 3 ( ) Yerel radyolar 
4 ( ) Hi<;birisi 
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10. Sizce yerel gazeteler haber ve bilgi kaynagl olarak degerlendirilebilirler mi? 
1 ( ) Evet 2 ( ) HaYll" 

11. Yerel gazetelerden edinmi~ oldugunuz bilgileri giinltik hayafImzda kullamyor 
musunuz? 

1 ( ) Her zaman 2 ( ) <;:agu zaman 3 ( ) Bazen 4 ( ) Hiybir zaman 

12. Yerel gazetelerin okurlanm yonlendirici bir giice sahip olduguna inamyor 
musunuz? 

1 ( ) Kesinlikle ina11lyarum 2 ( ) ina11lyarum 3 ( ) Fihim yak 
4 ( ) ina11lmyarum 5 ( ) I-Iiy ina11lmyarum 

13. Size gore, yerel gazeteler, kentin yerel yoneticileri iizerinde etkili oluyor mu? 
1 ( ) Kesinlikle etkili 2 ( ) Etkili 3 ( ) Fikrim yak 4 ( ) Etkisiz 
5 ( ) Hiy etkili degil 

14. Size gore, yerel gazeteler, kentin siyaset~ileri iizerinde etkili oluyor mu? 
1 ( ) Kesinlikle etkili 2 ( ) Etkili 3 ( ) Fihim yak 4 ( ) Etkisiz 
5 ( ) Hiy etkili degil 

15. Size gore, yerel gazeteler, kentin ekonomik ya~aml iizerinde etkili oluyor mu? 
1 ( ) Kesinlikle etkili 2 ( ) Etkili 3 ( ) Fihim yak 4 ( ) Etkisiz 
5 ( ) Hiy etkili degil 

16. Size gore, yerel gazeteler, kentin kiiltiir ve sanat ya~aml iizerinde etkili oluyor 
mu? 

1 ( ) Kesinlikle etkili 2 ( ) Etkili 3 ( ) Fihim yak 4 ( ) Etkisiz 
5 ( ) Hiy etkili degil 

17. Size gore, yerel gazeteler, kentin spor taklmlan iizerinde etkili oluyor mu? 
1 ( ) Kesinlikle etkili 2 ( ) Etkili 3 ( ) Fikrim yak 4 ( ) Etkisiz 
5 ( ) Hiy etkili degil 

18. Size gore, yerel gazeteler, kentin sorunlarml yeterli diizeyde yansIflyor mu? 
1 ( ) Kesinlikle yansltlyar 2 ( ) Yansltlyar 3 ( ) Fikrim yak 
4 ( ) YansltImyor 5 ( ) Hiy yansltlmyar 

19. Yerel gazetelerden okudugunuz haberler ve bilgiler neticesinde 
kanaatlerinizde degi~iklik oluyor mu? 

1 ( ) Her zaman 2 ( ) <;:agu zaman 3 ( ) Bazen 4 ( ) Hiybir zaman 

20. Size gore, yerel gazeteler, Amasya'da ya~ayan insanlarda ortak bir kanaatin 
olu~masmda ne derece etkilidir? 

1 ( ) Kesinlikle etkilidir 2 ( ) Etkilidir 3 ( ) Fikrim yak 
4 ( ) Etkisizdir 5 ( ) Hiy etkili degildir 



21. Ya~lnlz: .................................... . 

22. Cinsiyetiniz: 1 ( ) Kadm 2 ( ) Erkek 

23. Medeni Durumunuz: 1 ( ) Evli 2 ( ) Bekar 

24. Egitim Durumunuz: 
1 ( ) Okur-yazar 2 ( ) ilkokul 3 ( ) Oliaokul 4 ( ) Lise 
5 ( ) Universite 6 ( ) Lisansiistli 

25. Mesleginiz: 
1 ( ) i~yi 2 ( ) Esnaf 3 ( ) Memur 
4 ( ) Serbest Meslek (avukat, doktor vb.) 5 ( ) Emekli 6 ( ) (:iftyi 
7 ( ) Ev Ranum 8 ( ) Akademisyen 

10 ( ) Diger (lUtfen beliliiniz) ..................................... . 

