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ÖZ 

KULLANIMLAR VE DOYUMLAR ÖLÇEĞİNDE SURVİVOR 

PROGRAMININ İZLEYİCİ TEMELLİ ARAŞTIRMASI 

Esma Karadağ 

Yüksek Lisans Tezi 

Radyo, Televizyon ve Sinema Anabilim Dalı 

Radyo, Televizyon ve Sinema Yüksek Lisans Programı 

Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Gülçin Çakıcı Öztürk 

Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019 

Bu çalışma, Kullanımlar ve Doyumlar Kuramı çerçevesinde Vakıf Üniversiteleri 

ve Devlet Üniversiteleri evreninde 18-25 yaş arası öğrencilerin Survivor programını 

izleme alışkanlıklarını araştırmayı planlamaktadır. Nicel veri toplama tekniklerinden 

olan anket yöntemi, Vakıf Üniversiteleri evreninde Maltepe Üniversitesi örneklemi ve 

Devlet Üniversiteleri evreninde Atatürk Üniversitesi örneklemini temsil eden 231 kişi 

üzerinde uygulanmıştır. 231 kişiden elde edilen veriler, SPSS programına girilerek 

çeşitli betimsel istatistikler yapılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Kullanımlar ve Doyumlar Kuramı, Survivor, Televizyon, 

Televizyonda Anlatım Türleri. 
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ABSTRACT 

AUDIENCE-BASED RESEARCH OF THE SURVIVOR 

PROGRAMME IN THE USE AND SATISFACTION SCALE 

Esma Karadağ 

Master Thesis 

Department of Radio, Television and Cinema 

Radio, Television and Cinema Programme 

Advisor: Asst. Prof. Dr. Gülçin Çakıcı Öztürk 

Maltepe University, Graduate School of Social Sciences, 2019 

This work aims to investigate the habits of 18 to 25 year old students to watch 

TV Show Survivor in the Private Universities and State Universities within the scale of 

Uses and Staiety Theories. The survey method, whick is one of the quantitative data 

collection techniques, was applied to 231 individuals representing Maltepe University 

as a Private University and Atatürk University as a State University. Data obtained from 

231 individuals were entered into SPSS program and various descriptive statistics were 

made. 

Keywords: Uses and Satisfaction Theory, Survivor, types of narration on television, 

Survey. 
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BÖLÜM 1.GİRİŞ 

 

Kitle iletişim araçlarının gelişimine baktığımız zaman, geleneksel medyadan 

sınırlı kalmayıp yeni medya araçları ile farklı boyutlara yöneldiğini görüyoruz. 

Günümüzde, internetin yaygın kullanımı ve sosyal medyanın gücü ile bilgi akışı çok 

daha hızlı ve verimli bir şekilde sağlanmıştır. 2000'lerde popüler kültürün 

küreselleşmeye yaptığı katkılara ek olarak, internet, ulusun devrimci hareketlerinde 

örgütlenmelerine ve kitleleri hareket halindeki diğer kitle iletişim araçlarının aksine 

hızlı yayın verebiliyor olmasıyla olaylar hareket halindeyken ileterek farklı girişimlere 

neden olmuştur. 

Televizyonun, diğer kitle iletişim araçlarından farklı olarak en çok kullanılan 

kitle iletişim aracı olduğu bilinmekte ve aracın özellikleri yanında bilgilendirme, 

eğlendirme, keyif alma gibi farklı işlevleri de yerine getirmektedir. Başlıca televizyon 

programları arasında haber bültenleri, haber programları, kültür-sanat programları, 

müzik programları, diziler, çocuk programları, belgeseller, kadın programları ve 

yarışma programları yer almaktadır.  

Genel olarak, iletişim çalışmalarını üç dönemde incelemek mümkündür. 

Bu araştırmalar güçlü etkiler, sınırlı etkiler ve etkiler dönemi olarak adlandırılır.  

Güçlü etkiler (1900-1930), kitle iletişim araçlarının istediği görüş ve düşünceleri 

izlerkitleye benimsetebileceğini, kitle iletişim araçlarının izlerkitle üzerinde oldukça 

etkili olduğunun savunulduğu bir dönemdir. Sınırlı etkiler dönemi (1930-1960) ise, kitle 

iletişim araçlarının izlerkitle üzerinde sınırlı ve dolaylı etkileri olduğunu ortaya koyan 

araştırmaların yapıldığı bir dönemdir. Etkiler dönemi (1960-.....), kitle iletişim 

araçlarının bağımsız olarak izlerkitle üzerinde etkiler oluşturmadığını, bu durumun 

anlaşılabilmesi için toplumsal yapının, kültür ve inanç sisteminin önemli olduğunu 

belirtmektedir (McQuail, 1983: 48-51; McQuail, 1994: 264-268; Türkoglu, 2004: 102-

104). 
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1.1 Araştırmanın Problemi 

Kullanımlar ve Doyumlar Yaklaşımının çıkış noktası olan kitle iletişim 

araçlarının halka ne yaptığına değil, halkın bu araçlarla ne yaptığına dikkat edilmesi 

gerektiği görüşü, 1959 yılında Katz tarafından ortaya atılmıştır. Bu görüşlerle birlikte 

iletişim alanında artık göndericinin egemenliği bitmiş izleyici kitlenin egemenliği 

başlamıştır (Alemdar ve Erdoğan, 2002: 187). Gereksinimlerin karşılanması sürecinde 

farklı toplumsal ve kişisel yapılar, farklı etkileşimler ortaya çıkarmakta ve farklı doyum 

arayışlarına neden olmaktadır. Bu farklılaşma iletişim araçlarını farklı şekillerde ve 

farklı nedenlerle kullanmaya sebep olmaktadır (Alemdar ve Erdoğan, 2002: 190). 

Gurevitch ve Haas (1973) kitle iletişim araçlarını bireylerin kendilerini 

başkalarıyla ilişkilendirmesi ya da ilişkilendirmemesi olarak tanımlamışlar ve 

literatürdeki kitle iletişim araçlarının sosyal ve psikolojik işlevlerini de göz önünde 

bulundurarak bireylerin kitle iletişimini kullanmalarını bazı ihtiyaçlara bağlamışlardır 

(Severin ve Tankard, 2001: 296): 

1. Duygusal Gereksinimler; Duygusal, zevk ya da haz alma, estetik deneyim elde 

etme. 

2. Bilişsel Gereksinimler; Bilgi elde etme, deneyim ve anlama.  

3. Gerilim Çözücü Gereksinimler; Bir şeylerden kaçmak, yönünü değiştirmek, 

kendini oyalamak vb.  

4. Sosyal Bütünleşme Gereksinimleri; Aile, arkadaşlar ve diğerleri ile ilişkilerin 

güçlendirilmesi.  

5. Kişisel Bütünleşme Gereksinimleri; Toplumda yer etme, güven sağlama, statü 

oluşturma vb.  

Kişilerin bireysel ve toplumsal gereksinimlerini karşılamakta kullandıkları 

kişisel ve çevresel olanaklar olmadığı ya da yetersiz olduğu zaman bireyler bu 

gereksinimlerini farklı yollarla gidermeye çalışmaktadırlar  

Bu çalışmanın problemi rayting sonuçlarına göre prime time kuşağında en çok 

izlenen Survivor 2018 programı ile üniversite çağı genç nüfusun, program üzerinden 

aldığı haz ve doyum arayışını incelemektir. Zorlu doğa koşullarındaki mücadeleyi 
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anlatan program ile genç izleyicinin kendini özdeşleştirip, gereksinimlerini karşılayıp 

karşılamadığı noktasında kullanımlar ve doyumlar kuramı üzerinden inceleme 

yapılacaktır. 

 

1.3 Araştırmanın Amacı 

Bu çalışmayla amaçlanan kullanımlar ve doyumlar kuramı çatısında incelenecek 

olan, reyting sıralamasında prime time kuşağında ilk sıraya yerleşen ve realty program 

türü olan Survivor 2018 programının Türkiye’deki tüm üniversiteler evreninde Atatürk 

Üniversitesi ve Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi örneklemi çerçevesinde 

üniversite çağı genç kitlenin programı izleme sebepleridir. Programdan alınan hazlar ve 

doyumlar ölçülecektir. Ayrıca Kullanımlar ve Doyumlar Kuramının günümüzde hala 

geçerliliğini koruyup korumadığı da tartışılacaktır. Çıkan sonuçlar iki üniversite 

örnekleminde karşılaştırılacaktır. Bu amaç için şu sorulara cevap aranacaktır; 

1. Survivor 2018 programı izleyenlerin üniversiteleri, gelir düzeyleri, cinsiyetleri 

nelerdir? 

2. Yaşadıkları yerde televizyon sahiplik durumları ve günlük televizyon tüketme 

süreleri nelerdir? 

3. Televizyon tüketmede sosyal çevreleri etkili mi? Etkili ise hangi sosyal grup 

etkilidir? 

4. Survivor 2018 programını izliyor musunuz? İzleyenler programı ne sıklıkla takip 

ediyor ve izleme sebepleri nelerdir? 

5. Survivor 2018 programı izlenilirken hangi haz ve doyumlara ulaşılıyor? Ulaşılan 

doyum günlük hayattaki tatmin gereksinimlerini karşılıyor mu ? 
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BÖLÜM 2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

2.1. Kullanımlar ve Doyumlar Yaklaşımı 

Kullanımlar ve Doyumlar kuramından ilk bahseden akademisyen Elihu Katz’dır. 

1956 dan bu yana Chicago Üniversitesi’nde toplumbilim dersleri veren E. Katz, iletişim 

araçlarının insanlar üstündeki etkisini incelemiştir Elihu Katz ile birlikte; Herzog 

(1944), Schramm (1954) ve Maslow’un (1970) ilk temellerini attığı Kullanımlar ve 

Doyumlar yaklaşımına; daha sonra Blumler, Katz ve McQuail tarafından katkı 

sağlanmıştır. Radyo dinleyicilerinin incelenmesi ile kendini gösteren bu yaklaşım, daha 

sonra televizyon izleyicileri ve günümüzde internet kullanıcılarının incelenmesine kadar 

sürmüştür. ve özünde, kitle toplumu kuramlarının ve etki araştırmalarının aksine medya 

tüketicisinin aktif olduğunu ileri sürmektedir. Buna göre bireyler medyayı belirli 

amaçlara yönelik olarak, bazı ihtiyaçlarını giderme amacıyla, bilerek ve isteyerek 

kullanmaktadırlar. Bireyler kitle iletişim araçlarını bilgilenme ve eğitim, medya 

içeriklerinin sunduğu karakterlerle özdeşleşme, sosyal etkileşim, bir topluluğa aidiyet 

duygusu, gündelik yaşamın stresinden uzaklaşma veya basitçe eğlenme gibi çeşitli 

amaçlar doğrultusunda kullanabilmektedirler (Giddens. A. akt. Çizmeci. E, 2015, 

s.308).   

Dominick'e (2007) göre, kullanımlar ve doyumlar yaklaşımının işlevsel 

söylemini birkaç noktada açıklamak mümkündür. İlk olarak, kitlelerin çeşitli kitle 

iletişim araçlarıyla etkileşimde aktif rol aldıkları söylenebilir. Öte yandan kitle iletişim 

araçları, tatmin edici başka yollarla rekabet halindedir. Örneğin bir öğlen uykusu, bir 

bardak içecek, sosyal yardımlara duyulan ihtiyaç, bir kulüp etkinliğine katılma, futbol 

oynama gibi… (Dominick akt Küçükkurt m, Hazar m, Çetin m, topbaş h. 2009, s.39). 

Kullanım ve Doyumlar Yaklaşımı, aktif ve pasif kullanıcılar arasındaki farkın 

belirlenmesinde önemli bir adım atmış ve kitle iletişim araçlarının hangi ihtiyaçların 

karşılandığını sınıflandırmayı mümkün kılmıştır. Katz, Blumler ve Gurevitch, kullanım 

ve Doyumlar Yaklaşımı'nın tek bir kurama bağlanma olarak ortak bir yönelime sahip 



5 

 

olmadığını, ancak diğer bilimlerdeki çeşitli kuramsal gelişmeleri içerdiğini iddia 

etmiştir. Bu yaklaşım, sosyolojideki işlevselci yapıya, psikolojide içgüdüsel yapıya 

atfedilebilir. Örneğin, Wright, McQuail, Katz ve Haas çalışmalarını işlevsel bir temel 

olarak Kullanımlar ve Doyumlar Yaklaşımı üzerine oturtmuşlardır (Erdoğan ve 

Alemdar, 2010: s.155). 

Kullanım ve doyumlar teorisinin çıkış noktası, insanların ihtiyaçlarını tatmin 

etme ve yerine getirme fikridir. Ayrıca, kitle iletişim araçları, tatmin anlamında 

kullanılan araçlardan biri olarak kabul edilmektedir. İnsanlar bu kitle iletişim araçları ve 

ürünleri arasından belirli programları seçerek gereksinimlerini karşılamaktadır. 

Kullanım ve Doyumları yaklaşımı iletişim sürecinde ana oyuncu pozisyonuna izleyiciyi 

koyarken, egemen olan iletişim sürecindeki "gönderici-mesajı-alıcı" kavramını da 

değiştiren bir yaklaşımdır. Kullanımlar ve doyumlar kuramı, halkın kitle iletişim 

araçlarıyla ne yapacağı sorusuna odaklanmakta ve izleyicinin iletişim sürecinde aktif 

olduğunu ortaya koymaktadır. Etki araştırmaları, izleyici üzerinde kitle iletişim 

araçlarının etkilerini incelerken iletişim sürecini ifade etmede yetersiz kaldığı için 

izleyici aktif bir konumda değerlendiren Kullanımlar ve Doyumlar kuramı kendini 

göstermiştir. Ayrıca Kitle iletişim araçlarının izleyici üzerindeki etkilerini tek yönlü ve 

dikey olarak değerlendiren “etki-tepki” modeli yerine interaktif ve iki yönlü akış modeli 

kullanılmıştır (Toker, 2016:  s.25).  

Kullanım ve Doyumlar teorisi hakkında bazı eleştiriler olmuştur. Teori, bireysel 

bakış açısından ihtiyaçlara ve tatminlere yaklaşmadığı için eleştirilmiştir. Bu teori de 

eleştirilmiştir, çünkü eleştiri kavramı gereği psikolojik bir anlayışa bağlıdır ve sosyal 

yapıyı ve medyayı dikkate almamaktadır. Bu eleştiriye Cevap ise Rubin ve Windahl'den 

gelmiştir (1986). Rubin ve Windahl (1986) bağımlılık teorisi ile kullanım teorisini ve 

doyumlarını sentezlemeyi önermişlerdir. Rubin ve Windahl'in (1986) kullandığı ve 

bağımlılık modelinin, sosyal sistemdeki bireylerin ihtiyaçlarını şekillendiren 

konumlarını belirlemiştir ( akt. Alikılıç, Gülay, Binbir,  2013, s.43).   

Kullanım ve Doyumlar yaklaşımı, izleyicilere, ihtiyaç ve ihtiyaçlarına göre 

iletişim ve içerik araçlarını seçmelerini ve kısa bir süre “aktif seyirci” olarak kendi 

etkilerini aradıkları görüşünü ortaya koymuştur. Buna göre, insanlar basitçe hareket 

etmek yerine çevrelerini etkileyen aktif ajanlar olarak kabul edilirler. Bu ajanlar, 
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olayları seçme yolları arasında uygun seçimler yapma gücüne sahiptir. İletişim alanında, 

bir kişi kendi bilgilerinin yaratıcısıdır. Burada "bilgi", zaman ve mekânda hareket 

ederken kişinin yaşamının anlamı olarak tanımlanır. Kitle iletişim araçları, dünyanın 

izlediği "mercekler" olarak görülebilir. Bu merceklerle (iletişim araçlarıyla), insanlar 

dünya hakkında kendi özel anlamlarına sahiptir. Bu yaklaşım, örneğin, çocukluktan 

gençliğe ve oradan da yaşa kadar uzanan bir kişinin ihtiyaçları ve kapasiteleri açısından 

politik sosyalleşmeyle ilgilidir (Erdoğan ve Alemdar, 2002, s.188). 

Blumler ve Katz, medyanın doyuma ulaştırdığı gereksinimlerin toplumsal 

kökenlerinin bulunduğunu vurgulamaktadırlar. Araştırmacılara göre kullanımlar ve 

doyumlar çalışmalarının temelleri şu şekildedir (Fiske, 1996, s.199):  

1. İzleyici etkindir. Medyanın yayınladıklarına karşı edilgen değildir. Bu içerikleri 

seçerek alır.  

2. İzleyici kendi gereksinimlerine en iyi doyumu sağlayacak medyayı ve programı 

özgürce seçer. Medya yapımcısı programın kullanım biçimlerinin farkında 

olmayabilir ve farklı izleyiciler aynı programı farklı gereksinimleri gidermek 

amacıyla kullanabilirler. 

Bu yaklaşıma göre, medya gündelik hayatın ihtiyaçlarını gidermek için çeşitli 

yollardan sadece bir tanesidir. Ek olarak, medya tüketiminin belirli beklentileri 

karşılayacak sonuçları her zaman istenen Doyumlarla sınırlı olmayabilir. Örneğin, 

ihtiyaç duyulan medya tüketimi, yeni medyanın kullanımında sıkça görülen 

bağımlılıklarla sonuçlanabilir. (Çizmeci, 2015, s.309). 

Bu alandaki araştırmacılar doyumları sınıflarken farklı terimler veya kategoriler 

kullanmasına rağmen, hepsi arasında belirli bir benzerlik vardır. Bu yaklaşımı 

geliştirirken, Katz ve Blumler önemli bir rol oynamaktadır. Katz ve Blumler, bireylerin 

ihtiyaçları ve medyanın aktif kullanımı alanında araştırma yaparak alanın gelişimine 

katkı sağlamıştır. (Güngör akt. Üçer,2016, s.5) McQuail, Blumler ve Brown 1972'de 

televizyon izleyicilerine yönelik araştırmalarla Kullanım ve Doyumlar yaklaşımının 

gelişmesine katkıda bulunmuştur. Örneğin, televizyon izleme nedenlerini belirlerken, 

dört temel tatmin edici özelliği tespit etmişlerdir: kişisel takdir, sosyal etkileşim, 
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heyecan ve eğitim. Yarışma programlarının takipçileri işçi sınıfı üyeleriydi ve 

kendilerine ilgi duydukları ihtiyaçtan duydukları Doyumları dile getirirken, komşuları 

arasında çok yakın arkadaş olan girişimciler, bu programların televizyon programlarının 

izlenmesinin ve dolayısıyla sosyal etkileşimin sağlanmasının ana sebebi olduğunu dile 

getirdiler. Araştırmacılar, çalışmayan işçi sınıfı çalışanlarının heyecan ihtiyaçlarını 

karşılamak için medya kullandıklarını, okuldan erken ayrılanların ise eğitim 

ihtiyaçlarını karşılayan programların izlenmesinin sonucu olduğunu belirttiler. (fiske 

akt. Üçer, 2016, s.5 Bundan da anlaşıldığı üzere izleyiciler, kendi eksikliklerinin 

olduğunu hissederek kendi ihtiyaçlarını ortaya koyuyor ve televizyon aracılığıyla 

televizyon ile ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmaktadırlar (Üçer, 2016, s.5).  

Kullanımlar ve Doyumlar yaklaşımının alternatifi olarak görülen Gerbner’in 

“ekme” kuramı da insanların kitle iletişim araçları ile belli ihtiyaçlarını karşılamak ve 

tatmin hissine ulaşmak amacıyla fayda sağladığını belirtmiştir. İnsanlar ise doyuma 

ulaşmak için kitle iletişim araçlarından kendilerine uygun olan programları seçerler. 

