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20. yilzyilin ba~lari.r1da ki tle ileti§im araci olarak kullanil
maya ba§lanan radyo, gilntimilzde toplumlarin vazge~emeyecegi bir haber
le§me araeidir. 

Radyo, olaylari gok kisa bir sure iqinde kamuoyuna aktarabil.:. 
me uzelligi ile diger kitle ileti§im araglar1ndan daha hareketli ve et
kindir. 

TRT'nin kurulu§undan sonraki radyo yayinciligini inceledigirn 
ara§tirmamda, 1927 yilinda yayina ba§layan Tilrkiye Radyolarinin, tari
hi geli§imine de kisaca degindim. Ulkemiz radyoculu~unu ge§itli donem
lere ayi.rarak, radyo teknigi, programc1l1gi ve personeli ac;isiridan ele 
aldim. Ayrica radyonun kamuoyu ilzerindeki etkilerini ara~t1ran ~e§itli 
Qali§malardan da yararlanarak, radyo yayinc1l1gimiz1 degi~ik ycnleriyle 
inceledim. 

Bu arada tezimin yonlendirilmesinde yarc11mlar1n1 esirgemeyen 
dani§manim, Dog.Dr. ~elgin ERDOGMU~'a ve degerli gorti§leri ile gali§
mama katk1da bulunan diger ilgililere te§ekkilr ederim. 

Aysun AKGUN 
Ekim, 1988, Istanbul 



1 C 1 N D E K 1 L E R 

ONSOZ . • • . • • • . • • . . • • • • . . • • • . • • • • • . . • • . • • • . • . . . . • . . . • • • . . . • • • • • . • . 1 

1<,;1NDEK1LER •.••..••••••.•..•••••...•...••.••••.•..•.•••• ·• • • • • • . • 2 

G1R1§ . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 

I- RADYONUN TAR1HQES1 ....•.••.......•...••..•.•.•.•••••.•.••. 5 

1- DtiNYADA 1LK RADYO YAYINLARI • . . . . . • . • • . . • . . . . . . . . • • . . . . • 5 

II- RADYOCULU~UN tlLKEM1ZDEK1 GEL1~1M1 ..••••••.•.••......•.•..• 6 

1- TtlRK1YE 1 DE RADYOCULU~UN BA~LAMASI •......••......••..... 6 

a) Tilrkiye Radyolarinda Dilzenli Yayinlara Ge~i§ •••.••.• 7 

2- RADYONUN OZEL G1R1~1MDEN DEVLET YONET1M1NE GEQ1§1 (1937-

19 4 0 D0NEM1 ) • • . • • • • • . . • • • . • . • . . . • . . • • . • • . . . • . • . • . • . . • • • • 8 

3- II. DtlNYA SAVA~ININ RADYOYA ETK1LER1 VE YONET1M1N DE~1§-

MES1 (1940-1960 DDNEM1) ................................. 9 

4- Tt1RK1YE RADYOLARININ PROGRAMCILIK VE TEKN1K AQIDAN DE~t§

MESi (1960-1964 DBNEM1) •••.•...•.•••••.•............... 10 

a) Radyo Programlannin Nitelikleri ve Yayin Saatleri 10 

b) Radyo Tekni~inde At1l1m; 11 Radyolar1n1n Kurulmasi 11 

III- TRT SONRASI RADYOLARIMIZ . . . . . . . • . . • • • . • . . . . • • . • . . • . . • . • . . . 12 

A. 1964-1972 DONEM1 ...•..••.•..•....•.•••.....•..•...••••• 12 
' . 1- TRT N1N KURULU§U • • • • . • . • . . . • • . • • . • • • . . • . • • . . • • • . . . . . 12 

2- TRT'N1N ORGANLARI ••.•......•..........••........•.•. 12 

a) Yonetim Kurulu •..•......•.......•.....•.•.••..••. 12 

b) Genel Mildilr ve Yard1mc1lan •••.••..•....•••...•.• 13 

c) Dani§ma Kurullar1 .....•..••.........••....•..•..• 13 

d) Siyasi Yayinlar Hakem Kurulu •...•.......•......•• 14 

3~ TRT 1LE B1RL1KTE RADYONUN TEKN1K AQIDAN GEL1§1M1 .... 14 

4- BU DBNEMDE YAYINCILIK VE YAYIN StlRELER! •...•.•...•.. 16 

5- PERSONEL1N DURUMU • • • . . . . . . . . . • • . • • • . • . . • . . . . . . . . . . . • 16 

IV- 1972'DEN GtlNtlMtlZE RADYOLARIMIZ .....•••.•.••.••.........•... 17 

A. TRT YASASINDA YAPILAN DEC1~1KL1K •..••.•...••...•...••... 17 

a) Yonetim Kurulu •..•.•.......................•....•..•. 18 

b) Genel Mildilr ve Yard1mc1lan . • . . . • • • . . • . . • • • . . . . • • . • • . 18 

c) Koordinasyon Kurulu . • . . . . . . . . • . • . . . • • . . . • . . . . . . . • • • . . 18 



.... - ~-

d) TRT Se~im Kurulu •.•••••.•••• , •••.•••.•••••.••••.• 18 

e) Genel Dan1§ma Kurulu ..•••.•••.•••.•••.••.••••.••• 18 

f) Siyasi Yay1nlar Hakem Kurulu •••.•...•••..•..••.• , 19 

B. RADYO PROGRAMCILICI VE TEKN1C1NDEK1 GEL1§MELER •..... 19 

1- 1LKELERLE YONET1M • . • . • . • . • • . • • • . . . • • . • . • . . • • • . • • • 19 

2- ORTAK YAYINA GEC1~ (§EBEKE YAYINI) •.•••.•..•••••. 20 

a) Ortak Yay1ndan Dogan Sorunlar •....••••.•••••.• 21 

3- RADYO PROGRAMCILICINDA YEN1 ARAYI§LAR: KU§AK PROG-

~RI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 

4- RADYOLARIN TEKN!K ACIDAN GEL!~!M! .•••..••••.•.••• 25 

a) TRT-I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 

b) TRT-I I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 7 

c) TRT- I I I • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • 2 9 

d) TRT-IV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 32 

e) Gece Yay1nlar1 ................................ 34 

5- BOLGESEL RADYOLAR . . • . • • . . • . . • • • • . • • . • • . . . • . • . • • • . 35 

V- RADYOLARIMIZIN BUGtlNKU DURUMU ••.•••.••..•...•....••• 36 

1- RADYOLARIMIZDAK1 YASAL DEC!$1KL1KLER •••.••....•.. 36 

a) Radyo v~ Televizyon Yilksek Kurulu ...•.•.••.... 36 

b) Yilksek Denetleme Kurulu .••.•.•.•.........•.•.• 36 

c) Hilkilmet Uygulamalar1n1n Tan1t1lmas1 .••.......• 36 

2- RADYO PROGRAMLARI VE .TEKN!Ct •.•..•.•.•.•.•..•.••• 37 

VI- RADYO PROGRAMLARI tlZER1NE YAPILAN KAMUOYU ARA~TIRMALA

RI VE TELEV!ZYONUN ETK1LER1 .•....•......••••..•...•. 39 

1- Radyonun Dinlenilme Durumu .•.•..............•..•. 40 

2- Radyonun Dinlenilme Nedenleri ....••........•.•..• 41 

3- Radyoyu Dinlememe Nedenleri •..•.......•.........• 41 

4- En Cok Dinlenilen Radyolar •....•.......••.•...••• 41 

5- Radyo Yay1nlar1n1n En Qok Dinlenildigi Saatler •• 42 

~VII- SONU(_;. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 

I<AYNAK<;A • • • • • . • • • • . • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • . • • • • • • • . • • . • 45 



-4-

iletigio insanl121n do~uJu ile ba~l~·an bir algvdur ve 
insanlar ya]ad1kga da devam edec~ktir. 

ileti]ini bireyler, kUmeler, topluluklar, Ll lkeler aras1n-
::la bi l .3inin, dl1:] U.ncenin ti.1 tum ve dav ran1 '.} lar1n aktarilma sUreci 
o larak taiumlayabi liriz. 

Bir ba~ka tan~mla ileti~irr; iki biray aras1nda bir g ~ster
geler dizzesi arac1l1~1yla su~lanan (sim3e, mitos, jest, ~imik, vs.) 
her ttir dl1gl1nce bil:;i ve anlam iletimiCl.ir. 

ileti~imin igerisinCLe yer alan il}:i tle Ileti;-Ji'.ni:i ise 

ileti§t~iri; teknolojinin UrUaleri clan kitleye y~nelik araglarla 
yap1lan kesimidir. Daha aQ1k deyimle, iletigimin yaz1l1 basin, 
sinema, film, radya ve televizyon ile yap1imas1i1r. 

Ki tle haberle~me ara9lar1 gtinL1mUz toplumlar1nda kamuoytmun 
sagl1kl1 bir bigimcle ohqturuln:as1n1 saflamak, yaysin bir '}ekilde 
e,~itim ve killtUriine katk1da b,.1 lunG!ak, e[lence olanaK'.1n1 kitlelcre 

ula~t1rmak yoµUnden etkili olmaktad1r. 
Ki tle haberle~mesinin gok bliyUk 0e li :]me ler kaydettii\i 

eUri.i.imUzde bu ara9lar1n en onemlilerinden biri de radyodur. 

Radyo yay1nlar·1 ~ dUnyan1n her taraf1na ulaJmakta, sosyal kUl tiirlin 

geli~mesinde, dolayl1 e6itimin verilmesinde, tarafs1z habercilik
ten kaynaklanan sagl1kl1 gorU~lerin toplum katlar1nd.~ bi9imlen-

. mesinde ola[anUstU sorumluluk ve onem t~f}1mak·~adir. 
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I- RADYON~N TARiHCESi 

Giintimtizde kitleler arasindaki ileti.i;>im, kitle ileti9im araq

lari tarafindan saglanmaktadir.Bu araqlarin. en etkinlerinden biri de 

radyo.d,,r. 

"Radya.; elektrik ve elktro.manyetik alanindaki bilimsel, tek

nik geli9!n.elerin Urtinti.dtir." (l) 

Geni9 tanimiyla radya., "yayin ve bu yayini tesbit etrn.e teknJ. 

gi, yayin yapilan yerdeki konn9ma, m.ti.zik veya benzeri seslerin hasil 

ettigi ses titret;iiilllerinin, Hertz dalgaciklari da denilen, elektroman 

yetik dalgalar araciligiyla verici istasyandan al1c1ya kadar ta91nma

s1n1 ve orada tekrar dinlenebilir hale getirm.eyi ifade eder. (2) 

"iletieyim. alaninda insanliga btiytik olanaklar saglayan bu tek 

no.loji i.irtinti, Maxwell, Hert.z, Fleming, Stubblefield, De Fa:rest, Marco 

ni gibi bilim. adamlar1n1n bulm;;lariyla XIX.ytizyilin sonlariyla XX.ytiz 

yilin ba~larinda geli9ti. insan sesinin elektram.anyetik dalgalar ara

cl.ligiyla bir yard.en ba9ka bir yere iletilebilm.esi, ilet.i9im al.:ininda 

aldngu kadar insanlik tarihinde de bir a:;;amayi simgeliyordu. (}) 

1. DUNYADA ILK RADYO YAYINLARI 

"191.0'lu yillardan itiharen artik hem Avrupa'da, hem de Am.e

rika' da telsiz radya. istasyonl.ari kur11lmaya ba9land1.Bu ilk radyo is

ta.&yonlari giderek gelit.?ti ve stireklilik kazandi. Boylece radyocul ngt: 
temeli atilnu.f? oldu." (4) 

Radyalarin. geliE;;mesini saglayan nedenlerin bru;;inda, t.apl11m:l8 

(1) KOCABA~OGLTl 'l'ygur, §irket Telsizinden Devlet Radyos.nna, (TRT Once 

si Donemde RaQyonnn Tarihsel Gelisim.i ve TUrk 

Siyasai Hayati !cindeki Yeri) Ankara,1980.·S.7 

(2) TA~ER Cengiz, Radyanun Organizasyanu ve Ozerkl.igi, TRT Bas1l1 Ya

yinlar MtidUrltigU Yay1nlar1:5 Ankara,1969 s.9; 
(3) KOCABA~O~L~, A.g.e. s.7 

(4)' Bnrasi TUrkiye Radyolari, TRT Radyo Dairesi Baf?kanligi (Basilma.mJ 
Matin) s.1 
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rin haberle$me ih tiyaglar1n.1 karfi!ilayabilmek, uzaklara haber naklet
m.ek amaci gelmektedir. 