26. Hanenize giren ayhk ortalama gelir De kadardlr? 
1 ( ) 500 YTL'den az 
2 ( ) 501-999 YTL araSl 
3 ( ) 1.000-1.500 YTL araSl 
4 ( ) 1.501-1.999 YTL araSl 
5 ( ) 2.000 YTL ve lizeri 

9 ( ) Ogrenci 
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Hiiseyin MEN<; 
Amasya Belediycsi 

KliltOr ve Sosyal i~ler Mlidlirli 

Amasya'da basm hayatl 1911-1914 ylllannda Ermeniler tarafmdan yaYllllanan iki yaYIll 
orgal1l ile ba~lamaktadlr. Amasia adh 15 gUnde bir yaYllllanan bir dergi ile 1911 yllmda 
Abaraj (Kaya) adlllda haftahk bir gazete Ylktl. Abaraj Gllzetesi dalm sonra ayhk dergiye 
donU~ti.irli1dii. Her iki yaymlll baZi bo1i.imleri Ermeni harfleriyle Tlirkye olarak yaymlandl.(l) 

Amasya'da ilk TUrkye gazete 14 Nisan 1920'de yaYllllandl. EMEL adl altlllda Mehmet 
SIITI Bey'in kUyUk ayak pedalh matbaaslllda basJldl. Tek yaprak, iki sayfahk kUyUk boy 
gazeteyle Amasya basmm1l1 ba~langlcl olll~turllldll. Emel; Milli MUcadele doneminde etkili 
yaymlar arasl1la girmeyi ba~ardl. Zaman 111 imkanslzhklan iyerisinde slk slk ara vermek zorunda 
kaldlysa da fasllalarla 1964 Ylll1la kadar yaY1l1 hayat11l1 devam ettirdi. 

Emel Gazetesi'ni ylkaran Mehmet SlrrI Bey'in yanlllda en bUyUk emekleri geyenlerden 
Darulfiinun Edebiyat Mezunll ve Amasya Sultanisi Tarih Muallimi Mehmed Sadlk Turgut ile 
yirmi yildan fazla zamandlr, gazetelere yazl yazan emekli binba~l Turabizade Cevat isimleri 
bilinmektedir. Memleketin en buhranh gUnlerinde yaYllllanan EMEL Gazetesi, Milli MUcadele 
doneminde istanbul HUkUmeti kar~ltl yaYIll yizgisini benimsemi~ ve bu yonde yaym yapml~tlr. 
1920'nin bUtUn imkanSlzhklarllla ragmen baslhp yaklll yevrelere dagltllan EMEL ba~langly 
olarak ba~an elde edememi~ ve yok klsa bir zamanda kapanmak zorllnda kahTI1~tlr. 1920'de 
kapanan EMEL Gazetesinin yerine yine ayl11 gazetede yah~an Mehmet Sadlk ve SUreyya Sami 
Beyler Hakikat Gllzetesini yaYllla soktular. 10 Mart 1921 'de yay 111 a giren Hakikat, Emel 
Matbaasl'nda baslldl. Dokuz, ay yaYllllandlktan sonra yerini Kaslm aYl1lda EAIEL Gazetesine 
terk etti. Bu arada haftada iki gUn HAKYOLU adl altlllda bir gazete daha Amasyaldann 
huzuruna Ylktl. Gazetenin imtiyaz sahibi UitfLi Kemal, Ba~yazan Turabizade A.Cevat Bey'di. 
Bullman tek nUshasl 5 Subat 1921 tarihli ve 2-24 numaralldn°. Bu nUsha klrlnIZI mUrekkeple 
basIlml~tlr. 

HAKiKAT ve HAKYOLU isimli gazetelerin yaYlll hayatl uzun omiirlLi olmadl. 24 Kaslln 
1921 'de tekrar okuYllculanna kavu~an EMEL'in baslmlyla birlikte Hakyolu ve Hakikat 
Gazeteleri yaYl1lclan yekildiler. (") 

1922 ylll1lda Amasya'nlll ilk Resmi Gazetesi Vilayet Matbaasl'nda basllan 28x40 
ebatlannda AMASYA Gazetesi yayma ba~ladl. Ne~riyat MUdUrUnUn SUreyya Sami ismini 
ta~lyan gazete haftahk ve kUyUk boy iki sayfadan ibaretti. 

