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ÖNSÖZ 

 

Martin Esslin Televizyon Çağı-T.V. Beyaz Camın Arkası adlı kitabına şöyle 

başlamaktadır: “Pencerelerin açık olduğu ılık bir gecede herhangi bir gelişmiş 

ülkenin herhangi bir şehrinin herhangi bir mahallesinde yürüyün, önünden geçtiğiniz 

her evden bir televizyon ekranından yansıyan mavimsi pırıltıları görürsünüz.… 

Televizyon çıkmadan önce Cesur Yeni Dünya’yı yazan Aldous Huxley, gelecekteki 

insanların sakinleştirici haplarla uyuşturularak itaat ettirileceğine dair bir distopya 

tahayyül etmişti…Önemli bir anlamda Huxley’nin cesur yeni dünyasını yaşıyoruz 

şimdi; adına da ‘televizyon çağı’ diyorlar”( Esslin, 2001:11). Esslin’in bu tespitleri 

yapmasından bu yana yaklaşık olarak otuz yıl geçmiştir ve insanlık halen 

‘Televizyon Çağı’nı yaşamaktadır. 

 

Günümüzden geriye doğru yaklaşık bir asır gittiğimizde bilim adamlarının 

daha adını bile koyamadıkları bir alet icat etmeye çalıştıkları görülmektedir. O günkü 

bilim adamları ileride icat edecekleri aletin bir çağa ‘televizyon çağı’ dedirtecek 

kadar önemli olacağını düşünmüşler midir acaba? 

 

Televizyon adı verilen bu araç ile günümüzde sınırlar ortadan kalkmış ve 

dünya gezegeninin en ücra köşesinden gelen bilgiler bile rahatlıkla evimizden 

izlenebilmektedir. Televizyonun bu işlevi kitleleri etkilemesi ve yönlendirmesi 

gücünü elde etmesin sağlamıştır. Bu durum da her ülkenin, her toplumun ve her 

yönetimin televizyonun gücünden yararlanmak istemeleri sonucunu ortaya 

çıkarmıştır. Dolayısıyla televizyon ülkelerin demokrasilerinin gelişmesinde, 

güçlenmesinde önemli görevler üstlenmektedir.  

 

Televizyon yayıncılığı kendi içinde ulusal, bölgesel ve yerel gibi ifadelerle 

çeşitli bölümlere ayrılmaktadır. Televizyon yayıncılığı hangi şekilde adlandırılırsa 

adlandırılsın yukarda belirtilen, demokrasinin geliştirilmesi işlevindeki yeri ve önemi 

yadsınamaz bir gerçek olarak karşımıza çıkmaktadır. 
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‘Dünyada ve Türkiye’de televizyon yayıncılığı nasıl başladı ve hangi 

aşamalardan geçerek günümüzdeki konumuna ulaştı? Dünya üzerinde yaşanan 

değişimler televizyon yayıncılığı alanını ne ölçüde etkilemiştir? Türkiye’de 

televizyon yayıncılığı alanında ne tür yasal düzenlemeler yapılmıştır? Yerel ölçekte 

yayın yapan televizyonların ortaya çıkması televizyon yayıncılığı başlar başlamaz 

olan bir durum mudur? Yerel televizyon yayıncılığının sorunları nelerdir? Yerel 

yayın yapan Konya TV yaptığı yayınlarda ne kadar yerellik özelliği göstermektedir?’  

gibi sorular bu çalışmanın ortaya çıkmasını sağlamıştır. 

 

Çalışma konusunun yerel televizyon yayıncılığıyla ilgili olarak seçilmesinde 

ve çalışmaların tamamlanması sürecinde yardımcı olan Danışmanım Doç. Dr. 

Aytekin CAN’a;  

Çalışmanın yürütülmesinde yaptıkları değerli katkılardan dolayı hocalarım 

Yrd. Doç. Meral SERASLAN ve Prof. Dr. Ahmet KALENDER’e; 

Çalışmanın hazırlanmasında maddi ve manevi desteğini esirgemeyen babam 

Şükrü TINAS’a; 

Çalışma sürem boyunca kendileriyle yeteri kadar ilgilenemediğim eşim ve 

çocuklarıma; 

Çalışmada incelenen yerel televizyon kanalının yöneticilerine; 

Teşekkürü bir borç bilirim. 
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ÖZET 

 Televizyon, tarihsel gelişimine başladığı günden yaşadığımız zamana kadar 
geçen süre içinde kitle iletişimi açısından önemli bir rol üstlenmiştir. Televizyon 
toplumların ve insanların yaşayışlarını değiştiren ve şekillendiren bir kitle iletişim 
aracı olmuştur. Dünyanın küreselleşmesine katkıda bulunan televizyon geniş kitlelere 
ulaşabilmek için siyasi erk tarafından kullanılmıştır. Televizyonun etkileyicilik 
gücünden faydalanan siyasiler bu gücü kaybetmek istememişlerdir. Fakat 20. 
yüzyılda ekonomik gelişmelere bağlı olarak yaşanan toplumsal, kültürel ve siyasi 
gelişmeler sonucunda siyasi erk televizyonun üzerindeki denetimini bırakmak 
zorunda kalmıştır. Dünyada yaşanan değişimlerden etkilenen Türkiye’de de devlet 
televizyon yayıncılığı alanını özgürleştirmek zorunda kalmıştır.  
 
 Bu çalışmada televizyon yayıncılığının tarihsel gelişim sürecine bağlı olarak 
yaşadığı değişimler ve bu değişimlere bağlı olarak Türkiye’de televizyon 
yayıncılığının geçirdiği evreler göz önüne alınarak yerel televizyon yayıncılığı 
Konya Tv örneğinde incelenmiştir. İnceleme yapılırken Konya Tv’nin bir haftalık 
akşam kuşağı programları izlenmiş, elde edilen veriler tablolara dönüştürülmüştür. 
Tablolarda programlar arasındaki dağılımlar gösterilmiş ve belirlenen kategorilere 
göre kodlanmıştır. Kodlanan veriler SPSS (Statical Package for the Social Sciences) 
programı kullanılarak değerlendirilmiştir. Veriler değerlendirilirken frekans 
dağılımları ve çapraz tablolar kullanılmıştır. 
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SUMMARY 

Television, the historical development of the first day until the present time, 

has an important role on mass media. it has become a mass communication tool 

which is changing and shaping communities, peoples and their life style.Television, 

which has a great contribution on the globalization of the world, has been used by 

political authority to reach people. The politicians who takes advantage of it’s 

effectiveness and power, did not want to lose it’s power. But, they have been forced 

to leave it the control onTV after depending on economic, social,cultural and 

political  developments at the 20.th century. Also, Turkey which is being effected by 

global changes in the world, has been forced to give more freedom to TV 

broadcasting.  

 

In this study, Local television broadcasting  sample examined on  Konya TV 

As taken into consideration of Turkish television broadcasting changing process  

depending on historical development of television broadcasting. While having 

studied on this issue, Konya Tv evening programs monitored and obtained data 

converted into tables. Distribution between programs are shown at the tables and 

coded according to specified categories. Encoded data was evaluated by using SPSS 

(Statical Package for the Social Sciences) program. During data evaluation, 

frequency distribution and cross table were used. 
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GİRİŞ 

 

 Kitle iletişim teknolojilerinde yaşanan baş döndürücü gelişmeler sonucunda 

dünyadaki insanların birbirlerinin yaşadıklarından haberdar olmaları sanki bir 

mahallede, komşuların birbirinden haberdar olması kadar kolaylaşmıştır. Dünyanın 

hiç bilmediğimiz bir bölgesinde olan olayları evimizde koltuğumuza uzanarak izler 

hale geldik. ‘Küreselleşme’ şeklinde tabir edilen bu durumun ortaya çıkmasında 

televizyonun önemli etkileri olmuştur. Televizyonun küreselleştiren etkisiyle 

toplumların birbirlerini tanımaları kolaylaşmış ve yine bu etkiyle farklı toplumlarda 

yaşayan insanlar giderek birbirine benzemeye başlamıştır. Dünyada böylesine tek tip 

insanların oluşmaya başladığı bir dönemde, teknolojinin gelişmesiyle birlikte 

kolaylaşan televizyon yayıncılığı sayesinde, daha az maliyetle televizyon yayın 

şebekeleri kurulmuştur. Yeni oluşan bu televizyon yayıncılığı türüyle küçük sosyal 

gruplarda yaşayan insanlar kendi yaşamlarını ve kültürlerini başka insanlara tanıtma 

imkânına kavuşmuştur.  

 

Bir insan kalabalığını toplum yapan değerler o toplumun uzun yıllar boyunca 

elde ettiği kazanımları korumasına bağlıdır. Bu nedenle günümüzde dünya 

küreselleşmesine devam ederken kendi kültürlerini, dillerini küreselleşmeye kurban 

etmek istemeyenler yerel motiflere önem vermektedirler. Kitle iletişiminde bu 

durumun örneği yerel yayıncılık alanında kendini göstermektedir. Yerel yayıncılık 

sayesinde küçük bir bölgede yaşayan insanlar hem kendi kültürlerini başka insanlara 

aktarmakta hem de kendilerini o toplumun parçası yapan değerlerini gelecek 

nesillere aktarabilmektedirler.  

 

Yerel yayıncılığın önemli bir kısmını gerçekleştiren televizyon yayıncılığı çok 

karmaşık bir yapı halindedir. Bir tarafta uluslar arası medya imparatorları, bir tarafta 

ulusal medya devleri. Televizyon yayıncılığı sektörünü ellerinde tutan gruplar 

yayıncılık alanını istedikleri gibi kullanmaktadırlar. Haberlerin, programların ve 

bilginin akışı büyük olanlardan küçük olanlara doğru bir seyir izlemektedir. Daha 

küçük alanlara, daha az bütçelerle yayın yapabilen yerel televizyonların medya 

devleri arasında nasıl yer bulacağı önemli bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır.  
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Uluslar arası ve ulusal ölçekte yayın yapan televizyonlarda izleyicinin ihtiyacını 

gideren yayınların yapıldığı bilinmektedir. Bu nedenle ‘yerel televizyonlar nasıl bir 

yayın yaparak halkı kendi yayınlarını takip etmeye ikna edecektir? Yerel 

televizyonlar halkın hangi ihtiyaçlarını karşılamaktadır ki yayınları izlenmektedir? 

Yerel televizyon kuruluşları yayıncılık gibi sürekli yatırım gerektiren ve pahalı bir 

alanda nasıl ayakta kalabilmektedir? Yerel televizyon yayıncılığı küresel güçlerin 

etkisinde midir ve ne derece yerel özellik göstermektedir?’ gibi sorular ‘Yerel 

Televizyon Yayıncılığında Yerellik: Konya Tv Örneği’ adlı çalışmanın ortaya 

çıkmasını sağlamıştır.  

 

Çalışma üç bölüm halinde yapılmıştır. İlk iki bölüm kuramsal çerçeveyi 

oluşturmaktadır. Birinci bölümde televizyonun ortaya çıkışı, gelişim süreci, 

televizyon yayın sistemleri, kapsama alanına göre yayın türleri, Türkiye’de 

televizyon yayıncılığının nasıl başladığı, devlet tekeli dönemi, tekelin kırılması ve 

kanuni düzenlemeler, özel-ticari yayıncılığın başlama sebepleri gibi konular 

incelenmiştir. 

 

İkinci bölümde de; yerel televizyon yayıncılığının ne olduğu, gelişim süreci, 

yerel televizyon yayıncılığının işlevleri ve Türkiye’de yerel televizyon yayıncılığının 

sorunları incelenmiştir.  

 

Çalışmanın üçüncü ve son bölümünde ise; Konya iline yönelik yayın yapan 

Konya Tv adlı yerel televizyon kanalının bir haftalık akşam kuşağı yayınları 

izlenerek elde edilen bulguların içerik analizi yöntemi kullanılarak değerlendirilmesi 

yapılmıştır.  
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BİRİNCİ BÖLÜM 

RADYO VE TELEV İZYON YAYINCILI ĞININ BA ŞLAMASI 

 

1. Radyonun Bulunuşu ve Radyo Yayıncılığının Başlaması 

Radyo yayınının tanımı, ‘sesin elektromanyetik dalgalar (Hertz Dalgaları) ile 

hava boşluğunda yayılması ve yayılan bu dalgaların radyo alıcı cihazları ile alınarak 

sese çevrilmesi ve halkın hizmetine sunulması’ şeklinde yapılmaktadır (Gürhani, 

2006:7). 

 

 Radyonun kitle iletişiminde kullanılması 20. yüzyılın ilk çeyreğine denk 

gelmektedir. Fakat radyo yayıncılığının temelini oluşturan elektromanyetik 

dalgaların bulunması daha önceki yıllarda olmuştur. Radyo yayıncılığı ile ilgili ilk 

buluş havada elektromanyetik dalgaların olduğu ve insan sesinin bu dalgalara 

çevrilebileceğidir. Elektromanyetik dalgalar ile ilgili ilk kişi James Clerk 

Maxwell’dir. Maxwell 1860-1864 yılları arasında yaptığı çalışmalarla 

elektromanyetik dalgaların varlığını ve bu dalgaların sesi aktarabileceği ile ilgili olan 

kuramını geliştirmiştir (Aziz, 2002:5/6). Maxwell’in kuramını ondan sonra gelen 

Heinrich Hertz uygulamayı başarmıştır. Hertz 1880’lerde sesin elektromanyetik 

dalgalar vasıtasıyla havada yayıldığını ve yayılan sesin bir takım özel araçlar 

kullanılarak yeniden sese çevrilebileceğini kanıtlamıştır. Bu buluştan sonra 

elektromanyetik dalgalar ‘Hertz Dalgaları’ adıyla anılmaya başlanmıştır (Bay, 

2007:30).  

 

 Hertz’in yeni buluşu sadece bir keşif olarak kalmış, bu buluşun toplum 

yararına kullanılmasını sağlayan ise Guglielmo Marconi adlı bir İtalyan olmuştur. Bu 

sayede Marconi telsizin mucidi olarak kabul edilmiştir. Marconi’nin icadı ilk olarak 

denizcilikte kullanılmaya başlanmıştır. Daha sonraki çalışmalarla radyo dalgalarının 

kıtalar arasında iletilmesi gerçekleştirilmi ştir (Aziz, 1981:9).  

 

 Marconi’nin icadının telsiz-telgraf şeklinde olması ve mors alfabesi 

kullanarak iletişimi gerçekleştirmesi insan sesinin telsizden aktarılması için 

çalışmaların yapılmasına neden olmuştur. Bu konudaki çalışmalarda emeği geçen 
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önemli iki kişi Kanadalı Reginald Fessenden ile İsveçli Alexanderson’dur. Bu iki 

mühendis alternatörü yaparak 1906 yılında radyodan sesi aktarmayı başarmışlardır. 

Bu çalışmadan sonra radyo konusunda bilgisi ve teknik imkânı olan kişiler kendi 

radyo verici ve alıcı cihazlarını yaparak amatör radyoculuğa başlamışlardır. 

Bunlardan biri de Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan Westinhouse firmasında 

mühendis olan Frank Konrad’dır. Konrad Pittsburg’daki evinin garajına kurduğu bir 

sistemle çevresine yayın yapmaya başlamıştır. Yaptığı yayınların ilgi görmesi 

üzerine yayınlarını çeşitlendirmek için haber okumaya ve plaktan müzik çalmaya 

başlamıştır. Konrad’ın çalışmalarını yakından takip eden Westinhouse firması bu 

alanın ilerde bir sektör haline geleceğini fark etmiş ve Konrad’a çalışmalarında 

yardımcı olmuştur. Çalıştığı fabrikanın çatısına 200 watt gücünde bir anten diken 

Konrad yayın içinde fabrikada bir barakayı kullanmıştır. Westinhouse firması ise 

ucuz radyo alıcı cihazları yapıp satma işine girmiştir (Ünlüer, 2005:27/28). 1920 

yılına gelindiğinde ise fabrika barakasında kurulan radyo istasyonu KDKA adını 

alarak ilk radyo istasyonlarından biri olmuştur. Daha sonraki yıllarda ABD’de radyo 

istasyonları bir biri ardına açılmıştır (Cankaya, 2003:18). 

 

 Düzenli radyo yayıncılığı Avrupa’da 1922 yılında İngiltere’de başlamıştır. 

İngiltere’deki düzenli radyo yayınlarını Britanya Yayın Kuruluşu (BBC/ British 

Broadcasting Corporation) gerçekleştirmiştir. BBC devlet eliyle yapılan yayıncılık 

konusunda kendisinden sonra gelen yayın kuruluşlarına örnek teşkil eden bir kurum 

olmuştur. Avrupa’da ikinci radyo istasyonu Fransa’da başlamış bunu Almanya ve 

1923 yılında Sovyetler Birliği takip etmiştir. Bu tarihten sonra bütün Avrupa 

kıtasında radyo yayınları başlamıştır. Avrupa’dan sonra Asya kıtasında da başlayan 

radyo yayıncılığı konusunda en son gelişme gösteren Afrika kıtası olmuştur (Aziz, 

2002:8/9).  

 

 Radyo istasyonlarının ülkelere yayılma süreci devam ederken radyonun 

teknik anlamda gelişimi de sürmüştür. Radyo alıcıları ilk yıllarda büyük, lambalı ve 

şehir elektriğine bağlı iken sonraki yıllarda daha küçük, transistorlu radyo alıcıları 

üretilmeye başlanmıştır. 1933 yılında Frekans Modülasyon (FM) yayın tekniği 

bulunarak kısa mesafelerde teknik yönden güçlü yayınların yapılması sağlanmıştır. 
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1960’lı yıllarda ise sesleri doğal hallerine daha yakın verebilen stereo tekniği radyo 

yayınlarında kullanılmaya başlanmıştır (Atabek, 2001:75).  

 

 Radyo istasyonları yayınlara başladıktan sonra program olarak da sürekli 

kendini geliştirmiştir. İlk yıllarda haber ve müzik yayını yapan radyolar daha sonraki 

dönemlerde mülakat, sohbet, durum komedileri, dramalar gibi programlar da 

eklenmiştir (Aziz, 1981:11).  

 

Yayıncılığın başladığı 1920 yılından 1950’ye kadar geçen süre içinde radyo 

yayıncılığı altın dönemini yaşamıştır. Radyonun önemi özellikle II. Dünya 

Savaşı’nın sürdüğü yıllarda ortaya çıkmıştır. Radyo sayesinde insanlar savaşın 

gidişatı hakkında bilgi edinmiştir. II. Dünya Savaşı yılları öncesinde ve savaş 

süresince Nazi Almanya’sında Hitler radyo yayıncılığını çok etkin bir biçimde 

kullanmıştır. Diğer Avrupa ülkelerine bakıldığında İtalya’da Mussolini, Sovyetler 

Birli ğinde Lenin’in radyoyu kendi amaçları doğrultusunda kullandığı görülmektedir 

(Ünlüer, 2005: 30).  

 

 Radyo 1950’li yıllarda televizyonun ön plana çıkmasıyla eski önemini 

kaybetmeye başlamıştır. Radyo, günümüzde hâlâ önemli kitle iletişim araçlarından 

biri olarak karşımıza çıkmaktadır. 

 

2. Televizyonun Bulunuşu ve Televizyon Yayıncılığının Başlaması 

Görüntüyü bir yerden bir yere nakletmek için yapılan çalışmalar kendi başına 

bağımsız çalışmalar olmayıp aksine elektrik, telgraf, fotoğraf, sinema ve radyo gibi 

alanlarda yapılan icatlarla yakından ilgilidir. Televizyon fikrinin ilk temelleri 

elektriğin bulunmasıyla atılmıştır. 19. yüzyılın ilk yıllarında Volta ve Faraday’ın 

elektriği bulmalarıyla başlayan teknik gelişmelerin birbirini tetiklemesi sonucunda 

görüntünün uzağa iletilmesi fikri ortaya çıkmıştır (Bay, 2007:41).  

 

İrlandalı telgrafçı May, televizyonla ilgili ilk teknik buluşu gerçekleştiren kişi 

olmuştur. May, 1873 yılında ışık dalgalarını elektrik akımına çevirmeyi başarmıştır 

(Gökçe, 1997:30). 1883 yılında ise Alman bilgin Paul Nipkov bir görüntüyü küçük 
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delikli kartonla satır satır izleyen bir ‘tarama’ aygıtı yapmıştır (Uyguç-Genç, 

1998:44). Elektronik tarama sisteminin temelleri 1887’de Heinrich Hertz ve Wilhelm 

Hallualchs’in yaptığı deneylere; 1905’te Einstein’ın ‘fotoelektrik etki’ ile ilgili olarak 

açıkladığı düşüncelere ve 1906’da Karl Braun’un yapmış olduğu elektronların yön 

değiştirmesiyle ilgili olan buluşuna dayanmaktadır (Aytekin, 2001:9). Yapılan bu 

çalışmalar sonucunda 1907 yılında İngiliz bilim adamı Campell Swinton ve aynı yıl 

Rus bilgin Boris Rosing elektronik televizyonun temellerinin atılmasını 

sağlamışlardır (Yücel,T.Y:5).     

 

1900’lü yılların başlarında bilim adamları Nipkov’un diskini geliştirmek için 

çalışmalar yapmışlardır. Bu çalışmalara ‘Visual Wireless’, ‘Visual Radio’, ‘Elektric 

Vision’ gibi isimler verilmiştir. ‘Television’ kelimesi ise ilk defa ‘Scientific 

America’ dergisinin 1907 Haziranında yayınlanan sayısında kullanılmıştır (Serim, 

2007:24). ‘Televizyon’ kelime anlamı olarak tele (uzak) ve vision (görüntü) 

kelimelerinin birleştirilmesi ile oluşturulmuştur. Televizyon kelimesi işlevsel olarak 

yeni bir anlam kazanmıştır. Yeni anlamıyla televizyon kavramı: ‘Bir olayın görüntü 

ve ses olarak, bir takım elektronik işlemler sonucu elektromanyetik dalgalar yoluyla, 

bir noktadan, belirli bir alan içindeki diğer noktalara taşınması, aktarılması’ şeklinde 

açıklanmıştır. Televizyon bir yayın aracı olduğu için bir yerden bir başka yere iletilen 

görüntünün yayın olması için belli şartları taşıması gerekmektedir. Bu şartlar şu 

şekildedir: İlk olarak ses ve görüntünün, belirli bir vericiden, toplumun yararlanması 

amacıyla aktarılması gerekir. İkinci olarak da aktarılan bu ses ve görüntünün, bir 

program niteliği taşıması gerekir (Aydın, 2000:59/60).   

 

1920 yılında üç bilgin Nipkov’un yapmış olduğu mekanik tarama aygıtı 

üzerinde çalışmalar yapmışlardır. Bu bilginlerden ilki Amerikalı bilgin Charles 

Francis Jenkins Washington’daki laboratuarında Nipkov’un tarama aygıtını 

geliştirmiştir. İkinci bilgin ise Rus Boris Rosing’in öğrencisi olan Vladimir K. 

Zvorykin’dir. Zvorkykin 1923 yılında ilkel bir yarım elektronik televizyon sistemi 

yapmıştır. Üçüncü bilgin olan İskoçyalı John Logie Baird de diğer bilginler gibi 

Nipkov’un tarama aygıtını geliştirmeye çalışmıştır (Aytekin, 2001:9). 26 Ocak 1926 

tarihinde John Logie Baird Londra’nın ünlü eğlence merkezi Soho’da bulunan 
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laboratuarında yaklaşık kırk kadar bilim adamı önünde yaptığı ilk televizyon 

denemesinde saniyede 28 satırla 12.5 kere taranan sistem gösterilmiştir. İlk defa 

yapılan bu sistemde görüntü, fotoğraf makinesinden bozma bir alıcı ile elde 

edilmiştir. Tarihin ilk televizyon ekranı 8 cm. eninde 5 cm. yüksekliğinde olan bir 

alettir. Bu tarih televizyonun icat edildiği tarih olarak kabul edilmiştir (Uyguç-Genç, 

1998:44/45). 

 

11 Eylül 1926’da General Elektrik Şirketi televizyonda ilk piyes yayınını 

yapmıştır. Yapılan bu yayınını sesi ise ‘WGY’ adlı radyo istasyonundan ayrıca 

verilmiştir.  Yine 1920 yılından beri televizyon alanında çalışmalar yapan General 

Elektrik Şirketi’nde uzman olarak çalışan Ernest F.W. Alexanderson 1928 yılında 

New York yakınlarında deneme istasyonu Wzxad’de günlük televizyon yayınlarına 

başlamıştır (Aytekin, 2001:9). 

 

1930 yılında ise Phill T. Farnsworth tümü elektronik olan başka bir sistem 

geliştirmiştir. Bu şekilde elektronik tarama sistemine geçilmiştir. Bulunan bu yeni 

sistemle televizyon sinyallerinin alıcılardan net olarak görünmesi sağlanmıştır (Aziz, 

1981:14). 1931 yılında Allen B. Dumont da Amerika’da ilk alıcıları halkın 

kullanımına sunmuş ve televizyonun geniş kitlelere yayılmasında öncülük etmiştir 

(Aytekin, 2001:10).  

 

1932 yılında ise televizyon yayıncılığı için önemli sayılan gelişmelerden 

birisi yaşanmıştır. Bu gelişme televizyonun yayın yaptığı frekanslarla ilgili olmuştur. 

Televizyon yayınlarının yapıldığı frekans radyo yayınlarının yapıldığı frekanslarla 

birbirine yakın olduğundan net bir görüntü almak sorun olmuş ve yeni frekansların 

araştırması yapılmıştır. Yapılan araştırmalar neticesinde televizyon yayınları için en 

uygun frekansın VHF (Very High Frequency- Çok Yüksek Frekans) bandında 

olduğuna karar verilmiş ve televizyon yayınlarının bu banttan yapılmasına karar 

verilmiştir (Aziz, 1981:14). 1934 yılında İngiltere’de Televizyon konusunda başka 

gelişmeler yaşanmıştır. EMI ve Marconi Company arasında ortaklık kurulmuştur. Bu 

ortak kurum ticari yayıncılık için 405 satır ve saniyede 25 resim olan tarama 
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sistemini kabul etmiştir. BBC’ye televizyon yayıncılığı için yetki verilmiştir 

(Spotiswoode,T.Y: 220).  

 

İlk televizyonlarda yayınlar siyah-beyaz olarak yapılmıştır. Siyah-beyaz 

yayınlar ülkelere göre farklılık göstermiştir. Bunun nedeni ise; daha iyi görüntü elde 

edebilmek için farklı çerçeve ve satır sayılarının kullanılmasıdır. Kullanılan farklı 

teknikler sonucunda Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Almanya ve Fransa’da üç 

ayrı televizyon yayın sistemi doğmuştur. Bu sistemler şu şekildedir: 

 

NTSC (National Television System Comittee): 525 satır, 30 çerçeve ve 3,58 

mhz, 4,43 mhz renk taşıyıcılı sistem ABD’de kullanılmaktadır. 

PAL (Phase Alternation Line): 625 satır, 25 çerçeve ve 4,43 mhz renk 

taşıyıcılı sistem Almanya’da ortaya çıkarılmıştır. 

SECAM (Sequential Couleur a Memoire): 819 satır, 25 çerçeve ve 3,58 mhz 

renk taşıyıcılı, Secam sistemi 1979’dan sonra 625 satır, 25 çerçeve ve 4,2 mhz, 4,4 

mhz renk taşıyıcılı sistemi kullanmaya başlamıştır. Bu sistem Fransa’da 

geliştirilmi ştir (Aytekin, 2001: 10). 

 

1936 yılına gelindiğinde televizyonla ilgili çalışmaların arttığı görülmektedir. 

ABD’de RCA 525 çizgi sistemi ile saniyede 30 resim vererek haftada iki yayın 

yapmaya başladı. İngiltere’de aynı yıl Londra yakınlarındaki Alexandra Palace’dan 

405 çizgi sistemi ile ilk televizyon yayınlarına başlamıştır. Yine 1936 yılında İngiliz 

televizyonu VI. Kral George’un taç giyme törenini çok geniş bir alana yayınlamayı 

başarmıştır. Deneysel nitelikte olan yayınlar 1937 yılında genişleyerek düzenli 

yayınlar haline gelmiştir. ABD’de ise ilk düzenli yayınlar NBC tarafından 1939 

yılında başlatılmıştır. İlk yayın ise Newyork’da kurulan dünya fuarından yapılmıştır 

(Aytekin, 2001:11). 

 

Televizyonun 1930’lu yıllarda göstermiş olduğu hızlı gelişim bu yılların 

sonuna doğru Avrupa ülkelerinin arasındaki yoğun gerilim nedeniyle hızını azaltmış 

ve II. Dünya Savaşı’nın çıkmasıyla tamamen durma noktasına gelmiştir. Avrupa’da 

televizyonun gelişimi savaş nedeniyle yavaşlayınca ABD bu durumu kendi lehine 
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çevirmiş ve televizyon yayın teknolojisinde Avrupa ülkelerinin önüne geçmeyi 

başarmıştır (Bağardı, 1998:29). 

 

İkinci Dünya Savaşı’nın 1945 yılında bitmesinden sonra televizyon 

yayıncılığı alanında büyük gelişmeler yaşanmaya başlamıştır. Bu gelişmelerden en 

önemlilerinden birisi olan renkli televizyon yayınlarına 1951 yılında ABD’de 

geçilmiştir. İngiltere ve Sovyetler Birliği’nde ise 1967 yılında renkli televizyon 

yayınlarına geçilebilmiştir (Serim, 2007:25).   

 

Televizyon yayınları düzenli hale geldikten sonra teknolojik gelişmelere 

paralel olarak birçok yenilikle tanışmıştır. Bu yeniliklerden ilki televizyon 

yayınlarının antenlerle değil de kablolarla taşınmasıdır. ABD’de bir televizyon 

satıcısının 1949 yılında geliştirdiği yöntem sayesinde güçlü bir antenden alınan 

yayınlar kablolar vasıtasıyla kullanıcılara iletilmiştir. Bu durum ‘kablolu televizyon’ 

şeklinde tabir edilen yöntemin ortaya çıkmasını sağlamıştır. 1960’lı yıllara 

gelindiğinde ise televizyon yayıncılığında yeni bir sistem olan uydu yayıncılığına 

geçilmiştir. Bu sistem sayesinde kıtalar arasında, ülkeler arasında televizyon 

yayıncılığı, görüntü alış-verişi gibi konular çok hızlı bir şekilde yapılmaya 

başlanmıştır. Uydu yayıncılığında ilk dönemlerde uydudan gelen sinyalleri dağıtan 

bir yer istasyonuna ihtiyaç duyulmuş daha sonraki yıllarda ‘Doğrudan Uydu 

Yayıncılığı’ (DBS) sistemi ile aracısız bir şekilde görüntüler kullanıcılara 

aktarılmıştır (Ünlüer, 2005:32/33).  

 

Televizyon yayıncılığı teknik anlamda her geçen gün çok farklı yeniliklerle 

tanışmaktadır. Bilgisayarların yayıncılık alanında kullanılmaya başlanmasıyla 

birlikte görüntüler dijital sistem yoluyla aktarılmaya başlanmıştır. İnternet 

teknolojisindeki gelişmeler sayesinde ise televizyon yayınları internet üzerinden 

izlenebilir hale gelmiştir. İlk yıllarında bakır kablolar vasıtasıyla iletilen ‘kablolu 

yayınlar’ günümüzde fiber optik kablo sistemleriyle ve dijital teknoloji kullanılarak 

izleyicilere aktarılmaktadır (Ünlüer, 2005:33).  
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Televizyon tarihsel seyri içinde yayıncılık anlayışı olarak çok fazla 

değişmemekle birlikte teknik gelişimi sürekli değişiklik göstermiş bir kitle iletişim 

aracı olmuştur. Günümüzde de televizyon yayınlarının geliştirilmesi, kalitesinin 

artırılması için yapılan çalışmalar devam etmektedir. Bunu da her geçen gün ortaya 

çıkan yeni alıcı cihazlardan, kalitesi ve özellikleri artırılan yayın cihazlarından ve 

yayınların izleyiciye aktarılmasındaki yeniliklerden anlamaktayız. 

 

Televizyon, halk tarafından benimsenmesinden günümüze kadar geçen süre 

içinde halen en önemli kitle iletişim araçlarının başında gelmektedir. Bu nedenle de 

evlerin başköşesindeki yerini koruyacağı söylenebilir. 

 

3. Radyo-Televizyon Yayın Sistemleri 

Radyo ve televizyon kuruluşlarının yönetilmesinde belli bir sisteme gerek 

duyulmuştur. Bu sistemin nasıl olacağını da belirleyen bazı etkenler bulunmaktadır. 

Bu etkenlerin başında ülkelerin yönetim biçimleri gelmektedir. Yönetim 

biçimlerinden sonra hukuksal düzenlemeler, ülkenin ekonomik gücü ve coğrafi 

özellikleri de yayıncılık sisteminin belirlenmesinde etkilidir (Aziz, 1981:33).   

