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ÖN SÖZ
Günümüz kitle
a)v'ağıına getiren
baı.ğh

haberleŞme

televizyon, giderek toplumumuzu da etki altına almakta, yaptığı

olarak, kitlelerin
eğitim

çeşitli

karşılamaya çalışmaktadır .

gereksinimlerini

bcışında

gelen

ve toplumsallaşma,

değişiik

boyutlarda ()nemini saklı tutmaktadır.
Televizyonun kitle

kişinin

araçtan içerisinde ses ve görüntüyü elektronik yolla,

yalnızca

haberleşme aracı

yayınların içeriğine

Bu gereksinmelerin

bizim toplumumuz için değil, tüm ~oplumlar için

olarak ülkemizde

himıete başlamas}ndan

bu

y~a

"Ülke sorunlarının çözümüne bu araçla nasıl yardımcı olunabilir?" sorusu hep güncfemde kalmışfır.
!

Türkiye'de 1945'lerde gözlenmeye başlayan ve
ve

dolayısıyla kentleşme

ile kentlerdeki

iş

gücü

gelişme

olgusu, önceleri olumlu bir

}>\Otamsiyel ve itici güç olarak kabul
arzı,

edilmiştir. Yıllar

olarak ele

kente göç

alınmış, kalkınma

için bir

ilerledikçe, kırdan kente göçün hız kazanması

altında kalınca,

talebin

1960'lı yıllarda hızlanan kırdan

düzensiz

kentleşme

ve nüfus

artışı

bir çok

sorunlann kaynağı haline gelmiştir.

Köyden kente göçen bu.. kesim, bir taraftan kırsal bölge alışkanlıklarına devam ederken.
dilğer· taraftan şebirleşme sürecinin

meydana getirdiği sosyo-ekonomik ve kültürel

değişime

adapte

Dll.niak zorunluluğunu da yaşamaktadırlar.
Konut ol~ gecekonduda yaşayan bu kesimin ikinci kuşağı gençler bu sorunlardan en
faızla

etkilenen kesimdir. Gecekondu

y<aşam

arasın,da

biçim

toplutmsallaşmasına,

TV

kalmış

gençliği

sorunlu

yayınlarıyla

bir

bir

geçiş

toplumunun üyesi olarak, ilci kültür ve

kuşaktır.Bu

eğitim

kesimin

çôzüm üretilebilir mi sorusuna bu

sorunları

araştınnamızda

ve

cevap

v<ermıeye çalıştık.

Her araştırmada olduğu gibi, araştırmamızda konumuzun gerektirdiği bilimsel yöntemler

o!laraik ağırlıkla ampirik yöntem kullanılmış olmakJa birlikte, diğer araştınna yöntemlerinden de
y<ararlanılmıştır.

Bu çalışma esnasında başta DİE. TRT, DPT yetkilileri olmak üzere, birçok

kurumdan ve kaynaklarından yararlanılmıştır. Bu kurumlardan yardım ve ilgilerini gördüğÜm
yıetkiAilere teşekkürü borç

bıütün çalışmam

bilirim. Bu münasebetle,

değerli fikirlerinden

her zaman istifade ettiğim,

boyunca yardım ve desteklerini esirgemeyen değerli hocam Prof.Dr. Erol

Cihaın'a şükranlanmı sunarım. Araştırmamızın yeni çalışmalara kaynaklık

etmesi dileğiyle
A. Zahid AKMAN

GİRİŞ
İçinde bulunduğumuz
ohduğ.u

yaygın

için

zaman dilimi birçok alanda hızlı bir teknolqjik gelişmeye sahne

bir söylemle "Teknoloji

gdişmiş ülkeler bir yana geri kalmış ya
işaret

biI ideale

etmekte,

ge~lişmey1 hızlandırıcı

dolayısıyla

bir sihirli

Çağı"

olarak nitelendirilmektedir. Teknoloji

da.gelişmekte olan ülkeler açısından
teknoloji bu ülkelerce toplumsal

değnek

olarak kabul · edilmektedi~.

anlamı,

çağının

oldukça büyük

değişimi ve

Gelişmekte

ekonomik

olan ülkeler,

kalkınmış ülkelerin yaptığı çalışmalar sonucu geliştirilen ~knolojiyi Çeşitli şekillerde ithal ederek,
/

elllerinden geldiğince bu sihirli değneğin sağladığı imkanlardan yararlatmaya çalışmaktadırlar.
'

Bütün bu gelişmeler içerisinde az gelişmiş (geri kalmış ya da gelişmekte olan da denilebilir)
ül\keler açısından kitle iletişim teknolojisinin sağladığı irnkanlarınsa çok daha ayn bir yeri vardır.
Y;akın

zamanda

bağımsızlıklannı

elde

etmiş

bütün ülkeler, ilk

toıplumsal gelişmelerine nasıl yardımcı olabileceğini,

iş

olarak kitle

iletişim araçlarının

nasıl yararlanılabileceğini

bu araçlardan

ar·aştırma yoliına gitmişlerdir.
Aslında .. kitle iletişim araçları gelişmiş

ülkelerde de kalkınmamış ülkelerde .de aynı

gereksinimlere cevap verirler. Teoride bu gereksinimler çevreyi gözlemek, araştırmak, önemli
. -· -kaırarlarda

vb>.

birliğe ulaşmak,

işlevler

toplum

barışıru sağlamak, toplumsallaşma

olarak ortaya çıkmaktadır.

geıreksinimlerinin

gelişmekte

bu

işlevlerin

katkıda

bulunmak

yerine getirilmesi o toplumun özgün

tüf ve derecesine de bağladır. Dolayısıyla kitle iletişim araçları bu noktada

olan ülkeler için daha

araıçlanndan

Kuşkusuz

sürecine

kapsamlı

bir anlam

taşımaktadır. Şöyle ki~

modem toplumlarda değişime bir dereceye kadar

katkı

beklenirken,

kitle

iletişim

gelişmekte

olan

'

üllkelerde ulusal idealler çerçevesinde planlanlı bir değişmeye/gelişmeye katkıda bulunması istenir.
Toplumlann, özellikle
arcaçlaır topluluğunun

çeırçevesinde

buJunduğu

toplumun

süreci içinde olan

toplumların sıkı sıkıya bağlandıkları

gerçekte ekonomik ve toplumsal

son 30-40

salhiplıerinin bazıları

gelişme

yılda çeşitli görüşler

kitle

ortaya

değişmeye katkısı

atılmış,

kuramlar

iletişim araçlarının gelişmeyi sağlamak

değerlerini yansıtarak

engelleyici bir rol

hmlandıran

en önemli teknik "firsat" olarak nitelendirmektedirler.

geliştirilmiştir.

Bu

görüş

bir yana, gerçekte içinde

ifade ederken, bazıları da bu araçları gelişme süreciııi

görüşlerin yanında, çeşitli

ileltişim araçlarının toplumsal

nedir? Bu soru

"statüko"yu korumaya eğilimli, hatta toplumsal

de!ğişmeyi

Ancak bütün bu

üstlendiğini

bu

deneyimlerin

ışığında varılan

ve ekonomik değişim için bir iklim yaratabildiğidir.

ortak kam, kitle

Kitle

İletişim araçlarına h~rşeyden

önce

gelişme

modernleşme

ya da

sürecinde toplumda

dleğişnm

fikrini yerleştirip, yaygınlaştırabifecek imkanla? bütünü gözüyle bakılmaktadır. Bu yaygın

kaınaate

göre böylesi bir

kalkınmaya katkıda
doğru

telknolojisi

aşama

katedildikten

bulunmaya

başlayabilirler.

bir planlamayla toplumda

"birlik ve beraberlik" içerisinde

sonradır

başka

Bir

değişim

kalkınma çabasında planlı

ki, bireyler ulusal

ifade ile kitle

yönlü bir konsensüs

planlı kalkınmayı sağlayabilecek

iletişim araçları

ve

oluşmasını, dolayısıyla

bir öncül

işlevi

görebilecek

kmpasiteye sahiptir.
"Çağdaşlaşma

süreci, yeni kamu

iletişimiyle, halkı

di.işüncelerin, yeni haberlerin yayılışıyla başlamaktadır."

Modem dünya ve
basından

sonra, radyoyu

gelişmekte

gelişebilmek

yılllarda

davranış

biçimlerine özendiren yeni

olan ülkeler "yeni haberlerin" daha kolay yayılması için yazılı

keşfetmişlerdi.

gilbi televizyon da (daha pahalı bir araç
ç<abuk

yeni

1

Bu alanda

yüzyılın keşfi

ise televizyon oldu.

olmasına rağmen) kalkınma çabasında

·için ônemli bir firsat olarak alg}landı .

Tıpkı

radyo

olan ülkelerce daha

Dolayısıyla gelişmekte

olan ülkeler son

sosyal ve ekonomik değişimlerindeki tüflü scfrunlann çözümünde bu araçlardan yararlanma

yoluna gitti.
Taşıdığı

Tıürkiyesi

de,

belli

. .
başlı-özelliklerle

yaşadığı

fa~ydalanma yolunu

bu "gelişme",

az

-

gelişmiş

değişme

ülkelerle

yapısal

paralellikler gösteren günümüz

sürecinde benzer bir tavırla kitle iletişim

araçlarından

denemeye başlamıştır.

Ülkemiz 19SO'lerden bu yana yaşanan sosyal hareketliliğin ve iç göçlerin neden olduğu
biırçok,

sorunla karşı karşıya kalmışttr. İç göç hemen bütün gelişmekte olan ülkeler gibi,

çalışmamızın
ol:muştur.

gtetirirken,

ilerleyen bölümlerinde ele

alacağımız

nedenlerle

hızlı

Bu süreç bir taraftan toplumun yeniden biçimlenmesi
aynı

zamanda geleneksel

ilişkilerin

çarpık kentleşmeye

ve

doğrultusunda

çözülmesi sonucunu da

bir

neden

değişimi

doğurmuştur. Dolayısıyla

Tfürkiye bu çerçevede de bütün gelişmekte olan ülkelerin yaşadığı sorunlarla yüzyüze gelmiştir.
Modern çağ, çeşitli şekillerde kendi ilişki biçimlerim gelişmekte olan (az geliŞmiş) ülke
halklarına sunmuşlar

ancak henÜZ geleneksel

çtekiciliği, diğerinin iticiliği
normların
e~emen

1

fakat

bireysel ve toplumsal

gücün zengin olan

yaşam tarzından

vazgeçemeyen bu halklar birinin

yaptırımı arasında kalmışlardır.
yaptırımıdır.

olması

bir

takım

Kentin akla ve

Buradaki

çıkara

yaptırım,

dayanan

geleneksel

hiyerarşik yapısı,

ahlaki deformasyonlan da beraberinde
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getirmiş,

gelişmekte

olan ülkeler bu

açıdan

da önemli bir erozyona sahne olmuşlardır. Bütün

bunların

sebebi

az gelişmiş ülkelerin; gelişmiş ülkelerin yaşadığı ve olması gereken sürede, kendi iç dinamikleriyle
tamamladıktan

gelişme

kaynaklanmaktadır.

Bu

hızlı

süreciqi

değişimin halkın

şekilde

bir

iç dinamikleriyle

ettiğimiz

değil

dışardan

siyasal iktidarlara etkimesi sonucu tepeden ve

atlatmak

daha çok uluslararası platfcmnun
gerçekleşmesi

bir zorlamayla
sorunları

erozyonu çok daha tehlikeli hale getinnekte,

olmalarından

zorunda

içinden

çıkılamaz

sözünü

bir

şekle

sokmaktadır.

Bu

hızlı değişim

ve

hazırlıksız yakalanılan kentleşme

hazırlıklar yapılarak karşılanamayan

dengesiz bir biçimde kentlerde
olan ülkeler

sağlıksız,

süreci

(dünyanın

hiçbir yerinde de

bu süreç) aynı zamanda sağlık.sız kentleşme ve ülke nüfusunun

yoğunlaşması anlamlarına

sahte ve içi sorunlarla dolu bir

da gelmektedir.

kentleşme

Dolayısıyla gelişmekte

nedeniyle çok yönlü ve

çeşitli

problemlerle karşı karşıya kalmıştır.
Özellikle göç neticesinde ortaya çıkan barınma sorununu gidermek amacıyla derme çatma
yapılan

konutlar,

neden olmuştur.

gelişmekte

Yapı

olan ülkelerin

birçoğunda,

kalitelerinin düşük olması,

gecekondu olgusunun ortaya

yapıldığı

yerde

altyapı

tesislerinin

çıkmasına

bulunmayışı

ya

da eksik olması gecekondu mahallelerinin fiziksel özelliklerini belirlemektedir. Aynca gecekondu

--

-

-

mahallelerinde oturanların sürekli bir iş imkanına sahip olamayışları, düşük gelir düz.eyi ile birlikte,
kırsal yaşam tarzından

knendilerine özgü

kentsel

kalıplar

yaşam tarzına geçiş

ve tabii

yaşadıkları

sürecinde

olmaları dolayısıyla

ortaya

çıkan

uyum sorunu bu kesimin en önemli sosyal

özellikl.ımru oluşturmaktadır; Üstelik oldukça büyük bir kısmı sosyal güvenlikten d~ yoksundur.

Bütün bunlara bir de ülkenin genel

sorunları

-

eklenince

(işsizlik,

enfl~yon w.)

gecekonduda yaşayan ve toplumumuzun önemli bir çoğunluğunu oluşturan kesimin içinde
bulunduğu

durum, kabaca betimlenmiş olacaktır. Gecekondu mahallelerinde yaşayan toplum

kesiminin içinde bulunduğu bu durum, çözüm bekleyen birçok problemle Türkiye' de öncelikle
üzerinde durulması gereken bir toplumsal sorunun varlığına da işaret etmektedir.
Bu çerçevede

çalışmamızın

konusunu

oluşturan

gecekondulu

gençliğin

bu

sorunları

en

fazla yaşayan ve gelecek için ciddi ve haklı endişeleri olan kesim olduğunu belirlemek çok da
yanlış

bir tesbit olmayacaktır kanaatindeyiz. İçinde bulunduğu toplumsal koşulların da etkisiyle

l 980 öncesi yaşanan
çıkması

anarşik

olaylarda kullanılan gecekondulu gençlik, Türkiye' nin öncelikle sahip

gereken bir toplum kesimi olarak karşımıza çıkmaktadır.
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Şu

halde aynı

sorunların

bir daha

yaşanmaması

için bu toplum kesiminin

toplumsallaşma sürecine

sorunlarına

araştırmanın

kent .ve

ve- sağlıklı bir

kentleşme,

olguları detayıyla incelenmiş, aynı

gençliğin eğitim

konusu Türkiye' de gecekondulu

kentleşme sürecinde televizyon yayınlarının
eğitim,

bulunmalı

dahil olmaları sağlanmalıdır.

Genel olarak bu
eden

bir an önce çöztim

etkisidir.

Araştırmamızda

gençlik ve genç nüfus, kitle

konumuzun unsurlarını teşkil

iletişimi,

zamanda· Ankara özelinde bir alan

ve

Türkiye'de televizyon

araştırması yapılarak sağlam

bir veri tabanı oluşturulmaya Çalışılmıştır. TÜrkiye'deki iç göç olgusu ve nedenleri iyi bilinmeden
;

1

insanımızın kentleşme sorunl~a sıhhatli çöztimler üretmek mümkün değildir. Bunun yanında
ı

genel eğitim düzeyimiz ve okullaşma oranımız, bölgesel kalkınma farklılıkları bilinmeden kitle
1

iletişim

araçtan ile yapılacak eğitimin niteliği ve niceliği belirlenemez. Bütün bu nedenler, tezimizin

teorik altyapısının biraz uzun olmasına neden olmuştur.

ÇaııŞmanm Amacı

Daha önce .de

belirttiğimiz

gibi gecekondu mahallelerinde

yaşayan

kent nüfusu oldukça

önemli ve acilen çözülmesi gereken birçok sorunla karşı karşıyadır. Ülkemiz şartlarında iç göçün
ve aynı ı:amanda gecekondulaşma sürecinin başladığı zamanlardan (ki bu kabaca 1950'lere tekabül
etmektedir) gecekondular ve gecekonduda
sorunsal olarak

yaşayan

karşımıza çıkmaktadır. Gelişmekte

geceJcondulaşma geçmişi

bir tarafa

bırakmasak

insanlar toplumsal

tartışmalarda

olan bütün ülkelerin

bile gelecek

başlıca

kuşakların sağlıklı

temel bir

sorunu olan
bir toplumsal

çevrede yaşayabilmeleri açısından oldukça yaşamsal bir değere sahiptir.

Böylesi bir idealse ancak
mahallerinde yaşayan
gençliğinin,

olduğu

eğitimle

gençliğin eğitimi açısından

temelde sorunsuz olmayan

diğer

çalışmanın amacı

beslenebilir. Bu
yeni kaynak

da gecekondu

imkanları araştırmak1ır.

Gecekondu

gençlik kesimlerine oranla bir parça daha

sıkıntıda

hemen bütün toplumsal tartışmalarda ortaya konan bir gerçektir. İçinde yaşamış oldukları

toplumsal çevreye uyum
ortamının tam
oluşları,

sağlayamamaları,

da merkezinde

yeralamaları,

büyük ölçüde gelecek

endişeleri

geleneksel
maddi

değerlerle

imkansızlıklar,

nedeniyle

yoğun

modern

değerlerin~ çatışma

sosyal güvenceden yoksun

bir sorunlar bütünün etkisinde

kalmalarına neden olmaktadır .
Kısaca k~nt

nüfusu içinde, iç göçler nedeniyle

oluşan

gecekondulu kesimlerin en sorunlu

olanları gençlerdir. Ülkemiz nüfusunun oldukça rahatsız bir kesim1ni oluşturan gecekondularda
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yaşayan gençliğin sorunlarının

çözü.mü ise

sağlıklı

bir toplumsal gelecek ideali

açısından

çözümü

acili yet arzeden bir aşama olarak değerlendirilebilir.
öte yandan bütün dünyanın ve ülkemizin önünde bu açıdan oldukça önemli bir fırsatlar
alanı çıkmıştır.

Kitle iletişim teknolojisinde kaydedilen gelişmeler, bu araçlara çok yönlü bir işlev de

yüklemektedir. Bu kadar ge~iş kitlelere, bu kadar kısa zamanda ve etkili ulaşabilen araçlar, doğru
kullanıldıkları

toplumsal

ettiğimiz sorunların

takdirde sözünü

çözümünde -en

'

uzlaşmanın sağlanması ~llSında- yararlı

azından toplumsallaşma

olabilecek niteliklere sahip

ve

bulunmaktadır.

Televizyon ise bütün bu' kitle ileti~im araçlan içerisinde görsel-işitsel imkanları birarada
i

kullanabilmesi; kolay
aracı

ulaşılabilir

bir

ilC1işim aracı olması

nedeniyle en etkili

sayılabilecek iletişim

görünümündedir.
Dolayısıyla

"Gecekondu

Etkisi" konulu bu

Gençliğinin Eğitimi

çalışmanın amacı,

çözümünde · televizyondan

ve

gecekondulu

Kentleşmesine

gençliğin

yararlanılıp yararlanılamayacağı

amacın gerçekleştirilmesi için~ şu varsayımlar

Televizyon Yayınlarınm

sözünü

ettiğimiz sorunlarının

sorusuna cevap

araştırmaktır.

Bu

denenmek istenmiştir~

1. Televizyon yayıA}annda verilenin içeriği, bireyin eğitim gereksinmesini karşılıyor,
kentleşmesine

ve eğitsel sürecin tamamlanmasına yardımcı olabiliyorsa.,

2. Televizyondaki programların ö~ içeriği yanında., biçimi, sunuluşu, hazırlanışındaki
yöntem ve teknikler bu tür amaçlar için özenle seçilip yapılıyor ise,
3. Yapılan bu yayınların hedef izleyiciye ulaşması sağlanabiliyo~ televizyon Türkiye
koşullarında

gecekondu

gençliğinin eğitimini

ve

kentleşmesini

ileri derecede etkileyen en etkin

araçlardan biridir.

Araştırmanın Kapsamı

"~entleşme, İç

Göç ve Gecekondular", "Türkiye' de Eğitim", "Kitle İletişimi ve

Televizyon", "Gençlik, Gecekondu
asıl kapsamı

Yayınlarının
kentleşmesi",

Gençliği"

olan "Ankara Gecekondu

ve "Ankara

Gecekonduları" işlenerek araştırmanın

Gehnçliğinin Eğitimine

ve

Kentleşmesine

Televizyon

Etkisi" araştırılmıştır. Bu aşamada çalışmamızın kapsamı "Gençlerin eğitimi

ve

"Televizyon" ve "Ankara Gecekonduları" temelinde üç boyutlu bir özellik

göstermektedir.
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Araştırmanın

"Gecekondu

'·

Yöntemi

Gençliğinin Eğitimi

ve

Kentleşmesine

Televizyon Yayınlannm Etkisi" konulu

~·

dtoktora tezinde, belirtilen varsayımların denenmesini amaçlayan alan

araştırması,

anket uygulaması

yaıpılmışbr.

Ancak bu tür sosyar

araştırmalarda

ampirik yöntemler

yanında,

anket verilerinin bir

bilitünlük içerisinde değerlendirilebilmesi ve herşeyden önce, anket sorularının

hazırlanması il~. ilgili
/,-

ol.arak değişik çalışmalar yapılmıştır.
araştırması

Kaynak

çalışmamızın kapsamı

bunların

içine giren

konularıyla ilgili eserlere

Anket
- -

ve

gözden geçirilerek

eğitim,

değerlendirilmesi yapılırken.

gençlik, iç göç, kitle

iletişimi,

özellikle

konut ve gecekondu

müracaat edilmiştir.

sorulannın

hazırlanması

-

~."";

-

aşamasında,

DPT'nin ve TRT'nin

araşti.rma

birim

ytetkilileriyle görüşülmüş, hazırlık_ ve uygulama aşamalarında bunlardan yararlanılmıştır.
1

_Araştl!manııl

~o~usu

olan "Gecekondu

Gençliğinin Eğitiminde

ve

Kentleşmesinde

TV'nin

E.tkisa"ni ~tamak ÜZere anket yönteminin kullanıldığı bir araştırma yapılmıştlr.
- Araştınnarnizda saha
ollan Mamak,

Altındağ,

Dikmen,

bölgeJerin iç .göçlerin ilk
sorunlarının

Şentepe

yaşandığı

ve

yerler

Ankara'run metropol Belediye

Abidinpaşa

olması,

semtlerinde anket

gecekonduda

doğup

sınırlan

içinde

uygulanmıştır.

büyüyen

Bu

kuşağın

daha kolay belirlenmesini sağlayacağından özellikle seçilmiştir.

Araştırma sırasında,

D>izgeli

smırlam8S1 yapılmış;

Rastlantısal

ifade edilen bölgelerde tesadüfi örnek.lemle seçilen 1O mahallede

örnekleme ile her mahallede 1O konut atlanarak 62 örneklem ile

görüşülmüştür.

