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Abstract 

E-journalism begins as image format with the online publication of the first 
pages of traditional newspapers on the internet. Traditional newspapers have 
been able to be published on the internet all over pages with developing 
internet technologies and lower internet costs. In fact, while the events that 
develop during the day can be published in the daily newspapers the next day, 
the publication of the instant news is a revolution in that it is possible in online 
journalism. This follows, the reader has an attractive effect on the mass and 
the interest in e-journalism is increasing. In the face of this increasing demand, 
journalism in the virtual environment has emerged from the dominance of 
traditional newspaper bosses and created an environment where almost 
anyone who wants to create e-newspapers can. This newly formed field is a 
cause of conflict between old and new. Confidence or lack of confidence in 
traditional journalism is gaining a new dimension with e-journalism and 
providing a new environment of trust. In this study, the traditional journalism 
and e-journalism trust and follow-up research conducted in 2009 was 
renewed in 2017 and two researches were compared. 
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Özet 

E-gazetecilik, geleneksel gazetelerin ilk sayfalarının görüntü formatında 
internet üzerinden online olarak yayınlanması ile başlamıştır. Gelişen internet 
teknolojileri ve düşen internet maliyetleri sayesinde, çevrimiçi gazetelere 
sadece ilk sayfa olmaktan çıkıp gazetenin tümünün internet üzerinden 
yayınlanmasına olanak vermiştir. Hatta gün içerisinde gelişen olayların günlük 
gazetelerde, bir sonraki gün yayınlanması mümkün iken, anlık haber 
yayınlanması çevrimiçi gazetecilikte mümkün olması devrim niteliği 
taşımaktadır. Bu durum izler – okur kitle üzerinde çekici bir etki yaratmakta 
ve e-gazetelere olan ilgi artmaktadır. Bu artan talep doğrultusunda ise sanal 
ortamda yapılan gazetecilik, sadece geleneksel gazete patronlarının 
hakimiyetinden çıkmış ve hemen her isteyenin e-gazete oluşturabildiği bir 
ortam oluşturmuştur. Yeni oluşan bu saha, eski ile yeni arasında bir kıyasa 
sebep olmaktadır. Geleneksel gazeteciliğe olan güven ya da güvensizlik 
tatmini, elektronik gazetecilikle yeni bir boyut kazanmakta ve yeni bir güven 
ortamı sağlanmaktadır. Bu çalışmada 2009 yılında yapılmış olan geleneksel 
gazetecilik ve e-gazetecilik güven ve takip araştırması 2017 yılı içerisinde 
yenilenerek, iki araştırmanın karşılaştırması yapılmıştır. 
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1. Giriş 

İnternetteki trafik 1990’lardan bu yana muazzam şekilde büyüme göstermektedir. 
İnternete erişimin günden güne katlanarak arttığı belirtilmektedir. İnsanlar artık 
haber ya da diğer enformasyon biçimlerine ulaşmak, resmi ya da özel iletişim 
kurmak için interneti kullanmaktadır. Yatırım araçları edinmek isteyenler, ilgili 
sitelerden derinlemesine bilgi edinmek için internetten yararlanmaktadır. 
Öğrenciler eğitimle ilgili bilgi almak, sınav sonuçlarını öğrenmek için interneti 
kullanmak durumundadır. Kurum ve kuruluşların sitelerine girilerek ilgili bilgi 
ayrıntılı biçimde alınabilmekte, böylece ulaşım sorunları ve bürokratik yığılmalar 
en aza inmektedir. Sanal alandaki internet yoluyla iletişim, diğer medya türlerine 
olan ilginin azalması sonucunu doğurmaktadır. ABD’de yapılan bir araştırma 
sonuçlarına göre, internet kullanıcılarının % 65’i televizyon izlemek için daha az 
zaman verdiklerini, %27’si aile ve arkadaşlarıyla telefon görüşmelerine daha az 
zaman ayırdıklarını bildirmektedirler. İnternet teknolojisi ile birlikte, öncelikle 
kamusal tartışmanın ve ifadenin sınırları genişlemiş, sanal ortamda edilmiş bir 
sözün ya da tartışmanın etki sınırları ulus devletlerinkini de aşarak tüm insanlığı 
kapsayan bir uzama yayılmıştır. Kimilerine göre, sunduğu “elektronik demokrasi” 
ortamı yanında, sağladığı avantajlara aynı ölçüde soğuk bir toplumsallık ve 
duygusal bir buzlaşma alanını simgelese de, her şeyden önce internetin, çok önemli 
olan eylemci bir yönü de vardır. Bu anlamda kamusal talepleri örgütleyerek etkili 
bir kamuoyu baskısına dönüştürme gücüne sahip olan internet, halkın pro-aktif 
yönelişinde, yani talepleri için bastırma noktasına gelmesinde önemli bir 
güdüleyici etkendir. İnternet, alternatif yayıncılığın en etkili dinamiklerinden olan 
“etkileşim” ve “sorumluluk paylaşımı” ilkelerini hayata geçirme olanağı 
sunmaktadır (Köse, 2007:271). Genel anlamda internetin etkileri konusunda iki 
temel yaklaşımdan söz edilmektedir. Bunlardan birincisi, “ilerlemeci” bir anlayış 
içerisinde; teknolojinin özgürleştirici etkisini ön plana çıkartan görüştür. Bu 
yaklaşıma göre, internet bir bilgiyi bir yerden başka bir yere olağanüstü bir hızla 
taşımaktadır. Bilginin güç olarak algılandığı bir çağda bu teknoloji, birçok 
araştırmacı ve uygulamacı için olağanüstü geniş imkanlar sunmaktadır. İnternet 
teknolojisi sayesinde tek merkezin olmadığı “siber uzay” ortamında insanlar, 
otoriter ya da totaliter yöneticilerden bağımsız, kendilerini daha kolay ifade 
edebilir hale gelmişlerdir. Özellikle otoriter yönetimler içindeki muhalif gruplar, bu 
teknoloji sayesinde uluslararası normlara ters düşen uygulamaların önlenmesi 
konusunda dış dünyadan daha kolay destek bulabilir duruma gelmişlerdir. 
“İnternet-bilgi çağı” toplumları, daha özgür ve demokratik toplumları da 
beraberinde getirmektedir. İkinci görüş ise, teknolojik determinizm geleneğine 
karşı çıkan ve teknolojinin de toplumsal olarak inşa edildiğini savunan diğer bir 
bakış açısıdır. Bu görüş; internet gibi bilgi teknolojilerinin tek başlarına bir değişim 
öğesi olamayacağını, tam aksine kurulu düzenleri pekiştirici bir etki yapacağını 
savunmaktadır.  