 

Radyo ve televizyonun kitle iletişim aracına dönüşmeye başladığı yıllarda 

toplum üzerindeki etkilerinin ne olduğu anlaşılamamıştır. Bu nedenle hükümetler bu 

alanla ilgili pek fazla düzenleme yapmamışlardır. Daha sonraki dönemlerde 

yayıncılığın önemi anlaşılmış, toplum üzerindeki etkileyicilik gücü görülmeye 

başlanmıştır. Bu nedenle özellikle demokrasiyle yönetilmeyen ülkelerdeki siyasiler 

iktidarlarını koruyabilmek için kitle iletişim araçları üzerindeki denetimlerini 

artırmışlar veya bu araçları tamamen siyasi iktidarın emrine almışlardır. Demokratik 

olan ülkelerde ise radyo-televizyon yayıncılığının yönetimi daha esnek olan kurallara 

bağlanmıştır (Aziz, 2002:13). 

 

Tarihi süreç içinde radyo-televizyon yayıncılığı yönetimi ülkelere göre 

farklılık göstermekle birlikte benzer özellikleri göz önüne alınarak gruplandırmalar 

yapılmaktadır. 
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3.1. Ulusal Sistem 

Ulusal Sistem aynı zamanda Avrupa Yayın Sistemi olarak da bilinmektedir. 

Avrupa’da merkezi hükümetler yönetimde etkin durumdadır. Bu durum radyo-

televizyon yayın sistemlerini de etkilemektedir (Aziz, 1981:36). Ulusal Sistemde 

yayıncı kuruluşlar genellikle devlet eliyle kurulup işletilmektedir. Denetimleri de 

devlet tarafından yapılan yayın kuruluşlarının yönetilmesi ülkelerin siyasi yapılarına 

göre farklılık gösterebilmektedir (Bağardı, 1998:81).  

 

Ulusal sistem ile yönetilen radyo-televizyon kuruluşlarında temel amaç kamu 

yararına, tarafsız, doğru, halkı eğitici yayınlar yapmaktır. Bu sistemde reklâm 

yayınlarına yer verilmemekte ve yayıncı kuruluşların gelirleri tamamen devlet 

tarafından karşılanmaktadır. Bu sistemin en önemli örnekleri; Britanya Yayın Şirketi 

(BBC-British Broadcasting Corporation), Kanada Yayın Şirketi (CBC- Canadian 

Broadcasting Corporation) ve Avustralya Yayın Komisyonu (ABC-Australian 

Broadcasting Commission)’dur (Aziz, 1981:34). Ulusal Sistemi en belirgin olarak 

uygulayan kurum olan BBC 1922 yılında özel girişim olarak kurulmuş 1927 yılında 

da kamu kuruluşu haline getirilmiştir (Çaplı, 2001:58). Halkı bilgilendirmek ve 

eğitmek için kurulmuş olan kurum hiç reklâm almamasıyla da dünyadaki diğer 

örneklerinden ayrılmaktadır. Gelirlerini televizyon ruhsat vergileri, program satışı, 

dil öğrenme programları ve dergi, kitap satışı gibi kalemlerden elde eden kurum özel 

televizyonların açılmaya başlamasıyla birlikte 1964 yılında ikinci bir kanal açarak 

özel televizyonlarla olan yarışa devam etmiştir (Yengin, 1994:52).   

 

Ulusal Sistemin başlıca özellikleri şu şekildedir: 

- Yayıncılıkla ilgili olan kurumlar ve araçlar devletin tekelindedir. 

- Yapılan yayınlardan devletin yayıncılıkla ilgili kurumu sorumludur. 

- Devlet dışında kişilerin ve kurumların yayıncılık yapmasına izin 

verilmemektedir. 

- Yayınlanan programlar genellikle tek bir merkezde üretilmektedir. 

Merkezde üretilen programlar bölgelere dağıtılmaktadır. Bölgesel olan 

programların oranı genel yapımlara göre oldukça azdır. 
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- Yayınlarda kâr amacı güdülmemekle birlikte bazı ülkelerde giderlerin bir 

kısmını karşılamak için reklâm yayınlarına yer verilmektedir. Temel amaç 

toplumun haber alma, eğitim, bilgilenme ve eğlenme gibi ihtiyaçlarını 

gidermektir.  

- Yayıncı kuruluşların giderleri büyük oranda radyo-televizyon 

alıcılarından alınan vergilerden karşılanmaktadır.  

 

3.2. Ticari (Tecimsel) Sistem 

Bu sistemde radyo-televizyon kuruluşları bağımsız olup tamamen özel 

girişimcilerin elindedir. Devlet, yayıncılık alanında frekans dağıtımı ve denetim gibi 

temel konularda hukuki düzenlemeler yapmaktadır. Bu sistemin uygulandığı 

ülkelerde devletin getirdiği yasal sorumlulukları yerine getiren herkesin radyo-

televizyon istasyonu açma hakkı bulunmaktadır. Ticari sistemde yayıncı kuruluşlar 

gelirlerini tamamen reklâmlar, program satışları ve sponsorluk anlaşmalarından elde 

etmektedirler (Aziz, 1981:34). 

 

Ticari sistemin ilk ortaya çıkışı Amerika Birleşik Devletleri’nde olmuştur. 

ABD’nin ekonomi modelinin tamamen özel teşebbüsün elinde bulunması yayıncılık 

alanını da etkilediği için ticari sistem ilk olarak ABD’de ortaya çıkmıştır. Bu ülkede 

devlet 1934 yılında oluşturduğu Federal İletişim Komisyonu (Federal 

Communication Commission- FCC) ile yayıncılık alanının yasalara uygun olarak 

işleyişini denetlemekte ve frekansların dağıtımını yapmaktadır. Düzenleyici kurul 

televizyon yayıncılığında tekelleşmeyi önlemek, yayınlardaki çok sesliliğin 

sürmesini sağlamakla da görevlidir (Yengin, 1994:58). 

  

 3.3. Ulusal-Ticari Sistem 

 Bu sistemin belirgin özelliği şu şekildedir; yayıncı kuruluşların yönetimi ve 

sahiplik yapısı ulusal sistemdeki gibi devlet eliyle olmasına rağmen yayınlarda ticari 

sistemdeki gibi reklâmlara da yer verilmektedir. Yayıncı kuruluşların devlet kuruluşu 

olmaları nedeniyle yayınlarda eğitim, bilgilendirme, haber verme ve kamu yararını 

gözetme gibi konulara dikkat etme zorunluluğu bulunmaktadır. Bu sistemde 

kurumların gelirlerinin bir kısmı devlet tarafından karşılanmakta bir kısmı da reklâm 
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yayınlarından elde edilmektedir. Bu sistemin belirgin olarak uygulandığı yerler 

arasında Türkiye, Kanada, Yeni Zelanda, Hindistan ve Pakistan bulunmaktadır (Aziz, 

1981:34/35). 

 

3.4. Hükümet Sistemi 

Radyo-televizyon yayın kuruluşlarının tamamen hükümetin elinde olduğu 

sisteme Hükümet Sistemi denmektedir. Bu sistemde yayıncılık alanında hükümetin 

belirlediği kurallara uyma mecburiyeti vardır ve yayıncılık alanının denetimi 

hükümet tarafından yapılmaktadır. Yayıncı kuruluşların gelirleri genellikle hükümet 

tarafından karşılanmakla birlikte reklâm yayınlarına da yer verilebilmektedir. 

Hükümet Sisteminin uygulanması ülkelerin yönetim şekline göre değişmektedir. 

Ülkenin yönetim şeklinin demokratik olmaması durumunda yayıncı kuruluş çok katı 

kurallarla yönetilmekte ve adeta hükümetin bir organı haline gelmektedir. Bu sistem 

genellikle her şeyin devletin olduğu siyasal rejimlerde görülmektedir (Aziz, 

1981:35). 

 

3.5. Kurum Yayın Sistemi 

Bazı ülkelerde ulusal veya ticari sistemlerin yanında sadece eğitim amacıyla 

kurulmuş olan radyo-televizyonlar bulunmaktadır. Bu sistemdeki kurumlarda reklâm 

yayınlarına yer verilmemektedir. Kurumların masrafları devlet veya başka kuruluşlar 

tarafından karşılanmaktadır. Bu sistemde devlet sadece düzenleyici durumundadır. 

Lise, üniversite, polis, meteoroloji gibi kurumların yapmış oldukları radyo-televizyon 

yayıncılığı Kurum Yayın Sistemine örnek olarak verilmektedir (Aziz, 1981:35). 

 

3.6. Yayın Alanlarına Göre Yayıncılık Türleri 

Elektronik yayıncılıkta yayın yapan araçların vericilerinin güçleri yayınların 

ulaşabileceği alanı belirlemektedir. Vericilerin güçleri arttıkça yayınların ulaşacağı 

alan da artmış olmaktadır. Vericilerin güçlerinin artırılabilmesi ise yapılan 

yayıncılığın belirlenmesi ve maddi güç ile ilgili bir durumdur. Yayıncılık 

faaliyetlerinde tüm kurumların eşit maddi güçleri olmadığından yayınlarının 

ulaşabildiği alanlara göre yapılan yayıncılık şu şekilde sınıflandırılmaktadır: 
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3.6.1.Ulusal Yayıncılık  

Ulusal Yayıncılık 3984 sayılı Kanunda ‘Bütün ülkeye yapılan radyo, 

televizyon ve veri yayını’ şeklinde tanımlanmıştır. Radyo ve TV yayın izni ve lisans 

yönetmeliğinde de (1995) Ulusal Yayıncılık şöyle tanımlanmıştır: ‘Birden fazla 

verici istasyonu ile bir program kanalı üzerinden yapılan ve her coğrafi bölgede en 

az bir ili içermek üzere Ülkemizdeki yerleşim alanlarının en az % 70’ini kapsayan 

tek bir radyo veya televizyon kanalını ifade eder’. Tanımlardan da anlaşılacağı üzere 

ulusal yayıncılığın temelini oluşturan özellik yapılan yayının ülkenin bütününü 

kapsamasıdır. Ulusal yayıncılık yapan kitle iletişim araçlarında toplumun genelini 

ilgilendiren konularda yayın yapıldığı için bölgesel ve yerel konulara çok fazla yer 

verilmemektedir. Eğer bölgesel ya da yerel bir konu tüm ülkeyi ilgilendiren bir 

mesele ise ancak o zaman ulusal yayıncılık yapan kitle iletişim araçlarında yer 

alabilmektedir. Bu yayın türünü benimseyen kuruluşların hedef kitlesi ülkenin geneli 

olduğu için güçlü bir yayın şebekesi oluşturmak durumundadırlar.   

 

3.6.2.Bölgesel Yayıncılık 

Bölge kavramı ülkenin coğrafi yapısına ve yönetim şekline göre değişiklik 

göstermekle birlikte ulusal yayıncılığa göre daha küçük bir coğrafi alanı 

kapsamaktadır. Bir yayının bölgesel yayıncılık kapsamına girmesi için ‘Birbirine 

komşu en az üç il ve en çok bir coğrafi bölge alanının asgarî yüzde yetmişine yapılan 

radyo, televizyon ve veri yayını’ (3984 Sayılı Kanun) şartını karşılayabilmesi 

gerekmektedir. Bölgesel yayıncılık, Radyo ve TV yayın izni ve lisans 

Yönetmeliği’nde de (1995) şöyle tanımlanmaktadır: ‘Herhangi bir ulusal yayın 

şebekesinden bağımsız olarak, bir adet veya kapsama alanları birbirine bitişik 

birden fazla verici istasyonu ile bir program kanalı üzerinden yapılan ve en az üç 

komşu ili veya en fazla bir coğrafi bölgeyi kapsayan tek bir radyo veya televizyon 

program kanalını ifade eder’. Kanun ve yönetmelikte geçen şartların 

karşılanabilmesi için de yayınların hedef kitleye ulaştırıldığı verici istasyonlarının 

yerel yayın yapan istasyonlara göre daha güçlü olması gerekmektedir. Bölgesel 

yayıncılıkta yayın yapılan bölgenin temel sorunları, o bölgeyi ilgilendiren durumlar 

gibi konular ağırlıklı olarak işlenmektedir.  
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3.6.3.Yerel Yayıncılık 

Yerel yayıncılığın 3984 sayılı Kanun’da yapılan tanımı: ‘Yerel Yayın: Mülkî 

taksimat itibarıyla en az bir ilçe (merkez ilçe dâhil) veya bir ilin alanının en az yüzde 

yetmişine yapılan radyo, televizyon ve veri yayını’  şeklindedir (Basın Yayın 

Mevzuatı, 2004: 83). Kanunda geçen tanımdan da anlaşılacağı üzere yerel yayıncılık 

konusunda coğrafi alan ulusal ve bölgesel yayıncılığa göre oldukça daraltılmıştır. 

Yerel yayıncılık yapan kuruluşların verici güçleri de diğer yayıncılık türlerine göre 

oldukça düşüktür. Yerel yayıncılıkta temel amaç belli bir yörenin özelliklerine göre, 

o yörede yaşayanların isteklerine göre yayıncılık faaliyetlerinin sürdürülmesidir.   

 

4. Türkiye’de Televizyon Yayıncılığının Gelişim Süreci 

Türkiye’de elektronik yayıncılık radyo yayınlarıyla başlamıştır. Radyo 

yayınları devlet gözetiminde Telsiz Telefon Türk Anonim Şirketi (T.T.T.A.Ş.) 

tarafından 1927 yılında başlatılmıştır. 1936 yılına kadar olan sürede T.T.T.A.Ş. 

radyo yayıncılığını sürdürmüştür. Bu yıldan sonra radyo tamamen devlet tekeline 

alınmış ve Türkiye Radyo Televizyon Kurumu’nun (TRT) kuruluşuna kadar çeşitli 

devlet kurumlarınca yönetilmiştir (Arapoğlu, 1994:9).   

 

Türkiye radyo yayınlarına dünya ile yaklaşık olarak aynı yıllarda başlamasına 

rağmen televizyon yayıncılığının gerekli olup olmadığı tartışma konusu olmuştur 

(Aziz, 1996:147). 

 

1950’li yıllarda ülkenin içinde bulunduğu siyasal ve ekonomik durumlar 

nedeniyle, pahalı olan televizyon yayıncılığı alanına yatırım yapmak devlet 

tarafından düşünülmemiştir (Aziz, 1981:115). Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda 

(1962-1967) öncelik radyo yayınlarına verilmiştir. Plan’da halkın eğitimi ve ülkenin 

millî bütünlüğünün sağlanması için, ülkenin her tarafında radyo yayınlarının 

alınabilmesi temel amaç olarak belirlenmiştir. Bu amaca ulaşılana kadar televizyona 

yapılacak olan yatırımın Türkiye için pahalı olduğu görüşü savunulmuştur. İkinci 

Beş Yıllık Kalkınma Planında ise televizyon yayın ağının kurulması, daha sonraki 

kalkınma planlarında ele alınmak üzere ertelenmiştir (Cankaya, 2003: 54).  
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Türkiye’de henüz televizyon yayıncılığı için bir gelişme yokken ülkede var 

olan televizyon alıcı cihazlarının durumu şu şekilde olmuştur: 

 

4.1. Türkiye’deki İlk Televizyon Alıcıları 

1950’li yılların başında Türkiye’de herhangi bir kurumun televizyon 

yayınlarına başlamamasına rağmen ülke içinde, kısıtlı sayıda da olsa, televizyon 

alıcılarının olduğu belirtilmektedir. Bu durumun Sarmaşık’a göre (2000:20) başlıca 

nedeni; Türkiye’ye komşu olan ülkelerin büyük bir kısmında televizyon yayınlarının 

başlamış olması ve bu yayınların özellikle sınır bölgelerinde yaşayan 

vatandaşlarımıza ulaşmasıdır. Bu bölgelerde yaşayan vatandaşlarımız komşu 

ülkelerden gelen yayınları izleyebilmek için televizyon alıcıları satın almışlardır.  

 

Daha sonraki yıllarda İstanbul Teknik Üniversitesi’nde başlatılan kapalı devre 

televizyon yayınlarını alabilmek için İstanbul’da yaşayan vatandaşlar da televizyon 

alıcıları satın almaya başlamışlardır. 1960’lı yıllarda televizyon alan vatandaşlar 

İTÜ’nün yayınlarına ek olarak Romanya, Bulgaristan ve Yugoslavya televizyonlarını 

da izleyebilmişlerdir (Cankaya, 1997:31).  

 

İTÜ’nün yayınlara başlaması ve program çeşitlerini artırması televizyon 

alıcısı satışlarının çoğalmasına neden olmuştur. 1966 yılında ev ve işyerlerinde 

bulunan alıcı sayısı yaklaşık 2000 civarındadır (Tekinalp, 2003:240). Aysel Aziz’e 

göre de; (1981:126) 60’lı yıllarda Türkiye’de büyük çapta televizyon yayın 

istasyonunun olmamasına rağmen ülkemizde televizyon alıcılarının olduğu kesinlik 

kazanmakla birlikte 1971 yılına kadar televizyon alıcılarından vergi alınmadığı için 

alıcı sayısı kayıt altına alınamamıştır. Yaklaşık bir tahminle ülkemizde 1968 yılı 

öncesinde 7000 civarında televizyon alıcısı bulunmaktadır.  

 

4.2.Türkiye’de Televizyon Yayıncılığı İçin İlk Giri şimler 

Türkiye’de televizyon yayın şebekesi kurmak için ilk girişimler 1952 yılında 

dört Amerikalı uzman tarafından yapılmıştır. Uzmanlar Türkiye’de link ağı kurmak 

için araştırma yaparak hazırladıkları raporu Başbakanlığa sunmuşlardır. Televizyonla 

ilgili giri şimler 1954 yılında tekrarlanmış, bir Amerikan firmasının temsilcisi 
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Türkiye’ye gelerek ulusal televizyon ağının kurulması için yetkililerle görüşmeler 

yapmıştır. Fakat 27 Mayıs 1960 askerî darbesiyle hükümetin yıkılması sonucunda 

yapılan girişimler sonuçsuz kalmıştır (Kılıç, 1996: 52). 

 

4.3. İTÜ’de İlk Televizyon Yayınlarının Başlaması 

Türkiye’de televizyon yayıncılığı ile ilgili ilk çalışmalar İTÜ’de başlamıştır. 

İTÜ Elektrik Fakültesi Yüksek Frekans Tekniği Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Mustafa 

Santur öğrencilerin uygulamalı bir eğitim alabilmesi için üniversite bünyesinde bir 

televizyon laboratuarının kurulmasını düşünmüştür (Serim, 2007:27). Bu düşüncesini 

uygulamaya geçirmek isteyen Santur, yabancı ülkelerden televizyon cihazları 

alımıyla ilgili olarak araştırma yapmıştır. Çeşitli şirketlerden teklifler almıştır. 

Değerlendirilen tekliflerden Hollanda’nın Philips şirketinin vermiş olduğu 36 bin lira 

tutarındaki teklifi kabul görmüştür. Prof. Santur, cihazların alınması için bölümün 

bağlı bulunduğu Elektrik Fakültesi Dekanlığına 16 Temmuz 1951 tarihinde bir yazı 

yazmıştır. Santur yazısında şunları söylemektedir:’Son yıllarda mühim inkişaflar 

gösteren televizyon alanındaki tedrisatımızı geliştirmek, ileride memleketimize de 

girmesi mukadder olan televizyon tekniğinde tecrübeli elemanlar yetiştirmek 

maksadıyla çok yüksek frekans laboratuarımızda küçük mikyasta bir tecrübî 

televizyon tesisi kurmak münasip olacaktır. Böyle bir tesis için gereken bazı 

cihazların isim ve özellikleri ilişik şartnamede gösterilmiş bulunmaktadır. Bu 

cihazların satın alınması için gerekli muamelenin yapılmasını derin saygılarımla 

rica ederim.’ (Kantaş, 1992:28).  

   

Philips şirketinden 1951 yılında satın alınan araçlar 1952 Şubat’ında 

İstanbul’a, İTÜ’nün Taşkışla’daki binasına getirilir. Araçların montajı okuldaki 

akademisyenler tarafından yapılmıştır. Yayının aktarımı için gerekli olan vericiyi 

dikmek için, gemi direği yapanlara anten direği yaptırılmış ve bir minare ustası 

tarafından Taşkışla binasının çatısına dikilmiştir (Çakır, 2000:30). Türkiye’nin ilk 

televizyonu için alınan araçlar şunlardır: iconoscope, kamera, televizyonda film 

gösterme aygıtı ile ses ve reji için iki vericiden ibarettir. Televizyonun verici gücü de 

100 wattır (Balabanlar,1996:149).   
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Televizyonun kurulmasıyla birlikte deneme yayınları yapılmaya başlanır. 

İTÜ’den yapılan ilk deneme yayınlarına İTÜ’nün Taşkışla’daki binasında kurulmuş 

olan stüdyodan, 1952 yılının Mart ayında başlanmıştır (Uyguç-Genç, 1998:47). 

Deneme yayınlarının daha fazla kişi tarafından izlenebilmesi için de üniversitenin 

Gümüşsuyu’ndaki binasında bulunan konferans salonuna televizyon alıcıları 

konulmuştur. Böylelikle Taşkışla’da yapılan yayınlar Gümüşsuyu’ndaki salonda 

kapalı devre sistemi ile seyredilmiştir. İTÜ televizyonunun resmî nitelikteki açılışı 

ise Nisan 1952’de yapılmıştır. Televizyonun açılışı için İTÜ rektörü tarafından çeşitli 

kişiler davet edilmiştir. Taşkışla’daki ilk resmî yayının açılış konuşmasını gazeteci 

Burhan Felek yapmıştır. Bu yayında ilk sunuculuğu Fatih Pasiner yapmıştır (Kıvanç, 

2002:27/29). 

 

İTÜ-TV yayın hayatına başladığı ilk yıllarda sadece Cuma günleri 17.00 ile 

18.00 arasında yayın yapmıştır. Daha sonraları İTÜ-TV’nin yayın saatlerinin ve 

program çeşitlili ğinin artması televizyon alıcılarının çoğalmasını sağlamıştır 

(Tekinalp, 2003:240). Televizyon yayınları bir müddet haftada bir devam etmiştir. 

1955 yılında ise yayınlar onbeş günde bir yapılmaya başlanmıştır. Bir yıl bu şekilde 

devam eden yayınlar yeniden haftada bir yapılmaya başlanmıştır (Serim, 2007:31). 

 

1950’li yılların sonu ile 60’lı yılların başları Türkiye’de siyasi çalkantıların 

yaşandığı bir dönem olmuştur. Ortaya çıkan siyasi olaylar nedeniyle İTÜ-TV 2 

Mayıs 1960’da polis tarafından kapatılmıştır (Kıvanç, 2002:39). Daha sonra da 27 

Mayıs 1960’da askeri darbe yapılmış ve ülke yönetimini ellerine alan askerler bir 

müddet televizyonun yayına geçmesine izin vermemişlerdir. Darbenin üzerinden beş 

ay geçtikten sonra 10 Ekim 1960 tarihinde televizyon yeniden yayınlarına 

başlamıştır. Bu yayınlarda devrim ile ilgili haber filmleri gösterilmiştir. 17 Kasımda 

da televizyon normal yayınlarına başlamıştır (Balabanlar, 1996:151).  

  

İTÜ-TV Taşkışla Binası’ndaki yayınlarına devam ederken Maçka’da bir 

binada stüdyo kurulması çalışmaları başlatılmıştır. 5 Aralık 1963 tarihinde yeni 

stüdyoya geçilerek daha düzenli bir yayıncılık yapılmıştır (Uyguç-Genç, 1998:47). 
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1960’lı yılların sonlarında Avrupa’da üniversite öğrencileri ‘kapitalist’ olarak 

gördükleri ülke yönetimlerine karşı çeşitli eylemler yapmaya başlamışlardır. 

Avrupa’da ortaya çıkan gelişmelerden Türkiye’deki öğrenciler de etkilenmişler ve 

ülkedeki ‘kapitalist’ düzeni yıkıp yerine ‘sosyalist’ bir düzen kurmak için harekete 

geçmişlerdir. (Serim, 2007:34).   

 

Bir ülkede yaşanan sosyal olaylardan televizyon yayın kuruluşlarının 

etkilenmemesi mümkün görünmemektedir. Türkiye’de yayın yapan televizyon 

kuruluşları emekleme dönemlerinden itibaren sosyal olaylardan etkilenmiştir. İTÜ-

TV’nin kapatılması da bu olaya bir örnek olarak tarih sayfalarındaki yerini almıştır. 

İTÜ-TV’nin kapatılması süreci ise şu şekilde olmuştur: 

 

Üniversite öğrencileri 6 Mart 1970 tarihinde televizyonun Maçka stüdyosuna 

gelmişler ve buraya molotof kokteylli saldırıda bulunmuşlardır. Bu olay üzerine 

televizyonun yayınları durdurulmuştur (Tekinalp, 2003:240). 11 Mart 1971 tarihinde 

Prof. Dr. Adnan Ataman TRT Genel Müdürü Adnan Öztrak’a başvurarak, Ankara’da 

yayın yapan TRT televizyonunun PTT radyo linklerini kullanarak yayınlarının 

İstanbul’a ulaştırılmasını önermiştir. Bu önerinin kabul görmesiyle TRT ve İTÜ 

arasında bir protokol imzalanmış ve İTÜ-TV’nin tüm araç-gereçleri TRT’ye 

devredilmiştir (Çakır, 2000:31). Böylelikle Türkiye’nin ilk televizyonu olan İTÜ-

TV’nin yayın hayatı sona ermiştir.  

 

4.4. TRT Döneminde Türkiye’de Televizyon Yayınları 

Kamu yayıncılığının bir örneği olan TRT kurulduğu günden itibaren ülkenin 

tek işitsel ve görsel yayıncılık yapan kurumu olarak uzun yıllar boyunca yayınlarını 

sürdürmüştür. Yayıncılık alanında tekel olması nedeniyle ülkenin televizyon 

yayıncılığı tarihindeki tüm ilkler TRT’de yaşanmıştır.  

 

4.4.1. TRT’nin Kurulu şu ve Yayıncılıkta Tekel Olduğu Dönem 

TRT’nin ortaya çıkmasını hazırlayan en büyük gelişme 27 Mayıs 1960 

tarihinde yapılan askeri darbe olmuştur. Darbe sonrasında Türkiye Büyük Millet 

Meclisi ve Anayasa feshedilmiştir. Darbeyi yapan askerler ülkenin yönetimini 
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ellerine almışlardır. Askerler darbe sonrasında Türkiye’yi her alanda yeni 

düzenlemelere götürecek olan yeni bir Anayasa yapma hazırlığına başlamışlardır. 

Yeni yapılacak Anayasa için bilim adamları toplanmışlar ve 1961 Anayasası’nı 

hazırlamışlardır (Aziz, 1996: 152). Bu Anayasa ile sosyal hak ve özgürlükler 

güvence altına alınmış, özgürlük ortamının sürekli olması için sendika, siyasi parti, 

meslek kuruluşları, üniversiteler, yayın kuruluşları gibi örgütlenmelerin hakları 

Anayasa tarafından güvence altına alınmıştır (Cankaya, 2003: 57). 

 

Darbenin yapılmasından önceki yıllarda ülkeyi yöneten hükümetlerin o 

dönemin en önemli kitle iletişim aracı olan radyoyu kendi fikirleri doğrultusunda 

kullanmaları toplum içinde huzursuzluk çıkmasına neden olmuştur. Bu durum ayrıca 

askeri darbenin en önemli nedenlerinden birini oluşturmuştur. Darbeden sonra 

yapılan yeni anayasada tüm kurumların hak ve özgürlükleri, sorumlulukları net bir 

şekilde ortaya konularak sonraki dönemlerde gelecek olan hükümetlerin bu 

kurumlara müdahalede bulunmaması amacı güdülmüştür (İçel-Ünver, 2005:353).  

 

Yukarda sayılan sebepler doğrultusunda o günün en önemli kitle iletişim aracı 

olan radyo da yapılan düzenlemeler ile özerk bir yapıya kavuşturulmuştur. Ayrıca 

1961 Anayasası’nda yeni bir kurum olan Türkiye Radyo Televizyon Kurumu’nun 

kurulması öngörülmüş ve ülkedeki radyo-televizyon yayınlarının bu kurumun 

tekelinde olacağı belirtilmiştir. 1961 Anayasası’nın yayıncılıkla ilgili olan 121. 

Maddesi şöyledir:  

‘Madde 121- Radyo ve televizyon istasyonlarının idaresi özerk kamu tüzel 

kişili ği halinde kanunla düzenlenir. 

Her türlü radyo ve televizyon yayımları tarafsızlık esaslarına göre yapılır. 

Radyo ve televizyon idaresi kültür ve eğitime yardımcılık görevinin 

gerektirdiği yetkilere sahip kılınır. 

Devlet tarafından kurulan veya devletten malî yardım alan haber ajanslarının 

tarafsızlığı esastır.’ (T.C. 1961 Anayasası, 121. Madde).   

 

Radyo ve televizyon yayınlarının özerk bir biçimde düzenlenmesinin nedeni 

1961 Anayasası’nın 121. Maddesinin gerekçe bölümünde şöyle açıklanmıştır: 
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‘Radyoların partizan tutumu, partizan yayın vasıtası haline getirilmesi, 

memleketimizde uzun yıllar ciddi bir huzursuzluk konusu olmuştur. Bu sebeple radyo 

muhtariyeti ve tarafsızlığı anayasa ile teminat altına alınmak istenmiştir.’ (Serim, 

2007:38).  

 

Anayasa maddesinden de anlaşılacağı üzere radyo ve televizyon yayını 

yapacak olan kamu kurumunun kanunla belirlenmesi emredilmektedir. Bu nedenle 

TRT yasası olarak da bilinen ‘359 Sayılı Türkiye Radyo Televizyon Kurumu 

Kanunu’ için hazırlıklar 26 Haziran 1963 tarihinde başlamıştır. Hazırlanan kanun 

tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 1 Ekim 1963 tarihinde kabul 

edilmiştir. Kabul edilen kanun uyarınca da 1 Mayıs 1964 tarihinde TRT kurulmuştur 

(Sarmaşık, 2000: 35). 

 

1961 Anayasası’nın TRT için getirmiş olduğu en büyük yenilik kurumun 

faaliyetlerinin istenen ve belirtilen şekilde yapabilmesi için özerklik sağlamak 

olmuştur. Özerklik kavramı; kanunla belirlenen alanda kurumun program yapımı, 

yönetiminin ve malî yapısının siyasal iktidara bağlı olmamasını ifade etmektedir 

(Cankaya, 1997:24). TRT’nin özerkliği kanunda belirtilmiş olmasına rağmen 1971 

yılındaki Anayasa değişikli ğine kadar siyasal iktidarlar zaman zaman TRT üzerinde 

denetim kurmaya çalışmışlardır. (Uyguç- Genç, 1998:77). Bu duruma şöyle bir örnek 

verilebilir: 359 Sayılı yasanın 27. Maddesi TRT için Turizm ve Tanıtma Bakanlığına 

bütçe ayrılmasını emretmektedir. Siyasi iktidar kuruma ödenecek olan bütçeyi 

kısıtlama yoluna giderek, iktidarın TRT’nin işleyişine etki edebilmesine zemin 

hazırlamıştır (Seraslan (a), 2001:70).      

 

Özerklik kavramının yönetim, program, yayın ve mali konuları kapsadığı 

belirtilmişti. Bu konulardan TRT’nin yönetimde özerkliği şu şekildedir; yönetimde 

özerklik, kurumun kendi kendisini yönetmesi anlamına gelmektedir. 359 Sayılı 

kanunun 4. Maddesinde açıklanan TRT’nin yönetim kurulunun seçilmesi ve yönetim 

kurulunun işleyiş yapısı TRT kurumunun yönetim alanındaki özerkliğini güvence 

altına almıştır. Kanunda yönetim kurulunun nasıl seçileceği, görevleri ve görevden 
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alınmalarının sınırları çizilmiştir. Kanun yönetim kurulunun siyasî iktidara bağlı bir 

hâle gelmemesi için gereken önlemleri almıştır (Cankaya, 2003:62). 

 

Kurumun malî özerkliği ise şöyledir; 359 sayılı kanunun 24. ve 26. maddeleri 

TRT’nin gelir kaynaklarını düzenlemektedir. Bu maddelere göre TRT’nin gelirleri; 

radyo ruhsatları için ödenecek olan ücretler ve cezalar, radyo ve televizyon ile 

yapılan her çeşit ilan ve reklâm gelirleri, konser, temsil vb. programlara giriş 

ücretleri, kitap, dergi, plak gibi yayınların gelirleri ve girişilecek her türlü radyo ve 

televizyon ticarî ve iktisadî işlemlerinden elde edilecek kâr ve bağışlar olarak 

belirlenmiştir (İçel-Ünver, 2005:362). 

 

Kurum, kanunda belirtilen hükümlere göre malî konularda serbestti ve 

harcamalarını ne şekilde, nasıl, nereye yapacağı gibi konularda bağımsız hareket 

edebilme hakkı vardır. TRT malî olarak denetlenmesi noktasında sadece Yüksek 

Denetleme Kurumuna karşı sorumlu tutulmuştur. Yüksek Denetleme Kurumu 

TRT’nin malî olarak denetlenmesi isterse yapılacak olan denetim Başbakan’ın 

onayıyla Maliye Teftiş Kurulu aracılığıyla yapılabilmektedir (İçel-Ünver, 2005:362).  