Bunun sonucunda ise gereksinimleri giderilir ve stres ya da gerginlik azalır. (Tekinalp 

ve Uzun, 2009: 116) 

Kullanımlar ve doyumlar yaklaşımı kitle İletişim araçlarının izleyicilere ve 

bireylere sağladığı doyumları ve kullanım amaçlarını şu şekilde sıralar: Günlük 

yaşantının stresinden kurtulmak; Dünyada olanlar hakkında haberdar olmak; zamanı 

tüketmek ya da vakit geçirmek; diğer insanlarla konuşacak şeyler bulmak; dinlenmek; 

yaşanılan zamandan geride kalmamak (Erdoğan ve Alemdar, 1990: 111)  

Kullanım ve Doyumlar teorisine getirilen bir başka eleştiri de medya 

sektöründeki hegemonya sorunudur. İnsanların istedikleri ortamı tercih ettiklerini ve 

istedikleri yorumu ve çıkarımı yaptıklarını iddia etmek gerçekleri yansıtmaz. Medyada 

yaşanan hegemonya problemini gündeme getiren araştırmacılara göre, kitle iletişim 

araçları tarafından yayılan mesajlar, dünya görüşünü ve baskın kültür sisteminin 

retoriğini güçlendirmeye eğilimlidir ve insanların kendilerini bu mesajların aktardığı 

anlamlardan uzak tutmaları zordur (Severin ve Tankard akt. Alikılıç, Gülay, Binbir,  

2013, s.43). 
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Katz, Blumler ve Gurevitch, kitle iletişim araçları kullanımlarının ve tek bir 

teoriye bağlanma gibi gratifikasyonların ortak bir yöneliminin olmadığını belirtmiştir. 

Bu yaklaşımın, tek bir konuda özel, kendi kendini sınırlayan ve oldukça uzmanlaşmış 

bir iletişim yönteminden ziyade, diğer disiplinlerdeki çeşitli teorik gelişmeleri içerdiğini 

ileri sürmüşlerdir. Örneğin, Wright (1974) tarafından bu yaklaşım, sosyolojideki 

işlevselci teoriye, McGuire'ın (1974) psikoloji, Kleine, Miller ve Morrison'un (1974) 

kişilik kuramı ve Cazeneuve (1974) antropolojisi ve felsefesindeki motivasyon teorisine 

atfedilmiştir. Bütün bu "teoriler" argümanlarına rağmen, kullanım ve Doyumlar 

araştırmalarına yakından bakarsak, işlevselci yaklaşımın çeşitli düzeylerdeki 

yansımalarını görürüz. Kullanımlar ve Doyumlar yaklaşımı "baskın model" in 

(paradigma) kapsamına girer. Bu model, iletişim araçlarını ihtiyaç duyma ve gerilme 

süreci olarak görmektedir ve izleyicileri aktif, rasyonel, etkili ve seçici bireyler olarak 

görmektedir (Erdoğan ve Alemdar, 2010, s189). 

 

2.2. Kullanımlar ve Doyumlar Yaklaşımı Temelleri ve Tarihsel Gelişimi 

Yaklaşım, 1959'de Elihu Katz'ın sorusuyla başladı: “Medya insanlara ne yapar? 

Sorusu yerine, “Medya ile insanlar ne yapar?” sorusunun teorik temelini ortaya çıkardı. 

O güne kadar izleyici pasif olarak görülüyordu ve medya seyirciyi şekillendirmeye 

odaklanmıştı. Böylece, ilk kez izleyicinin medyayı kullandığı ve belirli bir tatmin 

sağladığı fikri gelişmeye başladı. (Küçükkurt, Hazar, Çetin, topbaş 2009, s.38 ). 1960’lı 

ve özellikle 1970’li yıllarda öncü konumunda olan Amerikan kitle iletişim araştırmaları 

dikkatini izleyici üzerine kaydırmaya, özellikle Katz, Blumler ve Gurevitch’in 1974 

yılındaki çalışmalarıyla aktif izleyicinin varlığı konusunu araştırmaya başladı (Hardt akt 

Küçükkurt, Hazar, Çetin, Topbaş, 2009, s38)  

Kullanımlar ve Doyumlar yaklaşımı “modern” ve “klasik” dönem olarak ikiye 

ayrılarak incelenebilir. Bu yaklaşıma baktığımızda Klasik dönem için Katz’ın 

yayınladığı makaleden çok önce, 1940’larda Uygulamalı Toplumsal Araştırmalar 

Bürosu (Bureau of Applied Social Research) tarafından New York’ta yapılan 

araştırmaları da kapsamaktadır. Burada yapılan çalışmalar örnek olarak soapopera ve 



9 

 

yarışma programlarını dinleyen izleyicilerden yola çıkarak dürtü tipolojilerine de neden 

olmuştur. (Lazarsfeld ve Stanton akt. Toker, 2016, s.26)   

Kullanımlar ve Doyumlarla ilgili bu çalışmaların yanında 1949’da Berelson’un 

New York’lu gazete okurlarından bir kişinin gazetenin greve girdiği süre içerisinde neyi 

özledikleriyle ilgili bir çalışması da bulunmaktadır. (McQuail ve Windahl akt. Toker, 

2016, s.26) Berelson (1949) bu çalışmasında insanlara neden gazete okuduklarını 

sormuştur ve insanların gazete okuma nedenlerini beş ana başlıkta toplamıştır. Bu 

başlıklara göre insanların gazete okuma nedenleri sırayla şöyledir: Enformasyon almak 

için okuma, toplumda saygınlık kazanmak için okuma, yaşamdaki gerginliklerden kaçış 

amaçlı okuma, günlük yaşam için bir araç olarak okuma, toplumsal bir bağlam için 

okumadır. Aktif medya kullanıcısının artık geleneksel medya kullanıcısından daha etkin 

bir hedef kitle üyesi olduğunu belirten araştırmacılara göre, kullanımlar ve doyumlar 

yaklaşımı yeni medyayı kullanan izleyiciler hakkında söyleyecek çok şeye sahiptir ve 

hepsinden önce kullanımlar ve doyumlar yaklaşımı aktif olarak bireyle doğrudan 

ilgilenmeye en fazla yoğunlaşan tek kuramsal alandır (Severin ve Tankard, 1994: 492-

493).  

1942-1944 yıllarında Paul F. Lazarsfeld ve Herta Herzog, radyo dinleyicilerinin 

ihtiyaçlarını karşılamak için hangi programları tercih ettiklerini araştırmışlardır. (Jensen 

ve Rosengren akt. Küçükkurt, Hazar, Çetin, Topbaş. 2009. S.38) 1949 yılında Berelson, 

bir gazete grevi sırasında izleyici reaksiyonları üzerine yapılmış klasik çalışmasında, bir 

gazetenin okurları için, kamusal işler hakkında bilgi ve yorum sağlama, günlük yaşamı 

sürdürmek için bir araç ve dinlenme kaynağı olma, sosyal prestij sağlama, sosyal kontak 

kurma, günlük törensel faaliyetlerin bir parçası olarak kullanılma vb. konularda 

fonksiyonlar gördüğünü ileri sürmüştür. (McQuail ve Windahl 1993: s.115)  

 

2.3. Kullanımlar ve Doyumlar Yaklaşımı Modelleri 

Bireylerin kişisel ihtiyaçlarını veya taleplerini karşılamak ve sosyal ilişkileri 

kullanmak yerleşik teorilerle bağlantılı kullanımlar ve doyumlar yaklaşımı, kitle iletişim 

sürecini ortaya çıkarmak için geliştirilen yaklaşımla aynıdır. İzleyiciyi aktif konuma 
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getiren şey, izleyicinin kendi seçimini araması, sorması, seçmesi ve oluşturmasıdır. 

Kullanım alanları ve tatmin edici yaklaşımlar için çalışma yapan araştırmacılar, 

medyayı tüketen ve medyayı kullanan bireylerin motivasyon artışı için neden televizyon 

programı izlediklerini, neden gazeteleri okuduklarını, okuma alışkanlıklarını ve neden 

sevilen bir diziyi takip etmeleri gerektiğinin cevabını görüyorlar. Burada ortaya çıkan 

şey; izleyici pozisyonundaki bireyin medyadan aldığı etki kendi seçiminin sonucudur ve 

bundan kendi sorumludur, yani kitle iletişim araçları bu durumdan sorumlu tutulamaz; 

çünkü izleyici, kendi isteğiyle başka bir kanal ve başka bir kaynak seçme özgürlüğüne 

sahiptir.  

McQuail ve Windahl Kullanım ve doyumlar araştırmalarını modern ve klasik 

döneme ayırarak incelemişlerdir. Modern döneme bakıldığında izleyici olan birey kitle 

iletişim araçlarının etkisini düşünmeden sorgulamadan anlamak ve kabul etmek isteyen 

bir kitle olarak araştırılmaya başlanmıştır. McQuail ve Windahl’ın Kullanımlar ve 

Doyumlar ile ilgili ortaya koyduğu model ise şu şekildedir: (akt. Yumlu, 2005, s. 168) 

 

Kitle 

iletişim 

araçlarını 

farklı 

izleme 

kalıplarına 

 

Yol açan 

kitle 

iletişim 
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n veya 

diğer 
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an 
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Oluşturan 

gereksinimleri

n 
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l ve 

psikolojik 

kaynakları 

vardır 

 

Bunlar 

gereksinim 

duyulan 

doyumlar ile 

 

Ve (çoğu kez 

amaçlanmayan) 

diğer sonuçlar 

ile son bulur 

Şekil 2.1 McQuail ve Windahl Kullanımlar ve Doyumlar Modeli 

Kullanımlar ve doyumlar yaklaşımı hakkında başka bir model ise Karl Eric 

Rosengren‟in ortaya attığı modeldir. Bu model Kullanımlar ve Doyumlar yaklaşımının 

temel düşüncesini daha detaylı açıklamıştır. Geliştirilen bu model bireyin 

“gereksinimleri” ile başlar. Bu modelde gereksinimler önemli bir yere sahip olup 

gereksinimlerin eyleme dönüşebilmesi için öncelikle sorun olarak görülmesi ve ayrıca 

bu soruna yönelik çözümlerin de neler ve nasıl olabileceğinin de belirtilmesi gerektiği 

ön plana çıkar. Başkaca değinilen diğer önemli bir durum ise, ihtiyaçların hayata 

geçirilmesinde ve gerçekleştirilmesinde sosyal yapının özellikleri ile bireylerin 
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özellikleri ve niteliklerinin biçimlendirici rolünün olmasıdır. Bu süreç içerisinde ortaya 

çıkan sorunların belirlenmesi ve mevcut çözümler daha sonra kitle iletişim araçlarını ve 

diğer davranış şekillerini kullanmak üzere bireylerde motivasyonlara yol açar. Sonuç 

olarak ilk başta var olan ihtiyaç ya da gereksinimler tatmin edilerek izleyici bir doyuma 

ulaşır (Rosengren akt. Yumlu, 2005, s.169).  

 

Şekil 2.2 Rosengren’in Kullanım ve doyum araştırması için paradigma 

Rosengren'in bu yaklaşımı, bireylerin Kullanımları ve Doyumlarında belirlenen 

modellerde bireyin ihtiyaçlarını anahtar nokta olarak ortaya koymaktadır. Bu modelde, 

Maslow ihtiyaçların hiyerarşisine atıfta bulunur ve temel psikolojik ve güvenlik 

ihtiyacına göre yüksek arkadaşlık, sevgi ve kabul gibi ihtiyaçlar ile Kullanım ve 

Doyumlar yaklaşımına bağlı olduğunu belirtir. Doyumlar kavramı incelendiğinde, 

"tatmin beklentisi" ve "Doyumlar" kavramları da literatürde yer almaktadır. Bireylerin 

sosyolojik, psikolojik ya da kültürel gereksinimlerine göre seçim yapmak için kitle 

iletişim araçlarının tatmin edici beklenti ya da ifade etme arayışı, tercih edilen medyanın 

içeriğinin tükenmesi sonucunda elde edilen doyumlardır. (Özakgün, 1995,s.87-88).  
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2.4. Kullanımlar ve Doyumlar Yaklaşımı Varsayımları 

Kullanımlar ve Doyumlar yaklaşımlarını kullanan çalışmalarda birtakım sorunlar 

ortaya çıkmıştır. Bu problemler teorik ve yöntemsel olarak kendini göstermiştir. Bu 

yaklaşım, izleyicilerin iletişim sürecinde aktif, titiz ve seçici oldukları hipotezine 

dayanır. Ancak, programların yapım aşamalarında bireylerin aktif olduğu düşünülürken 

programların içeriğinin oluşturulduğu süreçte aktif olamamaları bu yaklaşımda 

eleştirilerin temelini oluşturmuştur. Aynı şekilde, kitle iletişim araçlarının hakimiyetini 

elinde bulunduranların ve bu araçları denetleyenlerin üretim ve dağıtım noktalarında bu 

gücü tek elde tutanların bu sayede egemen söylemi de kendilerinin sağladığı ileri 

sürülmüştür (Işık, 2002, s.61). 

Bahsedilen bir başka çalışmada ise Kullanımlar ve Doyumlar yaklaşımının 

temellendiği varsayımlar Şu Şekilde sıralanmıştır ( Fiske, 1996, s.199-200)  

1. İzleyici etkindir. Medyanın yayınladığı her Şeyin edilgin alıcısı değildir. 

Program içeriğini seçer ve kullanır.  

2. İzleyiciler kendi gereksinimlerine en iyi doyumu sağlayacak medyayı ve 

programları özgürce seçerler. Medya yapımcısı programın kullanım biçimlerinin 

farkında olmayabilir ve farklı izleyiciler aynı programı farklı gereksinimlerini 

gidermek için kullanabilirler.  

3. Medya doyumun tek kaynağı değildir. Tatile gitmek, spor yapmak, dans etmek 

gibi aktivitelerde tıpkı medyanın kullanıldığı gibi kullanılmaktadır.  

4. İnsanlar belli durumlarda kendi çıkarlarının ve güdülerinin farkındadırlar ya da 

farkında olmaları sağlanabilir (ki bu yaklaşımın eleştirilerde en zayıf noktası 

budur).  

5. Medyanın kültürel önemi konusundaki değer yargıları göz ardı edilmemelidir. 

Cross roads dizisinin saçma sapan bir dizi olduğunu söylemek gereksizdir. Eğer 

yedi milyon insanın gereksinimlerine yanıt veriyorsa yararlıdır ve bu dizinin 

yüksek kültür estetiğine saldırması gerçeği de önemli değildir. 

Papacharissi ve Mendelson’a göre, kullanımlar ve doyumlar yaklaşımının 

varsayımı bireylerin gereksinimlerini ve isteklerini karşılamak için medya içeriklerini 

ve seçtikleri programları ilgilendirirken bireylerin kitle iletişimi anlamında araçları nasıl 
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kullandıklarını araştıran sosyolojik ve psikolojik bir yaklaşımdır. Rubin’e göre, 

günümüzdeki çağdaş kullanımlar ve doyumlar araştırmaları beş temel varsayıma 

dayanmaktadır. (akt. Toker, 2016, s.39)  

a) İletişim eylemi, medya içerik seçimi ve kullanımını içerecek şekilde hedef 

odaklıdır, niyet içerir ve motive etmeye yönlendirir,  

b) Bireyler kendilerinde duydukları ihtiyaçlarını gidermek ve doyuma ulaşmak için 

iletişim araçları üzerinde tercih haklarını ve inisiyatiflerini kullanırlar,  

c) İletişim araçları bireyler üzerinde sosyal ve psikolojik etkiler nedeniyle 

insanların iletişim davranışlarının birbiriyle uyum halinde olmasına neden olur,  

d) Medya bireylerin ihtiyaçları tatmin etmek için diğer iletişim şekillerinin seçimi 

ve kullanımı noktasında rekabet halindedir,  

e) Genellikle insanlar ilişkilerde medyadan daha etkili konumdadırlar 

 

2.5. Kullanımlar Ve Doyumlar Yaklaşımının Temel Kavramları 

2.5.1. Aktif İzler Kitle Kavramı 

Televizyon izleme, çok farklı niteliklere sahip karmaşık bir süreçtir ve bu 

nedenle, bu sürecin değerlendirilme şekli, 'İzler kitle araştırması' adlı bir çalışma 

alanının ortaya çıkmasına dayanmaktadır (Özçetin, 2010, s.11). Kullanım ve Doyumlar 

yaklaşımları ile birlikte kitle iletişim alanının perspektifi de değişime uğradı. Artık pasif 

olan kitle yerini aktif sorgulayan bir kitleye bırakmıştır. Yani bu yaklaşımla kitle 

iletişim araçlarını kullanan alıcı hedefe bu araçların ne yaptığı değil tersine izleyici, 

alıcının yani insanların bu kitle iletişim araçlarına ne yaptığı sorusuna odaklanmıştır 

(Gökçe, 1993, s.108).  

Medya tüketimi ile ilgili olarak, bireyler pasif tüketiciler olarak görülmemelidir. 

Kullanım ve doyum yaklaşımının “insanlar kitle iletişim araçları ile ne yapar?” sorusu, 

bireylerin kitle iletişim araçları karşısında düşünüldüğü kadar edilgen olmadığının 

göstergesidir. (Demir, 2008, s.422). 

Aktif İzler Kitle Kavramı Kullanımlar ve Doyumlar yaklaşımında izleyicilerin 

gereksinimlerine göre iletişim araçlarını ve içeriklerini seçtiklerini ve kendi etkilerini 
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kendileri aradığı görüşünü, “aktif izleyici” savını geliştirmiştir. Aktif izleyici savında, 

belirli doyumlara ulaşmak isteyen bireyin bu doyumlarını en iyi şekilde tatmin 

edeceğine inandığı iletişim araçlarına yöneleceği varsayılır. Bireylerin farklı doyumları 

vardır ve her bir birey bu doyumlara ulaşmak için kendine göre seçim yaparak 

doyumlarına en iyi şekilde ulaşmasını sağlayacak iletişim aracına yönelir (Erdoğan ve 

Alemdar, 2005, s188)  

2.5.2. Aranan Doyum Kavramı 

Kişiler, kendi ihtiyaçlarını karşılamak için iletişim araçlarını kullanırlar, belirli 

bir tatmin aradıklarını gösterir (Erdoğan ve Alemdar, 2010). Erdoğan ve Alemdar'ın 

belirttiği gibi, bireyler ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli kitle iletişim araçları 

kullanmaktadır. Bu noktada, kitlesinin hangi ihtiyaçlarının, kullanım ve Doyumlar 

kapsamında aktif olarak kabul edilen yollardan karşılandığına karar vermek için 

araştırmalar yapılmıştır. Örneğin, bireylerin televizyon izledikleri sorusu araştırmacılar 

tarafından araştırıldı ve izleyicilerin belirli ihtiyaçları karşılamak ya da bir fayda 

sağlamak için televizyon izledikleri sonucuna varıldı. McQuail ve meslektaşlarının 

yürüttüğü çalışmalar sonucunda, kullanım ve Doyumlar yaklaşımının önde gelen 

isimlerinden biri, televizyonun aktif izleyicilerinin ihtiyaçları aşağıdaki gibi 

sınıflandırılmıştır (Mutlu, 1999: 81-85):  

 Oyalanma, kaçış; günlük hayatın sıkıntılarından uzaklaşmak, eğlenme,  

 Kişisel ilişkiler; televizyon sayesinde başkalarıyla ilişki kurmak, yalnızlık 

duygusunun hafiflemesi.  

 Kişisel kimlik; Program içeriğiyle izleyicinin kendi yasamı arasında bağ 

kurması, olası sorunlarla ilgili bilgi edinme ve var olan değerlerin pekiştirilmesi. 

 Gözetim altına alma, dünya olaylarından haberdar olma, bilgilenme. 

Kullanım ve Doyumlar yaklaşımında, medya içerikleri bireylerin psikolojik 

tatmin aracı olarak hareket eder, onları eğlendirir ve medya kullanımı boş zaman 

aktivitelerinin başındadır. Çünkü medya içeriği hem grup hem de bireysel olarak 

tüketilebilmekte ve her iki durumda da tatmin edilebilmektedir (Çakır, 2005,s.42). Her 

birey hem haber bültenlerini hem de rekabet programlarını hedefleyerek kişisel 

yetkinliğini, saygınlığını ve güvenini yakalayabilir. O, diğer insanlarla konuşmak için 

kullanabileceği haber bültenlerinden aktif bilgi tutarken, yarışma programlarını izler ve 
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sorulan soruları bilip bilmediğini kontrol eder. Böylelikle kişiliği güçlendirir, itibar ve 

güven kazanır (Gökçe. 1993. s.108-112). 