"Ancak gerek A1.manya'da, gerekse ingiltere'de ilk radyo yayin 
denemelerinin mi.izik yay1n1 f?eklinde oldugnnn gori.iyarnz. 

Nitekim. 1917 y1l1 Nayis ayinda, ALnanya'da radyonun k11rucnla
r1 olarak bilinen, Bredow ve Weissner, cephedeki askerler igin mtizik 
yay1n1 yapan bir deneme istasyomt kurarlarken; hemen ayni tarihte in
gilizler de mtizik yayini yapan deneme istasyonlari kurmaya ba1:?la.rIJ.1..E?
lard1r·." ( 5) 

"Siirekli ilk radyo vericisi ise, 2 KasJJn. 1920'de A.B •. D. 'de 
c;alll:;'!maya ha$lam1$t1r. Pittsburg'da KDKA adli bir istasyonda segim 
haberleri ile ba$layan bu yay1n1 500-2000 arasinda degi$en dinleyici 
izlemiE?tir." ( 6) 

rr .. RADYOCffrLTlG'!tN t1L¥.EM1ZDEK! GEL!s!M! 

l. Tt1RKIYE 1 DE RADYOCll'rL'!tG1fN BA§LAMASI 

1925 y1l1nda, Ankara ve istanbul'da olmak Uzere iki telsiz 
istasyonunim yapimina ba$land1. Bu telsiz istasyonlardan belirli zaman· 
larda radyo yayini yapilabilmesi amaciyla da, vericilere gerekli do
nanim eklendi. 

"Yine hu yillarda, yapilacak telsiz telefon ve radyo istas

yonlarini if?letmek Uze.re "Ttirk Telsiz Telefon Anonim. ~irketi" adiyla 
bir ortaklik kuruldt1. 6 Ocak 1926. tarihinde tescil edilen bu ortaklik, 
8 EylUl 1926 tarihli bir kararla, yapilm.akta olan telsiz istasyonlari
nin i$letme hakk,1n1 on yil stireyle tistlenmiE?ti. (7) 

(5) TA~ER, A.g.e. s.14 
. (6) AZIZ Aysel, Radyo ve Televizyonla Egitim, Ankara,1982 s.9 

(7.) Burasi TUrkiye Radyolari, (Basilmami~ Metin) s.3 
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"Ankara ve tstanbul' da 1925 yilinda yapimina ba~lanan· ve 
1927 yilinda hizmete sokulan gtic;leri 20-250 KW arasinda degif?en bu 
telsiz telgraf vericileriyle, Moskova, Berlin, New York, Viyana, Lond
ra ve Tahran gibi merkezlerle baglanti kuriilmm~tur. ( 8) 

Ttirkiye'de rayo yayinciliginJ.n vericiler yontinden alt yapi
sini olm~t11racak teknik donanim, PTT' nin elindeki be~er kilovatlik iki 
vericiydi. 

"0 yillarda, dilnyanin ttim Ulkelerindeki radyo istasyonlarinin 
sayisinin toplami 123 kadardi ve bimlarin taplam gticti 116 kilovati gee;· 
miyordu. Ti.irkiye radyolarinin taplai11 gtici.i ise ynkarida belirtil.digi gi· 
bi, yalniz on kilovatti. ( 9) 

a. TtirkiYe Radyolarinda Dtizenli Yayinlara Gecie 

Ttirkiye radyolarinda pragramli ve dtizenl.i yayinlara gegilmesi 
ancak 1927 yilinin Mayis ayi hru;;inda gerc;ekle~tirilm~tir. 

Ra.dyacnl11gun yeni yeni gel~meye ba~l.adigi yJ.llarda, ba~ka 
tilkelerde oldugn gibi Ttirkiye'de de yayin. stireleri qok sinirliydi. 
Yayinl.ar genel.likle ak~arn saatlerine sigdiriliyordu. 

Radyo.lar1m1z1n ilk yayinlarindaki anonslarda da bunn gorebi-
l.iriz. 

"Alla allo Muhterem samiin. ..... Bunasi !stanbnl Te.lsiz Telefo:
nu ••• 1200 metre Tul-u mevc;. 250 kilo-sikl. ~imdi bugtinkti ne~riyatim.J.
zin muhteviyatini arz.ediyorum. 

19 .oo sttidyo m.usiki heyetinden ~evkevza fasli, I 19, .. 30 Es.ham 
ve Tahvilat Borsasi Haberleri, I 19 .. 40 Telsiz Telefan Orkest..rasi, 
20.l.O Zahire Borsasi Haberleri, I 20.20 Telsiz Telefon Mnsiki Heyeti, 

. (8) KOCABA~OGL1', A.g.e. s.10 

(9} T"'GR'ltL Semih, Tilrkiye'de TRT Olaylari, istanbnl,1975· s.37 
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20 .. 50 Anadoln Ajansi Haberleri, I 21..00 Telsiz Telefun. Orkestrasi, 
/ 2l.30 Teganni, Matmazel Apostoldi tarafindan, I 21..45 Orkestra. 11 

(1.0) 
1•Bummla bi,rl.ikte i.ilkem.izde dtizenli radyo yayinlarinin ba~

ladigi ilk gtinlerde her ttirlti olanaklarin otesinde, gtinltik yayin su
re.Si oldnkqa nzund11. istanbnl Radyasn' nun l927 yili Temm11z ayinda, 
giin1tik yayin stiresi 360 dakika (6 saat) idi. 

Ttirkiye' de di.izenli radyo yayinlari baf?ladl.kt.an hem en sonra, 
7 saat olan gtinltik yayin stiresi toplami, bir ay sonra 6 saate, dort 
ay sonra ise Uq bu<;uk saate inmif?tir. 11 (ll) 

2. RADYONttN OZEL G!RIS!MDEN DEVLET YONETIMINE GECI.$I 

(1937 - J.940 DONEMI) 

"Ttirkiye Radyolarinin, b~langiqta TUrk Telsiz ve Telefan 
~irketi'ne verilen ~letm.e yetkisi 1937 yilinda sona erdigi z.aman., 

radyolarin yonetim.i, ayni yil kabul edilen. 3222 s.ayili Telsiz Yasasiy
la PTT'ye aktarilmii:;itir. Bu arada, tilkenin yeni ve gtic;l.ti radyo istas
ya•nlarina kavu£?turu1rnasi iqin yapilan qal.i.~malar da silrdtirtilmti~, 1.938' · 
de Ankara'da 120 kilovat gtictinde hiristasyonla, kisa dalga tiz.erinden 
di~ Ulkelere yonelik yayin yapacak, 20 kilovatlik hir istasyon hizme
te aql.lm.1~t1r." (l2) 

•tpTT yonetiminde yeni vericilerle desteklenen yayinl.ar, ol
dukqa gtiqlenmi£?, ancak program.. yontinden pek ilerleme gorti).mem.ii;;tir." 
(13) 

(10) "GUntin Iqinden" Radyo pragram1, 6.5.1..98?, TRT I 
(11..) KOCABA~OGL~, A.g.e. s.57 
(12) T"1tGRltL, A.g.e. s.40 
(13) AZ!Z, A.g.e. s.80 
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"Boylece Ttirk Radyo; tarihinde uzun yill.ar "Devlet Radyosu" 

kavrami ile d.ile getirilen ve TRT'nin kurnluf}una dek s .tirecek olan 

yeni bir donem bafiiliyord11. (14) 

3. II. DUNYA SAVASININ RADYOYA ETK!LER! VE YONETIM!N 

DEGISMES! (19:40 - l960 · DONEM!) 

111939 senesi ortalar1nda !kinci Diinya Sav~inin b~lamasi, 

radyo yay1nlar1n1n ozellik.l.e sav~ si.rasinda oynadigi onemli rol, rad

yo ,yayinlari hizmetlerinin 383? Sayili kanunla Baf}bak.anliga bagl.i, 

Matbnat Genel Mtidilrltigti'ne bagl.anm.asina yol agml.f}tir."(15) 

"l.943 ytlinda Radyo OrgUt Yasasi.nda yapl.lan degif}iklikl.e, 

Ba~bakanlik Basin Yayin Genel MtidtirltigU' ne ba:glanan radyo.lar (1943 -

1949 )', 1949 ytlindan 1958 yilina degin yine Bafiibakanliga bagli Basin 

Yayin ve Turizm Genel Mtidil.rlUgti btinyesi igin.de varl.1g1n1 stirdtirm~tilr. 

1958 yilindan 1964 yl.lina degin Basin Yayin brgiitti iginde kalan radya,. 

1958 - 1963 yillari arasinda Basin Yayin ve TuriZUl Bakanligi, 1963't.en 

sonra ise Turizm. ve Tanitma Bakanl1g1 1 nin bir alt birim.i gibi ~all.f}UU§

tir. (16) 

II.DUnya Sav~i y1llar1nda, tilkeler radyoyu bir propaganda 

araci olarak ki1llanm1~lard1r. Bu yiizden radyo programlari, savafil gerek

sini.mlerine gore yeniden dtizenlenerek, ya.yin siireleri artt1r1l~, is

tasyonlarin gUgleri ytikseltilm.~tir. 

Ayrica b11 donemde, y11rt igi yayinlarda nitelik yontinden: ge

~itli at1l1Jnlar yap1lm1~t1r. 

1951 yilindan itibaren Ttirkiye Radyolarinda reklam yayinlan

maya baf$landi. ilk reklamlar, radyonun kendi spikerleri tarafindan 

(14)' KOCABA~OGLTl, A.g.e. s.131 

(15) TA9ER, A.g.e. s.38 

(16) KOCABA90GLtt, A.g.e. s.421 



-10-

sozlti olarak yap1l1rken, daha sonra reklam saatleri ayr1ld1.Rekla~ 

i;;irketleri, sozlti, mtizikli reklam yay1n1na baf?layarak ilgi c;ekmeye 

c;al1~t1lar. 

"Bn donemin belirgin hir diger ozelligi ise, radyonun ikti

darla muhalef et arasindaki tarti~malarin vazgeqilmez bir ogesi olmas1-

d1r. Radyo oze1.likle 1954'ten sonra, o gtinkil deyimle "RejinL Meselesi"

nin ayrilmaz bir parc;as1n1 olnftnrmm~tur." (17) 

4. TURKIYE RADYOLARININ PROGRAMCILIK VE TEKNIK 
ACIDAN DEGISMES! (1960 - 1964 DONEM!) 

"27 Mayis hareketinden sonra radyolarda gortile:n "Reform" gi

riE;1 imlerinin agirlik noktasi, program tiretilmesi ve yayinin sagl1kl1 

bir biqimde stirdtirtilebilmesi ac;isindan, kimi birimlerin gorevlerini 

yeniden tanimlamak ve yeniden kimi birimler olnf?tnrmak olmu~tur. (18) 

a) Radyo Programlarinin Nitelikleri ve Yayin Saatleri 

Bu donemde sabah, ogle ve a~am yayJ..n1ndan olui:Jan gtinltik ya

yin. stiresi 12-13 saat do,laylarinda olmu~tur. Bu donemde yayin sUreleri 

ve saatleri aqisindan dikkat qeken nokta, gerek yayinin b~lama ve bi

ti~ saatlerine t.itizl.ik gosterilmesi, gerekse mtizik ve soz programla

rinin stiresi iqinde yayin1.anmas1 iqin qaba harcanmi~ o'lmas1d1r. 