Dünyada ve Türkiye’de internet kullanıcıların sayısı hızla artmaktadır. Türkiye’de 
internet kullanıcıların çoğalmasında son yıllarda sayıları hızla artan ve en ücra 
kasabalara kadar yayılan internet kafelerin etkisi bulunmaktadır. Çünkü internet 
kafeler, yaş, toplumsal sınıf ve mekan açısından kullanıcılara daha fazla seçenek 
sunmaktadır. Gelişen enformasyon teknolojileri ile birlikte yayın araçlarında 
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kaymalar olmuştur (Çöteli, 2016:120). Bir dizi film ya da filmin internet üzerinden 
mobil cihazlarda ya da bilgisayardan izlenmesi veya basılı şekilde alışagelmiş 
gazete haberinin yine mobil cihazlardan ya da bilgisayardan okunması gibi yeni 
mecraya doğru kaymalar olmuştur. Teknolojideki değişime uyum sağlamaya 
çalışan geleneksel kitle iletişim araçları, internetin yaygınlaşmasıyla birlikte 
öncelikle çevrimiçi ortamda kendi web sitelerini oluşturmuş, gazeteler kağıt 
üzerindeki içeriklerini, televizyon kanalları ise günlük haberleri ve yayın akışlarını 
olduğu gibi bu sitelere taşıyarak halka sunmuştur (Çöteli, 2017, 57). 

Teknoloji, gazetenin farklı bir iletişim ortamına taşınmasına ve günlük gazete 
okuma biçimlerinin de değişmesine olanak sağlamış, yeni bir gazetecilik biçimi ile 
okur-izleyici kitleyi tanıştırmıştır. Yeni iletişim teknolojilerinden elektronik 
gazeteleri okuduktan sonra geride artık bırakmamaktadır. Çünkü gazete, her gün 
hatta her an editör ya da görev başındaki basın çalışanı tarafından 
yenilenmektedir. İnternet ortamında yer alan haberlerin çoğunlukla geleneksel 
medya kuruluşları tarafından üretiliyor olması, haber üretimi, yayımı ve dağıtımı 
alanındaki sorunların internet ortamına da taşınması ihtimalini doğurmuştur. Bu 
durum, Türkiye’de büyük medya gruplarından bağımsız ve alternatif anlayışlarla 
yayın yapan bir internet medyasına olan ihtiyacı belirgin bir hale getirmektedir. 
İnternet gazeteciliğinin vaat ettiği açılım, hâkim medyadan bağımsız, kendi 
ayakları üzerinde durabilecek ve onlarla rekabet edebilecek güçte haber sitelerinin 
mevcudiyetini gerektirmektedir. Egemen medyaya alternatif olarak gösterilen 
internet yayıncılığı, mevcut gazete ve dergilerin internet ortamındaki versiyonları 
olarak algılanmamalıdır. İnternete atfedilen “elektronik (dijital) demokrasi” başlığı 
altında internet üzerinden haber yayını yapan elektronik gazeteler ideolojiden ve 
sermayeden bağımsız olarak hareket edebilme ve günlük olayları yorumlayabilme 
ya da olduğu gibi aktarabilme gücüne/isteğine sahip olmalıdır. Geleneksel 
gazetecilikte ve internet gazeteciliğinde “okuma eylemi” öne çıkar. Yani her iki 
ortamda da hazırlanan yazılar, gazete okuru ya da internet kullanıcısı tarafından 
“okunur”. Ancak, gazete okuru satın aldığı gazeteyi okumakla yetinir. Kendisine 
verilen bilgiyi kitle toplumu olmanın da getirdiği sorumlulukla olduğu gibi kabul 
eder. İnternette ise interaktif bir yayıncılık anlayışı söz konusudur. Kullanıcı, 
okuduğu haberle ilgili duygu ve düşüncelerini dile getirebilmektedir. Yorumda 
bulunabilir. Tek taraflı bir iletişim söz konusu değildir (Sezen, 2007: 23). 

Güncel bir gelişmeyle beraber size aktarılan konu, enine boyuna anlatılabilir. 
Böylece okunulan herhangi bir konuda gerçek anlamda bilgilenme şansına sahip 
olunabilmektedir. Diğer yandan insanları bir “enformasyon bombardımanı” altında 
bırakmak da doğru değil. Peki doğrusu ne? Elbette kararı okura bırakmak. Haber 
sitesi içerisinde var olan bağlantılar, oralara girip yazılanları okuma zorunluluğu 
getirmemektedir. Ancak merak edene de daha çok bilgilenme şansı tanımaktadır. 
Şimdiden internet üzerinde yer alan kimi gazete ve dergiler, aynı zamanda birer 
“haber ansiklopedisi” de oluşturulmuş durumdalar. Dolayısıyla, bir Irak haberi 
veriliyorsa, Irak ile ilgili ulaşılabilecek pek çok arşiv malzemesi de aynı anda 
linklerle sunulmaktadır. Haberin geçmişi de arşivlenmesinden dolayı kolayca 
görülebilmektedir. 

Elektronik gazeteler personel kullanımı, kağıt, baskı ve mekan açısından ekonomik 
bir çözüm olarak görülebilir. Elektronik gazeteler için çalışan gazeteciler 
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hazırladıkları haberleri, gazetenin haber havuzuna gönderirler ve uygun 
bulunması halinde yayınlanır. Burada denetim tam olarak yazı işleri ve editörün 
kontrolü ile yapılmaktadır. Ayrıca baskı zamanını beklemektense, önemli ve son 
dakika gelişmeleri anında yayınlanır. Elektronik gazeteleri de birbirinden 
ayırmakta fayda olacaktır. Geleneksel biçimde baskıdan geçerek okuyucuya ulaşan 
gazetelerin internet versiyonları ile gelenek gazetecilik ile alakası olmayan ancak 
sanal dünyada haber yayınlamak amacı ile site oluşturan haber grupları mutlak 
birbirinden ayrı kefelere konmalıdır. 

Gazetelerin “elektronik gazete” ye dönüştürülmesi için gösterilen çabaların altında 
haberlerin depolanması, arşivlenmesi, bu arşivleme olanağından yararlanılarak 
tekrar kullanıma sokulabilmesi; haber toplama, gönderme, işleme (dizgi ve sayfa 
düzenleme gibi) aşamalarının hızlandırılması, baskıya daha geç saatlerde girilerek 
en son gelişmelere ilişkin haberleri okura verebilme olanağının elde edilmesi gibi 
amaçlar yatmaktadır. Dolayısıyla “elektronik gazete” uygulaması haber 
toplamadan işlemeye, baskıdan dağıtıma kadar gazetenin tüm üretim 
aşamalarında yeni medya teknolojilerinin üretim hızını ve verimliliğini artırmanın 
yanı sıra, elde edilecek bu yetenekle gerek işletme girdilerinde gerekse çalıştırılan 
personel sayısında tasarruf sağlamayı hedeflemektedir. Bu bağlamda yeni medya, 
yazılı basının yeni iletişim ortamına uyum sağlaması için gerekli örgütsel esnekliğe 
ulaşabilmesi amacıyla bir “araç” olarak kullanılır (Törenli, 2005: 206). 