2.5.3. Gereksinimler ve Güdüler 

Kullanım ve Doyumlar yaklaşımının temel kavramları; gereksinim, güdü, ihtiyaç 

ve motivasyon kavramlarıdır. Bu yaklaşıma göre, bireylerin bazı sosyal ve bireysel 

ihtiyaçları vardır ve bu ihtiyaçları karşılamak için kitle iletişim araçlarını kullanırlar. Bu 

nedenle kitle iletişim araçlarını aktif olarak kullanan izleyici kitle iletişim aracını 

gerekliliklerine uygun olarak seçerek kitle iletişim sürecini başlatır. Kullanımlar ve 

Doyumlar teorisine göre, televizyonun çocukları kullanması yerine, çocuklar 

televizyonu kullanırlar. Katz, Gurevitch ve Haas'ın belirttiği gibi, halk kitle iletişim 

araçlarını kendi ihtiyaçlarına göre şekillendiriyor. Lundberg ve Hulten'in sözleriyle, bir 

iletişim süreci olup olmadığına karar veren izleyicidir (Erdoğan ve Alemdar, 2010, 

s.190).  

İhtiyaçları karşılayabilmek için kişisel veya çevresel imkanlar bulunmadığında 

ya da yetersiz olduklarında, insanlar bu seçeneklerden fonksiyonel seçeneklerle 

kaçınmaya çalışırlar. Gereksinimlere bağlı sosyal ve kişisel yapılar farklılaşır ve 

bireysel sorunlar kompozisyonu ortaya çıkarır. Bu fark, aynı zamanda, aramayı tatmin 

etmek için farklı motivasyonlar yaratmaktadır. Sonuç olarak, bu farklılaşma iletişim 

araçları farklı nedenlerle ve farklı nedenlerle kullanılıyor. İhtiyaçlardan ortaya çıkan 

Rosengren tarafından geliştirilen ve kullanımların ve Doyumlarlerin araştırıldığı bir 

model (Yumlu, 1994, s.57). 

Rosengren tarafından geliştirilen model, bireyin “ihtiyaçları” ile başlar. 

Modelde, gereksinimlerin eyleme dönüştürülmesi için bir sorun olarak algılandığı ve bu 

sorunun çözümlerinin de algılanması gerektiği belirtilmiştir. Burada göz önünde 

bulundurulması gereken bir diğer önemli faktör de, gerekliliklerin gerçekleştirilmesinde 

sosyal yapının ve bireysel özelliklerin rolüdür.  

Bireyler kitle iletişim araçlarına genellikle şu gereksinimleri açısından 

yönelmektedir (Gökçe, 2006, s.142-143):  

 Kişiliğin güçlendirilmesi, prestij ve güven kazanma   
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 Gündelik sorunlardan kaçma, duygusal rahatlama ve eğlence bilgi, fikir sahibi 

olma   

 Dostluk, arkadaşlık vb. gibi kişisel ilişkiler kurma. 

Katz, Gurevitch ve Haas ise, kitlesel medyanın sosyal ve psikolojik işlevleri 

üzerine yazılanlardan aldıkları 35 gereksinimi listelemişler ve bunları 5 kategoride ifade 

etmişlerdir: (Severin ve Tankard, 2001: 296): 

1. Bilişsel gereksinimler: Bilgi kazanma ve anlama  

2. Duygusal gereksinimler: Duygusal, haz verici, estetik deneyimler  

3. Kişisel bütünleştirici gereksinimler: İnanılırlık, güvenilirlik, istikrar ve statüyü 

güçlendirme  

4. Sosyal bütünleşme gereksinimleri: Aile, arkadaşlar vb. ile bağlantıları 

güçlendirme  

5. Gerginlikten kurtulma gereksinimleri: Kaçış, kurtuluş ve oyalanma, eğlence  

Yukarıda da belirtildiği gibi, kullanım ve Doyumlar teorisine dayalı çalışmalarda 

aktif olarak kabul edilen izleyicilerin, yukarıda belirtilen bilgi, dikkat dağıtımı, eğlence, 

prestij gibi çeşitli ihtiyaçları vardır ve bu ihtiyaçları karşılamak için kitle iletişim 

araçlarına yönelirler. İhtiyaç duyulan doyumları sağlamak için iletişim aracının seçimi 

tamamen izleyicinin inisiyatifindedir. Eğitim seviyesi, cinsiyet, yaş, gelir durumu gibi 

demografik özelliklere bağlı olarak, tercih edilen kitle iletişim ortamı değişmektedir. 

2.5.4. Elde Edilen Doyum Kavramı 

Kullanımlar ve Doyumlar teorisi kapsamında yapılan çalışmalar incelendiğinde, 

istenmekte olan doyumların ve sonrasında elde edilen doyumların birbirinden farklı 

olduğu görülebilir. Medyadan alınan doyumlar arasında karşılıklı ve döngüsel bir ilişki 

vardır. Ulaşılan doyumlar genellikle bir ihtiyaç ya da kılavuz olarak kabul edilirken, 

izleyicilerin belirli bir enstrümanın tecrübesi ile yaşadıkları tatmin edici davranışlar 

olarak kabul edilir ve izler kitlelerin bundan almayı beklediği tatmin edici doyumlar 

olarak tanımlanabilir. İstenen ve alınan tatminler arasındaki fark derecesi de doyumlar 

düzeyiyle yakından ilişkilidir. Memnun doyumları beklenen tatminleri karşılar ve hatta 

aşarsa, aracın kullanımı bir tüketim alışkanlığına dönüşebilir. Aksi halde, aracın 

kullanımında veya takibinde bir azalma olacaktır. Bu durum, başka araçlara ihtiyaç 

duyan kitlelere bile yol açabilir (Köseoğlu, 2012, s.58).  
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Kitle iletişim araçlarından elde edilen Doyumlar, araştırmacılar tarafından farklı 

sınıflandırmalara tabi tutulur. McQuail'in bu alandaki sınıflandırması genel kabul 

görmüş bir yaklaşımdır. Buna göre, kitle iletişiminin faydaları aşağıdaki gibi 

gruplandırılmıştır.( Erdoğan, Korkmaz, 2010, s190) 

1. Oyalanma  

a) Gündelik yaşamın sınırlamalarından kaçış;  

b) Sorunların verdiği sıkıntılardan kaçış  

c) Duygusal boşalma  

2. Bireysel ilişkiler  

a) Arkadaşlık etme  

b) Toplumsal fayda  

3. Bireysel kimlik  

a) Bireysel referans  

b) Gerçekliğin keşfi  

c) Değer pekiştirme  

4. Gözetim işlevi. 

Kullanım ve Doyumlar yaklaşımı, genel olarak medya izleyicilerinin tercihleri, 

algıları ve tutumlarına odaklanmaktadır. İzleyici, sunulan medya içeriği arasında bilinçli 

ve motive bir tercihe sahip. Bireyin merkezileştiği bu yaklaşımda, medya deneyimi için 

ana anlam kaynağı kişisel motivasyonlardan elde edilebilir. Bu süreç, medya içeriği ile 

ilgili, kabul, değer yargıları ve sosyal bağlam gibi bireysel ihtiyaçlara dayalı bir yapıya 

atıfta bulunmaktadır. Katz, insanların psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarının olduğunu ve 

hayatta kalmak için bazı ihtiyaçlarının karşılanması gerektiğini belirtti. Bu ihtiyaçların 

bazıları günlük hayatlarının stresinden kurtulabilir. Kaçış, eğlence ve boş zamanların 

değerlendirilmesi, zamanımızın psikolojik ihtiyaçları olarak tanımlanmaktadır (Demir 

ve Demir, 2013, s.5).  

Kullanımlar ve Doyumlar yaklaşımı takip eder ve kedinin medyanın takip ettiği 

sayılan motivasyonlarla hareket ettiğini ve medyanın mesajının niyetlenenden farklı 

yorumlanabileceğini vurgular. Medya mesajlarının birden fazla anlamı vardır ve 

yaklaşım, vurgunun seyircilerin çok sayıdaki seçimlerinde olmasına karşın, yan 

anlamların eşit olduğunu kabul eder (Özçetin, 2010, s.10). 
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İnsanlar belirli medya içeriğini tüketerek ihtiyaçlarını giderebilir. Örneğin, 

belirli bir televizyon programını izlemek, izleyicinin kitabını veya bilgi ihtiyacı 

olduğunu düşündüğü makaleyi okuyarak izleyicinin eğlence ihtiyacını tatmin edebilir. 

Görüldüğü gibi, bu yaklaşım, erken dönem etki çalışmalarının aksine, izleyicilere ve 

tüketicilere belirli bir düzeyde aktif konum vermektedir (Yaylagül, 208, s79). Erdoğan 

ve Alemdar (2010) bu durumu “Kullanım ve Doyumlar yaklaşımının iletişim araçlarını 

ve içeriğini izleyicilerin ihtiyaçlarına göre seçtiğini ve kendi etkilerini aradıklarını 

düşündüğü noktaya getirmiştir. Kısacası, “aktif kitle” Bu nedenle, insanlar basitçe 

hareket etmekten ziyade, çevrelerini etkileyen aktif ajanlar olarak kabul edilirler. Bu 

ajanlar, olayları seçme yolları arasında uygun seçimler yapma gücüne sahiptirler. Kişi 

kendi bilgilerinin yaratıcısıdır.  

 

2.6. Kullanımlar ve Doyumlar Kuramı Çerçevesinde Gerçekleştirilen Araştırmalar 

Kullanım ve Doyumlar teorisi çerçevesinde izleyicilerin tutum ve davranışlarını 

öğrenmek için çok fazla araştırma yapılmıştır. Bu çalışmalar genellikle yaklaşımın 

kullanıldığı ilk yıllarda kitle iletişim araçlarıyla gerçekleştirilmiştir. 

Bugüne kadar pek çok araştırmacı, kullanım ve Doyumlar bağlamında 

geleneksel medya üzerinde çalışmıştır. Bu çalışmaların sonucunda, mesaj alıcısının 

medyayı kullanmasından hangi yararlanma ve Doyumlar faktörlerinin yararlandığını 

bulmaya çalışmışlardır.  

Geleneksel medya ve bu araştırmalar üzerine yapılan temel araştırmalar 

arasında; Greenberg (1974), televizyondaki çalışmalarında öğrenme, alışkanlıklar, 

uyarılma, arkadaşlık, unutma ve zaman geçmesine dayalı motivasyon faktörleri buldu; 

McLeod ve Becker (1974), gözetleme, oy kullanma rehberi, beklenen iletişim, heyecan, 

seçmenler hakkında televizyon çalışmalarında destek gibi faktörler belirlemişlerdir. 

Rubin ve Rubin (1982) yaşlı bireyleri televizyon izleme eğilimleri üzerine bir anket 

yürütmüştür; bilgi, ücretsiz / ücretsiz, eğlence, kolaylık / arkadaşlık / arkadaşlık gibi 

kullanım ve Doyumlar faktörleri. Bantz (1982) televizyon ve televizyon programları 

hakkında araştırma yaptı; gözetim, arkadaşlık, örnek oluşturma, gözetleme / gözetleme, 

sosyal kaynak, eğlence ve doyma faktörleri. Perse (1986) televizyon izleyicileri ve 
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televizyon dizileri; heyecan verici eğlence, alışkanlıklar, geçen zaman, bilgi edinme, 

rahatlama, kaçış gibi motivasyon faktörleri sonuçlara varmıştır. Rubin ve Pers (1987) 

televizyon ve televizyon haberlerini kullanım ve Doyumlar faktörleri açısından 

incelemişlerdir. Araştırma sonucunda heyecan verici eğlence, zaman geçtikçe bilgi 

faktörleri elde edildi. 

Rubin ve Bantz (1987) video ve video kayıt cihazlarının kullanım ve Doyumlar 

motivasyonlarını incelediler ve bu araçların kütüphane mağazalarında, video veya 

müzik kayıt alıştırmalarında, film kiralamasında, çocuk gözetimi, zaman kaydırma / 

kaçınma, sosyalleşme faktörlerinde kullanıldığını gördüler. Kubey ve Csikszentmihalyi 

(1990), televizyon izleyicilerinin televizyon izleme alışkanlıkları üzerine yaptıkları 

çalışmada televizyon izleyicileri tarafından pasif, dinlendirici ve çok düşük 

konsantrasyonlu bir etkinlik olduğu sonucuna varmışlardır. Dimmick, Sikand ve 

Patterson (1994) telefon anketinde sosyallik / sosyalite, araçsalcılık, sosyal 

koordinasyon, kullanım ve Doyumlar gibi faktörleri belirlediler. Leung ve Wei (2000) 

cep telefonlarının kullanım ve Doyumlar faktörlerini incelediler ve moda, statü, etki, 

sosyallik, rahatlama, hareketlilik, anında erişim, araçsallık, güven Doyumları 

unsurlarına ulaştılar. Sherry ve diğ. (2006) video oyunları üzerinde; rekabet, meydan 

okuma, sosyal etkileşim, cazibe, kurgu / rüya, uyarılma faktörleri.  

İnternet üzerindeki araştırmaları, kullanım ve Doyumlar bağlamında incelerken, 

bazı temel kategoriler dikkat çekicidir. Bunlar; sosyal etkileşim ve ilişkiler, bilgi 

edinme, zaman geçirme ve keyif alma. Bütün bu kategoriler, McQuail ve ark. (1972) 

genel medya kullanımı ve Doyumlar kategorilerini karşılaştırır. Kullanım ve Doyumlar 

teorisi, yeni bir ortam ortaya çıktığında ve büyük miktarlarda kullanılmaya 

başladığında, bu yeni mecranın analitik yapısını anlamaya yardımcı olur (Rafaeli, 1986, 

s.123).  

Rafaeli (1986), internetin iletişim amaçlı kullanılmasından önce, ilk elektronik 

ilan panosunu üniversite kampüsünde kullanmaya başladı, öğrenciler bu tahtayı 

kullanmaya teşvik etmek için araştırma yaptılar. Araştırma bulguları, elektronik bülten 

panosunu tercih etmenin en önemli fonksiyonlarını saptırma, eğlence değerlendirme 

(eğlence) ve eğlence (eğlence) olduğunu göstermiştir (Rafaeli, 1986, s.125). Web'in 

kullanımı yaygınlaşmaya başladığında, Eighmey ve McCord (1998) web sitelerini 
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incelediler, ürünleri ve web sitelerini incelediler ve mesaj alıcılarının bu kanalları 

izledikleri eğlence, kişisel ilgi gibi motivasyonları için takip ettiklerini gözlemlediler.  

Parker ve Plank (2000) genel İnternet ve arkadaşlık, sosyal etkileşim, gözetleme 

/ eğlence ve rahatlama / kaçışlarını motivasyonlarını belirlerken incelediler. Papachariss 

ve Rubin (2000), üniversite öğrencilerinin interneti kullandıkları motivasyonu 

öğrenmeyi amaçlayan bir çalışma yürütmüştür. Bu araştırma sonucunda üniversite 

öğrencilerinin interneti kullanabilmeleri için beş temel motivasyonun olduğu 

belirlenmiştir. Bunlar; kişilerarası fayda, harcanan zaman, bilgi için arama, kolaylık / 

kolaylık ve eğlence. Ferguson ve Persea (2000) genel internet ve Doyumlarını içeren 

faktörler üzerinde araştırmalarda kullanılmak üzere; eğlence, harcanan zaman, 

rahatlama / kaçma, sosyal bilgiler ve öğrenme. Leung (2001), ICQ, online sohbet, anlık 

mesajlaşma, sohbet odaları, elektronik posta üzerine yaptığı araştırmada, internet, bu 

anlamında kullanıcıların eğlence, boş zaman, rahatlama, moda ve dahil olma, duygusal 

yakınlık, sosyalleşme için kullanılan sonuçları belirledi. 

 Flanagin ve Metzger (2001), internette araştırma ve kullanım yürüten 

araştırmacılar arasındadır. Araştırmanın bulguları internetin üç temel işlevi olduğunu 

göstermiştir. Bunlar; bilgi / bilgi, bilgi ve diyaloga erişim. Charney ve Greenberg (2001) 

internette araştırmalar yapmış, bilgilendirilmiş, dikkat dağınıklığı / eğlencesi, akran-

arası kimliği, iyi hisler / duygular, iletişim, imgeler, sesler, kariyer, soğukluk doyumu 

faktörleridir. Aynı konudaki Recchiuti (2003), insanların ICQ, anlık mesajlaşma, sohbet 

odaları ve e-posta anketinde; eğlence, bilgi arama, kişilerarası yarar sağlama amaçlarını 

kullandığı sonucuna vardı. 2001 yılında Larose, Mastro ve Eastin; 2004 yılında Larose 

ve Eastin, insanların İnternet'in genel kullanımından bekledikleri faydaları sordular ve 

eğlence, sosyal etkileşim, bilgi, harcanan zaman, ticari, statü ve alışkanlık faktörlerine 

ulaştılar (Larose, Mastro ve Eastin, 2001; Larose ve Eastin, 2004).  

 Kaye ve Johnson (2004), bu araçların bülten panoları, sohbet forumları 

ve web aramalarında bulunduğunu; politik rehberlik, eğlence, sosyal yardım, uygunluk / 

uygunluk, bilgi arayan motivasyon faktörleri. Stafford ve Stafford (2004) AOL ve genel 

internet kullanımını kapsayan bir çalışma yürütmüştür. Bu araştırma, insanların internet, 

süreç / işlem Doyumları, içerik Doyumları ve sosyal tatmin motivasyonlarını kullandığı 

sonucuna varmıştır. Ko, ilk olarak 2000 yılında web siteleri üzerindeki çalışmalarında 
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bilgi, sosyal etkileşim ve uygunluk faktörlerini, daha sonra da 2005 yılında ürün web 

sitelerinin kullanım ve Doyumlar nedenlerini incelediğinde elde etmiştir (Ko, 2000, Ko 

, 2005). Li (2005), rehberli blogların kullanıldığı soru üzerine yaptığı araştırmalarda 

kişisel belgeleme, yazma, kendini ifade etme, izleyicinin çekiciliği, geçirdiği zaman ve 

sosyalleşmeyi ele almıştır. 

 

2.7. Televizyonda Anlatım Türleri 

Televizyonun kendi anlatı yapısının edebiyattan ve onun önündeki film 

anlatımından faydalandığı varsayılabilir; ama öncelikle anlatısal yapı kavramını ortaya 

koymak önemlidir. Kurguya dayanan hikâyeyi geliştiren planlar, stratejiler ve 

gelenekler kural olarak tanımlanır ve olay öykü anlatımı ve anlatı olmak üzere iki alt 

bölümden oluşur. Öte yandan anlatı öğelerinin belirli bir zaman-mekânı içinde geçişi ve 

neden-sonuç ilişkilerine bağımlılığı gibi iki temel özellik anlatı yapısı özellikleri 

arasında sıralanabilir. Gerçeklik ile kurgu arasında farklılaşan televizyon programlarının 

türlerinin sınıflandırılmasında ilk adım olarak ayrı bir anlam vardır.  

Televizyon, orta sınıfa daha çok hitap etmektedir çünkü daha niceleri toplumda 

daha fazla ve ortalama bir profil sunuyorlar. Yeniden inşa ederek bu sınıfın kültürel 

değerlerini yeniden üretir ve onlara geri aktarır. Orta sınıf, aynı zamanda yüksek olmasa 

da belirli bir satın alma gücüne sahip sınıftır. Bu sınıfın alt sınıfından farklı olarak, 

reklamlarda reklamı yapılan ürünleri tüketme olasılığı vardır. Programların yüksek 

kültürel içeriğe ihtiyacı yoktur ve düşük kaliteli yapımlar bu geniş kitleyi çekebilir. Bu 

kitle, hem dergi programlarında, hem de üst sınıf değerlerin yetersiz ve pahalı 

tüketiminde, serilerde sunulan zenginlik ve yaşam tarzı uygulamalarında, onlar için 

üretilen birçok ödül kazanan yarışma programına katılma fırsatı bulmaktadır.  