Gazetenin ilk sayIlarlllda ba~hk yazlsl basit ve agay kahp ozelligindedir. 27 nolu 
nUshasmda ba~hk yazlslnl1l kli~eyle basIldlgl gUzel bir kompozisyon iyinde AMASYA yazlsl1ll1l 
i~lendigi gorUlmektedir. ilk sayllardaki 28x40 ebatlan da 38x52 ebatlanna yUkseltildigi yine bu 
27.saYlda gormek mUmkUlldUr. 

Gazetenin sellelik Ucreti 150 kuru~ ve ortalama haftahk 600 adet basddl. Gazetelerde 
mahalli haberlere atamalara ve resmi geli~melere geni~ ~ekilde yer verildi. T.B.M:M. 
yah~malanlla ve hUkUmet icraatlarl1ll1l da ne~redildigi gibi Reis-i Cumhllr Gazi M.Kemal 
Pa~a'nl1l meclis ayIlI~ konu~malanl11 aynen yay 111 I ad I. Haber kaynagl ise Anaclolu Ajansl'nl1l 
(A.A.) haber biiltenleridir. Amasya Gazetesi, Harf inlolabma kaclar yayllllni c1evam ettircli. 
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Cumhuriyetin ilanllla kadar devam eden gazetelerde, Cumhuriyet ve Harf inkllabl 
sonraslllda bir ge<;i~ daneminin bo~lugunu ya~adlgl11l tespit edilmektedir. Bu arada ne~redilen 
Emel ve AMASYA gazetelerinin yeni hurufat ve Latin alfabesine ge<;i~teki slire i<;inde 
kapandddan bilinmektedir. 

Yeni harflerin okur-yazar oranllldaki aIil~a kadar, herhangi bir gazete yaYllllanmaml~tlr. 
1932 ydll1da Eczacl Ekrem BiLGEN tarafllldan anceleri ki.i<;lik boy, daha sonra bUyUk boy 
YE$iL AMASYA Gazetesi <;lkanldI. Bu Amasya'nll1 ilk Latin Alfabe hurufatlyla <;Ikan gazete 
hliviyetine sahiptir. Ye~il Amasya, ismine uyumlu olarak gazete kagldl da ye~il renk olarak 
kullanllml~tlr. Zaman zaman degi~ik renklerdeki kagltlara baskl yapan Ye~il AMASY A; 8 yll 
yaYll1lll1 sUrdUrdi.i. 

1932'de YE$iLIRMAK ad III I ta~lyan ki.i1tnr-edebiyat agn-IIkll mecmua Amasya'da 
yliksek oranda okuyucu elde eden yaymlardan biri oldu. 

1932'den 1940 ydll1a kadar sekiz yllllk bir yaYIl1 hayatll1l11 ardlllda kapanan Ye~il 
AMASY A basll1 alanll1da bo~lugu beraberinde getirdi. 

<.;ok Partili Donemde 

1940-1947 ylllann arasll1daki bo~luktan sonra Celal TOPALA ve Kadir ~iRiN'in 
sahipligini Ustlenip Ne~riyat MUdUrlUgUnU Hadi Kitap<;I'nll1 yaptlgl AMASYA Gazetesi haftalIk 
olarak yaymlandI. Zaman zaman sekiz sayfahk basdan gazetede <;ok partili siyasi hayata kadar 
varabilen ender gazetelerden biri oldu. 

1949'da Amasya Ye~i1yurt Gazetesi'nin basklSl111 yaptlgl EMEL matbaaslllda ikinci 
haftallk gazete olarak Nuri ERKANLI tarafll1dan HAKiKAT <;lkanldI. 

1950'den sonraslllda ise Amasya Mahalli basllllllda anemli geli~meler oldu. Amasya'nll1 
kUltUr ~ehri olmasl sebebiyle beklenilenin Uzerinde de bask I yapan mahalli gazeteler <;d<tI. 

1950'de <;ok partili siyasi oliamll1 hareketli gUnlerinde mahalli basll1da degi~iklik ve 
klplrdanmalar garUldi.i. Once 21 Ekim 1950'de EMEL tekrar yaYIl1 hayatll1a dandU. Samsun'da 
basllip Amasya'da dagltdan iki sayfahk YE$iLIRMAK Gazetesi bunu takip etti. 