2. Gazetecilik Kavramındaki Değişim ve İnternet Gazeteciliğinin Doğuşu 

İnternet teknolojisinin gelişmesi ile çok uzun yıllar içerisinde kâğıda dökülen ve 
arşivlenen bilgiler çok kısa bir zaman içerisinde sanal ortama taşınmıştır. Tam bir 
enformasyon deposu olarak milyonlarca kişinin hizmeti altına girmiştir. Hızlı ve 
sınırsız bilgiye ulaşabilme fikri ile internet üzerinden bu bilgileri elde etmek 
gazetecilerin işlerini oldukça kolaylaştırmıştır. Japonya ya da Alaska’da gelişen 
olayların an an takibini yapabilmek ve konu ile ilgili gerekli bilgilere ulaşmak 
internet sayesinde son derece kolaylaşmıştır. Bir de bu Türkiye özelinde 
düşünülecek olursa, ülkenin doğu ve batı, kuzey ve güneyinde olup biten 
haberlerden çok hızlı ve haberdar olunabilmektedir. Bir bölgede elde edilen 
habere ait detaylar çok daha uzak bir bölgede ki habercilere kimi zaman elektronik 
posta kimi zamanda video olarak aktarılabilmektedir. İnternet zamanın 
kısaltılması ve maliyetlerin düşürülmesi açısından gazetecilikteki araştırma ve 
bilgi edinme yöntemlerinde çok önemli değişiklikler yaratmıştır. 

İnternet gazeteciliği, gazeteciliğe özgü haber toplama tekniklerinin kullanılması ve 
bu bilgilerin web ortamından yayılmasıdır. Bir başka değişle, internet ortamında 
açılan haber servisi ve sayfaları internet gazeteciliği ya da “on-line habercilik” gibi 
adlarla anılmaktadır. İnternet, geleneksel gazetecilik alanına, yeni ve farklı 
boyutların gelmesini sağlamıştır. Buradan anlaşılacağı gibi, internet 
enformasyonun hedef kitleye ulaştırılabileceği yeni bir alan olmuştur. Ancak 
internet kendine özgü olanaklarından dolayı, sadece mevcut kitle iletişim 
araçlarından çıkan enformasyonun yayılmasına olanak veren bir araç olmakla 
kalmamış, aynı zamanda enformasyonun yeniden üretildiği ve yeni biçimlerle 
sunulduğu bir ortam haline gelmiştir. Geleneksel gazetecilikte haber yazılarının, 
haber fotoğrafları ile desteklenmesinin yanı sıra internet gazeteciliği haber 
yazısının birden fazla fotoğraf ve mevcutsa kısa videolarla da desteklenmesine 
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olanak sağlamaktadır. Türkiye’de yapılan bir araştırmada, gazetecilerin yüzde 40’ı, 
diğer meslek gruplarınınsa yüzde 60’ının, internet gazeteleri karşısında kağıda 
basılı geleneksel gazetelerin gelecekte var olmayacağını düşündüğü ortaya 
konmuştur. İnternet gazetelerinin tarihçesine baktığımızda; internet haberciliğinin 
kökeninin, televizyondaki Teletext yayınları olduğu söylenebilir. İnternet ile ortaya 
çıkan okuyuculara haber iletme olanaklarına hem geleneksel yöntemlerle yayın 
yapan gazeteler hem de haber ajansları hızlı bir biçimde uyum göstermişler, 
bunların hemen ardından da sadece internette yayın yapan haber siteleri ortaya 
çıkmıştır (Karaduman, 2005, 143). Bugün Türkiye’de ve dünyada bir çok haber 
ajansı dijital arşiv tutmakta ve güncel ya da arşiv haberleri medyaya anında 
sunacak hizmet alt yapısına sahiptir. 

3. İnternet Gazeteciliğinde Haber, E-Gazeteci ve Çalışma Yöntemleri 

Gazete ve televizyon gibi geleneksel medya kuruluşlarının haber merkezleri, 
kararların güçlü bir emir komuta zinciri içerisinde alındığı, katı bir hiyerarşiyle 
örgütlenmiş yapılardır. Buna karşılık, online haber merkezleri, ademi merkeziyetçi 
ve esnek bir örgütlenmeyi gerektirmekte ve deneysel, adapte olabilir bir yönetim 
kültürünü yansıtmaktadır. Türkiye’deki haber sitelerinin haber merkezleri de, bu 
önermeyi doğrular biçimde örgütlenmiştir. Görüşme yapılan haber sitesi 
yöneticilerinin tamamı, geleneksel medya kuruluşlarından farklarını 
vurgularlarken, öncelikle hızlı bir haber medyası olduklarının altını çizmişlerdir. 
Gerçekten de haber siteleri, içeriklerini belli bir zaman kısıtlamasına bağlı 
kalmaksızın, çok hızlı ve sürekli olarak güncellenmesi mümkün olabilmektedir. 
Tüm bunlar dikkate alındığında, internet gazeteciliğinin yenilenen teknolojik 
düzenin, dijital ağ bağlantıları aracılığı ile bilgi taşınmasının ve yeni ekonomi 
yaklaşımlarının bir açılımı olduğu görülmektedir (Sezen, 2007: 24). 

E-gazetecilik kavramını iki farklı boyutta ele almak gereklidir. Geleneksel 
gazetelerin sahip oldukları e-gazete versiyonları ve sadece e-gazetecilik yapan 
kurumlar. Bu ayrım çalışma yöntemleri ve kurumsal yapılanmaları bağlamında 
farklılıklar göstermektedir. Bugün birçok geleneksel gazetecilik kurumunun 
çevrimiçi sürümünün yönetildiği ayrı bir birimi bulunmaktadır. Bu birimde 
vardiyalı olarak dört ya da altı kişi çalışmaktadır. Gazetenin muhaberat biriminden 
gelen haberleri yani haber merkezinin mevcut haber havuzundan haberleri 
çekerek günlük ve anlık olarak e-gazeteye aktarmaktadırlar. Sadece e-gazetecilik 
yapan kurumlarda çalışan gazeteci, internetin çeşitli araçlarını; e-posta, web, dosya 
transferi, haber grupları, e-posta listeleri, forumlar, ses ve görüntü akışı gibi 
detayları bilmeli ve kullanabilmelidir. Bu da sanal yazı işlerinde, geleneksel ofis 
sistemine göre daha kalifiye ve en azından İngilizceye hakim (çünkü internetteki 
kaynakların yüzde 64,8’i İngilizcedir) elemanların istihdamını zorunlu kılmıştır 
(Dilmen, 2003:135). 