Ayri.ca ozell.ikle soz programlarinin dil, anlatl.llL, sunuey, biqi.m 

vb. ac; ilardan hirtakim at1limlar gostermi~ ve radyo pragram.c11.1g1 an

layieyina daha yakl.Il uygulamalar gortilmeye bafilam1~t1r. 

Radyodan egitim. alaninda yararlanahilm.ek amac1yla, l.963 yi-

1inda ilk egitim yayinia~l. yapil.maya ba~l.andi • 

. (1.7) KOCABA~OGLit, A.g.e. s.255 
(18)' KOCABA90GL"lll', A.g.e. S.366 
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Bun11n yanisira, 1950'den itibaren radyoda yayinlanmaya ba~
layan reklam programlari, 1960tlardan sonra htiyUk hir geli9i.m, goster
mi9tir. Bu donemde, devletin radyo reklamlarindan saglad1g1 gelir, 
rnhsatiyelerden sagladl.gl. geliri a9m19tir. 

b} Radyo Tekniginde Atilim; !l Hadyolarinin Kurnlmasi 

Bu donem. ic;erisinde gosterilen en onemli gel.i~m.e . ic;in, !1 
Radyolarinin kt1rnlm.as1 diyehil.iriz. 

il Radyolarinin knrnlmasina, 1959 yilinda Bakanlar-K,,r11ln 
Karariyla ba9lanm19t1r. Bakanlar Kurnln Kararina gore, 27 ilde ktiqtik 
gtiqt.e radyo istasyonlari kurnlacakti. 

Ancak daha sonra, "3l.5.l961 giln ve 5 /1260 say1l1 kararnam.e 
i1e 27 il yerine yedi ilde istasyon knrnlmasi kabul edildi. 11 (J:.9) 

11·!1 Radyolarinin. hizmete giri9 tarihleri 9oyledir: 

Istanbul il Radyosu (2 Kilovat) EylUl 1961. 
!zmir il Radyosn (2 Kilovat) Aralik 1961 
Ankara fl Radyosi1 (2 Kilovat) Mart 1962 
Adana il Radyosu (2 Kilovat) Nisan 1962 
Antalya fl Radyosn (2 Kilovat) Haziran_ 1962 

. Gaziantep 1:1 Radyas't1 (2 Kilovat) Agnstos 1962 
Kars !l Radyosu (2 Kilovat) q11bat 1963 
Van Il Radyosu (2 Kilovat) Ekim i964 

Ttimtintin tapl.am gticU 16 kilovat.1 b·ile geqmeyen b11 sekiz verici 
istasyon, hizmete girer girmez, b1mlar1n i~letilm.esi, bundan aagl1kl1 
s.onn<1 -al-l.nmas-l.¥1.a -il-.g-ili b.ir yi.g1n sorunn hem.en -Ortaya <$l.karut1~t.1r.(20 : 

· (19) OZAKMAN Turg11t, Radyo NQtlari, Ankara,1969y S.10 
(20) T'tGRttL, A.g.e. s.47 
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III- TRT SONRASI RA'DYQiLARIMIZ 

A. 1964 - 1972 DONEMI 

1. TRT 1N!N K1JRJLV§! 

2 Ocak l.964 tarihli ve ll596 sayJ.11 Resm.1 Gazetede yay1nlan.
m1~ clan 359 say1l1 TRT Kan·unu.'...aun birinci madd..esi, TUrkiye Radya. Te

levizyon Kurumu I nu ~ oyle taniml1yor : 

Madde 1: TiirkiYe Radyo Televizyon Kurumu ad.l.yla, tilzel k~i

l.ige sahip ozerk bir kam.u iktisadi te~ebbtisti kurulm.u~tur. Kurum.un 

remzi TRT'dir. K·urum1.m merkezi Ankara'dadir. 
24 AralJ.k 1963' te kabul edilen "359 saytli yasanin. ct~l. 

l.9.61. Anayasas1•nin 1.21.. maddesine dayanmakt.ad.l.r. So20U gec;en. maddede 

Ttirkiye'deki radyo ve televiz.yon yayinlarinl.ll. tarafsiz. oz.erk bj.r- kamu 
knri11..m;nma devredilmesi ve bunun igin bir yasa c;J.karl.lmasl. on.gorill.m.ek

te idi. 196,3 yl.linda yasanin yapl.lmasina ~lanm.it;;, 1963 Ara1J.k ayinda 

yas~a..i;;~tir. YtirUrltige gir~i ise, 1 Mayis 19641 dtir. 11 (21)· 

2. TRT'NIN ORGANLARI 

359 sayili TRT Kanunu'nun 3. Maddesinde, Ttirkiye Radya. Tele
vizyon Kurum.u'nun en ytiksek karar ve yonetim organi, Yozietim Kurul11 1 dur 
denilmektedir. TRT'nin yonet.im ve karar organlarin1 inceledigi.utiz.de, 
~imlar1 gortirtiz. 

a) Yonetim Kurulu 

Yonet.iin. Kl1rulu; Genel Miidtir 9 Milli Egitim. Ba.kanligi'nca ve 
Turizui ve--Tan1t.lll.a Bakanl.l.g1 1 nin. teklif'i iizerine Bakanlar Kurulu'nca 

(21) AZ!Z, A'.g.e. s.8.0 
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sec;ilen iki htiktimet temsilcisi, Radyo ve Televizyon kanularinda ktirsil

sti bnltman Universitelerin sec;tigi elektronik t1zman1 bir ogretim Uyesi, 

Hukuk, Iktisat, Sosyal Bilirnler Faktilteleri ogret1im tiyelerinin arala

rinda sec;tikleri bir ogretirn. Uyesi, Dil, Tarih Cografya ve Gi.izel Sa

natlar Akademisi'nden ogretim gorevlilerinin sec;tigi bir temsilci, 

Kanservatuvarlarin sec;tigi bir temsilci, ayrica knrum ic;inde en az bir 

yil c;al19m1ey yonetici ve ytiksek elektrik veya elektranik in.tihendisi iki 

kii;;iden olufirnr. 

Kurum, Yonetim. K11r11lu'nun aldigi kararlar c;erc;evesinde ve o,

nnn gozetimi altinda Genel Mtidtir tarafindan yonetilir. 

bl Genel Mtidtir ve Yardl.lllcl.lari 

359 sayl.11 TRT Kanunn' mm 9 .maddesi, Genel Mtidtir ve Yard:un

cilarini ~oyle tan:unlamaktad1r: 

Genel Mtidtir, Y onetim Kur,1111' n1m, Turizm ve Tanitcaa Bakanligi' -

:na inhasi ve Bakanin teklifi Uzerine, Bakanlar Kurnln Eararna.mesiyle 

atanir. Genel Mtidtir Yardl.lllc1lar1, Genel Mtidtirtin teklifi tizerine Yo
netim Kur1.1ln karariyla atanirlar.Gorevlerinden uzakla~t1rilmalar1 da 

ayn1 nsltle gore ol nr. 

c) Danisma Knrnllari 

Yonetim K~1r11ll1, radyo ve televizyon hizmetleriyle il.gili ko

nularda,, dani~mak tizere knrnllar k11rabilir. 

Her .radyo. dinleme holgesi iqin, mahalli ihtiyaqlarin tesbit. 

edilm.esin.i ve kareyilarunasini kolayla:;:itirmak tiz.ere, ma.halli bolge da

Ill.f?ma kur,.,Jlcir:i. knrmaya Genel Mtidtir yetkilidir. Bolge Radyo MtidUrti, 

b.u k11ri1llara ka til ir. 
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d) SiYasi Yayinlar Hake1n. Knrul.p 

359 sayili TR'] Kanunn 'nun 12.maddesi, bu kurulu ~ oyle tanim

lamaktadir: 

Siyasi Yayinlar Hakem Kurulu, Ankara Universitesi Siyasal Bil

giler ve Hukuk Faktil telerinin. Anayasa Hukuku, insan Haklari, Siy~et. 

Ilmi ve Siyasi Sosyoloji ktirsti ve enstittile:rinde ~al~an. en kidaml.1 

iki ogretim. Uyesi ile ayni faktiltelerin !.dare Hnkuku ve Kam.u !d.aresi 

ktirsti ve enstittilerinde ~al~an en kidemli bir ogretim Uyesinden kuru

lud1Jr. Bu ktirstilerin diger ogretim. Uyeleri, bu fikra uyarinca ve kidem 

s1ras1yla yedek Uyelik yaparlar. 

3. TRT !LE B!RLIKTE RADYONll'N TEKNIK ACIDAN GEL!SiMi 

TtirkiYe Radyo Televizyon Kurumu,: eski radyo yonet.icilerinden 

l Mayis 1964 tarihinde, tam 13 radya verici ist.asyonu devralm1~t1. 
Eski yonetimden alinan bn istasyonlarin tilin.tin.tin toplam gUcU 527 kilo

vatti. (22) 

1964' e kadar ula.fil.labilen 527. kilovatll.k gti<; to.plamina karfii,. 

TRT kurulduktan sonra 4 yl..l igi.DJde radyolarin gtic; toplaminda % l.00 

bir art~ olmufitur. 
TRT' nin ki1rul u~un.dan, l.9.68 yilina kadar toplam yayin gticti, 

a~agidaki ~ekilde artuu.~tir. 

1- 527.6 Kw. (l.964'te devredilen gtir; taplam.1). 

2- + 1.00 Kw. (Erzur11m O.D. l.5.1967)i 

3- + 100 ::Kw. (!zm1r o.n. 22.8.1967) 

4- + 300 Kw. (<;·uk11rova O.D. 3.3.1968) 

5- + l Kw. (Diyarbakir K .. JD;. 3.3.1968.l 

6-· + 0.3 Kw. (III.Program Ankara <;.K.D·. 3.3.1968) 

?- - 0.3 Kw. (!skenderun TMO vericisi terk edildi. 2.3.l.968) 

8- - 0.3 Kw. (D1Yarbak1r TMQ, vericisi terk edildi. 2.J.l.968. 

TOPLAM: 1.027.3 Kw. (23); 

(22) T~GR"L, A.g.e. s.60 
(23) OZAKMAN, A.g.e. s.14 
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Bu· donemde radyolarimizin verici istasyanlari ve gtiqleri 

~oyledir: 

!stasyonlar 

Merkez Radyolari 
Ankara 'lfrznn Dalga 

BOLGE RADYOLARI 

Istanbul 
Q'uknrova 
!zmir 
Erz.nrnm 
Diyarbaki.r 

IL RADYOLARI 

Adana 
Gaziantep 
Antalya 
Kars 
Van 
Erzurnm 
izmir 
:tstanb1Jl 

Ankara 

Di GERL ER I 

Ankara II 
Ankara III 

3 

2 

l 

1. 
l 

1. 

l. 

1. 
l 

l 

l 

l 

l 

1 

1 

1. 

l. 

GUcleri (KW) 

240 

1.50 
300 
1.00 
100 

300 

2 

2. 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

0,250 
(24) 

(24)' KOKSAL A. Ulker, TRT Ki1r11mn'nun Ekonornik, KUlttirel ve 'ro.pl11msal 

Kalkinmamizdaki RolU, Ankara, 197.0. s.46 
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4. D'ffr DON.EMDE YAYINCILIK VE YAYIN SURELER! 

TRT eldeki s1n1rl.1 olanaklara ragmen, ilk i~ olarak radyala
rin yayin saat1erini arttirmakla i~e b~lam1~t1r. 1964'te ttirn. radyo
larin gtinltik yay1n stiresi,topl.am. 1.28. saat iken, bu stire l.966'da l.?l. 
saate, 1968'de 193 ve l969'da 226 saate yUkseltilmif?t.ir. Bir gtin i
c;inde eskiden kesintili yayin yapan radyolarin. yayinlari, tam gtine 

q1kart1lm1~, kesintiler kald1r1lm1~t1r. Daha da onernlisi TRT'nin Ku
rnlmasiyla birlikte, radyolarimiz artik anlamsiz bir m.tizik kutnsu ol
maktan k11rtar1lm1f?, soz ve haberler, haber programlari geli~tirilrD..~ 
ve radyolarimiz TRT doneminde b~la.m.ak ilzere gerqek bir"Tti.rkiye Rad
yolar1" niteligini kazanm~tir. 

nBu doneme programc1l1k aq1s1ndan bak1.ld1g1nda, elde edilen 
bID?ar1l1 sonuc;lara kari;;1lik, ii;;letmecilik agisindan ayn.i hai;;arili 
som1glar, ~e~itli nedenlerle saglanam.am.i.'?tir. 