Anket

soruları hazırlanırken,

kapalı

uçlu

kmllarulan kavram ve kelimelerin en basit düzeyde

soruların

kullanılmasına

özen

gösterilmiş,

tutulmasına çalışılmış, eğitim düzeyleri farklı

denekJerin soruları kolaylıkla anlamaları sağlanmak istenmiştir.
Tezimizin ekler böfümünde, örnek soru kitapçığı bulunmaktadır.
Anket verilerinin değerlendirilmesinde PiE ve TRT yetkililerin~~ de yardımıyla özel
hiazırlanan

bilgisayar programından yararlanılmıştır.
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- Böylece Ankara

geceko~dulannda yaşayan gençliğin

kentleşme süreçleri araştınlmış, sonuçları

da bu

sorunlan, beklentileri,

ve

çalışmamızda açıklanmıştır .

Tezin ilk bölümünde; gecekondu sorununun temelini
k .entJ.eşme anlatılmıştıf.

eğitimi

teşkil

eden

ıç

göçler, kent ve

.·.

İkinci bölümde; ülkemizin en ciddi sorunlarından olan, eğitim ve sorunlan ortaya

konulmaya çalışılmış, ekonomik düzey ve sosyal şartlarla eğitim ilişkisi kurulmak istenmiştir.
Üçüncü bölümde; genel olarak -gençlik ve genç nüfusun bu ülkede yaşamaları nedeniyle
karşılaştık.lan

sorunlar ele alınmıştır.

Dördüncü bölümde; kitle
sözünü

ettiğimiz sorunların

Beşinci

iletişimi

çözümünde,

ve televizyon

işlevsel açıdan

incelenerek, bu araçlardan

dolayısıyla eğitimde nasıl yararlanılabileceği araştırılmıştır.

bölümde; ülkemizde TV'nin

gelişim

süreci,

doğrudan

TV ile

eğitim

yapan tek

kurum olan TRT'nin· ilke ve hedefleri, özel TV~l~~ meşrulaştıran 3984 sayılı kanun ve getirdikleri
anlatılmıştır.

Altıncı bölümde~.. Ankara' ya göç ve Anka! a gecekondularının gelişim ve değişim sürecine
····-

b;akılarak,

.

son dönem. ö~llikl~ri istatistiki verilerle anlatılmıştır.

Yedinci bölümde, alan araştırmamızın sonuçlan verilmiştir.
Sekizinci ve son bölümde ise, tezimizin kısa bir özeti ile birlikte sonuçlar sunulmuştur.

7

1. KENT VE KENT~EŞME

1.1. Genel Olarak Ktnt Ve
sözcüğü ,

''Kent"

Kentleşme

modem toplumlann

yaygın yerleşim

biçimi olarak

anlama büründü. Sözcük günümüzde kabaca "modern" dünyada
mekanı

isimlendirmek için

kullanılıyor.

kentleşme

Ve

yüzyılımızda

insanların

birarada

yeni bir

yaşadıkları

olgusu da modernleşmenin bir ölçütü olarak

benimseniyor. "Günümüzde geiişmiş toplumlann yüksek düzeyde kentleşmiş olmalanna Rarşılık,

:~elişmekte olan toplumlar henüz düşük bir düzeyde kentleşmiş olmakla birlikte hızlı bir kentleşme
pürecine girmiştir." 2
Kent
dışı.

sözcüğü

özünde eskiden beri

kullanılagelse

de günümüzde ona yüklenen anlam

tarım

faaliyetlerle uğraşan insanların birarada yaşadığı ve endüstriyel ve ikincil ilişkilerin yaygın

• Olduğu yerleşim

birimi şeklindedir..

Kentler günümüzde özellikle gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde kırsal kesime oranla çok
daha yüksek nüfus yoğunluğuna sahip olan yerleşim birimleridir.
. ,Modem kent ve kentleşme endüstrileşmenin ürünü olan bir olgudur. Dola}isıyla endüstriyel
ilişkilere

egemen olan ikincil ve çıkara dayalı ilişkiler egemendir kent insanı~ın davranışlarına. _

· İlişkilerde esas, çıkara ve işbölümüne dayalı

bir bütünlük oluŞturulmasıdiT. - -

- - ·- ·-

-- - - - -

Modem kentlerin bir başka özelliği ise eğitim , kültür, sağlık, eğlence, tüketim gibi
hizmetlerin yoğun olarak bulunduğu yerleşim birimleri olmasıdır. Yeterince kullanma imkanına
sahip olan herkese genellikle kamu idareleri
düşünülerek,

tarafından sağlanan

.bu imkanlar kamu yaran

kar amacı gözetmeksizin ve ucuz yararlanabilecek şekilde verilmektedir~~e var ki

daha sonra da

anlatacağımız

hızla kalabalıklaşan

üzere

gelişmekte

olan ülkelerde bu hizmetler çok

bir nüfusa verilmek zorunda kalmakta,

yanı

giderek

sınırlı

kaynaklarla,

yetersizleşmekte,

bu tür

imkanlar açısından kentler "köyleşmektedir."
Bunun dışında kentler az veya çok plan dahilinde inşa edilmiş, toplu veya açık bir şekilde
ayırdedilebilen

merkezleri

etrafında

fabrikalaruı

2

bir çekirdek etrafında gruplanmışlardır. Endüstri devrimi öncesi sawnma
(kaleler, surlar ya da

doğal

korunaklar) toplanan kentler modern

ve kitlesel üretimin yapıldığı merkezlerin ~trafinda büyümeye başlamıştır .

Sencer. Ya_\(ut, Türkiye',~e. Kı:cntleşme. KühürBakanhğı Yayınlan Bilim Dizisi. Ankara. 1979. s. 1
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çağlarda

Tanmsal üretimin endüstriyel üretimin önüne
gı ünü.müzde
Dıolayısıyla

gelişmekte

kentler özellikle
kentler

farklı coğrafya

geçtiği

udeğer"

ve daha çok

olan toplumlarda, hala bir cazibe merkezi

ve kültürlerden birçok

insanın

k onumundadır. Bu durum kentleri bir taraftan "çok yönlü, iktisadi

biraraya
olduğu

ifade

ettiği

durumundadır.

gelebildiği

merkezler

kadar siyasi ve kültürel

da kesin hatlarla sınırlanmamış bir bölgenin kavşak noktası"3 görünümüne

b;akımdan

bli.iründü~rken, bir taraftan da "homojen olmayan karaktere sahip yerleşme birimleri"4 haline
g.elmeleri'ne sebep

olm,uştur.
1
1

1

bıuluş.ma

r~

Bir

başka

bunların

,,Yerleri, herp de

ifadeyle kentler hem birçok
değişebilir

yaşam

farklı

kültürün biraraya

geldiği

tarzlan sebebiyle birbirlerinden ve

k .öke·nlerinden uzakl~tıklan yerleşim merkezleri olabilmektedir. Çünkü daha "zengin" bir yaşam
1

iç'.in birçok farklı kültür ve coğrafyadan gelen insanlar kentlerde biryandan birbirlerini, bir yandan
d.a bu yeni hayat
is~e

alanının zorunlulul<lannı öğrenmekte,

benzeşmekte1

hem

hem de birbirlerine ve

bu zorunluluklara uyum

geçmişlerine,

eski hayat

sağlama

sürecinde

tarzlarına uzaklaşmakta,

yı abancılaşmaktadırlar.

İşte bu ye,ni uyum süreci ile birlikte kent nüfusunun sayı olarak artmasına da kabaca
k. entleşme

diyebiliriz.

Kentleşme olgusu temel olarak iki biçimde karşımıza çıkmaktadır. İlki yaşanılan coğrafya4a ~ __
kıentlerin sayısının artması,

yani varolan yerleşim birimlerinin kente dönüşmesi.

İkincisi ise varolan kentlerin nüfus olarak kalabalıklaşması yani büyümesidir.

Bu

çalışma

çerçevesinde ele

alacağımız kentleşme

biçimi varolan kentlerin nüfus olarak

kalabalıklaşması tanımına denk düşmektedir. Özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin başat
sorunlarından

biri haline gelen bu anlamdaki

denilebilir. Endüstri devrimiyle birlikte önce
oJduğu

teknolojiye sahip olmak isteyen az

kaplayan
yıeni

kentleşme, gelişen

toplumsal değerler,
Kent olgusu

ihıtiyaçlarını

3

batılı toplumların,

gelişmiş

sonra da

batılı toplumların

sahip

ülkelerin gündemlerinde oldukça büyük bir yer
doğrnu,

beraberinde

biçimleri ve sorunlar da getiımiştir.

kökeni oldukça eski bir

kavramdır. Başlangıçta insanların

gidermek istemeleri gibi ilkel bir amaçla ortaya

Göruııy. Süha. Şehirleşme Coğrafyası, s.7

~ <Gönay.

oldukça yeni bir tarihçeye sahiptir

tekonoljinin üretim biçiminin gereksinimleriyle

ilişki

aslında

kentleşme

age. s.7
9

çıkmış,

ancak birarada

savunma

yaşama doğal

biir sonucu olarak kendine özgü

koşullar

ve

davranış

modellerinin

gelişmesine

olanak

tanımış,

g;ünümüze kadar her çağ kendi özgün kent kültürünü yaratmıştır .
Bizim bu
k ~ökene

çalışmada

sözünü

ettiğimiz

kent ve

kentleşme kavramları

dayanmakla birlikte endüstri devrimiyle yeni anlamlar

gterekmektedir ki, burada ele
dlevriminden, yani

batılı

aldığımız

kent ve

kazanmıştır.

kentleşme kavramları

aldığından çalışmamızda

toplumlardan

da özünde böylesi bir

temel

Hemen belirtmek
şe\clini

son

/

karşdaştı~a

endüstri

verileri de bu

•

1

toplumlardan alınaç_aktır.

.l

/

i

'

..Ortaçağ kentlerine ya tümüyle siyasal ve kültürel işlevler ya da tamamen ekonomik işle~er

e:gemendi.

Çağdaş sanayileşme,

teknoloji,

ulaşım

ve yönetim

olanaklarının

ürünü olan çok

işlevli

kcent olgusu, ortaçağ kentlerine yabancı bir olgudur."5
Kentleşmenin

beraberinde bütün toplumsal olgular gibi yeni

ilişki

biçimleri ve toplumsal

dıeğerler getirdiğini daha önce de belirtmiştik. Bu değerlerin, temelde üretim ilişkileriyle bağıntısı
-~· o>1duğunu

da

belirtmiştik.

r.ridüstri devri.mi öncesi "soyluluk-asalet'' gibi bir temeller üzerinde

y<apılanan hfyerarŞik topl~ düzen, endüstri devrimi sonrası sennaye sahiplerinin üst sıralarda
yreraldığı ·bir dizgeye döniişmftŞtür.

_,_..._ '-'~erin doğuşu, Batı Avrupa'run tarihinde yeni bir dönemin başlangıcını belirlemiştir. O

-

z:amana değin toplam yalnızca iki etkin düzen tanımıştı; rahipler sınıfı ve soylular. Orta sınıf onların
yranında

yerini alarak toplumsal düzeni

y1apmıştır.

tamamlamış,

Bundan böyle toplumsal düzenin yapısı

daha

doğrusu,

değişmeyecekti;

bu düzende son bir düzeltme

kendisini

oluşturan

tüm

öğelere

8"1hipti; ~ ;boyunca uğrayacağı değişiklikler ise, dar anlamda, alaşımın içindeki : farklı
b>ileşim)erden b~ b~y değildi."6
savı toplumların

Pirenne'nin
!Esasında

hiçbir toplumsal

O)lan sorunların

gelişme

da nedenleri

görüldüğü gibi çok hızlı

bir evrim sonucu

birdenbire

kentleşmenin

geliştikleri

gerçekleşmez.

Türkiye ve

tezlerine uygun

Gerçekte bu

diğer

az

düşmektedir.

çalışmada

gelişmiş

ele

alınacak

ülke örneklerinde

ve kendiliğinden olmayan süreçlerle gerçekleştirilmeye çalışılmasından

k~aynaklanrnaktadır.

Kentleşme

lbütün

olgusuna dönecek olursak; böylesi toplumsal bir

bileşenlerinin

de

dönüşmesine

neden

olacaktır.

s; Kelıeş, Kentleşme Politikası. s.20
1;. Pirenne. Hemi, 0rtaçaı Kentleri, İletişim ".'a)1nJan, s.163
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Toplumun

değişim

elbetteki toplumun

bileşenlerinden

biri olarak

tekönomiyi ele
kendi

alırsak, kentleşme

bizatihi ekonomik ilişkilerdeki değişimin bir sonucudur. A_ncak
' için aynı zamanda kırsal alanda da ekonomik
kesimden göç aldığı

sımrlanyla kalmayıp kırsal

<değışimlere

sebep

olmaktadır.

Kentler giderek daha fazla çekici hale gelmekte ve daha çok insam

ken°disine çekmektedir. Bu da bu
değişime işaret

insanların

koşullannda

geçim

ve ekonomik

hayatlarında

eder. Kentte üretilen endüstri ürünleri için duyulan hammadde kaynaklan

.alanda bir ürün

değişmesine

neden- olur ya da bu endüstri ürünleri

kır insanının

bir

kırsal

tüketim

<alışkanlıklarını değiştirmesini özen~irecektir. Bütün bu örnekler kentleşme olgusunun ekonomik

.alandaki göstergeleridir. Ancak;
"Şehirleşme yalnızca

öğe.dir.
geçiş

Sosyal değişmeyi

değil aynı

bir sonuç

hızlandıran

zamanda sosyal

bir olgu olarak ele alındığında,

sonucunda, üretimin tüm denetleme fonkiyonu

· yoğunluk

kazanmakta., · örgütleşme,

iş

bölümü ve

değişme

şehirleşmenin

şehirlerde toplantığı

uzmanlaşma

ve

sürecini etkileyen bir

gibi

üretim düzeyine

şehirler

bütünleşme

büyümekte,

derecesi artmakta;

!kişilerin davranış ve ilişkileniıde şehire özgÜ .farklılaşmalar ortaya çıkmaktadır."7

Kentleşme, ~ğer bir gÖç ;onucu g;;:Çekl~şiyorsa büyük bir kitlenin üretime katılma şeklinde
lbir değişim yaşanması anlamına gelmektedir.

Buda bir bakış açısından kişinin ve toplumun hemen

bütün yaşam alaıilaruıID değİŞim geçirmesi .demektir.
"Ziraatın makinalaşması

işbölümün

hadisesi, köylü

ta kökünden sarsarak

1tabaıkanın iş

ve faaliyet

insanların

değiştirmektedir.

ve köy ailesinin

Köylerden

meseles~ esasından değişmiş olacaktır.

ayrılıp şehir

Köylü,

şimdiye

kadar cari olan

ve kasabalarda

yerleşen

çifçiliğinden ayrılarak şehirli

ii~i durumuna girmekle, onun hayal yürütümü ile ilgili herşey esasından değişmiş olacaktır." 8
Kentleşme aynı

!Sözkonusudur.

zamanda demografik bir olgudur. Bir nüfus hareketi ve

Kentleşme

sürecinde nüfus ya

kent nüfusu artar. Kent nüfusunun
medenle

arttığını

söylemek hiç de

kırdan

kalkınmakta

yanlış

kente

doğru

kayar, ya da

yoğunlaşması

doğal

etkenlerle

olan ülkelerde her iki yolla, hatta daha çok ilk

olmaz. Göç olgusu göçmenler

açısından yaşam

çevresi ve

tarzının değjşmesi anlamım taşımaktadır.

Alpar. istiklal-Yen~r. Dr. Samira. Gecekondu Araştmnası. Sosyal Planlama Başkanlığı Araştırma Dairesi. :re
DPT yay. Ma)ıs ı 99 l. Ankara. s. l
·" Çaığatay. -Pror. Ur. Tahir. Modem Aile \'C 'Sosyal Problemleri (baş1ıklı makale). Aile I'azı1an ı (Kiiltüre1 Değerler
\'e Sosyal Değişme) T.C. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu. 1990. s.97
·
Başbakanlık
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"Kentleşme,

benzer nedenlerden ötürü. aynı zamanda fiziksel çevre ve yaşama koşullarında

beliren bir değişmedir." Nüfus kırsal alandan kente göçediyorsa bu doğrudan bir değişimi ifade

9

eder. Başka bir değişme biçimi ise kentin yayıldığı alanın genişlemesidir.
Kentleşme sosyo-psikolojik bir değişimi de ifade etmektedir. Sözünü ettiğimiz kil-dan kente

göç nedeniyle, kırsal alandaki yerleşik ilişkilerin dönüşmesi, değişmesi anlamına gelmektedir ki, asıl
i

bu.. süreç birt~kım toplumsal rahatsızlıklara ve uyum sorunlarına neden olmaktadır. "Kır
tppluluklannd~ farklı ve onlara aykırı özellikleriyle kent, herşeyden önce geniş ve karmaşık bir
..

1

y~ıya sahiptir! Bireysel ve toplumsal farklılaşma ve ayn cinstenlik ayırıcı bir özelliği olmakla

birlikte, kent, gruplaşmaların dengelendiği örgütlü bir birlik ve dizgeli bir bütünlük içindedir.
1

Farklılaşmaya dayanan bu bütünlükle dinamik bir özellik kazanmış olan kent, her türlü değişme ve

gelişmenin hareket noktası olmuştur" 10 Sencer'in de belirttiği gibi kentleşme, insanların aynı
zamanda farklı ve kırsal alana oranla daha karmaşık bir yaşam biçimine ve ilişkiler bütününe dahil
olmalarıdır.

Burada hemen bir parantez açarak kentleşme ve kentlileşme kavranılan arasına bir

ayrım ko~makta

fayda vardır. Ruşen Keleş bu aynını yaparken kentlileşmenin, kentleşmenin

sadece toplumsal boyutunu ifade etmek amacıyla kullanıldığını söyler. 11
Kemal Kartal ise daha kitabının adında (Ekonomik ve Sosyal Yö~leriyle _T!ir~ye'd~_
Kentileşme)

bu aynını yaparak kentWeşmeyi iki yönüyle ele alır: "a-Ekonomik bakımdan

kentlileşme, . b-

Sosyal bakımdan kentlileşme." Bu aynını yaptıktan sonra ise kentlileşmeyi bu iki

yönüyle birlikte tanımlar:
"Ekonomik bakımdan kentlileşme'' kişinin geçimini tamamen kentte veya kente özgü işlerle
sağlıyor

duruma gelmesiyle gerçekleşir. "Sosyal bakımdan kentlileşme" ise, kır kökenli insanın

türlü konularda kentlere özgü tavır ve davranış biçimlerini, sosyal ve tinsel değer yargılarını
benimsemesi ile gerçekleşmektedir." 12
Kentleşmenin getirdiği bir başka değişim ise yönetsel açıdan ele alınabilir. Kent daha
kal.abalık olduğu
say:ılabilecek

için, daha sistemli bir yönetimsel yapıya bağlıdır. Kırsal alanda yüzyüze

yöneten-yönetilen ilişkileri kentte geçerli d~ğildir.. Daha karmaşık ve merkezi bir

yönetim egemendir kentte.

Kır insanının

kente

yerleştikten

9

sonra

yaşadığı

Sencer, age. s.3
o<;ncer. age. s. 3
11 K l
e eş. age. s.:>~
ı: Kartal. S. Kemal. Ekonomik ,.c Sosyal Yönlcnyle Türkiyc'dc Kcntileşme. s.21
ı o C' .-

12

en önemli

sıkıntılardan

birtanesi ~e bu karmaşıklaşmadan

kaynaklanmaktadır.

Kentte yaşayan

insanların işlerini

göebilmek

için mecbu{en katlandıkları bürokratik işlemler ve yöneten;yönetilen ilişkilerindeki mesafe yeni
kentliyi oldukÇa zor durumlara sokabilmektedir. ''Köy topluluklarında yönetimin yeterince
örgütlenmemiş olmasına

ve yaygın nitelik taşımamasına karşılık, kentte çok

dizge içinde örgütlendiği görülmektedir"

organlı

ve merkezi bir

13

;

1.2. Az Gelişmiş Toplumlarda Kent ve Kentleşm~,·

J

::

f

Kentleşm~ gelişm~ş .ülkelerde d~ endüstriyel/ üretim ml rkezlerinin. . çevresi~de
gerçekleşmektedır.

Az

gelişmış

ülkelerde

ıse "Avrupa

ve Kuzey

Ame~ka

sanayıye

kentlenrun

ı

dayalı kentleşmesinden çok, sömürgecilik çağının kentleşme biçimi" 14 hakimdir. Bu ülkelerde

kentler sanayi merkezleri çevresinde

değil,

hammadde üretilen bölgelerde

kurulmuştur.

Bu

durumda kentler ülke kaynaklarının toplanıp, sanayi merkezi olan ülke dışt merkezlere gönderildiği
yeı:ier·konumundadır. Dolayısıyla

bu kentler

ulaşımın

kolay

'

sağlandığı,

hammadde kaynaklanna

yakın bölgelerde konumlandınltmş ve hızla geliştirilmiş yerleşim b~eri durumundadır.
~~mekte

olan ülkeler aÇJStDdan

kentleşmenin

önemi

gelişmiş

ülkelere oranla bir parça

-~~~idaba~jBşamSaı bir idealin öncülü olmak gibi bir anlam taşır. Bu ideal girişte sözünü ettiğimiz

"topyekün planlı"
aktarırken,
değerlerin

kalkınma

idealidir. Kentlerse bir taraftan ülkenin hammadde kaynaklanm

bir yandan da ticaret merkezleri

ülkeye ve topluma

gelişim çizgisine sahiptir.
Bilindiği fızere
"K~tleşme oranı

olmaları dolayısıyla dışardan

giriş kapılan durumundadır.

Az

gelişmiş

gelen kültürel ve sosyal

ülkeler kent merkezli bir

Yani gelişmişlik düzeyi kentlerden kırsal alana doğru genişler. ;

en önemli

ile kişi başına

gelişmişlik

düşen

ölçütlerinden birtanesi

gelir arasında ilişki arayan bilim

dışarı

1

kişi başına düşen
adamları,

gelirdir.

her ilci değişken

arasında yüksek bir bağıntının olduğunu görmüşlerdir." 1 ~

Bu nedenle kentleşme gelişmişlik düzeyinin ölçütlerinden biri olarak görülmektedir~ Ne var

ki yukardaki alıntıyı yaptığımız Ruşen Keleş'in de bu cümlenin devamındaki cümlelerde ifade ettiği
gibi tek
kentte

13
14

başına kentleşme oranı kişi başına düşen

yaşayan

herkesin üretime

katıldığı

ve gelirden

Sencer, age.s.3

Keleş, age. s.22

ı s Keleş.

gelirin

age. s.2&
13

arttığını

göstermez. Bunun da ötesinde

payına düşeni aldığı anlamına

gelmez. "Bir

ülk~e,

nüfusun

yar:atabileceği

tarımdan tanın dışına
altında

ölçünün

göç etmesi, bireylerin ve toplumun üretici güçlerinin

ise, o takdirde

kentleşmeye kalkınmanın

ölçüsü gözü ile

bakılması

yeterli olmaz." Hı
Her hal ü karda kentleşme kalkınma idealine sahip bütün ülkelerin önünde acilen çözülmek
üzere duran bir sorunlar bütünüdür.

Kentleşmenin gelişmekte

olan ülkelerde bu kadar acil

çözülmesi gereken büyük bir sorun olarak ortaya çıkması~ın birtakım nedenleri
nedenlerin

başında

ise

gelişmekte

bir anlamda modem üretim ve

olan ülkelerin geleneksel üretim ve

ilişki

biçimlerine,

değer

sistemlerine

ilişki

bulunmaktadır.