Gürcan ve Batu’nun aktarımıyla, çevrimiçi gazete yöneticileri arasında Florida 
State University tarafından yapılan bir araştırmada, sorulara yanıt verenlerin 
yüzde 20'si basılı gazetede çalışan muhabirlerin web sitesindeki özel materyallere 
katkıda bulunmakta olduğunu, basılı gazetede haber merkezi editörlerinden yüzde 
31'i web sitesindeki bazı editöryel çalışmalara katıldıklarını, foto muhabir ve grafik 
tasarımcılarından yüzde 23'ü de web'deki özel materyallere katkıda 
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bulunduklarını söylemişlerdir ve bu sitelerden yüzde 60'inin ise bir ya da iki 
yönetici tarafından yönetildiği belirlenmiştir (Gürcan, Çiğdem Batu, 2001:9). Bu 
istatistiklere göre, geleneksel gazete çalışanlarının, kendi çalıştıkları medya 
kuruluşlarının web sitelerine katkıları sınırlı düzeyde olmaktadır. Sanal haber 
merkezi, geleneksel medyadaki haber merkezlerindeki yönetim şemasındaki 
karmaşık yapıdan uzaktır. Sanal haber merkezi, editör ile web tasarımcılarından 
oluşan bir örgüt yapısı sergilemektedir.  

Geleneksel gazete dışında çalışan e-gazeteler, haberlerini çoğunlukla haber 
toplayan ajanslar üzerinden abonelik sistemiyle satın alır. Bunun yanı sıra diğer bir 
çok habere ulaşmak çok basittir ve internet erişimi yeterli olacaktır. Ancak burada 
en çok dikkat edilmesi gereken bu basitliktir. Çünkü internette dolaşan haberlerin 
tamamının doğruluğu kanıtlanmamış ve gerçekten saptırılmış olabilmektedir. Bu 
sebeple e-gazeteci, haber ajansı kaynaklı olmayan ve internetten edindiği haberi 
mutlaka doğrulamak durumundadır. Bilgi internette çok güvenilir bir kurumdan 
alınmış bile olsa, siteden sorumlusuyla irtibata geçerek bilgiyi doğrulatmakta yarar 
vardır, çünkü atıf kullanmak da her zaman gazeteciyi korumaya yetmeyebilir. 

Gazeteci kaliteli ve doğru bilgiyi ararken bazı temel kurallara bağlı kalmaktadır. 
Olayın özü hangi bilginin güvenilir ve kullanılabilir olduğunun tespitinde 
yatmaktadır. Bir sonraki aşama ise bu bilginin nasıl kullanılacağının bilinmesidir. 
Gazeteci internet üzerinde bulduğu sitelerdeki bilgiyi bazı sorularla bir elekten 
geçirmeli ve daha sonra haberine veya makalesine bu kaynaklardan atıfta 
bulunmalıdır, çünkü onun internette bulunan kaynağa yaklaşımının aynısını 
okuyucuları da gazeteciye uygulayacaktır. Öncelikle e-gazeteci sitenin arkasında 
kimin veya hangi kuruluşun olduğuna dikkat etmelidir. İnternet sitesinin adresinin 
uzantısı bile bu anlamda çok büyük bir önem taşımaktadır; adresin .com, .gov, .org, 
.net veya .edu uzantılarıyla bitmesi dahi sitenin ciddiyeti hakkında ışık 
tutabilecektir. Aynı şekilde, eğer adreste tilda (~) işareti mevcutsa bu daha çok 
kişisel bir web sayfası olduğuna işarettir, bu durumda buradan bilgi alırken bilgiyi 
biraz daha sorgulamak gerektiği unutulmamalıdır. Sitenin içeriğinin en son ne 
zaman güncellendiği de sorgulanması gereken bir başka faktördür. Bu genelde 
sitelerde ana sayfada olan bir bilgidir, eğer bu bilgi yoksa bile yine de tarayıcı 
yazılımlarının yardımıyla bu bilgilere ulaşmak mümkündür. Bir başka kriter de 
sitede yazımda veya cümle yapılarında hatalar olmasıdır, eğer böyle bir durum 
varsa o sitenin ciddiyetinden şüphe duymakta yarar vardır. Bütün bu kriterler 
internetten toplanan bilginin ciddiyetim ve güvenilirliğini sorgulamak açısından 
önem taşımaktadır. 

4. İnternet Haberciliğinde Yaşanan Sorunlar 

Haber ya da haber içerikli yazıların yanı sıra, izler/okur kitlenin her yerde olduğu 
gibi web sitesinde yer alan diğer malzemeler de sonuna kadar ticari niteliktedir, 
reklamla sıkı sıkıya bağlantılıdır. Yeni medyanın ilgili olduğu ürün, temelde yerel 
içeriklidir, yani okuyucuya “değerin”, reklam verene ise “pazarın” sunulduğu yerle, 
yerel pazarla ilişkilidir. Aslında buradaki temel sorun internet gazeteciliğinin 
habercilik anlayışında ya da "haber üretmek" le sanal ya da fiziki anlamda çok 
sınırlı haber odalarında "haber derlemek" arasındaki ayrımda yatmaktadır. Haber 
üretimi kurumsallaşmış bir yapıyı (kadro, donanım, mali olanaklar vb.) gerektirir. 
Buna karşın televizyonlarda, radyolarda yayınlanan veya gazetelerde yazılan 
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haberleri alıp bir web sitesinde tekrar yayınlamak ya da haber ajanslarına abone 
olan başka haber sitelerinden haber aktarmak (kopyala yapıştır) ise haber 
üretmek değil, haber derlemektir. Bu durum ister istemez internet gazetesi 
olgusunun üzerine kamuoyunda "sanal dünyanın sanal haberleri" algılamasının 
yapışmasına neden olmaktadır. Kağıda basılı ve yerleşik gazetelerin internetteki 
sürümlerinin kendilerini "marka" isimleriyle sağlama almaya çalışmalarının, 
"haber merkezi" niteliğindeki konumlarını korumaya çalışmalarının temelinde 
internet ortamının yerleşik olmayan, dolayısıyla da spekülasyonlara açık bu 
duruşu-görünüşü yatmaktadır. Bağlantı kurma, internette "sörf yapma" 
olanaklarıyla reklam ve eğlencenin-oyunun iç içe geçtiği; sonuçta satın alma, 
sipariş verme davranışıyla okuyucunun tüketiciye bir biçimde dönüştürülmeye 
çalışıldığı web tabanlı, birinden diğerine atlanabilen bu sayfalar, ticari içeriğin 
yazılı ya da görsel-işitsel medyada olmadığı biçimlerde sergilendiği yeni dağıtım 
kanallarına da öncülük etmektedirler.  