Televizyonun anlatısal yapısı kurgu ve gerçekliğe dayalı metinler olarak iki 

farklı şekilde değerlendirilebilir. Ellis (1992), kurgusal metinleri hayali öykülerle 

eşitlerken diğer yandan da “hakikati” kurgu olmayan metinlerle doğrudan eşitleme 

olarak tanımlar. Haber ve belgeseller gibi gerçeğe dayalı metinler kurgu değildir ve 

gerçek olarak kabul edilir; melodram dizileri, durum çizgi romanları, vb. (Mutlu, 1999, 

s.146): 
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“Televizyonun, bilhassa tecimsel televizyonların dünyası, gerçek olayların, 

haberlerin bile dramatik yapıyla tanımlandığı, kahramanların kötü adamlarla 

çatıştıkları, entrikalarla, yanlış anlamaların neden olduğu talihsizliklerle, arada 

birtakım çözümlerle; ama asla nihai bir çözüm olmaksızın sürüp giden bitmek 

bilmeyen devasa bir dramatik seyirliktir…” 

 

2.8. Televizyonda Program Türleri 

Filmlerin, televizyon programlarının çeşitli kategorilerde sınıflandırılabilmesi 

mümkündür. Bu sınıflandırma, filmlerin ya da programların süresine, kurmaca ya da 

gerçek olmasına, çerçeve oranlarına ve hata içerdikleri temadan ses bilgisine kadar 

çeşitlilik gösterebilir. Tür olarak tanımlanabilmesi için film ya da programların ortak bir 

konu, ortak bir yapı ve bu konuyu şekillendirmede ortak bir yola sahip olması 

gerekebilir.   

Geleneklere dayanan kültürel bir öğe olarak tür bölümünde türlere ait 

geleneklerin farklı toplumlarda farklı türsel ayrımlara tabi tutulabileceği ifade edilmişti. 

Buna benzer bir yaklaşım farklı kuramcıların tür sınıflandırmalarına da yansır. Bu 

nedenle yukarıda belirtilen kuramcılar tarafından ortaya konan tür 

sınıflandırmalarındaki olası sapmalar bu temele dayandırılarak açıklanabilir. Ayrıca 

türlerdeki sınıflandırmaların zamanla değişebileceği de göz önüne alındığında, tür ile 

gelenek ilişkisinin sabit kalamayacağı dönemsel incelemelerle ortaya konulabilir.  

Tür kuramcılarının, televizyon kanallarının ve hatta endüstriyel ayrımlara örnek 

oluşturabilecek format lisanslama şirketlerinin yukarıda listelenmeye çalışıldığı gibi tür 

ayrımlamalarında farklı bakış açıları sergiledikleri gözlemlenmektedir. Hatta bu 

farklılıklar sadece dönemsel değil, yoruma dayalı da gerçekleşebilmektedir. Bütün bu 

farklılıkların yanında O’Donnell’ın televizyon program türlerini saptaması ve bu türlere 

ait gelenekleri ortaya koymaya çalışarak tablolaştırması, ortaya koyduğu türsel ayrımı 

diğer tür çalışmalarından ayırmaktadır (2007, s.133). 
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2.8.1. Eğlence Programları  

2.8.1.1. Durum Komedileri  

Oldukça ucuz maliyetleri nedeniyle sıklıkla tercih edilen durum komedileri 

O’Donnell’a (2007, s.144) göre Amerikan televizyon yayıncılığının önemli bir türü 

olarak kabul edilebilir. Sabit mekânlarda ve sabit bir oyuncu kadrosuyla yapımı 

gerçekleştirilen durum komedileri, işyeri dramaları ve aile dramaları ile oldukça benzer 

özellikler gösterir; mekân ve öykü olarak işyeri teması içinde gelişen yapımlarda yeni 

ve farklı karakterler yaratmak yapımcılar için kolaylık sağlar.  

2.8.1.2. Animasyon Komedi Programları  

O’Donnell’a göre 1990 yılında Simpsonlar dizisinin yayına başlamasından sonra 

animasyon dizileri popüler bir hal almıştır. Daha sonra yayına başlayan King of the Hill, 

South Park, Family Guy ve American Dad adlı programlar bu türün diğer örnekleri 

arasında sayılabilir. Taşdevri (The Flintstones) adlı program ise, prime time zaman 

diliminde en uzun süre yayında kalan çizgi dizi olarak anılır. “Animasyon komedi 

türünün pek çok örneğinde farklı dizi veya filmlere atıf olduğundan; bu atıflarda 

kullanılan espri, hiciv ya da şakaların anlaşılması için izleyicilerin referans verilen 

isimler, sesler, olaylar gibi kodlamalara aşina olması, bilmesi gerekir” (O’Donnell, 

2007, s.122). 

2.8.1.3. Varyete Komedi Şovları:  

O’Donnell’a (2007, s.122) göre ünlü konukların yer aldığı ve sabit bir oyuncu 

kadrosuyla gerçekleştirilen bu türün içeriğinde parodiler, söyleşi ve müzik 

performansları yer alır. Bir Amerikan televizyon türü olarak bilinen bu türün 

örneklerinden biri olarak Fox TV (Amerika) kanalında yayınlanan Mad TV 

gösterilebilir. Türkiye’de yayın yapan televizyon kanalları göz önüne alındığında, 

Komedi Dükkânı olarak anılan program, bu türün örneklerinden biri olarak 

gösterilebilir.  
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2.8.1.4. Yarışma Programları 

Türk televizyonlarında 'yarışma programı' genel başlığıyla ifade edilen 

programlarla ilgili bir sınıflandırma yapmak gerekirse, ikili bir ayrımdan söz etmek 

mümkündür. İlki, soru-cevap şeklinde süregiden, sunucunun önceden belirlenmiş 

soruları yarışmacıya yöneltmesi şeklinde devam eden ve genellikle bilginin 

ödüllendirildiği yarışmalardır. Diğeri ise, yine temelde sunucu ile yarışmacılar 

arasındaki ilişki temelinde gelişmesine karşın eğlence niteliği ağır basan yarışmalardır 

(Balcı, 2009, s.33). 

Olabildiğince geniş, izleyici katılımlı, bol aydınlatma ve parlak stüdyo ortamda 

gerçekleştirilen yarışmaların sunucuları çoğunlukla popüler insanlardan seçilmeye 

başlanmıştır. Ödüller tüketimi tetiklemekte, ev gereçleri, otomobil, tatil ve nakit gibi 

ödülleri de kapsayacak şekilde maddi temele dayandırılmaktadır (Balcı, 2009, s.33). 

2.8.2. Söyleşi Şovları 

Gece Söyleşi Şovları: 1954 yılında Steve Allen’ın hazırladığı The Tonight Show 

adlı program, gece yayınlanan söyleşi şovlarının miladını oluşturur ve komedi, müzik 

eğlence gibi öğeleri aynı programda buluşturmasıyla dikkat çeker. Bazı durumlarda 

sunucu ve yardımcısının yönlendirmesiyle süren programın konukları “ünlü 

sanatçılardan, politikacılardan, müzisyenlerden ve gündemde olan kişilerden” oluşur 

(O’Donnell, 2007,s.120). 

Gündüz Söyleşi: Şovları Genellikle hafta içi günlük olarak yayınlanan bu tür, 

sunucu, program konukları ve izleyicilerin bir arada olduğu stüdyolarda gerçekleştirilir 

ve genel olarak tecavüz, aile içi çarpık ilişkiler, nadir rastlanan hastalıklar gibi “marjinal 

konuları” (O’Donnell, 2007, s.120) içerir. 

Bilgilendirici Söyleşi Programları Bu tür programlar yeni çıkan kitaplar, 

gösterime giren filmler ya da daha ciddi politik konular gibi “gündemdeki temalara 

ilişkin yapımlardır” ve daha çok konuğa odaklanmış söyleşi programlarıdır. Amerika’da 

yayınlanan Larry King Live adlı program bu türün bir örneği olarak kabul edilebilir 

(O’Donnell, 2007,s.121). 



25 

 

2.8.3. Haber Programlar 

 Ulusal ve Uluslararası Haber Bültenleri: Ulusal ve uluslararası haberlerin 

sunulduğu ana haber bültenlerinin haber verme işlevi sadece televizyon için değil, 

radyo, gazete ve İnternet için de yadsınamayacak önem taşır. Ana haber bültenlerinde 

kullanılan yüksek teknolojiler ve anında canlı bağlantılar izleyiciler için haberin hem 

önemini hem de aciliyetini vurgular. (O’Donnell, 2007,s.126). 

 Yerel Haber Bültenleri: O’Donnell’a (2007,s.126) göre yerel haber 

bültenleri mekân sınırlılığına dayanır, ulusal ve uluslararası haberlerde değil, izleyicinin 

yaşadığı yere ait haberleri takip edebileceği bir ortam oluşturur. Haberlerin yerel olması 

dışında kökeni olan haber program türünün özelliklerini taşır. Bu nedenle de 

karakteristik özelliklerinde önemli bir farklılık içermemektedir. Ulusal ya da 

uluslararası haber bültenlerinde olduğu gibi suç, kaza, felaket, hava durumu, spor ya da 

yaşam tarzı gibi konu başlıkları altında sunulan haber metinleri yer alır; ancak bu 

haberler yerel olma özelliği gösterirler.  

Haber Söyleşi Programları Gündemde olan haberlerin daha derinlemesine 

işlenmesini amaçlayan ve bütün haberleri değil de, önem sırasına göre 2-3 haberle 

sınırlı tutulan bu tür, O’Donnell (2007, s.127) tarafından haber söyleşi programları 

olarak adlandırılır.  

24 Saat Haber Yayını NTV, CNN Türk, Haber Türk gibi televizyon kanallarının 

gerçekleştirdiği, 24 saat boyunca her saat başı veya yarım saatte bir haberlerin 

yayınlandığı yayın türüdür.  

2.8.4. Magazin Programları 

Haber- Söyleşi- Eğlence Programları: O’Donnell’ın (2007,s.130) tespitine göre 

bu tür programlar genellikle sabah erken saatlerde yayınlanırlar, erken yayınlanan ilk 

bölümü haber ağırlıklı, daha sonra kadınlara ve yaşlılara yönelik sağlık konularını da 

içeren, politikacılar, müzisyenler gibi ünlülerle gerçekleştirilen söyleşileri içeren güncel 

programlardır.  
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Kamu Yararına Araştırmacı Programlar: O’Donnell’a (2007, s.130) göre 

televizyon haberlerinin sunum biçimine alternatif olarak ortaya çıktığı savunulan bu 

türün en önemli özelliği kamu adına, kamunun yararına programlar üretmektir ve her 

bölümü bir konu ya da tema üzerinde yoğunlaşan programlarda skandallar, organize suç 

hikâyeleri, toplum sağlığıyla oynayanların öyküleri gibi konular işlenir. Türkiye’de 

yayınlanan Arena programı bu programlara örnek gösterilebilir.  

Şöhret Haber Magazin Programları: Bu tür programlar ünlü kişilerin gerçek 

yaşamlarının merak edilmesi nedeniyle bu kişilerin profesyonel yaşamlarının yanında 

özel yaşamlarını, bu kişilere dair özel dedikoduları, kişilere ait özel görüntüler ve hatta 

kimi zaman gizli çekimler eşliğinde sunulmasını içerir (O’Donnell, 2007,s.130). Bu 

türün içeriğindeki özel görsel öğelerin üretilmesi, sunulması ve yayınlanması aynı 

zamanda o ülkenin hukuk kuralları ile de ilişkilidir. İzinsiz görüntü alma, kaydetme ve 

yayınlamaya ilişkin kurallar bütünü, bu tür programların yayın içeriğine etki edebilecek 

özellikler arasında kabul edilebilir. 

2.8.5. Dramalar  

Televizyon dramalarının en yaygın hali, televizyon serileri, serialleri ve süren 

serialleri olarak ortaya çıkarlar. “Seriler her hafta başlayıp biten bir öykü içerirken, 

serial kavramı birkaç bölüm devam eden ve biten diziler için kullanılır. Süren serialler 

ise başlayan; ama bitmeyen, başı unutulup sonu beklenmeyen ve bugün ne olacak 

merakı ile izlenen dizileri ifade etmektedir (İnal, 2001, s.255). 

Polisiye Diziler: O’Donnell’a (2007,s.130) göre televizyon dizileri içerisinde 

köklü bir yeri olan polisiye dizileri, suçla savaşan ve bu savaşı sürdürürken kanun adına 

silahlarını kullanan kahraman ya da kahramanların öykülerini anlatır. Genellikle sabit 

bir oyucu kadrosu olan polisiye dizilerinde öykünün yanından karakterler arası ilişkiler 

de vurgulanır; fakat her bölüm bir olay çözülüp bitse de, sabit karakterler arasındaki 

ilişkiler ve çatışmalar bütün dizi boyunca devam eder. 

İşyeri Temalı Diziler: Televizyon dizileri arasında herhangi bir meslekten 

kişilerin ve olayların konu edildiği dizilere rastlamak mümkündür. O’Donnell 

(2007,s.130-131) bu tür dizileri işyeri temalı diziler olarak adlandırır. Konuları bir 
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hastane, bir restoranda ya da bir hukuk bürosunda geçen dizilerin temel teması 

işyerindeki meslekler üzerinde oluşturulur. Dolayısıyla çekim mekânlarını da temaya 

uygun olarak iş yerlerinin oluşturduğu bu türün olay örgüsünü çalışanlar arasındaki iş 

ve özel ilişkileri oluşturur ve bir bölüm boyunca birkaç olay aynı anda gerçekleşir, 

bölüm sonunda ise bu iç içe geçen öyküler çözüme kavuşturulur. Bu türün sıklıkla 

rastlanan örneklerinden biri hastane dizileridir. Medikal sorunlar ile uğraşan sağlık 

personelinin hastalarla ve birbirleriyle ilişkilerini konu alan bu dizilerin hikâyeleri de 

doğal olarak hastane odalarında, ameliyathanelerde ve benzeri mekânlarda geçer.  

Aile Dizileri: Deming’e göre aile dizileri anlatı yapısı bakımından melodramlar 

ile fazlasıyla örtüşürler ve The Sopranos, Smallville adlı iki dizi bu türü temsil eden 

örnekler olarak verilebilirler (O’Donnell, 2007, s.151). Aile temasının vurgulandığı bu 

tür dizilerde aile fertlerinin birbirleriyle olan ilişkisi, ilişkilerde yaşanan çatışmalar, aile 

içi krizler gibi konulara sıklıkla rastlanır. 

2.8.6. Bilimkurgu Diziler  

O’Donnell’a (2007, s.142) göre bilim kurgu dizileri kimi zaman komedi ya da 

dramatik dizlerin benzer yapısal özelliklerini taşısalar da, hayalî ve kimi zaman 

gerçeküstü öyküleriyle diğer türlerden ayrılırlar. Rose (1985) bilim kurgu dizileri 

kendine ait özgün karakteristik özellikler taşımaktan çok diğer türlerden aldıkları 

geleneksel özelliklerle, örneğin, drama, durum komedi, polisiye drama ve hatta 

westernlerin özelliklerini taşıyabilmektedirler. 

2.8.7. Gerçeklik Televizyonu Programları  

Gerçeklik televizyon programlarının temelleri “1948 yılında yayınlamaya 

başlayan ve bir gizli kamera programı olan Candid Camera adlı yapımında” bulunabilir 

(O’Donnell, 2007, s.142). ‘Gülümseyin! Gizli Kameradasınız…’ sloganının ortaya 

çıktığı bu programla kameranın gerçeklik kavramı içine girmesi söz konusudur. İlk 

modern örneği ise An American Family adlı yapımdır ve bir ailenin günlük yaşamını 

belgeci bir tavırla görselleştirir. 
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2.8.8. Spor Programları  

Spor müsabakalarının televizyon yayını gerçekleştirilmeden önce de seyircilere 

yönelik mekân düzenlemeleri içinde gerçekleştirildiği bilinmektedir. İlk televizyon 

yayınının Almanlar tarafından 1936 Olimpiyat Oyunlarında gerçekleştirilmesi bir 

bakıma spor müsabakalarının seyirlik önemini göstermesi açısından önem taşır (The 

Olympic Movement, 2007).  

2.8.9. Çocuk Programları  

O’Donnell’a (2007, s.144) göre çocuk programları diğer program türleri ile 

yakın ilişki içindedir. Drama, komedi, animasyon ve diğer türlerin çoğu çocuklar için 

program üretirken de yararlanılan program türlerindendir. Bu nedenle birçok tür ile 

yakın türsel özellikler gösteren çocuk programlarının temel ayrımı belirli bir yaş için 

üretilmiş olması ve eğlendirme ile eğitim işlevidir. 
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BÖLÜM 3. YÖNTEM 

3.1. Araştırma Yöntemi  

Bu çalışma kavramsal çerçeve olarak kullanımlar ve doyumlar yaklaşımı 

temelinde nicel bir çalışmadır. Nesnel ve genellenebilir bilgilere ulaşmak amacıyla 

pozitivist paradigma kapsamında yapılan çalışmalar, nicel araştırmalar olarak 

tanımlanır. Nicel yaklaşımlarda olgular, çevrelerindeki süreç ve etkenlerden 

soyutlanarak nesnelleştirilir, daha sonra da gözlenebilen ve ölçülebilen özelliklere 

dönüştürülür. (Yazıcı H.& Altun F. 2014. s. 373-374) Kullanımlar ve doyumlar kuramı 

1959 yılından bu döneme kadar gelmiş olup geçerliliğini koruyan bir yaklaşımdır. 

Çalışmamızda bu yaklaşımın günümüzdeki etkisi nicel veri toplama tekniği ile anket 

uygulanarak incelenmiştir. Nicel veri toplama yöntemi olan anket görüşülecek kişilerin 

çok olduğu bir görüşme türüdür. Yüzeysel olarak çok kişiden veri toplanır bunun için 

şıkları belirlenmiş olan soru cetvelleri oluşturulur ve yanıtların bu sistemleştirilmiş 

şıklar arasından seçilmesi sağlanır. (Aziz, A. 2010. S,86) Çalışmamızda nicel veri 

toplama yöntemi olarak uyguladığımız anketimiz iki ayrı üniversite öğrencileri 

(Maltepe üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi) toplamında 231 kişiye uygulanmıştır. İlk 

aşamada demografik bilgilerin öğrenilebildiği sorulara yer verilmiş olup bu sorularla, 

eğlence programı izleme ilişkisinin ne olduğuna cevap aranmıştır. İkinci aşamada 5’li 

likert tipi sorularla tezin amacına ulaşmayı hedef alan cevaplara ulaşılmaya çalışılmıştır. 

Bu sorular genel olarak, boş zamanlarda üniversite öğrencilerinin neler yaptığı, boş 

zamanlar da televizyon izliyorlar mı, izliyorlarsa ne tür programlar izliyorlar gibi 

sorulardan oluşturulmuş ve cevaplarıyla üniversite öğrencilerinin eğlence programlarını 

bilhassa Survivor programını izleyip ne amaçla izledikleri öğrenilmiştir. Araştırmada 

çıkan sonuçlar SPSS istatistik programıyla değerlendirilip sonuç 0.5 sapma değeriyle 

doğruluğu tespit edilmiştir. Elde edilen istatistik sonuçların karşılaştırılması ile 

örneklem gruplarımız olan devlet üniversitesi ve özel üniversite öğrencisi arasındaki 

seçilen programı kullanmaları ve aldıkları doyumlar karşılaştırılarak programın izlerliği, 

verdiği haz, doyum ve kuramın günümüzdeki hali ile geçerliliği tartışılmıştır. Bulgular 

bölümünde anket çalışması sonucunda çıkarılan tablolar ve yorumları verilmektedir. 
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Survivor program formatı 1992 de İngiltere de geliştirilmiştir. İngiliz 

kanallarında pazarlanmaya çalışıldı fakat başarılı olamamıştır. 5 yıl sonra İsveç TV 

formatına göre anlaşma yapılarak 1997 de piyasaya sürülen İsveç versiyonu televizyona 

dönüştürülen ilk Survivor yarışma serisi oldu. 2006'dan bu yana Acun Media tarafından 

Türkiye'de yayınlanmakta ve en yüksek izlenme oranı ile geniş bir kitleye sahiptir. 2018 

de 13. Sezonunu yaşamış olan Survivor All Star tüm teknolojik imkânlardan yoksun bir 

platformda Dominik Cumhuriyeti'nde çekimleri yapılmaktadır. Rekabetin sonunda para 

ödülü kazanmak için hayatta kalma mücadelesine odaklanan bir yarışma programıdır. 