Bu

biçimlerinden, kentsel

gelişmiş

ülkelere oranla çok

daha hızlı bir şekilde geçmek mecburiyetinde olmalandır. Üstelik bu süreç doğal ve kendiliğinden
değil,

daha çok tepeden inmeci siyasal iktidarlar ve çevrenin

ilişkileri

vs.)

baskısı

kentler modem
gelişmiş

nedeniyle

yaşam

yaşanmaya
kırsal

biçimlerini

ve

(uluslararası kuruluşlar, komşuluk

işletilmeye çalışılmaktadır.

alana oranla çok daha önce

Bu

kalkınma

sürecinde

tanımakta dolayısıyla

az

ülkelerde kırsal alanla kentler _ar~~da büyük uçurumlar_görülmektedir. Ancak bir başka

olgu ise kentlerin daha çok iç göçlerle beslenmesi nedeniyle.
-

kalıplanndan

aynı

zamanda

kırsal davranış

1

ve yaşama biçiminden kopamamış insanlar!~ dolu ~~imasıdır. Bu aşamada kentler

ülkenin bütününde varolan çelişkilerin en. bariz _şekilde görüld'Qğü .yerleşim birimleri durumundadır.
Bir yanda modem ilişkilerin ithal··- OOildiği ve· ÖzgÜil-biİ'- formda üretildiği merkezler
durumundayken, bir yandan da sürekli göç
gelişmişliğin
yapıda

almaları

nedeniyle giderek

köylüleşmektedirler.

"Az

-birbirine bağlı olan- yapısal özelliklerinin en genel ve ortak temeli, azgelişmiş bir

geleneksel veya kapitalizm öncesi ilişkilerle çağdaş örgütlenmelerin birlikte ama-zorunlu'

olarak- bütünlükten yoksun bir biçimde bir arada yeralrnasıdır." 17

Bu zorunlu birliktelik

aynı

zamanda toplumsal çatışmaya da sebep olmaktadır. Bireylerin

kendileriyle, birbirleriyle, toplumla ve yönetimle çatışmalanna sebep olan bu süreç geleneksel
ilişkilerin

ve değer yargılarının kentleşme ve kentlileşme sürecinde değişime bir başka

bakışaçısından da deformasyona manlı: kalmasından ortaya çıkmaktadır. Eğitim kurumları., medya

gibii organlarla bu değişim süreci
sonucu

bugüne

kadar

getirilen

sağlıklı atlatılmaya çalışılsa

geleneklerden

vazgeçememektedir.

age. s.28
,-Kıeleş,
Sencer. age. s. 29
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ve

değer

'

bile sonuçta tarihsel bir birikim
yargılarından

halk

kolayca

Üstelik kentsel yaşam ~içimi üretime, dolayısıyla çıkar ilişkilerine ve akılcılığa dayalıdır.
Yani geleneksel toplumun birincil ilişkilerinden uzaktır. Gelişmiş ülkelerde sermayenin, gelişmekte
olan ülkelerde ise sermayeyle birlikte bürokrasinin
yükseldikçe de sermaye

egemenllği

egemenliğini pekiştirmektedir .

çevrilebilir sermayenin gücü,

onların

(burjuvazinin)

yoğunlaşan,

"Kentlerde

yalnızca

Gelişme

sözkonusudur.

paraya kolayca

bakımdan

ekonomik

düzeyi

yükselmelerini

sağlamakla kalmıyor, siyasal yaşama katılmalarına ~a katkıda bulu?uyordu." 18 Genel olarak dinsel

temele

dayalı

olan geleneksel toplumlarda ise böy1esi bir süreç kolay kabullenilebilecek

· değildir. Çünkü bu toplumlarda
normlarla

ilişkiler

oluşturulmaktadır, bunların

daha çok dinsel ve ona

yerini

paranın alması

bağlı

ise bu

değişim

olarak ahlaki bir

normların

kabul

takım

edebileceği

birşey değildir.

Bütün

bunların

ötesinde az

"dengesiz". "sahte" gibi

sıfatlarla

gelişmiş

birlikte

ülkelerde

kentleşme

anılmasının başka

olgusunun

sebepleri de

"hızlı", "sağlıksız",

vardır. Bunları Ruşen

. Keleş şöyle özetliyor:
"a- Kentleşmenin, demografik bir süreç olarak

sanayileşmiş

ülkelere oranla

hızla

artan, hiç

olmazsa azalmayan bir yol izlemes~

b- Büyük ve çok büyük

kentl~· Qrta

büYükfü.kteki ve küçük kentlere oranla daha hızlı

büyümesi,
c-

Kentleşme

hareketlerinin kimi

coğrafi

bölgelerdeki kentlere

yönelmiş olması

nedeniyle,

kimi bölgelerin kentleşme oranının düşük düzeyde kalması,
d-

Kentleşen

nüfusun kent ve kamu hizmetleri gereksinmelerinin

karşılanmasında

yetersizlikler başgöstermesi,
e-

Kentleşen

nüfusun

çalıştırılmasına

olanak verecek temel sanayi

yatınmlanmn

yaJ?ıılarnaması yüzünden.. is,gj.icünün rnari,inal meslekler ve türlü hizmet dallarında yığ!lması." 19

Bütün bu sorunlar

az gelişmiş ülkelerin kentsel görünümlerinin,

istatistiki benzerlikler olsa

bile modem toplumlardan çok farklı bir forma bürünmesine sebep olmuştur. Altyapı sorunları,
gecekondulaşma,

gelir dağılımlarındaki dengesizlik bu sorunların en bariz şekilde ortaya çıkan

göstergeleridir.

l!!

19

Pii' renne, age. s. ı 7 ı
Keleş. age. s.29
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" ... az gelişmiş ülkelerde yerleşme sürecinin

çağdaş doğrultuyu izlememiş olmasından

ötürü

kentler yeterince gelişememiş ~e egemen bir topluluk özelliği kazanamıştır."

20

Az
İns.anlar

gelişmiş

ülkelerdeki bir

başka

sorunsa kentsel

yaşamla kırsal yaşamın

içiçe

her ne kadar daha sonra sıralayacağımız sebeplerle kente yerleşmiş olsalar da,

kırsal yaşamın

geleneklerinden kurtulamamakta.

dolayısıyla yaşam

olmasıdır.

kısa

vadede

biçimlerinde kentsel ve

kırsal

I

yaşamın davranış kalıplarını

birlilqe uygulamaya çalışmaktadırlar. Bu da az gelişmiş ülke kentlerini,

modern kentlerden ayıran bir l;>B.şka özellik 6Iarak karşımıza çıkmaktadır. Kentleşme az gelişmiş
ülkelerde bireylerin üretime katilma biçimlrrini değiştirse de, yaşama biçimlerini kısa sürede
!

değiştirememekte, dolayısıyla kentler sözünµ ettiğimiz hızlı geçiş sürecinin bunalımlarının en
1

yoğun yaşandığı mekanlar olmaktadır.

"...

aynı

doğrultusunda,

nedenle,

aşamalarının

geleneksel bir
toplumlarının

insan

dönemindedir."

gelişme

'
bir arada yer

aşamadan çağdaş

topluma

aldığı

azgelişmiş

toplumlar, evrim

doğru evrimleşme durumundadır.

evriminde daha sonraki bir tipe

dönüşme

sürecinde veya

Bu

geçiş

21

1.3. Türkiye'de Kentleşme
Türkiye taşıdığı belli başlı özelliklerle az gelişmiş ülkelerle yapısal paralellikler
göstermektedir.

Dolayısıyla onların yaşadıkları kentleşme

sürecini

yaşamaya

devam etmektedir.

GeBeneksel ilişkilerin çözülmesine bağlı olarak beliren ve giderek hızını artıran bu değişim, bir
yandan toplumun yeniden biçimlenmesini

sağlarken,

benzer

şekilde

yeni ve

çeşitli sorunların

da

kaynağı olmaktadır .

"Kentleşme, iki ucu olan bir çözülme, yoğunlaşma ve akım olayıdır." 22

Kartal' ın yukarda

bahsettiği

çözülme,

kırda~ yoğunlaşma, kentte~ akım

ise

kır

ile kent

arasında olmaktadır.

1.3.1. Kırda Çözülme
Kır, tarımsal üretimin yapıldığı

ve tarımsal yerleşim biçimlerinin hakim olduğu alandır .

21.ı Sencer. age. s.28
-'I S.encer. age. s.33
~ Kartal. age. s.3 1
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Türkiye' de ve az

gelişmiş

ülkelerde çözülme daha sonra
kırın

merkezleri haline gelmesinden çok,
itic.ileşmes_inin başlıca
kiş.1 başına

sebebi ise nüfus

toprak azalmak'1a,

iticileşmesi

kentlerin cazibe

gerçekleşmektedir .

nedeniyle

yoğunluğunun artmasıdır.

dolayısıyla

açıklayacağımız

Nüfus yoğunluğu

gelir seviyesi de düşmektedir.

arttıkça

Kmn
aile ve

·

Bunun dışında kın itici kılan bir ~ka unsur tarım teknolojisinin gelişmesidir. Teknolojinin
gelişmesiyle birlikte emeğin

gelirin

düŞmesi

yerine makineleşme almış,

topraksızlaŞan

nedeniyle

••

işgücünün değeri düşmüştür. Aynı

köylü aileleri
önce
1

tanın işçisi

konumuna

zamanda

düşmtiş,

daha

sonra da işgücü ihtiyacının azalması/~edeniyle ifsizleşmişlerdir. Dol!yısıyla kırsal alan "'karın

yaşam alanı olmaktan uzak~mıştır. "Serbest piyasa ekonomisin geçerli

doyurulabilecek" bir
olduğu

mekanizmasının işlemesiyle

ülkelerde, piyasa

politikalarının

devreye sokulmasıyla tanmsal üretimin

ve bu konuarda

örgütleniş

oluşturulan

kamu

biçimi değişir ve buna bağlı olarak

nüfusun bir bölümü topraktan kopar. Böylece ..kır~a çömlme dediğimiz.olay oaşlar."23

Bu
kırdan

olayın başlamasından

kente göçen

itibaren de köyden kente göçün ilk nüveleri görülür. Ancak

insanların kırla ilişkileri

tamamen kesilmez. Bunun için önce beklenti

düzeylerinin kentte gerçekleşebilmesi ve tabii birkaç kuşak değişmesi gerekir. Çünkü daha önce de
belirttiğimiz

gibi geleneksel ilişki biçimleri kentte de birkaç kuşak boyunca korunur ve hatta eskisi

kadar olmasa bile kentsel hayatı da etki altına alır.
kazanmayı umduğu

"Kişi açısından

bu transferi yapabilmek, kentte

gelirin yalnızca kırsal gelirini karşılamasına deAil,

kır kesiminin ödemesi gere~

firsat maliyetini de kapsamasına ve üzerine çıkmasına bağladır."

24

•.

~ alanı itici kılan bir başka başka özellikse kırsal · alanda sosyal hizmetlerin yetersizliği

ve

kınn

kent kadar

gelişme (sınıf

tanımamasıdır.

Sözgelimi

ülkelerde ihmal

edilmiş,

benzeri sebepler

gelişmekte

atlama,

sağlık, eğitim

zenginleşme,

vb. hizmetler

bu hizmetlerde daha

· kentlere oranla daha yüksek

kültür düzeyinin yükselmesi vb.)

kalabalık

kırsal

olan kentlere

olan ülkelerde zaten büyük ve
kentleşme

düzeyine

alanda öz.ellikle

kalabalık

ulaşmalarına,

daha

imkanı

gelişmekte

ağırlık verilmiştir.

olan kentlerin,

diğer

olan

Bu ve
küçük

doğrusu kalabalıklaşmalanna

sebep olmaktadır.
Kınla çOzülmeye neden olan bir başka itiCi unsur da kırsal üretim biçiminin doğa], büyük

ölçüde denetlenemeyen

şartlara bağlı olması., dolayısıyla

~3

üreticinin kendisini bu

• Kartal. age. s.34
4
: Şenyapılı. Tansı, BütünICşememiş Kentli Nüfus SonnlU. s. 20, OOTÜ, Ankara. 1978

17

açıdan

güvende

Yıllarca

hissetmemesidir.

bu riskle yaşamış insanlar önlerine firsat

ve her ay gelebilecek düzenli bir maaş alarak
Gelişmekte

içiçedir. Birlikte

sınırlı

kırsal

hem de

kırsal yapının

akım

ve onu

biçimini

kır-kent olguları aslında
alışveriş

nedeniyle birbirleriyle sürekli
kentlere

olduğu

kadar olmasa da bir

içinde
akım

kamu görevlerini yerine getirmek üzere görevlendirilen memurlar ve

gibi gözükmektedir.

toplum

akımları

kırlara, kırlardan

Kentlerden

sözkonusudur. Bu
yörneticilerle

ve nüfus

yaşam

kentsel

tercih etmektedirler.

olan ülkelerde ve Türkiye'de bütün bu nedenlerle

değişmekte

bulıunmaktadırlar.

yaşamayı

çıktığında

yapılarını

Kırdan

Js.ente

doğru gerçekeleşen akım

birlikte etkilemektedir. Dolayısıyla

oluşturan tarımsal yapının

kentleşme

ise hem kentsel

olgusunu irdelerken,

da incelenmesinde fayda görülmektedir.

1.3.1.1. Tarımsal Yapı
geçiş

Türkiye bir imparatorluktan ulus-devlete

döneminde ciddi yapısal

değişimler geçinniş

ve toplumsal sistem de bundan nasibim doğal olarak a1mİşİır. Osmanlı toprak sisteminin buradaki
.ifademizle tarımsal yapısının dayandığı Tımar düzeni g~~e ve dağılma döneminde deformasyon
geçirmiş

ve

uygulaması

oldukça

b~~lmuştu.

Ancak Cumhuriyetle birlikte

tımar

düzeni

düşünsel

temeliyle birlikte kökten değiştirilerek bfr.ba.kıma 1capit8ıisC-bir tarımsal yapı oluşturuldu. Bu yapı
dayandığından toprakların

bireysel mülkiyet sistemine

bölünmesine,

dolayısıyla

topraktan elde

·edilen gelirin kişi ve aile başına yapılan bir hesaplamada azalmasına neden oldu.
"Toprak mülkiyetinin

bölünmezliği

üzerine kurulu olan

mirasın bölünürlüğünü

birlikte meydana gelen yeni toprak rejim!.
parsellenmesine ya da

bazı

tımar

yerlerde tam tersine,

sisteminin

kaldırılmasıyla

ihdas ederek arazinin

işlenen toprakların birleştirilmesine

yol

açmış

ve

tarımda ortaklık sisteminin yaygınlaşmasına neden olmuştur. "25 Oluşan bu ortaklıklar ise yeni bir

tür "derebeylik" anlamına gelmektedir. Çünkü bu ortaklıklara dahil oİabilecek gücü olmayanlar, bu
ortaklıkların işçisi

daha iyi geçim

durumuna

gelir

bunu da yapamayanlarsa rekabet güçleri de

sağlayabileceklerini umdukları

Türkiye'de tanrnsal
belirttiğimiz

gelmiş,

gibi

düşerken,

hızlı

nüfus

kentlere akın etmişlerdir.

yapının gösterdiği hızlı değişimin başka
artışı

bir yandan da

ve

düşen

olmadığından

gelirdir. Nüfus

artışıyla

işgücünün değeri azalmaktadır.

bir nedeni ise daha önce de

birlikte bir yandan

Aynca

kişi başına

yaygın tarımsal

üretimin

::s Vergin. Doç. Dr. Nur. Toplumsal Değişme \e Türkiye.de Aile (başlıklı makale). Aile Yanları 2 (Kültürel
Değeler ve Sosyal Değişme), 1990. s. 31 O
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düşük bir verimlilik seviyesinde olması ve tanın girdilerinin azlığı da tarımsal yapının diğer
kırın

özellikleri olarak kendisini göstermektedir. 1950'lerden bu yana
artırmaya
olmuşsa

yönelik

çalışmalar yapılmaya başlanmış

da, hala yüksek oranlarda göç veren

üretim bu özelliklerini

yüzeysel

verimliliğini

ve özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinde başanlı

Doğu

ve

Güneydoğu

anadolu bölgelerinde

tarımsal

korumaktadır.

Endüstrileşmenin tarımsal üretime getirdiği yeniliklerden birtanesi de (tarım teknolojisi

; dışında) hammaddeye yönelik üretimi artırması olmuştur. Bu da tek tip ve bir pazara-yönelik
1

1üretim

anlamına gelmektedir.

j

Türkiye genelinde tarımsal üretimin bir
anı:şı

sebebiyle aile

•Olması

üretimden

sayısının çoğalması

sağlanan

başka

sorunu da

işletmelerin küçüklüğüdür.

tarımsal

ve Türkiye'de

üretimin aile çiftliklerine

Nüfus
dayalı

gelirin düşmesine neden olmuştur.

13.1.2. Tanmda Makineleşme
Tarımsal makineleşme özellikle l 950' li yıllardan sotıra Türkiye' de ·hızla yaygınlık kazanmış

-

-

ve tarım işletmelerinin yapısal bir değişim geçirmelerine neden olmuştur. Bun~ .sonucu 1se bu_ __ ..

----_ .. __

ibölümde sözünü ettiğimiz kırsal alanın iticiliği olmuştur.
Makineleşmeden

daha fazla verim alabilmek için ufak

işletmeler

biraraya

gelmiş

ve bu

·durum yüzeysel büyümeyle birlikte örgütsel yapılaşmayı sağlamıştır. (Tanın-kredi kooperatifleri)
Ancak olumlu

sayılabilecek

bu

gelişmenin

ülkenin .heryerinde geçerli

olduğunu

söylemek zordur.

Çünkü Türkiye' nin en önemli kentleşme sorunlarından birisi olan yatınmların belli-bölgelerde
(Akdeniz, Ege, Mannara, İçanadoJu) yoğunlaşması, bunun dışındaki bölgelerde ise ilkel üretim
biçimlerinin bala devam etmekte olmasıdır.
Makineleşmenin

olumsuz sonucu ise daha önce

değindiğimiz

köylünün topraksızlaşması ve

geleneksel ilişkilerin çöZtilmesidir.
Tarım

teknolojisindeki

gelişmeler kır

kesiminde

yoğun

olan gizli

işsizliği açığa çıkarırken

belli bir tarımsal nüfusun topraktan koparak özgür kalmasını sağlamıştır. Bu gelişmeler sonucu
açığa çıkan işsiz

nüfus büyük ölçüde kente

yönelmiştir.

"Bir

başka deişle tanın

kesimi

sürecinde nüfusu topraktan koparan itici güçlerin kaynağı olarak rol oynamıştır." 26

26

S.encer, age.s.61
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kentleşme

Kırsal alandak~

başka değişirrı

bir

ailelerce (örgütlü küçük işletmeler dışında)
'yaşam arasında

tarım

ise

makinelerinin

alınabilmesi,

zaten -toprak zengini olan

bu köklü ailelerinse kentsel

bir köprü görevi görmeye başlamasıdır. Bu aileler

diğ~r kırsal

yaşamla kırsal

nüfusa oranla kentle

daha fazla iJişki içerisinde ve daha az gelenekseldir.
l

1~3.2.

Kentin Cazibesi
gelişmiş

Türkiye ve benzer
. az

asıl

ülkelerde köyden kente göçün

aslında

sebebi

kentin

'.

ff

cazibesi aeğil,

kırsal fanın iticiliğidir.

Çünkü henüz

gelişmekte

yaşam standardı

olan kentler de

bakımından çok fazla '. şey vaadetmemekte, üstelik iş garantisi de bulunmamaktadır. Ancak yine de
i

kentlere cazibe kazandıran unsurlardan bahsedilebilir.
Kentin

çekiciliği;

sadece çalışma ve geçim

yanında eğitim, sağlık, eğlence,

bunun

koşullarının iyileştirilebilmesi

tüketim gibi

değil,

umudundan

imkanların zenginliği

ve cazibesinden

kaynaklanmaktadır. Gelişmiş toplumların yaşadığı kentleşme sürecinde kenti çekici kılan a5iı faktÖr·--~ 
iş imkanlarının fazlalığı

gelişmekte

ise de

olan toplumlar için

köyde işsiz kalan birey, kente bir iş garantisi

olduğu

için de@,

aynı şeyi

iş

söylemek güçtür. Çünkü

·-

bulma ihtimali daha fazla olduğu - _-:,

için gelmektedir. Çünkü henüz kentlerde de fabrikal~ma ve endüstriyelleşme · yeteı:incC .· :.:;
sağlanamamış,

ancak kamu kaynaklı hizmetler sektörüne genellikle fazlasıyla ağırlık verilmiştir.

Bunun da ötesinde kentlerde
yaşayan

yaşayan

herkesin bu hizmetlerden yararlanma

dağılımındaki eşitsizlikler

nüfusun gelir

imkanını azaltmaktadır.

Yine de

kentte

gelişmekte

olan

ülkelerde köylerle kentler arasındaki büyük uçurum kenti cazip hale getirmektedir. Üzerinde
açıdan durulması

çok daha

gereken bir tehlike ise kentlerin giderek

kalabalıklaşmaya başlayan azgelişmiş

açısından düşüş gösterdiği

Bu da

ilişkilerine dayalı ilişki

özellikle gençler
dağılımı

gelişmekte

açısından

olan ülke kentlerinin

kentte ve birlikte

dengesizlikleri, ucuz

olgusudur. Her geçen gün

ülke kentlerinin bu hizmetlerin kalite ve kantite

ifade edilmektedir. Yani kent modem

kaybederek sadece üretim
almaktadır.

köyleşmesi

bu

anlamının

olduğu

bir yer halini

daha fazla

yaklaştırmakta,

biçiminin egemen
yapısını şiddete

yaşamayı zorlaştırmaktadır.

işgücü, eşitsizlikler

de bu

çatışma

önemli bir unsurunu

nedenleri

Sözünü
arasında

ettiğimiz

gelir

önemli yerler

almaktadır.

Kenti cazip
gelecek

sağlama

kılan

bir

başka

unsur da ailelerin

çocukları

için kendilerine oranla daha iyi bir

umutlan ve istekleridir. Bunun yolu genellikle
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eğitim

olarak

görüldüğünden

ve

eğ!İtim imkanları

yine kentlerde, kırsal alana oranla daha fazla olduğund~n kentler tercih

edilmektedir.
"Eski çağlardan beri insanlığın en büyük başarıları daima şehir dediğimizsosyal çevre
gerçekleşmiştir . Şehirler,

iç erismde
ya ıyıldığı

tarih boyunca kültür ve medeniyetin

doğduğu, geliştiği

ve

kuwet merkezleri olarak r~l oynamışlardır. Çoğu zaman şehirlerin çökmesiyle birlikte

ta:s.ıyıcısı oldukları kültür ve medeniyetlerin de <:öktüğ_ü görülmü~tür." 27

1.3.~.