Şüphesiz internetin desteklediği yeni açılımlar ve olanaklar da bulunmaktadır. 
Çeşitli toplumsal eylemleri örgütleme ya da belli bir dayanışma ortamı yaratma 
çabasındaki grupların bu süreçte daha iyi bilgilenme ve organize olma 
gereksinimleri, telefon ya da mektup gibi iletişim araçlarıyla karşılaştırıldığında 
internetin olanaklarıyla çok daha ucuza ve çok daha kısa zamanda karşılanabilir. 
Ya da yine bu tür girişimler çerçevesinde, internet, farklı düzeylerde konumlanmış 
birimler arasında, merkezi otoritenin denetiminin çok da kolay kurulamadığı "ağ" 
örgütlenmesi biçiminde yeni organizasyonların kurulmasına olanak sağlayabilir. 
Bu dayanışmacı ve katılımcı yeni ağ örgütlenmeleri içerisinde yaratılan yoğun 
haberleşme trafiğiyle belli konular, kamuoyunun ya da kitle iletişim araçlarının 
gündemine farklı bir anlayışla sokulabilir. Ancak tüm bu olanakların hayata 
geçirilebilmesi sosyo-ekonomik koşulların ötesinde, insanların internete erişim 
olanakları yanında belli bir kişisel çabayı, istekliliği de gerektirdiğinden, tek tek 
bireylerin interneti kullanmaya ne oranda açık ya da yatkın olduklarıyla ilişkili bir 
durumdur. Ancak "web günlükçüleri" ya da "blogger" lar örneğinde olduğu gibi 
kitle iletişim araçlarında yazılan haberleri kendi bakış açıları uyarınca bir tür 
doğruluk testinden geçiren, interneti bir baskı ortamına dönüştürüp lobileri 
harekete geçirme amacıyla kullanan kişiler de bulunmaktadır. Örneğin CNN'in Irak 
ekibi sorumlusu Eason Jordan'ı istifaya zorlayıp, bunda da başarılı olan; kendileri 
gazeteci olmayan, o gün orada başka bir nedenle bulunmakla birlikte internetin 
olanaklarıyla birer "sanal" haberciye dönüşen; kimilerine göre hayli abartılı bir 
tanımlamayla "kendi kendinin gazetecisi" olan web günlükçüleri, pek okunmuyor 
olsalar da internetin farklı amaçlarla kullanılabileceğine iyi bir örnek 
oluşturmaktadırlar. İnternetin bu tür yeni ve farklı kullanım biçimleri haber-
haberci haberin değeri kavramlarıyla ilişkili tanımlamaları yeniden gözden 
geçirmeyi gerekli kılmanın yanı sıra, genelde "haber yazımı" (haber tarifi) başlığı 
altında değerlendirilen temel gazetecilik derslerine yeni ve önemli boyutlar da 
ekliyor. Yeni medyayla birlikte gazeteci olanla olmayan arasındaki ayrım giderek 
bulanıklaşırken, çevrimiçi gazetecilik çerçevesinde gazeteciler de yeni medyadan 
(sayısal kamera —objektifi 360 derece dönebilenleri dahil—, dizüstü-avuçiçi 
bilgisayar, cep telefonu ve sayısal ses kayıt cihazından oluşan "taşınabilir 
gazetecilik iş istasyonlarından) giderek daha çok yararlanmaktadırlar. İnternet, 
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yazılan haberlerin ya da çekilen (sayısal) fotoğrafların gazeteye ulaştırılmasında 
kullanılmaktadır (Törenli, 2007: 211). 

5. Güvenilirlik Üzerinde Etki Eden Tutumlar 

Gazeteciliğin temel ilkelerinden biri, haber ile yorum arasında belirgin bir ayrımın 
çizilmesi ve bunların karıştırılmasının önlenmesidir. Haber, gerçeklere ve verilere 
dayalı bilgilendirmedir. Buna karşılık, yorum ise yazarın, yayımlayanın veya yayın 
şirketlerinin düşüncelerini, inançlarını, kişisel yargılarını içerir. Haber yayını, 
gerçeklere dayandırılmalı ve doğruluğu kanıtlanır olmalıdır. Yorumlar, genel 
düşünceler veya günlük olaylar üzerinde yapılabilir. Gazetecilik yapan kuruluşların 
kendi yayın politikalarına göre istenileni/istenilmeyeni haber olarak vermeleri, bu 
bağlamda düşünülmelidir. Hangi olay/olayların haber olarak verileceği kararı, 
yayın kuruluşunun yayın politikası çerçevesinde verilmektedir. İzleyici yönünden 
ise, istenileni/istenilmeyen haber olgusunu değerlendirme, yayın kuruluşu içinde 
karar verme durumunda olanların seçimi sonunda oluşmaktadır. İzleyici ise, ancak 
kendisine sunulan içerik içinde seçici davranma hakkı tanınmaktadır (Tokgöz, 
2006, 117). Haberin doğru olması, genellikle gazetecilerin sorumlu olarak 
görevlerini yaptıklarının kanıtıdır. “Sorumsuz” gibi kötü sıfatla damgalanmayı 
hiçbir gazeteci istemez. Basın özgürlüğünü diledikleri gibi kullanabileceklerini 
düşünen, istediklerini yapan gazetecilerin bu duruma pek aldırdıkları yoktur. 
Haberini sorumsuz olarak vermiş vermemiş umurunda bile değildir. Bu bakımdan, 
“kendi kendini denetleme mekanizması” basın ahlak yasası doğal olarak hep 
sorumsuz gazetecilere karşı geliştirilmiştir. Gazetecilerin sorumluluğu, genelde 
haberlerin doğru olmasıyla ilişkilendirilir. Aslında, haberlerin doğru olması, açık, 
sade ve kesin bir dille kaleme alınması haberciliğin temel gerekliliğidir. Haberin 
doğruluğu, güvenilir olması, haberin gerçek anlamda haber olması yönünden 
sürekli olarak dikkate alınır. Gazetecinin ve gazeteciliğin ideal amacı ve görevi, 
doğrunun ve gerçeklerin aranıp bulunacağı alanı yaratmak ve korumaktır. 
Gazetecinin görevi patronuna, gazetesine, radyo, televizyon istasyonuna, internette 
haber sitesine ya da herhangi bir görüşe değil, özellikle mesleğinin getirdiği 
“sorumluluk” kavramındadır. Bu nedenle, gazeteci iyi bir eğitimci olmalı, ancak 
hiçbir zaman reformcu olmamalıdır (Tokgöz, 2006: 136). İnternet, gazeteciler 
açısında küresel düzeyde teknolojik olarak iletişim ve araştırma olanaklarını 
arttıran önemli bir araç olmakla birlikte, gazetecileri her gün kötü niyetli kişilerin 
hedefi haline getiriyor. Bilgisayar korsanları, bilgisayar virüsleri, 
yanlış/çarptırılmış haberler yayımlanarak yapılan yönlendirilmelerle, gazeteciler 
engellenmek isteniyor. İnternette siber suçlar olarak adlandırılan suçlar işlenirken, 
teknolojinin her gün gelişmesi karşısında internet açısından yeni hukuki sorunlar 
gündeme geliyor. (Tokgöz, 2006: 110). 