Hizm.ete sokulan yeni radya istasyonlarinin :LJ}letilmesi,. es
neklikten h~li yoksun, hayli kati bir "Merkeziyetc;ilikn anlay1~1ndan 
kurtar1lamam1~t1r." (25) 

5. PERSONEL!N D'lfl'RltMTJ 

TRT ile birlikte o gtine kadar spiker ve t..eknisyen ikilis.iyle 
ytirtittilen yayin, TRT ile birlikte, sinavla alinan pradtiktorlerin de 
kat1lmas1yla, prodtiktor, spiker, teknisyen Uc;ltisU ile stirdtirtilmeye 
hafiJlandi. Prodtiktor arafiJt1rmas1yla, kaleme almasiyla, prodtiksiyomlyla, 
bi1gtin radyolarda hep dinlemekte oldug11m.uz soz ve milzik programlarini 
ortaya ~l.karan ki~i olarak mesleki anlamda yayinc1.l1gim1zda yerini 
al.di. 

(2.5) ~GR1fL, A.g.e. s.64 



-17-

Personelin egitimi, bilgilendirilmesi konularina agirlik ve

rilerek yi,rtd19inda qe:;iitli burslara kat1lmalar1 saglandi. 

IV- 1972'DEN GUNUMUZE RADYOLARIMIZ 

A- TRT Yasasinda Yapilan Degisiklik 

1972 yilinda 359 sayili TRT Kanunu'nun bazi maddeleri degi$

tirilerek, c;ef;!itli ek ve geqici ra.addeler eklendi. 

8 1·1art 1972 tarihli ve 14122 sayili Resmi Gazete' de yayinla

nan 29.2.1972 tarih ve 1568 sayili yasayla, 359 say1li TRT Kannn,,•nim 

~n maddeleri degi9tirilmi~tir. 

Madde l: TUrkiye Radya Televizyan Kur"timn adiyla, 

tarafsi:z. bir kam.n tUzel kisisi kurulm.ustur. 

Kurilin.nn kisa ad1 TRT'' dir .Merkezi Ankara' dadir. 

Bilindigi· gibi 2.4 Aralik. 1963 tarihinde kab.111 edilen 359 sa

yili TRT Kannnu, TRT'yi "TUzel kisilige sahip ozerk bir kamu iktisadi 

tesebhtisti '~ olarak tanimliyordu. 

TRT, 1972 y1l1nda l.56a sayili yasayla ozerk olm.akt.an cl.kar1l

.1J1J..9, tarafsiz bir kamu ttizel ki~iligi haline getirilmi.9t.ir. 

Bn yasayla kurmn.un o.rganlarinda da deg19iklikler yapilml.§, 

yenileri eklenmi~tir. TRT'nin organlarini kisaca ozetlersek; 

a) Yonetim Kurulu 

b) Genel Mtidtir 

c) Ka.ordinasyon K11ruln 

d)· TRT Segim K1:iriil11 

e) Genel Dan~ma Kurulu 

f-) Siyasi Yayinlar Hakem Knrulu 
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a) Yonetim Kur11l11 

Y onetim K,,rnl ,, ; Genel MUdtir, Bakanlar Knrnl,, Kararnamesiyle 

atanacak tic; tiye, Universitelerin Huknk, Ekonomi veya Siyasal Bilim 

Faktiltelerinden, Elektronik veya Elektrik Faktiltelerinden, Ttirk Dili 

Edebiyati ve Tarihi Faktiltesinden hirer ogretim gorevlisi, Devlet ve 

Belediye Konservatuvarlarindan birer temsilci, t;eE?itl.i m.eslek knru

l11f?larinm ve sendikalarin ortak o.l.arak seqtigi temsilcilerden ve sari 

basin kart1 sahibi basin m.ensuplarindan TRT Sec;im Kurulnnnn sec;tigi 

iki tiyeden al mrnr. 

b) Genel Mtidtir ve Yardl.lllcilari 

Gen el Mtidti.r, Bakanlar Kurnl 11 Kararnamesiyle atanir. Kuri'm, 

Genel Mtidtir tarafindan temsil olnnur ve yonetilir. 

Yeni yasanin ikinci ek maddesinde belirtilen bu kur11l1m go

revi, Genel Mtidtire yardimci almaktir. Kurulun kur1Jlui;i tarzi ve gorevi 

yonetmel.iklerle belirlenecektir-. 

d) TRT Secim Knrulu 

TRT Segim. Kurulu, tiniversite rektorleri arasindan Cnm:hnrb~

kani 1 nca seqilecek dort.. rektor ile Mill.i Gilvenlik Knruln Genel Sekre

ter1.erinden kurnludur. 

e) Genel Danisma Kur11l u 

Genel Dan1.fi!ma Knrtil n' nnn gorevi, Ttirkiye Radyo Televizyon 

Kurumunnn radyo ve tel.evizyon yay,1n1.a:r1 hakkinda kamuoy.11nun dilfi!Unce 
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ve dileklerini tesbit etmek ve sonuc;larini TRT Yonetim Kurulnn·a 

b.ildirmektir. 

f.) Si.Yasi Yayin.lar Hakem K11rulu 

Bu kuruli.m gorevleri ve nit.elikleri degi9tirilmeyerek 1.964' -
deki ~ekliyle kaldi. 

B. RADYO PROGRAMCILIGI VE TEKN!GiNDEK! GELISMELER 

1974 y1l1ndan sanra radyoda yeni oir sisteme geqilrni9, gerek 

pragram.ci.lik anlay1~1 gerekse radyon11n teknik olanaklarinda btiytik a-:o~ a

mal.ar yap1lm.19t1r. 

Radyo program.c1l1g1nda "11..kel.erle Yonetirn" yontemi beuimsen

mi-$ TRT'nin yasalar ve yonetmelikl.erce belirlenen ilkelerinin gerqek

le-$tirilmesine yonelinm.i9t.ir. Bnnnnla birlikte radyada teknik aqi.dan 

da gelf9meler olam~ ve Ttirkiye Radyolar1nda TRT-I, TRT-2, T.h'T-3 pos

talari. knri1lmu~ti1r. 

1. !LKELERLE YONET!M 

1975 yayin pragrami.nda, TRT'nin degi9en yonetimiyle birlikte 

radyo programlar:r. da yeni bir biqim. kazandi. Yeni yoneti.Ul "Il.kelerle 

Yonetim" yonte.m.ini izleyerek TRT'nin varola.n. ilke ve ama;larini ger
qekle9tirme ~ali~malarina ba9lad1. 

Bir kitl.e ktil ttirti arac1 Oilall radyon,,n, sanat, egitim,. ktilttir, 

tdlim..-teknik, spar ve eglen.ce ka.nusnnd.a daha ~levsel. olmasi arnaqlan-
11 

di. Bu da.grnl.t uda gerq ekl e~ t irilen ny g11lamalar ~ unlar oldu: 

- Yayinlarin yeni b.ir anlay~la yeni b.af;!tan di.izenlemnesi. 
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- TRT-T diye adlandirilan ve genel km~ak programlarindan 
aln1?an bir 9ebeke yay1n1n1n baf?lat1lmas1. 

- TRT-II diye adlandirilan bir egitim ve kUlttir yay1n1n1n 
o1119tnr11lmas11 

- TRT-III diye adlandirJ.l.an, kal.iteli milzik yayininin dtizen-
lenmesi. 

- 24 saat stirekli yayin; gece yarisindan sabah saat 05.oo•e 
kadar gece yarisi ku9ag1. 

- Kn9ak pro.gramlari. 
- Dogr11dan yayina geq~. 
- Bolgesel radya,cnlngnn geli9tirilmesi. 
- Bal., ayrint1l1 ve stirekli haher ve tart.19ma pragramlari. 
- Saat h.39l. k1.Sa haberler. 
- Dinleyici ile dogrudan ili9ki ve diyal.og kur111.mas1. 
- Taplam yayin stiresinin bir. yil i<;inde 226 saatten 440 saatE 

' ' 

egitim yay1nl.ar1n1n 38 saatten 141 saate, ktiltilr yayinlarinin 6 sa-
atten 34 saate, eglence programlarinin hir oaatten sekiz buq11k saate 
<; 1kart1lmas1 .. " ( 26) 

2. ORTAK YAYINA GEC!S (SEBEKE YAYINI) 

19?4 yilinda Ankara' da 1.200 kil.ovatlik btiyUk radyo vericisi. 
hizm.ete aq1lrn19, bir huquk ay sonra da Mudanya'daki 1200 kilovatlik 
verici hizmete gir~ti. 

Bu yeni istasyonlarin aqil.:nasiyla birlikte radyalarin ya
yin a1ani geni9ledi ve gilql.il vericilerle daha gen~ bolgelere yayin 
yapma olanagi el.de edildi. 

(26) TOP'lt'Z H1fz1, "TUrk Radyoculngnnda Eyl.iil 1974-0cak 1.975 devrimi 

TRT-I, TRT-II, TRT-III"Anadoln Universitesi Aqik 
Ogretim Faktiltesi, Radyo ve Televizyon Tarihi Ders 
Notlari, 1984-1985 (Qogaltilmi~ Matin) 
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Boylece sebeke yayini ya da ortak yayin denen dtizene geqi

l.iyord11. Gtiql ti hir · merkezdlen yayinlanan bazi programlari bolge ve 

il. radyolari aninda kendi bolgelerinde yayinlam.a gUc:tine kavu~m111?la~ 

dir. 
t;,ebeke yayina gec;ilmeden once, radyo yayinlari Merkez, Bol

ge ve Il yayinlari olarak yapiliyordu. Yurt c;apinda yayinlanan prog

ramlar genelde Ankara, istanb11l ve. Izmir radyolarinda hazirlaniyor 

ve band olarak bolge ve il radyolarina gonderiliyordu. Da.ha sonra 

ayni prograrnlar sira ile btittin radyo.larda yayinlaniyordv. Eolge rad

yolarinin ilretim gticil c;ok sinirliydi. 11 radyolarinin ise program a-.. 
retm.eleri hie; soz konusn degildi. 

1 Eyltil 1974' de TRT-I kurulup da "Ortak yayina gec;ildigin.

de ise ortak yayl.nin gtinltik stiresi ic;inde bol.gesel yayin yapi1acagi 

zaman. radyalar ortak yayindan ayri1arak, ozel pra.gram1.arini ve hol

gesel reklamlari yayin11yorlard1. Sanra yine ortak yayina kat11.1ya,r

l.ard1." ( 27) 

a) Ortak Yayindan Ilagan Sorunlar 

TRT'nin daha geni~ bolgelere ayni anda yayin yapabilmek a

mac:iyla ba~latt1g1 ortak yayin (~eheke diizeni) sistemi beraberinde 

b.irc;ok sorunlari da getirdi. B11n1.ardan..baz1lar1 ~unlard1r: 

"1.- ~eheke dtizeni yay1nc1l1k, program. prodiiktorlerinin es

kiye kiyasla daha c;ok sayida program. haz1rlam.alarin1; teknisyenler:icn 

daha uzun stireler gorev b~inda kalm.alarini gerektirmili'tir. Boy1.e oJ1-

du·gn halde, radyol.ara ne pra.gramc1, ne de teknisyen olarak yeni ele

rnanJLar al.1nmas1 yoluna gidilmemif}tir. 

2- TRT, kisa zamanda yeni verici istasyanlar kurmayi ba

fia~sa da, yQg11n olarak prQgram Uretilen Ankara, !stanb.:ul ve !zm:ir 
' ·, ·~ 

. gihi radyolardaki sttidyolarin t.eknik olanaklarini gen~letemem.i~tir. 