Ara Faktörler

Kırsal kesimde çözülme ve kentin caiibesinin yanında kentleşme sürecinde, bunlardan
b; ağımsız

olmayan, aynı zamanda bu faktörlerin etkinliği üzerinde rol oynayan bir takım "ara

faıktörlerden"

de sözedilebilir. Ruşen Keleş bu faktörleri "iletici güçler" başlığı altında inceleyerek

u !aşım ve iletişim imkanlarıyla sınırlı tutmuştu(
"İletici güçlerle kasdedilen, taşınım olanaklarındaki gelişmedir. Kentleşme devinimleri; mal

v.e hizmet alışverişinin belli taşıma ve haberleşme ağlan içinde özekleşmiş belli yerleşim yerleri ile
btUnlara bağlı çeşiti düzeylerdeki yerleşmeler arasında dogmaktadır.. ..
. .. Eğitim düzeyinin yükselmesiyle ve kitle iletişim araçlarıyla artan akışkanlık ve yurt
dıışından

dönen işçilerin önemlice bir kesiminin kentleri yeğleekte olmalannm da bu devingenliğe

kıatkısı olmuştur. " 28

Yakut Sencerı ise bizim ara faktörler dediğimiz "aracı güçler"i "itici ve çekici güçlerden
bıağımsız

olarak değil, onların etkinlğini engelleyen veya zorlaştıran ya da kolaylaştıran veya

hnzlandıran bir etmen" olarak tanımlamıştır. 29
Aracı güçleri iki başlık altında inceleyen Sencer, sürükleyici güçler dediği ilk başlıkta

öizendirici ve zorlayıcı etmenleri ele almıştır. Bunlar resmi yerleştirme poJitikalan, güvenlik
n·edeniyle resmi organların halkı kentlere yerleşmeye zorlaması vb. ile başarılı kentleşme
dleneyimleri ya da kente göçün bir çevrede yaygın bir davranış biçimi haline gelmesi gibi örneklerle
vrerilmiştir.

: · Yöıiikan. Ayda. Şehir Sosyolojisinin Teorik Temelleri. s.3. 1.B. Ankara 1968. İmar İskan Bak. Yay .
• !--· Keleş. age. s.50
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Sencer ikinci bölümde Keleş'le aynı kelimeyi kullanarak iletici güçleri ..ulaştırma ve taşınım
aıraç ve kolaylıkları, aynı zam~nda nüfusu hareketlendirici ana güçlerin doğmasına yol açan

toplumsa-ekonomik bri.içlerin

doğmasına

yol açan toplumsal-ekonomik

gelişmelerin

ürünü"

ş.eklirnde tanımlamıştır.

1.4. Türkiye'~e İç Göçler ve Kentleşme
i

Türkiye'nin kır nüfusunun genel nüfus içinde çoğunluğu oluşturması düşük
düzeyde
J
.

k,entleşmiş bir ülke olduğunu göstermektedir.
Ancak Türkiye' nin kentleşme
}"ükseldiğini

söylemek

k.arşılaştırmayla

aşağıdaki

1927'de

yapılan

hızının

tabloya
ilk

/
özellik.le 1950'lerden bu yana giderek artan oranlarda

bakıldığında

sayımda

hiç de zor

yüzde 75.8 olan

kırsal

olmayacaktır.

nüfus

oranı

Çok basit bir
19SO'de yüzde

/ 75'e._ 1980'de yüzde 56'ya, 1990'da ise yüzde 40.99'a düşmüştür.
·~«-· Tablo

J\ : Toplam

1.

ve . köy

Şehir

nüfusunun cinsiyete göre oranı ve yıllık artış hızı

C: Kadın

B. Erkek
Toplam içindeki

Şeh ir

ve köy nüfusunun toplam içindeki oranı
Şehir

Köy

Sayım
Vılı

ll 927'..
1] 935
11940
11945
Jl950
ll955
l.960
11965.
1.97(}
il 975
] 980
il 98='
1 990

B(%)

48.09
49.12
49.94
50.27
50.47
50.84
51.03
50.96

C(%)

51.91
50.88
50.06
49.73
49.53
49.16
48.97

50.57
51.41

49.04
49.43
48.59

50.73
50:67

49.27
49.33

A(%)

24.22
23.53
24.39
24.94

25.04
28.79
31.92
34.42
38.45
41.81
43.91
53.03
59.01

B(%)

26.06
24.82
26.21
26.50
26.65
30.60
33.69
36.16
40.61
43.41
45.26

54.58

C(%)
22.52
22.29
22.57
23.37
23.39
26.91
30.08
32.62
36.24
40.12
42.52
51.44

A(%)

75.78
76.47
75.61
75.06
74.96
71.21
68.08
65.58
61.55
58.19
56.09
46.97
40.99
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B(%)
73.94
75.18
73.79
73.50
73.35
69.40
66.31
63.84
59.39
56.59
54.74
45.42

C(%)
77.48
77.71
77.43
76.63
76.61
73.09
69.92
67.38
63.76
59.88
57.48
48.56

Nüfusun
<dinamiğinde

Bu
!kentlerde

yerlerine' · d~ğılımında

yerleşim

önemli

değişmelere işaret

değişmelerden

yaşayan

nüfus aleyhine beliren bu

gelişme

nüfus

etmektedir.

ilki" Türkiye' nin

oranının

nüfus

kırsal

yani

"kentleşme oranı" düşük

kentleşme hızının

bir ülke

yüksek bir ülke

olmasına rağmen ,

olduğudur . Kentleşme

oranının kaynaklan ise, daha önce kentleşme nedenlerinde saymış olduğumuz : göçler ve ,
•

1

<demografik etmenlerdir. "Ancak ülkemizde yönetimsel konum değişmeleri dolayısıyla k~nt özelliği :
kazanma olayının genel

ınüfus artışının,

.·

kentleşme derecesine önemli bir katkıda bulunmadığı ve kentl~rdeki doğal 1

köylere oranla daha az

olduğu bilindiğine

göre, kentli nüfus

artışının

ilkece /

brlardan kentlere olan nüfus hareketlerinin ürünü olduğu ortaya çıkmaktadır." 30
Aşağıdaki

tablodan da anlaşılacağı üzere genel nüfus artış oranıyla, kent nüfusundaki artış

hızı arasında yakın

Tablo2.
.

bir ilişki bulunmaktadır .

Yıllık Nüfus Artışı
.

Nüfus Artı~ Hızı(%)

Kentli Nüfus Artı~ Hızı(%)

17.S

20.1

32.8

80.2

28.81

70.5
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44.5

1975-1980

22.8

36.l

1980-1985

22.1

46.6

1985-1990

23.25

52.8

Yıllar

.

ve Kentli Nüfus Artış Oranları

-·

1940-1950
- · - - · -··-

..

-

·-

-

1950-1960

-- -

1960-1970

il

1970-1975

1

Yukardaki tablodan da
önceki

yığılmalar

nüfus

anlaşılacağı

gibi öncelikle

kırsal

nüfusta beliren

yoğunlaşmasına, kırsal alanın iticileşmesine

hızlı doğal ~ış

ve

neden olmakta ve kente

yönelik nüfus hareketlerinin en önemli nedeni haline gelmektedir.
Nüfus
kentleşmede

3

artışıyla

birlikte, köyden kente göçeden nüfusta görülen

önemli bir neden olarak karşımıza çıkarmaktadır.

v Keleş.ten aktaran. Sencer. age. s.70

,...

--'

artış,

kentin

çekiciliğinin

öte yandan en genel anlamıyl<ı toplam nüfusa oranla kentlerde yaşayan nüfusun artması
olarak beliren

kentleşmeye aynı

z.arnanda tek tek kentlerin büyümesi ve kentsel

sayıca çoğalması olayı eşlik etmiştir.

1927'de sayılan 66 olan kent

nüfusu 100 binin üzerindeyken, 1975'te 100 binden fazla kent
73 'tür.

yerleşmelerinden

sayısı

yerleşmelerin

ancak 2'sinin

36, 1990' da ise bu rakam

31

Ancak tablo 2'den de anlaşılacağı üzere Türkiye' de kentleşme yönündeki nüfus hareketleri

heır dönemde aynı eğilimi göstennemekt~_ir. 1950'leı;k kadar kentleşme ve nüfus artış hızlarının
düşük ve birbirine yakın olmasına karşılı( 1950'lerd~ sonra kentleşme oranı nüfus artış hızına
r

oranla çok daha yüksek bir grafik göstenniştir. Bu d~ Türkiye'de kentleşme sürecinin 1950'den
sonra nüfus

artışından

daha çok demografik etmenlere

bağlı

olarak

geliştiğini

göstermektedir.

l 960'lardan sonra görülen düşüş ise kentleşme sürecinde yeni bir döneme işaret etmektedir.
İç

göçler ve kentleşme sürecinde ortaya çıkan bu dönemsel farklılıklar nüfus artış hızıyla

birlikte, toplumsal ekonomik ve siyasal nedenlere dayanmaktadır. "Bütün bu dönemlerde kentlerin
bir çekim merkezi

olmadıkları

gözönüne

alındığında SÖZ konusudeğişmelerin başlıca kır

kesimine

ilişkin nedenlerin ürünü olduğukolayca antaşılmaktadır."32

1.5. Türkiye'de Kentleşme Sorunları

Köyden kente göç heryerde
olmaktadır. Bunların başında

olduğu

Türkiye' de de belli bir

da köylerde sermaye birikiminin

takım

gerçekleşmemesi

sorunlara sebep

ve şehirlere oranla

geri kalmıŞlık oranlaının gün geçtikçe yükselmesidir. "Ülkemizde İstanbul ve Ankara'nın belli başlı
iki çekici yerleşim özeği

oluşu,

gelir,

serveı

ve anamal akımını bu kentlere yöneltmekte; geri kalmış

yfü·elerle köylerde biriktirilen paranın o yerlerin kalkınmasına hizmet edecek yerde, büyük kentlere
akması,

hatta oralardan da türlü yollarla yurt dışına aktarılması, Türkiye' de kentleşmenin, köyler ve

gerici yöreler bakımından da bir "kan kaybına", ekonomik erozyona yol açtığını gösterir.33
Bunun yanında iç göç gecekondulaşma yani çarpık ve yetersiz, altyapısız kentleşme
olgusunu getirmektedir ki

kısa

vadede ÇÖzülmesi

imkansız

bir sürü sorun da bu olguyla birlikte

gelişmekte olan bütün ülkelerin karşısına çıkmakt.adır. Ülkemizde yeterli ve uygulanabilir bir

31

DİE istatistikleri, Ankara, 1990, s.39
Sencer. age. s. 74
33
Keleş, agc. s.53-54
3•

~

24

kentleşme politikası hazırlanmacjığından

bugüne kadar iç goçun bu iki önemli sorunu da

yaşanagelmiŞtir. "Kentlerdeki yoğunlaşmanın türlü alanlanyla (konut arsa, istihdam, sosyal ve
fizıiksel altyapı

vb.) ilgili tutarlı kamu politikalan ya yoktur, ya da olanlar yetersiz kalmıştır ve

uygulanmamıştır.

Bu nedenle,

kırdan

kente göçen nüfus, hemen her alandaki

sorunlarına

kendi

olanaklanyla çözümler bulmaya çalışıyor. En 'başarılı' olduğu alan da gecekondu yapmaktadır.';:\4
I

'

iç göç sonucu karşımıza çıkan önemli bir başka sonuç ise bireyler ve smıflarararası

farklılıl<lann belirginleşmesi, dolayısıyla toplumsal rahatsızlıkla:ı~ başgösteJesidir. Kente gelerek
ucıuzlaşan işgücü
azalmasına

gelir

dağılımın adaletsizleşmesine,

,

tüketirb'.

ihtiyacı

1

at.arken, ahmgücünün

neden olmaktadır. Sonuç olarak kırdan kente göç bu kadar yqğun yaşandığı zaman

genel olarak kentsel mekanda da bir fakirleşmeye neden olmaktadır. Bunun kırsal alan için anlamı
ise hem işgücü kaybına uğraması, hem de kentle birlikte yoksullaşmasıdır. Çünkü kırsal alanda da
nüfus azalması nedeniyle ürün talebi azalmakta ve malların değişim değeri düşmektedir. Aynı
sürecin ekonomik boyutunun yanısıra bir de toplumsal boyutu vardır. Kırdan kente göçen insanlar
başlangıçta

kentin yaşam biçimini özümseyememekte ona uyum sağlamakta zorluk çekmektedirler.

öte yandan zaten uzunca bir süre (belki birkaç kuşak) boyunca geleneksel yaşam biçimlerinden
. v~~g~~e!cte dolayısıyla kültürel bir farklılaşmaya neden olmaktadırlar. Bu her ne kadar çoğu
zaman·· bir "kültürel zenginlik" olarak algılanmak isterse de, aslında çoğu zaman bir gruplaşmaya
ve toplumsal

ayrışmaya işaret

etmektedir. Bu

ayrışma

yeni kentliyle yerleşik kentli

arasında olduğu

gibi, değişik bölgelerden kente göçenler arasında da olabilmektedir. "Diğer bir sorun da özellikle
büyük şehirlere yönelmiş olan iç göç hareketlerinin, her şehrin kendine özgü nitelikleri
çeırçevesinde gelişmesi nedeniyle ortaya çıkmaktadır."35
"Aşın kentleşme''ye bağlı

olarak beliren sorunları dört ana grupta inceleyebiliriz.

l . Ekonomik sorunlar
2. Hizmet sorunları
3. Sosyal sorunlar
4 . Konut ve yerleşim sorunu, gecekondulaşma.

34

35

Kartal. age. s.37
Gökçe. Doç. Dr. Birsen. Gecçkondu Gençliği. s.9. H.Ü. Yay. Ankara. 1971
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1.5. 1. Ekonomik Sorunnlar Türkiye' de ve diğer az gelişmiş ulkelerde ortaya çıkan kentleşme modeli:· ekonominin
biçimJenişine

ve özellikle insan

kaynağ1nın yanlış kullanılması

nedeniyle ekonomik

gelişmeye

engel

olabilmektedir.
Tanmdışı

kesimlerde

kentleşmeyele sağlanan

üretken kesimde ve imalat sanayiinde
işlerde yoğunlaşması

Türkiye
yatırım

değil,

nüfus

artışının, kalkınmanın

güdüsü olan

üretken olmayan hizmetler sektöründe ve marjinal

ekonomik gelişme yolundaki en önemli kentsel engeldir.

şartlarında

yapmak üzere

sermaye kentlerin

buraları seçmiştir.

sunduğu altyapı

Böylece

kuruluş

hizmetlerinden yararlanabilmek için

ve

işletme

maliyetlerini

olabildiğince

düşürmeyi hedeflemiştir. Endüstrileşme giderek kendisini üretmeye yani varolan bir endüstri kolu
diğerlerini de kent merkezlerine çekmeye başlamıştır. Bu başlangıçta endüstri kuruluşlarının
sayısının artması

gibi olumlu bir sonuç oluştursa da, bu

gelişmenin plansız gerçekleşmesi

kentlerin

görünüm ve yaşam tarzında büyük eksikliklere neden olmuştur. Endüstnnin merkezlerde

toplanması belli merkezlerin daha fazla göç almasına ve buraların giderek arta n' vb Çöz0ıemez hale
gelen sorunlarla yüzyüze gelmelerine neden olmuştu( · Aynı iamanda bu merkezlerde işgücü
değeri de azalmış, nüfusun önemli bir bölümü marjinal işlerde.Çalışmak zorunda kalmıştır.

"Büyük kentlerde hizmet kesiminde ve
çalışma'

(düşük

sınırda iş.güç

istihdam) yaratarak ekonomik

tarlerinde bu

gelişmeyi, işgücünün

yoğunlaşma

bir 'az

kazanması

ve tam

nitelik

değerlendirilmesi gibi güdüleyici öğelerden yoksun bırakrnaktadır." 36

1.5.2. Hizmet Sorunları
Ülkemizde sınırlı hizmet olanak ve kolaylıklarına sahip olan büyük kentler, giderek artan
bir n,üfus baskısının altında kalarak ciddi çevre ve yetersiz hizmet sorunları yaşamaya
ba:şlamışlardır.

Nüfus

yoğunlaşması

kentlerde

sağlık, eğitim,

kültür,

eğlence,

tüketim gibi hizmetlerin

yeterince sağlanamamasına neden olmaktadı. Bu hizmetler aynı zamanda daha çok kentin varlıklı
kesiminin oturduğu bölgelerine. öncelikli olarak yapıldığından (buralar daha planlı olduğu için)
ke.nte gelen her kesim kentin imkanlarından yararlanamamaktadır. Bunun yanında kentteki

36
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hizmetlerden yararlanma oranı da yine gelir düzeyiyle doğrudan ilgili olduğundan, bu aşamada da

'

bir dengesizlik sözkonusudur.

Özellikle altyapı soruntan oldukça pahalı ve gelişmekte olan ülke ekonomilerinin genellikle
altımdan kalkamayacağı yatırımlar
ediılmesine,
ralnatsızlığa

ilerki

aşamalarda

gündeme

-

Plansız kentleşme altyapı

geldiğinde

ise çok daha

sorunlannm

gözardı

pahalıya malolmasına

ve

neden olmaktadır.

Tüm bu etmenler
yaşam

gerektirmektedir.

kentleşmeyle

birlikte çevre

çevresi giderek yaşanabilir olmaktan

çıkmakta

sorunlarını

da gündeme getirmektedir. Kent

ve doğal denge bozulmaktadır. Bu süreç aynı

zamanda demografik hareketlerin doğal çevreye etkimesi sürecidir.

1.5.3. Sosyal Sorunlar
Kentleşmenin

özünde özellikle köyden kente göçeden \?irey!er açısından yeni \?ir_Jiretim

biçiminin üyesi olmak ve bu yeni üretim biçimine denk düşen yeni ilişki düzeyleri ve. şek.illerine
-·
ı
geçiş yapmak olduğunu daha önce de belirtmiştik. Bu sü~eç özellikle aileler halinde k~te . göç
edenler için -ki genellikle böyle

olmaktadır-

çok daha

farklı

bir S(?runlar

ağıyla yüzyüz~ _g~lmek

anlamını taşımaktadır. Kırsal alanda belli davranış kalıplarıyla ve genellikle-birincil ilişkf düzeyinde
oluşturulan

yöneten-yönetilen, akrabalık, komşuluk ilişkileri kentleşme sürecinde giderek etkisini

kay·beder. Her nekadar daha sonra da ele alacağımız gecekondulaşma evresinde bu ilişkiler bir
geçiş aşamasında olunması

nedeniyle etkisini o kadar yitirmese de eskisi kadar

kapsayıcı

ve

koruyucu değildir. Dolayısıyla kentlileşen bireyin ilk sorunu yalnızlaşma duygusu olmaktadır. Bu
duygu her nekadar bireysel ve psikolojik bir sorun gibi görünse de bir çevrede yaşayan insanlar
topluluğunun çoğunluğunda

görülen bu

rahatsızlık

giderek toplumsal

yabancılaşma

olgusunu

beraberinde getirecek ve çözülmeye neden olacaktır.
"Kalkınma ve göç hareketi,·iş bölümü, iş tertibi, iş münasebetleri gibi alanlarda çok derin

yatan tesirler yaratmaktadır. Bunun da içtimai bünye bütününde ve onun

çeşitli kısmi yapılarında,

hususiyle bizi burada ilgil.endirmekte olan ailenin bünye ve yapısında, aile efradı arasındaki
münasebetlerin yeni baştan şekillenmesinde çok büyük tesirleri olduğunda şüphe yoktur.
Herşeyden

önce,

şimdiye

kadarki

şekli

ile aile bünyesinde mevcut

sarsılmış olacaktır."~ 7
3

-
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olduğu

kabul edilen istikrar

Yaygın

bir söylemle toplu)Jlun temelini oluşturan ailenin böylesi bir sarsıntıya maruz

kalması elbette birçok sosyal soruna neden olacaktır. İlk sorunlar da aile içi llişkilerde başlar,

geleneksel değerlerin geçerliliğini yitirmesi, köy kökenli-gecekondulu ebeveynle, kentte doğan ya
da sosyalleşen-gecekondulu genç arasında vuku bulan kuşak çatışmasının, kentte doğup büyüyen
ebeveynle, kentte doğup büyüyen genç arasında gerçekleşenden daha sorunlu olacağı açıktır .
·'
Dolayısıyla az gelişmiş ülkelerde ve ülkemizde daha çok kırdan kente göç şeklinde gerçekleşen
1

1

kentleşme olgusunun beraberinde getirdiği en önemli sorun aileden başlayan bir çözülme,
1

deformasyon süreciair.

ı

"Şehirleşme özellikle kırsal çevrelerden gelen bireylerle oluşmakta ise, geleneksel davranış

ve

ilişkiler

zamanla kaybolur.

davranışlarının
yaşantısı

Kırsal toplulukların

belli

başlı

özellikleri,

kişilerin yaşayış

ve

belirli kalıplar içinde cereyan etmesi ve az sayıda rollere sahip olunmasıdır. Şehir

ise, geleneksel

davranış

ve ilişkileri yeni ve

ve kişiyi sayısız roller içine itnlektedir."

değişik koşullar

içinde eritmekte (assimilation)

38

Kente ·~uyum sürecinde belki de bireylerin çektiği en büyük sıkıntı roJ değişimi ve
çeşitlenmesidir. Kalabalık

olan kentte bireyler birbirlerini daha az

tanımakta, bir~rlerine

göre ..

konumlan resmileşmektedir. Herkesin, herkesi tanıdığı ve hakkında hemen herşeyi bildiği köy
topluluğundan, insanların
yabancılaşmaya

birbirini çok daha az ve sınırlı düzeyde tanıdığı kent toplumunda yaşanan

bir de rol ve statülerdeki farklılaşmadan doğan çelişkiler eklendiğinde uyum süreci

iyiden iyiye zorlaşmakta ve bunalımlı hale gelmektedir.
Dolayısıyla kırsal
ortamına

kesimden kente "Göçenler kendilerine tamamen yabancı olan kent

girdiklerinde çözemedikleri kişisel sorunlarla karşılaşırlar. Büyük düş kırıklığına uğrarlar,

eski dünyalarında edindikleri inançlar, normlar çöker, çevre ile geçerli, yaşayan ilişki
kuramadıklarından ötürü çevreye de yabancılaşırlar. Gerek kişisel iç dünyasında gerekse dış

dünyayla

ilişkilerinde başarılı

insanı çaresizliğe düşer;

olamayan, geçerli bir dayanak ve

bu çaresizlik

kalmayan

kırsal

kesim

zaman içinde sistemi hedefsalan politik radikalizme

dönüşür." 39

38

sigortası
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kolaylıkla

Bu politik radikalizm ise

karşıtı

sistem

ideolojik çevrelerce .bir tehdit unsuru

haline getirilebilmekte, az gelişmiş ülkelerde bu süreç demokratikleşme sürecine olumsuz bir etkide
bulunmaktadır.