1950'nin U<;UncU gazetesi Ahmet DEMiRA Y tarafll1dan ne~redilmeye ba~layan 
AMASYA Gazetesi oldu. 1953'te YE$iLIRMAKGazetesi'nin sahibi Muzaffer EKEN gazetenin 
ismini YE$ILIRMAK POSTASI olarak degi~tirdi. 

Gazetelerin l(Jsa arahklarla <;I1(Jllasl, basmda canlllIlc kazandlrdI. Haber-yorum, 
tefrikalarda daha iyiyi yakalayabilme amaclyla mUcadeleye girildi. Bu sUrekli mUcadele 
arasmda Al\IlilSYA Gazetesi'nin sahibi ve mesul mUdlirU el degi~tirdi. idare yerinin "Ylldlz 
Otelinde Daire-i Mahsusa" olarak gasterdigi gazeteyi, Kemal KARAN'dan Hasan Basri 
SOZERi devraldI. Samsun'da bastIrlllp, Amasya'da daglttI. 

1954 ylllllda AMASYA EKSPRES imtiyaz sahibi ve ne~riyatl fiilen iclare eden Sabri 
HAZER tarafll1dan yaYll1lanmaya ba~ladI. Tek yaprak, 2 sayfalIk AMASYA EKSPRES, 
Amasya'l1In ilk gUnlUk gazetesi hUviyetine kavu~urken, Samsun'da bastmlIp, ~ehrimizde 
dagltlml yaplldI. 

DEMOKRAT AMASYA adl altlllda Sail ve Cuma gi.inleri <;Ikanlan bir ba~ka gazete de 
Turhal'da baslhp Amasya'da dagltllmaya ba~landI. Sahibi ve Yazl i~leri Mi.idUrU R. 
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BAGCIOGLU, KUylik boy iki sayfaltk ne~redilen DEMOKRAT AMASY A'l1In blitUn yliklinli 
A vukat Kemal BagcIOglu ta~ldl. 

AMASYA SEsi adl altmda tek yaprak ve iki sayfaltk GUnlUk siyasi gazete 1955'te Uitfi 
AKCAN tarafmdan yaYll1lanmaya ba~landl. Bir sUre once yaYIl1 hayatllldan yekilen glinliik 
AMASYA EKSPRES Gazetesi'nden dogan bo~lugu doldururken, Amasya'da rekabete ula~an 
bir gazetecilik donemi ya~anmaya ba~ladI. AY11l yJl iyerisinde (13 Haziran 1955) Pazar hariy her 
gUn yaYll1lanabilir duruma ula~an EMEL Gazetesi de bu yan~1Il iyine girdi. 20 Mali 1956'dan 
itibaren YESiLiRMAK POSTAS[ GAZETESi glinlUk oldu. 

Boylece AMASY A'da Uy giinlUk gazetenin klyaslya verdikleri mUcadele zaman zaman 
ileri safl1alara kadar gotlirUlmU~, gazete sayfalanl11 gUnlerce me~gul eder hale gelmi~ti. 

Amasya mahalli basll1l11da yeni atJllln ve yeni isimlerinde yer almaya ba~lamaslyla 
birIikte gazeteler arasmda kuvvetli kalem sahibi imzalar ylktlgl gozlendi. Az saYlda matbaanll1 
bulunmasma ragmen, hiy de aZllnsanmayacak oranda mahalli gazetenin ylkmaSI kliltUr hayatll1l 
onemli derecede etkilemi~tir. Bu arada, gUnlUk gazetelerin yay 111 a ba~ladlgl donemlerde, sanat
edebiyat alal1lnda "C;AGRl" kendini gosterdi. 1955 ydll1l11 Haziran'lI1da Necati DiREN'in sahip 
ve yazl i~leri mUdUrlUgUnli yUrUttligU gazete tamamen siyasi akllnlann dl~ll1da kaldl. 