İnternet ortamında gerçekleştirilen haber yayınında da geleneksel basın 
kuruluşlarının güvenilir olma adına uygulaması gereken bütün nitelikler geçerli 
olmaktadır. İnternet haber sitelerinde çalışan gazeteciler kendilerinin ulaştığı ya 
da internet üzerinden interaktif bir biçimde kendilerine gönderilen bilgilerin 
güvenilir olup olmadığını sorgulamalıdır. İnternet sınırsız enformasyona 
ulaşılabilen bir kaynak olmasının yanında bu enformasyonun güvenilirliği oldukça 
önemlidir. İnternet ortamının sunduğu olanaklarla pek çok haber sitesi internet 
üzerinde yayınlanmaya başlamıştır. Bu sitelere her gün yenileri eklenmiş ve 
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zamanla internet haberlerinin güvenilir olup olmadığı sorgulanmaya başlanmış, bu 
durum internet kullanıcılarının internet üzerinden alınan bilgilerin doğruluk payı 
hakkında kaygı duymalarına neden olmuştur. Doğruluk ve güvenilirliğin testini 
yapacak bir mekanizmanın olmayışı, bir tuşla bilgi girişi yapan her kişinin kaynak 
konumunda olması internetin asparagas haber ve bilgi ile dolu olabileceği hissini 
uyandırmaktadır. Haber portalı iddiasıyla ortaya çıkan çevrimiçi gazetelerde 
görülen ve hızla yayılma eğilimi gösteren ‘haber kleptomanisi’ internet 
haberciliğinin güvenilirliğine gölge düşürmektedir. Kişisel ilişkiler yahut parasal 
güç kullanılarak; başka kuruluşların aboneliği üzerinden, ajans haberlerinin bir 
kopyasının internet gazetelerinin sayfalarına aktarılması; ulusal gazetelerin gece 
yarısından sonra güncellenen internet versiyonlarındaki haberlerin, kaynak 
gösterilmeksizin, olduğu gibi kopyala-yapıştır yöntemiyle çalınması; sahip ve 
çalışanlarının son derece açık olması gerekirken sitelerin bazılarında künye 
sayfasının bulunmaması; haberlerin analiz ve sübjektif yorumlardan 
soyutlanmadan yazılması internet gazeteciliğine olan güvenilirliği olumsuz yönde 
etkilemektedir (Çoban, 2006: 33). 

Güvenilirlik bağlamında geleneksel gazetecilik ve e-gazetecilik hem birbirini takip 
eden sorunlar yaşamakta, hem de e-gazetecilik içeriğin kolayca kaldırılabilmesi ve 
kayıtlardan çıkarılabilmesi adına kolay hareket edebilme özgüvenine sahip 
olmasından dolayı çelişkiler yaratmaktadır. Geleneksel gazetecilik anlayışında, 
uzun yıllar gazetelerin birbirleriyle girdiği karşılıklı karalama politikaları okur 
üzerinde güven sarsılmasına sebep olmanın yanı sıra, geleneksel gazetelerin 
siyasallaşmanın getirdiği taraf olma durumundan dolayı kimi haberleri gözle 
görünür biçimde yanlı vermesi veya asılsız haber üretiminden dolayı okurlar 
üzerinde ciddi güvensizlik yaratmıştır. Günümüz koşulları altında geleneksel yolla 
basılan gazetelerin birçoğu siyasal erklerin kontrolü altında ve taraf olmaktadır. E-
gazetelerde de benzer siyasallaşma hareketleri gözlemlenmektedir. Geleneksel 
gazetelerin e-gazete versiyonları dışında kalan ve belli bir künyesi ile yazar grubu 
olan kimi e-gazeteler siyasal düşünceler ile kurulmuş ve bu yolla çalışmalarına 
devam etmektedirler. Siyasal düşünce yaymanın yanı sıra e-gazeteler mevcut 
içeriklerini her an değiştirebilme kolaylığı ile denetimden geçmemiş ve doğruluğu 
kanıtlanmamış bir haberi yayımlasalar dahi her an değiştirebilme imkanına 
sahiptirler. 

Haberin doğruluğunu kanıtlama amacıyla haberin değişik haber kaynaklarını 
karşılaştırarak denetlenmesi gerekir. Gazeteciler haberde geçen adların, adreslerin 
doğru olup olmadığını kontrol etmeli, haberde verilen ayrıntıların doğruluğunu 
araştırmalıdır. Gazeteci haberdeki temel gerçeklerden emin olmasının yanında 
haberi tamamlayıcı ayrıntılar ile ilgili kuşkular barındırabilir. Bu durumda ilk 
baskıda veya bültende kuşkular kanıtlanana kadar haberi niteleme yoluyla 
vermeyi uygun görmelidir. İnternet haberciliğinde de benzer yollar izlenerek, 
basın ahlak kurallarına bağlı kalınarak habercilik yapılmalıdır. Doğru bilgi vermek 
internet haberciliği yapan siteler için de tek amaç olmalıdır. İnternet haberciliği 
yapan sitelerin doğru bilgi vermesi kamusal sorumluluk açısından da önem 
taşımakta ayrıca haber sitelerinin toplum nazarında güvenilir olmasına neden 
olmaktadır. İnternet haber sitelerinde de haberin doğruluğu toplanan bilgi ve 
belgelerin doğruluğuna paralel bir biçimde oluşmakta ve gazeteci doğruluğundan 
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emin olmadığı bilgi ve belgeleri yayınlamamalıdır. Gazeteci kendisine ulaşan 
bilginin doğrulunu sorgulamalı ve çeşitli kaynaklardan doğrulatma yoluna 
gitmelidir.  

6. Geleneksel ve E-Gazetecilik’te Güvenilirlik Üzerine Saha Araştırması 

2009 yılında Türkiye genelindeki devlet üniversitelerinin İletişim Fakülteleri’nin 
öğretim elemanları ve öğrencilerinden oluşan 1700 katılımcı üzerinde yapılan 
araştırmaya göre (Çöteli, 2009:99-104), katılımcıların %41,8’i internet 
gazetelerinden haber okumayı tercih etmektedir ve %58,2’si de önceliğinin günlük 
gazete olduğunu belirtmiştir. Henüz akıllı mobil cihazların (Akıllı telefon ve tablet 
gibi…) tam anlamıyla yerleşmesinden o nce yapılan bu araştırmada, geleneksel 
gu nlu k gazete okuma alışkanlıg ının devam ettig ini ve gu nlu k gazetelerin 
okuyucuları u zerinde yaratmış  oldug u gu ven etkisini korudug u anlaşılmıştır. 
Araştırmada katılımcılar geleneksel gazetelerin çevrimiçi versiyonlarını ve 
bağımsız e-gazete ile haber portallarının güvenilirlik değerlendirmesini yapmıştır. 
Katılımcıların %54,4’ünün haftanın her günü günlük gazete okumaktadır. Haftada 
6 gün günlük gazete okuyanlar %3,4 ve haftanın 2-3 gününde günlük gazete okuma 
alışkanlığına sahip olanların oranı %17,3 olarak hesaplanmıştır.  