Tarama sistemi, halk tarafından yarışmacılara gönderilen SMS sonuçlarına dayanmakta 

ve programın finalinde en fazla SMS alan yarışmacı programın şampiyonu olarak 

'Survivor' unvanını kazanmaktadır. Survivor programında anlatıcı yoktur; kitleye 

diyalog ve monologlar aracılığıyla ulaşılır. Diyalog, katılımcıları program içerisinde 

birbirleriyle ilişkilendirerek oluşturulur. Dolayısıyla, göreliliğe ve altta yatan değer 

çatışmasına dayanan çatışmalar Survivor' un anlatı yapısının bir parçası haline geliyor. 

Programın sürekliliği, yarışmacıların sorunları çözmemesi ve adadaki barışın 

restorasyonuna yardım etmeleri gerçeğiyle sağlanıyor. Survivor yarışmasında rakiplerin 

konuşması seyirciler tarafından 3 platformda gözlemlenebilir. İlk olarak, günlük 

hayatta, rakiplerin birbirleriyle iletişim kurdukları ve sıklıkla tartıştıkları aşamalar 

vardır. İkincisi, yarışmacıların sadece kameraya verdikleri röportajlar var ve günlük 

olaylar ve tartışmalara katılan diğer adaylar hakkında bir içeriği var. Son olarak, ada 

konseyinde, yarışmacılar daha resmi bir mekanda bulunur, düşüncelerini yarışmacının 

ev sahibine aktarır ve izleyiciyle yazdıkları kişiyle ilgili yorumlarını ve düşüncelerini 

paylaşırlar. Seyirci, katılımcıların konuşma ve davranışlarının tutarlılığını belirlemek ve 

temel değerlerini takip etmek için her üç aşamayı da takip edebilir. 

 

3.2. Evren ve Örneklem 

  Bu çalışmanın evreni Türkiye’deki tüm üniversite öğrencileridir. Örneklem 

grubu ise Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri ve Atatürk Üniversitesi 

İletişim Fakültesi öğrencilerinden oluşmaktadır. Araştırmada örneklem grupları 

arasında karşılaştırma yapılmaktadır. 
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Örneklem grupları seçilirken tabakalı örnekleme yöntemi göz önünde 

bulundurulmuştur. Evren her bir evren birimi bir ve yalnız bir tabakaya ait olacak ve 

hiçbir evren birimi açıkta kalmayacak; tabaka içi değişim olabildiğince küçük 

(homojen), tabakalar arası değişim oldukça büyük(heterojen) kalacak şekilde alt 

gruplara bölünerek örneklemin her bir tabakadan ayrı ayrı birbirinden bağımsız olarak 

çekildiği örnekleme yöntemine tabakalı örnekleme yöntemi denir. (Büyüköztürk, 

Çakmak, Akgün, Karadeniz, Demirel.2016. s,86)  iki tabaka arasında, özel üniversite 

öğrencisi ve devlet üniversitesi öğrencisinden  yeterli miktarda öğrenci sayısı seçilmiş 

ve  karşılaştırma yapılmıştır. 

 

3.3. Veriler ve Toplanması 

Yapılan literatür taraması ardından kullanımlar ve doyumlar kuramına uygun 

hipotez soruları geliştirilerek onlara bağlı anket soruları hazırlanmıştır. Kullanılan 

anket, araştırmacı tarafından hazırlanıp yine araştırmacı tarafından uygulanmıştır ve 

anketör kullanılmamıştır. Anket uygulaması Mayıs 2018-Haziran 2018 tarihleri arasında 

Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri ve Maltepe Üniversitesi İletişim 

Fakültesi öğrencileri arasında toplam 231 kişiye uygulanmıştır. Araştırmada uygulanan 

anketin ilk 6 sorusu ile demografik özellikler ve eğitim bilgilerine yönelik bilgi 

alınmaya çalışılmıştır. Yaş, cinsiyet, aylık gelir, barınma durumu, okuduğu bölüm ve 

okuduğu üniversite gibi bilgilere bu bölümde ulaşılmaya çalışılmıştır. Sonrasında yer 

alan 4 soruda ise televizyon izleme alışkanlıklarını ve televizyon izleme sürelerini 

öğrenmeye yönelik sorulara yer verilmiştir. 11. sorudan önce incelenmekte olan 

Survivor programı ile ilgili bilgi verilip sonrasında programla ilgili sorulara geçilmiştir. 

Ayrıca 11. Sorudan sonra programı izlemeyenlerle teşekkür edilerek anket 

sonlandırılmış programın izler kitlesiyle ankete devam edilmiştir. Son 5 soru tamamen 

kullanımlar ve doyumlar yaklaşımı baz alınarak konumlandırılmış olup programın izler 

kitlesinin programdan aldığı haz ve doyum nedenlerini ortaya çıkarmak hedeflenmiştir. 

Anketlerin tamamı uygulanırken araştırmacı tarafından güvenilir ortam oluşturulup, 

katılımcıların soruları bilinçli ve samimi cevaplandırmaları sağlanmıştır. 
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3.4. Hipotez 

Hipotez 0 Kullanımlar ve Doyumlar Yaklaşımı Survivor programının izlenme 

sebeplerini araştırmak için kullanılabilir bir yaklaşımdır.  

Hipotez 1 Vakıf üniversitesi ile Devlet üniversitesi arasında Survivor programını 

izlemede ve izlerken alınan doyumlar arasında belirgin farklar vardır. 

Hipotez 2 Survivor programını izlemeyi kişiler kendi isteğiyle tercih etmektedir. 

Hipotez 3 Survivor programını izleyen kişilerin doyuma ulaşma nedeni herhangi bir 

takım tutma ve rekabet duygusuyla hareket etmelerinden 

kaynaklanmaktadır. 

Hipotez 4 İzlemek için seçilen televizyon programının seçilmesinde sosyal çevrenin 

etkisi önemlidir. 

Hipotez 5 Survivor programını izleyen kişiler, programın yayın günlerini takip 

etmektedir. 

Hipotez 6 Survivor programındaki yarışmalardan alınan haz ve doyum, program 

sonrası sonra günlük hayatta devam etmektedir.  

Hipotez 7 Devlet Üniversitesi öğrencileri demografik farklılıkları göz önüne 

alındığında eğlence gereksinimi ve doyumlarını vakıf üniversitesi 

öğrencilerine oranla televizyon ile daha çok karşılamaktadır.  
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3.5. Verilerin Çözümlenmesi ve Yorumlanması 

3.5.1. Demografik Veriler 

Tablo 3.1 Yaş 

 
Sıklık Yüzde 

Geçerli 

Yüzde 

Kümülatif 

Yüzde 

Geçerli 

18-19 52 22,5 22,6 22,6 

20-21 90 39,0 39,1 61,7 

22-23 60 26,0 26,1 87,8 

24 ve üzeri 28 12,1 12,2 100,0 

Toplam 230 99,6 100,0  

Eksik Sistem  1 ,4   

Toplam 231 100,0   

Örneklem grupta yaş aralığı açısından ilk sırada yer alan grup %39.0 oranıyla 

20-21 yaş grubu iken ikinci sırada yer alan grubun yaş aralığı %26.0 ile 22-23 yaş 

aralığıdır. Üçüncü sırada yer alan grup %22.5 ile 18-19 yaş aralığıdır. Dördüncü sırada 

yer alan grup %12.1 oranı ile 24 ve üzeri yaş aralığı grubudur. Son olarak 0.4 oranında 

işaretlenmeyen cevap bulunmaktadır. 

Tablo 3.2 Cinsiyet 

  
Sıklık Yüzde 

Geçerli 

Yüzde 

Kümülatif 

Yüzde 

Geçerli Kadın 132 57,1 57,1 57,1 

Erkek 99 42,9 42,9 100,0 

Toplam 231 100,0 100,0  

Örneklem grupta cinsiyet açısından ilk sırada yer alan grubu %57.1 kadınlar 

oluştururken ikinci sırada %42.9 oranı ile erkekler oluşturmaktadır. 
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Tablo 3.3 Barınma Durumu 

 
 Sıklık Yüzde 

Geçerli 

Yüzde 

Kümülatif 

Yüzde 

Geçerli Ailem ile birlikte 114 49,4 49,4 49,4 

Akrabalarım ile birlikte 6 2,6 2,6 51,9 

Evde tek veya 

arkadaş(lar) ile birlikte 
31 13,4 13,4 65,4 

Yurtta 79 34,2 34,2 99,6 

Diğer 1 ,4 ,4 100,0 

Toplam 231 100,0 100,0  

Örneklem grupta barınma durumu açısından ilk sırada yer alan grup %49.4 oranı 

ile ailesi ile birlikte yaşayan grup yer alırken ikinci sırada %34.2 oranı ile yurtta 

yaşayan grup oluşturmaktadır. Üçüncü sırada %13.4 oranı ile evde tek başına veya 

arkadaş(ları) ile birlikte yaşayan grup oluşturmaktadır. Son olarak dördüncü sırada 

akrabaları ile birlikte yaşayan grup %2.6 oranında yer almaktadır. Diğer seçeneğini 

işaretleyenle ise örneklem grubun %0.4 ünü kapsamaktadır. 

Tablo 3.4 Aile Aylık Gelir Düzeyi 

  
Sıklık Yüzde 

Geçerli 

Yüzde 

Kümülatif 

Yüzde 

Geçerli 0-1000 44 19,0 19,5 19,5 

1001-3000 71 30,7 31,4 50,9 

3001-5000 58 25,1 25,7 76,5 

5001-7000 29 12,6 12,8 89,4 

7001 ve üzeri 24 10,4 10,6 100,0 

Toplam 226 97,8 100,0  

Eksik Sistem  5 2,2   

Toplam 231 100,0   
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Örneklem grupta ailenin aylık gelir düzeyi açısından ilk sırada yer alan grup 

%30.7 oranı ile 1001-3000 TL grubu iken ikinci sırada %25.1 oranı ile 3001-5000 TL 

grubu yer almaktadır. Üçüncü sırada %19.0 oranı ile 0-1000 TL grubu yer alırken 

dördüncü sırada %12.6 oranı ile 5001-7000 grubu yer almaktadır. Beşinci sırada %10.4 

oranı ile 7001 TL ve üzeri grubu yer almaktadır. Ankette bu soruya %2.2 oranında 

cevap verilmemiştir. 

Tablo 3.5 Üniversite 

  Sıklık Yüzde 
Geçerli 

Yüzde 

Kümülatif 

Yüzde 

Geçerli Atatürk Üniversitesi 123 53,2 53,5 53,5 

Maltepe Üniversitesi 107 46,3 46,5 100,0 

Toplam 230 99,6 100,0  

Eksik Sistem  1 ,4   

Toplam 231 100,0   

Örneklem grupta %53.2 oranında Atatürk Üniversitesi öğrencisi yer alırken 

%46.3 oranında Maltepe Üniversitesi öğrencisi yer almaktadır. 

Tablo 3.6 Televizyon Sahipliği 

  
Sıklık Yüzde 

Geçerli 

Yüzde 

Kümülatif 

Yüzde 

Geçerli Evet 184 79,7 80,7 80,7 

Hayır 44 19,0 19,3 100,0 

Toplam 228 98,7 100,0  

Eksik Sistem  3 1,3   

Toplam 231 100,0   
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Örneklem grupta yaşadıkları yerde %79.7 oranında televizyon bulunurken 

%19.0 oranında televizyon bulunmamaktadır. %1.3 oranında bu soruya cevap 

verilmemiştir. 

 

Tablo 3.7 Günlük Televizyon içeriği tüketme süreniz nedir? 

  
Sıklık Yüzde 

Geçerli 

Yüzde 

Kümülatif 

Yüzde 

Geçerli Hiç izlemiyorum 75 32,5 32,6 32,6 

Bir saatten az 68 29,4 29,6 62,2 

1-2 saat arası 57 24,7 24,8 87,0 

3-5 saat arası 28 12,1 12,2 99,1 

6 saat ve üzeri 2 ,9 ,9 100,0 

Toplam 230 99,6 100,0  

Eksik Yüzde  1 ,4   

Toplam 231 100,0   

Örneklem grupta televizyon içeri tüketme açısından ilk sırada %32.5 oranında 

hiç izlemiyorum yanıtı verilirken ikinci sırada %29.4 oranında bir saatten az yanıtı 

verilmiştir. Üçüncü sırada %24.7 oranında 1-2 saat arası cevabı verilmiştir. %0.4 

oranında bu soruya cevap verilmemiştir. 
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Tablo 3.8 Televizyon İzlemede Sosyal Çevreniz etkili mi? (Arkadaş, Aile, Akraba) 

  Sıklık Yüzde 
Geçerli 

Yüzde 

Kümülatif 

Yüzde 

Geçerli  Evet (ise 12. soruyu 

cevaplayın) 
63 27,3 29,4 29,4 

Hayır (ise 13. soruyu 

cevaplayın) 
151 65,4 70,6 100,0 

Toplam 214 92,6 100,0  

Eksik Sistem  
17 7,4   

Toplam 231 100,0   

Örneklem grupta %65.4 oranında televizyon izlemede sosyal çevrenin etkili olmadığını 

belirtirken %27.3 sosyal çevrenin etkili olduğunu belirtmiştir  

 

Tablo 3.9 Televizyon İzlemenizde Çevreniz Etkili İse İzleyeceğiniz Programda 

Hangi Sosyal Grup Etkili Oluyor? 

  
Sıklık Yüzde 

Geçerli 

Yüzde 

Kümülatif 

Yüzde 

Geçerli Arkadaşlarım 43 18,6 48,3 48,3 

Ailem 28 12,1 31,5 79,8 

Diğer 18 7,8 20,2 100,0 

Toplam 89 38,5 100,0  

Eksik Sistem  142 61,5   

Toplam 231 100,0   

Örneklem grupta 11. Soruya evet cevabı veren kişilerin etkilendikleri gruplar 

hakkında; ilk sırada %18.6 oranında ikinci sırada arkadaşları %12.1 oranında üçüncü 

sırada %7.8 oranında ise diğer seçeneği tercih etmişlerdir. 
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Tablo 3.10 Survivor 2018 Programını İzliyor Musun? Fikriniz? 

  
Sıklık Yüzde 

Geçerli 

Yüzde 

Kümülatif 

Yüzde 

Geçerli Evet severek izliyorum 25 10,8 11,2 11,2 

Hayır zaman kaybı olarak 

görüyorum (anketin bundan 

sonrasını cevaplanmasına gerek 

yok) 

130 56,3 58,0 69,2 

Bazen  66 28,6 29,5 98,7 

     

Toplam 221 97,0 100,0 100,0 

Eksik 

Sistem 
 10 4,3   

Toplam 231 100,0   

Örneklem grupta 11. Soruya hayır cevabı verenler için Survivor 2018 izleme 

oranları; ilk sırada %56.3 oranında hayır zaman kaybı olarak görüyorum ikinci sırada 

%28.6 oranında bazen zaman geçirmek için izliyorum cevapları verilmiştir.  

Tablo 3.11 Haftada 5 Gün Yayınlanan Survivor 2018 Programını Ne Sıklıkla Takip 

Ediyorsunuz? 

  
Sıklık Yüzde 

Geçerli 

Yüzde 

Kümülatif 

Yüzde 

Geçerli Denk geldikçe 85 36,8 81,7 81,7 

Sadece hafta sonları 6 3,7 8,7 90,4 

Sadece hafta içleri 1 ,4 1,0 91,3 

Tamamını takip 

ediyorum 
9 3,9 8,7 100,0 

Toplam 101 45,0 100,0  

Eksik 

Sistem 

 
130 55,0   

Toplam 231 100,0   

Örneklem grupta Survivor programını takip etme sıklığına bakıldığında ilk 

sırada %36.8 oranında denk geldikçe ikinci sırada %3.9 oranında sadece hafta içleri-

sadece hafta sonları yanıtları verilmiştir.  
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Tablo 3.12 Survivor 2018 Programını İzleme Sebebiniz Nedir? 

  
Sıklık Yüzde 

Geçerli 

Yüzde 

Kümülatif 

Yüzde 

Geçerli Günlük hayatın sıkıntısından 

uzaklaşıp eğlenceli vakit 

geçiriyorum 

30 13,0 30,9 30,9 

İnsanlarla bir araya geldiğimde 

sohbet konusu oluyor ve iletişim 

kurabilmemi sağlıyor 

4 1,7 4,1 35,1 

Programdaki karakterleri ve 

mücadeleyi gerçekçi buluyorum 
5 2,2 5,2 40,2 

Doğal ve zorlu yaşam koşullarında 

hayatta kalma fikriyle bireysel olarak 

özdeşiyorum ve ilgimi çekiyor 

16 6,9 16,5 56,7 

Televizyonda bu programa alternatif 

başka program bulamadığım için 

izliyorum 

42 18,2 43,3 100,0 

Toplam 97 42,0 100,0  

Eksik 

Sistem 

 
134 58,0   

Toplam 231 100,0   

Örneklem grupta Survivor programını izleme nedenleri olarak ilk sırada %18.2 

oranında televizyonda bu programa alternatif başka program bulamadığım için 

izliyorum cevabı, ikinci sırada %13.0 oranında günlük hayatın sıkıntısından uzaklaşıp 

eğlenceli vakit geçiriyorum cevabı ve üçüncü sırada ise %6.9 oranında ise doğal ve 

zorlu yaşam koşullarında hayatta kalma fikriyle bireysel olarak özdeşiyorum ve ilgimi 

çekiyor cevapları verilmiştir. Bu soruya %58.0 oranında cevap verilmemiştir. 
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Tablo 3.13 Survivor 2018 Programını İzlerken Aşağıdaki Kişisel Doyumlardan 

Hangisine Ulaşıyorsunuz? 

  Sıklık Yüzde 
Geçerli 

Yüzde 

Kümülatif 

Yüzde 

Geçerli Desteklediğim tarafın 

kazanmasından heyecan ve 

mutluluk duyuyorum 

53 22,9 54,1 54,1 

Benimle izleyen insanlarla 

yarışmayı ve yarışmalar 

konusunda konuşup iddalaşmayı 

seviyorum 

11 4,8 11,2 65,3 

Gerek zorlu ada hayatı gerek ikili 

ilişkiler ve gerekse çeşitli spor 

dalları konusunda bilgilendiğimi 

düşünüyorum 

18 7,8 18,4 83,7 

Yarışmalar esnasında 

karakterlerle özdeşmeyi 

seviyorum 

7 3,0 7,1 90,8 

Diğer 9 3,9 9,2 100,0 

Toplam 98 42,4 100,0  

Eksik 

Sistem 

 
133 57,6 

  

Toplam 231 100,0   

Örneklem grupta Survivor izlerken aldıkları kişisel doyumlara istinaden ilk 

sırada %22.9 oranında desteklediğim tarafın kazanmasından heyecan ve mutluluk 

duyuyorum ikinci sırada %7.8 oranında gerek zorlu ada hayatı gerek ikili ilişkiler ve 

gerekse çeşitli spor dalları konusunda bilgilendiğimi düşünüyorum ve üçüncü sırada ise 

%4.8 oranında benimle izleyen insanlarla yarışmayı ve yarışmalar konusunda konuşup 

iddialaşmayı seviyorum cevapları verilmiştir. Bu soruya %57.6 oranında cevap 

verilmemiştir. 
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Tablo 3.14 Survivor 2018 Programını İzlediğinizde Ulaştığınız Doyumun Günlük 

Yaşantınızda Sizi Tatmin Ettiğini Ve Bu Tatminin Sosyal Hayattaki İhtiyaçlarınızı 

Karşıladığını Düşünüyor Musunuz? 