1956 ydll1da da Haftaltk Siyasi "RAPOR" Gazetesi yaYll1lanmaya ba~ladl. Kliltlir 
edebiyat ve fikir dergisi "GENC;LiGiN SESi", Ruhi YILDIRIM'1l1 yazl i~leri mlidUrlUgUnli 
Ustlendigi ancak bUHin motorize glicU omuzlayan geny, atik ve hevesli geny Ne~'et 
KARA~AL TI tarafllldan ayda bir olmak Uzere yaYll1landl. Be~ sayl ylkarabilen "GENC;LiGiN 
SESi" ll1addi ill1kanslzhklar kar~lsmda kapanmak zorunda kaldl. Yine ayl1l yJ! (1957) gUnlUk 
gazeteler arasll1da Tokat'm Turhal ilyesinde baslhp, Amasya'da dagltlml yapJlan bir ba~ka 
gazete de "DEMOKRAT SEHiR ", Ruhi AKCAN'1Il sahipliginde Ylkanldl. Siyasi haberlere 
aglrhk verirken daha yok ajanslardan aldlgl YUli ve dUnya olaylanna yer aYlI'dl. Tek yaprak, iki 
sayfahk gazetede kayda deger degi~iklik mevcut degildi. 

Amasya'daki mahalli gazeteler araslllda dalm yok soz sahibi olabilmek ve resmi 
ilfll1lardan dogabilecek paydan faydalanll1ak maksadlyla AKCAN'lar UyUncU gazeteyi de yaYIl1 
hayatll1a soktular. Bu sefer haftahk siyasi gazeteleri "SEHiR" ismini ve 9 mart 1957 tarihini 
ta~ldl. Sahibi Abidin AKCAN, yazl i~leri mUdUrli A.Uitfi AKCAN isimleri ba~hk kenannda yer 
aldl. "YESILJRA1AK POSTASF' Gazetesi sahibi Muzaffer EKEN "BiziM SEHiR" adl altll1da 
yeni bir gazete ylkarmaya ba~ladl. iki sayfahk ve haftahk gazetenin yaym ilkesinde "SEHiR" 
Gazetesi ile mUcadele vardl. Ve bu mUcadelesini ~iddetli ele~tirilerle sUrdUrdU. Aynl yil 
iyerisinde Ye~ihrmak Matbaasl'nda Sabri HAZER'iN "BARIS" 1 gUndeme geldi. 

ildeki gazetelerin klyaslya verdikleri Il1Ucadelelerde devamll yeni gazete isimleri ortaya 
yll<tl. Bunlardan biryogunun yaYll1 hayatl bir yill a~amadI. Ancak uzun ya~ayanlar da oldu. Bu 
uzun yaYll1 donemi ayakta kalabilecek olan Necmettin ~ELiKbZ'Un 12 Hazirall Gazetesi 
1958'in 12 Haziran'lI1da glinlUk yaYll1lanmaya ba~ladl. 

Amasya'daki glinlUk gazetelerin alil~1 resmt ilanm yok saYldaki mahalll gazeteye 
payla~tJrllmasl gibi bazl slkmtdan dogurdu. Bu slkll1tl gazete sUtlll1larma aksettigi vakit, yazar 
ve gazete sahiplerinin birbirini sUylayan makale, flkra yazmalarma kadar uzandl. Artlk 
Amasya'da birbirini yakll1dan takip eden gazeteler ve kar~J1lkh mUcadele ba~ladl. Bu slkl 
gazetecilik arasmda birkay ay arailldaria yll(an baZl yaYllllar olduysa da pek etkili olamadJlar. 

1959'da Ahmed DEMiRA Y tarafll1dan "YANIK ASIK" isimli iki sayfahk siyasi gUnliik 
gazete yl kan I d I. 
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27 MaYls 1960 sonrasl 

27 MayIs 1960'daki Askeri mUdahaleden sonra mahalli gazetelerin yaym politikalarmda 
onemli derecede deg;i~iklik gozlenmektedir. Ozellikle YANIK A~IK Gazetesi'nde Ahmed 
DEMiRA Y'IIl 27 MaYIs ihtilali ile gorevinden uzakla~tIrIlan ve tutuklanan Cumhurba~kaI1I 
Cellil BA YAR ile eski Ba~bakan Adnan MENDERES ve arkada~lan hakkmda aleyhteki 
ta~lamalan dikkati c;:ekmektedir. Bununla beraber, 1960 Askeri MUdahale Amasya'daki 
gazetecilik hayatmda bir durgunluk ya~attI. SIk aralIklaria degi~ik isimlerde yaYIIllanan 
gazeteler bu donemde gorUlmedi. 

Gazetelerin yerini dergiler aldl. 