Yabancılaşmanın getirdiği
telılikeli çatışmalara

bir başka önemli sorun ise toplum kesimleri ve sınıflar arasında

neden olabilmesidir. Az gelişmiş ülkelerin kentlerinde bu "sonradan görme"

:
diyebileceğimiz varlıklı sınıflarla alt sı,riıflar arasında fiziksel bir ayrımdan başlayarak, kültürel
/

farklılaşmalara ve karşıtlıklara kadar dayanabi~mektedir. Beğeniler, alışkanlıklar, zevkler
"

i

farklılaşırken, tüketim açısından ihtiya~lar benzeşlJlekte, bu ihtiyaçlara ulaşım imkanı kesimler
arasında eşitsiz olduğundan

1

da çatışma zengin-yo~sul savaşımına dönüşebilmektedir. Toplumsal
ı

aynŞma

bu noktaya geldikten sonra ise siyasal

çatışmayı azaltmaktır.
seçildiği

iktidarın yapması

gereken orta

sınıfı

güçlendirerek

Ancak siyasal iktidarlar da daha çok üst sınıftan olan yöneticiler arasından

için bu ihtimal de gücünü yitirmektedir. .sonuç olarak; "Genel kültürün kendi

danışma

çerçevesi içinde kapanması karşısında, kırsal alanlardan kent çevrelerine yığılan bu insanlar, işsiz
güçsüz

kaldıklarını, top~msal dayanışma

ve grup bilincini yitirdiklerini

anlayınca

bu defa kendi

danışma grubunun keskin sınırlan içine çekilerek, bütünleşmeye karşı direnç gösterirler."40

Bütün bu sorunlar yumağının az gelişmiş ülkelerde demokratikleşmenin gecikmesine neden
olduğunu

daha önce de belirtmiştik. Demokratikleşmenin gecikmesi ise aynı sorunlann kendisini

tekrar tekrar belki daha
Orhan

Türkdoğan'ın

şu şekilde

acımasız

ve

aşılması

ifadesi ile bu sürecin

zor biçimde üretmesi

oluşturduğu

anlamına

gelmektedir. Yine

toplumsal psikoloji kendi

kısır

döngüsünü

üretir:

"Şahıslararası
dü:şkünlük,

ilişkilerde

güvensizlik, hükümet yetkililerine

yenilikçilik duygusunun

seviyede empati

şeklinde

eksikliği, sınırlı

özellikleri

sayılabilen

umut,

sınırlı

iyilik,

karşı
sınırlı

düşmanlık,

aileye

dünya görüşü,

aşağı

yoksulluk kültürüne sahip bu kesim toplumsal

katılmaya da karşıdır. " 41

Toplumsal
rejıimlere

katılımın

üst

arasında eğitim açısından

41

ise

açıkça

az

gelişmiş ülkeleı:_de baskıcı

davetiye çıkarmaktadır.

Kentlerdelci önemli bir

40

sınıflarla sınırlı olması

başka

görülen

toplumsal

farklılıklar,

farklılaşma öğesi

ise

eğitimdir.

Toplumsal

sınıflar

özellikle eğitimin bir sınıf atlama basamağı görülmesi

Türkdoğan. Orhan. Yoksulluk Kültürü, 2. B. İstanbul. l 9 77. Dede Korkut Ya}ınlan. s. l 68
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nedeniyle daha da önemli bir hal
bir

eğitim sağlamak

çocuklarına

bu da

sınıflararası çatışmada

yaşlılık

Çünkü bu

önemli bir

aynı

iyi

sağlamak anlamını

gerçekleştirilmesini

bu beklentinin de
öğe

çocuklarına

zamanda ebeveynlerin

dönemlerinde garanti

olamayışı

Ancak gelir düzeylerinin yeterli

zorlaştırmakta,

kente göçetmiş aileler için

kazanmaktadır.

hayati bir önem

iyi bir gelecekle birlikte, kendilerine

taşımaktadır.

başaran

k';µanmaktadır. Kırdan

olarak yerini

almaktadır. Okumayı

yoksul aile çocukları ise zaman zaman, özellik.le anarşinin gözle görülür h~e geldiği

zamanlarda sistem karşı_tı hareketler içerisinde yerlerini almakta ve toplumsal itilnlişliklerinin
sorumlularını

bir anlamda cezalandırmaya çalışmaktadırlar.

1.5.4. Konut ve Yerl~im Sorunu, Gecekondulaşma.
Gecekondulaşma

olgusu birçok yerli ve

olaırak e.ıe alın"-1aktadır. Ozelli_
kle

yabancı araştırmacı tarafından

öncelikle bir sorun

fiziki şartlar çerçevesinde bu gerçeğin kentleşme aşamasında ·

bütfuı -üıkelerin karşı karşıya ·katd~ğı bir sorun olduğu doğrudur. Ne var ki g~ekonduyu
-

''sorun'": olması anlamında

gecekondulaşriıa··

.··-.

alriıak,

onu

.

smırlandınnak anlamına gelmektedır:. HCrşeydtın

önce

-

·-

kaynaklanan-sorunlara çözüm bulmaksa. hem yetersiz. hem de seçkinci bir

olmaktan öteye gidemeyecektir.

Gecekondu ve ondan kaynaklanan

sorunları

incelerken konuya ilkönce sosyal

gerekçeleri ile birlikte bakmak gerekmektedir. Gecekondu
sonucu olarak doğmaktadır.
bir alternatifleri
olarak

salt

foplumsa.1 bir ·olguyu ifade etmektedir. Bu olgu yeterince tanınmadan ve

tammlanmadan~ondan
davranış

ele

i

Gecekondulaşma

bulunmamaktadır. Dolayısıyla

değil. gelişmekte olmanın

vaımamızı sağlayacaktır.

bir

herşeyden

önce bir

boyutları

zorunluluğun

olgusuna neden olan göçerlerin çoğu zaman
bu sorunu sadece

aşaması

kırdan

ve

başka

kente göçün bir sonucu

olarak görmek sorunun kökenine daha çabuk

"Gecekondu, içinde yaşayanlarla birlikte sosyal yapı değişmesinin hem bir

aracı hem de ürünü olmaktadır.''4 2 Bu bakış açısından gecekondu olgusunu Özgün özellikleri

bulunan bir kentsel yapı olarak düşünmek hiç de yanlış olmayacaktır.
Şunu hatırlamak

gerekir ki

gelişmekte

olan ülkelerin

birçoğUnun

büyük kentlerinde

gecekondu olgusu vardır ve benzer koşullarda benzer nedenlerle yer almaktadır .

4
:
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1.5.4.1. Genel Olara~ Gecekondu
'

"Gecekondu~

ekonomik

gelişme

köylerden kentlere nüfus akımlarının ve ilgili ülkelerin toplumsaldolaysız

deneyinin

bir ürünüdür.

Gelişmekte

olan ülkelerde konut

yetersizliği, kentİ~re göçmüş bulunanlan gecekondu yapmaya zorlamaktadır." 42
Gecekondu daha önce de müteaddit defalar
ülkelerin

kentleşmeye

belirttiğimiz

açıdan

toplumsal- ve ekonomik

gelişmekte

gibi

hazırlıksız

olan

yakalanmalarından

kaynaklanan bir olgudur ve yapısal i>zellikleri dolayısıyla birçok soruna neden olmaktadır.
"1966 yılında kabul
yasalarına aykırı

olarak

edilmiş

olan Gecekondu

başkalarına

Yasası"nda,

gecekondu; imar ve

ait arsa ya da araziler üzerinde ve arsa sahibinin

yapı

rızası

olmaksızın yapılmış binalar olarak tanımlanmaktadır." 43

Gecekonduyu,

gecekondulaşmayı

ve gecekondulu kesimi daha en başından bir sorun

olarak ele almak.. onlan toplumsal .gerçekliklerin
çalışmamızın

alınan

bu bölümünde ele

gecekondulaşmadan
-

i ..

dışına

iterek,

dışlamak sayılacağından,

sorunlar gecekondu sorunu olarak

değil,

kaynaklanan sorunlar olarak irdelenecektir. Buradaki amaç genel

araştırmaların dıŞinda seçkinci olmayan bir tavır sergileyebilmektir. Yine unutulmaması
- -

gereken bir no~
değil,

gecekondulaşmanın"t_t?.P1um

zorunlu olarak neden

herşeyden

- -··

-~-

oldukları

önce bu kesimler

doğan

Çünkü ele

alınmak

sorunların

belirtirken, yeniden

zaman hazırlıklar yapılarak

karşılanmamıştır.

gelişmekte

hatırlamak

istenen

ve ilk

diğer sorunların

sorunların yanında

olan ülkelerin

gerekir ki

aslında

kentleşmeye

bu süreç hiçbir

Ne var ki gelişmekte olan ülkelerin bu sorunları

en önemli nedeni birçok sorunu bir arada

Siyasal, ekonomik

olmaktadır

zeminlerdeki yansımalarından ibarettir.

hazırlıksız yakalandıklarını

atlatamamalınn

olduğudur. · Dolayısıyla gecekondulaşma

önemli .sorunlara neden

sorunlardır.

birç()ğu aslında bu 'Sorunların değişik
Gecekondulaşmadan

bir olgu

açısından

çözümlenmesi gereken de yine bu

kesimlerinin ya da göçerlerin gönüllü olarak

yaşamak

bir de bu tür toplumsal

zorunda

değişimden

oluşlarıdır.

ka'ynaklanan

sorunlar ülkelerin gündemini oldukça yoğun bir şekilde işgal etmektedir. Üstelik bu ülkelerde
endüstrileşme

politikalarıyla,

42

43

ve

kentleşme doğal

bazen

baskıcı

toplumsal devinimin bir sonucu olarak

rejimlerle, birdenbire, çok

Keleş. age. s.372
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kısa

değil,

özendirme

zaman dilimlerine

yayılarak

J

'

gerçekleştirilmek

yapının sağlıklı oluşumuna
endüstrileşme,

tabanın

istenmektf;dir ki, bu acelecilik gereken toplumsal
imkan

genel söylemle

tanımamaktadır. Dolayısıyla

modernleşme iğreti

bu ülkelerde

ve kültürel

kentleşme

ve

durmakta, ·tabiri caizse yen bedene

uymamaktadır.
yerleşmelerini,

"Qecekondu
Ortadoğu

Charl~

bir

başka deyiş

ve Latin Amerika ülkelerinde, bir

Birleşmiş

f.brams bu1I yerleşmelerin dokuz kümeye

yerleşmeleri

ile, denetimsiz
Milletler

uzmanı

Afrika,

olarak inceleyen

aynlabileceğine değinmektedir.

Birinci
.
kümede, gecekondunun sahibi olan ve onda yaşayanlar gelmektedir.ikinci küme
(

/

1

-

gecekonduda kirad1 olarak yaşamaktadır. Uçüncü küme; kira ödemekten vazgeçen ve
çıkarmaya korktuğu kişilerdir.Dördüncü

evsahibinin gecekondudan
kiraya

vermek

yaptıran,

için

gecekonduculardır, · Bunlar

hedefleyenlerdir.

Altıncı

ağalarıdır.

gecekondu

gecekondu

yapıp satmayı,

Beşinci

küme;

yeni gecekondu

spekülatör

alanları oluşturmayı

küme ise işyeri gecekonduları diye anılan işyeri gecekonduları yapan ·

kesimdir. Yedinci küme gecekonducular ise, özel
sonra, toprak sahibi ile

küme; gecekonduyu

pazarlığa girişen

ve

kişilerin toprağında

anlaşan

gecekondu

yaptıktan

_' ·

kimselerin kümesidir. Bunlara "yeni ... ·· .

gecekonducu" denilebilir. Sekizinciler yüzen gecekondular adım alır. Kıyılarda sal üzerin~C? - ---·~
konut inşa edenlerdir. Dokuzuncu küme ise aynı aile ve kabileden olup yabancıları pek
yanlarında barındırmayanlardır.

Bunların birçoğuna Türkiye' de değişik oranlarda rastlanmaktadır."
Gecekondulaşma gelişmiş

gibi, meslek

geçerliliğini

ülkelerde de geçerli olan ve

olgudur. "Her iki tip yerleşme de, toplumun yoksul ve dar gelirli
yapısı, tavır, davranış

ve toplumsal

değer

44

koruyan bir

sınıflarını barındırır.

sistemleri

açısından

Bunun

da, yoksulluk

yuvalan ile gecekondu bölgelerinde yaşayan kitleler arasında benzerlikler bu)unabilir.'>45
Ancak Keleş' in
gecekondulaşmayla,
farklılıklar

alıntı yaptığımız

gelişmekte

söz konusudur.

karşılık "yoksulluk yuvaları"

Keleş,

cümleler

etrafında söylediği

olan ülkelerdeki
bu

terimini

gecekondulaşma

farklılığı gelişmiş

geliştirerek

gibi

gelişmiş ülkelerdeki
arasında- birtakım

ülkelerde "gecekondu" olgusuna

ifade ediyor. Ve

bunların

"çok

katlı,

birden

çok ailenin yaşadığı (multy-family), ağaçsız, eski, genellikle düşük ölçümlü yapılar"46
44
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olmalarıyla

birlikte bu

yuval~da yaşayanların

köy

değil

kent kökenli

oldu1dannı

söyleyerek

tezini sawnuyor.
görüşe ekleyebileceğimiz

Bizim bu

gelişmiş

nokta ise bu kesimlerin

ülkelerde
,..

"marjinal" bir

konumlandırmaya

tabi

tutulmaları, gelişmekte

olan ülkelerde ise "müstakbel"

orta sın,ıf olarak çok daha iyimser bir konuma sahip olmalarıdır. Ancak orta sınıf haline
gelme süreçleri elbette çok uzun ve

sıkıntılı

geçmekte,

çalışmamızın

temelini de

işte

bu

İ

/

sıkıntılı dönem olu'ştunnaktadır.
,.

/

1

Gelişmekt~ olan ülkelerde gecekondu mahallelerinde oturan iyimser bir bakış açısıyla
r

toplumsal sınıflar ~asında bir geçiş kesimi olarak nitelendirilebilir. Aynı zamanda bu kesim
yeniden biçimlenen toplumun belleğiyle kendisi arasındaki bağ durumundadır.
" ... gecekondular kentlerin eski ve yeni kesimleri

arasında

hem tinsel (manevi) hem

özdeksel (maddi) anlamda, geçiş halindeki alanlan oluştururlar."47
Ancak bütün bu iyimser

yaklaşımlar

gecekondu kesimini içinde

bulunduğu

sorunlu

durumdan kurtaramamaktadır. Çünkü bütün bunların yanında gecekondu mahalleleri
kentlerde eğitim düzeyinin en düşük, suç işleme oranlarının en fazla, siyasal katılımın . en -

- - -- -··-

bilinçsiz olduğu kesimlerdir.
Gecekondulu toplum kesimi
yere kadar sürdürse de
yapısına

örneğin

yaşam tarzındaki alışkanlıklarıyla kırsal

daha

kırdan

geleneklerini bir

kente göçerken büyük ölçüde çekirdek aile

bir geçiş yapmıştır. Ancak, " ... çekirdek aile yapısı· egemen olsa da, bazen

yaşlı

anne

ya da baba, hatta hemşehriden oluşan geçici bir ara yapıya rastlanabilmektedir." 48
Benzer şekilde hemşehrilik ilişkileri de hala kopmamış ve kentsel görünüme
bürünmemiştir.

Hatta gecekondu mahalleleri

tarafından kurulmuştur.

Daha da ötesinde

aynı

yerden,

kırdan

aynı

zamanda göçen insanlar

kente göçecekler için yer seçiminde

hemşehrilerinin yoğun olarak bulunduğu yerler referans olarak alınmakta, yabancılık

çekmemek için göçenler hemşehrilerinin yaşadığı mahallede yeni bir gecekondu yapmayı
tercih etmektedirler. Gecekondu mahallelerinde
şekilde dayanışma ilişkilerini

4

-

48

yerleştikten

devam ettirmektedirler.

sonra ise

"Köydeı:ı şehre
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hemşehriler

özel bir

gelenler en temel iki

ihtiyaçtan için

doğrudan hemşehri bağlarına

diğeri ise bannak ihtiyacıdır."

ihtiyaç göstermektedirler. Bunlardan biri

Ancak gecekondu mahallelerindeki bu iç
birtakım ayrılıklara

dayanışma

örüntüsü, mahalleler
yaşam

neden olabilmektedir. "Bir yandan ortak
artmaktadır,

mahallenin birlikte hareket etme pQtansiyeli
bütünleştirmektedir.

Birbirlerini daha fazla

yani ortak

tanımaktadırlar,

F

birliktelik zamanla hemşehri

iş,

49

süresi

yaşam

arasında
uzadıkça

gecekonduluyu

örgütlenmektedirler. Fakat, bu

Ô

'

1

gruplcın arası far~ılıklann

yani

.

/

aynlıklann

ortaya çıkmasına yol

açmaktadır. Farklılıklar da hem~ehriliği ve ~u temelde gruplaşmayı pekiştirmektedir. Bu
haliyle gecekondu mahallesi birçok çelişkiyi içtnde barındıran parçalanmış bir bütündür."~0
Gecekondu mahallelerinde belirgin olarak görülen bir
modem kentlerde olduğu kadar
bütüncül denetim
olmasını

kalıplan

özgürleşememesidir.

özellik ise bireyin

Birey bir taraftan geleneksel normların

içinde yaşarken, bir yandan da kendisinden her gün daha özgür

isteyen bir üretim biçiminin tam da ortasında

çocuklar üzerinde

başka

yaşlıların, kadınlar

kalmaktadır.

"Gecekondu gençler ve

üzerinde erkeklerin ve topyekün ele

alındığında

insanlar üzerinde çevrenin daha sıkı toplumsal denetim uyguladığı bir yaşam çevresidir." 51
Sonuç olarak gecekondulaşma gecekonduda yaşayanlarca
daha iyi olabilir"
olması,

şeklinde

ihtiyaçlarını

alışkantııdannın kırsal davranış

olmaktadır.

kaynaklanmaktadır.

onu

sınırlandınnak

Bu

amacıyla

giderebilmek

derme çatma

kurulması,

biçimlerinden oldukça fazla motif taşıması kentet

uyum sürecindeki insanlar için de, eskiden beri kentte
neden

daha iyi ama çok

tamamlanan bir geçişin konaklama yeridir. Elbetteki planlanmamış

dar gelirli kesimlerin

tüketim ve

"kı.rdan

sorunların birço~

yaşayanlar

için de önemli sorunlara

ettiğimiz

"yoksulluk kültürü"nden

ise sözünü

Ancak gecekonduya salt bir kentleşme sorunu olması açısından bakmak
dahası

anlamamak

olacaktır.

Nihayetinde gecekondulu kesim de

yaşadığımız ülkenin birtakım toplumsal gerçekleriyle yüzyüzedir ve hatta onlardan birtanesini

bizzat

oluşturmaktadır.

Bu nedenle gecekondu olgusunu

önce, ona bir toplumsal gerçeklik

oluşu

perspektifinden

kentleşme

sorunu olarak almadan

bakmamız

gerekmektedir. Böylesi

Ayat.a. Ayşe Güneş, Gecekondularda Kimlik Sorunu, Dayanışma Örüntüleri ve Hemşehrilik (başlıklı makale)
Toplum ve Bilim Dergisi, sayı:Sl/52, s. 100
51
·" Ayata, Ayşe Güner, age. s.1O1
·sı. Ayata, SCn<:er, Toplumsal Çevre Olarak Gecekondu ve Apartman (başlık1ı makale), Toplum ve Bilim Dergisi.
sayı :46/47, s.l 10
4
9'
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bir bakışaçısı daha kap.samlı ve alt başlıklarda yeralabilecek sorunlara daha radikal -çözümler
bulunmasını sağlayabilecektir.

1.5.4.2. Türkiye'de Gecekondu Sorunu

Kemal Kartal, Türkiye' de Gecekondular ve Gecekonduda

yaşayanlar

üzerine yaptığı

bir araştırmad~ şu çarpıcı n,etice1eri çıkarmıştır. ;:ı

;

i

1. Kel}tlerde
öncelikle

kır

kökenli nüfus

varklıklanmak

gec~kondu yap~ için kullanmaktadır.

kaynaklarını

ve tutunmak için tüm

ı

2. Gecekondu kırdan kente göçenlerin kır ve kent kaynaklarının baş kullanıcısıdır.
Kent

kaynaklarından

kentte yatırıma ayrılan miktarın yüzde 82'si gecekonduda kullanılmıştır.

3. Gecekondu, kırdan kente göçenlerin en önemli varlıklanma aracıdır. ·
4. Gecekondu sahiplerinin tasarruf için yaptıkları yapıların aslında büyük miktarda
kaynak kaybına sebep ,olduğu ortaya çıkmıştır.

5. Gecekondu, israf edilmiş kaynaklar mezarıdır.
kaynak

miktarları karşılaştırıldığında, gecekonduların

Kullanılan

kaynak

ve kullanılması gereken,

kullanımında

büyük israfa

neden oldukları ortaya çıkmıştır.
6. Gecekondu

pahalı

bir

barınma aracıdır.

Gecekondunun konut olarak

sağladığı

ölçüleribilir yararlar, harcanan kaynakların yanında çok küçük kalmaktadır. Gecekondu
barınma giderleri

daha fazla olan bir konut türüdür.

7. Gecekondu yalnız konut değildir. Çok sayıda başka işlevleri de vardır. Kırdan
kente göçenler gecekonduya

yalnızca

"gelir düzeylerinin

düşük olması"

barınma gereksinmelerini karşılamak amacıyla" yerleşmemektedirler. Miktarı

ellerindeki biriktirirnleri ve
değerlendirebilmek,

mümkün

olduğu

kentte

boş

zamanlarını

"varlıklanmanın"

anında

ne olursa olsun

özgürce ve güvenli biçimde

maliyetini zamana yaymak,

kadar geciktirererk çözmek ve böylece

olanaklarını verdiği için

nedeniyle ve

kır-daki varlıklarını

kırla ilişkilerini

sürdürmek

gecekonduyu tercih etmektedirler.

8. Gecekonduda önemli miktarda "Tarımsal Üretim" ve "Marjinal" işlerle ilgili üretim
~ yapılır.

Hayvan besleme, sebze yetiştirme vb. işler kentlerde ancak gecekondularda

~· 2 Kartal. age. s.249
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yapılabilmektedir.

aynca marjinal

işlerle

ilgili üretim (börek, çörek,

tatlı~ mısır patlağı

vb.)

gecekondularda .çok yaygındır.
9.

Gecekondu aktif spekülasyon yonu

deposudur.Kırdan

de

olan

inşaat

bir

göçüp gecekonduya yerleşenler, para değerindeki

malzemeleri

düşmelere karşı

önlem

alarak, tasarruflarının önemli bir bölümünü inşaat malzemesi akım~na yönlendirmektedirler.
10. Gecekondular, spekülasyona yönelik büyük bir ar~ stokuna sahiptir. Gecekondu

alanlarında büyük boyutlara ulaşan ihtiyaç fazlası ''arsa stoku" ~ardır.

1

f

11.

Kırdan kente göçenler köyde oturuyormuş gibi ~m kredileridi almaya devam

etmektedirler. Bu

i
önemli ölçüde kentte ve özellikle gecekondu

kaynağı

yapımında

kullanmaktadırlar.

12. Merkezi yönetimin ve belediyelerin istikrarlı bir gecekondu projeleri olmadığı için
'

gecekondular da daha çok kaynak kullanılmış, (yıkım vb. nedenlerle) gecekonduların
"kaynak israf eden bir mekanizma" olarak çalışmasını kolaylaştırmıştır.
TÜrkiye' de gecekondulaşma, endüstrinin merkezileştiği ve hızli kentleşmeden en
büyük payı

almış

olan kentlerin başlıca gelişme biçimi olmuştur. Kent merkezinin bir parçası

olan gecekondu kesimleri bu merkezin her yönde çok

doğrultulu

ve

yaygın

bir

gelişme

göstermesine yol açtığı gibi konumlarıyla olduğu kadar fiziksel rutelikleriyle de kentin yerli
53

bir çizgiyle

ayrılarak

ekolojik

Böylelikle kentler üst gelirlilerin

yerleşme

bölgelerinin küçük

kesimlerinden
\\
__

aldığı

açık

orta gelirli

grupların

oturma bölgeleri ve

farklılaşmayla

düşük

birlikte

adacıklar

gelirlilerin

belirlemişlerdir .

halinde içinde yer

yaşadığı

gecekondularla

toplumsal içeriği olan fiziksel bir farklılaşma göstermişlerdir. ' 4
Türkiye'de ilk örneklerine 1940'lardan sonra rastlanan gecekondular,
sürecinin

hızlanmasına bağlı

olarak

olağanüstü

bir

artış göstermiş

kentleşme

ve giderek bazı kentlerde

yerleşmenin egemen biçimi olmaya başlamıştır. (Tablo 3}55

~ TfuVertekin. EroL İstanbul Sanayiinde Kuruluş Yeri. İstanbul 1972. i.ü. Coğrafya Enstitüsü Yayınlan No: 71.
3

s.41.