 

TRT’nin yayın ve program özerkliği de şu şekildedir; 1961 Anayasa’sının 

TRT’ye sağlamış olduğu özerklik 359 sayılı yasayla da güvence altına alınarak 

kurumun yapacağı yayınlarda ve hazırlayacağı programlarda özerk olması 

sağlanmıştır. Kurumda çalışan personel, anayasa, kurumun özel yasası, diğer yasalar, 

kurumun yayın ilkeleri ve partiler üstü kalmak şartıyla istedikleri yayını yapma ve 

programı hazırlama konusunda bağımsız olmuşlardır. Bu şekilde de yayın ve 

programlarda özerklik sağlanmıştır. Kurumun herhangi bir yayını yapmama veya 

yapma özgürlüğünün sınırlandırılması ancak kurumun bağımsız olarak seçilen 

yönetim kurulunun yetkisinde olduğu da yasayla güvence altına alınmıştır (Serarslan 

(a),2001:71). 

 

Yayıncılık yapan kuruluşların yayınlarında özerk olması her zaman 

önemsenen bir konu olmuştur. Kurumların özerkliği siyasetten bağımsız olmasını 

beraberinde getirmiştir. Bu durum da çalışanların verimliliğini artırmış, yayınlar da 
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demokratik bir ülkede olması gerektiği gibi yapılır olmuştur. TRT ‘Özerk’ olarak 

yayınlarına başlamış ve devam ettirmiş bir kurumdur. Fakat bu durum çok uzun 

sürmemiştir. Siyasilerin kendi çıkarları için kullanmak istedikleri televizyonun bir 

süre sonra özerkliğinin alındığı görülmektedir. 

 

1961 Anayasası ile Türkiye’de yapılacak olan faaliyetleri belirleyen ve 

düzenleyen Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) kurulmuştur. DPT’nin 1962- 1967 

yılları arasını kapsayan I. Beş Yıllık Kalkınma Planı’nın da televizyon yayıncılığı 

için maliyetinin yüksek olacağı gerekçesiyle herhangi bir görüş belirtilmeyip sadece 

radyo yayınlarının daha da iyileştirilmesi planlanmıştır (Erkebay, 1988:121). 

DPT’nin aksi görüşte olmasına rağmen televizyon yayını ihtiyacı bir kamuoyu 

baskısına dönüşmüştür. Oluşan bu baskı sonucunda TRT yöneticileri kendilerini 

televizyon yayıncılığına başlamaya mecbur hissetmişlerdir (Serim, 2007:38).  

 

Burada önemli olan bir nokta da şurasıdır: Henüz TRT yasası olan 359 Sayılı 

Yasa yürürlüğe girmeden önce Türkiye Cumhuriyeti ve Federal Almanya 

Hükümetleri arasında yapılan bir teknik yardım anlaşması bulunmaktadır. 1963 

yılında yapılan bir anlaşmaya göre Federal Almanya Ankara’da kapalı devre yayın 

yapacak bir televizyon istasyonu kuracak, bu istasyonun cihazlarını temin edecek ve 

burada çalışacak personeli eğitecektir (Sarmaşık, 2000:20). Anlaşmanın Türkiye’ye 

ait sorumluluğu ise kurulacak olan bu eğitim merkezinin binasını hazırlamaktır. 

Anlaşma şartlarının yerine getirilmesinden sonra kapalı devre deneme yayınlarına 

geçilmiştir (Uyguç-Genç,1998:50). Kapalı devre televizyon yayınları 1 Ekim 1967 

tarihinde başlamıştır. Bu tarihten itibaren her cuma günü deneme programları 

yapılmış ve yapılan yayınlar stüdyonun olduğu binanın üst katındaki salona çağrılan 

konuklara izletilmiştir (Turam, 1994:290).∗ 

 

                                                 
∗ Federal Almanya’nın Türkiye’ye televizyon eğitim merkezi kurma çabaları ilk bakışta göze hoş 
gelebilir. Fakat derinlemesine incelendiğinde durumun pek de masum niyetlerle yapılmadığı 
görülmektedir. Almanya, Türkiye’nin ilk televizyon yayın istasyonunu kendi ülkesine ait olan 
malzemelerle kurduğu için ilerleyen dönemlerde Türk Televizyon Sistemi doğal olarak Almanya’ya 
bağımlı hale gelmiştir. Almanya ayrıca dünyada o yıllarda terk edilmeye başlanan ve sadece siyah-
beyaz yayıncılık için uygun olan cihazlarını Türkiye sayesinde elinden çıkarmıştır. 
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Yetersiz eleman sayısı ve düzgün olmayan altyapıya rağmen kapalı devre 

yapılan yayınların vericilerle halka açık olarak yapılması görüşü TRT yöneticileri 

tarafından benimsenmiştir (Cankaya, 1997:32). TRT yöneticilerinin televizyon 

yayınlarının halka açılması görüşünde ısrarcı olmaları ve ülke kamuoyunun bu yönde 

olan istekleri hükümetin halka açık televizyon yayınlarının başlatılması kararının 

alınmasını sağlamıştır. TRT yöneticileri deneme yayınlarına başlamak için 1 Ocak 

1968 tarihini belirlemişler, fakat teknik altyapının bu tarihe kadar yetiştirilememesi 

nedeniyle deneme yayını 31 Ocak 1968 tarihinde başlamıştır (Serim, 2007:50/51). 

Deneme yayınları haftada üç gün olarak devam etmiş, ilerleyen yıllarda yayın 

süreleri artırılmıştır (Cankaya,1997:32). Deneme yayınları süresince halk televizyon 

yayınlarına çok büyük ilgi göstermiştir. Evlerinde televizyon alıcısı bulunmayan 

Ankara halkı televizyon alıcısı bulunan mağaza vitrinleri önünde, otel lobilerinde, 

pastane ve kahvehane gibi yerlerde televizyon yayınlarını seyretmiştir (Serim, 

2007:51).  

 

1960’lı yıllar tüm dünyada ve Türkiye’de öğrenci olaylarının yaşandığı bir 

dönem olmuştur. Yaşanan olayların Türkiye’yi bir anarşi ortamına doğru 

götürmesiyle birlikte toplumsal bir patlama yaşanma eşiğine gelinmiştir. Öğrenci 

olaylarının önlenmesinde hükümetin çaresiz kalması askerlerin ülke idaresine etkide 

bulunmasına neden olmuştur. 12 Mart 1971 tarihinde Genel Kurmay Başkanı bir 

muhtıra yayınlayarak hükümetin istifa etmesini sağlamıştır. Millet Meclisi 

feshedilmemiş fakat askerlerin istediği tarzda bir hükümet Nihat Erim’e 

kurdurulmuştur (Kocabaş, 1996:246/248). Başbakan olan Nihat Erim TRT’nin 

özerkliğine karşı çıkmış ve bu durumun kaldırılacağını belirtmiştir. Bunun yapılması 

için de Anayasa’nın ve 359 Sayılı kanunun değiştirilmesi gündeme gelmiştir (Serim, 

2007:64).  

 

Yeni hükümet TRT’nin özerkliğinin kaldırılması için çalışmalara başlamış ve 

ilk olarak özerkliğin dayanağı olan 1961 Anayasası’nın 121. Maddesini 1971 yılında 

değiştirmiştir. Böylelikle TRT Kurumu’nun özerkliği elinden alınmıştır (Bağardı, 

1998:105). Anayasanın değiştirilen 121. Maddesinin emri gereği 359 Sayılı TRT 
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yasası, 29 Şubat 1972 tarih ve 1568 sayılı kanunla değiştirilerek Anayasaya uygun 

hale getirilmiştir (Seraslan (a), 2001:79).  

 

12 Mart Muhtırasının verilmesinden sonraki yıllarda askerlerin ülke 

yönetiminde etkileri hissedilir duruma gelmiştir. Muhtıradan sonra kurulan hükümet 

uzun süreli olmamış ve bir biri ardına askerlerin güdümünde hükümetler 

kurulmuştur. Ülke içindeki sivilleşme eğilimleri de aynı yıllar içinde artış 

göstermiştir. 1973 yılında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ordunun adayının 

seçilmemesi ile 12 Mart dönemi sona ermiştir (İba, 1998:215/216). 

 

Türkiye 1973 yılından sonraki dönemlerde de siyasi olarak çalkantılı yıllar 

yaşamıştır. 1973 yılından askeri darbenin yapıldığı 1980’e kadar iki seçim yapılmış 

fakat hiçbir parti tek başına çoğunluğu sağlayamamıştır. Bu dönemde ülke 

koalisyonlarla yönetilmiştir. On ayrı hükümet işbaşına gelmiş ve ülkede belirsizlikler 

hâkim olmuştur (Hale, 1996:185). 

 

1970’lerin sonlarına doğru terör olayları ülke gündemine oturmuştur. Terör, 

ekonomik şartların bozukluğuyla beraber artış içinde olmuştur. Terör olaylarının 

sürekli artması ve alınan tüm tedbirlere rağmen olayların engellenememesi devlet 

iktidarının yok olmasına doğru gidişe yol açmıştır. Ülkenin siyasi hayatında da 

olumsuzluklar devam etmiştir. Partiler arası anlaşmazlıklar had safhaya ulaşmıştır. 

Partiler arası anlaşmazlıklar devam ederken cumhurbaşkanının görev süresinin 

dolması üzerine yeni cumhurbaşkanı seçmek için meclis görüşmelere başlamıştır. 

Fakat uzun oylamalar sonuç vermemiş ve yeni cumhurbaşkanı seçilememiştir. 

Siyasilerin aralarındaki anlaşmazlık yeni krizlere yol açmıştır. Muhalefetin de 

hükümete karşı yürüttüğü politikaların rejim aleyhtarı bir tutum kazanması ve 

ülkedeki terör olaylarının artarak devam etmesi üzerine silahlı kuvvetler tarafından 

12 Eylül 1980 günü yapılan bir darbeyle hükümet devrilmiş, parlamento da 

kaldırılmıştır (Hale, 1996: 200/204/206).  

 

12 Eylül 1980 günü yönetime el koyan askerler Kenan Evren başkanlığında 

Milli Güvenlik Konseyini oluşturmuşlardır. Askerlerin ilk yaptıkları iş, 13 tane 
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sıkıyönetim bölgesi oluşturmak olmuştur. 1961 Anayasası’nın TBMM’ye verdiği 

görev ve yetkiler MGK Başkanı’na verilmiştir. MGK 27 Ekim’de ‘Anayasa Düzeni 

Hakkındaki Kanun’u kabul etmiştir. Bu kanun yeni Anayasa yapılana kadar 

yürürlükte olacak ve Anayasa’nın yerini tutacaktır (Cankaya, 2003:165).   

 

MGK, yürütme faaliyetlerinin yapılabilmesi için Bülent Ulusu’ya hükümet 

kurma görevini vermiştir. Bir gün içinde yeni hükümet kurulmuş ve hükümetin 

programı açıklamıştır. On gün içinde de hükümet MGK’dan onay alarak göreve 

başlamıştır. 1981 yılında yeni Anayasa çalışmaları başlamıştır. Son şekli verilen 

Anayasa taslağı halkoyuna sunulmuş ve 7 Kasım 1982 tarihinde kabul edilerek 

yürürlüğe girmiştir (Kejanlıoğlu, 2004: 206/208). 

  

Askeri darbeden en çok etkilenen kurumların başında TRT gelmektedir. TRT 

o dönemde ülkede tek radyo-televizyon yayıncılığı yapan dolayısıyla halka darbenin 

en kolay duyurulacağı yer olma özelliğindedir. Bu nedenle askerler ilk olarak TRT’yi 

ele geçirmişlerdir. Yapılan darbe TRT’nin imkânları kullanılarak halka 

duyurulmuştur.  

 

MGK’nın TRT üzerinde uyguladığı ilk icraat kurumu kontrol altında tutmak 

için bir paşanın görevlendirilmesi olmuştur. Fakat TRT Genel Müdürlüğünde Doğan 

Kasaroğlu bulunmaktadır. Genel Müdür görevden alınmadan asker olan bir kişi 

denetim mekanizması olarak yaklaşık yirmi gün boyunca TRT’de görev yapmıştır. 

Daha sonra TRT’ye denetçi olarak gönderilen paşa yeniden kendi görevine 

dönmüştür (Serim, 2007: 111/112) . 

 

İlerleyen günlerde TRT Genel Müdürü Doğan Kasaroğlu’nun görevden 

alınmış ve yerine emekli Tümgeneral olan Macit Akman getirilmiştir. Macit Akman 

TRT’nin başına geçtikten sonra kurum içindeki personelin tasfiyesi ön plana 

çıkmıştır. Akman göreve başladıktan sonra TRT içinde askeri disiplin uygulamaları 

kendini göstermiştir. Kurumda çalışan personelin saçı, sakalı, kılık-kıyafeti düzenli 

olarak kontrol edilmiştir. Ayrıca yeni Genel Müdür personeli herhangi bir siyasi 

oluşumun içinde bulunmamaları konusunda uyarmıştır. Macit Akman döneminde ilk 
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tasfiye hareketi yayınlanan bir programda o günlerde hakkında arama emri olan bir 

sendikacının programa çıkarılmasıyla başlamıştır. MGK’nın isteğiyle TRT’nin tüm 

yönetim kademesi değiştirilmi ştir (Serim, 2007: 113/114).  

 

Bu dönemde yaşanan ikinci tasfiye hareketi ise 1981 yılında yaşanan ve tarihe 

‘101’ler olayı’ olarak geçen olay olmuştur. Yaşanan bu olayda TRT’nin ilk 

döneminden itibaren kurumda bulunan ve yetişmiş, nitelikli personelinden bir 

kısmının başka kurumlara görevlendirilmesi yapılmıştır. Bu olayla TRT önemli 

ölçüde yapımcı, yönetmen, muhabir, sunucu ve teknik elemanlarından yoksun 

kalmıştır. ‘101’ler Olayı’nda başka kurumlara gönderilen kişiler ülkenin tekrar 

demokratik yönetime geçmesinden sonraki yıllarda uzun uğraşlar sonucunda yeniden 

TRT’ye dönebilmiştir (Cankaya, 2003:182/183). 

 

MGK’nın TRT üzerindeki etkileri darbeden sonraki günlerde iyice 

hissedilmeye başlanmıştır. Bu durum kendini en çok yapılan yayınlarda göstermiştir. 

TRT yayınlarında artık askerler söz sahibidir. Onların istediği şekilde yayınlar 

yapılmaya başlanmıştır. Haberlerde en çok askerlerin kurduğu hükümetin icraatları 

yer almaktadır (Serim, 2007:112). Bu durum demokratik olmayan bir dönemde 

yayıncılığın nasıl yapıldığı hakkında önemli ipuçları vermektedir.  

 

TRT’nin üzerindeki baskılar sadece haber yayınlarıyla ve yönetim 

kademesiyle sınırlı kalmamıştır. Demokrasiye yeniden geçildiği 1983 yılına kadar 

olan üç yıllık süreçte askerler TRT’nin tüm yayınlarına müdahale etmişlerdir. Bu 

müdahalelere ek olarak en önemli yapılan değişiklik 1964 yılından beri yürürlükte 

olan (değiştirilmi ş) TRT yasasının yeniden yapılması olmuştur (Cankaya, 2003:168). 

 

1960 Anayasası’na dayandırılarak çıkarılan 359 Sayılı TRT Kanunu 1971 

yılındaki muhtıradan sonra bir takım değişikliklere uğramıştı. 1980 yılındaki 

darbeden sonra yapılan 1982 Anayasası’nın 133. maddesinde yayıncılık 

faaliyetlerinin kanunla düzenlenmesi öngörülmüştür. Bu maddeye dayandırılarak 

2954 Sayılı ‘Türkiye Radyo Televizyon Kanunu’ çıkarılmıştır. Bu yeni kanunun eski 

kanundan ayrılan en önemli noktası; eski kanunun sadece TRT’yi ilgilendirmesi yeni 
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kanunun ise Türkiye’deki tüm radyo ve televizyonları kapsayan bir kanun olarak 

düşünülmesidir (Bağardı, 1998:108/109).  

 

2954 Sayılı Kanun’un yapımını General Macit Akman ve bir grup subay 

üstlenmiştir. Anılan kişiler yasayı hazırlamış ve yasanın hazırlanması sürecinde 

başka kurumlardan, akademisyenlerden görüş alınmamıştır. Hazırlanan yeni yasa 

Danışma Meclisi’ne gönderilmiş, burada kabul edildikten sonra MGK tarafından 

onaylanmış ve 14 Kasım 1983 tarihinde Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe 

girmiştir (Serim, 2007:113). 2954 Sayılı Yasanın 359 Sayılı Yasadan en büyük farkı 

sadece TRT yasası olmayıp Türkiye’deki tüm yayıncılık alanını düzenlemesidir 

(Uyguç-Genç, 1998:78). Bu yasa ile Türkiye’de henüz özel radyo ve televizyonların 

olmadığı bir zamanda yayıncılık alanını düzenleyen ve denetleyen bir kurula yer 

verilmiştir (Kejanlıoğlu, 2001:110). 2954 Sayılı Yasanın 6. Maddesi ile yurt içine 

yapılacak radyo ve televizyon yayınları için ülkenin millî siyasetine uygun kuralları 

belirlemek, yasada açıklanan görevlerin denetiminin, değerlendirilmesinin yapılması 

amacıyla Radyo Televizyon Yüksek Kurulu (RTYK) kurulmuştur (Kantaş, 1992:53). 

 

Türkiye 1980 darbesi sonrasında demokratik yönetime geçebilmek için üç yıl 

beklemiştir. 1983 seçimlerini kazandıktan sonra hükümeti kurmakla görevlendirilen 

Turgut Özal 1984 yılbaşında hükümeti kurmuş ve Meclisten güvenoyu alarak 

çalışmalarına başlamıştır. Yeni hükümetin göreve başlamasıyla birlikte 2954 Sayılı 

Kanun tümüyle yürürlüğe girmiştir. Kanunla birlikte oluşturulan RTYK’nın TRT 

Genel Müdürlüğü için önerdiği adaylardan olan Tunca Toskay Bakanlar Kurulu 

tarafından TRT’nin yeni Genel Müdürü olarak atamıştır (Serim, 2007:126).  

 

Tunca Toskay müdürlüğü döneminde yoğun tepkilere sebep olan bir 

uygulama yapmıştır. Bu uygulama TRT’de bazı kelimelerin kullanımının 

yasaklanmasıdır. Aslında kelimelerin yasaklanması olayına TRT yabancı değildir. 12 

Eylül darbesinden sonra göreve gelen TRT Genel Müdürleri bazı kelimelerin 

kullanımını yasaklamıştır. Tunca Toskay da bu yasaklara devam etmiştir. 9 Ocak 

1985’te yayınlanan bir genelgeyle iki yüz civarında kelimenin TRT kurumunda 

kullanımı yasaklanmıştır (Turam, 1994:406).  
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Tunca Toskay bazı uygulamaları ile eleştirilmi şse de onun döneminde 

yayıncılık adına önemli gelişmeler yaşanmıştır. Bu gelişmelerden bazıları kısaca 

şöyledir: 1980 yılında TRT kullandığı cihazların sürelerinin dolmasıyla sıkıntı 

yaşamıştır. O yıllarda Avrupa’da Türkiye’den başka siyah-beyaz yayın yapan 

televizyon kalamaması ve teknik malzeme üreten şirketlerin artık renkli sisteme 

uygun olan donanım üretmesi nedeniyle TRT renkli yayına geçmek istemiştir. 

Avrupa Yayın Birliği ile de ilişkiler bu dönemde artmıştır. EBU’nun renkli olan 

programlar istemesi TRT’yi güç durumda bırakmıştır. TRT renkli yayına hazırlık 

yapmak için 1982 Dünya Kupası maçları ve Artistik Buz Pateni Şampiyonası renkli 

olarak yayınlanmıştır. Ayrıca TRT 20 Hazirandan sonra yapılacak programların 

renkli çekilmesine karar vermiştir. 1982 Ocak ayında Bakanlar Kurulu renkli 

televizyona kademeli olarak geçilmesi kararını almıştır. Renkli yayına geçilmesi 

sürecinde hangi sistemin kullanılacağı da tartışılmıştır. Daha önce kullanılan sistemin 

PAL olması ve bu sistemin engebeli bölgelerde daha iyi sonuç verdiği için renkli 

sistemin de PAL olmasına karar verilmiştir (Cankaya, 2003:191/193). Bu şekilde bir 

gelişme sürecinden sonra TRT yayınlarının tamamı 1 Temmuz 1984 tarihinden 

itibaren renkli olarak yayınlanmaya başlamıştır. 1985 yılı içinde de renkli yayın için 

TRT personeli kurs görmüşler ve stüdyolar da yeniden düzenlenmiştir. Yeni teknik 

ekipmanlar kurulmuş ve BETACAM kameralar kullanılmaya başlamıştır (Yengin, 

1994:73).  

 

Tunca Toskay döneminde yaşanan önemli gelişmelerden biri de TRT 2’nin 

kurulmasıdır. TRT 2’nin kurulması ise şöyle olmuştur; Beşinci Beş Yıllık Kalkınma 

Planı’nda (1985-1989) televizyon yayıncılığının geliştirilmesi için devletin yatırım 

yapması öngörülmüştür. TRT 1984 yılına kadar tek kanal ve siyah beyaz televizyon 

yayıncılığı yapmıştır. O dönemin Başbakanı Turgut Özal TRT’nin daha fazla kanalla 

televizyon yayıncılığı faaliyetinde bulunmasını istemiştir. Özal’ın direktifiyle birlikte 

ikinci bir televizyon kanalı kurulması için çalışmalara başlanmıştır (Serim, 2007: 

131).  

 

Yeni kanal için teknik altyapısı için çalışmalar devam ederken TRT Yönetim 

Kurulu 15 Ocak 1985 tarihinde yaptığı toplantı ile ikinci kanalın kurulmasını karara 
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bağlamıştır. Bu karara göre TRT 2 yayınlarına 6 Ekim 1986 tarihinde başlayacaktır. 

Yeni kanal için yapılan çalışmalar tamamlanarak belirlenen tarihte TRT 2 

yayınlarına renkli olarak başlamıştır (Yengin, 1994:74).  

 

TRT 2 yayıncılıkta TRT 1’den farklı bir anlayışa sahip olmuştur. TRT 2’nin 

yayıncılıktaki temel amacı; sanat, edebiyat, sinema, tiyatro, müzik gibi kültür-sanat 

yayınlarıyla toplumun kültür seviyesinin artırılması olmuştur (Özçağlayan, 2000:42). 

TRT 2’nin diğer bir farkı da yayın merkezinin İstanbul olmasıdır. Önceki 

dönemlerde sadece Ankara’daki Genel Merkeze program üreten TRT İstanbul 

stüdyoları artık kendi programlarını kendileri yayınlamaya başlamıştır. Bu durum 

1997 yılına kadar devam etmiştir (Serim, 2007:131). 

 

Tunca Toskay döneminde TRT kurumunun personeli için yapılan 

iyileştirmeler de söz konusudur. Bunlar arasında kurum adına Antalya’da kamp ve 

dinlenme tesisleri kurulması, İstanbul ve Ankara’da personel için lojman yapılması 

sayılabilir. Ayrıca TRT’nin Ankara Oran’da yapılması kararlaştırılan yeni binasının 

temeli de Tunca Toskay döneminde 19 Şubat 1985 tarihinde atılmıştır (Serim, 2007: 

132). 

 

Tunca Toskay’ın görev süresinin dolması üzerine RTYK TRT Genel 

Müdürlüğü için Bakanlar Kuruluna üç isim göndermiştir. Bunlardan Cem Duna, 

dönemin Başbakanı Turgut Özal’ın da desteğiyle TRT’nin yeni Genel Müdürü 

olmuştur. Duna’nın genel müdürlüğü sadece bir yıl sürmüş yine Özal’ın isteğiyle 

görevini bırakmıştır (Turam, 1994:437/447). Cem Duna’dan boşalan TRT Genel 

Müdürlüğüne TRT çalışanlarından biri olan Kerim Aydın Erdem 1989 yılında 

getirilmiştir. Kerim Aydın Erdem döneminde TRT’de önemli gelişmeler yaşanmıştır. 

Bunlardan ilki TRT TV 3’ün hizmete girmesidir. TV 3’ün kurulması Beşinci Beş 

Yıllık Kalkınma Planında yer almamasına rağmen Başbakan Özal’ın girişimleriyle 

kurulan kanal 2 Ekim 1989 tarihinde Ankara’dan yayına başlamıştır. Günde yaklaşık 

dört saat yayın yapması öngörülen TV 3 yayınlarında ağırlıklı olarak belgesel ve 

yabancı diziler yer almıştır. İkinci önemli olay da GAP TV’nin yayına başlaması 

olmuştur. GAP TV’nin amacı Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yapımı devam eden 
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Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP)’nin TRT eliyle desteklenmesi olmuştur. Bu 

bölgeye yönelik yapılan yayınlarda bölgedeki çiftçileri bilgilendirmeye yönelik 

olarak sulu tarım, ziraat, hayvancılık gibi konular işlenmiştir. Yine bu dönemde 

yaşanan üçüncü önemli gelişme TRT’nin kablolu TV yayınlarına başlaması olmuştur 

(Cankaya, 2003:248/250). Erdem’in önemli icraatlarından birisi de daha önceki 

yıllarda TRT’de yayınlatılmak istenen fakat yayınlanması uygun görülmeyip yakılan 

‘Yorgun Savaşçı’ filminin kopyasının bulunarak TRT ekranlarından yayınlatılması 

olmuştur. Yine bu dönemde TRT’nin Ankara Oran’da inşaatı devam eden yeni binası 

tamamlanarak 5 Ocak 1991 tarihinde hizmete girmiştir (Serim, 2007:157). 

 

Kerim Aydın Erdem döneminde TRT’nin yayıncılıktaki tekeli Magic Box 

adlı televizyon kanalı tarafından kırılmıştır. Yeni kanalın TRT’nin reklam gelirlerini 

düşürmesi, futbol maçlarının yayın haklarını TRT’nin elinden alması gibi olaylar 

sonucunda TRT ve Magic Box mahkemelik olmuşlardır (Cankaya, 2003:278/280).  

 

4.4.2. TRT’nin Yayıncılık Tekelinin Kaldırılması Süreci 

1980’li yıllar dünya birçok değişime sahne olmuştur. Özellikle ekonomi 

alanında yaşanan devletin küçültülmesi, belli alanlar dışında diğer alanlardan 

çekilmesi fikri etrafında başlatılan faaliyetler sonucunda, özelleştirmeler gündemde 

olmuştur (Pekman, 1997:22). İletişim sektörü de yaşanan bu gelişmelerden 

etkilenmiştir. Ortaya çıkan bu durum sonucunda devlet kitle iletişim alanından 

çekilmiş ya da bu alanı özel girişimcilerle paylaşmıştır (Çaplı, 2001:46).  

 

Türkiye’de, dünyada yaşanan bu değişimlerden etkilenmiş ve yayıncılık 

sistemindeki devlet tekeli 1990’larda kırılmıştır (Serarslan (b), 2001:80/81). Devlet 

tekelinin kırılması hemen bir anda olmamış, zaman içinde belirli aşamalardan 

geçerek sonuca varmıştır. Devlet tekelinin kaldırılması için birçok düzenlemeler 

yapmak gerekmiştir (Baransel, 1996:76). Yayıncılık alanındaki devlet tekelinin 

kırılma süreci şu şekilde yaşanmıştır: 
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4.4.2.1. Tekel Tartışmaları 

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu’nun kurulmasından devlet tekelinin 

kaldırılmasına kadar olan süreçte tüm muhalefet partileri TRT’den şikâyet 

etmişlerdir. Fakat bu partiler daha sonra iktidara geldiklerinde TRT’nin yapısında 

eleştirdikleri konularda hiçbir düzenleme yapmamışlardır. O dönemlerde TRT’nin 

iktidar partilerinin sesi konumuna geldiği görülmektedir. TRT ekranları muhalif 

seslere ve toplumu temsil eden değişik kuruluşlara kapatılmıştır 

(Yengin,1994:175/176). Bu durum üzerine ülkede özel televizyon konusu 1985’li 

yıllarda gündeme gelmiştir. O dönemin iktidar partisinden bazı ileri gelenler 

tarafından da değişik modeller önerilmiş ve değişik yerlerde bundan bahsedilmiştir.  

Fakat Anayasa yayıncılık tekelini TRT’ye verdiği için kimse bu alanda faaliyet 

göstermemiştir (Dağdeviren,1996:56).  

 

4.4.2.2. Özelleşme Süreci 

Yayıncılığın devlet tekelinde olduğu yıllarda yukarda bahsedilen tartışmalar 

dönemin iktidar partisi tarafından seksenlerin sonuna doğru yeniden gündeme 

getirilmiştir. Yoğun tartışmaların yaşanmasıyla birlikte hükümet TRT’nin yayınlarını 

kablo aracılığıyla dağıtmak için yeni bir kanun (3517 Sayılı Kanun) çıkarmıştır 

(Serim, 2007:216).  

 

Yeni kanunla birlikte kablolu yayınlar PTT (Posta, Telgraf ve Telefon)’ye 

devredilmiştir. PTT yabancısı olduğu bir alanda çalışma yapmaya başlamıştır. Bu 

durum üzerine muhalefet konuyu mahkemeye taşımış ve kablolu yayıncılık 

faaliyetlerini PTT’ye devreden yasanın birçok maddesinin iptal edilmesini 

sağlamıştır. Yasa iptal edilmiş fakat hükümet konuyla ilgili yeni bir düzenleme 

yapmamıştır. Ortaya çıkan bu karmaşık durum yasal bir boşluk doğmasına ve bu 

boşluğu kullanan özel kuruluşların TRT’nin yayıncılık tekelini kırmasını 

kolaylaştırmıştır (Kejanlıoğlu, 2004:340/341).  

 

4.4.2.3. TRT Vericilerinin PTT’ ye Devredilmesi  

Türkiye’de 1980’li yıllarda Turgut Özal’ın Başkanı olduğu Anavatan Partisi 

iktidar olmuştur. Anavatan Partisi; devletin küçültülmesi, özelleştirme politikaları ve 
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serbest piyasa ekonomisini savunmuştur. Özal, bu fikirlerinden dolayı ve o dönemde 

kamuoyunda oluşan beklentiler nedeniyle, yayıncılık alanın da özelleşmenin 

gerekliliğine inanmıştır (Işık, 2002:197/208) .  

 

Özel kuruluşların yayına başlayabilmesi için birçok düzenleme yapılması 

gerekmiştir. Bu düzenlemelerin yapılmasına zemin hazırlamak için de dönemin 

hükümeti bir takım faaliyetlerde bulunmuştur (Tekinalp, 2003:251) . Bu faaliyetlerin 

başında TRT’nin elindeki tüm vericiler, vericileriyle ilgili tüm malvarlığı ve 

buralarda çalışan elemanları 21 Ocak 1989’da 3517 Sayılı Yasa∗  uyarınca PTT’ye 

devredilmiştir (Balabanlar, 1996:195).    

 

3517 Sayılı Yasanın 1.Maddesi, radyo ve televizyon verici istasyonlarının 

linklerinin planlanmasını, kurulmasını, yenilenmesini ve işletilmesini PTT’ye 

vermiştir (Yengin, 1994:86). Yasanın 2. Maddesinde ise, PTT’nin TRT’ye program 

sayısı kadar radyo ve televizyon şebekesi ayıracağı, PTT’nin bu vericileri yayın 

amaçlı kullanmayacağı, başka kurumlara ve kişilere vermeyeceği ve yayınlanacak 

programlar ile yayınların saatleri üzerinde müdahalede bulunmayacağı konuları 

düzenlenmiştir. Ayrıca 3517 Sayılı Yasa, 2954 Sayılı ‘Türkiye Radyo ve Televizyon 

Kanunu’nda birtakım değişiklikler yapmıştır. 3517 Sayılı Yasaya göre; kanuna aykırı 

olarak radyo ve televizyon işletmesi kuranlar hakkında hapis cezası verilmesi 

öngörülmüştür. 317 Sayılı Yasanın 7. Maddesi ile de 2954 Sayılı Kanunun radyo 

televizyon istasyonlarının kurulması ve işletilmesiyle ilgili hükümleri yürürlükten 

kaldırılmıştır (Sarmaşık, 2000:108).  

 

3517 Sayılı Yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte kamuoyunda tartışmalar 

başlamıştır. Bu tartışmalar sonucunda dönemin Muhalefet Partisi olan SHP (Sosyal 

Demokrat Halkçı Parti) tarafından 3517 Sayılı yasanın, Anayasa’ya aykırı olduğu 

iddiasıyla Anayasa Mahkemesi’nde dava açılmıştır. Mahkemenin 26.7.1990 tarih ve 

20586 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan kararıyla 3517 Sayılı Yasanın bazı 

maddeleri iptal edilmiştir (Yengin, 1994:87). Anayasa Mahkemesi iptal ettiği 
                                                 
∗ 3517 Sayılı Radyo ve Televizyon Verici İstasyonlarının Posta, Telgraf ve Telefon İşletmesi Genel 
Müdürlüğü Tarafından Kurulması ve İşletilmesi İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun. Resmî Gazete Yayın Tarihi: 21 Ocak 1989, Sy. 20056. 
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hükümlerin kamu yararını etkileyebilecek bir yasal boşluk oluşturmaması için verilen 

kararın Resmî Gazete’de yayınlandıktan altı ay sonra yürürlüğe girmesini 

öngörmüştür (Cankaya, 2003:220).  