Katılımcılardan 885 kişi Hürriyet gazetesini basılı olarak okurken, 620 kişi de 
Hürriyet gazetesinin çevrimiçi sürümü olan hurriyetim.com’u okumayı tercih 
ediyormuş. Buradaki ortaya çıkan göstergeye göre, kimi okurlar satın alma 
işleminin yerine, içeriğinde daha fazla reklam olan ancak ücretsiz olan e-gazete 
sürümünü tercih ettikleri yönündedir. Bu değerlere yakın olarak; Milliyet 
gazetesini basılı olarak satın alan katılımcı sayısı 840 iken, aynı kurumun e-
gazetesi olan milliyet.com.tr’yi okuyan okur sayısı 665’tir. E-gazeteler içerisinde 
televizyon kanalı olan NTV’nin e-gazetesi ntvmsnbc.com’u (2015 itibariyle 
www.ntv.com.tr olarak hizmet vermektedir) 468 kişi okumaktadır. Araştırmaya 
göre bağımsız e-gazetelerden aktifhaber.com (2011’de kapandı)’u 91, 
dorduncukuvvet.com’u 84 ve haberaktuel.com’u 63 kişi takip etmektedir. 

Katılımcılara okudukları ve sürekli takip ettikleri geleneksel basılı gazetelerine 
güvenip güvenmediklerinin derecesi sorulduğunda; anket katılımcılarının %45,3’ü 
okudukları günlük gazetelere güvendiklerini söylerken, %25,9’u güven konusunda 
kararsız, %4,1’i kesinlikle güvenilmez, %3,9’u kesinlikle güvenilir ve sadece 
güvenilmez diyen anket katılımcılarının oranı ise %20,7 olduğunu görülmüştür.  

2009 yılında yapılan bu araştırmada günlük gazetelerin internet versiyonlarını 
yani e-gazetelerin takip edilme oranlarının, haber portallarının ya da bağımsız e-
gazetelerin takip edilme oranından daha yüksek olduğu görülmüştür. Anket 
katılımcıları geleneksel gazeteciliğe bağlı marka alışkanlıklarını, internet 
üzerinden de sürdürdüğü ve toplum nezdinde alışılmış ve yüksek tirajlı günlük 
gazetelerin internet versiyonlarını seçtiği görülmektedir. Çıkan sonuçlar, yazarları 
tanınıp künyesi belli olan ve bilinen medya kuruluşlarına bağlı olan internet 
gazetelerinin okuma ve takip alışkanlıkları üzerinde daha geçerli olduğunu 
göstermektedir. Çalışmanın son aşamasında katılımcıların %41,8’inin internet 
gazetelerinden haber okumayı tercih ettiği ve %58,2’sinin de önceliğinin günlük 
gazete olduğu görülmüştür. 2009 tarihli bu araştırmadan, basılı günlük gazete 
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okuma alışkanlığının devam ettiği ve günlük gazetelerin, okuyucuları üzerinde 
yaratmış olduğu güven etkisini koruduğu anlaşılmaktadır.  

Ocak 2017’de akademisyen ve üniversite öğrencilerinden rastgele seçilmiş 40 
katılımcı ile yapılan benzer çoktan seçmeli bir çalışma, son sekiz yılda mobil 
teknolojilerin ve uyumlu uygulamaların sayısının da artması ile birlikte gazete 
okuma alışkanlıkları üzerinde önemli değişiklikler olduğunu göstermiştir. 2009 
yılında yapılan araştırmada sorulan hangi basılı gazeteyi ya da e-gazeteyi takip 
ediyorsunuz soruları 2017 tarihli çalışmada ele alınmamıştır. Burada önemli olan 
okurun alışkanlık ve davranış biçimlerindeki değişikliktir. 

Bu yeni çoktan seçmeli araştırmaya göre, katılımcılardan %45’i haftanın belli 
günlerinde basılı gazete okumayı tercih etmektedir. Katılımcıların %28’i haftanın 
her günü basılı gazete okurken, %44’ü haftada bir gün, %17’si haftada iki gün ve 
%11 ise haftada üç gün basılı gazete okumaktadır. Katılımcıların %30’u haber 
ihtiyaçlarını basılı gazetelerden edinmeyi tercih ederken, %80’i sosyal medya 
hesaplarındaki arkadaşlarının haber paylaşımlarından, %40’ı mobil cihazlarındaki 
haber uygulamalarından ve %50’si de basılı gazetelerin internet sürümleri olan e-
gazetelerden haber ihtiyaçlarını doyurmayı tercih etmektedir. Katılımcılar e-
gazeteleri “kolay ulaşılabilir”, “son dakika haberleri” ve “arşive ulaşabilme 
olanakları” sebepleri ile tercih ettiklerini ifade etmişlerdir. Katılımcılar, internet 
ortamında sunulan e-gazetelerin daha güvenilir bilgi akışı sağlaması görüşüne 
%45 oranında emin değilim yanıtını vermişlerdir. Bu düşünceye katılmayanlar 
%30 iken %20’si bu düşünceye katılıyorum yanıtını vermiştir. Bunun tersi olarak, 
basılı günlük gazeteler daha güvenilir bilgi akışı sağlamaktadır fikrine katılanlar 
%27.5 iken katılmıyorum diyenler %30 ve emin değilim yanıtını verenler ise 
%37.5 olarak belirlenmiştir. Bir başka veriye göre sosyal medya hesapları 
üzerinden paylaşılan e-gazete haber parçaları, haber alma ihtiyacımı karşılıyor 
sorusuna, katılıyorum yanıtını verenler %55 iken, %22.5’i kesinlikle katılıyorum 
ve %12.5’i katılmıyorum yanıtını vermiştir. Katılımcıların %75’i e-gazetelerin 
güvenilir bilgi akışı sağladığı, %25’i ise basılı gazetelerin güvenilir bilgi akışı 
sağladığı yönünde beyanları olmuştur. 