(27) TOP'l'il'Z, A.g.e. s.4 
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Bn sti.idyolara yenileri eklenemedigi gibi bunlarin teknik donatirnla

ri da kolay kolay yenileri ile degi9tirilemem.if?tir. Bu nedenle Prog

ramci yapimci ve teknisyenleri s1n1r11 sayidaki stlidyalarin kapila

rinda nobet bekleyerek qalieyma olanagi b.ulabilm.if?lmrdir. 

3- Koardinasyon bozuklnklari, bir mi.izik p<;irqasinin ayni fi!0-

bekede gi.inde birkaq kez qal1nmas1na yol aqm.1$t1r. 

4- Ozellikle, TRT-I Program 9ehekesinde m.tizik seqimine hiq 

ozen gosterilm.emi$tir. (28) 

3. RADYO PROGRAMCILIGINDA YENI ARAYLSLAR: 

K"'SAK PROGRAMLARI 

Ilkelerle Yonetim.' in ilk ny gl1lamas1ni k119ak pragramlari o

lm;Jtnrdn .Km~ak pragramlarinin amaci, hem egitm.ek, hem de eglendirrn.Eik

ti. 

Yay1nlarda her ttir.mUzige yer verilerek, pragramlarin hem 

btiytik bir kitle tarafindan.. dinlenmesi saglandi, hem de mtizik; soztin 

agir1.1gin1 hafifletici, izlem.eyi kolaylWit1r1c1 bir unst1r alarak k1jll..

lan1ld1. 

"Ayrica gi.incel sarunlar. ku$ak pragramlarinda ,,zmanlarina 

danl.fi!l.lmakta, herkesin her zemen merak ett.igi sorular ctevaplanmak

taY. d:a... " ( 29 ) 
1974 yilinda yayinlanmaya ba9layan ku9ak pragram.l.ar1n1n a. 

y1llardaki amaglari kisaca boyleydi. K11fi!ak pragramlari gtintimilze gelin

ceye kadar qeEJit.li gel.i~m.eler gosterdi. 

(28) T~GR~L, A.g.e. s.95 
(29) CEM fsmail, TRT'de 500 giin, Istanbul,1.976, s.73 
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Pragramlarda yeni amac;lar, ilkeler olui;iti1ruld11. 1.987 TRT Ya -

pim. ve ltygnlama Talimatinda kneyak pragramlarinin amactlari eyoyle aqik

lanmaktadiri 

TRT-I'de yayina girecek ortak ve bo1gesel ku$ak programla

rin topl11m11n degi9ik kesimlerinde yaf?ayan dinleyicileri yonelik bil

gi ve aqiklam.alarl.a ilgi c;ekici ve canll. mtizik parc;alari ile alu$tn

rnlmasi; programlardaki kof?elerde kisa 11ygulanabilir, yarara yonel.:Jlk 

a<1l.klamalara yer veril111esi,, insanlarin ve toplnmnn gtinltik ya$aYl.$l.n

dan sec;ilerek kont1 ve geli9melerin prograrala9tir1lmas1; radyonnn, 

program1n ve program. s1mnc11stmnn dinleyici i<;in gtivenilir, b.ilgi ali

nabilecek hirer unsur haline getirilmesi; s1m119lar1n canli,yayina gi:

recek mtizik parqalarinin dinleyicinin yayin saati iqin b.ekledikleriy-

1.e nynmlu, pragramlarda yer alacak roportajlarin dinamik ve akici ol.
masi saglanacaktir. 

"Knf!}ak programJ.arinda ilk ,,ygi1lamar "Sabahtan Sabaha", "Ka

din Dtinyasi" ve "Eve D'<:>nerken"di. "Sabahtan Sabaha"yi izleyenler, 

o gi.ine dek rastlamad1klar1 olc;tide sicak, qekici ve degi9ik bir ya

yinla baeybaeya bulunduklar1n1 hemen farkettiler."(30) 

Knfi!ak programl.arinin ilk nyg11la11alar1 daha onceden handa a

linarak yayinlanmiyor, denet.imden ge11irilmiyordu. "Sabaht.an Sabaha prog

rami bir ku~ak programiydi, ~ebeke yayini ile o saatlerde radyolar 

birbirine baglaniyor ve TRT-I btitUn yurtta bu programi yayinliyordn. 

Pragramda c;eeyitli roportajlara, gtincel hab.erlere, degi9ik milziklere 

ve dinleyici isteklerine yer veriliyordu.HaJ.kla dogrudan ili~ki sag
lanmi~ oluyordu. (31) 

(30) GEM, A.g.e. s.74 
' ( 31.) TOP'tZ, A.g.e. S .5 
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"!kinci ve U9Uncti ku~ak programlari olan 'Kadin Dtinyasi' 
ve 'Eve Donerken', ayni ba~ariyla yayin ya~amlarini ba9latt1lar. 
B~ iki programda, egitsel uns~rlar daha btiyilk onem ta91maktayd1."(32) 

Geceyarisi kQ9ag1 da bu donemin onemli bir yeniligi idi. 
Boylece radyolarin gtinlilk yayin silresi, 19 saatten 24 saate 91kar
t1lm1§t1. GUnUn Ortasi, adli diger bir program da, egitici ve ogreti
ci bir magazin ttirti olarak yayinlaniyordu. 

1974'den gtintimtize degin ku§ak programlari 9e9itli isimler 
altinda fakat birbirine benzer ama9lar dogrultusunda yayinini stir
dtirdti. Radyolarimizda bugtine kadar. yayinlanan ku~ak programlarinin 
amaci; genel dinleyici kesimine yayin saatinin ozelliklerini de 
dikkate alarak, ~e~itli sosyal, kUlttirel, teknoloji, sprotif olay
larla ilgili bilgi, a91klama ve roportajlarin gtinltik hayata yararli 
olacak bilgilerin verilmesi ve mtizikle bunlarin daha izlenebilir 
hale getirilmesidir. 

Ku~ak programlarinda soz boltimlerinin sUresinin 3-4 daki
kayi a§mamasina dikkat edilir. 

Ku§ak programlarina getirilen yeni yakla§imla, "1988 y1l1-
n1n dordtincti yayin donemini kapsayan 30 Eyltil - 31 ~ralik 1988 ta
rihleri arasinda, Radyo-I'de yayinlanmakta bulu.nan "GUntin !c;inden", 
"Ogle Uzeri", "Cgleden Sonra" ku.9aklar1 kaldirilarak yerlerine 
"Sabah", 11 ng1e 11 ve "Ak~am" k~~aklari konulacaktir.". (33) 

DordilncU yayin donerninde yay1nlanacag1 gazetelerde ilan 
edilen ve yu.karida belirttigim, ·•Sabah", "Ogle" ve ''Ak§am" ku§akla
ri "Bugtin", "GUnU Ya~arken", "18'den 20'ye" ad1 altinda ve canli 
olarak yeni donemde yayinlanmaya ba§landi. 

Ku§ak programlarinin gtinlilk yayin 19erisindeki silr&leri 
gittlk9e artmaktadir. Ornegin: 1984 yilinda kufilak programlarinin 
toplam yayin sUresi, gUnltik yayin i~inde 330 dak. iken 1988 y1l1n1n 

(32) CEM, A.g.e. S.76 
(33) Cumhuriyet Gazetesi, 5.8.1988 
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dordtincti yayin doneminde kui;;ak programlarinin toplam. yayin stiresi, 

520 dakika olmu9tur. Bu da yaklaf}l.k Uq saat on dakikalik bir art1ey 

demektir. 

4. RADYOLARIN TEKN!K ACIDAN GEL!SIMI 

n1974 ,yili on.cesinde 2900 KW olan. radyo gUc; kapasiteai, yeni 

projelerin gerc;ekle9t.irilmesiyle, 4100 KW'a ulai;;mii;;tir. Yen± radyo

larl.m.1.zin yayin gilcil, 1974 y1l1nda, % 45 oraninda artmii;; olmaktadir." 

(34) 
1975 yJ.linda Tilrkiye Radyolari yayin. sistet?Linde onernli sa-

yilabilecek degii;;iklikler yapJ.ldi. TRT-I, TRT-II, TRT-III postalari 

kurnld11. 

a) TRT-I 

l Eyltil 1.974 yilinda kurnlan TRT-I, genelde kni;;ak pragramla

rI.ndan olu~an hir $ebeke yayin.ini gerqekle$tiriyordu. 

"9eE?itli radyolarin ortak yay:u11ndan olu$an TRT-I' in gorev
leri; Tilrk topl.um·nna dogru, tarafsiz ve c;ahuk haher vermek, gen~ 

dinleyici kitlel.erini aydinlatmak, egitmek ve bi1 gorevleri yaparken de 

dinleyiciyi egl.endirmek amaciyl.a 24 saat yayin. yapm.ak ••• " QJ.arak he

lirlenm.i~ti. (35) 
Ayrica orgUn. egitime yardimci olmak, . topl.mnsal ve eko.nomik 

kalkJ.nmaya katkida bnlnnmak da TRT-I' in gorevlerindendi •. 

TRT-I Postasi ~agidaki radyolarimizl.Il o.rtak yayinindan aJ.u9-
m.ak.tadir: 

. (34) CEM, A.g.e. s.94 
(35) AZIZ, A.g.e. s.86 



RADYO ADI 
Ankara 
!stanbul 
!zmir 
Antalya 
Diyarbakir 
Erzurum 
Qukurova 
Trabzon 
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DALGA BOYU 
Uzun Dalga 
Orta valga 
Orta Dalga 
urta Dalga 
Orta Dalga 
Uzun lJalga 
Orta Dalga 
Orta Dalga 

METRE 
1500 

295 
3~4 

337 
282 

1224 
476 
314 

FREKANS 
2UO KHz 

lul7 KHz 
927 KHz 
891 KHz 

1062 KHz 
·245 KHz 

630 KHz 
954 KHz. 

VER!C! GtJ'Ctt 
120 KW 

1200 KW 
200 KW 
600 KW 
300 KW 
2UO KW 
300 KW 

300 KW (36 ) 

Radyo-l'in vericileri ise yukarida yazili clan radyo
larla birlikte vunlardan olu§ur: 

. 
!STASYONU~ ADI VER!UI GUCU YAYIN BAND! YAYIN FRgKAl'fSI DALGA BOYU 

D•nizli 
Gaziantep 
Malatya 

600 
600 
600 

Orta va lga 
Orta Dalga 
Orta Dalga 

?58 

765 
594 

538 
392 

505 (37) 

Radyo-l'in toplam yayin gticti 5020 Kw'tir. Ankara Radyosu. 
Uzun Dalga'dan, digerleri ise Orta Dalga'dan yayin yapmaktadir. 

Radyo-l'in yay1n1ni; ku§ak programlari, haberler ve ~·
§itli mtizik programlari olu§turur. Sabah 05.00'te ba§layan yayin, 
gece 01.00'e kadar stirmekte,gece 01.00'den sonra 05.00'e kadar 
gece yayini devam etmektedir. Boylece gUnUn 24 saati Radyo-1 
yayin yapmaktadir. 

· (36) TRT uenel xayin xonetmeligi, Yil: 1985, S.1 
t3'/) TRT Program Dergisi, Yil: 23, Sayi: 4}3, l Nisan 1988- 28 Nisan 

1988, S.6 
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b) TRT-II 

" 1 Ocak 19'(5 y1li.nda yay1na ba§layan TRT-II, gerQek 
anlamiyla "Killtilr• yay1n1 yapacak, fakat bunu yaygin bir kitlenin 
sevip benimseyecegi bir ~ergevede gerQekle§tirecekti. Ayrica rad-
yo haberciligini Tilrkiye'de rastlanmadik bir dilzeye ~ikaracak, ha
berleri, biltiln ayr1nt1lar1yla, yorum ve tart1§mas1yla verecekti." (38) 

Egitim, kUltUr, sanat ve haber alanlarinda yayin yapan 
TRT II, sabah saat 8.00'den, gece 24.00'• kadar 16 saatlik bir 
programla yayina ba§lad1. 