 

Yasanın iptal edilip yeni hükümlerin yürürlüğe girmesinden sonra uzun bir 

süre yeni bir yasal düzenleme yapılmamış ve vericiler TRT’ye devredilmemiştir. 

TRT,  PTT’den vericilerin kendine verilmesini istemiştir (Cankaya, 1997:80). 

 

Anayasa Mahkemesi’nin 3517 Sayılı Kanunu iptal kararının yürürlüğe girdiği 

26.01.1991 tarihinden sonra yeni yasal düzenleme yapılmaması sebebiyle oluşan 

boşluk 1999 yılına kadar devam etmiştir. 06.07.1999 tarihinde kabul edilen 4397 

Sayılı ‘Radyo ve Televizyon Verici Tesislerinin Türkiye Radyo-Televizyon Genel 

Müdürlüğüne Devredilmesi ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 

Kanun’ ile bu alandaki yasal boşluk doldurulmuştur (Sarmaşık, 2000:112/ Serim, 

2007:218).   

 

4.4.2.4. Özelleşme Sürecinde Yayın Girişimleri 

1980’li yıllarda dünyada yaşanan gelişmelere paralel olarak Türkiye’de de 

yayıncılık faaliyetleri için girişimler yapılmaya başlanmıştır. 1985 yılında TRT’ye, 

radyo kurmak için yüzün üzerinde başvuru yapılmıştır (Balabanlar, 1996:195). Bu 

dönemde özel televizyon kurmak için değişik basın kuruluşlarından da Radyo 

Televizyon Yüksek Kurulu’na başvurular olmuştur. Hürriyet Gazetesi özel 

televizyon kurmak için RTYK’ya müracaat etmiş, fakat olumsuz cevap almıştır. 

1987 yılında ise ülkenin önemli gazetelerinin sahipleri ve büyük şirketleri ortak bir 

girişimde bulunmak istemişler, bu ortak girişim adına Aydın Doğan dönemin 

Başbakanı Turgut Özal ile görüşme yapmış ve özel televizyonun daha ileriki yıllarda 

kurulabileceği cevabını almıştır. 1989’da değişik bir teklif TRT’den gelmiştir. TRT 

yönetimi, %50’si TRT’nin, %49’u gazetelerin olacağı bir proje önermiş fakat 

hükümet bunu kabul etmemiştir (Kejanlıoğlu, 2004:280). 

 

1987 yılından itibaren değişik basın kuruluşları video yapım şirketleriyle 

ortaklıklar kurmuş ve televizyon yayıncılığı için hazırlık yapmaya başlamışlardır. 
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Bazı şirketler, basın kuruluşları yayıncılık için başka isimlerde firmalar kurmuşlar ve 

bu firmaların tabelalarını dahi asmışlardır (Kejanlıoğlu, 2004:281). 

 

1989 yılından itibaren Hürriyet, Sabah, Türkiye gazeteleri ve Karacan 

Yayınları’nın özel radyo ve televizyon kurma faaliyetleri basında sıklıkla yer 

almıştır. 1990 yılında bu girişimlere Asil Nadir’in iletişim kompleksi kurma girişimi 

de eklenmiştir (Topuz ve diğ., 1990:136). Yine 1990 yılında uluslararası medya 

devleri Türkiye’de faaliyet göstermek için girişimlerde bulunmuşlardır. Bu 

girişimlerde R. Maxwell, Hürriyet Gazetesini almak için çalışmış, R. Murdoch ise 

dönemin Cumhurbaşkanı Turgut Özal’la TRT 3 için ön anlaşma yapmış fakat bu 

anlaşmalar daha sonra iptal edilmiştir (Kejanlıoğlu, 2004:282).  

 

O dönemde özel yayıncılık için uğraşan kuruluşlar, devlet tekelini değişik 

ortamlarda tartışmaya açmışlardır. Bu tartışmalarda Anayasa’da yer alan haberleşme 

özgürlüğünün TRT ile sınırlandırılması eleştirilmi ştir. Bu eleştirilere karşı devlet 

tekelini savunanlar da TRT tekelinin kaldırılmasının ülke bütünlüğü ve güvenliği 

açısından zararlı olacağını belirtmişlerdir. Bu konuların tartışıldığı dönem itibariyle 

zaten Anayasal olarak ticari yayın yapmak mümkün değildir (Cankaya, 1997:77). 

 

Yasal olarak mümkün olmamasına rağmen belediyeler radyo-televizyon 

kurmak için hazırlıklara başlamışlardır. 26 Mart 1989 yerel seçimleri öncesinde 

SHP’den Ankara Anakent belediye başkan adayı olan Murat Karayalçın seçim 

programında belediye radyosu kuracağını belirtmiştir. Seçimden sonra bu tür 

faaliyetlere başka belediyeler de katılmışlardır. Ankara Anakent ile İstanbul 

Bakırköy belediyeleri radyo, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise televizyon kurma 

girişimlerinde bulunmuştur. Bakırköy Belediye Radyosu (BBR) 15 Eylül 1989’da 

deneme yayınına başlama kararı almıştır.  BBR’nin bu girişimi RTYK tarafından 

İstanbul Valiliği vasıtasıyla engellenmiştir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise 1989 

yılı Haziran ayında radyo-televizyon yayını için danışma komitesi oluşturmuştur. Bu 

komite İstanbul Büyükşehir Belediyesi Radyo-Televizyonunun yapısını oluşturmakla 

görevlendirilmiştir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 1991 Ekim ayında 
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radyo, 1992’de de televizyon yayınlarına başlanılacağı açıklanmıştır (Kejanlıoğlu, 

2004:307/308). 

 

4.4.2.5. Türkiye’de Ticari Yayıncılığın Başlaması ve Yurtdışından 

Türkçe Yayınlar 

Türkiye’de 1986 yılından başlayarak uydular sayesinde yabancı ülkelerin 

televizyon yayınları izlenebilmekteydi. Yayın yapma tekelinin TRT’de olmasına 

rağmen bu yayınlar doğrudan Türkiye’ye yönelik olmadığı için TRT’nin 

yapabileceği bir şey yoktu. Vatandaşlar da yabancı yayınları izleyebilmek için uydu 

alıcısı ve çanak anten almaya başlamışlardır. Bunların sayısının artmasıyla birlikte 

TRT’nin yayın tekeli televizyon yayıncılığı açısından fiilen kırılmıştır (Cankaya, 

1997:84). 

 

3517 Sayılı yasanın iptal edilmesi ve yerine yeni yasanın çıkartılmaması, 

vericilerin TRT’ye devrinin gecikmesi ve 2954 Sayılı yasada uydu yayıncılığını 

düzenleyen kuralların bulunmaması gibi durumlar nedeniyle ülkede yasal bir boşluk 

oluşmuştur (Işık, 2002:199/211).  

 

Dönemin Cumhurbaşkanı olan Turgut Özal’ın 1990 yılında yurt dışından 

Türkiye’ye yönelik Türkçe yayınlarda herhangi bir sakınca görmediğini belirtmesiyle 

Türkiye’ye yönelik yayın yapmak isteyen ve bu konuda hazırlık yapan kuruluşlara 

fırsat doğmuştur (Çelenk, 2005:179). 

 

4.4.2.6. Yurtdışından İlk Türkçe Televizyon Yayınları 

Bir süredir yayıncılık konusunda hazırlık yapan Rumeli Holding sahipleri 

Kemal ve Cem Uzan ‘Magic Box Incorporated’ adlı şirketi Liechtenstein’de 1989 

yılında kurmuşlardır. Turgut Özal’ın oğlu Ahmet Özal’ı da şirketlerine ortak 

etmişlerdir. Cumhurbaşkanı’ndan da bekledikleri açıklamanın gelmesi üzerine 

Eutelsat uydusundan iki kanal kiralayarak Star 1 adındaki kanalla Türkiye’ye yönelik 

televizyon yayınlarına başlamışlardır (Cihan, 1993:46). Böylece Türkiye’de TRT’nin 

devlet adına yürüttüğü yayıncılık tekeli kırılmıştır.  
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Star 1 kanalının Türkiye’ye yönelik yayınları ve ülkeden haberler vermesi, 

liglerden naklen maç yayınlanması, siyasileri misafir etmesi, daha önceki yıllarda 

TRT’de ekrana çıkma fırsatı bulamayan sanatçıları ekranlarına taşıması, bol ödüllü 

yarışma programları düzenlemesi, cinsel içerikli filmlere yer vermesi gibi durumlar 

yeni kanalın izlenirliğinin bir anda artmasını sağlamıştır (Bektaş, 1994:28/29).   

 

Star 1’in yayıcılıktaki devlet tekelini kırması sonucunda başka kişi ve 

kuruluşlar da bir biri ardına uydulardan kanal kiralayarak televizyon yayınlarına 

başlamışlardır. 1992 ‘de Teleon, Show Tv, Kanal 6, Flash Tv, HBB, Kanal E; 1993 

yılında TGRT, Samanyolu, Kanal D gibi kanallar bunlardan birkaç tanesidir (Işık, 

2002:213). 

 

4.4.2.7. Türkiye’de Özel Radyo Yayınlarının Başlaması 

1990’lı yıllarda radyo yayıncılığında, TRT’den başka polis ve meteoroloji 

radyoları bulunmaktaydı. Bu radyolar daha önceki yıllarda yayın hayatına 

başlamıştır. Bu radyolar bağlı bulundukları kurumların görev alanları içinde 

yayınlarını sürdürmüşlerdir (Ünlüer, 2005:119/120). TRT tekelinin televizyon 

yayıncılığında kırılması üzerine kamu kuruluşları, belediyeler, üniversiteler ve ticarî 

amaçla kurulan radyo istasyonları yayınlarına başlamıştır (Cankaya, 1997:81). 

Televizyon yayınlarının yurt dışından uydular yoluyla başlamasına karşın radyo 

yayıncılığı karasal vericilerle ve yurt içinden yayına başlamıştır (Aziz, 2002:219).  

 

4.4.2.8. Özel Radyo ve Televizyonların Kapatılma Süreci 

Radyo ve televizyon yayınlarının artması sonucunda ülkede bir kargaşa 

ortamı oluşmuştur. İsteyen herkes yayın istasyonu kurmaya ve istediği frekanstan 

yayın yapmaya başlamıştır. Bu durum TRT’nin yayınlarını bile etkileyecek hâle 

gelmiştir (Sarmaşık, 2000:116). Radyoların ağırlıklı olarak müzik yayını yapmasıyla 

sanatçıların kaset satışları düşmüş, müzik yapımcıları ve sanatçılar da bu duruma 

tepki göstermişlerdir. Ayrıca yayınlar, büyük kentlerdeki uçak seferleri başta olmak 

üzere, ülkenin askerî ve resmî haberleşmesini etkilemeye başlamıştır (Işık, 

2002:213/214). 
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Anayasa değişikli ği ve radyo-televizyon yayınlarını düzenleme konusunda 

Meclis’te tartışmalar yaşandığı bir dönemde, 1992 Eylül’ünde Ulaştırma Bakanlığı 

İstanbul’da yasa dışı yayın yapan radyoların kapatılması için İstanbul Cumhuriyet 

Savcılığı’na müracaat etmiştir. Bu müracaattan sonra Radyo Televizyon Yüksek 

Kurulu da İstanbul Valiliği’ne radyoların kapatılması için başvuruda bulunmuştur 

(Sarmaşık, 2000:116). 

 

1993 yılında ise İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Valiliklere 

gönderdiği bir genelgeyle yurt içinden yayın yapan radyo ve televizyon 

istasyonlarının Anayasa’nın 133. Maddesi,  2954 Sayılı Türkiye Radyo Televizyon 

Kanunu, 2813 Sayılı Telsiz Kanunu ve 3517 Sayılı Radyo ve Televizyon Verici 

İstasyonlarının İşletilmesi gibi kanunların hükümlerine aykırı yayın yaptıkları 

gerekçesiyle kapatılmasını istemiştir (Cankaya, 1997:82). Bunun üzerine Valilikler 

yayın kuruluşlarına yazı göndererek yayınlarını yirmi dört saat içinde durdurmalarını 

istemiştir. Bu şekilde Türkiye’de yasal olmayan yollardan yayın yapan kuruluşların 

kapatılma süreci de başlamıştır (Işık, 2002:215). 

 

Radyo ve televizyon istasyonları Valilikler tarafından kapatılmaya 

başlanmasıyla kamuoyunda büyük bir tepki meydana gelmiştir. Radyo yayıncılarının 

önderliğinde ‘Radyomu İstiyorum’ kampanyası tüm ülke geneline yayılmıştır. Tüm 

ülkenin tepkisini bazı siyasî partiler de destek vermişlerdir. 74 gün süren radyo ve 

televizyonların kapatılması süreci Tansu Çiller’in Başbakan olmasıyla son bulmuş ve 

serbestlik dönemi başlamıştır (Işık, 2002:215). 

 

4.4.2.9. Fiili Durum Oluşturulması ve Belediyelerin Rolü  

Yayıncılık girişimleri engellenen belediyeler o dönemde yabancı kanalları 

kendi bölgelerine kurdukları büyük çanak antenler vasıtasıyla almışlar (Dağdeviren, 

1996:59), vatandaşın küçük antenlerle alabileceği şekle dönüştürmüşlerdir. Bunu da 

vatandaşa yani ‘seçmene’ hizmet için yapmışlardır (Öngören, 1996:115). 

 

Star 1’in uydu yoluyla yayına başlamasından sonra yayınlar uydu yoluyla 

izleyiciye ulaştırılmaya çalışılmıştır. Fakat ilk aylarda hedeflenen sonuç elde 
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edilememiştir. Bu durum üzerine Star 1 belediyelerle anlaşarak yabancı kanalların 

yayınlarının halka ulaştırıldığı gibi kendi yayınlarının da ulaşmasını sağlamıştır. 

Bulunan bu yol ile Star 1’in yayınlarının izlenme oranları Türkiye’de çok fazla artış 

göstermiştir (Çolakoğlu, 1996:93).  

 

Yukarda açıklanan şekilde belediyelerin yayınları halka ulaştırmaları ilk 

olarak İzmir Foça’da uygulanmıştır. Daha sonra da ülkenin birçok bölgesine 

yayılmıştır (Yengin, 1994:94). Yayınların halka ulaştırılması bazen belediyeler 

arasında sorunlara da sebep olmuştur. O dönemde özellikle İzmit Belediyesi ile 

buraya bağlı Yuvacık Belediyesi arasında anten yıkımı konusunda çıkan olay ülke 

gündeminde yer etmiştir. Yaşanılan kargaşa ortamında İçişleri Bakanlığı 4 Nisan 

1990 tarihinde valiliklere genelge göndererek, belediyelere ait olan tüm anten 

tertibatının mühürlenmesini istemiştir (Kejanlıoğlu, 2004:308/309). Genelge 

doğrultusunda ilk çanak anten mühürlenme olayı İzmir’de olmuştur. Belediyeler 

bunun üzerine mahkemelere başvurarak mühürlenme olayının durdurulmasına 

çalışmışlardır. İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyeleri şehirlerine çanak anten 

kurmadan önce RTYK’nın yayınları engelleme durumuna karşı tedbir almışlardır. 

Daha önce başka belediyelerin aynı konuda idare mahkemelerinden aldıkları 

yürütmeyi durdurma kararlarını örnek gösteren belgeleri hazırlamışlardır (Yengin, 

1994: 95/97). 

 

Aynı durum Bursa’da da yaşanmıştır. Bursa Büyükşehir Belediyesi çanak 

anten kurmadan önce mahkemeye başvurmuş ve kurulacak sistemin kanuna aykırı 

olmadığına dair görüş almıştır. RTYK bunun üzerine savcılığa suç duyurusunda 

bulundu ve yapılan incelemede suç unsuru bulunamadı ve takipsizlik kararı verildi. 

Bu durum ülkedeki diğer çanak antenlerin sakıncalı olmadığına kanıt olmuştur. 

Ayrıca Bursa Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Savcılığının verdiği karar sonunda 

ülke genelinde yapılan soruşturmalarda ilk aklanan kurum olmuştur (Yengin, 1994: 

97/98).  

 

Anayasa Mahkemesi’nin 3517 sayılı kanunun 4. Maddesini iptal etmesi 

üzerine RTYK çanak anten konusunu yeniden incelemiş ve 1991 yılının Mart ayında 
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çanak anten kurulmasının serbest bırakıldığını açıklamıştır. Bu açıklamadan sonra 

bazı belediyeler yeni çanak anten sistemleri kurmaya başlamışlar bazıları da mevcut 

sistemlerini güçlendirmeye başlamışlardır (Yengin, 1994:99). 

 

Yaşanan bu gelişmeler en çok Magic Box’un işine yaramıştır. İzlenilirlik 

oralarını artırıp daha fazla reklâm almak için, özellikle büyük kentlerde, belediyelerle 

ortaklaşa anten kurma çalışmaları başlatmışlarıdır. Böylece Türkiye’nin iletişim 

alanını düzenleyen yasalarındaki boşluktan yararlanarak devlet tekeli delinmiş ve 

ortaya fiili bir durum çıkmıştır (Yengin, 1994:94/99). 

 

4.5. Radyo ve Televizyon Yayıncılığı Alanındaki Yasal Düzenlemeler 

Ticari radyo ve televizyon yayınları yasal olmasa da fiili olarak başlamıştır. 

Bu durumun yasal bir zemine oturtulması gerekmiştir. Yayıncılık faaliyetlerinin 

yasal olarak düzenlenmesi için Anayasa’nın ve Anayasa’ya bağlı olarak çıkarılan 

2954 Sayılı Türkiye Radyo Televizyon Kanunu’nun değiştirilmesi gerekmiştir. 

 

4.5.1. Anayasa Değişikli ği ve 3984 Sayılı Radyo ve Televizyonların 

Kurulu ş ve Yayınları Hakkında Kanun  

Türkiye’de yasal boşluktan faydalanarak başlayan özel yayıncılık 

faaliyetlerinin düzenlenmesi yeni çıkarılacak olan 3984 Sayılı Kanuna bırakılmıştır. 

Bu Kanunun yürürlüğe girmesiyle Türkiye’de özel yayıncılık yasal olarak 

düzenlenmiş ve güvence altına alınmıştır (Cankaya, 1997:93).   

 

4.5.2. 1982 Anayasası’nın Değiştirilmesi  

Özel radyo ve televizyon yayınlarının hukukî statüye kavuşmaları için ilk 

olarak Anayasa’nın, radyo ve televizyon yayınlarını devlet tekeline alan 133. 

Maddesi’nin değiştirilmesi gerekmiştir (Tekinalp, 2003:283). Değiştirilen 133. 

Madde 8 Temmuz 1993’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilmiş ve 10 

Temmuz 1993’de Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir (Cankaya, 

1997:93). 
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Anayasa’nın değiştirilen 133. Maddesi şu şekildedir: ‘MADDE 133.– 

(Değişik: 8.7.1993–3913/1 md.) Radyo ve televizyon istasyonları kurmak ve işletmek 

kanunla düzenlenecek şartlar çerçevesinde serbesttir. 

(Ek: 21.6.2005 – 5370 / 1 md) Radyo ve televizyon faaliyetlerini düzenlemek 

ve denetlemek amacıyla kurulan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu dokuz üyeden 

oluşur. Üyeler, siyasi parti gruplarının üye sayısı oranında belirlenecek üye 

sayısının ikişer katı olarak gösterecekleri adaylar arasından, her siyasi parti 

grubuna düşen üye sayısı esas alınmak suretiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel 

Kurulunca seçilir. Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun kuruluşu, görev ve yetkileri, 

üyelerinin nitelikleri, seçim usulleri ve görev süreleri kanunla düzenlenir. 

Devletçe kamu tüzelkişili ği olarak kurulan tek radyo ve televizyon kurumu ile 

kamu tüzelkişilerinden yardım gören haber ajanslarının özerkliği ve yayınlarının 

tarafsızlığı esastır’ (1982 Anayasası 133.Madde). 

 

Bu maddeyle özel radyo ve televizyon yayınları serbest bırakılmış ve 

TRT’nin özerkliği yeniden Anayasa’ya girmiştir. Fakat Anayasa’nın, yayıncılık 

alanının düzenlenmesiyle ilgili emrettiği kanunun çıkmasının gecikmesi özel 

kuruluşların istediği gibi yayın yapmalarına neden olmuştur. Bu yayınlar toplumun 

huzurunu bozucu bir hâle gelmiştir. Kamuoyu ve siyasîlerin tepkileri sonucu özel 

kuruluşları düzenleyen kanunun yapılması kaçınılmaz olmuştur (Uyguç-Genç, 

1998:81/82). 

 

4.5.3. 3984 Sayılı Radyo Ve Televizyonların Kuruluş Ve Yayınları 

Hakkındaki Kanunun Kabul Edilmesi  

Türkiye’deki özel radyo ve televizyonlar yayınlarını bir süre hukukî bir 

düzenleme olmadan devam ettirmişlerdir. 1982 Anayasası’nın 133. Maddesi 

değiştirildikten sonra Anayasa’nın emrettiği kanunun çıkarılması epeyce gecikmiştir. 

Yayıncılık alanını düzenleyen 3984 Sayılı Kanun 13.04.1994 tarihinde TBMM’de 

kabul edildikten sonra 20.04.1994’de Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe 

girmiştir (Cankaya, 1997:98). 
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4.5.3.1. Kanunun Kapsamı ve Amacı  

Kanunun 1. Maddesinde kanunun çıkarılış amacı şu şekilde belirtilmiştir: 

‘ Madde 1 - Bu Kanunun amacı, radyo ve televizyon yayınlarının düzenlenmesine ve 

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin 

esas ve usulleri belirlemektir’.   

 

4.5.3.2. Kanunda Yer Alan Tanımlar  

3984 Sayılı Kanunun 3. Maddesinde radyo ve televizyonla ilgili tanımlar 

yapılmıştır. Bu tanımlardan bir kısmı teknolojik gelişmelerin sonucunda ortaya çıkan 

kavramlardan oluşmaktadır. Daha önceki kanun olan 2954 Sayılı Kanunda 

bulunmayan bu tanımların başlıkları şunlardır: Kanal, frekans bandı, ek yayın 

hizmetleri, uydu yayını, yeniden iletim, yayıncı, program hizmeti, reklâm, telif hakkı 

sahibi, yorumcu sanatçı ve müzik yapımcısı (Sarmaşık, 2000:127/128). 

 

4.5.3.3. Kanuna Göre Yayın İlkeleri  

Kanunun 4. Maddesinde tüm radyo ve televizyon yayını yapan kuruluşların 

uymaları gereken yayın ilkeleri belirtilmiştir (İçel-Ünver, 2005:404). Kanunun 

4.Maddesi şu şekildedir:  

‘Madde 4 -   

a) Türkiye Cumhuriyeti Devletinin varlık ve bağımsızlığına, Devletin ülkesi 

ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, Atatürk ilke ve inkılâplarına aykırı 

yayın yapılmaması. 

b) Toplumu şiddete, teröre, etnik ayrımcılığa sevk eden veya halkı sınıf, ırk, 

dil, din, mezhep ve bölge farkı gözeterek kin ve düşmanlığa tahrik eden 

veya toplumda nefret duyguları oluşturan yayınlara imkân verilmemesi.  

c) Yayıncılığın, gerek yayın organı, gerekse hisse sahipleri ve üçüncü 

derece dahil olmak üzere üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımları 

veya bir başka gerçek veya tüzel kişinin haksız çıkarları doğrultusunda 

kullanılmaması. 

d) İnsanların dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, 

mezhep ve benzeri nedenlerle hiçbir şekilde kınanmaması ve 

aşağılanmaması. 
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e) Yayınların toplumun milli ve manevi değerlerine ve Türk aile yapısına 

aykırı olmaması.  

f) Özel hayatın gizliliğine saygılı olunması. 

g) Türk milli eğitiminin genel amaçlarının, temel ilkelerinin ve milli 

kültürün geliştirilmesi. 

h) Türkçenin; özellikleri ve kuralları bozulmadan konuşma dili olarak 

kullanılması; milli birlik ve bütünlüğün temel unsurlarından biri olarak 

çağdaş kültür, eğitim ve bilim dili halinde gelişmesinin sağlanması.  

i) Kişilerin manevi şahsiyetlerine eleştiri sınırları ötesinde saldırıda 

bulunulmaması, cevap ve düzeltme haklarına saygılı olunması, 

soruşturulması basın meslek ilkeleri çerçevesinde mümkün olan 

haberlerin soruşturulmaksızın veya doğruluğuna emin olunmaksızın 

yayınlanmaması, saklı kalması kaydıyla verilen bilgilerin kamu yararı 

ciddi bir biçimde gerektirmedikçe yayınlanmaması. 

j) Yayıncılığın haksız bir amaç ve çıkara alet edilmemesi ve haksız rekabete 

yol açılmaması, ilan ve reklâm niteliğindeki yayınların bu niteliklerinin 

şüpheye yer bırakmayacak şekilde açıklanması, bir basın organının özel 

çabalarla yarattığı ürünün kendi ürünüymüş gibi sunulmaması, 

ajanslardan veya başka bir medya kaynağından alınan haberlerin 

kaynağının belirtilmesine özen gösterilmesi.  

k) Suçlu olduğu yargı kararı ile kesinleşmedikçe hiç kimsenin suçlu ilan 

edilmemesi veya suçluymuş gibi gösterilmemesi; kişileri suç işlemeye 

yönlendirecek veya korku salacak yayın yapılmaması. 

l) Haberlerin yayınlanmasında tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerine 

bağlı olunması; özgürce kanaat oluşumunun engellenmemesi; haber 

kaynaklarının kamuoyunun yanıltılmasının amaçlandığı haller dışında 

gizliliğinin korunması.  

m) Halkı aldatacak, yanıltacak veya haksız rekabete yol açacak reklam 

yayınlarına yer verilmemesi.  

n) Siyasi partiler ve demokratik gruplar arasında fırsat eşitli ği sağlanması; 

tek yönlü, taraf tutan yayın yapılmaması; seçim dönemlerinde belirlenen 

seçim yasaklarıyla ilgili ilkelere aykırı davranılmaması.  
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o) Yayınlarda, eser ve bağlantılı hak sahiplerine 5846 sayılı Fikir ve Sanat 

Eserleri Kanunu ile tanınan hakların ihlâl edilmemesi. 

p) Bilgi iletişim telefonları yoluyla yarışma ve benzeri yöntemlere 

başvurulmaması ve bunların sonucunda dinleyici ve seyircilere ikramiye 

verilmemesi veya ikramiye verilmesine aracılık edilmemesi, lotarya 

yapılmaması, bilgi iletişim telefonları yoluyla yapılacak anket ve 

kamuoyu yoklamalarının, hazırlık aşamasından sonuçlarının ilanına 

kadar noter nezaretinde gerçekleştirilmesi.  

q) Televizyonda bölünür ekran yoluyla ana program ile ilgili veya ilgisiz 

bilgiler veren konuları işleyen yayınların yapılmaması, çerçeveler veya 

alt yazı tekniği kullanılarak sürekli yayın yapılmaması, haberde konu ile 

ilgili olmayan görüntülerin verilmemesi, haberle benzerlik arz eden 

görüntülerin arşiv niteliğinin belirtilmesi. 

r) Program hizmetlerinin bütün unsurlarının insan onuruna ve temel insan 

haklarına saygılı olması. 

s) Yayınların müstehcen olmaması. 

t) Kadınlara, güçsüzlere, özürlülere ve çocuklara karşı şiddetin ve 

ayrımcılığın teşvik edilmemesi. 

u) Yayınların şiddet kullanımını özendirici veya ırkçı nefret duygularını 

kışkırtıcı nitelikte olmaması. 

v) Suç örgütlerinin korkutucu ve yıldırıcı özelliklerinin yansıtılmaması. 

w) Gençlerin ve çocukların fiziksel, zihinsel ve ahlaki gelişimini zedeleyecek 

türden programların, bunların seyredebileceği zaman ve saatlerde 

yayınlanmaması’. 

 

4.5.4. 3984 Sayılı Kanuna Göre Radyo ve Televizyon Kurulu şları  

3984 Sayılı Kanunun Beşinci Bölümünde özel radyo ve televizyon 

istasyonlarının kurulması ve bu kuruluşları kuran kişilerin sahip olabilecekleri 

oranlar açıklanmıştır (Cankaya, 1997:101). 
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4.5.4.1. Özel Radyo ve Televizyon Kuruluşları   

Kanunun 29. Maddesinde radyo ve televizyon istasyonları kuramayacak 

kurumlar ve kuruluşlar belirtilmiştir. Bu kurum ve kuruluşlar şu şekilde 

açıklanmıştır: ‘Siyasi partiler, dernekler, sendikalar, meslek kuruluşları, 

kooperatifler, vakıflar, mahalli idareler ile bunlar tarafından kurulan veya bunların 

ortak oldukları şirketler, iş ortakları, birlikler ile üretim, yatırım, ihracat, ithalat, 

pazarlama ve finans kurum ve kuruluşlarına radyo ve televizyon yayın izni verilmez; 

bu kuruluşlar radyo ve televizyon yayın izni almış şirketlere ortak olamazlar’ 

(Sarmaşık, 2000:132/133).  

 

Kanunun 29. ve 30. Maddelerine ve bu maddelere dayanılarak çıkarılan 

yönetmeliğe göre özel kuruluşlar anonim şirket olarak kurulmak zorundadır. Aynı 

şirket sadece bir radyo ve televizyon işletmesi kurabilir. Anonim şirket ortaklarından 

bir kişinin şirketteki payı, şirketin ödenmiş sermayesinin % 20’sini aşamaz hükmü 

getirilerek şirketin belli kişilerin hâkimiyetine geçmesi önlenmiştir. Yine Kanunda 

yayın kuruluşunun belli kişilerin hâkimiyetine girmemesi için kuruluşa ortak olan 

kişiler arasında bir ile üçüncü dereceye kadar (üçüncü derece dâhil) kan ve sıhrî 

hısımlık bulunmaması gerektiği belirtilmiştir (İçel-Ünver, 2005:397).  

 

Yine Kanunun 29. Maddesine göre yabancı kişilerin radyo ve televizyon 

kuruluşlarındaki paylarının % 20’yi geçemeyeceği belirtilmiştir. Bir radyo ve 

televizyon kuruluşuna ortak olan yabancı kişiler, başka bir radyo ve televizyon 

kuruluşuna ortak olamazlar denilerek yabancı sermayenin yayıncılık alanındaki gücü 

sınırlanmıştır (Sarmaşık, 2000:133). 

 

4.5.4.2. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu  

Kamu malı özelliğinde olan tüm radyo ve televizyon kuruluşları 3984 Sayılı 

Kanunun kapsamına girmektedirler. RTÜK’ün belirlediği kurallara diğer yayın 

kuruluşlarıyla birlikte TRT’de uymak zorundadır. 3984 Sayılı Kanun TRT’ye bazı 

ayrıcalıklar da tanımıştır. Bu durum, Anayasa’dan, 3984 Sayılı Kanunun bazı özel 

maddelerinden ve 2954 Sayılı Kanunun yürürlükte bulunmasından kaynaklanmıştır 

(İçel-Ünver, 2005:395).  
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3984 Sayılı Kanunun TRT’ye tanıdığı ilk ayrıcalık kanal ve frekans tahsisi 

konusundadır. Kanunun 17. Maddesinde bu ayrıcalık şu şekilde belirtilmiştir: ‘Ulusal 

kanal ve frekans bandı planlamasındaki kanal ve frekans bandlarının dörtte biri 

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumuna tahsis edilir. Kanal sayısı üçten, frekans 

bandı sayısı dörtten az olamaz. Bu kanalların birinden Türkiye Büyük Millet Meclisi 

faaliyetleri yansıtılır. Hangi faaliyetlerin ne ölçüde yayınlanacağına Türkiye Büyük 

Millet Başkanı karar verir...’.  

 

TRT için ayrıcalık oluşturan ikinci durum ise 1982 Anayasası’ndaki 133. 

Maddede bulunmaktadır. 133. Maddede söylenen ‘Devletçe kamu tüzelkişili ği olarak 

kurulan tek radyo ve televizyon kurumu...’ ifadesi TRT’nin kamu kurumları içinde 

yayıncılık faaliyetiyle uğraşacak olan tek kurum olduğunu belirterek bu konuda 

TRT’ye bir ayrıcalık sağlanmıştır (İçel-Ünver, 2005:395). 

 

TRT’ye tanınan bir diğer ayrıcalık da 3984 Sayılı Kanun dışında kendine ait 

bir kanununun olmasıdır. ‘Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu’ olan 2954 Sayılı 

Kanunun TRT ile ilgili hükümleri 3984 Sayılı Kanunla çelişmemek şartıyla halen 

kullanılmaktadır. Bu durum da TRT’ye bir başka ayrıcalık tanımaktadır (İçel-Ünver, 

2005:396).  

 

Anayasa’nın 133. Maddesinin değiştirilmesiyle TRT’nin 1972 yılındaki 

düzenlemeler sonucunda kaybettiği ‘özerklik’ ine yeniden kavuşmuştur. Yasa 

koyucu TRT’ye özerklik vererek başka kurumların TRT’ye karışmaları 

engellenmiştir (Işık, 2002:217).  