~·~ Keleş. Ruşen. izmir Mahalleleri (Tipleştirme örneği) ankara 1972, Sosyal Bilimler Derneği: s. l 8
:;s

Göksu Faruk. Gecekondu Geliştirme Projesi. Ankara. Kentkop Yayınlan. s.8
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Tablo 3- Türkiye' de Kentlerde Ruhsatlı Konut ve Gecekondu Sayısı
Tah. G. Kon. Ruh$3.tlt ~nut
Sayısı

Ydfu

T()plum K<mul

Sayısı

Sayısı

T()\)lam K()(\ut
İçindeki Gecekondu
Pavı (o/o)

1.000.000

1.050.000

4.7

J.200.000
1.450.000
1.951.716

l.440.000
1.800.000
2.551.716
3.443.049
4.602.266
S.647.861

16.6
22.8

1960

50.000
240.000

1965

430.000

1970

600.000

1975

800.000

·2.663.049

1980

950.000

3.652.266

1985

1.200.000

4.447.687

1955

-

-

Kentlerde ortalama hane

halkı büyüklüğü

,l

23 .5
23.2
20.6
21.2

5 olarak kabul edilirse gecekondularda 6

ıru1yona· yaküı insanın yaşadığı s0nuciilia vanlır. Bu nüfus kentlerimizin toplam nüfusunun

yüzde 30'una yakındır: Gecekondu bÖlgelerinde yaşayan kentsel nüfus oranı kentten kente
değişmekl~ ~birlikte

dörtte uçüyle ·sadece 4 ilde

yoğunlaşmış

olan gecekondularda

yaşayan

nüfus adı.geçeri illerin nüfusÇa öneinlibir kesimini oluşturmuştur.%
Tablo 4. Büyükşehirlerde Gecekondu

Sayılan ve Nüfusa Oranı

Gecelq;mdu Siını {1970) Oran{%)
195.000
32.5

.Keptler
İstanbul

Ankara

"-

İzmir

Adana
Toplam(üç kent)
Toplam

25.0
10.0
4.8
72.3

150.000

60.000
29.000
434.000
600.000

100.0

Gecekondu nüfusu Ankara'da toplam nüfusun yüzde 72'sine ulaşırken, İstanbul ve

Adana'da yüzde 44, mnir'de ise yüzde 45'lik bir büyüklüğe vannıştır. 57
Gecekondulaşma
Kırsal

olgusu esas olarak ülkemizde 1940'lı yılların sonlarında başlamıştır.

alanda çözülmenin

makinalaşma

ve

56

mülksüzleşmeyle

bir anlamda teknoloji

Yeni Strateji ve Kalkınma Planı: Octıncii 5 Yıl 1973-1977. ankara 1973, Devlet Planlama Teşkilatı, s.851
1
~ Keleş, Ruşen, Türkiye'de Şehirleşme, Konut ve Gecekondu, s.197
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yavaş

yavaş

~tnieye başladıktan

üretim biçimine nüfuz

aradan geçen bu kadar süreye rağmen

sonra

atlatılamamıştır.

yöneticilerinin dünya deneyiminden yeterince

başlayan gecekondulaşma

süreci

Bunun en önemli nedenleri ise ülke

yararlanamayışlan

ile birlikte -ki bu gerçek

yapılabilecek olanların

da siyasi avantajlar sağlamak amacıyla yapılmaması anlamını

taşımaktadır- hızlı

artışı

nüfus

ve

eğitim

düzeyinin gerek sistem

arayışları,

gerek müfredat

sorunlan, gerekse eğitim imkanJannin fizik ve sosyal şartlar nedeniyle yeterli olam~~ıdır.
ı 950'li yıllara
amacıyla
eğitmek

artık

gelmesi

kadar yalnız aile reisinin ya da en büyük oğulun kente çalışmak

şeklinde başlayan

isteyen ailelerin kente

göç, daha sonra özellikle çocuklannı daha iyi

yerleşmesiyle

giderek büyümeye

başlamıştır.

şartlarda

1960'1arda ise

Türkiye'nin de gecekondu mahalleleri ve bu gecekondu mahallelerinin de hukuki bir

statüsü

bulunmaktadır.

az.altılma çalışmalarının

aynı

1960'1ar
da

başladığı yıllardır.

gecekonduların yıkılması ohnuştur.

seçim

belediyeler

engelleyememişlerdir.

zamanda

zamanlan

gecekondulaşmanın

bir plan dahilinde
yapılan

Bunun için de ilk akla gelen yol

Ne -var ki ·~ -kazaiıma kaygısı ölan hükümetler ve
iyiden

iyiye .

çoğalan

· gecekondu . yapılaşmasını

"I. Beş yıllık Planda önerilen politika, bir kural o~ gecekondulann

içinde yaşayanlara yer bulmadan

yıkılmaması

ilkesinden yola
- ·· -

. . --- - .

çakmış

.

-başlıca· üç -amaca
---ve-·-·--

yönelmiştir." 58 Yapılmış olan gecekonduların yıkıhnasının ·yeterince iyi bir çözüm yolu
olmadıAt açıktır. Kaldı

yıkım

ki. iktidar da zaten öncelikle kalacak bir yer bulma şartını getirmiştir

için. Gecekonduluya modem ve planlı bir me.kan bulacak imkan ise hiçbirzaman

sağlanamamıştır.

Zaten bu

sırada

siirekli olarak artan göç. ve

gecekondulaşma

planlanan

imkanların da biçbirzaman için yeterli olamamasına neden olmuştur. Keleş'ten yukarda
alıntıla.dığunız

üç amaçtan ilki

gecekonduların.

gerek iyelik

iyileştirme (ıslah)tır.

sorunlannı

Ve ''o tarihe

değin yapılmış

bulunan

çözmek, gerekse kamu hizmeti gereksinmelerini

karşılayarak dunımlannı düz.eltmektir."'

9

Gecekondu mahallelerinin
değillerdir

ve bu da pratik bir

karşılanması

çoğunda
takım

ev yapanlar bir sahiplik belgesine_ sahip

sorunlara neden

olmak.tadır. Dolayısıyla

gereken hizmetlerin verilebilmesi için öncelikle

resmi belgelere geçirilmesi gerekmektedir.

Keleş, Kentleşme Politikası, s.392
~9 Keleş, Kentleşme Politikası, s.392

58

38

bunların

bir

kayıt

kentte

dahilinde

İkinci amaç, "ortadan. kaldınna (tasfiye) olarak adlandınlmaktadır."

olarak çok kötü durumda bulunan gecekondulan ortadan

60

kaldırmak anlamına

Bu da ilke
gelmektedir.

Böylece ortalama bir konut tipi oluşturulmak istenmektedir.
Üçüncü amaç ise, "yeniden gecekondu yapılmasının önlenmes1''61 dir. İkinci amacın
g~rçekleştirilmesi içinse 1. Beş Yıllık planda iki yol gösterilmektedir. İlki kentin olanaklan ve

nüfus kaldınna potansiyeliyle göçler arasında bir orant1 oluşturabilecek düzenlemeler-

/

/

y.pmak, ikincisi ise toplu konut

f'

politikalarıyla

kente göçenlerin

ihtiyaçlarını karşılayarak -

planlı kentleşmeyi sağlayabilmek.
1

ı

1. Planı izleyen planlar da hemen hemen

6. planda gecekondulaşmanın önüne geçebilmek
yardım

edilmesi prensibi de

benimsenmiştir.

aynı

prensipler üzerinde

amacıyla

geliştirilmiş,

ancak

kendi evini yapanlara devlet eliyle

Ne var ki bu

planların birçoğu

uygulamaya

geçirilmemiş ve gecekondulaşma bütün hızıyla sünneye devam etmiştir.

Özellikle gecekonduların belediye seçimleri
1

açısından büYok b~-Ön~ ~iması siyasi

iktidarların bu konuda elini ayağını bağlamıştır. Kent nüfusunun büyük bir bölümünü taşıyan

gecekondu mahalleleri yıkım zamanlarında gösterdikleri dayanışmayla da büyük b1r sonin
olmuşlardır iktidarların başına. Bu nedenlerle özellikle siyasi anlamda bir üir-ken~ilerine <>z8ü_: ··- ·· ·__ _
dokunulmazlıkları olduğundan

gecekondu

mahalleleri

sözedilebilir. Çünkü büyük bir nüfus yoğwıluğuna sahip olan

sosyal

ve

siyasal

anlamda

"tehlikeli"

bölgeler

olarak

nitelendirilmektedir.
İktidarların gecekondulaşma sorununa buldukları en geçerli çözüm toplu konut

projeleridir, ancak günümüz koşullarında dar gelirli gecekondulu kesimlerin bu projelerden
yararlanma olanakları da çok sınırlı bir hal almıştır. Sağlanan krediler ise son "dövizzedeler"
olayında

da görüldüğü gibi yüksek faizli olduklarından yine dar gelirli kesim için yeterince

çekici olamamaktadır. Toplu konut projelerinden yararlananlar da yine daha çok orta ve üst
sınıflardır.

yanında

Bunun

sorunları halledilmiş gecekonduların

imar

pl'anlarırun

hazırlanmasından

sonra tapu sahipleri tarafından apartman karşılığı müteahhitlere verilmesi

şeklinde başlayan

bir

kentleşme

başka

süreç

bildiğimiz

anlamda

gecekondulaşmayı azaltırken, plansız

sorununa bir çözüm getirmemekte, hatta daha da büyütmektedir bu problemi,

<ı<• Keleş. Kentleşme Politikası.
61

iyelik

s.392

Keleş. Kentleşme Politikası. s.393

39

altyapı sorunları

Çünkü bu apartmanlar da

yeterince

halledilmede~

bir an evvel bitirilmek

isteğiyle denne çatma yapılmaktadır. Sonuç· olarak karşımıza . çıkan yeni konut biçiminin bu
şekilde

"çok kath gecekondu" olduğunu söylemek hiç de zor değildir Üstelik bu yap11ar da

kentin

doğal

çirkinleştimıekte, yeşil alanlarını

çevresini oldukça

beton yığınları haline gelmesine neden

şehirlerin

azaltmakta ve

olmaktadır.
vurgulanması

_Bu bölümün . sonunda yeniden

gereken ilk nokta Türkiye,nin

gelişm~kte olan bir ülkelerin bütün özgün şartlarını taşıdığıdır. :~onumuz ö*elinde bu
vurgunun bizi

götüreceği

sonuç ise

kentleşme

olgusunun da

gelişnı·~kte

gibi birtakım sorunları da beraberinde getirdiği gerçeği
gelişmekte

olan ülkelerin
yıllık

Henüz 72

bir

Batılı

kökeni çok daha .eskilere
·-

süreç

dış

etkenlerin

· gerçekleşmektedir. Dış

ve benzer

yaşadığı kentleşme sorunsalırun

yönetim

tarzına

dayanmaktadır.

baskısıyla

sahip

olacaktır. Kısaca$ı Türkiye
'

.

tam da

ortasında bulunmaktadır.

gelişmekte olmanın

eşit

ve toplum dinamikleriyle

şekilde demokratikleşmeye

di~er ülkeler

olmasına rağmen, modernleşme çabalarının

Ve yine

etkenler çok hızlı bir

olan

şekilde

bir ürünü olarak bu
hızda

olmayan bir

ülkeyi modernleşmeye,

~ndüstrileşmeye

zorlarken, ülkenin iç dinamikleri henüz bir

geçiş

. :aşamasının -sancılarını çekiyor durumdadır. Bu çelişki bir yandan sosyal problemlere neden
-olurken, bir yandan bu sosyal problemler
kaz.anmasına yol

iktidarın baskıcı

siyasal

bir nitelik

açabilmektedir.

Kentleşme
kentlileşemeyen

aracılığıyla

bazında

bu

söylenenlerin

bir insanlar topluluğunun

göç varolan kentlerin de

köyleşmesine

ıse

görünümü

oluşması şeklindedir.

neden olabilmekte,

kentleşen

coğrafyada,

Bunun yanında köyden kente

geçiş

süreci bütün göstergelerini

kentlerde iyiden iyiye açığa çıkannaktadır.
Kentler toplumsal

farklılaşmanın arttığı aynı

zamanda da daha görünür hale

geldiği

mekanlar olması nedeniyle, çatışma unsurunu daha fazla barındırmaktadır. Kentlerde siyasal
katılımın

daha fazla

bu toplumsal
defalarca

olması

ise daha fazla demokrasi

çatışmanın şiddete dönüşmesi

görülmüştür.

En son

anlamına

ihtimali herzaman

örneğini yaşadığımız

farklılaşmanın

karşıthklar

hep bu

vardır

1980 öncesi

kaynağım iyiden iyiye ele vermiştir. İdeolojik söylemde

zengin, köylü-kentli gibi

gelemeyebilmektedit. Çünkü

geçiş

ve ülkemizde de bu

bunalımlarda

bu

çatışma

oldukça fazla yer bulan yoksulsürecinin beraberinde

getirdiği

ifade ~iliş tarzlarıdır. Bundan en fazla etkilenen kesimse elbetteki
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gecekondulu kesimlerdir. Gecekondulu gençlik. bu dönemlerde ideolojik gruplarca
kullanılmış

ve çeşitli

şekillerde

gençliğin

gecekondulu

gerçekleştirecek olananın
yaşadığı

birbirlerine

düşmeleri sağlanmıştır.

konmuş

önüne radikal çözüm yollan gibi
da kendileri

eşitsiz ortamın

Sisteme yönelik

eleştiriler,

ve bu çözümü

olduğu söylenmiştir.
gece~ondulu,

bir neticesi olarak

toplumsal

itilmişlik

_ duygusundan dolayı zaten varoJan öfkesini bu yöne kanalize etmiştir.
demokratikleşme sürecinde yaşadığı , gerilemenin1; tek

Ülkemizin

anlattıklanınız olmasa

da önemli rollere sahip oldukları bir gerçektir.

Gecekondulu kesim
mahallelerinde

aynı

zamanda dar gelirli alt

yaşayan insanlarımız

gelirlerinin yetersiz

imkanlardan yeterince yararlanamamaktadır ve
imkanlarıdır.

Çünkü

nedeni

bu

/

eğitim toplumsallaşma

1

sınıfı oluşturmcÜctadır.
olması

Gecekondu

nedeniyle kentin

sunduğu

belki de ·bunlar içinde en önemlisi de eğitim

sürecinin en önemli

aşaması · ve basamağı

.

olarak

;

bilinmektedir.

Eğitimin

biçimlendirmektir.
kalkınma"

ideali

toplumsal

işlevi

ise toplumu ve

Çalışmamızın giriş kısmında

gelişmekte

değer yargılarını

ve daha sonra

yeniden üretmek ve

zikrettiğimiz

\'topyekün

olan ülkeler için oldukça önemli bir hedef olarak

planlı

karşımıza

-·. ·~ ç~·- dolayısıyla bu ülkeler için eğitimin bu işlevi öncelikli bir önem taşımaktadır. Bu

idealin yeni nesillere aktanlabileceği, aşılanabileceği en uygun ortamlar elbetteki eğitim
kurumlandır.
onların

Oysa gecekondulu kesim bundan da yeterince yararlanamamakta

dolayısıyla,

bu topyekün kalkınma işine katılımları da yeterince sağlanamamaktadır.
Bunun da

hayatında

ötesiıide

içinde

bulunduğumuz

dönemde teknolojik

da kalifiye elemanlar gerektirmekte, belli bir

eğitim

gelişmeler çalışma

seviyesine sahip olmayan

insanlar işsiz kalabilmektedirler. Eğitim ve iş bulma imkanları arasında varolan doğru orantı,
eğitimli
eğitim

olmayan kesimlerin bu

açıdan

da marjinal

kalmasına

neden

olmaktadır.

Ve tabii

seviyesinin kentlerde en düşük olduğu bölgeler gecekondu mahalleleridir.
Bir

şekilde

kentin

yaşam

biçimini belirleyen endüstriyel üretime dahil olabilenlerse,

sahip olabildikleri gelirle onun imkanlarından yeterince yararlanamamakta, hem bu
imkansızlıklar, hem de geleneksel değerlerden kopamamaları nedeniyle kent mekanı içinde
yaşayan

fakat

kentlil~iş

kesimler olarak

karşımıza çıkmaktadırlar.

Kent kültürünün

.. aşılanmasında da yine~ kurumlarının işlevi oldukça büyük bir önem 4za;nmaktadır.
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Kentleşme

sorununu

insanların

sürecinde köyden kente göçen

aşamamalandır.

Bu uyum sürecinin

sağlıklı

bir

en büyük

zorluğu

şekilde atlatılabilmesi

uyum

için de yine

eğitim gereklidir. Ancak bu noktada eğitilmeSi gerekenler sadece çocuklar ve gençler değil,
yetişkinlerdir

de.

Herşeyden

kent kültürünün

önce kentlileşmeden

oluşturulmast

doğan sorunların atlatılmasında yaygın

bir

takım alışkanlıkların

gerekir ki bu da ancak bireylere bir

edindirilmesiyle olabilir. Çıkar yol yine eğitimdir.

·r

Bütün bu nedenlerle _toplumun özellikle Türkiye gözönünde bulundurulduğunda
böylesine büyük bir kesimi sistem

dışına

marjinalleştirilmektedir.

itilmekte,

yeniden sisteme kazandınlmaSı için eğitilmeleri~

eğitilmeleri

/

Bu

kesimleriır'

için de daha ucuz ve ulaşılabilir

yöntemlere ihtiyaç vardır.
Ülkemizde her ne kadar zorunlu eğitim parastz kabul edilse de sonuç olarak aileler
için büyük bir maddi külfete neden olmaktadır. Özellikle ç<>cuk sayısının fazla olduğu

gecekonduhi ·ai~erae bütün
yay~

çocukları

okutmak neredeyse

daha kolay ulaşılabilir ve-datıa · ucuz birtakım

en büyük . keşfi olarak bilinen televizyon ise bu
sağ)amaktadır.-

imkansızdır. Dolayısıyla

daha

eğitim,.araçlan araştınlmaktadır. Çağın

açılardan

oldukça önemli imkanlar

-- .. ... - --

Ancak ülkemizde eğitim sorunsalına geçmeden önce hatırlatmak yerinde olacaktır ki,
gecekondulu kesimi bu kadar sorunlu bir
insanlarımızı

bütün bu

ve toplumbilimler

sorunların

açısından

aml

da dar

kaynağı

açılı

endüstrileşme, modernleşme, kentleşme

olan bir olgudur. Bütün bu
Ancak

asıl

sorun

endüstrileşme

bu

geçiş

tasvir etmek ve gecekonduda

olarak görmek. seçkinci,

bir gönne

yoksulluğu dışlayan ·

şekli olacaktır. Gecekondulaşma, tıpkı

onlar gibi bir

kendisinde

ve kalkınma sürecinde geçilen

takım sorunları

da içermektedir.

değildir. Çünkü gecekondulaşma

geçiş

döneminin bir sonucudur. Sorun

döneminden ve bu dönemde uygulanan

kaynaklanmaktadır. Gelişmekte

yaşayan

olgulan gibi toplumsaL ekonomik, siyasal boyuttan

açılardan tıpkı

gecekondulaşmanın

şekilde

istikrarsız,

olan ülkeler, endüstrinin

kaynağı

plansız

olan

bizatihi
aslında

politµcalardan
Batıb gelişmiş

ülkelerde olduğu gibi toplumun siyasal iktidarları zorlamasıyla değil, siyasal iktidarın toplumu
zorlaması

ve bir yöne

doğru

itmesiyle

kalkınmaktadırlar.

Yani küçük bir toplum kesimi,

bütün toplumun kaderini çizmeye çalışmaktadır. Üstelik bir takım dış baskılar da mevcuttur
ve

çoğu

zaman toplumun iç dinamiklerinin de üzerinde bir güç kazariınaktadır bu unsurlar.
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Gecekondulaşma ve kentleşm~ de dahil gelişmekte olan bütün s0runlannın kaynağı da bu
zorunlu güdümlülüktür.

Gelişmiş

ulkelerin

yaşadiğı

bütün

sıkıntılı

evreleri,

gelişmekte

olan

ülkeler deyim yerindeyse hızlı çekimde atlatmak zorundadırlar. Bu zorunluluğun ise bir
çözüm yolu henüz görülmemektedir.
Ancak

hafifletilemeyeceği anlamına

ettiğimiz a~malan
yapması

da gelmez bu

imkansızlık.

Sonuç olarak sözünü

belli bir noktaya .kadar aşamama_mış ülkeler de yok değildir. Ülkemizin

gereken dünya deneyimiyle birlikte kendi özgün

şartlarını

da gözönünde

bulundurarak gerçek ve uygulanabilir kalkınma planlan oluşturmaktır. Ancak bu yapılırken
gözden

kaçırılmaması

gereken en az bu deneyimler kadar önemli olan toplumun iç

dinamikleri, değer yargıları ve kalkınma idealinin gerçekleştirilmesi sürecinde toplumu
birarada tutabilecek yan faktörlerdir.
Eğitim

birleştirici

daha önce de

belirttiğimiz

gibi iyi bir planlamayla bugünkünün aksine

bir ünsur halini alabilir. Tezimizin ~aci eğitimin hangi yollarla kalkınma idealinin

gerçekleştirilmesine . yardınicı

· olabileceğini \ araştırmak

olmadığından,

bundan sonraki

bölümde ülkemizdeki ~tim sisteminin temel ·özelliklerinden ve ona yöneltilen
bahsetmekle yetl!!~_ğiz:_- ~-- ··

---- ~ _ _

eleştirilerden

..•,

2. TÜRKİYE'DE EGİTİM
2. t. Genel Olarak Eğitim
Eğitim

genel bir ifadeyle, fertlerin

içerisind~ yaşadıkları

çevreyi

algılayıp

yorumlayarak

uygun tepkide bulunma davranışlarını kazandırmayı amaçlayan bir sosyal sistemdir. 6~
i

-

Her eğitim sistemi, biri sistemin dışınndan, diğeri içinden 'iki dizi faktöıün sürekli etkisi

altında yaşaya~

bir gerçektir.