  
Sıklık Yüzde 

Geçerli 

Yüzde 

Kümülatif 

Yüzde 

Geçerli Evet 13 5,6 12,7 12,7 

Hayır 89 38,5 87,3 100,0 

Toplam 102 44,2 100,0  

Eksik Sistem  129 55,8   

Toplam 231 100,0   

Örneklem grupta Survivor 2018 programını izlediğinizde ulaştığınız doyumun 

günlük yaşantınızda sizi tatmin ettiğini ve bu tatminin sosyal hayattaki ihtiyaçlarınızı 

karşıladığını düşünen grup %5.6 oranında yer alırken düşünmeyen grup ise %38.5 

oranında yer almaktadır. 
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BÖLÜM 4. BULGULAR 

4.1. Özel (Maltepe) Üniversitesi ve Devlet (Atatürk) Üniversitesi Frekans 

Karşılaştırması  

Tablo 4.1 Yaşadığınız Yerde Televizyon Var Mı? (MALTEPE) 

 
 Sıklık Yüzde 

Geçerli 

Yüzde 

Kümülatif 

Yüzde 

Geçerli Evet 98 90,7 91,6 91,6 

Hayır 9 8,3 8,4 100,0 

Toplam 107 99,1 100,0  

Eksik Sistem  1 ,9   

Toplam 108 100,0   

Tablo 4.2 Yaşadığınız Yerde Televizyon Var Mı?( ATATÜRK) 

  
Sıklık Yüzde 

Geçerli 

Yüzde 

Kümülatif 

Yüzde 

Geçerli Evet 86 69,9 71,1 71,1 

Hayır 35 28,5 28,9 100,0 

Toplam 121 98,4 100,0  

Eksik Sistem  2 1,6   

Toplam 123 100,0   

Örneklem grupları incelendiğinde iki üniversite toplamında %79,7 (184 kişi) 

oranıyla yaşadıkları yerde televizyon varken %19,0(44 kişi) oranında öğrencinin 

yaşadığı yerde televizyon yoktur. İki üniversite öğrencisine ayrı baktığımızda;  
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Özel Üniversite (Maltepe üniversitesi) öğrencilerinin televizyona sahip olma 

oranı % 90,7 (98 kişi) iken %8,3(9 kişi) oranında öğrenci yaşadığı yerde televizyon 

sahibi değildir.  

Devlet üniversitesi(Atatürk Üniversitesi) öğrencilerinin televizyon sahiplik oranı 

%69,9(86 kişi) iken %28,5(35 kişi) yaşadığı yerde televizyon sahibi değildir. 

İki üniversite karşılaştırması yaptığımız zaman özel üniversite (Maltepe 

Üniversitesi) öğrencilerinin yaşadığı yerde televizyon olma oranı daha yüksek olduğu 

saptanmıştır. Fakat devlet üniversitesi öğrencilerinin yaşadıkları yerde televizyon sahibi 

olma oranının daha düşük olması ile programı daha az takip ettikleri varsayımı doğru 

değildir. Çünkü günümüz medyasını sadece klasik medya araçlarıyla düşünmek 

yanlıştır. Yeni medya araçlarıyla, internet ortamından da takip ettiklerini kabul 

edebiliriz. Kullanımlar ve Doyumlar kuramının başlangıcında kabul edilen medya 

araçları (televizyon, gazete, radyo vb.) ile günümüz medya araçları (internet ortamı, 

bilgisayar, vb.) arasında fark olduğu aşikardır. Bu yüzden televizyon izlemeyen kişilerin 

veya televizyon sahibi olmayan kişilerin programı izlemediği kabul edilemez. 

Tablo 4.3 Günlük Televizyon İçeriği Tüketme Süreniz Nedir? (MALTEPE) 

  
Sıklık Yüzde 

Geçerli 

Yüzde 

Kümülatif 

Yüzde 

Geçerli Hiç izlemiyorum 30 27,8 28,0 28,0 

Bir saatten az 33 30,6 30,8 58,9 

1-2 saat arası 34 31,5 31,8 90,7 

3-5 saat arası 10 9,3 9,3 100,0 

Toplam 107 99,1 100,0  

Eksik Sistem  1 ,9   

Toplam 108 100,0   
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Tablo 4.4 Günlük Televizyon İçeriği Tüketme Süreniz Nedir? (ATATÜRK) 

  
Sıklık Yüzde 

Geçerli 

Yüzde 

Kümülatif 

Yüzde 

Geçerli Hiç izlemiyorum 45 36,6 36,6 36,6 

Bir saatten az 35 28,5 28,5 65,0 

1-2 saat arası 23 18,7 18,7 83,7 

3-5 saat arası 18 14,6 14,6 98,4 

6 saat ve üzeri 2 1,6 1,6 100,0 

Toplam 123 100,0 100,0  

Günlük televizyon içeriği tüketme süresine bakıldığında iki üniversite(Maltepe 

Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi) toplamında 231 kişinin %32,5’i (75 kişi) “hiç 

izlemiyorum” cevabı verirken %29,4’ü (68 kişi) “bir saatten az” cevabı, %24,7’si(57 

kişi) “1-2 saat arası” cevabı, %24,7’si (28 kişi) “3-5 saat arası” cevabı, %0,9’u (2 kişi) 

“6 saat ve üzeri” cevabı vermiştir. 1 kişinin cevabı ise geçersiz sayılmıştır. İki üniversite 

öğrencisine ayrı bakıldığında; 

Özel üniversite (Maltepe Üniversitesi) %31,5 (34 kişi) oranında 1-2 saat arası, 

%30,6 (33 kişi) oranında bir saatten az, %27,8(30 kişi) oranında hiç izlemiyorum, %9,3 

(10 kişi) oranında 3-5 saat arası cevabı verilmiştir. 

Devlet üniversitesi (Atatürk Üniversitesi) %36,6(45 kişi) oranında hiç 

izlemiyorum, %28,5(35 kişi) oranında bir saatten az, %18,7(23 kişi) oranında 1-2 saat 

arası, %14,6(18 kişi) oranında 3-5 saat arası, %1,6(2 kişi) oranında 6 saat ve üzeri 

cevabı verilmiştir  

Özel üniversitede oranlarında ilk sırada 1-2 saat arası denirken devlet 

üniversitesi oranlarında ilk sırada hiç izlemiyorum denmesine karşın arada yüzdelik 

oranda çok büyük bir fark gözetilmemiştir. Televizyon tüketme sıklıkları hemen hemen 

birbirine benzer olduğu görülmüştür. Kullanımlar ve Doyumlar kuramının temel 

kavramlarından olan aktif izleyici savına göre izleyici televizyon tüketiminde titiz ve 

seçicidir. Kendilerine yetecek doyum kadar televizyonu tüketirler. Kişiler kitle iletişim 

araçlarını gereksinimlerine göre kullanırlar ve yine gereksinimlerine göre içeriklerini 
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belirlerler. Aktif izleyici savının iddiasına göre, izleyici almak istediği doyuma yönelik 

en iyi tatmin olacağı iletişim aracına yönelir yani televizyon tüketme süreniz sorumuzda 

aldığımız cevap üniversite çağındaki izleyici kitlesinin gereksinimi ve doyumu için 

yöneldiği aracın televizyon olmadığı sonucunu ortaya koyuyor. Kitle iletişim aracı 

kullanımında aktif olan üniversite izleyicisinin televizyon tüketiminde titiz ve seçici 

olduğunu görüyoruz. Devlet üniversitesi öğrencilerinin çoğunluğunun televizyonu hiç 

izlemiyorum cevabı vermesi ve vakıf üniversitesi öğrencilerinin 1-2 saat arası izliyorum 

cevabı ile Hipotez 7 de öne sürdüğümüz televizyonun, devlet üniversitesi öğrencilerinin 

gereksinim ve doyumlarını özel üniversite öğrencilerine göre (aradaki gelir farkı göz 

önünde bulundurulduğunda yaşayamadığı bazı şeylerde televizyon aracılığıyla 

özdeşleşerek tatmin olacağı düşüncesi ile) daha çok tükettikleri savı da çürütülmüş oldu. 

Tablo 4.5 Televizyon İzlemenizde Sosyal Çevreniz Etkili mi? (Arkadaş, Aile, 

Akraba) (MALTEPE) 

  
Sıklık Yüzde 

Geçerli 

Yüzde 

Kümülatif 

Yüzde 

Geçerli Evet (ise 12. soruyu 

cevaplayın) 
28 25,9 28,3 28,3 

Hayır ( ise 13. soruyu 

cevaplayın) 
71 65,7 71,7 100,0 

Toplam 99 91,7 100,0  

Eksik Sistem  9 8,3   

Toplam 108 100,0   
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Tablo 4.6 Televizyon İzlemenizde Sosyal Çevreniz Etkili Mi? (Arkadaş, Aile, 

Akraba) (ATATÜRK) 

  
Sıklık Yüzde 

Geçerli 

Yüzde 

Kümülatif 

Yüzde 

Geçerli Evet (ise 12. soruyu 

cevaplayın) 
35 28,5 30,4 30,4 

Hayır (ise 13. soruyu 

cevaplayın) 
79 64,2 68,7 99,1 

Toplam 115 93,5 100,0  

Eksik Sistem  8 6,5   

Toplam 123 100,0   

Örneklem gruplara toplamda bakıldığında (Atatürk Üniversitesi ve Maltepe 

Üniversitesi) “televizyon izlemede sosyal çevre etkili mi?” sorusuna 231 kişinin 

%65,4’ü (151 kişi) hayır, %27,3 ü (63 kişi) evet cevabı vermiştir. Kişilerin %7,4’ü (17 

kişi) bu soruyu cevaplamamıştır. İki üniversiteyi ayrı olarak ele alırsak;  

Özel Üniversite (Maltepe Üniversitesi) öğrencilerinin %65,7’si (71 kişi) bu 

soruya hayır cevabı verirken %25,9’u (28 kişi) evet cevabı vermiştir. 

Devlet Üniversitesi (Atatürk Üniversitesi) öğrencilerinin %64,2’si (79 kişi) bu 

soruya hayır cevabı verirken %28,5’i (35 kişi) evet cevabı vermiştir.  

Bu soruda sosyal çevre yani içinde olduğumuz ve sürekli etkileşimde 

bulunduğumuz bireylerin, televizyon izlememizdeki etkisi öğrenilmeye çalışılmıştır. Bu 

kişiler; zamanın çoğu beraber geçirilen aile veya akrabalar, ailelerinden uzakta kalanlar 

için sürekli etkileşimde oldukları arkadaşlarıdır.  İki üniversiteyi karşılaştırdığımız 

zaman aralarında fark görülmemiştir. İki grupta sosyal çevrenin televizyon izlemede 

etkili olmadığını söylemiştir. Kullanımlar ve doyumlar kuramının özünde olan ‘kişiler 

televizyon içeriğini kendi istekleriyle tüketirler’ düşüncesi bu sorumuzda karşılığını 

bulmuştur. Çıkan sonuç kitle iletişim aracı kullanımında aktif olan kişi kendi ihtiyacını 

da kendi belirler yani aracı kullanmak üzerindeki tercih hakkını ve inisiyatifini kullanır 

başkasının yönlendirmesine ihtiyacı olmaz düşüncesini onaylayan bir cevap olmuştur. 

Fakat hipotez 4 de ortaya attığımız televizyon izlerken sosyal çevrenin etkisinin büyük 

olduğu iddiası çürütülmüştür.  
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Tablo 4.7 Televizyon İzlemenizde Çevreniz Etkili İse İzleyeceğiniz Programda 

Hangi Sosyal Grup Etkili Oluyor? (MALTEPE) 

 
 Sıklık Yüzde 

Geçerli 

Yüzde 

Kümülatif 

Yüzde 

Geçerli Arkadaşlarım 17 15,7 42,5 42,5 

Ailem 16 14,8 40,0 82,5 

Diğer 7 6,5 17,5 100,0 

Toplam 40 37,0 100,0  

Eksik Sistem  68 63,0   

Toplam 108 100,0   

Tablo 4.8 Televizyon izlemenizde çevreniz etkili ise izleyeceğiniz programda hangi 

sosyal grup etkili oluyor? (ATATÜRK) 

  
Sıklık Yüzde 

Geçerli 

Yüzde 

Kümülatif 

Yüzde 

Geçerli Arkadaşlarım 26 21,1 53,1 53,1 

Ailem 12 9,8 24,5 77,6 

Diğer 11 8,9 22,4 100,0 

Toplam 49 39,8 100,0  

Eksik Sistem  74 60,2   

Toplam 123 100,0   

İki üniversite (Atatürk Üniversitesi ve Maltepe Üniversitesi) toplamına 

bakıldığında ‘televizyon izlemenizde hangi sosyal grup etkili oluyor?’ sorusuna 231 

kişinin %18,6’sı (43 kişi) ‘arkadaşlarım’, %12,1’i(28 kişi) ‘ailem’, %7,8’i (18 kişi) 

‘diğer’ cevabını vermiştir. Bir önceki sorunun yönlendirmesi doğrultusunda 142 kişi bu 

soruya cevap vermemiştir.  İki üniversiteye ayrı ayrı bakıldığında; 

Özel üniversitenin (Maltepe Üniversitesi) %15,7’si (17 kişi) ‘arkadaşlarım’, 

%14,8’i (16 kişi) ‘ailem’, %6,5’i (7 kişi) diğer cevabını vermiştir. 68 kişi önceki 

sorunun yönlendirmesi doğrultusunda bu soruya cevap vermemiştir. 
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Devlet üniversitesinin (Atatürk Üniversitesi) %21,1’i (26 kişi) ‘arkadaşlarım’, 

%9,8’i (12 kişi) ‘ailem’, %8,9’u (11 kişi) diğer cevabını vermiştir. 74 kişi önceki 

sorunun yönlendirmesi doğrultusunda bu soruya cevap vermemiştir. 

Anketi uyguladığımız örneklem gruplarımızın büyük çoğunluğu daha önceki 

soruda sosyal çevrenin etkisinin olmadığını söylemişti. Geri kalan az sayıda kişiler ise 

sosyal çevrelerinin televizyon izlemede etkili olduklarını söylemiştir. İki üniversite 

karşılaştırmalı bakıldığı zaman iki grubunda televizyon izlemede etkili olduğu sosyal 

grupları arkadaşlarıdır. Yani benzerlik söz konusudur. Hipotez 4 de söylediğimiz 

televizyon izlerken seçilen programda sosyal çevrenin etkisi büyüktür düşüncemizi daha 

önceki soruda, çoğunluğun vermiş olduğu cevapla çürütmüş olmamıza rağmen yine de 

bu soruda daha az miktar kişide olsa onaylandığını görmüş oluyoruz. 

Tablo 4.9 Survivor 2018 Programını İzliyor musun? (MALTEPE) 

  
Sıklık Yüzde 

Geçerli 

Yüzde 

Kümülatif 

Yüzde 

Geçerli Evet  11 10,2 10,6 10,6 

Hayır (anketin bundan 

sonrasını cevaplamanıza 

gerek yok) 

57 52,8 53,8 64,4 

Bazen  36 33,3 34,6 99,0 

     

Toplam 104 96,3 100,0  

Eksik 

Sistem 

 
4 3,7   

Toplam 108 100,0   
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Tablo 4.10 Survivor 2018 Programını İzliyor Musun? (ATATÜRK) 

  Sıklık Yüzde 
Geçerli 

Yüzde 

Kümülatif 

Yüzde 

Geçerli Evet  14 11,4 11,7 11,7 

Hayır, (anketin 

bundan sonrasını 

cevaplamanıza 

gerek yok) 

76 61,8 61,7 73,3 

Bazen  30 24,4 25,0 98,3 

     

Toplam 120 97,6 100,0  

Eksik Sistem  3 2,4   

Toplam 123 100,0   

İki üniversite (Maltepe Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi) toplamına 

baktığımız zaman “Survivor 2018 programını izliyor musunuz?” sorusuna kişilerin 

%56,3’ ü (130 kişi) hayır, %28,6’sı (66 kişi) bazen, %10,8’i (25 kişi) evet cevabı 

vermiştir. Kişilerin %4,3’ü (10 kişi) bu soruya cevap vermemiştir. İki üniversite ayrı 

bakıldığında; 

Maltepe Üniversitesi öğrencilerinin %52,8’i (57 kişi) hayır, % 33,3’ü (36 kişi) 

bazen, %10,2’si (11 kişi) evet cevabı vermiştir. 

Atatürk Üniversitesi öğrencilerinin %61,8’i (76 kişi) hayır, %24,4’ü (30 kişi) 

bazen, %11,4’ü (14 kişi) evet cevabı vermiştir. 

İki üniversite karşılaştırması yaptığımız zaman aralarında fark görülmemiştir. İki 

örneklem grubu da programı izlemediğini büyük çoğunluğunun hayır demesiyle 

göstermiştir. Bu programı çalışmamızda kullanma sebebi çok izleniyor olması ve 

televizyon reytinglerinde ilk sıraya yerleşmesidir. Fakat programın izler kitlesinin 40-50 

yaş arası olmasına karşılık ikinci izler grup olan üniversite çağı genç kitlesi tercih 

edilmiş ve onların programa bakış açısı değerlendirmeye alınmıştır. Kişiler ihtiyaçlarını 

karşılamak için iletişim aracı kullanırlar. Araç tüketilirken istenen doyum ve alınan 
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doyum yakından ilişkilidir. Beklenen ve istenilen doyum gerçekte alınırsa aracın 

kullanımı bir alışkanlığa döner fakat istenilen doyum ve gerçekte alınan doyum arasında 

ters orantı olursa programın takibinde azalma yaşanacak hatta başka araca yönelmeye 

başlanılacaktır. Survivor 2018 programından beklenen doyum genç nüfusta karşılığını 

bulmadığını ve bu yüzden programın bu yaş grubunda izleniminin düşük olduğunu 

görüyoruz. İstenilen haz ve doyuma ulaşılamadığını kullanılan yarışmacıların genç 

kitleden seçiliyor olmasına rağmen o kitleyi tatmin etmediğini görüyoruz. Böyle olunca 

artık aktif izleyici kendini en iyi tatmin edeceğine inandığı başka aracı kullanacaktır. 

Hipotez 1 de ortaya atılan düşünce vakıf üniversitesi ve devlet üniversitesi öğrencileri 

arasında survivor 2018 programını izlemede ve izlerken alınan doyum arasında belirgin 

farklar olduğudur. Bu düşüncenin çıkış noktası şudur; iki üniversite arasındaki 

demografik farklar (maddi farklar, yaşam tarzı farkı) programı izlemelerindeki oranda 

da farklılık yaratacaktır. Devlet üniversitesi öğrencisi bu programdan daha çok haz 

doyum alacak çünkü bu şartlara gerçek hayatta sahip olamayacak böylelikle o tatmin 

duygusunu izleyerek, özdeşleşerek giderecektir. Fakat çıkan sonuç ile iki üniversite 

öğrencisinin de izlemiyor olma oranının benzer olması bu hipotezimizi çürütmüştür.   

Tablo 4.11 Haftada 5 Gün Yayınlanan Survivor 2018 Programını Ne 

Sıklıkla Takip Ediyorsunuz? (MALTEPE) 

  

Sıklık Yüzde 
Geçerli 

Yüzde 

Kümülatif 

Yüzde 

Geçerli 
Denk geldikçe 47 43,5 83,9 83,9 

Sadece hafta sonları 6 5,6 10,7 94,6 

Sadece hafta içleri 1 ,9 1,8 96,4 

Tamamını takip 

ediyorum 
2 1,9 3,6 100,0 

Toplam 53 51,9 100,0  

Eksik Sistem  55 48,1   

Toplam 108 100,0   
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Tablo 4.12 Haftada 5 Gün Yayınlanan Survivor 2018 Programını Ne Sıklıkla Takip 

Ediyorsunuz?(ATATÜRK) 

  

Sıklık Yüzde 
Geçerli 

Yüzde 

Kümülatif 

Yüzde 

Geçerli 
Denk geldikçe 38 30,9 79,2 79,2 

Sadece hafta 

sonları 
3 2,4 6,2 85,4 

Tamamını takip 

ediyorum 
7 5,7 14,6 100,0 

Toplam 48 39,0 100,0  

Eksik Sistem  75 61,0   

Toplam 
123 100,0   

İki üniversite (Maltepe Üniversitesi ve Maltepe Üniversitesi) toplamına bakıldığı 

zaman “haftada 5 gün yayınlanan Survivor 2018 programını ne sıklıkla takıp 

ediyorsunuz?” sorusuna 231 kişinin %36,8’i (85 kişi) denk geldikçe, %3,9’u (9 kişi) 

tamamını takip ediyorum, %3,7 ‘si (6 kişi) sadece hafta sonları, %0,4’ü (1 kişi) sadece 

hafta içleri cevabını vermiştir. 130 kişi bu soruya programı izlemedikleri için cevap 

vermemiştir. İki üniversite ayrı ayrı bakıldığı zaman; 

Maltepe Üniversitesinin %43,5’i (47 kişi) denk geldikçe, %5,6’sı (6 kişi) sadece 

hafta sonları, %1,9’u (2 kişi) tamamını takip ediyorum, %0,9’u (1 kişi) sadece hafta 

içleri cevabını vermiştir. 