 

4.5.5. 3984 Sayılı Kanuna Göre Radyo ve Televizyon Üst Kurulu  

1982 Anayasası’nda 1993 yılında yapılan değişiklikten sonra çıkarılan 3984 

Sayılı Kanunun yürürlüğe girmesiyle RTYK’nun görevi bitmiştir. Onun yerine yeni 

yasa ile RTÜK kısa adıyla ‘Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’ adında özerk ve 

tarafsız bir kamu tüzel kişili ği oluşturulmuştur.  
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4.5.5.1. RTÜK’ün Kurulu şu ve Oluşumu  

RTÜK’ün kurulması 3984 Sayılı Kanunun 5. Maddesinde belirtilmiştir. Bu 

madde şu şekildedir: ‘Madde 5 - Radyo ve televizyon faaliyetlerini düzenlemek 

amacıyla, özerk ve tarafsız bir kamu tüzelkişili ği niteliğinde Radyo ve Televizyon Üst 

Kurulu kurulmuştur’ (3984 Sayılı Kanun, 5. Madde).  

 

Yasa, RTÜK’ün özerkliğini ve tarafsızlığını vurgulayarak kurumun siyasî 

iktidarlardan bağımsız olarak faaliyetlerini sürmesine imkân sağlamıştır (Sarmaşık, 

2000:142).   

 

4.5.5.2. RTÜK’ün Görev ve Yetkileri  

RTÜK’ün görev ve yetkileri 3984 Sayılı Kanunun 8. Maddesinde 

açıklanmaktadır. RTÜK’ün görevleri şu şekildedir:  

 

‘-Ön şartları yerine getirmiş müracaatçı kuruluşlara, tarafsızlık ve 

hakkaniyet ölçüleri dahilinde yayın izni ve lisans vermek, 16 ncı maddeye uygun 

olarak ulusal, bölgesel ve yerel planlamalardaki kanal ve frekans bandlarının 

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu eliyle kullanılan kanal ve frekans bandları 

dışında kalanların en az %50’sinin zaman paylaşımlı ve bölgesel dengelere uygun 

biçimde kullanımını gözeterek kanal ve frekans bandları tahsis etmek, 

 

— Radyo ve televizyon kuruluşlarına, ulusal, bölgesel ve yerel yayınları için 

ulusal kanal ve frekans bandı planlamalarına uygun olarak tahsis edilen yayın 

alanlarını kapsayacak verici tesisleri kurma ve işletme iznini 05/04/1983 tarihli ve 

2813 sayılı Telsiz Kanunu hükümlerine uygun olarak vermek ve tesisin bu Kanun 

hükümlerine ve tesis şartlarına uygunluğunu denetlemek, 

 

— Yurt içinden yayın yapacak kamu ve özel radyo televizyon kuruluşlarının 

yayın izni ve lisans talebinde bulunabilmek için yerine getirmeleri gerekli önşartları 

ve standartları Avrupa Sınır Ötesi Televizyon Sözleşmesi İlkeleri göz önünde 

bulundurularak tespit etmek ve kamuoyuna duyurmak, 
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— Radyo televizyon yayınlarını izleme sistemleri kurarak, yayınların 4 üncü 

maddeye ve bu alanda Türkiye’nin taraf olduğu milletlerarası antlaşmalara 

uygunluğu açılarından denetlenmesini yapmak, 

 

— Yayın kuruluşlarının, bu Kanun hükümlerine aykırı yayın yapması ve 

tahsis şartlarına uymaması halinde, gerekli müeyyideleri uygulamaya karar vermek, 

 

— Uydu aracılığı ile yurt içinden veya yurt içine yapılacak yayınların ulusal 

ve uluslararası ilke ve esaslara uygunluğunu gözetmek, bu amaçla diğer ülkelerdeki 

yetkili kuruluşlarla işbirli ği yapmak, 

 

— Radyo ve televizyon yayınları ile ilgili olarak kamuoyunda doğan tepki, 

beğeni ve hassasiyetleri sürekli olarak izlemek ve gerekli yönlendirmelerde 

bulunmak amacıyla gerekli kamuoyu araştırmalarını yapmak ve yaptırmak, 

 

— Radyo ve televizyon konusunda ilgili kurum ve kuruluşlarla periyodik 

istişarelerde bulunarak, kamuoyu eğilimlerini değerlendirmek, 

 

— Bu Kanun ve Avrupa Sınır Ötesi Televizyon Sözleşmesi ilkelerine uygun 

biçimde çalışma ve faaliyetleri ile ilgili yönetmelik ve diğer düzenlemeleri 

hazırlamak’ (3984 Sayılı Kanun, 8. Madde). 

 

4.6. Çözümlenemeyen Sorunlar 

Özel televizyonların birbiri ardına yayına başlaması frekans sorununu 

gündeme getirmiştir. Yayıncılık alanına özel kuruluşların ilk defa girdiği dönemde 

alanı düzenleyen kurallar olmadığı için bu kuruluşlar kendi istedikleri frekanslardan 

yayın yapmışlardır. Kanalların bilinçsizce yaptıkları frekans paylaşımı sonucunda 

birbirine yakın frekanslar seçilmiş ve frekanslar birbirine karışmıştır. Frekans 

konusunda denetim olmadığı için bir kanal kendi isteğine göre frekans almakta başka 

bir kanal da aynı frekansta hak iddia edebilmekte ve daha güçlü bir vericiyle 

diğerinin yayınına engel olabilmektedir (Yengin, 1994:211/212). Gelişigüzel frekans 

seçimi elektromanyetik dalgaları kullanan diğer alanları da etkilemektedir. Askeri 
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haberleşme, deniz ve hava haberleşmesi, devlet kurumlarının iletişimi bu karmaşadan 

etkilenen alanların başında gelmektedir (Sarmaşık, 2000:116).  Bu durum yasanın 

uygulanmasıyla sorumlu olan RTÜK ile yayıncıları karşı karşıya getirmiştir  

 

3984 sayılı yasanın 4. maddesinde yer alan bazı kavramlar farklı 

yorumlamaya açık oldukları için değişik fikirlere sahip kişiler tarafından yönetilen 

özel kuruluşlarda farklı algılanabilmektedir. Bu durum da RTÜK’ün bu maddeye 

dayanarak verdiği cezaları tartışmalı hale getirmektedir.  

 

Kanunun 18. Maddesindeki kapsama alanı ile ilgili hükümler ülkemiz şartları 

göz önüne alınarak yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Çünkü Türkiye’nin nüfus 

dağılımı ve coğrafi özelliklerinden kaynaklanan nedenlerle bu maddede geçen 

kapsama alanı kavramı yeniden tanımlanmalıdır. Nüfusun daha çok batıda toplanmış 

olması ülke nüfusunun % 70’ine yayın yapma şartını neredeyse imkânsız 

kılmaktadır. Bu durumun nüfusun % 70’ine yayınların ulaştırılması şeklinde 

düzenlenmesi gerektiği belirtilmektedir.    

 

5. Avrupa’da Radyo ve Televizyon Yayıncılığında Yaşanan Değişimler  

 Bir kitle iletişim aracı ortaya çıktığında onun ne şekilde yönetileceğine karar 

verilmesi gerekmektedir. Avrupa’da elektronik yayıncılığın 1920’lerde radyo 

yayıncılığıyla gelişmeye başlamasıyla birlikte ilk düzenlemeler görülmektedir. 

Düzenlemeler ülkelere göre farklılık göstermekle birlikte genel olarak ilk dönem 

radyo yayıncılığında mülkiyet yapısı ticari faaliyet şeklinde başlamıştır. İlerleyen 

yıllarda ise kitle iletişim araçlarının yönetimi ve mülkiyeti devlet kontrolüne 

alınmıştır. Avrupalı devletler radyo yayıncılığını ‘kamu hizmeti’ olarak 

algılamışlardır. Televizyonun icadı ve gelişmeye başlayacağı süreçte tüm Avrupa’yı 

kasıp kavuran II. Dünya Savaşı nedeniyle televizyonun gelişimi bir süre durmuştur. 

Savaştan sonra tüm Avrupa’da televizyon yayıncılığı gelişmeye başlamıştır. 

Televizyon yayıncılığı alanının yönetilmesi için çeşitli kurallar koyulması ihtiyacı 

hissedilmiştir. Radyo yayıncılığında tecrübe kazanan devletler televizyon 

yayıncılığında da aynı sistemi yani kamu yayıncılığı modelini benimsemişlerdir. 
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Böylelikle Avrupa ülkelerinde kitle iletişim alanı devletin kontrolünde veya tamamen 

devletin elinde şekillenmiştir (Pekman, 1997:5).  

  

 Avrupa ülkelerinde devlet eliyle yapılan yayıncılık faaliyetleri ilerleyen 

yıllarda ticari amaçla yayıncılık yapmak isteyen girişimcilerin istekleriyle değişime 

uğramaya başlamıştır. İngiltere’de 1954 yılında devlet tekeline son verilmiş ise de bir 

çok Avrupa ülkesinde 1980’lere kadar yayıncılıktaki devlet tekeli devam etmiştir. 

Avrupa’da 80’li yıllarda hızlanmaya başlayan deregülasyon sürecinde dünya 

ekonomisinde yaşanan değişimler, teknolojik gelişmeler, siyasal ve kültürel sebepler 

ile ülkelerin birbirini etkilemesiyle devletin radyo ve televizyon alanındaki tekeli 

kırılmıştır (Cankaya, 1997:71).  

 

 5.1. Dünya Ekonomisindeki Değişimler  

 Dünyada 1939-1945 yılları arasında devam eden II.Dünya Savaşı sonrasında 

özellikle de Avrupa ülkelerinde büyük bir yıkım yaşanmıştır. Savaşın bitiminden 

sonra batılı devletler yaklaşık çeyrek yüzyıl süren bir büyüme sürecine girmişlerdir. 

Bu süreçte hızlı bir ekonomik gelişme görülmektedir. Ekonomik gelişme sonrasında 

insanlar rahat bir yaşam sürmeye başlamışlardır. Bu durum 1970’li yılların başındaki 

petrol krizine kadar devam etmiştir. 1970’lerde petrol ihraç eden Arap ülkeleri kendi 

aralarında birlik kurarak petrol fiyatlarını yükseltmişlerdir. Yükselen petrol fiyatları 

sanayileri büyük ölçüde petrole bağlı olan gelişmiş ülkeleri etkilemiştir. Petrol 

kriziyle birlikte dünya genelinde ekonomik durgunluk yaşanmaya başlanmıştır. Bu 

dönemde ülkelerde enflasyon sürekli yükselmiş ve işsizlik de artmıştır. Yaşanan 

olumsuz gelişmeler batılı ülkelerin ekonomilerini etkilerken bu sefer de başta 

Japonya olmak üzere uzak doğudaki bazı ülkelerin hızla gelişimlerini tamamlayıp 

batılı ülkeler ile rekabete tutuşmaları sonucunda batılı devletler ekonomik yönden 

çok sıkıntılı günler geçirmeye başlamışlardır. Ortaya çıkan tüm bu ekonomik 

olumsuzluklar batılı devletlerin ekonomi politikalarını gözden geçirmelerine neden 

olmuştur (Pekman, 1997:22).  

 

II. Dünya Savaşından sonraki gelişme yıllarında ‘devletin ekonomiye hâkim 

olması’ şeklinde özetlenebilecek olan ‘Keynes’ci ekonomi modeli yerine devletin 



 51

ekonomik sistemdeki etkisini en aza indiren, serbest piyasayı savunan Friedman’ın 

ekonomi modeli benimsenmeye başlanmıştır. Yeni ekonomi modelinin ilk 

uygulanmaya başlandığı ülke A.B.D olmuştur. 1980’li yıllarda bu ekonomi modeli 

Avrupa ülkelerinde de uygulanmaya başlanmıştır. Avrupa’da ilk olarak İngiltere’de 

Thatcher hükümeti döneminde etkileri hissedilmeye başlayan değişim hareketleri 

kısa sürede diğer Avrupa ülkelerini de etkisi altına almıştır. Sovyetler Birliği’nde 

Gorbaçov’un devlet başkanı olmasıyla birlikte serbest piyasa ve özelleşme 

hareketleri Demir Perde ülkelerini de etkilemeye başlamıştır. Komünist bloğun 

dağılmasından sonra ideolojik temelleri iyice yerleşen yeni ekonomi modeli tüm 

ülkelerinin ortak bir pazar çerçevesinde mal, hizmet ve sermayenin tamamen 

serbestleştirilmesiyle küreselleşmenin sağlanmasını amaçlamıştır (Pekman, 

1997:22/23). 

 

Dünyada yaşanan tüm bu değişimler Türkiye’yi de etkisi altına almıştır. 

1970’lerde ekonomik olarak zor günler geçiren Türkiye’de 1979 yılında hükümetin 

istifasıyla yeni hükümet kurulmuştur. Yeni hükümet ekonomik önlemler paketi 

hazırlamış ve bu önlemler 24 Ocak 1980’de uygulamaya konulmuştur. Tarihe ‘24 

Ocak kararları’ olarak geçen bu pakette dünyada yaşanan ekonomik gelişmelere 

uygun olarak devletin ekonomi alanındaki etkinliğinin azaltılması hedeflenmiştir. 24 

Ocak kararları Türkiye’de bir çok alanla birlikte radyo ve televizyonun özelleşmesi 

sürecini de etkilemiştir (Cankaya, 1997:72).   

 

5.2. Dünyadaki Teknolojik Gelişmeler 

Dünyada yaşanan ekonomik gelişmelere paralel olarak teknolojik gelişmeler 

de yaşanmıştır. Bilgi çok hızlı ve kaliteli olarak iletilmeye başlanmıştır. Uyduların 

iletişim alanında kullanılmaya başlanmasıyla birlikte bilgiye ulaşmak için zaman ve 

mekan sınırı ortadan kalkmıştır. Teknolojik gelişmelere bağlı olarak hızlı iletişim 

kurulması bilgisayarlar aracılığıyla işlemlerin yapılmasını gerektirmiştir (Pekman, 

1997:38). Yeni ekonomik modelin etkisiyle de bir biri ardına büyüyen şirketler 

ülkelerin sınırlarını aşarak çok uluslu şirketler haline gelmişler ve dünya ülkelerinin 

küreselleşmelerine katkıda bulunmuşlardır (Uluç: 2003:278). 
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1980’li yıllarda Avrupa ülkelerinde televizyon yayıncılığı alanındaki 

gelişmelere paralel olarak yeni frekanslar özel yayıncılık için tahsis edilmiştir. 

Karasal yayıncılık için gerekli olan verici istasyonlarının sayısı artırılmıştır. Böylece 

ülke içinde televizyon yayını yapan kuruluşların sayısı artmıştır (Pekman, 1997:43).  

 

Kablolu televizyon yayınları da ticari yayıncılığın gelişmesine katkıda 

bulunmuştur. Karasal yayıncılıkta yeterli frekansın bulunmaması ve doğa 

koşullarının yayınları etkilemesi üzerine geliştirilmi ş olan kablolu yayıncılık çok 

sayıda televizyon kanalının alınabilmesine olanak sağlamıştır. Fiber optik kablolar 

kullanılarak yapılan veri aktarımında televizyon yayıncılığının yanı sıra telefon, faks, 

dijital görüntü gibi hizmetler de sunulmuştur (Yengin, 1994:21/22).  

 

Avrupa ülkelerinde 1980’li yıllarda gelişmeye başlayan kablolu televizyon 

yayınları ilk olarak İngiltere, Fransa ve Almanya’da yayılmaya başlamıştır. 

Yüzölçümü küçük olan Belçika, Hollanda ve Lüksemburg gibi ülkelerde kablolu 

televizyondan yararlanma diğer ülkelerden daha fazladır. Bu ülkelerde evlerin 

yaklaşık %90’ı kablolu televizyondan faydalanmaktadır (Pekman, 1997:47). 

 

Uydular aracılığıyla iletişim yapılabileceği fikri ilk defa 1945 yılında Arthur 

C. Clarke tarafından ortaya atılmıştır (Can, 1995:108). 1965 yılında A.B.D tarafından 

uzaya gönderilen ilk iletişim amaçlı uydu olan Early Bird den sonra uydu 

yayıncılığında baş döndüren gelişmeler yaşanmıştır. Uyduların gelişmesiyle birlikte 

önceden sadece karasal olarak yapılan televizyon yayıncılığı uydu vasıtasıyla yapılır 

hale gelmiştir (Yengin, 1994:23). Karasal yayıncılıkta tüm ülke içinde verici, aktarıcı 

ve alıcı istasyonları kurulmasına dolayısıyla maddi olarak külfetli yatırımlara ihtiyaç 

duyulmuştur. Fakat uydu yayıncılığında uzaydan gelen sinyaller ülkenin genelini 

kapsadığı için pahalı yatırımlara gerek kalmadan televizyon yayınları geniş kitlelere 

aktarılmıştır. Uyduların sayısal olarak çoğalması ve kapsama alanlarının artmasıyla 

ülkelerin coğrafi sınırlarının televizyon yayıncılığı açısından bir önemi kalmamıştır. 

Bu durum da televizyon yayıncılığında devlet tekelini uygulayan ülkelerin yayıncılık 

alanındaki tekellerinin ortadan kalkmasına katkıda bulunmuştur (Pekman, 1997:50).  
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Türkiye’de televizyon yayıncılığı alanında devlet tekelinin kırılması yukarda 

anlatılan süreçle aynı olmuştur. Türkçe yayın yapan bir özel televizyon kanalı 

Türkiye’de o dönemde mevcut olan yasanın boşluklarından faydalanarak uydu 

yayıncılığı yoluyla devletin yayıncılık alanındaki tekelini kırmıştır. Bu durumun 

devlet kurumları tarafından yargıya taşınması uzaydan gelen sinyalleri 

engelleyememiş ve Türkiye’de radyo ve televizyon yayıncılığı alanında özelleşme 

sürecine girilmiştir (Türksezer, 1994:25). 

 

5.3. Toplumsal ve Siyasal Değişimler  

Dünya üzerinde yaşanan savaş, doğal afetler, teknolojik gelişmeler ve 

ekonomik değişimler gibi durumlar devletlerarasındaki etkileşimi artırarak yeni 

toplumsal anlayışları ve siyasi değişimleri meydana getirmiştir. II. Dünya 

Savaşı’ndan sonraki yıllarda savaşa katılan ülkeler savaşın getirdiği yıkımları tamir 

etmeye başlamışlardır. Önceki dönemlerde itibar gören sosyal ve refah devleti 

kavramları yeni ekonomi anlayışıyla birlikte sorgulanmaya başlanmıştır. Savaş 

sonrasında ekonomik ve teknolojik alanlardaki gelişmeyle birlikte yetişen yeni nesil 

daha çok demokrasi istemektedir (MacBride, 1993:228). Hızla gelişen nükleer sanayi 

sonrasında çevreci hareketler, savaşın getirdiği yıkımları görmek istemeyen 

insanların oluşturduğu barış hareketleri 70’li yıllarda ön plana çıkmıştır. Bu 

hareketler devletin yapısını ve etkinlik alanlarını sorgulamaya başlamışlardır. 

Toplumda ortaya çıkan bu isteklere bağımsız kalamayan siyasiler de kendilerini 

yenidünya düzenine göre değiştirmeye başlamışlar ve devletin küçültülerek daha çok 

bireysel bağımsızlığı savunmaya başlamışlardır. Bireylerin daha bağımsız hareket 

etmeleri sonucunda kendi yeteneklerini kullanan insanlar yeni alanlarda faaliyet 

göstermeye başlamışlar ve ekonomiyi büyütmüşlerdir (Cankaya, 1997:35). 

 

Avrupa ülkelerinde 70’li yıllarda ortaya çıkan akımlar devletin 

merkeziyetçiliğine karşı çıkmış ve geleneksel devlet yapısına karşı yerelliği 

savunmuşlardır. Böylelikle ülkedeki vatandaşların yönetime daha çok katılması 

amaçlanmıştır (Pekman, 1997:33).  
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Dünya üzerinde yaşanan tüm toplumsal değişimler sonucunda gelişmiş batılı 

ülkelerde ekonomiden daha çok pay almak isteyen, daha çok tüketmek isteyen 

bireyci bir kuşak ortaya çıkmıştır. Bu bireyci kuşak devlet tekelinde olan ve 

genellikle iktidarın sesi konumunda olan radyo ve televizyonu istememektedir. 

Ortaya çıkan tüm bu toplumsal değişimler sonucunda Avrupa’da ‘özgür radyo’, 

‘alternatif radyo’ veya ‘korsan radyo’ olarak isimlendirilen yerel radyolar 60’lı 

yılların sonlarında büyük bir hızla yayılmaya başlamıştır. Merkezi devlet yapısının 

güçlü olduğu İngiltere, Fransa ve İtalya gibi ülkelerde ülkenin iletişim düzenini 

tehdit eder hale gelen radyo faaliyetleri 1980’li yıllarda televizyon yayınlarını da 

içine alarak etki alanını genişletmiştir. Ortaya çıkan bu durum iletişim alanında 

devlet tekelinin ortadan kalkmasını hazırlayıcı en önemli etkenlerden biri olarak 

karşımıza çıkmaktadır (Aziz, 1989:41/42). 

 

5.4. Reklam Gelirleri 

Kamu yayıncılığı modelinde yayıncı kuruluşların giderleri devlet tarafından 

karşılanmaktadır. Bu durum da ülkeler için büyük mali külfetleri beraberinde 

getirmektedir. Mali külfeti azaltmak isteyen bazı ülkeler devlete ait radyo ve 

televizyonlara reklam almaya başlamışlardır. Gelirlerinin büyük bir kısmını 

reklamlardan elde eden yazılı basın maddi sıkıntıya düşmemek için televizyon 

yayıncılığı alanında da faaliyet göstermek istemiştir (Çaplı, 2001:35/36).  

 

Ekonomik gelişmelerle birlikte büyüyen şirketler mallarını satabilmek için 

dünya pazarlarına açılmak ihtiyacı hissetmişlerdir. Ürünlerini tanıtmak amacıyla kitle 

iletişim araçlarını reklam ve pazarlama için kullanmak isteyen üreticiler yayın 

faaliyetlerinin devlet tekelinden kurtarılması için baskı oluşturmuştur. Ortaya çıkan 

yeni ekonomik, toplumsal ve siyasi akımlar sonrasında radyo ve televizyon 

yayıncılığının ticari amaçlarla yapılması kaçınılmaz bir hale gelmiştir (Cankaya, 

1997:76).     

 

5.5. Deregülasyon Süreci 

 Avrupa’ya 1980’li yılların başlarında ABD’den gelen ‘deregülasyon’ 

kavramı ekonomideki devletin etkinliğinin azaltılmasını amaçlamaktadır. ABD 
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1970’li yıllarda telekomünikasyon, havacılık, bankacılık gibi sektörlerde daha 

sonraki yıllarda da kablo ve uydu yayıncılığı, yayın ağları gibi alanlarda 

deregülasyona giderek devletin etkisini azaltarak ekonomik kazanç elde etmeye 

başlamıştır (Cankaya, 1997:72). 

 

Avrupa’da radyo ve televizyon yayıncılığı için deregülasyon, yayıncılık 

üzerindeki devlet tekellerinin kaldırılması, yayıncılığını yönetimi, finansmanı ve 

programcılığı düzenleyen kuralların serbestleştirilmesi anlamına gelmektedir. Yasal 

değişim Avrupa ülkelerinde her ülkenin sosyal, politik, coğrafi ve ekonomik 

yapılarına göre farklılık göstermekle birlikte 1980’li yıllarda tüm Avrupa’yı etkisi 

altına almıştır (Pekman, 1997:58).  

 

Avrupa’da ticari kuruluşlar yayıncılıktaki devlet tekeli devam ederken özel 

radyo ve televizyon yayıncılığı için hükümetlere baskı yapmışlardır. II. Dünya 

Savaşı’ndan sonra hızla gelişen teknoloji sayesinde yayıncılık için gerekli olan 

araçlar ucuzlamış, uydular ve kablolu televizyon gibi seçeneklerin çoğalmasıyla 

birlikte de özel sektörün yayıncılık için girişimleri çoğalmıştır. Teknolojinin sunduğu 

imkânları arkalarına alan özel sektör kuruluşları zamanla yayıncılık faaliyetlerine 

başlamışlardır (Çakıroğlu, 2004:58/59).  

 

Deregülasyon hareketi devletin yasal olarak ticari yayıncılığa izin vermiş 

olduğu bir süreci ifade etmektedir. Bu süreçte devlet kurumları içinde özel 

yayıncılığı destekleyen kişilerin olması deregülasyon sürecinin başarıya ulaşmasını 

sağlayan en önemli noktalardandır. 1980’li yıllarda Avrupa’da devletler içinde özel 

yayıncılığı savunan, bu konuya destek veren kişilerin varlığıyla, teknolojik 

gelişmelerin sağladığı avantajlar sayesinde radyo ve televizyon yayıncılığındaki 

devlet tekelleri kaldırılabilmiştir (Pekman, 1997:58/59). 

 

Yayıncılık alanındaki devlet tekellerinin kaldırılmasında reklamcılık 

sektörünün de büyük katkıları olmuştur. Devlet tarafından yönetilen yayın 

kuruluşlarında uygulanan reklam kotası ve reklamların sansüre uğraması üreticileri 

ve reklam ajanslarını özel yayıncılığı desteklemeye itmiştir (Çaplı, 2001:42).  
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Avrupa’da yayıncılıkta devlet tekelinin kaldırılması sürecini hızlandıran 

konulardan biri de Avrupa Ekonomik Topluluğu’nun almış olduğu kararlardır. AET, 

üye ülkelerin ekonomik olarak kalkınması konusuyla birinci derecede ilgili olan bir 

kuruluştur. Topluluğa üye olan ülkelerin ortaklaşa yapacakları işlerle zenginleşmeleri 

ana hedef olarak belirlenmiştir. Yayıncılık faaliyetlerini de ekonomik kalkınma için 

önemli bir konu olarak değerlendiren AET, 1984 yılında ‘Sınırları Olmayan 

Televizyon’ adlı çalışmayı yayınlamıştır. Çalışmada yayıncılığın ticari amaçlarla 

yapılarak gelir elde edilmesi konusu öne çıkmıştır. AET tarafından hazırlanan bu 

çalışma Avrupa’da yaşanan yayıncılıktaki deregülasyonun başarıya ulaşmasındaki 

önemli etkenlerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır (Çaplı, 2001:42). 

 

Yukarda sayılan tüm teknolojik, ekonomik, sosyal ve siyasal gelişimler, 

değişimler sayesinde Avrupa’da yayıncılık alanında devlet tekelleri bir biri ardına 

kaldırılarak özel girişimcilerin önü açılmıştır. Ticari amaçlarla yayıncılığa başlayan 

kuruluşların sayılarının her geçen gün artmasıyla birlikte devlet kurumları da kamu 

yayıncılığı anlayışını esneterek yayınlarını sürdürmüşlerdir (Çaplı, 2001:46). 
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İKİNCİ BÖLÜM 

YEREL TELEV İZYON YAYINCILI ĞI  

 

1. Kitle İletişim Aracı Olarak Yerel Televizyonlar 

Yerel yayıncılığın 3984 sayılı Kanun’da yapılan tanımı: ‘Mülkî taksimat 

itibarıyla en az bir ilçe (merkez ilçe dâhil) veya bir ilin alanının en az yüzde 

yetmişine yapılan radyo, televizyon ve veri yayını’  şeklindedir (Basın Yayın 

Mevzuatı, 2004: 83). Radyo ve TV yayın izni ve lisans yönetmeliğine göre de (1995) 

Yerel Yayın şu şekilde tanımlanmıştır: ‘Herhangi bir ulusal yada bölgesel yayın 

şebekesinden bağımsız olarak ve maksimum radyasyon yönünde en çok 30 dBW (erp) 

etkin yayın gücü veren, radyo için bir, televizyon için en çok üç verici istasyonuyla 

bir program kanalı üzerinden yapılan, stüdyo- verici veya vericiler arası program 

iletimi için uydu kullanmayan ve esas olarak bir yerleşim birimini (kent, kasaba vb.) 

kısmen veya tamamen kapsayan tek bir radyo ve televizyon program kanalını ifade 

eder’.  

 

Yerel televizyon, yayınlarının ulaştığı coğrafi alan açısından sınırlı fakat yayın 

yapılan bölgede yaşayanlar için onlara yönelik yapılan bir televizyon yayıncılığı 

türüdür. Küreselleşen ve sınırların her geçen gün anlamını yitirdiği dünyada insanlar 

kendi coğrafyalarında olup bitenlerle daha çok ilgilenmeye başlamışlardır. Kendi 

bölgelerinden daha fazla haberdar olmak isteyen insanlar için başka yerlerde, başka 

ülkelerde yaşayan ve tanımadıkları insanların yaşadıkları çok da önemli 

görünmemektedir (Aytekin, 2001:17).   

 

Günümüzde kendi kültürüne, diline ve problemlerine daha fazla önem gösteren 

insanlar seslerini ülke geneline duyurmak, yerel kimliklerini koruyup gelecek 

kuşaklara aktarmak için yerel televizyonlardan faydalanma yoluna gitmektedirler. 

Yerel televizyon denince de akla ilk olarak küçük bir coğrafyada yayın yapan kitle 

iletişim araçları gelmektedir. Yerel televizyon yayıncılığı sayesinde o yörede 

yaşayan insanlar yerel dünyalarından kurtulup dış dünyadan bilgiler edinirken kendi 

yaşamını da ekranlardan izleme olanağı bulmaktadır (Ispalarlı, 1998:92/93). 
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Demokratik yaşamın vazgeçilmezlerinden biri olan çokseslilik yerel televizyon 

yayıncılığının gelişmesi ve varlıklarını kanıtlamalarıyla birlikte fazla para 

harcamadan basit teknolojiler kullanılarak ülke geneline yayılmıştır (Ozan, 2000:10).  

 

Kitle iletişim araçları kendi endüstrilerini oluşturmaları ve ticari olarak kazanç 

elde etmeleriyle birlikte ortaya ‘kitle kültürü’ denilen bir olgu çıkarmışlardır. Kitle 

kültürü, kitle iletişim araçları sayesinde ortaya çıkan, yayılan ve yine kitlesel olarak 

tüketilen bir kavramdır. Kitle kültüründe, kitlenin zamanı doldurularak insanların 

ekonomik, sosyal ve politik sorunlarla ilgilenmesinin engellenmesi söz konusudur. 

Kitle kültüründe insanlar ülke için önemli sorunlarla ilgilenmeyip sadece tüketen, 

eğlenen varlıklar haline gelmektedirler (Bağardı, 1998:53). 

 

Kitle iletişim araçları kitlenin geneline seslenebilmek için toplumu oluşturan tüm 

unsurlara yönelik yayın yapmaktadırlar. Böylece izlenirliklerini ve buna koşut olarak 

da kazançlarını artırmaktadırlar. Toplumun her kesimine ulaşabilme kitle iletişim 

araçlarına demokratik bir görünüm kazandırmaktadır. Demokratik katılımın yerine 

getirilmesinde ve kitle kültürünün olumsuz etkilerine karşı yerel yayıncılık anlayışı 

ortaya çıkmıştır (Bağardı, 1998:54). 

 

Yerel demokrasinin işleyişinde pay sahibi olan yerel televizyonlar yaptıkları 

programlar ile kendi bölgelerinin sorunlarını yetkililere ileterek, sorunlara çözüm 

önerileri getirerek önemli görevler üstlenmektedirler. Bu durum da yerel gündemin 

belirlenmesine katkı sağlamaktadır (Bayram, 2002:75). 

 

İnsanların bilgi edinmek kadar başkalarını bilgilendirme, ileti alışverişinde 

bulunma, etkileşim sürecine katılma ve iletişimi sağlayacak araçlara ihtiyaçları 

bulunmaktadır. İnsanlar siyasi, ekonomik veya sosyal konulardaki isteklerini 

yetkililere iletmek için çaba sarf etmektedirler. Ulusal yayın yapan iletişim 

araçlarında bu durumun çok zor olduğu görülmektedir. Bu durumda yerel 

televizyonlar daha katılımcı, etkileşimli ve doyum sağlayıcı özellikler gösteren 

karşılıklı bir iletişime cevap verebilmektedir. Böylece insanlar kendi sorunlarına 

daha kolay ve iyi çözümler bulabilmektedir (Bağardı, 1998:54).  
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2. Yerel Televizyon Yayıncılığının Gelişim Süreci 

Türkiye’de yerel televizyon yayıncılığının gelişimine baktığımızda önceden 

devlet tekelinin söz konusu olduğu elektronik yayıncılık konusunda önceki 

bölümlerde incelenen değişimler meydana gelmiştir. Teknolojik gelişmeler 

sonrasında fiili olarak kırılan devlet tekelinin düzenlenebilmesi için ilk olarak 

Anayasa’nın, radyo ve televizyon yayınlarını devlet tekeline alan 133. Maddesi’nin 

değiştirilmesi gerekmiştir (Tekinalp, 2003:283). Değiştirilen 133. Madde 8 Temmuz 

1993’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilmiş ve 10 Temmuz 1993’de 

Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir (Cankaya, 1997:93). 