1960'm 12 Haziran'mda aylIie sanat ve fikir dergisi "MERHABA" yaymlandIgI zaman 
sahibi Necmettin <;::ELiKOZ kaglt Uzerinde gorUlmesine ragmen, bmUn gUc;: Ayhan 
BA~ARAN'da toplandI. 1961 de "iLKE" aylIk sanat dergisi Mahmut Y AGMUR tarafmdan 
c;:Iimnldl. Be~ sayI sonra kapandl. 1962 de yine Mahmut Y AGMUR aylIk fikir sanat dergisi 
"TOPLUM'u C;:IkardI. Her iki dergilerde "OzgUrllik-Hlirriyet" isimleri altmda sol fikirler 
savunuldu. 

1962'nin siyasetten tamamen uzak HAFTALIK kUc;:Uk boy dergi gorUntUsUnde 
"MUCADELE" Gazetesi M.Oksal ALTEN ve M.Ataman YILDIZ tarafmclan yaymlandl. 

Gazetelerin boyutlan bUyUdU 

ilde C;:Ikan gazeteler okuyucunun clikkatini c;:ekmek amaclyla kUc;:lik boydaki 
ne~riyatlanna son verdiler. Once "YE~iLlRMAK POSTASI" (6 Haziran 1962), "EMEL" (5 
Temmuz 1962) claha sonra "AMASY A SEsi" (9 Temmuz 1962)'cle bUyUk boycla basIlmaya 
ba~laclllar. 

Amasya'cla ikinci donemin kapanmasI cliye de vasdlandlrabilecegimiz gazetecilik olaYI 
14 Ekim 1964 tarihine kadar sUrdU. 

Gazeteler gU~lerini birle§tirdiler 

14 Ekim 1964 'te itibaren ~ehirde yaymlanan clort gUnlUk gazete centilmenlik anla~masI 
yaparak birle~ip tek bir gazete halinde C;:Ikma karan aldiiar. "Ye:jilmllak Postas[", "Al1lasya 
Sesi", "Olliki Hazirall" ve "Ernel" gazetelerinin tek c;: at I altmcla toplancll. Dart gazetenin 
birle~mesiyle "SABAH' aclmI alacak yeni gazete yirmi be~ yIl slirecek yaym hayatma ba~ladl. 
Ne var ki, gazetecle arzu eclilen nitelige ula~IiamadI. 

Tek gazeteli olma ozelligi 1966 yIima kadar sUrcliirUldii. Turhal'cla basIlIp Amasya'ya 
getirilen "SAVAS" gazetesi haftalIk yaymlanclI. Sahibi, daha once "SEHiR" Gazetesini 
ne~reden Abidin AKCAN'dl. YaZl i~leri MUdLirLi Hatay ARPACIOGLU isminin yer aldIgI 
"SAVAS" 1967 yIlma kadar yay m III I sLirdUrdLi. 4 AralIie 1968'cle tekrar yayma ba~layan 
"SAVAS" bu kez gUnli.ik ne~redilcli. 

1966'cla AyIIi< Fikir Gazetesi "9AGRr' Muzaffer EKEN tarafmdan okuyucu kar~Isma 
c;:Ii(tl. i~ledigi konunun ana ilkesi Milli Egitim camiasma yakm ne$riyatta bulunmaktI. 

1968'de geli~en siyasi hareketlilik, mahalli gazetelere cle s](;:racll. Milliyetc;:i 
ogretmenlerin "BOZKURT', Tlirkiye Ogretmenler SendikasI'nm "UGRAS/" aclmI verdikleri 
onbe$ gLinlUk siyasi gazeteleri yayma ba~ladl. iki gazete arasmcla cla kar~IiIielI miicacleleler 
verdigi goriilmekteclir. 
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Sabah Gazetesi oliaklarl11dan MllZaffer EKEN'in bir anla~mazhk sonllcunda gazeteden 
aynlmasllldan, sonra 40 X 58 ebatlannda "AMASYA EKSPRES" gazetesini C;:lkardl. Yazl 
i~leri MUdUrlUgiinU Dogan SOFRACI Ustlendi. Pazar haric;: her gUn c;:I1mn gazete Samsun'da 
basIldl Amasya'da daglt!ldl. Haber, yorum, aktlialite ve spor dallar1l1da bol kli~e kullandl. 
Gorselligi on plana ta~ldl. Bu ozelligi yakalalllasl Samsun'da basIlan bir gazetenin matbaasllll 
kullanml~ olmasllldan kaynaklandl. AktUalite sayfaslllda genelde sinemaya geni~ yer aYlrdl. 
Tan1l1ml~ sinema sanatc;:!Iann boy boy kli~elerini bastl. <;:izgi roman ve karikatUrlerle okuyucuyu 
doyurdu. 2 y!l kadar yay 111 111 I devalll ettirdi. Mahalli illlkanslzllklar sonucunda "AMASYA 
EKSPRES" kapandl. 