TRT II'de haberler, TRT I'dekinden daha geni§ yer aliyordy. 
Sabahlari "Haberlerin !ginden", 6gl•yin "Haberler Geli§iyor" adl1 

yarim§ar saatlik programlar oluetnruldu. Ak§am 20.30'da gilniln biltiin 
ha berlerini en geni§ 9ekilde veren ''Bugiin" adli bir saatlik haber 
program1 yay1nlandi. 

TRT II yayininda her§eyden once edebiyat ve sanat konula
rina ag1rl1k verildi. Bu konuda hazirlanan programlar; DUnya Edebi
yati, GykUlerden Se~meler, ~rnekleriyle Ttirk ~debiyati, Dilimiz, 
DUnya Mizahindan SeQmeler, Her Hafta Bir Ozan, Kitaplar ve Diletin
celer, Sanat DUnyasi, Sanat Dergisi, Sineman1n {jykUsti, KUltilr 
Kaynagimiz vb. di~. 

Ayrica gtineel toplu111 sorunlarinin tarti§ild1~1, Topl umsal 
Sorunlar, Ekonomi Diinyae1, Ev Ekonomisi, Toplumsal !li§kiler, Qev
remiz. Emeklileri konu alan; BUytiklerimiz yay1na ba~ladi. 

Tarihsel konularda; Kahramanlar.imiz, !slam Dil§UnUrleri, 
' 

tki Sava§in Perde Arkasi, Ya~anan Tarih · . adll. programlar yayin-
lanmaya baeladi. 

Qocugun egitimine bilyUk onem verildi. Qocuk bekleyen 
annelerin soru.nlariyla ve Qocugun sagl1kl.i biQimd~ do~bilmesiyle 
ilgili olarak "Hayata Dogru" adli 30 dakikalik bir program ba§la-

(38) CEM, A.g.e. S.79 
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tildi. Ayrica "Ya§amin !lk Yili" ve Qocugun ilkokul oncesinin 
sorunlarini i~leyen "Bir Qocuk Bilyilyor" adli programda 9ocugun 
egitimi ile ilgili ornek yay1nlard1. 

Bir Haftalik yayin programi iQinde, hemen hergiln bir 90-
0.uk programi yapiliyordu. "Qocugun Gozilyle Bilyilkler" dogrudan 
dograya anne ve babanin ele§tirisi niteligindeydi. Qocugun kiiltilril 
ve egitimine yonelik olarak da "Qocugun Dilnyasi" adli program 
yayinlaniyordu. 

Her hafta ogretmenlere, iki giln, iki ayri program vardi. 
Bunlardan biri ilkokul ogretmenlerinin sorunlarina, ikincisi orta 
ve lise ogretmenlerinin sorunlarina donilktil. Bu programlar II .sorun-
lari ve dil~Unceleri, onlarin,asil sahiplerinin agzindan ve dogrudan 
nakletmek ilkesi,. dogrul tusunda hazirla·niyordu. 

"C5gretmenle Baf}bai;ia" ismini ta§iyan bu·yayindan baeka, 
"Mektupla 5gretim" ve "Qenc;lik" isimli programlarda da egitim sorun
lari if}leniyordu. 

TRT II'de milzik programlari seQkin ve ciddi orneklerden 
olu§turuldu. Ayrica milzik tek ba§J.na ele alinmiyordu. <;ogu programda 
bir parcasi oldugu toplumsal ve tarihsel zaman kesitinin iQinde, 
kendini oluf}turan nedenler ve ko§ullarla birlikte sunuluyordu. 

TRT II postasi Ankara Yzun Dalga ve !stanbul Orta Dalga'dan 
yayin yapan iki radyomuzun ortak yayinindan olu§ur. 

TRT II 'nin vericileri v·µnlardir: 

iSTASYONUN ADI VER!C ! GttCtt YAYIN BAND! FREKANSI DALGA BOYU 

Ankara l..Polatli) 1~00 Uzun Dalga 182 1667 
.Ajri 1000 Uzun Dalga 162 1852 
!stanbul (tJ'mraniye) l~O Orta Dalga 702 427 
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TRT-II FM Vericileri 

!STASYONUN ADI QALI§MA FREKANSI VER!C! GtlCtl 

!zmir 94.7 MHz 30 KW 
Qanakkale 89.5 MHz }Q KW 
Mugla 88.8 MH~ 30 KW (39) 

TRT II'nin toplam yayin gUcU 2440 Kw'tir. HergUn 07.00-01.00 

saatleri arasinda yayin yapmaktadir. Ana haber bUltenlerini TRT~I ile 
ortak yayinlamaktadir. 

Her alanda bilgisini, gorgilsUnU, kUltUrUnU geni§letmek iste
yen topluluklara hizmet etmek i9in, kisacasi bir Qe§it "Halk tlniver
sitesi" olma amaciyla kurulan TRT II, bu i§levini son yillarda ye
rine getirebiliyor mu? Buna Ulkemizdeki radyo yayincil~ginin son 
durumunu incelerken deginecegim. 

~) TRT - III 

TRT III, dinleyicinin mUzik alaninda· e~itilmesine, mUzik 
zevki ve kUltUriinUn geli§tirilmesine yardimci olmak amaciyla 
1 Ocak 1975'te yayina ba~ladi. 

TRT III mUzik kalitesi 9ok iyi clan FM-UKW kanalindan yayin-
1 

laniyor ve bu yayinlarda sea dalgalari atmosferin parazitlerinden 
etkilenmedikleri i9in mUzik programlari 9ok net ve ayrintili olarak 
izlenilebiliyordu. 

!stanbul'da FM bandindan 10 Kw gUcUnde yapilan yayin ara
zinin de uygun olmasi nedeniyle 9ok geni§ bir alani kapsiyordu. 
Ankara FM vericisinin yayin alani ise sadece il merkeziydi. 

(39) TRT Program Dergisi, Yil: 23 Sayi: 433, 1 Nisan-28 Nisan 1988 
S.35 
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"FM bandi btitUn radyolarda bulunmadigi i~in Ankara, 
!stanbul ve !zmir'de Orta Dalga Uzerinden yayin yapan iki§er KW'lik 
vericilerde §ebekeye baglandi ve boylece TRT III'Un alani geni~le
tilmi§ oldu." {40) 

Yayin M~rkezi Ankara olan TRT-III'Un 49 tane FM vericisi 
vardir. Toplam yayin gUcU 2140 K~'tir. 

TRT III FM vericileri §unlardir: 

!STASYONUN ADI QALI~MA FREKANSI VER!C! GUCfJ 
~ERP-KW~ 

!zmir 88.0 30 
!stanbul 88.2 30 
Eski§ehir 94.4 30 
Ankara· 91.2 30 
Edirne 91.0 30 
Bursa 97.6 30 
Adana 89.2 30 
Gaziantep 95.2 30 
Denizli 90.0 30 
Konya 90.8 30 
Aydin-Mugla 96.6 30 
Antalya 91~6 30 
Qanakkale 97.0 30 
Sivas 90.4 30 
Isparta-Burdur 99.2 30 
Zonguldak 99.2 30 
Ordu-Giresun 97.6 30 
Trabzon 92.0 3.0 

(40) TOPJZ, A.g.e. S.6 
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!STASYONUN ADI QALISMA FREKANSI VER!Ct GttCtt 

Kayser! 99.2 30 
!zmit 93.6 30 
Amasya 99.6 30 
Samsun 90.8 30 
Van 92.8 30 
Diyarbakir 88.4 30 
Elazi~-Malatya 89.6 30 
AgrJ. 95.2 30 
Erz in can 91.2 30 
Erzurum 96.8 - 30 
Ka rs 91.3 30 
Silifke 94.4 30 
Kastamonu 90.0 30 
Kir§ehir 98.8 30 
Ak§ehir 92.4 30 
Bingol-Mu§ 90.2 30 
Hatay 88.0 5 
Artvin 88.4 5 
Bitlis 90.6 5 
Hakkari 90.0 5 
ijzalp 97.6 '5 
Elbistan 94.0 30 
Ayvalik 95.4 5 
Ku~adasi 93.5 5 
Marmaris 95.0 '·5 
Cizre-~irnak 94.5 30 



-32-

!STASYONUN ADI QALI§MA FREKANSI VER!C! GtlCtl 

ce~me 99.1 5 
Bolu 94.8 5 
Kara bilk 94.0 5 
Sin op 92.4 5 
Demirkoy 90.0 5 (41) 

Geni~ Qapta bir mtizik postasi olan TRT-3, ayrica Ttirkiye•
de gorevli bunan, ya~ayan veya turistik ama9la ziyarete gelen 
yabancilara haber ve tilkemiz hakkinda ayd1nlat1c1 bilgiler de ver
mektedir. 

TRT-3 tilkemizde stereo yayin yapan ilk radyomuzdur. 
1 Ekim 1984 yilinda gtinde 3 saat olmak tizere stereo yayina ba§layan 
TRT-3, bugtin 07.00-01.00 saatleri arasinda 18 saat stereo olarak 
yayin yapmaktadir. 

d) TRT-IV 

18 Ekim 1987'de yayina ba§layan Radyo-4, sadece Ttirk 

Mtizigi programlari yayinlayan bir radyodur. "!leri ve Qagda§" 
Turk MUzigi olu~turabilmek ve yeri seslere yer verebilmek amaciy
la hizmete girmi§tir. 

!lk yayina ba§lad1g1nda gtinde 9 saat yayin yapan Radyo-4, 
1 Ocak 1988'den itibaren gtinltik yay1n1n1 07.00-19.00 saatleri ara
sinda ger~ekle§tirmeye ba§lam1§t1r. 49 tane Radyo-4 FM vericisi 
vardir. Toplam yayin gticti ise 2140 KW'tir. 

Radyo-4 FM vericileri $Unlardir: 

!STASYONUN ADI 

Erzincan 
Erzurum 

QALI$MA FREKANSI 
( MHz ) 

93.2 
98.8 

(41) TRT Program nergisi, A.g.e. S.65 

VER!C! GtlCtl 
(ERP-KW) 

30 
30 
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!STASYONUN ADI CALI§MA FREKANSI VER!Ct Gtl'Ctt 

Kare 89.5 30 
A~rl. 92.2 30 
Van 89.3 30 
Diyarbakir 95.3 30 
Gaziantep 97.6 30 
Elazig-Malatya 92.8 30 
Bingen-Mu§ 97.2 30 
Hatay 91.2 ·5 

Artvin 94.4 5 
Ozalp 91.2 5 
Bitlis 94.2 5 
Hakkari 97.0 5 
Elbistan 96.4 30 
Sivas 93.3 ~o 

Kir§ehir 92.0 30 
Kayser! 97.2 30 
Adana 92.5· 30 
If onya 98.6 30 
Ankara 88.0 30 
Izmir 91.2 30 
tstanbul 91.4 30 
Edirne 89.0 30 
Bursa 95.0 30 
Qanakkale 93.0 30 
Ak~ehir 95.8 30 
Ayvalik 90.4 5 
Isparta-Burdur 89.6 30 
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!STAS YON UN ADI CALI§MA FREKANSI VER!C! GttCtt 

Ku§adasi 90.2 5 
Denizli 93.2 30 
Mugla 92.0 30 
Eski§ehir 9b.8 30 
Marmaris 90.9 5 
Izmit 96.0 30 
Antalya 95.6 30 
Silifke 88.8 30 
Cizre-~irnak 97.7 30 
Bolu 92.8 5 
KarabUk 89.2 5 
Qe§me 93.6 5 
Demirkoy 90.0 5 
Zonguldak 97.2 30 
Kastamonu 96.4 30 
Amasya 93.9 30 
Samsun 9i:!. 8 30 
Ordu-Giresun 95.6 30 
Sinop 89.2 5 
Trabzon 95.0 30 (42) 

e) Gece Yay1nlar1 

"Gec-~yarisindan sonra radyo dinleyenlere c;e11tli konu
larda bilgi vermek eilendirmek, dinleendirmek ve ayrica Ulkemizde 
haberle~meye 24 eaat sUreklilik sa~lamak amaciyla" gece yay1nlar1 
yapilmaktadir. ( 43) 

(4i) TRT Program Dergisi, A.g.e. s.95 
(43) TRT 1985 Yili Genel Yayin Plan1, S.6 
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Gece yayininda, hava ve yol durumlari bildirilmekte ve mtizik yayini 
yapilmaktadir. Gece ·yayinlari §u vericiden yayinlanmaktadir. 