 

Anayasa’nın değiştirilen 133. Maddesi şu şekildedir: ‘MADDE 133.– (Değişik: 

8.7.1993–3913/1 md.) Radyo ve televizyon istasyonları kurmak ve işletmek kanunla 

düzenlenecek şartlar çerçevesinde serbesttir. 

(Ek: 21.6.2005 – 5370 / 1 md) Radyo ve televizyon faaliyetlerini düzenlemek ve 

denetlemek amacıyla kurulan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu dokuz üyeden oluşur. 

Üyeler, siyasi parti gruplarının üye sayısı oranında belirlenecek üye sayısının ikişer 

katı olarak gösterecekleri adaylar arasından, her siyasi parti grubuna düşen üye 

sayısı esas alınmak suretiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunca seçilir. 

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun kuruluşu, görev ve yetkileri, üyelerinin 

nitelikleri, seçim usulleri ve görev süreleri kanunla düzenlenir. 

Devletçe kamu tüzelkişili ği olarak kurulan tek radyo ve televizyon kurumu ile 

kamu tüzelkişilerinden yardım gören haber ajanslarının özerkliği ve yayınlarının 

tarafsızlığı esastır’ (1982 Anayasası 133.Madde). 

 

Anayasa’nın ticari yayıncılığa izin verecek şekilde değiştirilmesinden sonra 

yeni Anayasa maddesinin emrine uygun olarak yeni bir kanuni düzenleme yapılması 

gerekmiştir. Yayıncılık alanını düzenleyen 3984 Sayılı Kanun 13.04.1994 tarihinde 

TBMM’de kabul edildikten sonra 20.04.1994’de Resmî Gazete’de yayınlanarak 

yürürlüğe girmiştir (Cankaya, 1997:98).  

 

Ticari televizyon yayıncılığının serbest bırakılmasından sonra ülke genelinde 

ulusal televizyonlarla birlikte yerel televizyon istasyonları da birbiri ardına açılmaya 
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başlamıştır. Yerel televizyonlar dört ayrı grupta incelenebilmektedir. Birinci grupta, 

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük illere yönelik yayın yapan, teknolojik 

altyapıları güçlü ve ekonomik olarak sorunu olmayan televizyonlar bulunmaktadır. 

İkinci grupta teknolojik ve ekonomik sorunları kısmen çözüme ulaştırılmış olan yerel 

televizyonlar bulunmaktadır. Bunlar da Kayseri, Aydın, Adana, Gaziantep, Konya, 

Samsun, Denizli gibi ekonomik gelişimini her geçen gün artıran illere yönelik yayın 

yapan yerel televizyonlardır. Üçüncü grubu ise, Niğde, Kırşehir, Kars, Van, Giresun 

ve Ordu gibi orta büyüklükteki şehirlere yönelik yayın yapan yerel televizyonlar 

oluşturmaktadır. Üçüncü grupta yer alan yerel televizyonların ekonomik ve 

teknolojik sorunları henüz çözüme ulaşmamıştır. Son olarak dördüncü grupta da 

Bafra, Ceyhan, Soma gibi büyük ilçelere yönelik yayın yapan yerel televizyonlar 

bulunmaktadır. Bu grupta yer alan televizyonların halledilmesi gereken çok fazla 

sorunu bulunmaktadır (Ozan, 2000:12).  

 

3. Yerel Televizyon Yayıncılığının İşlevleri 

Kitle iletişiminde, kitle iletişim araçları sayesinde kitleye bir bilgi aktarımı 

söz konusu olmaktadır. Kitle iletişim araçları bu aktarımı yaparken bir takım işlevleri 

de yerine getirmektedir. Bir bakıma kitle iletişim araçlarının var olmaları bu işlevleri 

yerine getirmelerine bağlı olmaktadır. 

 

Günümüzde kitle iletişim araçları içinde en etkili olanı televizyondur. 

Televizyon yayıncılığı kendi içinde ulusal, bölgesel ve yerel gibi sınıflandırılmaya 

tabi tutulsa bile temel işlevleri aynı olmaktadır. Ulusal televizyonlar ülke geneline 

ulaşabildikleri için yayın yaptıkları kitleyi bir bütün halinde düşünmek 

durumundadırlar. Bölgesel ve yerel televizyonlar ulusal televizyonlara göre daha dar 

alanlara ulaşabildikleri için yayınlarında bölgelerinin ve yörelerinin beğenilerini 

dikkate almak durumundadırlar. Ayrıca yayın yapılan hedef kitle siyasi, ekonomik, 

kültürel ve sosyal açılardan farklılaşmış  durumdadır. Bu farklılaşmayla birlikte her 

yörenin, bölgenin, kentin ve ülkenin kendine has bir yapısı bulunmaktadır. 

Televizyon yayını yapan kuruluşlar hangi türde yayıncılık yapıyorlarsa, yayın 

yaptıkları hedef kitlenin temel özelliklerini dikkate almak durumundadırlar (Aytekin, 

2001:17). 
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3.1. Haber Verme 

Kitle iletişim araçları toplum içinde olan ve haber değeri taşıyan olayları 

toplayarak izleyicisine aktaran araçlardır. Bu sayede insanlar yaşadıkları yerlerde 

olan olaylardan haberdar olmakta ve bilgilenmektedir. Yayıncılık teknolojilerinde 

yaşanan gelişmeler ile televizyonlar, görüntünün gücü, canlı yayın ve geniş 

topluluklara ulaşabilme olanağı sayesinde haber verme konusundaki etkinliğini 

sürdürmektedir (Bayram, 2002:75). 

  

Ulusal yayın yapan televizyon kuruluşları yayın amaçlarına yönelik olarak 

haber yaptığı için ülke gündemini ilgilendiren, daha genel konuları ele almaktadır. 

Ulusal yayın yapan televizyonlar genel olarak ekonomik ve siyasi olayların yoğun 

olarak yaşandığı İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde bulunmaktadır. Bu 

şehirlerde yaşanan olaylar ülkenin genelinin sorunuymuşçasına ekranlardan 

aktarılmaktadır. Tokgöz (1996: 200) bu durumu ‘…devamlı olarak tartışılan, 

Türkiye’de İstanbul’da kurulu medyanın konumu ve gücüdür. Türkiye’nin İstanbul 

dışında kentlerine dağılmış medyanın durumu, konumu, gücü ancak çok sınırlı 

ölçüde tartışma konusu olmaktadır. Her nedense yerel medyadan fazla söz 

edilmemektedir, edilmek istenmemektedir.’ şeklinde açıklamaktadır. Ulusal haber 

akışında da belli bir bölgede yaşayan halk için önemli olan bir olay eğer ülke 

gündemini ilgilendirmezse ulusal televizyonlarda yer bulamamaktadır. Onun için 

halkın yaşadığı yerle ilgili haberleri alabileceği en önemli bilgi kaynaklarının başında 

yerel televizyonlar gelmektedir. Yerel televizyonlar da kendi bölgelerinde olan 

ekonomik, toplumsal, siyasi ve kültürel gelişmeleri izleyicisine aktararak bölge 

insanının bu konularda bilgilenmesini sağlamaktadır (Bağardı, 1998:71). 

 

Bir yerde yaşayan insanlar ilk olarak kendi çevresinde yaşanan olaylardan 

haberdar olmak istemektedir. Bu isteğe koşut olarak yerel televizyonlar kendi 

bölgelerinde olan olayları ekranlarına taşımaktadırlar. Yapılan tüm programlar kendi 

yörelerini ilgilendirmekte ve özellikle yerel yönetimlerin çalışmalarını, hizmetlerini 

halka duyurmak amaçlıdır. Ayrıca yaşanan sorunlara yönelik halkı bilgilendirerek 

çözüm önerileri üretmek de yerel televizyonların üstlendiği işlevlerdendir. Bu sayede 
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insanlar yaşadıkları bölgenin, mahallenin sorunlarını öğrenebilmektedir (Ispalarlı, 

1998:95). 

 

Yaşanılan yerdeki olayları, bölgenin yapısına bağlı olarak değişik yönlerden 

ele alan ve halkı bilgilendiren, toplumsal bir kanaat oluşmasını sağlayarak günlük 

hayatta değişim meydana getirebilen bir yerel televizyon haber verme işlevini yerine 

getirmiş olacaktır. 

 

3.2. Eğitim  

Toplumda yaşayan insanlar çok çeşitli sınıflardan oluşmaktadır. Okuma 

yazma bilen- bilmeyen, zengin- fakir, işçi, amir- memur, eğitimli- eğitimsiz gibi. 

Tüm bu insanların ortak olarak izledikleri bir araç olan televizyon toplumdaki tüm 

insanlara yönelik yayın yapmak durumundadır. Toplumun farklı kesimlerinden 

insanların onları ilgilendiren konularda bilgilendirilmelerine, eğitilmelerine 

televizyonun yaptığı katkılar büyüktür. Dünyadaki tüm ülkeler televizyonu eğitim 

amaçlı olarak yoğun bir şekilde kullanmaktadır. Gelişmesini henüz tamamlayamamış 

ülkelerde televizyon temel eğitim için kullanılırken, gelişmiş ülkelerde tamamlayıcı 

eğitim için kullanılmaktadır (Aziz, 1981:53). 

 

Televizyonun sahip olduğu eğitim işlevi, eğitim amacıyla hazırlanmış 

programlarla yapılmaktadır. Halkı aydınlatıcı, bilgilendirici, günlük yaşamı 

kolaylaştıran ve zenginleştiren, halkın kültürel birikimini koruyucu ve bu birikimi 

gelecek nesillere aktaracak özellikteki programlar eğitici yönü ağır basan programlar 

olarak değerlendirilmektedir. Yerel televizyonlar da izleyicisinin eğitimine yukarda 

sayılan türde programlar yaparak katkıda bulunmaktadır. Yerel televizyonlar 

yaptıkları programlarla kentlilik bilincinin gelişmesine katkıda bulunarak, insanların 

bireysel yeteneklerini geliştirici, halkın olaylara bakış açısını değiştirici etkiler 

meydana getirebilmektedir. Yerel televizyonların eğitim işlevini yerine 

getirmelerinde izleyicilerin özelliklerinin iyi bilinmesi ve kitlenin hangi alanlarda 

eğitim ihtiyacı olduğunun belirlenmesi gerekmektedir (Bağardı, 1998:73).  
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3.3. Eğlendirme 

Aziz’e göre (1981:54) kitle iletişim araçlarının eğlendirme işlevi diğer 

işlevlerine yardımcı olmaktadır. Bu işlev televizyon yayıncılığında ‘eğlendirirken 

eğitmek, eğitirken eğlendirmek’ şeklinde de dillendirilmektedir. Işık ise (2000:70); 

eğlendirme işlevini; değişen toplum yapısında bireyselleşen insanların günlük 

yaşamda karşılaştıkları sorunlardan kaçma, kurtulma ve rahatlama amaçlı olarak 

değerlendirmektedir.  

 

Yerel televizyon yayınlarında da o bölgenin kendi kültürel değerleri ön plana 

çıkarılarak hazırlanan eğlence programları sayesinde insanların hoşça vakit 

geçirmesi, yaşadığı sıkıntıları bir nebze de olsa hafifleterek duygusal dengenin 

korunması amaçlanmaktadır. Ayrıca ulusal televizyonlara çıkamayan yerel sanatçılar 

yapılan eğlence programları sayesinde geniş bir kitleye seslenme imkanı bulacak ve 

tanınırlığı artacaktır (Bağardı, 1998:74).  

 

3.4. Mal ve Hizmetlerin Tanıtımı 

Mal ve hizmetlerin tanıtımı yani reklam faaliyetleri televizyon yayıncılığının 

can damarı durumundadır. Özellikle ticari yayıncılık yapan televizyonlar sadece 

reklam gelirleri ile ayakta durmaktadır. Bu durumda reklam yayınları televizyon 

istasyonları için vazgeçilmez bir hale gelmiştir (Şimşek, 2006:34). 

 

Yerel televizyonların her geçen gün sayısının, kalitesinin artmasına ve büyük 

firmaların değişen reklam stratejilerine bağlı olarak ulusal televizyonlara reklam 

veren firmalar yerel televizyonları da tercih etmeye başlamıştır (Bağardı, 1998:75). 

 

Reklam maliyetlerinin yüksek olması ve ulusal televizyonlarda reklam 

yayınlatmanın çok pahalı olması küçük çaptaki işletmelerin buralarda reklam 

vermesinin önündeki en büyük engel durumundadır. Bu nedenle yerel çaptaki 

firmalar ürünlerini tanıtıp satışlarını artırmak için reklam ücretlerinin daha ekonomik 

olduğu yerel televizyonlara reklam vermeye başlamıştır. Böylece küçük üretici de 

ürünlerini tanıtabilmekte ve satışlarını artırabilmektedir (Aytekin, 2001:36).  

 



 64

3.5. Kamuoyu Oluşturma  

Kitle iletişim araçları kamuoyunun oluşmasındaki en temel araçlardandır. 

Kitle iletişim araçlarında her çeşit fikir ifade olanağı bulabildiği için toplumdaki 

çoksesliliğe ve demokrasiye katkıda bulunulmaktadır. Kitle iletişim araçları yeni bir 

durum karşısında kamuoyu oluşumuna katkı sağlarken mevcut olan kamuoyunun 

açıklanması gibi bir görevi de yerine getirebilmektedir (Işık, 2000:70).  

 

Demokratik toplumlarda kitle iletişim araçları yalnızca kamuoyunu 

dillendiren bir araç değil aynı zamanda onun hazırlanmasında ve ortaya 

çıkarılmasında etkisi olan en önemli araç konumundadır. Kitle iletişim araçlarının 

kamuoyu oluşum sürecindeki katkısı önemli olmakla birlikte dikkat edilmesi gereken 

nokta kamuoyu sürecinin halktan devlet organlarına doğru giden bir süreç 

izlemesidir. Siyasi iktidar, kamuoyunu oluşturmaktan ve etkilemekten çok 

kamuoyunun kendiliğinden oluşmasını ve iktidarı etkilemesini beklemelidir (İçel-

Ünver, 2005:113).  

 

Kitle iletişim araçları kamuoyunun oluşumuna katkıda bulunurken belli bir 

görüş, düşünce ve kanaati topluma benimsetmek gibi bir görevi bulunmamaktadır. 

Kitle iletişim araçlarının başlıca görevi oluşan durumlar hakkında toplumu 

bilgilendirerek kamuoyunun serbestçe oluşmasına katkıda bulunmaktır. 

Kamuoyunun serbestçe oluşabilmesi için de toplumdaki değişik fikir, inanç ve 

görüşlere yer verilmesi gerekmektedir (Işık, 2000:76). 

 

Gökçe’ye göre (2002:174); kitle iletişim araçlarının en önemli özelliği 

kamuoyu oluşturmalarıdır. Kitle iletişim araçları dolayısıyla televizyon 

yayıncılığının kamuoyunu oluşturma ve yönlendirme gibi özellikleri vardır. Fakat 

televizyonlar bu işlevlerini yerine getirirken tek bir görüşün, fikrin, ideolojinin sesi 

olmamalı, her türden görüşe yer verebilmelidir. Demokratik yönetim şekli bunu 

gerektirmektedir. Kitle iletişim araçları “dördüncü güç” olma özelliklerini kullanarak 

halkı bilinçlendirirler. Bu bilinçlenme sayesinde ülkeyi yönetenlerin eleştirisi ve 

denetimi yapılmaktadır.    
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3.5.1. Kamuoyu Kavramı 

Kapani (2001:146/147) kamuoyu kavramından ne anlaşılması gerektiğini 

şöyle açıklamaktadır: ‘… ‘Kamu’ (public) terimi, belli bir sorun hakkında fikir ve 

kanaat sahibi olan kişilerden meydana gelen bir grubu veya grupları ifade eder. 

Başka bir deyişle, sosyolojik anlamda ‘kamu’ terimi, ‘grup’ karşılığında 

kullanılmaktadır. Toplum hayatı ile ilgili olarak ortaya çıkan çeşitli sorunlar 

hakkında bütün vatandaşların ilgi ve bilgi sahibi olmalarına imkân yoktur. Çoğu 

zaman halk kitlelerinin büyük kesimi bu sorunların farkında bile değildir. Bu 

bakımdan toplum sorunlarının çeşitlili ği ölçüsünde, onlar karşısında değişik ve çeşitli 

‘kamular’ dan (gruplardan) söz etmek yerinde olur. 

 

‘Oy’ kavramına gelince, bundan anlaşılması gereken, rasyonel, kesin, pozitif 

bilgiye dayanan bir fikirden ziyade az çok belirli bir eğilim, bir görüş, daha doğrusu 

bir ‘kanaat’ tir. Tartışmalı bir sorun karşısında ilgili grup içine değişik kanaatler 

(oylar) ortaya çıkar. Demek ki, grupların çeşitlili ğinin yanı sıra, grup içindeki oyların 

çeşitlili ği de söz konusu olmaktadır. 

 

Bu açıklamalardan sonra, kamuoyunun şöyle bir tanımlamasına varabiliriz: 

Kamuoyu, belli bir zamanda, belli bir tartışmalı sorun karşısında, bu sorunla 

ilgilenen kişiler grubuna veya gruplarına hâkim olan kanaattir’.  

 

Kamuoyu oluşum sürecinde çeşitli araçların etkisi bulunmaktadır. Aile, 

eğitim, kültür, tutum ve kanaatler kamuoyunu dolaylı olarak oluşturan araçlardandır. 

Yüz yüze yapılan iletişim, kanaatlerin oluşmasında etkisi olan kanaat önderleri ve 

siyasi liderler kamuoyunu belirleyen kişisel araçlar durumundadır. Siyasi partiler, 

baskı grupları, örgütlenmiş gruplar ve kitle iletişim araçları kamuoyunu doğrudan 

etkileyen araçlar olmaktadır (Bağardı, 1998:59).  

 

 3.5.2. Gündem Belirleme 

 Kitle iletişim araçlarının kamuoyunun oluşmasında ve gündem belirlemede 

etkin bir rolü bulunmaktadır. Toplumda yaşanan sorunlar kitle iletişim araçlarında 

aktarılan sorunların çok üzerindedir. Durum bu şekilde olunca kitle iletişim araçları 
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toplumda yer alan sorunlardan hangilerini ön plana çıkaracağına kendisi karar 

vermektedir. Bu bilgiler ışığında gündem belirleme, kitle iletişim araçlarıyla belirli 

kişi, kurum ya da konular üzerinde toplumun dikkatini çekme çabası olarak 

tanımlanabilmektedir (Bağardı, 1998:60).  

  

Kamuoyu oluşturmada kitle iletişim araçlarının gündem belirleme özellikleri 

kendini göstermektedir. Gündem belirlemede öne çıkan konu şudur: Halk kitle 

iletişim araçları sayesinde yaşanan önemli olayları öğrenir. Fakat bu olayların önemi 

genellikle kitle iletişim araçlarının halka yansıttığı olaylar için geçerlidir. Bir başka 

deyişle halk kendisine yansıtılan olayları önemli olarak algılamaktadır. Bu durum 

kitle iletişim araçlarının gündemi belirleme konusunda çok etkili olduğunun bir 

göstergesidir (Quail-Windahl, 1996:95).  

 

3.5.3. Yerel Kamuoyu Oluşturma  

Yerel kamuoyu daha genel olan ulusal kamuoyunun bir parçasıdır. Yerel 

kamuoyundaki kitle ulusal kamuoyundakiyle aynıdır. Yerel kamuoyunun ulusaldan 

farkı, daha küçük alanda, yerel ölçekte olmasıdır. Ulusal kamuoyunda olduğu gibi 

yerelde de kamuoyunun oluşması için kitlenin ihtiyacı olan araçlar bulunmaktadır. 

Bu araçların başında ise televizyon gelmektedir. Yerel televizyon yayıncılığı o 

bölgede yaşayan insanlarla iletişim kuran ve onları etkileyen bir araçtır. Yerel 

televizyonlar sayesinde oluşturulacak kamuoyunda insanlar doğrudan olayın içinde 

yer almaktadırlar. Böylece yerel kamuoyu ulusal kamuoyuna göre daha kısa sürede 

oluşmakta ve sonuçları daha belirgin olmaktadır (Bağardı, 1998:64).  

 

Yerel televizyonlar görsel ve işitsel öğeleri birlikte sunabildiği için diğer kitle 

iletişim araçlarından daha etkili bir kamuoyu oluşturma aracıdır. Bu özelliği 

sayesinde de diğer yerel kitle iletişim araçları içinde daha geniş bir topluluğa 

ulaşabilmektedir (Aytekin, 2001:25). Ayrıca Türkiye’de ‘okuma’ eyleminden daha 

çok ‘seyretme’ eylemi ön planda olduğu için yerel televizyonların etkinliği daha da 

artmaktadır.  
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 Ulusal kamuoyunu oluşturan konular genele hitap ederken yerel kamuoyunu 

oluşturan konular daha özel konumdadır. Çevre kirliliği, trafik sorunu, yerel 

yönetimlerin çalışmaları gibi konular bunlardan bazılarıdır. Yerel kamuoyu 

oluşturma sürecinde de kitle iletişim araçları, siyasal partiler, sivil toplum örgütleri 

bulunmaktadır (Ispalarlı, 1998:99/100). Yerel kamuoyunun hedef kitlesini ise şehirde 

yaşayan insanlar, yerel televizyon izleyicileri, yerel yönetimler, şehirdeki resmi 

kurumlar, sendikalar ve derneklerin şubeleri, siyasi partilerin il teşkilatları ve reklam 

verenler oluşturmaktadır (Aytekin, 2001:27).  

 

 Yerel televizyonların hedef kitlesini oluşturan bu gruplar demokratik bir 

ortama iletişim ve etkileşime geçerek bölgenin sorunlarına çözüm üretilmesini 

sağlamaktadırlar. Yerel televizyonlar bu şekilde yerel kamuoyunun oluşturulmasında 

önemli görevler üstlenmektedirler. Ayrıca yerel televizyonlar yöneticiler üzerinde 

baskı ve denetim mekanizması işlevini yerine getirerek yöneticilerin daha iyi 

çalışmalar sergilemelerini sağlamaktadırlar.  

 

 3.5.4. Yerel Gündem Belirleme 

 Gündem oluşturmada kitle iletişim araçlarının kitle iletişim araçları içinde de 

televizyonların daha etkili olduğundan daha önce bahsedilmiştir. Ulusal gündemin 

belirlenmesinde olduğu gibi yerel gündemin belirlenmesinde de televizyonlar önemli 

gördükleri konuları öne çıkarabilmektedir (Ispalarlı, 1998: 99).  

 

 Yerel gündemin oluşma sürecinde yerel televizyonların örgütlenme yapıları, 

yayınlarının içerikleri, teknik imkanları, televizyonlarda çalışan kişilerin eğitim 

düzeyleri, kişilikleri ve ekonomik gelir düzeyleri gibi konular gündemin oluşma 

sürecini etkilemektedir (Bağardı, 1998: 68).  

 

 Ulusal televizyonlar vakit yetersizliği ve ülke genelini ilgilendiren konuların 

çok olması gibi nedenlerle yerel ölçekte yaşanan olayların bir çoğunu gündeme 

getirememektedir. Bir yöre için önemli olan bir konu ulusal kamuoyu açısından 

önemi yoksa ulusal televizyonlarda yayın imkanı bulamamaktadır. Yerel konuların 

çoğunlukla ulusal gündemin dışında kalmasıyla birlikte yerel televizyonlar kendi 
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bölgelerinin gündemini belirlemede önemli roller üstlenmektedirler (Bayram, 

2002:76).  

 

 Yerel televizyon yayıncılığının temelinde yerel bilgi akışı bulunduğu için 

şehirde yaşayan insanlar kendi bölgelerinde olan olayları ve sorunları yerel 

televizyonlardan öğrenmektedirler. Yerel televizyonlar da kamuoyu oluşturmak ve 

gündemi belirleyebilmek için fark edilmesini istedikleri olayları öncelikle ele 

almaktadırlar. Böylece yerel gündemin oluşturulmasını sağlamaktadırlar (Bağardı, 

1998:69).  

 

4. Türkiye’de Yerel Televizyon Yayıncılığının Sorunları 

Her sektörde olduğu gibi televizyon yayıncılığı alanında da yaşanan sorunlar 

vardır. Ulusal ölçekte yayın yapan kuruluşlar yerel yayıncılara göre daha az sorunla 

karşılaşmaktadırlar. Yerel televizyon yayını yapan kuruluşlar birçok zorluklarla 

karşılaşarak yayınlarını devam ettirme çabası içindedirler. Yerel televizyon 

yayıncılarının karşılaştıkları sorunlar genel olar şu şekildedir: 

 

4.1. Yasal Sorunlar 

Türkiye’de televizyon yayıncılığı devlet tekelinde iken Anayasa’daki 

boşluklardan faydalanan özel kuruluşlar yayıncılıktaki devlet tekelini delmişlerdir. 

Daha sonra bir biri ardına özel televizyon kanalları ortaya çıkmıştır. Sancılı bir 

süreçten sonra özel televizyon yayıncılığı 3984 Sayılı Yasa ile serbest bırakılmıştır. 

Yayıncılık alanı yasayla düzenlenmesine rağmen yasanın uygulanmasında sorunlar 

ortaya çıkmaktadır (Aytekin, 2001:43). 

 

3984 Sayılı Yasada Radyo Televizyon Üst Kurulu’nun kurulması öngörülmüş 

ve yasaya uygun olarak düzenleyici kurul olan RTÜK kurulmuştur. 3984 Sayılı 

Kanun’un 8. Maddesinin ‘b’ kısmında RTÜK’ün görev ve yetkileri içinde ‘…. 

ulusal, bölgesel ve yerel planlamalardaki kanal ve frekans bandlarının Türkiye 

Radyo ve Televizyon Kurumu eliyle kullanılan kanal ve frekans bandları dışında 

kalanların en az %50’sinin zaman paylaşımlı ve bölgesel dengelere uygun biçimde 

kullanımını gözeterek kanal ve frekans bandları tahsis etmek,’ olduğu 
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belirtilmektedir (Basın Yayın Mevzuatı, 2004:90). Ancak yasada emredilen 

uygulamalar hayata geçirilememiştir. RTÜK kanal tahsisinde bulunurken Ulusal 

televizyonlara fazla kanal ayırdığı için Yerel televizyonlara yeteri kadar kanal 

düşmemektedir (Ozan, 2000:102). 

 

Ulusal, bölgesel ve yerel televizyonların frekans tahsisinin yapılması yine 

anılan yasada RTÜK’ün görevleri arasında sayılmaktadır. Fakat frekans tahsislerinin 

bir türlü yapılamaması özellikle yerel televizyonlar açısından büyük sorunlar 

oluşturmaktadır. Yerel televizyonların frekans tahsisi için ödemeleri istenen rakamlar 

yayıncı kuruluşların bütçelerini aşmaktadır. Bu nedenle yerel televizyonlar sıkıntı 

yaşamaktadır (Aytekin, 2001:44). 

 

Gelişen teknolojik imkânlar her geçen gün televizyon yayıncılığını 

kolaylaştırmaktadır. Uydu yayıncılığı yerel televizyonlar için kendi bölgelerinin 

tanıtımı açısından büyük bir kolaylık sağlamaktadır. Fakat Yasada yerel 

televizyonların uydu yayıncılığından faydalanamayacağı belirtilmektedir. Yerel 

televizyonlar da bu sorunu değişik yöntemlerle çözerek uydu yayıncılığına 

başlamışlardır (Bay, 2007:92). 

 

3984 Sayılı Kanun’un 2. Maddesinin ‘m’ bendinde bölgesel yayın şu şekilde 

açıklanmaktadır: ‘Bölgesel Yayın: Birbirine komşu en az üç il ve en çok bir coğrafi 

bölge alanının asgari yüzde yetmişine yapılan radyo, televizyon ve veri yayını’ , yerel 

yayın ise ‘n’ bendinde şöyle açıklanmaktadır: ‘Yerel Yayın: Mülkî taksimat itibarıyla 

en az bir ilçe (merkez ilçe dâhil) veya bir ilin alanının en az yüzde yetmişine yapılan 

radyo, televizyon ve veri yayını’ (Basın Yayın Mevzuatı, 2004:83). 

 

Burada yapılan tanımlardan da görüldüğü üzere bölgesel yayıncılıkta üç ilin 

birbirine komşu olması gerekmektedir. Ülkenin coğrafi özellikleri dikkate 

alındığında bu durum bazı iller için (Kilis, Iğdır, Çanakkale, Hakkâri gibi) bölgesel 

yayıncılık yapmayı imkânsız hale getirmektedir. Yerel kanalların ise gelişen 

teknolojiye uygun olarak yayınlarını bulundukları ilin tamamına yapabilmeleri 
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gerekmektedir. Yasa teknolojik, sosyal, ekonomik gelişme ve değişmeler göz önüne 

alınarak güncellenmesi gerekmektedir. 

 

4.2. Ekonomik Sorunlar 

Televizyon yayıncılığı maddi olarak büyük yatırım gerektiren bir alandır. 

Ulusal televizyon kanallarının birkaç ilde yoğunlaştığı görülmektedir. Bu iller de 

ekonomik olarak ülkenin en başta gelen illeridir. Ulusal kanallar bu nedenle maddi 

olarak çok fazla sorun yaşamamaktadır. Fakat yerel yayıncılık yapan televizyon 

kanalları için aynı durumdan bahsetmek neredeyse imkânsızdır. Yerel televizyonların 

en büyük sorunlarının başında ekonomik sorunlar gelmektedir. Yayın yaptıkları 

illerin ekonomik olarak çok fazla gelişmemesi, reklamın öneminin işletmeler 

tarafından anlaşılamaması ve reklama yapılan yatırımın pahalı bir alan olması gibi 

nedenlerle yerel televizyonların ana geçim kaynağını oluşturan reklam yayınları 

yeterli düzeye ulaşamamıştır. Bu durum da yerel televizyonların hayatiyetini 

sürdürmesi açısından sıkıntılı bir durum olmaktadır (Bay, 2007:117/118). Yerel 

televizyonlar yaşanan bu ekonomik sorunlar nedeniyle çalışanlarına ve teknolojiye 

yeterli yatırımı yapamamaktadır.  

 

Ayrıca maddi olarak sorunlar yaşamasına rağmen yerel televizyon 

kuruluşlarına PTT, Telekom, Meteoroloji, RTÜK gibi kurumlar gereken ücret 

indirimini sağlamamaktadırlar. Tüm bunlara ek olarak ödedikleri yüksek vergiler 

zaten bütçesi kısıtlı olan yerel televizyonları zorlamaktadır (Ozan, 2000:109). 

 

Yerel televizyonları ekonomik olarak zor durumda bırakan bir diğer durum da 

müzik yayınları konusudur. ‘Özel Radyo ve Televizyon Yayın Kuruluşlarının Eğitim, 

Kültür, Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği Programlarında Yer Vermeleri 

Gerekli Yayın Türleri ve Oranlarına Ait Esaslar Hakkında Yönetmelik’ (Resmî 

Gazete; Tarih: 02 Mayıs 1995 Sayı: 22275)’de belirtilen şartlar özel televizyonları 

zor durumda bırakmaktadır. Çünkü RTÜK’ün çıkardığı anılan yönetmelikte haftalık 

yayın saatlerinin %5’i kadar T.H.M, %5’i kadar da T.S.M. yayını yapma zorunluluğu 

getirilmiştir. Buraya kadar bir sorun bulunmamaktadır. Fakat 5846 Sayılı Fikir ve 

Sanat Eserleri Kanunu ve bu kanuna ek olarak çıkarılan 5101Sayılı Kanunda 
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belirtilen telif ücretlerini ödeme yükümlülüğü zaten gelirleri az olan yerel televizyon 

kanallarını maddi olarak sıkıntıya sokmakta, hapis cezası gibi durumlarla da karşı 

karşıya getirmektedir. 

 

4.3. Teknik Araç-Gereç Sorunu 

Yayıncılık alanı teknolojik gelişmelerin en hızlı yaşandığı alanların başında 

gelmektedir. Her geçen gün yeni bir cihaz piyasaya çıkmaktadır. Yayıncılık 

teknolojisi pahalı bir alan olduğu için gelirleri düşük olan yerel televizyonlar teknik 

donanımlar konusunda sıkıntılar yaşamaktadır. Bu gün birçok yerel televizyon kanalı 

teknoloji çağı için modası geçmiş, ilkel sayılabilecek durumdaki kamera, kurgu seti, 

link hatları ve verici antenleri gibi araç- gereçlerle yayınlarını sürdürmeye 

çalışmaktadır (Mahmutoğlu, 2007:108). 

 

Yerel televizyonların yayın kısmında kullandıkları araç gerecin yetersiz 

olmasına ek olarak program yapımı için gerekli araçları bulunmamaktadır. 

Kullandıkları binalar genellikle kira olup birçoğu daireden, iş hanından bozularak 

televizyon yayıncılığı için kullanılmaktadır. Bu durum da ister istemez yayınların 

kalitesine etkide bulunmaktadır (Aytekin, 2001:49). Bu konuda acilen önlemler 

alınıp yerel televizyon yayıncılığının modern bir görünüme kavuşturulması 

gerekmektedir. 