Atatürk Üniversitesinin %30’9’u (38 kişi) denk geldikçe, %5,7’si (7 kişi) 

tamamını takip ediyorum, %2,4’ü (3 kişi) sadece hafta sonları cevabını vermiştir. Hafta 

içi izleyen öğrenci yoktur. 
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İki üniversite karşılaştırıldığında yüksek oranda dek geldikçe izledikleri cevabı 

ile Survivor 2018 programını takip etme sıklığının benzer olduğu saptanmıştır. İkinci 

sırada özel üniversite öğrencileri programı sadece hafta sonları takıp ettikleri cevabını 

verirken devlet üniversitesi öğrencileri tamamını yayın gününde takip ettiklerini 

söylemiştir. Fakat bunlar oldukça düşük oranda verilen cevaplardır. Hipotez 5 de ortaya 

attığımız Survivor 2018 programını izleyen kişiler yayın günlerini takip etmektedir 

düşüncesi de ‘ denk geldikçe’ cevabı ile çürütülmüştür. Bunun sebebine baktığımız 

zaman yeni medya araçlarının kullanımının yaygınlaşmasını etkili görebiliriz. 

Kullanımlar ve doyumlar kuramının ortaya çıktığı haliyle günümüzdeki güncel halinin 

arasındaki fark noktası incelendiğinde kitle iletişim araçlarında yaşanan gelişmeler ile 

yayın günlerinde takip edilmeme gerçeğini bağımsız düşünemeyiz. Çünkü kişiler yeni 

medya sayesinde istedikleri zaman istedikleri yerde izleyicisi olduğu programı takıp 

edebilme imkânına sahip ve yayın günlerine bağlı kalma zorunlulukları yoktur. 

Tablo 4.13 Survivor 2018 Programını İzleme Sebebiniz Nedir ? (MALTEPE) 

  
Sıklık Yüzde 

Geçerli 

Yüzde 

Kümülatif 

Yüzde 

Geçerli Günlük hayatın sıkıntısından 

uzaklaşıp eğlenceli vakit 

geçiriyorum 

18 16,7 36,0 36,0 

İnsanlarla bir araya geldiğimde 

sohbet konusu oluyor ve iletişim 

kurmamı sağlıyor. 

1 ,9 2,0 38,0 

Programdaki karakterleri ve 

mücadeleyi gerçekçi buluyorum 
2 1,9 4,0 42,0 

Doğal ve zorlu yaşam 

koşullarında hayatta kalma 

fikriyle bireysel olarak 

özdeşiyorum ve ilgimi çekiyor. 

6 5,6 12,0 54,0 

Televizyonda bu programa 

alternatif başka bir program 

olmadığı için izliyorum 

23 21,3 46,0 100,0 

Toplam 50 46,3 100,0  

Eksik 

Sistem 

 
58 53,7   

Toplam 
108 100,0   
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Tablo 4.14 Survivor 2018 Programını İzleme Sebebiniz Nedir ?(ATATÜRK) 

  
Sıklık Yüzde 

Geçerli 

Yüzde 

Kümülatif 

Yüzde 

Geçerli Günlük hayatın sıkıntısından 

uzaklaşıp eğlenceli vakit 

geçiriyorum 

12 9,8 25,5 25,5 

İnsanlarla bir araya geldiğimde 

sohbet konusu oluyor ve iletişim 

kurmamı sağlıyor. 

3 2,4 6,4 31,9 

Programdaki karakterleri ve 

mücadeleyi gerçekçi buluyorum 
3 2,4 6,4 38,3 

Doğal ve zorlu yaşam 

koşullarında hayatta kalma 

fikriyle bireysel olarak 

özdeşiyorum ve ilgimi çekiyor. 

10 8,1 21,3 59,6 

Televizyonda bu programa 

alternatif başka bir program 

olmadığı için izliyorum 

19 15,4 40,4 100,0 

Toplam 47 38,2 100,0  

Eksik 

Sistem 

 
76 61,8   

Toplam 
123 100,0   

İki üniversite (Maltepe Üniversitesi ve Maltepe Üniversitesi) toplamına bakıldığı 

zaman “survivor 2018 programını izleme sebebiniz nedir?” sorusuna verilen cevap 

%18,2’si (42 kişi) televizyonda bu programa alternatif başka program bulamadığım için 

izliyorum, %13,0’ı (30 kişi) günlük hayatın sıkıntısından uzaklaşıp eğlenceli vakit 

geçiriyorum, %6,9’u (16 kişi) doğal ve zorlu yaşam zorluklarında hayatta kalma fikriyle 

bireysel olarak özdeşleşiyorum ve ilgimi çekiyor, %2,2’si (5 kişi) programdaki 

karakterleri ve mücadeleyi gerçekçi buluyorum, %1,7’si (4 kişi) insanlarla bir araya 

geldiğimde sohbet konusu oluyor ve iletişim kurabilmemi sağlıyor cevabı verilmiştir. 

134 kişi programı izlemediği için bu soruya cevap vermemiştir. İki üniversite ayrı ayrı 

incelendiğinde; 
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Maltepe Üniversitesi öğrencilerinin %21,3’ü (23 kişi) televizyonda bu programa 

alternatif başka bir program olmadığı için izliyorum, %16,7’si (18 kişi) günlük hayatın 

sıkıntısından uzaklaşıp eğlenceli vakit geçiriyorum, %5,6’sı (6 kişi) doğal ve zorlu 

yaşam koşullarında hayatta kalma fikriyle bireysel olarak özdeşleşiyorum ve ilgimi 

çekiyor, %1,9’u (2 kişi) programdaki karakterleri ve mücadeleyi gerçekçi buluyorum, 

%0,9’u (1 kişi) insanlarla bir araya geldiğimde sohbet konusu oluyor ve iletişim 

kurmamı sağlıyor cevabını vermiştir 

Atatürk Üniversitesi öğrencilerinin %15,4’ü (19 kişi) televizyonda bu programa 

alternatif başka bir program olmadığı için izliyorum, %9,8’i (12 kişi) günlük hayatın 

sıkıntısından uzaklaşıp eğlenceli vakit geçiriyorum, %8,1 (10 kişi) doğal ve zorlu yaşam 

koşullarında hayatta kalma fikriyle bireysel olarak özdeşiyorum ve ilgimi çekiyor, 

%2,4’ü (3 kişi) programdaki karakterleri ve mücadeleyi gerçekçi buluyorum, %2,4’ü 

(3kişi) insanlarla bir araya geldiğimde sohbet konusu oluyor ve iletişim kurmamı 

sağlıyor cevabını vermiştir. 

İki üniversite karşılaştırıldığı zaman örneklem grupların programı takip etme 

sebepleri benzer olduğu saptanmıştır. Televizyonda bu programa alternatif başka bir 

program olmadığı için izliyorum cevabı genel olarak verilen cevap olmuştur. 

Kullanımlar ve doyumlar kuramının iddia ettiği kişiler kendi programlarını kendileri 

seçerler yorumunu düşündüğümüzde bu sorumuzda evet kendileri seçmiştir ama bize 

dayatılan sınırlı içerik içerisinden seçmek zorunda kalınmıştır cevabını almış oluyoruz. 

Hipotez 2 de ortaya attığımız survivor 2018 programını izlemeyi kişiler kendi 

istekleriyle tercih etmektedir düşüncesini çürütmüştür. Ayrıca iki örneklem grubunda 

tüm sorulara aynı oranda cevap vermesi ve ilk sıraya programa alternatif başka bir 

program olmamasından dolayı izlediklerini koymalarına baktığımız zaman hipotez 1 de 

söylediğimiz vakıf üniversitesi ile devlet üniversitesi arasında programı izlemede ve 

izlerken alınan doyum arasında belirgin farklar olduğu düşüncesi de çürütülmüş oluyor. 

Yukarda belirttiğimiz soruya ikinci bir cevap olan günlük hayatın sıkıntısından 

uzaklaşıp eğlenceli vakit geçiriyorum seçeneğini azımsanmayacak oranda seçmeleri bu 

şıkka da yorum hakkını doğurmuştur. Bu soruya göre kullanımlar ve doyumlar 

kuramının dediği kişinin ihtiyacına göre kendi seçeneğini oluşturması iddiasının 

günümüzde de karşılığını bulduğunu görüyoruz. 
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Tablo 4.15 Survivor 2018 Programını İzlerken Aşağıdaki Kişisel Doyumlardan 

Hangisine Ulaşıyorsunuz? (MALTEPE) 

  

Sıklık Yüzde 
Geçerli 

Yüzde 

Kümülatif 

Yüzde 

Geçerli Desteklediğim tarafın 

kazanmasından heyecan ve 

mutluluk duyuyorum 

23 21,3 43,4 43,4 

Benimle izleyen insanlarla 

yarışmayı ve yarışmalar 

konusunda konuşup 

iddalaşmayı seviyorum 

9 8,3 17,0 60,4 

Gerek zorlu ada hayatı gerek 

ikili ilişkiler ve gerekse çeşitli 

spor dalları konusunda 

bilgilendiğimi düşünüyorum 

11 10,2 20,8 81,1 

Yarışmalar esnasında 

karekterlerle özdeşmeyi 

seviyorum 

5 4,6 9,4 90,6 

Diğer 5 4,6 9,4 100,0 

Toplam 53 49,1 100,0  

Eksik 

Sistem  55 50,9   

Toplam 
108 100,0   
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Tablo 4.16 Survivor 2018 Programını İzlerken Aşağıdaki Kişisel Doyumlardan 

Hangisine Ulaşıyorsunuz?(ATATÜRK) 

  
Sıklık Yüzde 

Geçerli 

Yüzde 

Kümülatif 

Yüzde 

Geçerli Desteklediğim tarafın 

kazanmasından heyecan ve 

mutluluk duyuyorum 
30 24,4 66,7 66,7 

Benimle izleyen insanlarla 

yarışmayı ve yarışmalar 

konusunda konuşup iddalaşmayı 

seviyorum 

2 1,6 4,4 71,1 

Gerek zorlu ada hayatı gerek 

ikili ilişkiler ve gerekse çeşitli 

spor dalları konusunda 

bilgilendiğimi düşünüyorum 

7 5,7 15,6 86,7 

Yarışmalar esnasında 

karekterlerle özdeşmeyi 

seviyorum 
2 1,6 4,4 91,1 

Diğer 4 3,3 8,9 100,0 

Toplam 45 36,6 100,0  

Eksik 

Sistem 

 
78 63,4   

Toplam 
 

123 100   

 

İki üniversitenin toplamına (Maltepe üniversitesi, Atatürk Üniversitesi) 

baktığımız zaman “Survivor 2018 programını izlerken aşağıdaki doyumlardan hangisine 

ulaşıyorsunuz?” sorusuna katılımcıların %22,9’u (53 kişi) desteklediğim tarafın 

kazanmasından heyecan ve mutluluk duyuyorum, %7,8’i (18 kişi) gerek zorlu ada 

hayatı gerek ikili ilişkiler ve gerekse çeşitli spor dalları konusunda bilgilendiğini 

düşünüyorum, %4,8’i (11 kişi) benimle izleyen insanlarla yarışmayı ve yarışmalar 

konusunda konuşup iddialaşmayı seviyorum, %3,9’u (9 kişi) diğer seçeneği, %3,0’ı (7 

kişi) yarışmalar esnasında karakterlerle özdeşleşmeyi seviyorum cevabını vermiştir. İki 

üniversiteye ayrı ayrı baktığımız zaman; 



57 

 

Maltepe üniversitesi katılımcılarının %21,3’ü (23 kişi) desteklediğim tarafın 

kazanmasından heyecan ve mutluluk duyuyorum, %10,2’si (11 kişi) gerek zorlu ada 

hayatı gerek ikili ilişkiler ve gerekse çeşitli spor dalları konusunda bilgilendiğimi 

düşünüyorum, %8,3’ü (9 kişi) benimle izleyen insanlarla yarışmayı ve yarışmalar 

konusunda konuşup iddialaşmayı seviyorum, %4,6’sı (5 kişi) yarışma esnasında 

karakterlerle özdeşleşmeyi seviyorum, %4,6’sı (5 kişi) diğer seçeneği cevabını 

vermiştir. 

Atatürk Üniversitesi katılımcılarının %24,4’ü (30 kişi) desteklediğim tarafın 

kazanmasından heyecan ve mutluluk duyuyorum, %5,7’si (7 kişi) gerek zorlu ada hayatı 

gerek ikili ilişkiler ve gerekse çeşitli spor dalları konusunda bilgilendiğimi 

düşünüyorum, %3,3’ü (4 kişi) diğer seçeneği, %1,6’sı (2 kişi) benimle izleyen 

insanlarla yarışmayı ve yarışmalar konusunda konuşup iddialaşmayı seviyorum, %1,6’sı 

(2 kişi) yarışmalar esnasında karakterlerle özdeşleşmeyi seviyorum cevabını vermiştir. 

İki üniversite karşılaştırmasına baktığımız zaman bu soru ile izleyicinin 

programı nasıl tükettiği sonucuna varıyoruz. Programı izleyen kitlenin çoğunluğu bu 

programı destekledikleri tarafın kazanmasından heyecan ve mutluluk duydukları için 

tükettiklerini söylediklerini görüyoruz. Program üzerinden aldıkları en büyük tatminin 

bireylerin takım tutma hazzı ile duygusal boşalma yaşadıkları yönündedir. Hipotez 3 de 

ortaya attığımız survivor programı izleyen kişilerin doyuma ulaşma nedeni, herhangi bir 

takım tutma ve rekabet duygusuyla hareket etmelerinden kaynaklanmaktadır iddiası da 

onaylanmıştır. Kullanımlar ve doyumlar kuramının ilk çıktığı halinde var olan 

özdeşleşme kavramı da hala geçerliliğini koruduğunu görüyoruz. Diğer seçeneklere 

baktığımız zaman fiskenin de dediği üzere farklı izleyiciler aynı programı farklı 

gereksinimleri gidermek için kullanabilirler. (fiske 1996 s.199-200) izleyici kitlemizin 

azda olsa geri kalan kısmı aynı program üzerinden farklı doyumlara ulaştıklarını 

verdikleri cevapla göstermişlerdir. Aksi halde doyum almayan izleyici kendi seçimiyle 

başka kanal veya kaynak seçme özgürlüğüne sahip durumdadır. 
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Tablo 4.17 Survivor 2018 Programını İzlediğinizde Ulaştığınız Doyumun Günlük 

Yaşantınızda Sizi Tatmin Ettiğini Ve Bu Tatminin Sosyal Hayattaki İhtiyaçlarınızı 

Karşıladığını Düşünüyor musunuz? (MALTEPE) 

 
 Sıklık Yüzde 

Geçerli 

Yüzde 

Kümülatif 

Yüzde 

Geçerli Evet 5 4,6 9,1 9,1 

Hayır 50 46,3 90,9 100,0 

Toplam 55 50,9 100,0  

Eksik Sistem  53 49,1   

Toplam 108 100,0   

 

Tablo 4.18 Survivor 2018 Programını İzlediğinizde Ulaştığınız Doyumun Günlük 

Yaşantınızda Sizi Tatmin Ettiğini ve Bu Tatminin Sosyal Hayattaki İhtiyaçlarınızı 

Karşıladığını Düşünüyor musunuz? (ATATÜRK) 

  

Sıklık Yüzde 

Geçerli 

Yüzde 

Kümülatif 

Yüzde 

Geçerli Evet 8 6,5 17,0 17,0 

Hayır 39 31,7 83,0 100,0 

Toplam 47 38,2 100,0  

Eksik Sistem  76 61,8   

Toplam  123 100   

İki üniversite toplamında katılımcıların (Maltepe Üniversitesi, Atatürk 

Üniversitesi) “Survivor 2018 programını izlediğinizde ulaştığınız doyumun günlük 

yaşantınızda sizi tatmin ettiğini ve bu tatminin sosyal hayattaki ihtiyaçlarınızı 

karşıladığını düşünüyor musunuz?” sorusuna %38,5’i (89 kişi) hayır, %5,6’sı (13 kişi) 

evet cevabı vermiştir. Katılımcılarımızdan programı takip etmeyen 129 kişi bu soruyu 

cevaplamamıştır. İki üniversiteye ayrı olarak baktığımızda; 

Maltepe Üniversitesi öğrencilerinin %46,3’ü (50 kişi) hayır, %4,6’sı (5 kişi) evet 

cevabı vermiştir. 
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Atatürk Üniversitesi öğrencilerinin %31,7’si (39 kişi) hayır, %6,5’i (8 kişi) evet 

cevabı vermiştir. 

İki üniversite katılımcıları karşılaştırıldığı zaman ortak düşünce programdan 

ulaşılan haz ve doyumun günlük hayatta karşılığını bulmadığı yönündedir. Bu soru, 

daha önceki soruda aradığımız Survivor 2018 programını izlerken alınan kişisel 

doyumların neler olduğu sorusuna verilen cevaplardan ulaştıkları doyumların günlük 

yaşantılarında kişileri tatmin edip etmediğini ve bu tatmini sosyal hayattaki 

ihtiyaçlarında kullanıp kullanmadıklarını öğrenmeyi amaçlamaktadır. Kullanımlar ve 

doyumlar kuramının çıkış noktasında iddia edilen kişilerin televizyon tüketiminde elde 

ettikleri haz ve doyum onları günlük hayatlarında da tatmin etmektedir. Kişiler 

izledikleri programlarda yaşadıkları özdeşleşme ile onların yaşadıklarını yaşıyor, 

kazanan kişiyle kazanma arzusunu tadarken kaybeden kişiyle yenilme hissini yaşamış 

oluyor. Kişi kendi yaşamı ile yarışmacı arasında bağ kuruyor. Fakat çıkan sonucumuz 

kuramın ortaya attığı bu düşüncenin karşısında duruyor. Günümüz noktasında kuramın 

iddiası artık çıktığı zamankine oranla geçerliliğini korumamıştır. Hipotez 6 da ortaya 

attığımız Survivor 2018 programı izlenilen sürede yarışmalardan alınan haz ve doyum, 

yarışma heyecanı bittikten sonra günlük hayatta devam etmemektedir iddiamızı da 

onaylamıştır. Elde edilen veri sonucu ile  medya kullanıcısı program tüketimi esnasında 

kendini yarışmacı ile özdeşleştiriyor fakat tüketim bittiği andan itibaren yaşadığı hazzı 

günlük hayatında kullanamadığı sonucu ile medyanın hızlı tüketilen bir araç olduğunu 

görmüş oluyoruz. 
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BÖLÜM 5. SONUÇ  

Radyo, televizyon, gazete gibi geleneksel kitle iletişim araçlarının etkisi ortaya 

çıktığı günden bugüne kadar devam etmektedir. Teknoloji ve iletişim alanında yaşanan 

değişim ve gelişim sonucu bu kitle iletişim araçlarına internet ve sosyal medyada 

eklenmiş, tüm bu araçlar insanların bazı konulara ilişkin düşüncelerinin hangi yönde 

gelişeceği noktasında söz sahibi olmaya başlamıştır. Öyle ki, insanlar herhangi bir 

siyasi, politik ya da ekonomik konuda bilgi sahibi olmak istediğinde bu araçlara 

başvurmaktadır. Bilgi eksikliğini gidermek için yöneldiğimiz bu araçların bize verdiği 

her iletiyi çoğu zaman sorgulamadan kabul etmekte ve düşüncelerimizi bu araçlardan 

aldığımız bilgilere göre şekillendirmekteyiz.  

21. Yüzyıl tamamen iletişim çağı olarak tanımlanmaktadır. Özellikle de iletişim 

alanında yapılan birçok araştırma bireylerin bilgi edinme ihtiyaçlarını yanında eğlenme, 

zaman geçirme, dünyadan ve gündemden haberdar olma gibi ihtiyaçlarını kitle iletişim 

araçlarını kullanarak doyuma ulaştırdığını belirtmektedir. İnsanların kitle iletişim 

araçlarından faydalanarak bazı ihtiyaçlarını doyuma ulaştırdığı düşüncesi ele 

alındığında, bu iletişim araçlarının bireyin davranış ve düşüncelerini etkilediğini ileri 

süren çalışmalar yapılmaya başlanmıştır.  