ISTASYONUN ADI 

Ankara Radyosu 

VER!C ! GtlCU 

1200 KW 

5. B5LGE8EL RADYOLAR 

YAYIN BANDI FREKANSI DALGA BOYJ 

Uzun Dalga 180 KHz 1667 (44 ) 

Bolge Radyolari, bolgesel sorunlarin Qozlimlenmesinde, 
bolgesel ktilttir ve sanatin geli§tirilmesinde onemli rol oynayan 
radyolardir. 

1974 Eyltil'line kadar Tlirkiye'de bolgesel yayincilik 
Ankara, !zmir, tstanbul radyolarinin haz1rlad1klar1 programlarin 
bolge radyolarinda yayinlanmasi anlamina geliyordu. Bolge radyo
su denen radyolarin 1974'den onceki yillarda yayinlara katkl.Sl. 
gUnde yaklaf}ik yarim saatti. Daha sonra bu yarim saatlik yayin 
stiresi 3.5 saate Qikartildi. 

1974 Ocak ayinda !zmir, Antalya, Qukurova, Erzurum ve 
Diyarbakir radyolarinda bolgesel yayin olarak ayr1lm1§ slire 19 
saat iken, 1975 y1l1n1n Ocak ayinda bu slire 82 saate Q1kart1ld1. 
Yani % 431 oraninda bir arti§ olmu§tur. 

Radyo-l'de ortak yayl:n yapan bolge radyolarimiz; Ankara 
Radyosu, !stanbul Radyosu, !zmir Radyosu, Antalya Radyosu, Diyar
bakir Radyosu, Erzurum Radyosu, Qukurova Radyosu ve Trabzon Radyo
su' dur. 

Trabzon radyosu 1984 y1l1nda ortak yayina kat1lm1§t1r. 
Boylece ortak yayina katilan bolge radyolari sayisi 8'e ylikselmi§
tir. 

(44) TRT Program Dergisi, A.g.e. S.6 
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V- RADYOLARIMIZIN BuGUNKU DURUMU 

1. RADYOLARIMIZDAK! YASAL DE<l!S!KL!KLER 

1982 y1l1nda kabul edilen Anayasa ile birlikte TRT Kanu
nunda yeni bir degi§iklik daha yap1lm1~t1r. 

14 Kasim 1983 tarihli ve 18221 Sayali Reami Gazetede ya
yinlanan 11.11.1983 tarih ve 2954 Sayili yasayla, TRT yasasina §u 
maddeler eklenmi§tir. 

2954 say1l1 yasanin 6. maddesi TRT'nin organlarina bir 
yenisini daha eklemi§tir. Radyo ve Televizyon Yilksek Kurulu. 
Bunun yan1s1ra YUksek Denetleme Kurulu'da TRT'yi denetimi altina 
alacaktir. 

a) Radyo ve Televizyon YUksek Kurulu· 

rurt i~inde yapilacak radyo ve televizyon yay1nlar1 i<;in 
mill! siyasete uygun ilkeleri saptamak, bu konuda belirtilen gorev 
ve esaslarin uygulanmasinin gozetim, denetim ve degerlendirilmesini 
yapmak amaciyla, Radyo ve Televizyon Kurulu kurulmu§tur. 

b) YUksek Denetlema Kurulu 

IUrkiye Radyo-Televizyon Kurumu; idari, mali ve teknik 
konularda Ba§bakanlik YUksek Denetleme Kurulunun denetimine tabidir. 

c) HUkUmet Uygulamalar1n1n Tanitilmasi 

2954 sayili yasanin 19. maddesiyle hUkilmet uygulamalar1n1n 
tan1t1lmas1na ba§lanm1§t1r. 

Tanitim programlari; Tilrkiye Radyo-Televizyon Kurumunun 
yayin esaslarina uymak, cevap hakki doguracak nitelikte olmamak ve 
siyasi <;ikar amaci ta§imamak kaydiyla, ayda otuz d,,k.ilt~yi gec;meyen 
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hilkilmet tarafindan Ttirkiye Radyo ve Televizyon K~rumu di§1nda ha
zi.rlanan ve kurum tarafi.ndan "Haber Btiltenleri di.§inda" yayinlanan 
radyo ve televizyon programlar1d1r. 

Bu yasanin 64. maddesiyle de 24 Arali.k 1963 tarih ve 359 
sayi.11 Tilrkiye Radyo-Televizyon Kanunu ytirilrlilkten kald1ri.lm1~t1r. 

2. RADYO PROGRAMI,ARI VE TEKN!C! 

Ttirkiye Radyolari.; Radyo-1, Radyo-2, Radyo-3 ve Radyo-4 
olmak tizere 4 posta tizerinden yayi.n yapmaktadi.r. 

Radyo-l'den sadece kll§ak ve mtizik pro"gramlari yayinlanmak
tadir. Dordilncti Yeni Yayin Donemi ile 3 canli ku~ak yayini yapilmaya 
ba§landi.. '11 Bugiln 11

, ttGtinU Ya§arken" ve "18'den 20'ye" adli ku~ak prog~ 
ramlari daha once, "Gtiniln !~inden", "Ogle ttzeri 1' ve "Ogled en Sonra '' 
adlarx altinda yayinlaniyord~. 

Bir "Halk ttniversitesi" olma amaciyla kurulan Radyo-2'de 
ise, son zamanlarda yayinlanan soz programlar1n1n nitelikleri degi§
mi~ ve sayilari olduk~a azalmijtir. Egitim, ktiltilr, sanat ve haber 
alanlarinda daha agirlikli yayin yapmak ilzere kurulmu§ clan Radyo-2'
nin bugUnkti yayinlarina baktigimizda §unlari g6rilrtiz: 

!lkckul c;ocuklarina yonelik, egitim programi. clan "Qocuk 
Bah<;esi" ve "Okul Radyosu". Orta ve lise dengi oku.l <Sgrencileri i<;in 
"Yabanci Dil Dersi" adli sabahtan ve ogleden scnra iki§er defa yayin
lanan egitim progra~i.Edebiyat dalinda romanlari ve yazarlari tanit
mak amaciyla yayinlanan "Bir Roman/ Bir Yazardan Hikayeler" adli 
program. Haftada bir yayinlanan, bilim ve teknik i<;erikli "Bilimin 
I§1g1nda" isimli program. Qe§itli anma ve ozel programlar, Radyo-2 
nin soz programlarini olu~turmaktadir. 

Radyo-2'nin toplam yayin silresi clan 18 saatin yakla§ik 
olarak 4-5 saati soz programlari~yayinlanmakta, geri kalan saatler 
ise <;eiitli milzikle ge91§tirilmekted1r. 
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Radyo-3 ve Radyo-4 sadece mtizik yay1n1 yapmaktadir. 
Ttirkiye Radyolarinin yurt di~ina yonelik yapt1g1 yayin

lar "Ttirkiye'nin Sesi Rcidyosu" ile ger9ekle§tirilmektedir. Bu 
yay1nlar1n anac1; Yurt di~ina yapilacak Tilrk9e yayinlar ile, yurt 
di~inda ya~ayan ve ozellikle 9al1~mak i9in ba~ka Ulkelere gitmi§ 
clan TUrklerin haber, ktiltUr ve egitim ihtiya9lar1n1 kar91lamak, 
Tilrkiye ve TUrk ktiltilrti ile baglar1n1n devam1n1 saglamaktir. 

Ayrica Ttirkiye'nin Sesi Radyosu, yabanci dilde yapt1g1 
radyo yay1nlar1 ile, TUrkiye'yi her yonilyle dilnyaya tan1tmay1 ve 
di§ta Tilrkiye i9in olumlu bir kamuoyu yarat1lmas1na yard1mc1 olma
yi ama9lam~ktad1r. 

Yayin Bolgesi; Bati Avrupa, Kuzey Dogu Amerika, Balkanlar, 
Orta Dogu, Kuzey Afrika, Kuzey Bati Asya, GUney Bati Asya, GUney 
Dogu Asya ve uzak Dogu'dur. 

Tilrkiye'nin Sesi Radyosu, bu bolgelere; "Tilrk9e, Almanca, 
Fransizca, !ngilizce, B~lgarca, Romance, S1rp9a, Arnavut9a, Macarca, 
Yunanca, Arap9a, Azerbaycan TUrk9esi, Rus9a, Vrduca, Fars9a, Qince 
olmak Uzere toplam 16 dilden yayin yapmaktadir." (45) 

Radyoda teknik a91dan da, her ge9en gtin 9e§itli ilerleme
ler olmaktadir. Son yillarda radyolarin link sistemleri geli~tiril
di. Boylece ortak yayinlarda aninda radyolar arasinda birbirine ge-
91~ yapilabilmektedir. 

(45) TRT Program Dergis1, A.g.e. 
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VI- RADYO PROGRAMLARI tlZER!N3 YAPILAN KAMUOYU ARASTIRMALARI 
VE T.ELEV !ZYON lJNUN ETK!LER.t 

TRT Genel Mudilrlilgii, radyo dinleyicileri ve televizyon se
yircilerinin programlar hakkindaki goril§ ve dil§ilncelerini arzu ve 
isteklerini, program zevkini ogrenmek amaciyla zaman zaman kamuoyu 
ara§tirmalari yapma yolyna gitmi:Jlir. 1976-1977 yillari.nda TRT 
Basin ve Halkla !li§kiler ve Protokol MildtirltigU tarafindan proje
lendirilerek uygulamaya konulan, Tilrkiye 9apindaki kamuoyu ara§t1r
masi tamamlanamami§t1r. Ancak Ankara 9al1§malar1na ait sonuolar 
"TRT Ankara !11 TV Seyircileri Ara§ti.rmasi. Genel Sonuolar1" ve 
"TRT Ankara !li Radyo Dinleyicileri Ara§tirmasi Ayrinti.li Sonuolari" 
ad1 alti.nda iki kitap halinde yayinlanmi~tir. 

En son olarak 1982 y1linda, Ankara Radyosu MUdUrlil~ ta
rafindan pro·jelendirilerek uygulanan "Radyonun Genelde Dinlenilir
ligi ve Gilniln !Oinden Programi Kamuoyu Araitirmasi Sonu~lari" TRT 
Yayincil1k ve Haberle§me Dergisinde yay1nlanm1§tir. 

TRT Genel MUdilrlUgiinUn Kamuoyu Ara§tirmalarini tekrar 
ba§latma kararindan sonra, TRT Genel MUdUrlUgii ile D!E Ba§kanl1g1 
tarafindan ortak olarak Aralik 1984 Ay1 ioerisinde Ahkatra.!li'nde, 
"Radyo ve Televizyon Programlari Kamuoyu Ara§t1rmas1" yap1lm1§t1r. 
Bu ara§tirmanin devami niteliginde, Nisan 1985 ayi iQerisinde 
Tilrkiye 9ap1nda 11 Radyo ve Televizyon Programlari Kamuoyu Ara§t1rmas1" 
geroekle§tirilmi§ olup,bu ara§t1rma kendi alaninda bu bUyUklUkteki 
ilk ara§t1rmad1r. 

Daha sonra Mayis, Haziran 1986'da Televizyon 2. Program 
yay1nlari Kamuoyu Ara§tirmasi, Ocak 1987'de Televi~yon Y1lba§1 Ozel 
Programlar1 Kamuoyu Ara§t1rmasi, Ocak-~ubat 1987'de Telev:izyon 

,. '"' 
2. Program Yayinbari Kamuoyu Ara§t1rmas1 ve son olarak.~isan 1987 
tarihinde Tilrkiye'yi temsil edecek §ekilde; Ankara , !stanbul, !zmir 



Ko_nya, Antalya, Bursa, Edirne, Samsun, Diyarbakir, Adana, Hatay, 
Erzurum, Trabzon illerinden toplam 9000 ki§i ile, Radyo ve Televiz
yon Programlari Kamuoyu Ara§t1rmas1 garQekle§tirilmi§tir. 