 

4.4. Yetişmiş Eleman Sorunu 

Yayıncılık alanında kullanılan teknoloji kadar o teknolojiyi kullanacak 

yetişmiş, bilgili ve kaliteli insan gücü de önemlidir. Sonuçta yayıncıkta tüm 

yapılanlarda insan faktörü ön planda olup ortaya çıkan tüm ürünlerde insanın emeği 

vardır. Ulusal yayın yapan televizyonların bu konuda çok fazla sıkıntısı 

bulunmamakla birlikte yerel televizyonların en büyük sıkıntılarından birini de kaliteli 

eleman bulmak sorunu oluşturmaktadır (Bay, 2007:101). 

 

Yerel televizyonların ekonomik sorunları nedeniyle bünyesindeki çalışanlara 

yeterli, tatmin edici ücret ödeyememesi bu kurumlarda çalışan elemanların başka 

sektörlere veya daha büyük televizyon kuruluşlarına geçmelerine sebep olmaktadır. 
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Bu durum da yerel televizyonların yayın kalitelerini etkilemekte, sürekli personel 

değişmesiyle yayınlar istenilen ölçüde yapılamamaktadır (Aytekin, 2001:51). 

 

Televizyon yayıncılığında alanında uzman, teknik bilgisi yayıncılık için 

yeterli, bu konuların eğitimini almış kişiler tarafından yapıldığı zaman başarılı bir 

yayıncılık faaliyeti ortaya çıkmaktadır. Maalesef yine maddi imkânlarla ilgili olarak 

yukarda saydığımız türden elemanların yerel televizyon kanallarında istihdam 

edilmesi zor olmaktadır. Televizyon yayıncılığı için eleman yetiştiren okullardan 

mezun olan kişiler meslekî becerilerini geliştirmek, daha iyi maddi kazanç elde 

etmek, alanında uzmanlaşmak ve yükselmek gibi nedenlerle büyük televizyon 

kanallarına gitmektedir. Bu durum da yetişmiş eleman sıkıntısı çeken yerel 

televizyonları etkilemektedir (Bay, 2007:101). Ortaya çıkan bu sorunun geçici 

önlemlerde değil kalıcı önlemler alınarak çözülmesi yerel televizyonculuğun gelişimi 

için büyük önem arz etmektedir.    

 

4.5. Kurumsallaşma Sorunu 

Türkiye’de yayın yapan yerel televizyonların en büyük sorunlarından birisi de 

yayıncı kuruluşların kurumsallaşma sorunudur. Yerel televizyonlar yasal 

boşluklardan faydalanarak yıllardır yayınlarını sürdürmüşlerdir. Bu kuruluşların 

büyük bir kısmının önceki başlıklarda belirtilen sorunlar sebebiyle yayıncılık alanına 

yatırım yapmak istemedikleri görülmektedir. Yerel televizyonlar içinde kurumsal 

yapısını sağlam zeminlere oturtan kurum sayısı oldukça azdır. Kaliteli bir yerel 

televizyonculuk için yayıncıların kurumsallaşmalarını tamamlamaları gerekmektedir. 

Kurumsallaşan televizyonların bile eleman sayıları henüz yeterli sayıda değildir. 

Sürekli eleman dolaşımı kurumsallaşmanın önünde önemli bir engel olarak 

durmaktadır. Hatta bazı televizyon kuruluşları aile şirketi görünümünden 

kurtulamamıştır (Bay, 2007:117). Yerel televizyon yayıncılığının bir an önce bu 

görünümünden kurtarılıp çağın gerektirdiği yapıya kavuşturulması ve yayınların 

kaliteli bir hale getirilmesi gerekmektedir. 
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5. Yerel Televizyonların Ortaya Çıkmasını Sağlayan Etmenler 

Günümüzde televizyon yayıncılığı, teknolojinin gelişmesiyle birlikte çok hızlı 

bir şekilde gelişimini sürdürmektedir. Bu gelişme teknolojik olduğu kadar yayın ve 

program içeriklerinde de kendini göstermektedir. Yerel televizyonlar kendi 

bölgelerinde yaşayan halkın sesi konumunda oldukları ve halkın sorunlarını 

yansıttıkları için bölge halkı tarafından ilgiyle takip edilmektedir. Bazen bu ilgi 

ulusal kanalları bile geride bırakacak seviyede olabilmektedir (Ozan, 2000:31). 

 

Türkiye’de yerel televizyonlar, yayıncılık alanındaki devlet tekelinin 

teknolojiden faydalanarak ortadan kaldırılmasından sonra ortaya çıkmıştır. Ticari 

televizyon yayıncılığının anayasal güvence altına alınmasıyla birlikte ulusal 

televizyonlarla birlikte yerel televizyonların sayısı da her geçen gün artmıştır.  

 

Yerel televizyonlar durup dururken ortaya çıkmamıştır. Yerel televizyonların 

ortaya çıkmasını sağlayan bazı etmenler bulunmaktadır. Bu etmenler şöyledir: 

 

5.1. Sosyo-kültürel Etmenler 

İnsanlar kendi fikirlerini başka insanlara ve topluluklara iletmek için kitle 

iletişim araçlarına ihtiyaç duymaktadırlar. Kitle iletişim araçları içinde de 

televizyonun etkileme ve geniş topluluklara ulaşabilme gücü diğer kitle iletişim 

araçlarından daha fazla durumdadır. Televizyonun gücünün farkına varan insanlar bu 

aracı kullanmaya başlamışlardır.   

 

Televizyonu kullanan insanlar bu sayede kendi bölgelerinde olan olayları, 

sorunları aktarmak, yerel kültürlerini devam ettirmek gibi nedenlerle yerel televizyon 

yayıncılığına yönelmişlerdir. Bir bölgede meydana gelen olaylar o bölgedeki 

insanları ilgilendirmektedir. Dolayısıyla insanlar kendi bölgelerinde yaşananlara 

karşı daha duyarlı durumdadırlar. O insanların ülkenin geneline seslerini 

duyurabilmeleri için gerekli olan yerel kitle iletişim araçlarıdır. Yerel kitle iletişim 

araçları içinde bulunan yerel televizyonların görsel ve işitsel öğeleri aynı anda 

kullanabilmesiyle etkileyiciliği ve ulusal ölçekte ses getirme imkanı diğer yerel kitle 

iletişim araçlarına göre daha fazla olmaktadır. Bu şekilde yapılan bir yayınla ülkenin 
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geneli o bölgede olan çeşitli festivaller, anma törenleri, spor karşılaşmaları ve o 

bölgenin kültürü gibi konular hakkında bilgi edinebilmektedir (Ozan, 2000:33). 

 

Bir toplumdaki kültürel değişimi hızlandıran, etkileyen ve değiştiren; güç, 

bilgiyi denetleme, toplama, işletme ve iletme gibi etkenler bulunmaktadır. Bu 

etkenlerin kullanılmasında toplumu etkileyebilme güçleri bulunduğundan kitle 

iletişim araçları ön plana çıkmaktadır. Toplumun sosyo-kültürel değişimine bağlı 

olarak da yerel televizyonlar önem kazanmıştır. Yerel televizyonculuğun 

yaygınlaşmasıyla birlikte şehirlerde yaşayan insanlar hem kendi aralarında hem de 

diğer şehirlerde yaşayan insanlarla iletişim kurabilme imkanına kavuşmuşlardır 

(Ozan, 2000:35). 

 

5.2. Ekonomik Etmenler 

Ulusal kanallarda reklam vermenin getirdiği mali külfet küçük işletmelerin 

reklam imkanından faydalanmasının önündeki en büyük engellerden biridir. Yerel 

televizyonlar ulusallara göre daha hesaplı reklam yayıncılığı yaptıkları için küçük 

işletmelerin de reklam verebilmelerine imkan sağlamaktadır. Reklamlar sayesinde 

ürünlerini hedef kitlelerine tanıtabilen işletmeler satışlarını artırarak bölge 

ekonomisine canlılık getirmektedir. Bölge ekonomisinin canlanmasında bu nedenle 

yerel televizyonların yadsınamaz bir payı bulunmaktadır (Bağardı,1998:75). Ayrıca 

yerel televizyonlar bölgelerindeki her türlü sorunu gündeme getirdikleri için yatırım 

gerektiren alanları da zaman zaman ekranlara taşımaktadır. İşletmeler bu sayede 

bölgenin eksikliklerinin farkına varıp bu alanlara yatırım yapabilmektedir. Böylece 

yeni iş alanları açılmakta ve bölgenin işsizlik sorunu azalmaktadır. Ekonomik 

faaliyetlerin canlanmasıyla birlikte yerel televizyonlar bu durumdan daha fazla 

reklam alarak daha çok kazanç elde etmektedirler. Bu şekilde üretici ve tüketici yerel 

televizyonlar sayesinde birbirini tanıyarak bölgesel kalkınmaya destek 

olabilmektedirler (Ozan, 2000:36/37). 

 

5.3. Siyasal Etmenler 

Yerel televizyonlar ulusal televizyonlara göre dar bir alana yayın yaptıkları 

için kendi bölgelerinde kamuoyunun oluşmasını sağlayan önemli bir araç 
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konumundadır. Ayrıca yerel televizyonlar bölge halkının başlıca iletişim kurumu 

olma özelliği taşımaktadırlar. Yerel televizyonlar halkı bilgilendirirken onların 

fikirlerini de etkilemektedir. Televizyonun etkileyicilik gücünün farkında olan 

siyasiler ve yerel yöneticiler de televizyondan istifade etmektedirler (Bağardı, 

1998:64/65).  

 

Siyasi katılımın bir yolu olan seçimlerde kitle iletişim araçlarının hedef 

kitleyi etkileme ve yönlendirme gücü bilinmektedir. Bu nedenle siyasiler seçimlerde 

başarı kazanabilmek için televizyonları çok iyi kullanmak durumundadırlar. Yerel 

kamuoyunu oluşturabilmek için ulusal televizyonlardan çok yerel televizyonlar 

kullanılmaktadır. Bölge siyasetçileri de seçim dönemlerinde yerel televizyonlarda 

sürekli boy göstermektedirler. Bu şekilde halkı etkileyerek kendilerine destek 

vermelerini sağlayabilmektedirler (Ozan, 2000:39).  

 

Yerel televizyonların siyasilerle olan bir diğer iletişimi de bölgede olan 

faaliyetlerin tanıtılmasıdır. Özellikle yerel yönetimler icraatlarını halka anlatabilmek 

için yerel televizyonlardan mümkün olduğunca faydalanma yoluna gitmektedirler. 

Şehirde olan yol ve su durumu, spor etkinlikleri, kültürel etkinlikler gibi konularda 

televizyonlar aracılığıyla halka bilgi verilmektedir (Bayram, 2002:82).  

 

Demokratik toplumlarda halkın denetim görevini kitle iletişim araçları 

üstlenmiş durumdadır. Halkın denetiminin yerel boyutunu ise yerel televizyonlar 

karşılamaktadır. Şehirleşmenin artmasıyla birlikte birçok sorun ortaya çıkmıştır. 

Yerel televizyonlar bölgede yaşanan olumsuz durumları yöneticilere ileterek 

sorunların çözülmesi noktasında önemli bir görevi olan yöneticilerin denetlenmesi 

görevini yerine getirmektedirler (Bayram, 2002:84).   

 

5.4. Psikolojik Etmenler 

İnsan doğası gereği bilgi birikimini, deneyimlerini, sorunlarını başka 

insanlarla paylaşma eğilimi içindedir. Toplum halinde yaşayan insanın özgür bir 

şekilde sesini duyurabilmesi gerekmektedir. Demokratik yönetimlerde insanın sesini 

başkalarına duyurma isteği yasal olarak koruma altına alınmıştır (Ozan, 2000:41).  
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Bir bölgede olan olaylar ilk olarak o bölge insanını ilgilendirmektedir. 

Dolayısıyla o bölgede yaşayan insanlar yerel kitle iletişim araçlarını takip 

etmektedirler. Bunlara ek olarak yöredeki insanlar kendi uğraş alanlarıyla ilgili 

bilgileri yerel televizyonlardan edinebilmektedirler. Ulusal televizyonlar izlenme 

kaygısını yoğun olarak yaşadıkları için genele hitap etmektedirler. Bu nedenle sadece 

belli bir yeri ilgilendiren konular bu televizyonlarda kolay kolay yer bulamamaktadır. 

Yerel televizyonların çok fazla izlenme kaygısı olmaması nedeniyle halkın eğitim ve 

kültürünün artırılmasına yönelik programlar yapması daha kolay olmaktadır 

(Aytekin, 2001:30/31).  

 

Yerel televizyonlar bölge halkının dış dünyaya bağlanmasını sağlayan en 

önemli araç konumundadır. Halkı dış dünyaya bağlayan televizyon yöre insanını 

yönlendirerek dinamizm getirmekte ve halkın girişimci ruhunun ortaya çıkmasını 

sağlamaktadır (Ozan, 2000:43). 

 

5.5. Hukuksal Etmenler 

Türkiye’de televizyon yayıncılığı başladığı günden 1990’lı yıllara kadar olan 

süre içinde devlet tekelinde devam etmiştir. Teknolojik gelişmeler sonucunda 

devletin televizyon yayıncılığı alanındaki tekeli kırılmış ve ticari televizyon 

yayıncılığı başlamıştır. Değişen dünya düzenine paralel olarak yaşanan gelişmelere 

kayıtsız kalamayan Türkiye ister istemez televizyon yayıncılığı anlayışını 

değiştirmek durumunda kalmıştır. Anayasa’nın yayıncılığı devlet tekeline verdiği 

maddesi değiştirilerek ticari televizyon yayıncılığının yasal bir zemine oturtulması 

sağlanmıştır. Yasal olan televizyon yayıncılığı konusu yukarıdaki etmenlerle 

birleşerek ülke gündemine girmiştir. Yerel televizyon yayıncılığı yapan kuruluşlar da 

bir biri ardına yayın faaliyetlerine başlamışlardır (Akın, 2001:9/10).   
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

KONYA TV’N İN PROGRAMLARINA YÖNEL İK 

BİR İÇERİK ANAL İZİ ARAŞTIRMASI 

 

3.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi 

Kitle iletişim araçları sayesinde dünya ‘küçük bir köy’e dönüşmüş 

durumdadır. Dünyanın küçük bir köye dönüşmesinde kitle iletişim araçlarının en 

önemlilerinden olan televizyonun etkisi yadsınamaz bir gerçektir. İnsanlar televizyon 

sayesinde dünyada ve ülkelerinde olanlardan anında haberdar olabilmektedirler. Yine 

insanlar gelişen yayıncılık sayesinde kendi bölgelerinde yaşananları ülkelerine hatta 

dünyaya duyurabilmektedirler. İşte insanların kendi bölgelerinde, şehirlerinde 

olanları başkalarına duyurmak, kendi kültürlerini diğer kültürlere tanıtmak gibi 

amaçlarla ortaya çıkmış olan yerel televizyon yayıncılığı da dünyada her geçen gün 

önemli hale gelmektedir. Yerel televizyonlar kendi bölgelerini ilgilendiren konuları 

ekranlarına yansıttığı ölçüde izlenilirlikleri artmaktadır.  

 

Bu çalışmanın amacı Konya ilinde en son kurulan (Ocak 2007) yerel 

televizyon istasyonu olan Konya TV’de 03 Mayıs 2010- 09 Mayıs 2010 tarihleri 

arasında, akşam kuşağında (prime time- 18.00-.00.00) yayınlanan programların 

içerik yönünden analiz edilerek,  yerel bir televizyonun programlarının yerellik 

amacına ne kadar uygun olduğunun ortaya konulmasıdır. 

 

Türkiye’de yerel televizyonların önemi her geçen gün artmaktadır. Fakat 

literatür incelendiğinde bu konuyla ilgili olan çalışmaların çok az olduğu 

görülmektedir. Bu nedenle yerel bir televizyon olan Konya Tv’nin belirlenen tarihler 

arasındaki programlarının içerik analizi yapılarak yerel televizyonlar konusundaki 

bilgi azlığının giderilmesine katkı yapmak amaçlanmaktadır. 

 

3.2. Araştırmanın Yöntemi 

Bu araştırmada Konya Tv’nin programlarının nicel içerik analizi yöntemiyle 

incelenmesi yapılmıştır. İçerik analizi iletişimde en çok tercih edilen yöntemlerden 
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birisidir. İçerik analizinin farklı tanımları yapılmıştır. Bu tanımların en eskisi içerik 

analizinin bilimsel bir yöntem haline gelmesinde büyük katkıları olan Berelson 

tarafından yapılmıştır. Berelson’a göre içerik analizi, iletişimin yazılı açık içeriğinin 

objektif sistematik (dizgeli) ve sayısal (kantitatif) tanımlarını yapan bir araştırma 

tekniğidir. Merten’in yaptığı tanım ise şöyledir, “içerik çözümlemesi sosyal gerçeğin 

yazılı/açık (manifest) içeriklerinin özelliklerinden içeriği yazılı/açık olmayan 

özellikler hakkında çıkarımlar yapmak yoluyla sosyal gerçeği araştıran bir 

yöntemdir” (Gökçe, 1995:16,24’den aktaran Örnek, 2006:225 ). 

 

3.3. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 

Konya ilinde bölgesel yayın yapan Kon Tv, yerel yayın yapan Sun Tv, K Tv, 

Ün Tv ve Konya Tv isimli kanallar bulunmaktadır. Bu kanallardan Ün Tv üniversite 

televizyonudur. Yerel ölçekte yayın yapan kanallar içinde en son yayın hayatına 

başlayan Konya Tv, Konya ilindeki yerel yayın yapan televizyon kanalları içinden 

tesadüfi olarak seçilmiş ve bir haftalık programları incelenmiştir.  

 

3.4. Konu Kategorileri 

Konya TV’nin bir haftalık programları içerik analizine tabi tutulurken, toplam 

6 kategori oluşturulmuştur. Bunlar; program tarihi, programların işlevi, türü, 

kapsama alanı, yapım kaynağı ve süresidir.  

 

İlk kategori olan program tarihi, 03 Mayıs-9 Mayıs 2010 tarihlerindeki akşam 

kuşağı (prime time) olan 18.00-00.00 saatleri arasındaki 7 günü kapsamaktadır. 

 

Programın işlevleri kategorileştirilirken, teorik bölümlerdeki sınıflamalar da 

göz önünde tutulmuş ve toplam 7 birime ayrılmıştır. Bunlar; haber verme, eğitme, 

eğlendirme, mal ve hizmetlerin tanıtımı, inandırma ve harekete geçirme, belirsiz ve 

karmadır. 

 

Program türleri, içerik analizine uygun olarak kodlanmış ve toplam 22 birime 

ayrılmıştır. Bunlar şu şekildedir; haber, eğitim, eğlence, belgesel, yarışma, ekonomi, 

siyaset, kültür, yardım, açıkoturum, sağlık, spor, yerel yönetim faaliyetleri, dini, 
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reklam, sosyal eğitim filmleri, canlı müzik, müzik klip, animasyon-çizgi film, dolgu, 

karma ve belirsiz. İki program arasındaki süreyi ayarlayabilmek için genellikle 

enstrümantal (sözsüz) müzik eşliğinde verilen görüntüler dolgu programlar olarak 

değerlendirilmiştir. Bir programda birden çok türe ait özellikler bulunuyorsa bu türde 

olan programlar da karma programlara dâhil edilmiştir.  

 

Programın kapsama alanı, yerel, bölgesel, ulusal, uluslar arası ve belirsiz 

olmak üzere toplam 5 birim halinde ele alınmıştır. Programlar yayın yapılan ili 

(Konya) doğrudan ilgilendiriyorsa yerel, ilgilendirmiyorsa bölgesel, ulusal ve uluslar 

arası olarak değerlendirilmiştir.  

 

Yapım kaynağına göre program türleri ise; yerli, yabancı ve belirsiz olarak 

kodlanmıştır. 

 

3.5. Verilerin Analizi  

Konya Tv’de 03 Mayıs 2010- 09 Mayıs 2010 tarihleri arasında akşam 

kuşağında yapılan tüm yayınlara ait veriler tablolara dönüştürülmüştür. Tablolarda 

programlar arasındaki dağılımlar gösterilmiş ve yukarda sınıflanan kategorilere göre 

kodlanmıştır. Kodlanan bu veriler SPSS (Statical Package for the Social Sciences) 

programının 15.0 sürümü kullanılarak değerlendirilmiştir. Verilerin 

değerlendirilmesinde frekans dağılımları ve çapraz tablolar kullanılmıştır.  

 

3.6. Araştırma Bulguları ve Değerlendirme 

Araştırma bulguları ve bulgulara ilişkin değerlendirmeler Konya Tv’nin 

belirlenen gün ve saatler arasındaki programları tek tek izlenerek tablolar halinde 

sunulmaktadır. 
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3.6.1. Konya Tv Hakkında Genel Bilgiler∗∗∗∗ 

Bu kısımda araştırmanın örneklemini oluşturan Konya Tv’nin kuruluşu ve 

amaçları, personel yapısı, yayın ve yapım bilgileri ile kanalın sorunları hakkında 

bilgi verilecektir. 

 

3.6.1.1. Konya Tv’nin Kuruluşu ve Amaçları 

Konevi Radyo Televizyon Anonim Şirketi olarak 2007 yılının Ocak ayında 

kurulan Konya Tv onbeş gün süreyle test yayını yapmıştır. 15.01.2007 tarihinden 

itibaren ise 24 saat süreyle yayına başlayan Konya Tv halen 24 saat süreyle 

yayınlarına devam etmektedir. 

 

Konya Tv’nin kuruluş ve yayın amacını Küçükbayrak (2010) şu şekilde 

açıklamaktadır: ‘Televizyonumuz ilkeli, tarafsız, geleneksel Türk örf ve adetlerine 

saygılı, manevi değerlerine özen gösteren yayıncılık ilkesiyle Konya halkına hitap 

eden bir yayıncılık anlayışıyla yayınlarını sürdürmektedir.’ 

 

3.6.1.2. Konya Tv’nin Personel Yapısı 

Konya Tv’de 20 (yirmi) adet sürekli ve 10 (on) adet de geçici/yarı zamanlı 

olmak üzere toplam 30 (otuz) adet personel görev yapmaktadır. Çalışan personelin 

eğitim durumlarına bakıldığında şöyle bir tablo ortaya çıkmaktadır: İlkokul mezunu 

iki ki şi, ortaokul mezunu iki kişi, lise mezunu onaltı kişi ve üniversite mezunu on 

kişi. Kurumda yüksek lisans ve doktora seviyesinde personel bulunmamaktadır. 

Üniversite mezunu personelden iletişim fakültesi mezunu olan kişi sayısı dörttür.  

  

Televizyonda çalışan personelin görev dağılımı ise şöyledir: yapımcı 8 kişi, 

yönetmen 2 kişi, yapım/yönetim yardımcısı 1 kişi, kameraman 3 kişi, ışıkçı 1 kişi, 

sesçi 1 kişi, grafiker 1 kişi, kayıt/kurgucu 3 kişi, resim seçici 2 kişi, teknik personel 1 

kişi, sunucu 2 kişi, dekorcu 1 kişi ve diğer/idari 4 kişi. 

 

 

                                                 
∗ Bu kısım 02.04.2010 tarihinde Konya Tv Program Müdürü Mehmet Küçükbayrak’la yapılan 
görüşmeden faydalanılarak hazırlanmıştır. 
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3.6.1.3. Konya Tv’nin Yayın ve Yapım Bilgileri 

Konya Tv iki adet stüdyosunda, yedi adet kamerayla yayın hayatını 

sürdürmektedir. Canlı yayın imkânı bulunan kanalın bir günlük yayın süresinin 

ortalama 6-8 saat arasını canlı yayınlar oluşturmaktadır.  

 

Haber ve program dairelerinde Sony Dsr 250 marka kameralar 

kullanılmaktadır. Program stüdyoda  hazırlandığı zaman dijital ortama kayıt 

yapılmaktadır. Stüdyo dışında yapılan çekimlerde ise görüntüler dv kasetlere kayıt 

edilmektedir. Daha sonra kasetlere çekilen görüntüler capture yapılarak dijital ortama 

avi formatında kayıt edilmektedir. Kayıt edilen görüntülerin ilgili birimlerdeki 

montaj adalarında kurgusu yapılarak yayın diskine mpeg2 formatında kayıt 

edilmektedir. Yayın saati gelen programlar yayın bilgisayarlarından alınarak yayına 

verilmektedir.  

 

Yayınlarını karasal vericiler yardımıyla izleyiciye ulaştıran Konya Tv Konya 

il merkezi ve il merkezine yakın olan ilçelerde izlenebilmektedir.  

 

Televizyon programlarının yayın akış planları aylık olarak hazırlanmakta ve 

yapılan yayınların arşiv imkânı bulunmaktadır. 

 

Konya Tv’de bir günde yayınlanan programların ortalama dağılımları da şu 

şekildedir: müzik programları 60-120 dakika, haber programları 30-60 dakika, spor 

programları 15-30 dakika, çocuk programları 60-90 dakika, müzik-eğlence 

programları 60-180 dakika, kültürel programlar 60- 180 dakika ve diğer programlar 

780 dakika. 

 

3.6.1.4. Konya Tv’nin Sorunları  

Yerel yayıncılık yapan Konya Tv’nin en önemli üç sorunu şu şekildedir: 

reklam gelirlerinin düşük olması, yetişmiş kadrolu eleman sıkıntısı ve Konya’daki 

yerel televizyonlara olan güvensizlik. 
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3.6.2. Programların Genel Özellikleri  

Yayın tarihlerine göre, en fazla  7 Mayıs ve 6 Mayıs günleri program 

yayınlandığı görülmektedir. 7 Mayıs’ta 32, 6 Mayıs’ta ise 31 program 

yayınlanmıştır. Sayı itibariyle en az yayın 23 programla 3 ve 9 Mayıs’ta yapılmıştır. 

Bir haftalık zaman diliminde toplam olarak 191 adet program yayınlandığı 

görülmektedir. 

 

Tablo 1: Yayın Tarihlerine Göre Program Sayısı 

 

Tarih Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Toplamlı 

Yüzde 

03 Mayıs 2010 23 12,0 12,0 12,0 

04 Mayıs 2010 28 14,7 14,7 26,7 

05 Mayıs 2010 27 14,1 14,1 40,8 

06 Mayıs 2010 31 16,2 16,2 57,1 

07 Mayıs 2010 32 16,8 16,8 73,8 

08 Mayıs 2010 27 14,1 14,1 88,0 

09 Mayıs 2010 23 12,0 12,0 100,0 

TOPLAM 191 100,0 100,0  

 

Yayın tarihlerine göre program sayıları değerlendirildiğinde; en fazla 

programın 32 programla 7 Mayıs tarihinde olduğu görülmektedir. Bunu 31 

programla 6 Mayıs günü takip etmektedir. Diğer günlere bakıldığında ise program 

sayılarının yirminin üzerinde olduğu görülmektedir. En az program yayınlanan gün 

ise 23 adet programla 3 ve 9 Mayıs günleri olmuştur.  
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Tablo 2: Programların İşlevleri 

 

Programın işlevlerine göre bulgular değerlendirildiğinde; en fazla mal ve 

hizmet tanıtımına (% 37.2) yönelik programların yayınlandığı görülmektedir. Bunu 

sırasıyla eğitme (% 27.2) ve eğlendirme (% 15.7) izlemektedir. İçerik analizine tabi 

olan günlerde işlev olarak karma olan yani aynı anda birden çok işleve yönelik 

programlar (% 3.1) yayınlanmıştır.   

 

Tablo 3: Program Türleri 

 

Program Türü Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Toplamlı 

Yüzde 

Haber 7 3,7 3,7 3,7 

Belgesel 12 6,3 6,3 9,9 

Yarışma 4 2,1 2,1 12,0 

Siyaset 1 ,5 ,5 12,6 

Kültür 1 ,5 ,5 13,1 

Yardım 1 ,5 ,5 13,6 

Açık Oturum 2 1,0 1,0 14,7 

Sağlık 6 3,1 3,1 17,8 

Programların 

İşlevi 

Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Toplamlı 

Yüzde 

Haber Verme 18 9,4 9,4 9,4 

Eğitme 52 27,2 27,2 36,6 

Eğlendirme 30 15,7 15,7 52,4 

Mal ve Hizmet 

Tanıtımı 

71 37,2 37,2 89,5 

Belirsiz 14 7,3 7,3 96,9 

Karma 6 3,1 3,1 100,0 

 

Toplam 191 100,0 100,0  
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Spor 7 3,7 3,7 21,5 

Yerel Yönetim 

Faaliyetleri 

3 1,6 1,6 23,0 

Dini Program 5 2,6 2,6 25,7 

Reklam 64 33,5 33,5 59,2 

Sosyal Eğitim 

Filmleri 

17 8,9 8,9 68,1 

Canlı Müzik 2 1,0 1,0 69,1 

Müzik-klip 23 12,0 12,0 81,2 

Animasyon-

Çizgi Film 

5 2,6 2,6 83,8 

Dolgu 18 9,4 9,4 93,2 

Karma 7 3,7 3,7 96,9 

Belirsiz 6 3,1 3,1 100,0 

TOPLAM 191 100,0 100,  

 

 

Program türlerine göre bulgular değerlendirildiğinde; en fazla yayınlanan 

program türünün % 33.5’lik dilimle reklam yayınları olduğu görülmektedir. 

Reklamları % 12.0 ile müzik-klip programları takip etmektedir. Belgesel türü ise % 

6.3 ile üçüncü sırada yer almaktadır. En az yayınlanan program türleri ise % 0.5 ile 

siyaset, kültür ve yardım konulu programlardır. Program türlerine göre yapılan 

dağılımda dikkat çekici olan konu dolgu türünde olan programlardır. Bu programlar, 

genellikle bir programın yayın saatini ayarlamak için yapılan ve müzik eşliğinde 

verilen doğa, müze vb. görüntülerden oluşmaktadır. Dolgu programları % 9.4’lük bir 

oranla bir çok programın toplamından daha fazla bir ortalamaya sahip 

görünmektedir. Bu kadar sık bir şekilde dolgu programların kullanılması incelenen 

kanalın yayın planını etkili bir şekilde yapamadığını göstermektedir. İncelenen 

kanalın yayın planını etkili bir şekilde yapamamasının en büyük nedeninin eğitimli 

eleman sayısının yetersiz olduğundan kaynaklandığı düşünülmektedir. 
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Tablo 4: Kapsama Alanı (Reklamlar Dâhil) 

 

Kapsama 

Alanı 

Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Toplamlı 

Yüzde 

Yerel 93 48,7 48,7 48,7 

Ulusal 60 31,4 31,4 80,1 

Uluslar arası 13 6,8 6,8 86,9 

Belirsiz 25 13,1 13,1 100,0 

Toplam 191 100,0 100,0  

 

Kapsama alanlarına göre programlar iki şekilde değerlendirilmiştir. İlkinde ve 

yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi reklamlar analize dâhil edilmiştir. Bu süre 

içerisinde yayınlanan reklamların tümü yerel kapsamda olduğundan, yerel kategori 

içerisinde değerlendirilmiştir. Bu doğrultuda kapsama alanlarına göre programlar 

değerlendirildiğinde % 48.7’sinin yerel, % 31.4’ünün ulusal, % 6.8’inin uluslararası 

olduğu görülmektedir. Kapsama alanına göre bölgesel program bulunmamaktadır.  

 

 

Tablo 5: Kapsama Alanı (Reklamlar Hariç) 

 

Kapsama 

Alanı 

Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Toplamlı 

Yüzde 

Yerel 29 22,8 22,8 22,8 

Ulusal 60 47,2 47,2 70,1 

Uluslar arası 13 10,2 10,2 80,3 

Belirsiz 25 19,7 19,7 100,0 

Toplam 127 100,0 100,0  

 

Kapsama alanına göre program türlerine reklamlar dâhil edilmediğinde, 

programların % 22.8’i yerel, % 47.2’si ulusal ve % 10.2’si ise uluslar arası bir nitelik 

taşımaktadır.  
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Tablo 4 ve 5’in bulguları göz önünde tutularak kapsama göre programlar 

değerlendirildiğinde, programların yarısından daha azının yerel kapsamlı olduğu 

ortaya çıkmaktadır. Reklamlar hariç tutulduğunda yerel kapsamlı programların oranı 

son derece düşmekte ve yaklaşık % 23’e karşılık gelmektedir. Kuruluş amacı ve 

yayın politikası yerel olan Konya Tv’nin yerel kapsamlı programlara daha az yer 

vermesi, amaç ve politikasıyla örtüşmez bir durum ortaya çıkarmaktadır.  

 

Tablo 6: Yapım Kaynağına Göre Programlar 

 

Yapım 

Kaynağı 

Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Toplamlı 

Yüzde 

Yerli 172 90,1 90,1 90,1 

Yabancı 13 6,8 6,8 96,9 

Belirsiz 6 3,1 3,1 100,0 

TOPLAM 191 100,0 100,0  

 

  Yapım Kaynağına göre programlar yerli, yabancı ve belirsiz olarak kategorize 

edilmiştir. Bu ayrıma göre programlar değerlendirildiğinde yerli yapımların genel 

yapımlar içinde % 90’lık büyük bir orana sahip olduğu görülmektedir. Yabancı 

programların 13 adet programla genel programların % 6.8’ine karşılık geldiği 

görülmektedir. Tablo 3’te incelediğimiz Program Türleri içinde bulunan belgesel 

türü programların büyük kısmını yabancı yapımlar oluşturmaktadır.  