Dış

faktörler her ülkenin tarihi

oluşumuna,

yönetim biçimine,

nütbsunun sosY.o-ekonomik yapısına, gelişmişlik düzeyine göre değişir. İç faktörler ise, eğitimin
genel amaç ve

~mel ilkeleri, okul sisteminin yapısı (ilk, orta, yüksek öğrenim kademeleri ve yaygın
1

eğitim), geleneksel eğitimin dört temel unsuru (öğretmen, öğrenci, öğretim programlan-eğitim
araçtan ve mekan) ve yönetim örgütü olarak sayılabilir. 64
Bunların dışında

değişik yaklaşımlar

ulusal

eğitim

sistemlerinin

kapsamlarını

bazı

da vardır. Bu yaklaşımların ortak bileşkesi altı temel unsurdur. Coğrafi durum,

nüfus, dil, din, politik sistem ve ekonomik durum olarak
politik.alan

ve niteliklerini saptayan

saptanırken,

dikkate

alınması

sayılabilen

bu özellikler ülkelerin

gereken ve her ülkenin kendine özgü

eğitim

koşullan içerisind~

ancak değerlendirilebilinecek değerlerdir. 65

2.2. Türk Milli Eğitiminin Amaçlan
Türk insanının profili Milli Eğitim Temel Kanununda yer alan amaçlarla çizilmiştir. 66

"Genel Amaçlar
Madde:2- Türk Milli Eğitiminin genel amacı, Türk milletinin bütün fertlerini,
1- Atatürk inkılap ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine
Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel
geliştiren~

ailesini,

vatanını,

değerlerini

milletini seven ve daima yüceltmeye

bağlı,

benimseyen, koruyan ve

çalışan;

insan

haklarına

ve

Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukUk devleti

olan Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline
getirmiş yurttaşlar

olarak yetiştirmek.

XII. Milli Eğitim Şurası Hazırlık Dökümanı, Ankara 1973
Baloğlu, Zekai. Türkiye'de Eğitim, 2.B. Kasım 1990. İstanbul, TÜSİAD Yay. s.l.
Türkoğlu. Adil. Fransa. İsveç ve Romanya Eğitim Sistemleri.. Ankara 1983. AÜEBF. Yay. No: 121. s. 10
66
Milli Eğitim Temel Kanunun. No: J739. 24.6.1973
63

6-1
65
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kişiliğe

2- Beden. zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı. şeklide gelişmiş bir
ve karaktere. hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip insan

haklarına saygılı. kişilik

ve teşebbüse

değer

veren topluma

karşı

sorumluluk duyan,

yapıcı. yaratıcı

ve verimli kişiler olarak yetiştirmek .

3- İlgi, istidat ve kabiliyetini geliştirererk gerekli bilgi, beceri. davranışlar ve birlikte iŞ ··
görme alışkanlığı kazandınnak suretiyle hayata hazırlamak ve onların kendilerini mutlu kılacak ve

toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalanru sağlamak;
Böylece, bir yandan Türk

vatandaşlarının

ve Türk topluunun refah ve

.

.

arttınnak;

mutluluğunu

öte yandan milli birlik ve bütünlük içinde iktisadi, sosyal ve kültürel

desteklemek ve hızlandınnak ve nihayet Türk milletini

kalkınmayı

çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı

seçkin bir

ortağı yapmaktır.

Özel Amaçlar

Madde 3: Türle
düzenlenir ve

çeşitli

eğitim

ve

öğretim

derece ve türdeki

sistemi, bu genel amaçlan

eğitim kurwnlanrun

temel ilkelere uygun olarak tesbit edilir.

gerçekleştirecek şekilde

özel ama9lara _ve

--- · -- · -

-

·- · -

aşağıda sıralanan

-

Ondokuz yıl önce ifadesini bulan bu amaçlara şu dört özelliği olan fert istenmektedir,
- İyi yurttaş

- Özgür düşünceli insan

- Milli kültür değerlerini benimsemiş, kültürel kimlik sahibi insan

- Meslek sahibi insan
Genel

amaçların gerçekleştirilmesinde

gözetilecek ilkeler l 4 madde halinde Milli

Eğitim

Temel Kanunu'nda sıralanmıştır.
Genellik ve Eşitlik:

Madde 4:

Eğitim kurumları

Eğitimde hiçbir kişiye,

dil,

ırk,

cinsiyet ve din

aynını

gözetilmeksizin herkese

açıktır.

aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.

Ferdin ve Toplumun İhtiyaçlan:

Madde 5: Milli

eğitim

hizmeti, Türk

vatandaşlarının

istek ve kaabiliyetleri ile Türk

toplumunun ihtiyaçlarına göre düzenlenir.
Yöneltme:

Madde 6. Fertler,
doğrultusunda çeşitli

eğitimleri

süresince, ilgi, istidat ve kaabiliyetleri ölçüsünde ve

programlara veya okullara yöneltilerek yetiştirilirler.
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Milli eğitim sistemi, her bakımdan, bu yöneltmeyi gerçekleştirecek biçimde düzenlenir.

Yöneltmede ve
değerlendirme

başarının

ölçülmesinde rehberlik hizmetlerinden ve objektif ölçme ve

metodlanndan yararlırulır.

Eğitim Hakkı:

Madde 7. Temel eğitim görmek her Türk vatandaşının

hakkıdır.

Temel eğitim kurumlarından sonraki eğitim kufl:ıntlanndan vatandaşlar ilgi, istidat ve
kaabiliyetleri ölçüsilnde yararlanırlar.
Fırsat ve İmkan Eşitliği:

Madde 8: Eğitimde kadın, erkek herkese firsat ve imkan eşitliği sağlanır.
Maddi imkanlardan yoksun,

başarılı öğrencilerin

eğitim

en yüksek

kademelerine kadar

öğrenim görmelerini sağlamak amacıyla parasız yatılılık., burs, kredi ve başka yollarla gerekli
yardımlar yapılır.

Özel eğitim ve korunmaya muhta~ çocu~an yetiştirmek i~ özel tedbirler alınır.
Süreklilik:
Madde 9. Fertlerin genel ve mesleki eğitimlerinin hayat boyunca devam etmesi esastır.

Gençlerin

eğitim yanında,

hayata ve

iş alanlarına_ olumlu

bir

şekilde uymalarına yardımcı

olmak üzere, yetişkinlerin sürekli eğitimini sağlamak için gereKli tedbirleri almak da bir eğitim
görevidir.
Atatürk İnkılap ve İlkeleri ve Atatürk Milliyetçiliği:

Madde 10. Eğitim sistemimizin her derece ve türü ile ilgili ders programlarının hazırlanıp
uygulanmasında

ifadesini

bulmuş

ve her türlü

eğitim

olan Atatürk

faaliyetlerinde Atatürk

milliyetçiliği

temel olarak

inkılap

alınır.

ve ilkeleri ve Anayasada

Milli ahlak ve milli kültürün

bozulup yozlaşmadan kendimize has şekli ile evrensel kültür içinde korunup geliştirilmesine ve
öğretilmesine önem verilir.

Milli birlik ve

bütünlüğün temel unsurlarından

biri olarak Türk dilinin

eğitimin

her

kademesinde, özellikleri bozulmadan ve aşırılığa kaçılmadan öğretilmesine önem verilir; çağdaş
eğitim

ve bilim dili halinde zenginleşmesine

çalışılır

ve bu maksatla Atatürk Kültür, Dil ve Tarih

Yüksek Kurumu ile işbirliği yapılarak Milli Eğitim Bakanlığı'nca gereken tedbirler alınır.
Demokrasi Eğitimi:

Madde ı 1. Güçlü ve
devamı

-

istikrarlı,

hür ve demokratik bir toplum düzeninin

gerçekleşmesi

ve

için yurttaşların sahip olınları gereken demokrasi bilincinin, yurt yönetimine ait bilgi,
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anlayış

ve davranışlarla sorumluluk duygusunun ve manevi değerlere saygının, her türlü eğitim

çalışmalannda öğrencilere kawıdınlıp geliştirilmesine çalışılır~

Anayasada ifadesini bulan Atatürk

milliyetçiliğine aykırı

eğitim kurumlarında

ancak,

siyasi ve ideolojik telkinler yapılmasına ve

bu nitelikteki günlük siyasi olay ve tartışmalara karışılmasına hiçbir şekilde meydan verilmez.
Laiklik:

Madde 12. Türk milli

eğitiminde

laiklik

esastır.

Din kültürü ve ahlak

ortaokullar ile lise ve dengi okullarda okutulan zorunlu dersler
~ eğitim

ve

öğretimi

ancak,

kişilerin

kendi

isteğine,

arasında

yer

öğretimi ilko~l

alır.

ve

"Bunun dışı~daki

küçüklerin de kanuni temsilcisinin talebine

1

hilAlıdır."

Bilimsellik:
Madde 13. Her derece ve türdeki ders programlan ve

eğitim

metodlanyla ders araç ve

gereçleri, bilimsel ve teknolojik esaslara ve yeniliklere, çevre ve ülke

ihtiyaçlarına

göre sürekli

olarak geliştirilir:
Eğitimde verimliliğin arttınlması

ve sürekli olarak

gelişme

ve

yenileşmenin sağlanması

bilimsel araşıtrarn ve değerlendinnelere dayalı olarak yapılır.
Bilgi ve teknoloji üretmek ve kültürümüzü geliştirmekle görevli eğitim kurumlan gereğince.
donatılıp güçlendirilir; bu yöndeki çalışmalar maddi ve

m&.nevi

bakımdan teşVik: edilir.

ve-·

desteklenir.
Planlıkk:

Madde 14. Milli

eğitimin gelişmesi

iktisadi, sosyal ve kültürel

kalkınma

hedeflerine uygun

olarak eAitim-insangücii-istihdam ilişkileri dikkate alınmak suretiyle, sanayileşme ve tarunda
modernleşmede

gerekli teknolojik gelişmeyi

sağlayacak

mesleki ve teknik

eğitime ağırlık

verecek

biçimde phın1anır ve gerçekleştirilir.
Mesleklerin kademeleri ve her kademenin Onvan, yetki ve sorumluluklan kanunla tespit
edilir ve her derece ve türdeki örgün ve yaygın mesleki eğitim kurumiannın kuruluş ve programlan
bu kademelere uygun olarak düzenlenir.
Eğitim kurumlarının

yer.personel, bina, tesis ve ekleri, donatım. araç, gereç ve kapasiteleri

ile ilgili standartlar önceden tespit edilir ve kurumlann bu standartlara göre optimal büyüklükte
kurulması

ve verimli olarak işletilmesi sağlanır.

Karma Eğitim:

48

Madde 15. Okullarda

kız v~

erkek karma

eğitim yapılması esastır.

ancak

eğitimin

türüne,

imkan ve zorunluluklara göre bazı okuJlar yalnızca kız veya erkek öğrencilere ayrılabilir..
Okul ile Ailenin İşbirliği:

Madde 16:

Eğitim kurumlarının amaçlarının gerçekleştirilmesine katkıda

bulunmak için

okul ile aile arasında işbirliği sağlanır.
Bu maksatla okullarda okul-aile birlikleri kurulur. Okul-aile _birliklerinin
işleyişleri

kuruluş

ve

Milli Eğitim Bakanlığınca çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir.

Her Yerde Eğitim
Madde 17. Milli

eğitimin amaçları yalnız

ve özel eğitim

kurumlarında değil, aynı

zamanda

evde, çevrede, işyerlerinde her yerde ve her fırsatta gerçekleştirilmeye çalışılır.
Resmi, özel ve gönüllü her

kuruluşun eğitimle

uygunluğu bakımından Milli Eğitim Bakanlığının
Yukarıya

ilkeleri, 1973
kuralların

aynen

yılında,

alınan

genel olarak bir eksiği

kurallarına

olmadığı

eğitim amaçlarına

denetimine tabidir."

yasa hükümlerinde

demokrasi

ilgili faaliyetleri, milli

görüldüğü

gibi, Türk Milli

uygun biçimde

Eğitiminin

temel

yasallaşmış · bulynmaktadır.

Bu

söylenebilirse _de uygulamadaki aksamalar ve eksiklikler

arzu edilen sonucu almayı engelleyen faktörler olarak k8rşımıza.çıkmak.tadır.
2.3. Türk Eğitim Sistemini etkileyen Dış Faktörler
Eğitim

sistemini olumlu ya da olumsuz etkileyen başlıca dış faktörler şu dört başlık

altında

toplanarak incelenibilir.67
1. Demokrasi
2. Kallanma
3. Bilim-Teknoloji
4. Nüfus
2.3.1. Demokrasi Faktörü

Cumhuriyetin ilanından sonra Türk siyasi yapısındaki yapısal
Türk milli

eğitiminde

değişikliğin

etkileri aynı güçte

de görülmüştür. Cumhuriyetten önce eğitim üç ayn kanalda farklı

tarafindan yürütülmekteydi. Birinci ve en

yaygın olanı

mahalle mektepleri ve

kuruluşlar

medreseler~

ikincisi

yenilikçi Tanzimat okulları {idadiler, sultaniler) üçüncüsü ise yabancı dilde eğitim yapan okullar

67

Baloğlu. age. s.5
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_ (kolejler, azınlık okulları) idi.68 Üç ayn eğitim kanalı ile arzu edilen eğitim amacı
gerçekleştirilemeyeceği

kararlaştırıldı.

endişesiyle

3 Mart 1924'te

kültür kurumlan Milli

bu

çıkarılan

kurumların

tamamının

bir

çatı

altında

toplanması

Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile ülkedeki bütün

Eğitim Bakanlığı'na

devredildi ve

bağlandı.

Tüm

eğitim

eğitim

ve

tek bir kurumdan

yönlendirilmeye başlandı.
Bugün de Anayasa güvencesi altında bu yasanın iki amacı vardır. Birincisi eğitim sisteminin
demokratikleştirilmesidir.

eğitim

Temel

çctğından

kişilerin

itibaren

farklı

i

amaç~.ara

yönlendirilebilmesi için sözkonusu olan sistem değiştirilerek, sosyal birliği gerçekleştirilebilecek \>if
yapı oluşturulmuştur. Diğer amacı

Yönetimde yaşanan bu

ise eğitim alanında laikliğin eyleme dönüştürülmesidir.

değişiklikler

Türk Eğitim

Hayatını

ve sistemini tamamen

etkilemiş

tüm yapısını değiştirmeye sebep olacak etkileri olmuştur.
2.3.2. ~~ma Faktörü ve .E konomik Talep
Kalkınma,

insan gücü gereksinimi .ve istihdam

politikası bakımından eğitimi

olumlu ya da

'

olumsuz yönde etkileyen önemli bir faktördür.
Ekonominin ~dam alanlan için insangücü ihtiyacına ekonomik talep denir.69 Uygulanan
ekonomi

politikalarının lnı

talebi

1WŞı1aması

gerekmektedir.

Eğitim

arz

kaynağıdır,

görevi

ekonomik talebi karşılamaktır. Bu bakımdan insan gücü-eğitiın-istlhdam arasında çok sıkı bir ilişki
ve etkileşim vardır.
Eğitim

taşımaktadır.

sisteminin ekonomik talebe cevap verebilmesi için

şu

dört nokta özel önem

70

Birincisi; Kalkınma için gerekli sayı ve nitelikte insan gücü ihtiyacına göre eğitim sisteminin
yönlendirici yapıda kurulması gerekir.
İkincisi; meslek-eğitim-belge bağlantısının kurutmasıdır. İstihdam ile eğitim programlan
arasında ilişkiyi

kuran belgedir.

Üçüncüsü; sanayi-eğitim işbirliğidir.
Dördüncüsü~

arz-talep dengesi kurulmasıdır.

68

Kaptan. Seçil Te\'bid-i Tedrisat Cumhuri)'et Döneminde Eğitim. İstanbul 1983, MEB Yay. 91. 14.s.37

69

Seyidoğlu.. Halil, Ekonomik Terimler. Ansiklopedik Sözlük.. Ankara 1992, Güven Yayınlan. No: 4 s.215
Baloğlu.. Z. age.s.13
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Genel çerçeve içinde

kal~unma

eğitim

faktörünün- Türk

görülmektedir: Türkiye ithal ikamesi stratejisine

dayalı kapalı

istihdam

politikası düzenlenmemiştir.

kurulmuş değildir.

Bu

etkileyememiş, eğitim

Meslekler

tanımlanmış,

kouşllar altında kalkınma

sistemi de

kalkınmayı

faktörü

destekleme ve

şöyle etkilediği

ekonomi modelinden ihracata

geçiş

yönelme stratejisi ile yürütülen piyasa ekonomisi modeline

sistemini

süreci içindedir. Bu süreçte

meslek-eğitim-belge bağlantısı

eğitim

sistemini olumlu yönde

hızlandırma

görevini yeterince yerine

[ getirememiştir.

2.3.3. Bilim ve Teknoloji Faktörü
Çağımızda

bilim ve teknoloji

alanlarındaki

ilerlemeler

toplumların yapısını

ve

eğitim

sistemlerini etkileyen faktörlerin başmda gelmektedir.
Temel bilimler ve bunlara dayalı olarak gelişen modern teknoloji,
üretim,

ulaşım, haberleşme

yöntemleriyle

gerçekleştirdiği

toplumların yapısmı değiştirmekte

yepyeni

ve her "ülkenin bu -

değişime yapısal uyumunu zorunlu kılmaktadır.

Teknolojik
uygulanmasını

gelişmenin devamı

hızının korunması

teknolojinin

yoğun

biçimde

eğitime

gerektirmektedir. Çünkü bilim ve teknolojinin günümüı.de ulaştığı boyutları ·Ve

kuandığı gelişme hızını

geleneksel eğitim sistemi artık

durum ileri ülkelerde yeni
sokulmasını

ve

eğitim

teknolojilerinin

.
yakından

_

·--- -

takip edemez hale

geliştirilmesini,

örgün ve

..
gelmiştir. Bu

yaygın eğitime

zorunlu kılmıştır.

Bu uygulama az

gelişmiş

ve

gelişmekte

olan ülkeler ile

gelişmiş

ileri ülkeler

arasındaki

uçurumun giderek daha da büyümesine neden olmuştur.
ÇaAmnzda eğitim teknolojisine ilişkin yenilikler şu şekilde özetlenebilir.71

Yeni Teknolojik Sistemler: Bilgisayarlar, televizyon sistemleri, eğitim amaçlı uidular, bilgi
işlem sistemleri, yeni teknolojik

Öğrenme

uygulamalara birkaç örnek oluşturmaktadır.

ve Öğretme Süreçleri: Tam öğrenme. yeterliliğe dayah öğrenme, bireysel ve

bağımsız öğrenme,

uz.aktan

öğretim, açık öğretim,

ortamlara

öğrenme-öğretme süreçleri ile yakından ilgili ye,ni teknolojilerdir.

71

XII. Milli Eğitim Şurası. MEB 1.988. s.378
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dayalı öğretim

gibi

gelişmeler,

.

Eğitim Ort~mlan:

merkezleri, program
eğitim

Çok boyutlu ortamlar. video teleks, telefaks.

geliştirme

eğitim

teknolojisi

labaratuarlan, elektronik labaratuarlar, robotlar gibi örnekler de

teknolojisinin ortam boyutu ile ilgili birkaç yeni teknoloji örneğidir.

Program Düzenleme Yöntemleri:
programlı öğretim,

modüllü

öğretim,

Davranış

iş

analizi, içerik analizi,

analizi, görev analizi,

paket programlar ve bireysel esasa göre düzenlenmiş öğretim
!

sistemi gibi uygulamalar program düzenleme konusundaki gelişme ve uygulamalara. ait birkaç
-

.

örnektir.

~ğitimde İnsa~güc~ iıv~ .İlgili ~liş~eler: Öğrenci grupların~· sayı,

nite,ik, ilgi

~~

beklentı yönünden değişmesı. egıtımde hıyerarşik personel yapısı ve yem uzmanlık 'lanları gıbı

gelişmeler insangücüyle ilgili yeni uygulamalardır. Yeni eğitim teknolojileri içinde kitle 'eğitimi için
televizyon ve video en etkili biçimde kullanılmaktadır.
eğitim

Yeni

teknolojilerinin

en

belirgin

özelliği

eğitimin

kitleleştirilmesi

ve

bireyselleştirilmesidir:. Eğitimi kitlelere götürebilmek için radyo ve televizyon başlıca· kitle iletişim
araçları olarakJrollanılmakta ve bu araçlara dayalı olarak uygulanan açık öğretim veya
\

uzaktan

öğretim, eğitim sistemleri içinde bütün ülkelerde yaygmlaşmaktadır. 72
...

:. _

~

-

-

~

-

_ _ Eğitimde_ l?ireyselleştirme

----· · ~- haZirlanmış

yiZiliiiı ·paketi

aracı

ile birlikte

bantları,

olarak da video kasetler, ses

yaygın

olarak

kullanılmakta,

özel surette

bilgisayar destekli

eğitim

de

gittikçe gelişmektedir.
Bu yeni teknolojiler

eğitime

yeni boyutlar

kazandınnaktadır.

Teknoloji sayesinde

geleneksel eğitimin dört temel unsuru olan. öğretmen. Öğrenci. mekan ve eğitim araçları daha
verimli iolınabilmektedir.
2.3.4. Nüfus Faktörü
Nüfus, Türk eğitim sistemini en çok zorlayan, bu nedenle hem ülke

çapında

hem de bölge

ve iller düzeyinde kapsamlı ve ayrıntılı bir eğitim planlamasını gerekli kılan faktördür.
Türkiye'de nüfus artış hızı yıllık yüzde 2.5 düzeylerinde seyretmektedir. Nüfus her 25

yılda

iki misli artmaktadır. 2000 yılında 23 milyon daha artacaktır. Bu artış eğitime çok ağır yem bir yük
bindirmektedir. Esasen
kalmaktadır.
açılmasına

-'.!

Böylece

okullaşma oranı

hızlı

nüfus

ve kalitesi

artışı, Batı

neden olan faktörlerin

başında

düşük

olan

eğitimimiz,

ülkeleri ile aradaki
yer

büyüyen bu

gelişmişlik

almaktadır. Hızlı

nüfus

düzeyi
artışı

Ô7.dil. ilhan. UlJlktan Eğitim Teknolojisi. 1.b. Eskişehir 1985. AÜ. Yayınlan No: 105. s.3
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artış altında

farkının

ve

gittikçe

eğitim altyapı

sorunlarına rağmen

bütçelerden eğitime · aynı

artış oranlarında

pay aynlmaması gerilemeyi daha da

arttırmaktadır. 73

Türkiye yalnızca nüfus artış hızı itibariyle değil, bunun eğitimle ilgili çok önemli bir sonucu
olan nüfus yapısı bakımından da Batı ülkelerinden aynJmilktadır.
Nüfusumuzun
J

Nüfus

Sayımına

eğitim

göre

sistemini etkileyen en belirgin

yaş ortalaması

özelliği

genç

dolayındadır. Başka deyişle,

19

yapısıdır.

1985 Genel
yaş

Türk nüfusunun

. ortalaması 2~ yaşından gençtir. Her dört Türkiyeliden üçü kırk yaşından küçüktür. 65 yaşın
.liStündekilerip top~ nüfus içindeki payı sadece 4.2

civarındadır.

Genel

Eğitim çağı sayılan

5-24

yaş grubu T~iye nüfusunun yüzde 46'sıru oluştunnaktadır. (Tablo 5)74
r

Tablo 5. 1980-85 Nüfus Sayımlarına Göre Yaş Grupları
1980 Sayımı

1285 Sgnrası

().4

5.960.623

6.077.201

5-9

5.970.476

6.739.461

10-\4

s.so2.ı13

6.193.416

Yaş Grubu

---

.

-

15-19

4.967.307

. 5.407.464

20-24

4.049.679

4 .784.484

-·....

3.375.326

4 .040.762

30-65

14.910.733

17.421.610

Toplam

44.736.957

50.664.458

ülkelerinden çok farklı olarak Türkiye;de eğitimin yayılmasını

--

·.
-

25-29

...