7. Sonuç 

Kitle toplumu olarak; internete dayalı bilgi kaynaklarının kullanılması ve sosyal 
medya alışkanlıkları, toplumsal bağlamda okuma ve bilgiye ulaşma alışkanlıkları 
üzerinde önemli değişikliklere sebep olmuştur. Enformasyon tarihine bakıldığında 
yüz yüze iletişim ile toplumsal forum oluşturmaya, okuma ve paylaşmayla kamusal 
akıl oluşturmaya, dinleyerek güdülenme ve dinlediklerini yaymaya, izleyerek 
onaylamaya ve kabullenmeye uzanan geniş bir süreç yaşanmıştır. Günümüzdeki 
sosyal medyalara bakıldığında ise yeni bir süreçten söz etmek mümkündür. 
Twitter, kullanıcılarına 140 karakter ile kendilerini ifade etme olanağı sağlamakla, 
kısa cümleler ve sınırlı kelime bilgisi ile konuşan bireyleri içinden çıkılamaz bir 
paradoksa sürüklemektedir. Facebook, ortalama olarak özel alanların paylaşıldığı 
ve yıllar boyunca popüler kültürün yayılması ve tektipleşme çalışmaları 
içerisindeki, sermaye sahipleri ve onlara hizmet sağlayan medya kuruluşlarının 
çabalarına destek olarak özenmeyi desteklemektedir. Bu özenme sadece somut bir 
tüketime değil yaşam tarzına da sirayet etmiştir. Örneğin paylaşılan tatil 
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fotoğraflarına karşı imrenme ve benzerini ya da daha iyisini yaşama arzusunu 
doğurmaktadır. Burada kullanıcı güdülenme etkinliği içerisine girmektedir. Sosyal 
medya açısında güdülenme kişilik, içsel ve dışsal motivasyon faktörlerinin dijital 
çağdaki dengesi sayesinde hareketlenmektedir. İçsel olarak sağlanan merak, 
başarı, fayda sağlamak ve paylaşma ihtiyacı, dışsal olarak sağlanan tanınma, 
önemsenme, güç motivasyon biçimleri güdülenmeyi etkiler. Bu motivasyonlar ile 
güdülenen birey sosyal medya kullanıcısı olmak ya da mevcut kullanıcı 
deneyimlerini artırmak için harekete geçerler. Özenme ve güdülenme, haberin 
paylaşımında ve haber içerikleri ile paralel hatta haber tarzına göre inşa edilen 
dijital kimlikte de ön plana çıkmaktadır. Kullanıcı inşa etmek istediği ya da inşa 
etmiş olduğu dijital kimlik özelliğine göre haber biçimlerini, içeriklerini, 
kaynaklarını seçer ve paylaşımda bulunur, bir başka kullanıcı ise yapılan haber 
paylaşımını  beğenerek kopyalar ve paylaşımda bulunur. Kullanıcı bu şekilde kendi 
tüketim nesnesini oluşturur ve tüketim alışkanlıklarını kendisi yaratır. Buna 
kullanıcı yönelimli içerik (User-Driven Content) denir. İnternet ortamında 
yaratılan içeriklerin kendisine ait bir izleyici kitlesi vardır ve bu izleyici kitlesi çok 
çeşitli içeriklerden kendisine uygun olanları seçer ve kullanır. Bu kitleler kendi 
ürettiklerini ya da başkalarından kopyaladıkları içerikleri birbirlerine servis 
etmektedirler. Kullanıcılar bir şeyler paylaşmaya kesin isteklidirler. Bu çaba 
kullanıcının varlığını ve inşa ettiği dijital kimliğini sürdürmesini için gereklidir. 

Bireyin kendini yazınsal ifade etmesi ve yaşantısını aleniyete kavuşturmasını 
sağlayan sosyal medyalar, geleneksel kitle iletişim araçlarının ortaya çıkardığı 
toplum yapısını bütünüyle değişime uğratmıştır. Yapılan her iki çalışmanın 
rakamsal farklılıklarını ve sonuçlardaki sapmaları sağlayan da bu medyaların 
kullanım yaygınlığındaki değişimdir.  

Haberin okunma mecrasındaki kayma, internetten haber akışlarının yayınlanmasından 

itibaren başlamıştır. İlk zamanlarında haberin internete bağlı bir bilgisayardan okunması 

alışkanlığı edinilirken, günlük basılı gazete okuma alışkanlığı devam etmiştir. 2007 

tarihli araştırmaya göre, katılımcıların %58.2’ si haftanın 7 gününde de günlük basılı 

gazete okumaktadır. 2007’den bugüne kadar geçen sürede mobil cihazlar üzerinden 

internete girebilmenin kolaylaşması, bireylere düşen internet maliyetlerinin azalması,  

mobil cihazlardaki çeşitliliğin artması ve mobil cihaza sahip olmanın mali açıdan 

kolaylaşması bireylerin internete bağımlı bir yaşam sürmesi üzerinde etkili olmuştur ve 

günlük basılı gazete okuma alışkanlıkları değiştiği 2017 tarihli araştırmada görülmüştür. 

Sosyal medya hesaplarından e-gazete manşetleri ya da günlük ya da arşiv haber 

paylaşımları ile haber alma ihtiyacı konusunda doyuma ulaşan katılımcılar %80’lik bir 

kesimi oluşturmuştur. Katılımcıların %40’ı mobil cihazlarındaki haber 

uygulamalarından haber takibi yapmayı tercih ettiği saptanmıştır. Araştırma sonuçlarına 

göre en az 32 kişi haber akışlarını sosyal medya ve mobil haber uygulamaları üzerinden 

almaktadır. Sayısallaşmış haber yayını ile geleneksel haber yayını biçimsel olarak 

birbirinden farklılık göstermektedir. Geleneksel kitle iletişim araçlarından olan gazete 

ve dergi gibi basılı yayınlarda okuma biçimi çoğunlukla doğrusal ve sayfalar arasında 

geçiş şeklindedir. Ayrıca okuma alışkanlığı zaman ve mekâna bağımlıdır. Bunun yanı 

sıra belli bir ebadı olduğu için taşınması açısından çanta gibi taşıyıcılara ihtiyaç duyar. 

Oysa ki zaman ve mekândan bağımsız olarak kolayca taşınabilen, internete bağlantısı 

olan mobil cihazlar vasıtasıyla bilgiye ve güncel haberlere ulaşmada kolaylık 



Journal of Current Researches on Social Sciences, 2017, 7 (4), 25-38.  37 

 

sağlanmaktadır. Mobil cihazlar üzerinden yapılan okuma biçimi geleneksele göre 

doğrusal değil, parçalıdır. E-gazete içerisindeki bir haberin seçilerek, o habere ilişkin 

sayfasına giderek okuma yapılır ve sayfa içerisindeki haber ile alakalı ya da benzer 

haberlere olan bağlantılar sayesinde okuma biçimi gezinme biçimine dönüşmektedir. 

Haber akışlarının e-gazete ya da haber portallarından sosyal medya ile paylaşıma açık 

olması sayesinde, okur ilgisini çeken bir haberi sosyal medya hesabından paylaşabilir ve 

haber okuma alışkanlığı sosyal medyadan paylaşılanları okumakla sınırlı olan okurlar 

ise; bu paylaşımla bölüklü bir okuma biçimini sağlamış olmaktadırlar.  

Öte yandan basılı gazete ilgi alanlarına göre taranır ve okunur,  ya da bütünü gün 

içerisinde okunur, ancak, mobil teknolojilerin kazandırdığı yeni alışkanlık bir egazete ya 

da haber portalından paylaşılan tek haberin, arkadaş ya da takip edilen bireyin paylaşımı 

üzerine okunması şekline bürünmüştür. Yapılan 2017 tarihli çalışmada da katılımcıların 

%55’i ve %22.5’ i sosyal medyadan edindikleri haber parçalarının kendileri için yeterli 

olduğunu ifade etmişlerdir. 2009 tarihli araştırmaya göre; haberin güvenirliğini, haberin 

kaynağı ve kaynağın sahip olduğu künye belirlemektedir. 2017 yılına bakıldığında ise 

haberin kaynağı ve haberin kendisinden çok paylaşan kişiye duyulan güven haberin 

paylaşılmasına ve güvenilmesine zemin hazırlamaktadır. Haberin güvenirliğindeki ve 

paylaşımındaki esas inanç konusu haberin nereden geldiği, yani haberi yazan kaynağın 

kendisi değil paylaş butonuna son dokunanın kim olduğu önem kazanmaktadır. 
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