 

3.6.3. Program Süreleri 

 

Tablo 7: İşlevlerine Göre Program Süreleri 

 

Programların 

İşlevleri 

Program 

sayısı 

Süre 

(dakika) 

Ortalama süre 

(dk.) 

Haber verme 18 509,83 28,32 

Eğitme 52 779,16 14,98 

Eğlendirme 30 422,49 14,08 
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Mal ve hizmet tanıtımı 71 471,72 6,64 

Belirsiz 14 99,19 7,08 

Karma 6 436,45 72,74 

TOPLAM 191 2718,84 14,23 

 

İşlevlerine göre program süreleri değerlendirildiğinde eğitme işlevine yönelik 

programların yaklaşık 780 dakika ile en fazla süreye sahip olan programlar olduğu 

görülmektedir. Bunu yaklaşık 510 dakika ile haber vermeye yönelik programlar takip 

etmektedir. Fakat program sayıları göz önüne alındığında karma yani aynı anda 

birden çok işlevi barındıran programların 6 adet programla yaklaşık 437 dakika 

yayınlandığı görülmektedir. Önceki tablolarda ortaya çıkan verilerle doğru orantılı 

olarak mal ve hizmetlerin tanıtımı türünde olan programları 471 dakika ile üçüncü 

sırayı aldığı ortaya çıkmaktadır. 

 

Tablo 8: Türlerine Göre Program Süreleri 

 

Tür Program sayısı Süre (dakika) Ortalama süre 

(dk.) 

Haber 7 196,85 28,12 

Belgesel 12 290,41 24,20 

Yarışma 4 82,40 20,59 

Siyaset 1 108,14 108,13 

Kültür 1 39,11 39,10 

Yardım 1 45,44 45,43 

Açık oturum 2 237,75 118,87 

Sağlık 6 221,23 36,87 

Spor 7 132,87 18,98 

Yerel yönetim faaliyetleri 3 90,58 30,19 

Dini 5 230,96 46,19 

Reklam 64 453,13 7,08 

Sosyal Eğitim filmleri 17 62,74 3,69 

Canlı müzik 2 177,91 88,96 

Müzik-klip 23 135,94 5,91 
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Animasyon-çizgi film 5 41,90 8,37 

Dolgu 18 87,31 4,85 

Karma 7 66,86 9,55 

Belirsiz 6 17,28 2,88 

TOPLAM 191 2718,84 14,23 

 

Türlerine göre program sürelerinin bulguları değerlendirildiğinde 64 

programla 453 dakikalık yayınla reklam türünün en fazla yayınlanan program türü 

olduğu görülmektedir. Reklamı 290 dakika ile belgesel türü programlar takip 

etmektedir. En az olan program ise 17 dakika ile hangi tür olduğu belirlenemeyen 

programlar olmuştur. Burada da program sayıları ile süreler değerlendirildiğinde dini 

programların oranı göze çarpmaktadır. Bir haftalık zaman diliminde 5 adet dini 

program yayınlanmış ve bu programların toplam süresi 230 dakika tutmuştur. Yine 2 

adet açıkoturum programı 237 dakika sürmektedir. Türlerine göre programların 

sürelerinin değerlendirilmesinde dikkat çeken bir başka konu da yerel yönetimlerin 

faaliyetleri konulu programlardır. Bir haftalık süre zarfında bu türle ilgili 3 tane 

program yapıldığı görülmektedir. Bu programların toplam süresi de 90 dakika 

kadardır. Bu süre yerel bir televizyon olan Konya Tv açısından oldukça az olarak 

değerlendirilmektedir. 

 

Tablo 9: Kapsama Alanına Göre Program Süreleri (Reklamlar Dâhil) 

 

Kapsama Alanı Program sayısı Süre (dakika) Ortalama süre (dk.) 

Yerel 93 1516,84 16,31 

Ulusal 60 765,64 12,76 

Uluslar arası 13 277,57 21,35 

Belirsiz 25 158,79 6,35 

TOPLAM 191 2718,84 14,23 

 

Kapsama alanına göre programlar Konya ilini ilgilendiriyorsa yerel, 

ilgilendirmiyorsa ulusal ve uluslar arası olarak ayrılmıştır. Yerel türde olan 

programlara Tablo 9’da da görüldüğü gibi reklamları dâhil ettiğimizde hem sayı hem 

de dakika olarak diğer kapsama alanlarına büyük fark atmaktadır. İkinci sırada ise 
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ulusal programlar gelmektedir. Uluslar arası programlar ise 13 adet programla en az 

süreyle yayınlanan programlar olmuştur. Bu tabloda dikkat çeken durum belirsiz 

olarak değerlendirilen programların oldukça yüksek olmasıdır. Daha önceki 

tablolarda incelenen dolgu programlarının Tablo 9’da belirsiz olarak 

değerlendirilmesi türü belirlenemeyen programların yüksek oranda çıkmasına neden 

olmaktadır.   

 

Tablo 10: Kapsama Alanına Göre Program Süreleri (Reklamlar Hariç) 

 

Kapsama Alanı Program sayısı Süre (dakika) Ortalama süre (dakika) 

Yerel 29 1064,3 36,70 

Ulusal 60 765,64 12,76 

Uluslar arası 13 277,57 21,35 

Belirsiz 25 158,79 6,35 

TOPLAM 127 2266,3 17,84 

 

Kapsama alanlarına göre programlar değerlendirilirken, yerel kapsama 

alanından reklamları çıkardığımız takdirde süre olarak da program sayısı olarak da 

ciddi bir düşüş olduğu Tablo 10’da görülmektedir. Reklamları yerel kapsama 

alanından çıkardığımızda ulusal kapsama alanına yönelik olan programların 60 

program ile en fazla sayıya ulaşan ve dakika olarak da ikinci sırada olan kapsama 

alanı olduğu görülmektedir. 

 

Tablo 11: Yapım kaynaklarına göre program süreleri 

 

Yapım 

kaynakları 

Program sayısı Süre (dakika) Ortalama süre 

(dakika) 

Yerli 172 2421,76 14,08 

Yabancı 13 277,55 21,35 

Belirsiz 6 18,9 3,15 

TOPLAM 191 2718,21 14,23 
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Yapım kaynaklarına göre programların süreleri değerlendirildiğinde önceki 

tablolarda bulunan verilere uygun olarak yerli yapımların genel yapımlar içinde en 

fazla program sayısına ve 2421 dakika ile en uzun süreye sahip olduğu 

görülmektedir. Yabancı yapımlar da önceki tablolarda yapılan değerlendirmelere 

paralel olarak 13 programla 277 dakika ile ikinci sırada yer almaktadır. Yapım 

kaynağı belirlenemeyen 6 tane program da yaklaşık 19 dakika ile en az süreli olan 

programlar olmaktadır.  

 

3.6.4. Kapsama Alanlarına Göre Program Türleri 

 

 

Tablo 12: Kapsama alanına göre program Türleri 

 

Türü Kapsama Alanı  

Yerel Ulusal Uluslar 

arası 

Belirsiz TOPLAM 

Haber 7 

% 100,0 

0 

% ,0 

 

0 

% ,0 

 

0 

% ,0 

 

7 

% 100,0 

Belgesel 2 

% 16,7 

1 

% 8,3 

9 

% 75,0 

0 

% ,0 

12 

% 100,0 

Yarışma 4 

% 100,0 

0 

% ,0 

0 

% ,0 

0 

% ,0 

4 

% 100,0 

Siyaset 0 

% ,0 

1 

% 100,0 

0 

% ,0 

0 

% ,0 

1 

% 100,0 

Kültür 0 

% ,0 

1 

% 100,0 

0 

% ,0 

0 

% ,0 

1 

% 100,0 

Yardım 1 

% 100,0 

0 

% ,0 

0 

% ,0 

0 

% ,0 

1 

% 100,0 

Açık Oturum 2 

% 100,0 

0 

% ,0 

0 

% ,0 

0 

% ,0 

2 

% 100,0 

Sağlık 0 

% ,0 

6 

% 100,0 

0 

% ,0 

0 

% ,0 

6 

% 100,0 
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Spor 7 

% 100,0 

0 

% ,0 

0 

% ,0 

0 

% ,0 

7 

% 100,0 

Yerel 

Yönetim 

Faaliyetleri 

3 

% 100,0 

0 

% ,0 

0 

% ,0 

0 

% ,0 

3 

% 100,0 

Dini 

Program 

0 

% ,0 

3 

% 60,0 

0 

% ,0 

2 

% 40,0 

5 

% 100,0 

Reklam 64 

% 100,0 

0 

% ,0 

0 

% ,0 

0 

% ,0 

64 

% 100,0 

Sosyal 

Eğitim 

Filmleri 

0 

% ,0 

17 

% 100,0 

0 

% ,0 

0 

% ,0 

17 

% 100,0 

Canlı Müzik 2 

% 100,0 

0 

% ,0 

0 

% ,0 

0 

% ,0 

2 

% 100,0 

Müzik-klip 0 

% ,0 

20 

% 87,0 

3 

% 13,0 

0 

% ,0 

23 

% 100,0 

Animasyon-

Çizgi Film 

0 

% ,0 

1 

% 20,0 

1 

% 20,0 

3 

% 60,0 

5 

% 100,0 

Dolgu 0 

% ,0 

2 

% 11,1 

0 

% ,0 

16 

% 88,9 

18 

% 100,0 

Karma 1 

% 14,3 

3 

% 42,9 

0 

% ,0 

3 

% 42,9 

7 

% 100,0 

Belirsiz 0 

% ,0 

5 

% 83,3 

0 

% ,0 

1 

% 16,7 

6 

% 100,0 

TOPLAM 93 

% 48,7 

60 

%31,4 

13 

%6,8 

25 

%13,1 

191 

% 100,0 

 

Kapsama alanına göre program türleri; yerel, ulusal, uluslar arası ve kapsama 

alanının tam olarak tanımlanamadığı, belirsiz olarak nitelendirilen değişkenlere 

ayrılmıştır. Tablo 12’de de görüldüğü üzere yerel kapsama alanında 93 program 

yayınlanmış, bunun 64 tanesini reklam programları oluşturmaktadır. Reklamları 

7’şer adetle haber ve spor programları takip etmektedir. Yerel programlardan 

reklamlar çıkarıldığı zaman 29 program kalmaktadır. Bazı program türlerinde yerel 

kapsama alanında hiç yayın yapılmaması bu tabloda dikkati çekmektedir.  
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Ulusal kapsama alanı ile ilgili veriler değerlendirildiğinde toplam 60 adet 

program yapıldığı görülmektedir. Bu programların da 20 tanesinin müzik-klip 

yayınları olduğu ortaya çıkmaktadır. Müzik yayınlarını 17 programla sosyal tanıtım 

filmleri izlemektedir. Müzik ve sosyal tanıtım filmleri dışında kalan programların da 

sayı olarak çok az olduğu Tablo 12’de açıkça görülmektedir.  

 

Uluslar arası kapsama alanına giren programlarla ilgi bilgilere bakıldığında 

sadece 3 tür program yayınlandığı görülmektedir. Bu programlardan 9 adetle 

belgeseller en fazla yayınlanan program olmaktadır. Müzik-klip programları da 3 

adetle ikinci sırada yer almaktadır. Sonuncu sırada ise 1 adetle animasyon-çizgi film 

programları yer almaktadır.  

 

Tablo 12’deki verilerin genel olarak değerlendirilmesinde ise yine 

reklamların 64 adetle en fazla yayınlanan program türü olduğu görülmektedir. 

Reklamları 23 adetle müzik-klip programları takip etmektedir. Burada dikkat çeken 

hususlardan birisi de dolgu olarak nitelendirilen programların genel programlar 

içinde 18 adetle üçüncü sırada yer almasıdır. En az yayınlanan program türleri ise 

1’er adetle kültür, siyaset ve yardım konulu programlar olmuştur.    

 

Tablo 13: Kapsama Alanına Göre Programların İşlevleri 

 

 İşlevi  

Kapsama 

Alanı 

Haber 

Verme 

Eğitme Eğlendirme Mal ve 

Hizmet 

Tanıtımı 

Belirsiz Karma TOPLAM  

Yerel 17 

%18,3 

2 

%2,2 

6 

%6.5 

64 

%68,8 

1 

%1,1 

3 

%3,2 

93 

%100,0 

Ulusal 1 

%1,7 

28 

%46,7 

20 

%33,3 

6 

%10,0 

2 

%3,3 

3 

%5,0 

60 

%100,0 

Uluslar 

arası 

0 

%,0 

9 

%69,2 

4 

%30,8 

0 

%,0 

0 

%,0 

0 

%,0 

13 

%100,0 
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Belirsiz 0 

%,0 

13 

%52,0 

0 

%,0 

1 

%4,0 

11 

%44,0 

0 

%,0 

25 

%100,0 

TOPLAM  18 

%9,4 

52 

%27,2 

30 

%15,7 

71 

%37,2 

14 

%7,3 

6 

%3,1 

191 

%100,0 

 

 

Kapsama alanlarına göre programların işlevlerinin değerlendirildiği Tablo 

13’te yerel kapsama alanında yapılan programların büyük kısmının mal ve 

hizmetlerin tanıtımı yani reklama yönelik işlevinin daha çok olduğu ortaya 

çıkmaktadır. Bunu % 18,3’lük oranla haber verme, % 6,5’lik oranla eğlendirme işlevi 

takip etmektedir. Yerel kapsama alanında eğitim işlevine yönelik olan programların 

sadece % 2,2 oranında olması, bölgede yaşayan halkın eğitilmesi de amaçlanarak 

kurulmuş olan bir yerel televizyonun temel amaçlarından birisine yeterince yer 

verilmediğini hatıra getirmektedir.  

 

Ulusal kapsama alanındaki verilere bakıldığında % 46,7’lik oranla eğitim 

programlarının ön plana çıktığı görülmektedir. Eğitim programlarını % 33,3 ile 

eğlendirmeye yönelik programlar takip etmektedir. Ulusal kapsama alanındaki 

programlar içinde % 1,7’lik oranla haber verme işlevine yönelik olan programlar en 

az yayınlanan programlar olmaktadır.  

 

Uluslar arası kapsama alanında yayınlanan programların yalnızca iki işlevi 

yerine getirdiği görülmektedir. % 69,2’lik dilimle eğitim, % 30,8’lik dilimle de 

eğlendirme işlevi gören programlar bir haftalık süre içinde yayınlanmıştır.  

 

Kapsama alanlarına göre programların işlevi genel olarak 

değerlendirildiğinde ise yine mal ve hizmetlerin tanıtımı işlevine yönelik 

programların % 37,2 ile en çok yayınlanan programlar olduğu görülmektedir. İkinci 

sırayı da % 27,2 ile eğitim programları almaktadır. Kapsama alanlarına göre en az 

yayınlanan program ise % 3,1 ile birkaç tane işlevin bir arada yer aldığı karma 

programlar olmuştur.  
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3.6.5. Haber Programlarının Değerlendirilmesi 

 

Tablo 14. Tarihlerine Göre Haber Sayıları 

 

Tarih Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Toplamlı 

Yüzde 

03 Mayıs 2010 14 16,7 16,7 16,7 

04 Mayıs 2010 16 19,0 19,0 35,7 

05 Mayıs 2010 16 19,0 19,0 54,8 

06 Mayıs 2010 11 13,1 13,1 67,9 

07 Mayıs 2010 11 13,1 13,1 81,0 

08 Mayıs 2010 14 16,7 16,7 97,6 

09 Mayıs 2010 2 2,4 2,4 100,0 

TOPLAM 84 100,0 100,0  

 

İçerik analizi uygulanan 7 günlük ana haber bülteninde toplam 84 haber yer 

almaktadır. Bunlar yayın tarihlerine göre değerlendirildiğinde; en fazla haberin 4 ve 

5 Mayıs günlerinde yayınlandığı görülmektedir. Belirtilen her bir günde 16 adet 

haber yayınlanmıştır. En az haber yayınlanan gün ise 2 haberle 9 Mayıs olmuştur. 

Diğer günlerdeki haberlerin sayısı 11–14 arasındadır. Araştırmaya konu olan bir 

haftalık süre içindeki ana haber bültenlerindeki haber sayıları değerlendirildiğinde 

incelenen kanalın dengeli ve etkili bir haber yayını olmadığı görülmektedir.  

 

 

Tablo 15: İçeriklerine Göre Haber Sayıları 

 

Haber 

İçerikleri 

Frekans Yüzde  Geçerli Yüzde Toplamlı 

Yüzde 

Siyasi 12 14,3 14,3 14,3 

Aktüel 16 19,0 19,0 33,3 

Ekonomi 7 8,3 8,3 41,7 

Kültür 3 3,6 3,6 45,2 
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Sağlık 1 1,2 1,2 46,4 

Güvenlik 3 3,6 3,6 50,0 

Doğal Afet 2 2,4 2,4 52,4 

Adli Vaka 4 4,8 4,8 57,1 

Ölüm 1 1,2 1,2 58,3 

Kaza 1 1,2 1,2 59,5 

Yerel Yönetim 

Faaliyetleri 

3 3,6 3,6 63,1 

Bilim 3 3,6 3,6 66,7 

Spor 18 21,4 21,4 88,1 

Hava Durumu 1 1,2 1,2 89,3 

Karma 9 10,7 10,7 100,0 

TOPLAM 84 100,0 100,0  

 

İçeriklerine göre haber sayılarından elde edilen verilerin değerlendirildiği 

Tablo 15’e göre % 21.4’lük oranla spor haberleri en fazla yayınlanan haber türü 

olmuştur. Konya ilinin futbol takımı olan, Bank Asya 1. Ligde yer alan 

Konyaspor’un araştırmaya konu olan tarihlerde sezonun son maçlarını yapıyor 

olması ve Selçuk Üniversitesi Basketbol takımının da yine aynı tarihlerde final four 

maçları yapıyor olması spor haberlerinin diğer haberlere göre sayısının artmasına 

sebep olduğu düşünülmektedir. Spor haberlerini % 19’luk bir oranla aktüel haberler 

ve % 14.3’lük oranla da siyasi haberler izlemektedir. Haberlerin takibi esnasında 

edinilen izlenimlerin de kısaca burada belirtilmesinde fayda görülmektedir. Ülke 

genelinde elliyi aşkın siyasi parti ve seçimlerde aldıkları oy oranlarına göre ilk 

sıralarda yer alan belli başlı on civarında parti olmasına rağmen kanalın incelenen 

süre içindeki ana haber bültenlerinde yayınladığı siyasi içerikli haberlerde sadece bir 

partinin yer aldığı görülmüştür. Özellikle iktidar ve ana muhalefet partilerini 

ilgilendiren haberlerin bulunmadığı tespit edilmiştir. Bu durum, yerel demokrasinin 

yerleşmesi ve halkın siyasi faaliyetleri öğrenip, siyasileri denetlemesine imkân 

tanıyan yerel gündem belirleme ve yerel kamuoyu oluşturmaya yönelik yerel 

televizyonlarda olması gereken özellikleri barındırmadığı tespit edilmiştir.  

Yine Tablo 15’teki verilere göre en az oranda olan haberler % 1.2’lik dilimle sağlık, 

ölüm, kaza ve hava durumu haberleri olmuştur.  
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Tablo 16: Kapsama Alanına Göre Haber Sayıları 

 

Kapsama 

Alanı 

Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Toplamlı 

Yüzde 

Yerel 53 63,1 63,1 63,1 

Bölgesel 1 1,2 1,2 64,3 

Ulusal 30 35,7 35,7 100,0 

TOPLAM 84 100,0 100,0  

 

 

İncelenen bir haftalık ana haber bültenleri içinde 84 adet haber yayınlandığı 

görülmektedir. Kapsama alanlarına göre haber sayılarına ait veriler 

değerlendirildiğinde yerel haberlerin % 63.1’lik bir orana sahip olduğu ortaya 

çıkmaktadır. Yerel haberleri % 35.7’lik oranla ulusal haberler izlemektedir. Bölgesel 

haberler ise tüm haberlerin sadece % 1.2’lik kısmını karşılamaktadır.  

 

Bir haftalık süre içindeki haberler araştırma evresinde izlenirken yerel 

haberler kapsamında değerlendirilen siyasi içerikli haberlerde sadece bir partinin 

haberlerinin izleyiciye aktarıldığı Tablo 15’de belirtilmişti. Haberler izlenirken belli 

bir partinin haberlerinin verildiği, bu partinin Konya teşkilatındaki kişilerin ana haber 

bülteninde uzun süreli değerlendirme yapmaları yerel haberlerin yüzde olarak 

artmasına neden olmaktadır.  

 

Genel programların değerlendirilmesinde ulusal ölçekteki programların 

fazlalığı dikkat çekmişti. Haberlerin genel olarak değerlendirilmesinde ise yerel 

ölçekte yapılan haberlerin genel haberlere oranının fazla olması Tablo 16’da ortaya 

çıkmaktadır. Fakat yine de ulusal ölçekte olan haberlerin sayısının ve yüzdesinin hiç 

de azımsanmayacak bir boyutta olduğu Tablo 16’da görülmektedir. 
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3.6.6. Reklam Programlarının Değerlendirilmesi 

 

Tablo 17: Tarihlerine Göre Reklam Kuşakları 

 

Tarih Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Toplamlı 

Yüzde 

03 Mayıs 2010 9 14,1 14,1 14,1 

04 Mayıs 2010 10 15,6 15,6 29,7 

05 Mayıs 2010 9 14,1 14,1 43,8 

06 Mayıs 2010 7 10,9 10,9 54,7 

07 Mayıs 2010 9 14,1 14,1 68,8 

08 Mayıs 2010 10 15,6 15,6 84,4 

09 Mayıs 2010 10 15,6 15,6 100,0 

TOPLAM 64 100,0 100,0  

 

Reklamlara yönelik yapılan analizde 7 gün süresince 64 tane reklam kuşağı 

olduğu görülmektedir. En fazla reklam kuşağının olduğu günler 10’ar adetle 4, 8 ve 9 

Mayıs günleridir. 3, 5 ve 7 Mayıs tarihleri 9’ar adet reklam kuşağıyla ikinci sırada 

gelmektedir. 6 Mayıs tarihi ise 7 adet reklam kuşağıyla en az reklam kuşağının 

olduğu gün olarak belirlenmiştir.   

 

Tablo 18: Reklamı Yapılan Kuruluşlar 

 

Kurulu ş Frekans Yüzde 

Konya Şeker 51 5,01 

Büyükşehir Belediyesi Hastanesi 54 5,30 

Şura hac, kartüp, cebel, polyak kömür dörtlü reklamı 131 12,86 

Yeni Gün Gazetesi 29 2,85 

Yılet 35 3,44 

Selva Makarna 41 4,03 

5 Tepe Konut 31 3,04 

Konut Dünyası Emlak 43 4,22 
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Milli Gazete 20 1,96 

Motorcu Otomotiv 50 4,91 

Merhaba Gazetesi 30 2,94 

Kibarlı Sağlık Ürünleri 21 2,06 

Özel Selçuklu Hastanesi 78 7,66 

Aladağ Yapı ve Beton Elemanları Fabrikası 35 3,43 

Hasan Sözüer Emlak 36 3,53 

ARS Park A.Ş. 41 4,02 

Emmioğlu Giyim 33 3,24 

Özkaya Hırdavat 42 4,12 

Kartüp 36 3,53 

Şeker Süt 37 3,63 

Pan Plast 6 0,58 

Adese 36 3,53 

Adesem 12 1,18 

Torku Çikolota 31 3,04 

Prenses Halı Yıkama 28 2,75 

Şen Demir Çelik Endüstrisi 26 2,56 

Terece Turizm 5 0,49 

TOPLAM 1018 100 

 

Tablo 18’de bir haftalık süre içindeki reklam kuşaklarında reklamı yapılan 

kuruluşların isimleri, kaç tane reklamı yapıldığı ve yapılan reklamların genel 

reklamlar içindeki yüzdeleri verilmiştir. Bir haftalık reklam kuşaklarında toplam 

olarak 1018 adet reklam yapıldığı görülmektedir. Tabloya göre reklamı yapılan 

kuruluşlar içinden “dörtlü reklam” olarak kısalttığımız Şura Hac Malzemeleri, Kar 

tüp, Cebel ve Polyak kömüre ait reklam olmuştur. Dörtlü reklam bir hafta süre içinde 

131 kez yayınlanmış ve yüzde olarak da genel reklamların % 12.86’sına karşılık 

gelmektedir. Dörtlü reklamı 78 adet ve % 7.66’lık dilimle Özel Selçuklu Hastanesi 

izlemektedir. Üçüncü sırada da yine bir sağlık kuruluşunun reklamı görülmektedir. 

Büyükşehir Belediyesi Hastanesi 54 adet reklamla genel reklamların % 5.30’una 

karşılık gelmektedir. İlk üç sırada yer alan reklamlardan sonra gelen reklamların sayı 

olarak 5 ile 51 adet arasında yayınladığı görülmektedir. En az yayınlanan reklamlar 
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ise 5 adet ve % 0.49’luk oranla Terece Turizm’e ait olan reklam olmuştur. Onu 6 

adet ve % 0.58’lik dilimle Pan Plast’a ait reklam izlemektedir. Terece Turizm ve Pan 

Plast reklamları dışında kalan reklamların sayı olarak 10 adetten fazla olduğu Tablo 

18’de görülmektedir. 

 

Tablo 18’de dikkat çeken durum aynı firmaya bağlı olan şirketlerin veya aynı 

firmanın reklamlarının ayrı olarak değerlendirilmesidir. Bu duruma örnek olarak 

Konya Şeker’e bağlı olarak faaliyet gösteren Pan Plast ve Konya Şeker’in ürettiği bir 

ürün olan Torku çikolata gösterilebilir. Konya Şeker’in 51 adet reklamı 

yayınlanmıştır. Bağlı kuruluşu olan Pan Plast’ın 6, Konya Şeker’in ürünü olan Torku 

Çikolatanın da 31 adet reklamı yayınlanmıştır. Bu durumda Konya Şeker’e bağlı 

olan reklamları da Konya Şeker reklamları içine dâhil edersek toplam reklam 

sayısının 88’e yükseldiği görülmektedir. Ortaya çıkan 88 reklam da 1018 olan genel 

reklamların yaklaşık % 8.65’ine karşılık gelmektedir. 

 

Yine yukarıdaki duruma benzer bir durum da Adese reklamlarında 

yaşanmaktadır. İttifak Holding bünyesinde faaliyet gösteren Adese, Adesem ve Selva 

Makarna reklamları birlikte değerlendirildiğinde 89 adet reklama ulaştığı 

görülmektedir. 89 reklam da genel reklamların % 8.74’üne karşılık gelmektedir.  

 

Yukarıda değerlendirilen kuruluşlar olan Konya Şeker ve İttifak Holding ve 

bu kuruluşlara bağlı olan firmalar ulusal ve yerel ölçekte yayıncı kuruluş ayırt 

etmeden reklamlarını vermektedir.  

 

Tablo 19: Ulusal ve Yerel Reklam Dağılımı 

 

Reklamlar Frekans Yüzde 

Yerel reklamlar 769 75,54 

Konya kaynaklı Ulusal reklamlar 208 20,43 

Ulusal reklamlar 41 4,03 

TOPLAM 1018 100 
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Tablo 19’da reklamı yapılan kuruluşların faaliyet alanlarına göre reklam 

adetlerinin dağılımı yapılmıştır. Firmaların yaptığı reklamların büyük bir kısmını 

oluşturan 769 adet reklam genel reklamların % 75.54’ünü kapsamaktadır. Bu 

kısımda değerlendirilen firmaların merkez yönetimleri Konya ilinde olup yine aynı il 

içindeki hedef kitleye yönelik reklam yapmaktadırlar. 

 

Konya kaynaklı ulusal reklamlar kapsamında yer alan firmaların 208 adet 

olarak yaptığı reklamlar genel reklamların % 20’sine karşılık gelmektedir. Buradaki 

firmaların merkezleri Konya ili olup, ürünlerinin hedef kitlesi hem Konya ili hem de 

ülke genelidir. Bu firmalar Konya Şeker, Selva Makarna, Adese, Adesem, Torku 

Çikolata ve Şekersüt’tür.  

 

Tablo 19’da üçüncü ölçek olan Ulusal reklamlar alanında değerlendirilen 

reklamlar merkezleri Konya ili olmayıp, hedef kitle olarak da ülke genelini ele 

firmaların reklamlarıdır. Bu firmalar Milli Gazete ve Kibarlı Sağlık Ürünleri’dir. 
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SONUÇ 

 

1960’lı yılların sonunda televizyon yayınlarıyla tanışan Türk halkı yaklaşık yirmi 

beş yıl devlet tekelinde olan bir televizyon yayıncılığıyla yetinmiştir. Dünyayı etkisi 

altına alan değişim rüzgarlarına daha fazla dayanamayan devlet tekelindeki 

televizyon yayıncılığı 90’lı yıllarda televizyon yayıncılığı alanını, teknolojinin de 

marifetiyle, özel-ticari amaçlarla kurulmuş olan televizyonlarla paylaşmak zorunda 

kalmıştır. Ortaya çıkan bu yeni durum halk tarafından kısa sürede benimsenmiştir. 

Birbiri ardına kurulan özel televizyonlar pastadan pay alma yarışına girmişlerdir. 

Yayıncılık pastasından pay almaya girişen özel televizyonlardan bir kısmı da yerel 

ölçekte yayın yapan televizyonlar olmuştur. Yerel televizyonlar kısıtlı bütçeleriyle 

ulusal televizyonlar karşısında zorlansalar da yayıncılık alanında var olmayı 

başarmışlardır.  

 

Yerel televizyonların bir çok sorunu olduğu görülmektedir. Bu sorunların başında 

ekonomik sorunlar gelmektedir. Maddi gücü yetersiz olan yerel televizyonlar ulusal 

televizyonları, onların yayınladığı programları satın almak yada benzerini yapmak 

suretiyle taklit ettiği görülmektedir. Yerel televizyonların önemli sorunlarından birisi 

de maddi güçle bağlantılı olarak yetişmiş, kalifiye eleman sorunudur. Bünyesinde 

çalıştırdığı personeline yeterli maddi imkânları sağlayamayan yerel televizyonlar 

yetişmiş elemanlarını daha iyi imkânlar sunan televizyonlara kaptırmaktadırlar.  

 

Çalışmada elde edilen bulgular genel olarak değerlendirildiğinde karşımıza çıkan 

tablo yerel televizyonların mal ve hizmetlerin tanıtımına yoğun olarak yer verdiğidir. 

Bu durum da ticari amaçlarla yayın yapan bir televizyonun kuruluş amaçlarıyla 

örtüşmektedir. Yerel televizyonların en önemli sorunu olarak değerlendirilen 

ekonomik olarak yetersizlik sonucunda kaliteli programların yapımının istenilen 

seviyede olmaması incelenilen televizyon kanalında da bulunmaktadır. Nitelikli 

programların üretilememesi sonucunda yerel televizyonların ulusal televizyonlarda 

daha önce yayınlanmış olan belgesel, çizgi film, klip, paket program gibi programları 

satın alarak yayınladığı görülmektedir. Bu şekilde yapılmaya çalışılan televizyon 

yayıncılığının izleyiciyi tatmin etmediği düşünülmektedir. Zaten daha kaliteli ve 
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etkili yayın yapan ulusal kanallarda istediğini bulan izleyici yerel televizyon 

yayınlarına fazlaca itibar etmemektedir. Bunun sonucunda da yerel televizyonu 

sadece yerel haberleri izlemek için takip eden bir kitle oluşmaktadır.  

 

Yerel televizyonların maddi güçlerinin az olması ve yetişmiş eleman sıkıntısı 

yapılan programlara da yansımaktadır. Planlı ve organize bir televizyon yayıncılığı 

yapamayan yerel televizyonlar yayın akışlarında düzensizlik olduğu görülmektedir. 

Araştırma sonuçlarında da değerlendirildiği gibi dolgu türü programların çok sık 

kullanılması, ana haber bültenlerinin başlama saatinin düzensizliği, haberlerin 

ortalama sürelerinin günlere göre fazlaca değişiklik göstermesi bu durumun kanıtı 

niteliğindedir.  

 

Bu bağlamda yerel televizyonların etkili bir yayın politikası anlayışıyla, kıt da 

olsa kendi kaynaklarını kullanarak, yerellik özelliği taşıyan programların yapılması 

gerekmektedir. Böylece yerel televizyonculuk faaliyetinin hak ettiği yeri alması 

mümkün olacaktır. Yerel öğelerin yoğun bir şekilde etkilerini koruduğu Konya ilinde 

yerellikle ilgili kaynak bulmanın sorun olmadığı aşikardır. Sistemli bir şekilde 

yapılacak olan bir çalışmayla Konya’nın yerel kültürünün televizyon ekranlarında 

kendine yer bulacağı düşünülmektedir.  

 

İncelenen televizyon kanalında yukarda belirtilen özellikleri gösteren bazı 

programlar olduğu tespit edilmiştir. Bunlardan birisi olan ‘Emek Yoğun’ adlı 

belgesel türünde olan programın daha da geliştirilerek yerel motiflerin işlenmesi 

incelenen kanalın izlenilirliğine olumlu bir etki yapacağı muhtemeldir.   
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