Kitle iletişim araçlarını ele alan çalışmalar başlangıçta izleyiciyi pasif kabul 

etmiştir. Daha sonra bireylerin iletişim araçlarıyla ne yaptığı sorusunun sorulmasıyla bir 

perspektif değişikliği yaşanmış ve kitleleri aktif kabul eden kullanımlar ve doyumlar 

yaklaşımı geliştirilmiştir. Bu yaklaşım kapsamında yapılan araştırmalarda bireylerin 

daha çok boş zamanı değerlendirmek, eğlenmek, ülke ve dünya gündemini takip etmek, 

bilgi ihtiyacını gidermek, merakı gidermek, yalnız kalmamak ve kendisine bir model 

seçebilmek için kitle iletişim araçlarını takip ettiği sonuçları ortaya çıkmıştır.  

Kullanımlar ve doyumlar modeline göre, izleyiciler aktiftir, iletişim araçlarını 

gereksinimlerine ve ihtiyaçlarına göre istediği gibi seçme ve kullanma özgürlüğüne 

sahiptir. Dolayısıyla, bu model kapsamında kitleler seçici izleme, seçici okuma ve 

dinleme yapabilir. Bireyleri, diğer araştırmaların aksine aktif kabul eden kullanımlar ve 
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doyumlar kuramı üzerine birçok araştırma yapılmıştır. Bu araştırmalar öncelikle 

geleneksel iletişim araçlarının bireyler üzerindeki etkilerini belirlemeye yöneliktir. 

Kullanımlar ve Doyumlar Yaklaşımı’na yöneltilen eleştiriler penceresinden 

bakıldığında; güdülenme ve medya kullanımı kavramlarının daha tutarlı olması fikri 

ortaya atılır iken kullanıcıların eriştikleri doyumlarının tanımlanması, medya iletilerinin 

anlamlandırılması ve yorumlanması; bu yorumlar arasında bağ kurabilmek gerekliliği 

öne sürülmüştür. Yine yöneltilen eleştirilerden bir tanesi ise yapılan çalışmaların, saha 

araştırmalarının sistematiğinin geliştirilmesi gerekliliği yönündedir. Yöneltilen en 

büyük eleştirilerden bir tanesi de kullanımlar ve doyumlar yaklaşımının “medyanın 

kültürel önem konusundaki değer yargılarını göz atmak zorunluluğu vardır” şeklindeki 

varsayımına getirilmektedir. Toplumdaki fırsatların eşit dağılmaması, gücün 

dağılımındaki asimetrik dağılımın göz ardı edilmesi, yaklaşımı statükocu ve otoritenin 

korunmasına yönelik bir şekilde eleştirilmesine neden olmuştur. Marksist kuramcılar ise 

yaklaşımı kitle iletişim araçları ile ilgili tutumunu “kitle iletişim araçları insanları kaçışa 

yönelterek pasifleştirmektedir” diyerek eleştirmişlerdir. Medya kullanımında var olduğu 

öne sürülen zayıf motivasyonların, varlığından kullanıcıların farkında olmadığı, izler 

kitlenin bu motivasyonların bilincinde olmadığı için, zaman içerisinde kişinin psikolojik 

durumu, boş zaman etkinliklerinin çeşitliliği, bilgiye olan erişimdeki kolaylık durumu 

ve çok sesliliğin koşullara göre değişebileceği noktasında öne sürülen fikirler de 

kuramın temel eleştiri noktalarından olmuştur. 

Kitle iletişim araçlarının tür ve içeriklerinin çeşitlenmesiyle çalışma alanları da 

buna paralel olarak gelişmektedir. İletişim araştırmalarında da göndericinin baskınlığını 

sınırlandırıp izleyici kitlenin aktifliğinden söz eden, sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarını 

tatmin ederek medya ve içerik çeşitlerine izleyiciyi çeken ve tutan doyumları araştıran 

Kullanımlar ve Doyumlar Yaklaşımı geliştirilmiştir. Buna göre yapımcı açısından hangi 

hedef kitleye nasıl bir program içeriği hazırlanacağı ya da izleyici açısından hangi 

programın hangi amaçla izlenebileceği; bu izlemeden ne gibi doyumlara ulaşılabileceği 

gibi sorular, Kullanım ve Doyumlar Yaklaşımı’nın ana vurgularını oluşturmaktadır. 

Kitle iletişim araçlarının izler kitle üzerindeki etkilerini kitle iletişim aracı 

perspektifinden değerlendiren etki araştırmaları, iletişim sürecini açıklamada yetersiz 
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kaldığı için, izler kitleyi aktif bir etken olarak değerlendiren Kullanımlar ve Doyumlar 

Yaklaşımı öne çıkmıştır. 

Bu çalışma ile kullanımlar ve doyumlar kuramının günümüzdeki etkisi 

araştırılmaya çalışılmıştır. İzleyicinin medyadan haz doyum aldığı ve Kişisel 

ihtiyaçlarını tatmin ettiği konusunda bir sonuca varmak için izleyici temelli çalışma 

yürütülmüş ve sonucunda yarışma programı izleyicisinin desteklediği tarafın 

kazanmasından heyecan ve mutluluk duyması, herhangi bir takım tutma ve rekabet 

duygusuyla hareket ederek tamda kuramın dediği hissi aldığı saptanmıştır. Ayrıca 

kullanımlar ve doyumların mantığında yatan, izleyicinin televizyon ile eğlenceli vakit 

geçirdiği, günlük hayatın sıkıntısından uzaklaştığı düşüncesi bir kez daha 

desteklenmiştir  

  Çalışmamızda izleyici oranı yüksek olan Survivor programı kullanılarak, hedef 

kitlenin ne gibi doyumlara ulaştığını ortaya konmaya çalışılmıştır. Yapılan çalışmada 

anket çalışması kullanılmıştır. Anket çalışması iki farklı üniversitede 

gerçekleştirilmiştir. Biri devlet diğeri vakıf üniversitesi olan bu üniversitelerdeki 

öğrencilerin Survivor programını izlemeleri ve demografik farkların doyum seviyelerini 

etkileyip etkilemediği ortaya konulmaya çalışılmıştır. Böylelikle devlet üniversitesi 

öğrencileri ile özel üniversite öğrencilerinin Survivor izleme ve doyum ölçümü birbirine 

yakın çıkmıştır. Buradan çıkarılacak sonuç demografik seviyeler arasında belirli bir fark 

olmadığıdır. 

İzlenme sayısı bu kadar yüksek olan bir programın izler kitlesinin orta yaş grubu 

olduğunu bilinmesine rağmen ikinci seviyedeki grup olan genç grubun bu program 

üzerindeki haz doyum arayışını özellikle değerlendirilmiştir ve Survivor programı 

izleyen genç sayısı oldukça az olduğu ortaya çıkmıştır. Buradan çıkarılacak sonuç 

gençlerin söz konusu programa çok ilgi duymadıklarıdır. Aynı zamanda genç kitlenin 

izlemesinin düşük olması orta yaş grubunun izleme sayısının daha yüksek olduğunu da 

gösterecek bir sebeptir. Örneklem grubumuz genç kitle olarak belirlenmiş olup Anket 

çalışmasına katılan kişilerin yaş aralığı üniversitelere uygulanmasından kaynaklı, 18-19, 

20-21, 22-23, 24+ olarak ortaya çıkmıştır.  Çıkan sonuca göre en fazla 20-21 yaş aralığı 

kişiler katılmıştır. Bu olgunun avantajı; genç medya tüketicisinin, televizyon 

programlarından aldığı doyumu iyi bir şekilde ölçme de etkili olmuştur. Anket 
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çalışmasına katılan örneklem grubun üniversite öğrencileri olduğu bilinmektedir. 

Böylelikle ankete katılan öğrencilerin en fazla 1. Sınıflar olduğu gözlemlenmektedir. 1. 

Sınıf öğrencilerinin katılımı ankete katılan kişilerin %37,7’sini oluşturmaktadır.  

Ankete katılan örneklem grupta en fazla kadın öğrenci bulunduğu 

gözlemlenmiştir. Ayrıca anket sonucuna göre kadın öğrencilerin erkek öğrencilerden 

daha fazla televizyon tükettiği ve prime time kuşağı içerisinde yayınlanan Survivor 

programını en çok kadınların izlediği görülmüştür. 

Vakıf Üniversite (Maltepe Üniversitesi) öğrencilerinin yaşadığı yerde 

televizyona sahip olma oranları devlet üniversitesine oranla daha yüksek çıkmıştır. Bu 

sonuç programı daha fazla takip ettikleri veya medyayı daha çok tükettikleri sonucunu 

kanıtlamaz. Günümüz medyası teknolojiye endeksli olarak değişim yaşamıştır. 

Geleneksel medyadan çıkıp yeni medya teknolojilerine dönüşmüştür. Artık program 

takipleri sadece televizyon üzerinden değil dijital araçlar ile de takibi çok rahat yapılır 

hale gelmiştir. Bu durum karşısında incelenen programın izlenebiliyor olması kişilerin 

televizyon sahipliği ile ölçülemez.  

Ankette görüldüğü üzere Atatürk Üniversitesi iletişim Fakültesi ve Maltepe 

Üniversitesi İletişim Fakültesi çalışmanın örneklemini oluşturmaktadır. Katılım 

neredeyse yarı yarıya olmuştur. Atatürk üniversitesi öğrencilerinin toplam katılımcının 

%53,2’si ile küçük bir farkla daha fazla tükettiği görülmektedir. Kişilerin  ihtiyaçlarını 

karşılamak için kullandıkları kitle iletişim araçları beklenen doyumu karşılamıyorsa 

kullanıcı başka bir araca yönelir. Genç nüfusun Survivor 2018 programından istediği 

haz ile programın verdiği haz ters orantıya uğramıştır buda programın takibinden 

uzaklaşmalarına neden olmuştur. Genç kitle içerisinde programı takip eden kısım 

incelendiğinde ise iki grubunda izleme sürelerinin benzer olduğu saptanmıştır iki grupta 

denk geldikçe izlediklerini söylemiştir.  

Yeni medya araçlarının kullanımını ve sonucunda kişilerin artık televizyona 

bağlı kalma zorunluluklarının olmadığını göstermiştir. Kullanımlar ve doyumlar 

kuramının başlangıçtan günümüze bir tür evrim geçirdiğini görüyoruz. Bizim izleyici 

olarak televizyon ile ne tür ilişki kurduğumuzdan ziyade şu anki kitle iletişim araçları 

(sosyal medya, internet, aplikasyonlar v.b) ile kurduğumuz ilişkinin sosyal medya 
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araçlarından bağımsız düşünülemeyeceği ve yeni izlenme mecralarının oluşması 

kuramın günümüzde eksik kaldığı noktayı ortaya koymaktadır.   

Çalışmada, günlük yaşantımızda etkileşim içinde olduğumuz bireylerin 

televizyon izleme üzerinde etkisi de araştırılmıştır. Aranan cevap sonucunda iki 

üniversite grubunun da televizyon tüketmede sosyal çevrelerinin etkili olmadığı ortaya 

çıkmıştır. Kullanımlar ve doyumlar kuramının özünde yatan izleyici aktiftir ve medya 

karşısında edilgen değildir bunun sonucu olarak kişiler kendi isteğiyle medya 

içeriklerini seçerler ve tüketirler düşüncesini de bir kez daha kanıtlamıştır. 

Örneklem gruplara programı takip etme sebepleri sorulduğu zaman ise iki 

grubunda verdiği cevap aynı olmuştur. Televizyonda bu programa alternatif başka bir 

program bulamadıkları için izlediklerini büyük bir oran farkıyla söylemişlerdir. Daha 

önce kullanımlar ve doyumların özünde olan kişilerin tükettikleri medya içeriklerini 

kendi istekleriyle seçtikleri düşüncesini onaylamıştık. Burada ise kişilerin kendi 

seçmelerine alternatif olarak bir sonuç ortaya çıkıyor. Kişiler kendi istekleriyle 

programı seçiyorlar fakat medyanın onlara sunduğu kısıtlı seçenek içerisinden seçim 

yapmak zorunda kalıyorlar. Bu da kuramın eleştirel tarafını ortaya koyuyor. Hipotez 2 

de ortaya attığımız Survivor 2018 programını izlemeyi kişiler kendi istekleriyle tercih 

etmektedir düşüncesini çürütmüştür. 

  Bu düşünceyi toparladığımızda şu sonuca varıyoruz, televizyon izleme 

sürecinde sosyal çevresinden etkilenmeyen aktif ve etken seyirci medya tüketimini 

kendi isteğiyle yapmıştır fakat medya içerisinde sınırlı tercih şansı olduğu için ona 

dayatılan programlar içerisinden program seçimi yaparak kullandığı medyanın içeriğini 

kendi isteğiyle tüketememiştir. 

 İzleyicinin program içeriğini nasıl tükettiğini incelediğimiz zaman ise 

destekledikleri takımın kazanmasından heyecan ve mutluluk duydukları cevabı ile 

kullanımlar ve doyumlar yaklaşımının iddia ettiği, kişiler kendilerini televizyon 

programındaki sanal gerçeklikle özdeşleştirdikleri düşüncesini onaylamıştır. Programda 

bir yarışın olması ve taraf tutulması insanları bu noktada kendini çekebilmektedir. Bu da 

ayrı bir doyum seviyesini ortaya çıkarmaktadır.   Bireyler takım tutma hazzı ile 

duygusal boşalma yaşamaktadır. Diğer seçeneklere baktığımız zaman fiskenin de dediği 
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üzere farklı izleyiciler aynı programı farklı gereksinimleri gidermek için kullanabilirler. 

(fiske 1996 s.199-200) izleyici kitlesinin geri kalan kısmı aynı program üzerinden farklı 

doyumlara ulaştıklarını verdikleri cevapla göstermişlerdir. Aksi halde doyum almayan 

izleyici kendi seçimiyle başka kanal veya kaynak seçme özgürlüğüne sahip durumdadır.  

Çıkan bir başka sonucumuz ise Kullanımlar ve doyumlar yaklaşımının bir başka 

iddiası olan, kişilerin televizyon üzerinden aldıkları hazlar ve doyumlar onları günlük 

hayatlarında tatmin ettiği düşüncesinin karşısında duruyor.  

Günümüz noktasında kuramın iddiası artık çıktığı zamankine oranla geçerliliğini 

korumamıştır. Survivor 2018 programı izlenilen sürede yarışmalardan alınan haz ve 

doyum, yarışma heyecanı bittikten sonra günlük hayatta devam etmektedir düşüncesine 

baktığımız zaman elde edilen veri sonucu ile medya kullanıcısı program tüketimi 

esnasında kendini yarışmacı ile özdeşleştiriyor fakat tüketim bittiği andan itibaren 

yaşadığı hazzı günlük hayatında kullanamadığı sonucu ile medyanın hızlı tüketilen bir 

araç olduğunu görmüş oluyoruz.   

Bundan sonra yapılacak olan bir makale çalışmasında kullanımlar ve doyumlar 

kuramını Survivor programı evreninde, örneklem grubu 35-50 yaş arası seçilerek 

incelenmesi faydalı olacaktır. Bu yaş grubunun söz konusu programdan aldığı haz ve 

doyum üzerinde durulmalıdır. 

Ayrıca bundan sonra yapılacak olan Kullanımlar ve Doyumlar kuramına ilişkin 

bir çalışmaya öneri olarak araştırılan programın hedef kitle tarafından izlenme mecrası 

(sosyal medya, internet, aplikasyonlar) odak alınabilir. 
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EK.1. 

ANKET 

 

Bu anket Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Radyo Sinema 

Televizyon Anabilim Dalı Yüksek Lisans öğrencisi Esma KARADAĞ tarafından 

yapılmaktadır. Tez çalışması kapsamında ‘Kullanımlar ve Doyumlar Ölçeğinde 

Survivor Programının İzleyici Temelli Araştırması’ incelenmektedir. 

     Araştırma bilimsel nitelik taşıdığından derlenen kişi ve aile bilgileri gizli 

tutulacaktır. 
     Sorulara objektif ve samimi cevaplar vereceğinize inanıyorum. Katılımınız 

için şimdiden teşekkür ederim. 

 

1) Yaşınız: 

 

2) Cinsiyetiniz 

          (  )Kadın             (   )Erkek 

 

3) Barınma durumunuz  

(   )Ailemle        (   )Akrabalarımla     (   )Evde(yalnız veya arkadaşlarımla)   

(   )Yurtta           (   )Diğer 

 

4) Ailenizin aylık gelir düzeyi (çalışıyorsanız sizin gelir düzeyiniz) 

(   )0-1000 TL             (   )1001-3000 TL       (   )3001-5000 TL 

(   )5001-7000 TL       (   )7001 TL ve üzeri 

 

5) Hangi üniversitede öğrencisiniz? 

(   )Atatürk Üniversitesi       (   )Maltepe Üniversitesi 

 

6) Yaşadığınız yerde televizyon var mı? 

(   )Evet                      (   )Hayır 

 

7) Günlük televizyon tüketim sıklığınız nedir? 

(   )Hiç izlemiyorum 
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(   )Bir saatten az 

(   )1-2 saat arası 

(   )3-5 saat arası 

(   )6 saat ve üzeri 

 

8) Televizyon izlemenizde sosyal çevreniz etkili mi? 

(   )Evet (İse 12. Soruyu Cevaplayın)     (   )Hayır (İse 13. Soruya Geçiniz.)  

 

9) Televizyon izlemenizde çevreniz etkili ise izleyeceğiniz programda hangi sosyal 

grup etkili oluyor  

(   )Arkadaşlarım 

              (   )Ailem 

              (   )Akrabalarım 

              (   )Diğer 

 

Survivor 2018 programı Acun Medya tarafından TV8 kanalında yayınlanan bir yarışma/ 

eğlence programdır. Program, haftada 7 gün yayın akışı olan kanalın 5 gününde prime 

time ’da yayınlanmaktadır. (Salı ve Çarşamba hariç) 

 

10) ‘Survivor 2018’ programını izliyor musunuz? Fikriniz? 

(   )Evet, severek izliyorum.        

             (   )Hayır, zaman kaybı olarak görüyorum. (Anketin bundan sonraki sorularını 

cevaplamanıza gerek yok. Teşekkür ederiz.) 

              (   )Bazen, zaman geçirmek için izliyorum. 

 

11) Haftada 5(beş) gün yayınlanan ‘Survivor 2018’ programını ne sıklıkta takip 

ediyorsunuz? 

(   )Denk geldikçe. 

(   )Sadece hafta sonları. 

(   )Sadece hafta içleri. 

(   )Tamamını takip ediyorum. 
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12) Survivor 2018 programını izleme sebebiniz nedir? 

(   ) Günlük hayatın sıkıntısından uzaklaşıp eğlenceli vakit geçiriyorum. 

(   ) İnsanlarla bir araya geldiğimde sohbet konusu oluyor ve iletişim 

kurabilmemi sağlıyor. 

(   ) Programdaki karakterleri ve mücadeleyi gerçekçi buluyorum. 

(   ) Doğal ve zorlu yaşam koşullarında hayatta kalma fikriyle bireysel olarak 

özdeşleşiyorum ve ilgimi çekiyor. 

(   ) Televizyonda bu programa alternatif başka program bulamadığım için 

izliyorum. 

 

13) Survivor 2018 programını izlerken aşağıdaki kişisel doyumlardan hangisine 

ulaşıyorsunuz? 

(   )Desteklediğim tarafın kazanmasından heyecan ve mutluluk duyuyorum. 

(   )Benimle izleyen insanlarla yarışmayı ve yarışmalar konusunda konuşup 

iddialaşmayı seviyorum. 

(   )Gerek zorlu ada hayatı, gerek ikili ilişkiler ve gerekse çeşitli spor dalları 

konusunda bilgilendiğimi düşünüyorum.  

(   )Yarışmalar esnasında karakterlerle özdeşleşmeyi seviyorum. 

(   

)Diğer……………………………………………………………………………

………….. 

……………………………………………………………………………………

…..(Yazınız.) 

14) Survivor 2018 programını izlediğinizde ulaştığınız doyumun günlük yaşantınızda 

sizi tatmin ettiğini ve bu tatminin sosyal hayattaki ihtiyaçlarınızı karşıladığını 

düşünüyor musunuz?  

(   )Evet                  (   )Hayır 
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