Basmda Duraklama Donemi 

1970'den itibaren 1982'ye kadar bas1l1 alanlllda onelllii say!labilecek hic;:bir hareket 
gorUlllledi. Amasya'nlll tek gazetesi SABAH ne~riyatl11a devam etti. 

1982 y!lllla kadar devam eden ve mahalli bas1l1 hayat1l1da ad eta "Duraklama Donellli" 
ya~andl. Hic;: de l(]Sa saYllamayacak 12 yllhk donelllde kayda deger yeni gazete denemelerinin 
ya~anmadlgl gozlenlllektedir. Bu donemi etkileyen sebeplerden birisi siyasi gerginlikler ve bu 
gerginlikler ic;:erisinde c;:!Imnlan "Biilten" veya "Bildiriler" etkili olmu~tllr. 

12 EylUl sonrasl ... 

27 Ekim 1982'de sahipligini SIITI Baha OLGUN'lIn yaptlgl ve emekli TUrkc;:e 
Ogretmeni ilhan KAYMANLI'l1In Yazl i~leri MUdUrlUgUnU Ustlendigi Haftahk "9AGLAYAN' 
gazetesi, Elllel Matbaasmda C;:lkmaya ba~ladl. 46 sayl yaYllllal1lnl~ iken 1983 yIllllda kapandl. 
1985'de Ayllk "HiLAL", Mesut KUTLUK tarafllldan C;:lkanldlysa da dOli sayl sonra kapanlllak 
zorunda kah11l~tlr. 

Sabah Gazetesi yaymdan ~ekildi 

1985'de "SABAH" Gazetesi OIiaklanndan N. AKCAN'nll1 ortakhktan aynldl. Bu 
aynh~ 14 Ekim 1964'te ba~layan 4 gazetenin oliakhgllll sona erdirmi~ti. Bu sona eri~in ilk 
i~areti olarak gazetenin ismi bir y!l sonra "Hur Sabah" ~eklinde degi~iklik yapIlarak I Mart 
1986'dan itibaren 0,90 ebatlanndaki gUnlUk yay 111 111 I sUrdiirdii. Bu degi~iklikte sadece kli~e 
degi~ikligi yap!lml~ olup, gazetenin yaYIl1 ~eklini ve 40x58 ebatlarll1daki bic;:imini degi~tirllledi. 

16 Agustos 1986' da Uitfi AKCAN ve ogullan tarafll1dan haftahk kUc;:Uk boy 
"YORUM" Gazetesi yaYIl1 hayatllla at!ldl. Bu yeni hareket, 14 Ekim I 964'te ilke karan alllll~ 

olan SABAH Gazetesi'nin ortaklan arasl11da kopmalara neden olclu. <;:ok gec;:meclen ~Ukri.i 

KARADA YI'nm Yazl i~leri MUdUrlUgU'nU ve Murat KARADAYI'l1In sahipligini Ustlencligi 
"YEShIRMAK" Gazetesi yaYl11a girdi. 

Yeni gazetelerin c;:!Icmasl Uzerine HUR SABAH oliaklannca feshedilcli. AYIll y!l SIITI 
Baha OLGUN, Elllel Matbaaslllcia "YENi EMEL" adl altll1daki gazeteyi haftada iki gUn yaYIl1 
hayatll1a soktll. 