Bu ara§tirmalarda radyo ile ilgili §u sonuQlara ula§1lm1§t1r: 

1. Radyonunun Dinlenilme Du.r1.lmu 

1977 yilinda Ankara ilinde yapilan kamuoyu ara§t1rmas1nda 
dinleyicilerin radyoyu en ~ok hafta sonu dinledikleri ortaya 91k

m1§t1r. Hafta sonunda radyo dinleme orani % 57.33, hafta ba§inda rad
yo dinleme orani ise % ll'dir. 

1984 yilinda Ankara ilinde yapilan ara§tirmada hergiin 
. ' radyo dinleyen dinleyicilerin toplami % 56.2'dir. H19 radyo 

dinle~eyenlerin toplami ise % 11.l'dir. 
Bu ara§tirmada hergiin radyo. dinleyenlez:,ileri ya§larda ve kadinlarda 
daha yUksek oranda oldugu g<:;zlenmi§tir. 

1985 yilinda yapilan TUrkiye 9ap1ndaki Radyo ve Televizyon 
Programlari Kamuoyu Ara§tirmasi'nda, hergUn radyo dinleyenlerin orani 
% 27.1, hiQ dinlemeyenler ise % 33.6'dir. 
Radyoyu hergUn dinleyen kadinlarin orani, ehkeklerden yUksek bulun
mu§tur. Ayrica hafta aonu radyo dinleyenlerin oraninda bir dU§U§ 
g<:;rUlmU§tUr. 

1987 yilinin kam~oyu ara§tirmasinda ise, hergUn radyo 
dinleyenlerin % 33.5 oraninda oldugu gorUlmektedir. H19 radyo din
lemeyenler ise % ll.6 1dir. Digerleri haftada birkaQ gUn radyo din
leyen kesimi olu§turmaktadir. Bu ara§tirmada erkekler, kadinlara gore 
daha cok radyo dinlemektedir. Erkeklerin % 38.6'si hergUn radyo 
dinlediklerini soylemelerine ragmen bu 
HiQ radyo dinlemey~n erkeklerin orani 
% 15.2'dir. 

oran kadinlarda 7'-~28.6'dir. 
• ' l'!'I 

% 7.8, lcadi.nlarda ise 



-41-

2. Radyonunun Dinlenilme Nedenleri 

Biltiln ara§tirmalarda radyonun, hem egittigi hemde eglen
dirdigi i9in dinlendigi gorillmektedir. Kadinlarda bu oran erkeklere 
gore olduk9a yilksek bulunmu§tur. Ayrica radyoyu haber verdigi i9in 
dinleyenlerin orani, erkeklerde ve ileri ya§larda daha 9ok bulun
mu§tu.r. 

Kadyoya eglendir~igi i9in dinleyenlerin dagilimina bak
t1g1m1zda, ogrenim durumu dti§ilk olanlarin oraninin daha yilksek ol
dugu gorillmektedir. Okur-Yazar olmayanlar, radyoyu bilyilk ol9Ude eg
lenme ve ho§9a vakit ge~irmek i9in dinleffiektedirler. 

3.Radyoyu Dinlememe Nedenleri 

Yapilan ara§tirmalarda radyoyu dinlememe nedenler1·19inde 
ki~inin zamanin olmamaei en onemli faktor olarak gorUlmektedir. 
Bu ozellik erkeklerde kadinlara nazaran daha fazladir. 

Radyesu olmadigi i9in radyoyu dinlemeyenlerin orani ya§ 
ilerledikc;e dil§il§ gostermektedir. "Zamanim Oitmuyor" diyenlerde de ayn: 
durum gorillmektedir. YaQ ilerledik9e ~tlgimi Qekmiyor" diyenlerin 
orani ise yilkselmektedir. 

4. En Qok Dinlenilen Radyolar 

En ~ok dinlenilen radyo TRT-l'dir. ( % 50.4 ),TRT-1'1 
s1ras1yla TRT-2 ( %19.3 ), daha sonra Polis Radyoeu ( %8.7 ) ve 
TRT-3 ( % a.o ) takip etmektedir. 

Ya§ ilerledik9e TRT-1 ve TRT-2'nin dinlenilme orani art
makta, bu iki radyo di§indakilerin dinlenilme orani ise dti~mektedir. 
b~enim durumuna gore bak1141g1nda, ogrenim dUzeyi yUkseldikQe 
TRT-1 tercihlerinde dti§U§, TRT-3 tercihlerinde ise yUkse'J,i§ oldu~u 

':<' 

,gl:SrUlmektedir. 
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5. Radyo Yayinlarinin En Q0 k DinlenildiBi Saatler 

Hafta i~i gilnlerde radyonun en'9ok ogleden once ve Bgle 
saatlerinde dinlenildigi gorillmektedir. " 7.30-10.00 " saatleri 
arasindaki dinleme yUzdesi ise en yilksek deger olarak bulunmuQtur. 
Televizyonun yayin saatlerindeki radyo dinleme oranlari ise bilyUk 
dii§il§ gostermi§tir. Gruplar kendi i9inde incelendiginde, bir i§te 
cali§mayanlar mesai saatleri iQinde radyoyu bir i§te cali§anlara 
gore daha fazla dinlemektedirler. 

Hafta sonu gUnlerde radyo, enQok " 7.30-12.00 " aaatleri 
arasinda dinlenmektedir. Televizyonun yayin saatlerindeki radyo 
dinleme oranlarinda ise, yine bilyilk dil9il§ olmaktadir. Gruplar kend! 
i<;i.nde incelendiginde, bir ifite cali§mayanlarin mesai saatleri ice
r.isindeki radyo dinleme oranla_rini.n bir i§te Qali.§anlara gore biraz 
daha yUksek oldugu goriilmektedir. 

Yapilan tiim kamuoyu. yoklamalarinda goriildiigu gibi, televiz.
yonun yayin saatlerinde radyonunun dinlenilirliginde onemli bir azal
ma o.lmaktadir. Bu da televizyonun, radyo yayinciligini olumsuz yon
de etkiledigini gostermektedir. 
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VII- SONUQ: 

Ttirkiye radyolar1n1n kurulu9u, 1927 yilinda Ttirk Telsiz 
Telefon Anonim ~lrketi'ne, telsiz istasyonlarinin i§letme hakk1-
n1n verilmesi ile ba§ladi. 

TUrk Telsiz Telefon Anonim 9irketi, radyoyu on yil yonet
tikten sonra 1937 y1l1nda PTT'ye aktard1. Daha sonra II. DUnya Sa
va~inin ba§lamasiyla, radyonun onemi olduk~a artti ve radyolar 
1943 yilinda Ba~bakanlik Basin Yayin Genel Mildtirltigti'ne baglandi. 
1964 yilin~a TRT'nin kurulmasina kadar da bu yonetime bagli kaldi. 

1964 yilinda TRT, tUzel ki~ilige sahip, ozerk bir kamu 
iktisadi te~ebbtisti olarak kuruldu. TRT kurulduktan sonra radyolar-

, ' 

da gerek radyo teknigi gerekse radyo programc1l1g1 a~1s1ndan btiytik 
ilerlemeler kaydedildi. Radyoya ilk defa sinavla prodtiktor al1nd1 
ve programlar prodtiktor, spiker ve teknisyenler ile birlikte yapil
maya ba§landi. 

1972 yilinda TRT'nin ozerkligi kaldirilip, tarafsiz bir 
kamu tilzel ki~iligi haline getirildi. 

1974 y1l1ndan sonra radyoda 3 degi~ik posta kuruldu ve 
radyo programciliginda 9e~itli at1l1mlar ger9ekleetirildi. TRT-1 
de ku§ak programlari yayina b~§ladi. TRT-2'de kUltUr eg1t1m, sanat, 
TRT-3'de de bati mUzigi agirlikli yayinlar yapilmaya ba§landi. 

1987 yilinda Radyo-4 yayina girdi ve boylece Tilrkiye 
Radyolari 4 ayri kanaldan yayin yapmaya ba§ladi. Ozet olarak 
Ttirkiye Radyolari'nin gUntimtize kadar geli§imi boyledir., 

BugUnkU radyo yay1nc1l1g1n1 inceledigimiz boltimde, Radyo-1 
ve Radyo-2'nin, ilk yayina ba§ladiklarinda izledikleri yayin poli
tikasini sUrdilremediklerini gorUyoruz. 



-44-

Radyo-1 dolayli yoldan da olsa toplumun egitimini ~e~itli 
sanat, kUltilr programlari ile killtilr dtizeyini ytikseltebilmeyi ama<;
layan, genel dinleyici kesimine yonelik bir kanal olarak kurulmu§tu. 
Ancak Radyo-l'de son yillarda Qygulanan yayin; ku§ak programlar1 · 
ve milzik programlarindan olu§maktadir. 

Bir "Halk ttniversitesi" olma amaciyla yayina ba~latilan 
Radyo-2'de ise gilnlilk yayin; yabanc1 dil dersleri, <;ocuklara yone
lik "Okul Radyosu" adli bir egitim program1 ve milzik programlarin
dan meydana gelmektedir. Radyo-2'nin yayina ba~ladigi 1975 y1lin1n 
programlarini inceledigimizde; tarih, sanat, haber ve ozellikle 
egitim-killtilr yay1nlar1n1n giinlilk yay1n1n bilytik bir bolilmtinil kap
sad1g1n1 gorilrtiz. Boylesine kaliteli ve <;e§itli programlarla ya
yina ba§layan Radyo-2'nin, son yillarda kendini geli§tiremeyip, 
program <;e§itliliginde kis1rla§t1g1 ve kalipla~maya ba§lad1g1 go
rUlmektedir. 

Televizyonun yayina ba§lamasi ile radyonun dinlenilirli
ginde bilyilk ol<;;Ude azalma oldugu yapilan kamuoyu ara§t1rmalar1yla 
saptanmi~ bulunmaktadir. Burada radyonun dinlenilirliginin azalma
sinin ana nedenlerinden biri radyonunun televizyonu r~kip olarak 
gormemesidir. 

Oysa televizyonun ~ortaya 91k1§1 ile olumsuz yonde etkile
nen radyonun; canlanip, hareketlenerek yeni yayincilik yollarina 
ba§vurmas1 ve kaybettigi dinleyicilerini yeniden kazanabilmesi i~in 
he~oeyden once egitime onem vererek, bilin<;li radyo dinleyicisini 
olu§turmasi gerekmektedir. 

Hemen hemen heryerde ve herzaman dinleyiciye kolayca ses
lenebilme ozelligine sahip olan radyod~ programlar, dinleyicilerin 
ihtiya~larina cevap verebilecek nitelikte olmal1d1r. bzellikle canli 
yayinlarla radyo mikrofonlari dinleyicinin ayagina gidebilmeli ve 
ki~ilerin programa aninda ve direkt olarak katilabilmeleri saglanma
l1d1r. Bunun iQinde radyoda denetimin bUyUk <:Sl~Ude azaltilmasi ve 
yapimcilarin btirokratik formalitelerle zaman yitirmemelerig,ere'kmek-.: 
tedir. 
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GORtl§MELER 

AKA Tandogan, TRT tstanbul Radyosu Teknik MildilrU 

Yrd.Do9.Dr. CANKAYA Ozden, Marmara tlniversitesi Basin Yayin YUksek 
Okulu ogretim Uyesi. 

ERDAMAR Bengtil, TRT !stanbul Radyosu Spiker!. 

KtlQtlK Mehmet, TRT !stanbul Radyosu Denetim MUdUrti 

~!RtN Must~fa Ruhi, TRT !stanbul Radyosu Eski Killttir MUdilr Yardimcisi 

TCPUZ Hifzi, TRT Eski Genel Mtidtir Yard1mc1s1. 

'· e. Yilksekc5gretir:i Kurulu 
DokUmanta.syon Merke;J 