Yeni geli~1l1elerle Amasya Illahalli bas1l11 1964 oncesine dondi·1 ve hareketlilik kazandl. 
EylUI 1988'de dorciUncU haftallk gazete olarak "HABERDE AMASYA" yaYll1lancil. Yusuf 

MEN<;: sahipligini, Ti"day MEN<;: Yazl i~leri MUdiirlUgUnU ve Aysel POYRAZ'c1a Genel YaYIl1 
MUciUrU olarak gazetenin kadrosllncla yer ald!lar. 30 Mmi 1989 tarihine kadar 30 say I 
yaY1l11ad!lctan sonra yoneticileri tarafll1dan kapat!lcll. C) 
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1 Ey1i.i1 1989'da Amasya'da fotografyIllk meslegini sUrdliren APAYDIN karde~lerce 

"YESiL AMASYA" ylkanlmaya ba~landl. Birinci hamur ve of set baskIll, 1 ve 8'inci sayfalan 
renkli diger sayfalan siyah-beyaz olan gazete istanblll'da basillp Amasya'da ayllk satl~a 
Ylkanldl. 

1990 yIlll1ll1 Mmi aYll1da Tlirk Ocagl Amasya Sllbesi'nin ayda bir olmak lizere 
.. rURKOCAGr adl altl11da gazetesi yaYllllandl. iki yaprak, dOli sayfaltk olan gazete Kliltlir
Sanat ve Fikir aglrltklt yaztlarla Y1ktl. Gazete sahibi Tlirk Ocagl Amasya Sllbesi adllla Tevfik 
GEN<;::, YAZl i~leri Mlidlirlligiinli ilhan DEMiREL listlendi. 

Hasan DEMiRBAS'1ll sahibi oldllgll Amasya Hakil1liyet haftada bir olmak lizere 
<;::orum'da bastldl, Amasya'da okuyuculanyla bulll~turuldu. Birinci hamllr kaglda normal olarak 
sekiz sayfa ylkan gazete haber ve reklam yogunlugllna gore 12 ve 16 sayfa olarak bastldl. 

Sava~ TUT AK, Hasan V ARIS tarafl11dan Giillcel Gazetesi 28 KaSlll1 1995'te 6 sayfa 
olarak Ylkanldl. Onceleri Amasya'da bastian gazete bazl saytlanl1I <;::orLIm'da basttrlnak 
zorunda kaldl. iki ytl zor ~milar altll1da baSlml11l sUrdlirdii. 

~ubat 2001 'de Mehmet AKILLIOGLU'nlln sahipligi, Blilent KARAHOCAGiL'in Yazl 
i~leri MlidlirlUglinli Ustlendigi AMASYA isimli ayltk gazete yaYlll hayatllla geyti. Birinci hamur 
kaglt kullantian gazetenin ilk ve son sayfalan renkli bastldl. ilk saYlSl sekiz sayfa olan gazetenin 
ikinci saYlsl11dan sonra sayfa adedini on ikiyi Ylkardl. 

Zaman Gazetesi Amasya BUrosu'nca onemli gUnlerde Bizim iklim AMASYA Gazetesi 
yaYllllandlysa da Uy saYldan oteye gidemedi. 

2006 Ylll11da ART (Amasya Radyo Televizyonu) Karata~ Medya Grubu tarafllldan 
"ART Amasya"adl altlllda gUnlUk gazete pazar hariy her gUn 8 sayfa ve birinci hamur kaglda 
bilgisayar destekli bastlmaya ba~ladl. Onceleri 1 ve 8'inci sayfalan renkliyken 30'UllCll saYldan 
sonra tamaml siyah-beyaz bastldl. 

23 Temmuz 2007'de 28 x 41 ebatlannda istikblll isimli gazete haftaltk yaylll hayatllla 
ba~ladl. Gazetenin kimligi, imtiyaz Sahibi Ferhat LAP, Yazl i~leri MUdUrU Selami OZTURK, 
Haber KoordinatCirU M.Fatih KORK<;::O'den kuruldll. ilk saYlda siyah-beyaz olarak 10 sayfa 
bastldl. ikinci saYldan itibaren 8 sayfaya dU~en gazete, kUltUr ve sanat aglrltkll yaztlanyla 
dikkatleri yekti. 

(')- KOKER,Osman 100 YII Once Tlirkiyc'dc Ennenilcr, 2005, s. 227 
n CO:';lAR. Omer Sami, CO:';lAR, Omer Sami; Milli MUcadele 8aslI1l, Gazeteciler Cemiyeli YaYlll1 No:5 

C)- MENC', HUscyin Amasya 13 as 111 Tarihi. Amusya 1990 
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