..

-·

.'

Batı

---~·~.- -

~--

zorlaştıran

- -··-

-

-

--~--

-·

bir faktör de -,_

coğrafi yapı ile ilgili olarak nüfusunun dağınık ve küçük yerleşme birimlerinin çok sayıda olmasıdır.

Nüfusu SOOO'in altında olan 36.81 ı
milyonu, nüfusu 2000'in

altında

yerleşme

biriminde 22.5 milyon kişi yaşamaktadır. 18. l

olan 34.413 köydedir. Bunun da 10 milyonu, nüfusu IOOO'in

altındaki 26.750 köyde, mahalle, kom, mezra gibi çok küçük birimlere dağılmış durumdadır. 75

Bu dağınık yerleşim biçimi okullaşma oranını menfi yönde etkilemektedir.
Eğitim

sistemi nüfus faktöründeki

farklılıklardan

ötürü

gelişmiş

ülkelerde olmayan

başlıca

üç ek baskı altındadır. 76

•.

73

Yücel. Asuman-DemiraJ, öı.gör, Çocuk ve Eğitim, Tüıkiye'de Çocuğun Durumu, l .b. Ankaıa 1989, unicef Yay.

s.82
'

'

4

5

DİE. Türkiye istatistik Yıllığı 1990. Ankara 1992, s.42-43
DİE. istatistik Yıllığı, 1990. s.37
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l . Artan nüfusun eğitim talebini karşılamak.
2. Esasen geri olan
Eğitimin

3.

okullaşma oranlarını arttırmak.

kalitesini yükseltmek.

Türkiye'nin

gelişmiş

ülkeler düzeyine gelebilmesi demografik

yapısına rağmen eğitimin

düzeyini ve kalitesini arttırmaya bağlıdır.

2.4- Türkiye'de Nüfusun

Eğitim

Düzeyi: Genellik ve

Eşitlik

2.4.1. Türkiye Geneli .

1985 Genel Nüfus Sayımı sonuçlarına göre 6 ve daha yukarı yaştaki nüfusun

eğitim

düzeyi

Tablo 6'da görülmektedir.
Sayımı Sonuçlarına

Tablo 6. 1985 Genel Nüfus
Eğitim

Göre 6 ve Daha

Yukarı Yaştaki

Nüfusun

Düzeyi

Toplam
6 ve daha

· --yukarı yaştaki

ı-,.............- - - -..-

..-

43 ı 12 337

.%

Kadın

%
>---··--.- - - · 100

-

Erkek

---..--,.
49.4.0
218~854

21 311 483

%

...

••n ' -..-.......,..

1-- u .,.,.._ .........,. ... ._...

5-0.6<J

nüfus
Olı.ıma yazına

bilmeyenler

Okuma-yazma

31.77

2 932 %4

13.45

68.23

.. - 18 8f0-·543

86.55

3 833 866

17.99

4ü<-J5 908

18.79

10 351 347

41.99

14 714 635

58.01

9 703 662

22.51

6 7706Y8

bilenler

33295 756

77.49

14 485213
•..

olmayan

7 929774

18,39

25 365 982

...

-· .

-

toplaım

ilkokul mezunu
okur yaı.a.r
Bir okul bitirenler

toplauu(Bitirilen son
öğretim kurumu

tıkokul

·-

18 775 003

43.55

8 399 305

39.41

10 375 698

47.59

Ortaokııl

2 801 358

6.50

956 550

4.49

1844808

8.46

Lise

ı

926 648

4.47

739 128

3.47

l 187 520

5.45

Lise dengi meslek okulu

908 001

2.11

315 285

l.48

59J 716

2.72

Yı:ıksek okuUakı:ııte

952 634

2.21

240292

l .13

712 342

3.27

2 334

O.Ol

787

o.ıo

1 551

O.Ol

ll2 919

0.52

55 572

0.26

57 347

0.26

ôgrenim kurumu
bilinmeyen
Bilinmeyen

"6

·

Baloğlu.

Z. age. s.29
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6 veya daha yukarı

-

yaşta}<.i

nüfus toplam 43. l milyondur. Nüfusun 21.8 milyonu(% 50.6)
'·.

erkek 21.3 milyonu(% 49.4) kadındır.

Bu tabloya göre ülkemizde nüfusun yüzde 22.S'i okuma yazma bilmemektedir. Yüzde

18.39 her hangi bir ôrgün eğitim kurumu görmeden okuma-yazma öğrenmişlerdir. Yüzde 43.SS'i
ancak ilkokulu

bitirebilmiş,

eğitimi tamamlayabilmiştir.

yüzde 15.29 ilkokul üzeri

yüzde 2.21 de yüksekokul-fakülte tahsili

görebilmiştir.

Bu yüzde içinde

Bu durum Türkiye'nin alt-orta gelir grubu

ülkeleri arasında İspanya, Portekiz, Yunanistan, Yugoslavya, Güney Kore, Tayland' dan sonra '
anlamına

gelmesi

gelmektedir. Türkiye ancak

aynı

Mısır' dan okuma yazma oram ile daha iyi dunırndadır.

Tablo 6'ya göre her yüz
mesleğe hazırlanmadan
çarpıcı

bir sonuçtur.

hayata

kişiden

atılmıştır.

gelir grubundaki Endonezya, Tunus ve

77

95. 7'si örgün milli
Bu Türkiye'de

eğitim

sistemi içinde, herhangi bir

eğitim planlamasının

düzeyini gösteren

.

2.4.2. BölgelereGöre ·
Tablo 77! ve 8~'.de de görüleceği gibi bir .okul bitirenlerin oranlarında büyük dengesizlikler
göze çarpmaktadır.

Eğitim

düz.eyi en yük~k Mannara'da, en düşük Güneydoğu'dadır. Bu iki ülke

arasında sırasıyla; Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu yer almaktadır.
Güneydoğu'da

100

vatandaşımızdan

kadın vatandaşımızdan

73'ü, 100

82'si ilkokul

diplomasından yoksundur. İl olarak Van yüzde 86, Şanlıurfa yüzde 87, Mardin yüzde 88 ile en

gerilerdedir.

Tablo 7- Bölgelerde 6 Ve- Daha

Yukarı Yaştaki

Nüfusun · Okuryazarlık, Bitirilen Son

Öğretim Kurumu ve Cinsiyete Göre Dağılımı (1985 GNS)
Okuma

Bölgeler

Bir

öğrt.

yazma

l.ııruınu

Toplam

bilmeyen

mezunu

ntlfus (1)

(2)

olmayan (3) (4)

Meslek lisesi faknlte
ilk.okul

Ortaokul

Genel Lise (7)

(5)

(6)

ve

yükse.kokııl
~

(8)

Türkiye T

43 212 337

' 9703 662

7 929 774

18 775 003

2 788230

1 926 648

908 001

952 634

E

21 800 854

2 932 964

4 095 908

10 375 698

1836477

1 187 520

592 716

712 342

K

21 311 483

6 770 698

3 833 866

8 399 305

951 753'

739 128

315 285

240 292

G.D,Anad. T

3 397 809

1 489 557

664 318

935 080

137 817

88238

33 236

35 919

E

l 730 360

484 765

384 ()74

631 36()

W5334

66 7ll

229~4

2926S

77
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Maııııaıa

K

1667449

T

ns4so

E

9

1004792

21 527

10292

4 739 907

835 385

609 oıw

262 916

:nı

303 720

l 6B 739

l 381 798

5 08.! 650

32483

280245

6Ml

1.ss

413 359

818 .!40

.! 58.! 543

5B 9<Jf

349 355

165 688

.!.!8 574

2 157 364

32 1 394

259 779

97228

84 184

K

4 692 800

968439

795 499

Akdeniz T

s ın1ıs

1 D9 327

998 251

2 298 4(,(ı

314 698

218 4(,()

95 921

95 694

c

2 62769.!

343 666

5W416

( 2<J! 129

104343

136 089

59451

73 8<JCJ

K

2 550 023

795 661

487 825

ı

007 337

110 355

82 371

36469

16 804

T.

5 912 183

1098344

996279

2 91] 979

366 <>43

241 7 11

145 931

137 287

E

3 000 848

327 235

510 149

ı

2374~0

140 I07

93 439

98 881

Ege

ss6 262

1

tç Annd.

K

29 11 335

771 109

486130

1 325111

1294?J

101604

52492

34 306

T

7 878 042

l 439 260

1409 320

3 554 364

580 1174

428 328

129409

171 909

'

t:

3 938 345

408 290

707042

l 865 164

379 338

258 081

66 887

61871

K

3 939 697

1030970

702 278

l 689 200

200 836

170 247

52 897

50 125

D. .ı\nad. T

4 213 586

1 490395

841 875

1414907

200 403

140 620

52 897

50125

E

2 147 71'.l

469 691

469288

861192

156 267

ıus

IUY

37 979

41 272

K

2 065 874

1020704

372 587

553 715

54 136

35 421

14 918

8 853

KaradenizT

6 759 552

1664 441

1405992

2 920 300

342 810

200 157

120 723

87 071

E

3 273 247

485 958

696690

l 558 048

239 714

131

83 724

68 548

K

3 486 305

1 178 483

709 302

1362252

1030%

6R 179

~6

lR 'i23

999

Tablo 8- Türkiye ve Bölgelerde 6 ve Daha Yukan Nüfusun Okuryazaln, Bitirilen Son
Öğretim Kunımu ve Cinsiyete Göre Dağılımı Yüzde(%) oranlan

.Bölgeler

Okuma

Bir

yazma

kurumu

Toplam

bilmeyen

memnu

ilkokul

Ortaokul

Genel Lise (7)

)'llkse.kokul

nüfus (l)

(2)

olmayan(3)

(4)

(5)

(6)

(8)

öğrt.

Meslek lisesi Fakülte

ve

Türkiye T

100.0

22.6

18.5

43.4

6.6

4.5

2.1

2.2

E

wo.o

l3.5

18.8

47.6

8.4

5.4

2.7

3.3

K

100.0

31.8

18.0

39.4

4.5

3.5

l.5

ı.ı

T

100.0

43.8

19.6

27.5

4 .1

2.6

ı.o

ı.ı

J:::

100.0

28.0

22.7

36.5

6.1

3.9

1.3

1.7

K

100.0

60.3

16.8

182

1.9

1.3

0.6

0.4

T

100.0

14.1

16.5

48.5

8.5

6.2

2.7

3.2

G.D.Aııad.

Mamıara

E
K

Akdeniz T

100.0
100.0
100.0

8.1

16.1

50.8

ıo. ı

6.9

3.3

4.5

20.6

17.l

46.0

6.8

5.5

2.1

J.8

22.0

19.3

44.4

6.1

4.2

1.9

l.8

49.l

7.8

5.2

2.3

2.8

39.5

4.3

3.2

1.4

0.7

E

100.0

13. l

19.4

K

100.0

31.2

19.l

56

T.

100.0

18.6

16.9

49.3

E

100.0

l0.9

17.0

K

ıoo.o

26.5

lçAnml. T

100.0

E

Ege

-

6.2

4.1

2.5

2.3

52.9

7.9

4.7

3.1

'.\.'.\

l6.7

45.5

4.4

3.5

1.8

u

18.3

17.9

45.1

7.4

5.4

2.5

3.0

100.0

to.4

18.0

47.4

9.6

6.6

:u

4.4

K

100.0

26.2

17.8

42.9

5.1

4 .3

1.7

1.6

D. Anad. T

100.0

35.4

20.0

33.6

4.8

3.3

J.3

1.2
-

1.9

-

0.4

E

100.0

21.9

21.9

40.1

7 .3

4.9

1.8

K

100.0

49.4

ıs.o

26.8

'.!.()

1.7

0 .7

i
~-..ı-:

T

100.0

24 .6

20.8

43.2

5.1

3.0

1.8

1.3

l

E

14.8

21.3

47.6

7.3

4 .0

2.6

2.1

33.8

20.3

39.l

3.0

2.0

l.1

0.5

!
1

r

17.

'

K

100.0

100.0

Çok genel nitelikli bu karşılaştırma bile eğitimde bölgeler arası eşitsizliği ortaya
koymaktadır.
Okullaşmada

Dengesiz Dağılım

1988'de 18.3 milyonu bulan 7-21

yaş

okul

çağı nüfi.ısuımmm

10.6 milyonu ·okula ,

gitmektedir. Her yüz öğrenciden 57'si erkek~ 43'ü kız öğrencidir. (Tablo 9)80

Tablo 9- Türkiye' de 1987-88 Öğretim Yılında Erkek ve Kız Okullaşma Oranlan
Öğretim

kademeleri
İlkokul

Toplam
yaş

6412 000

3 262 000

öğrenci sayısı

6 880000

3 636 000

7-11

okullaşma%

Ortaokul

3 150 000
3 244 000
.. -

107

ll 1

12-14 yaş

3 906 596

2 038 457

1868139

öğrenci sayısı

2 051 057

l 313 589

736 468

52.5

64.4

39.4

3 596904

l 857 677

okullaşma%

Lise (Genel-

Kız

Erkek

15-17 yaş

102

ı

739 227

~

meslek

öğrenci sayısı

ı

168 587

743 165

425 422

32

40

25

4406 725

2 243 469

2 163 256

481 600

320 6.'.24

160 976

okullaşma%

Yüksek öğretim

18-21

yaş

öğrenci sayJs1

80

MEB-DPT Kaynaklan

57

okulJaşma

Toplam

11

14

7.5

yaş

18 322 225

9 401 603

8 920 622

öğrenci sayısı

10 581 248

6 013 378

4 566 866

okullaşma%

58

64

51

7-21

Tabloda öğrenci
1l

yaşları dışında

%

sayısının çağ

nüfusundan fazla görülmesinin nedeni,

öğrenciler arasında

7-

da çocukların bulunmasıdır.

1987-88 öğretim yılında ortaokul kademesinde ç~ nüfusunun yüzde 52.S'i, orta öğretim

kademesinde yüzde 32'si, yüksek

öğretim

kademesinde ise yüzde l 1'i

okullaşmış bulunmaktadır.

Yüksek öğretimde ABD'de yüzde 59.3, Japonya yüzde 28.8, İsveç'te 37.4, Yunanistan'da 23.5,
Yugoslavya'da 19.281 okullaşma oram olduğu düşünülürse ülkemizin eğitim konusunda ciddi

hamlelere ihtiyacı olduğu ortaya çıkmaktadır.
1988

sonuçlarına

göre ortaokul kademesinde

okullaşma oranı

ülke düzeyinde yüzde 52

iken bu oran Marmara, Ege, İç Anadolu' da daha yüksek, Karadeniz, Doğu ve Güney Doğu' da
ülke ortalamasının daha altındadır.
Lise kademesinde ülke

gene~de okull_aşma oranı

yüzde_32 iken, bu oran Marmara'da

41.8, İç Anadolu'da 36.5, Akdeniz'de 31.2, Karadeniz'de 30.1, Doğu Anadolu'da 22.9,
Güneydoğu' da ise yüzde

17.6' dır.

Tablo l O- tnke Genelinde ve Bölgelerde Cinsiyete Göre Çağ Nüfustan, Öğrenci Sayılan ve
OkuJlaşma Oranları

(1987-1988) Öğretim Yılı (Kaynak: DPT-MEB)
Ortaokul (12-14 yaşlar)

Çağ

Öğrenci Sayısı

Nüfusu

E

··

Okullaşma

T

K

Oram %
K

E

Mannara

389 633

352 346

741 979

323 139

213 169

536 308

60.5

17.7

Ege

232 282

223 896

456178

163 497

103 405

266 902

46.2

58.3

İçAnad.

368 957

351 432

720 389

240 440

151 571

392 Ol l

43.1

G. Doğu

206 380

175 289

381 669

93 289

31 726

125 015

18.l

- 31.7

Karadeniz

331 385

308 205·

639 590

205 298

93 834

299 132

30.4

46.1

D. Anad.

243 254

209 417 .

452 671

125 0.76

44 326

169 402

21.2

363

Akdeniz

266 566

247 554

514 120

163 850

98 437

262 287

39.8

50.7

Türkiye

2 038 457

868 139

906 596 I 313 589

736 468 2 051 057

39.4

51.9

81

ı
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54.2

Lise

Genel Meslek
',

T

K

E

(15-27)
E

K

T

._

Mannara

405 656

335 100

740 756

182 770

128 659

311 429

45.l 38.4 41.8

Ege

234 oıo

216 597

450 607

89496

59649

149 145

38.2 27.5 32.9

İç

Anad.

348 304

339 937

688 241

160 280

91 539

251 8)9

46.0 26.9 36.5

G.

Doğu

167 552

15 ı 15]

318 703

42 542

14 787

57 329

Karadeniz

272 980

286 ı 13

559 093

13 845

52 799

166 644

D. Anad.

183 340

185 638

368 978

60 621

23 305

83 926

Akdeniz

245 835

224 691

470 526

93 611

54684

148 295

38.1 24.3 32.2

1857677 1739227 3 596 904

743 165

425 422 1 168 587

40.0 24.5 32.3

'

Türkiye

-

-

iller kademesinde

okullaşma oranlarında

25.4

9.8 )1.6

41.7 18.5 30.1
33.1

12.6 .·22.9

çok büyük farkhhklar görülmektedir. Orta

okullarda toplam okullaşma oranlan en ileri ve geri iller olarak aşağıya çıkanlmıştır. 82
Tablo 11~ Ortaokul Okullaşma Oramnm En İleri ve En Geri Olduğu İller
. ·-

En ileri iller

.

lstaribul

-

..

Okullaşma oranı

%

En Geri iner

Okullaşma Oranı

Mardin

21.7

Ağrı

22.l

Van

23.3

%

'

78.7

Eskişehir
İznıir ·

_ ,.

,.

- ··

-~

-

--··

76.9

75.5

·-·· -

~

- ---

- _.

--

Kocaeli

75.1

Şanlıurfa

24.0

Kırklareli

67.S

Bitlis

24.5

Bursa

66.4

Bingöl

24.6

Edirne

65.2

Hakkari

25.3

Ankara

65.0

Muş

25.8

Balıkesir

63.8

Siirt

29.0

Uşak

60.4

.Sinop

30.2

Iller ve bölgeler

arasındaki

büyük

eşitsizlikleri.

sergileyen

yukarıdaki karşılaştmnalar

ülke

genelinde nüfusu · ve okullaşma oranını dikkate alır bir eğitim programının olmadığını ortaya
koymaktadır.

Bu dengesizlik ülkemizdeki iç göç olgusuna

izahı kolaylaştın~

olarak ifade edilebilir.

82
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önemli bir neden

2.5. Türk Eğitiminin Niteliksel Yapısı

Türk

eğitiminin niteliğini

araştırmanın asıl

konusu

olmadığı

yollannı kolaylaştırabilmek

etkileyen faktörler pek çoktur. Bunlann hepsini incelemek bu
için yüzeysel olarak değinilecektir. Burada önemli olan çözüm

için sorunlann

kaynağını doğru

tesbit etmektir. Kaliteyi etkileyen

sorunlan yedi madde halinde sıralayabiliriz.
1. İkili öğretim sonmu

2. Kalabalık sınıflar sorunu
,,

3. Okul yapılan sorunu

4. Öğretim programlan ve ders kitaptan sonmu

5. Ders araç ve gereçleri sorunu
6. Verimlilik sorunu
7. Öğretmen sorunu

2.5. t . İkili Öğretim Sonınu
İkili öğretim

şehirlerde

özellikle

yaygm bir hal

almıştlr

ilkokullann kentlerde yüzde

71 'inde, köylerde yüzde 17'sinde ikili öğretim yapılmaktadır. 83 Kentlerde 1733 ortaokulun
öğretim vardır.

971 'inde ikili

Liselerde ise tüm ülkedeki okullann yüzde 43'ü ikili

öğretim

yapmaktadır. 84
İkili öğretim
sıloştınlması,

yapmaktadır.

ve günlük okul süresinin kısalması, çalışmanın çok erken ve çok geç saatlere

geç saatlerin

verimsizliği

Bu etki gidiş-gelişin zor

gibf. .nedenler,

olduğu

yerlerde

eğitimin

çocukların

kalitesine olumsuz etkiler

sabah gün ağarmadan

akşam

da

gün karardıktan sonra sokaklara dökülmesi ile daha da ağırlaşmaktadır.

2.5.2. Kalabalık Sınıflar Sorunu
Sınıf mevcutları yıllar

geçtikçe alabildiğince artmakta bu da eğitim kalitesini olumsuz yönde

etkilemektedir. ülke genelinden kentlerde, ilkokullardada 1987-88'de 40'a
51 'den 54' e

çıkan yoğunluk

ile ortaokullar en

sıkışık durumdadırlar.

ortalamasının 46' dan 49'a çıkması acı bir gerçektir.8s

MEGSB. XII. Milli Eğitim Şurası Hazırlık Döküınaru. ankand 988. s.18
Baloğlu. Z. age. s.68
85
DPT. VI. BYKP. öncesinde Gelişmeler. Ankara. s.365

83
84
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çıkınışbr.

Ortalama

Liselerde de Türkiye

2.5.3. Okul Yapllan S~runu
lkili öğretim ve kalabalık sınıflar sorunu okul yapılan, tesis ve donanım yetersizliğinin
büyüklüğünü

göstermektedir.

Bugünkü durumda okullar,
Çağdaş

çağdaş

ihtiyaçlara cevap verecek fiziki

teknolojik yenilikler okul yapılarına yansımarnışlardır.
l

yapıdan

yoksundur.

Yatının programına alınan

projeler,

.

genellikle y~rli ödenek

aynlmadığından planlanılan yıl

ve sürede

bitirilememiştir. Yıllardan

beri

yeterince bakım ve onarjmı yapılmayan eğitim yapılan sorunu had safhaya gelmiştir. 86

/

i

4. Öğretim Prormlan ve Den Kitaplan Sorunu
Öğretim kurum18nnda çok sayıda dersi her öğrenciye zorlcıyan en pahalı uygulama modeli

sürdürülmektedir. Ortaokul ve liselerde 13-15 dersin her öğrenciye okutulması öğretmen, derslik,
araç-gereç

ihtiyacını arttınnaktadır.

Ders sayılan

azaltılmamış

okul programlan

yeteneklerine göre yönlendirecek şekilde çeşitlendirilememiştir.

öğrencileri

ilgi ve

87

Müfredat programı ilgili branştan yetkililerin hazırladığı bir konular listes~ ders kitabı da bu
listeye göre bir veya birkaç yetikilinin
eğitimde çağı yakalamamızı

hazırladığı

bir araç olarak devam etmektedir. Bunlar

etkileyen faktörlerdendir.

2.4.5. Den araç ve Gereçleri Sorunu
Türk eğitim sistemi öğretim programlan ve eğitim
çağdaş gelişmele~

çok gerisinde

araçları açısından,

kalmaktadır. Kalıplaşmış

geleneksel

bilim ve teknolojideki

öğretim

programlan ·ile

yetersiz eğitim araçları yıllardan beri önemli değişikliğe uğradamadn kullanılmaya devam

edilmektedir. Programlar ve eğitim

araçları asısmdan eğitim

sistemi bilim ve teknoloji faktöründen

yeterince faydalanamamaktadır.
2.5.6. Verim.lilik Sorunu

Milli

Eğitim Bakanlığı tarafından

Nisan 1990' da verilen bir brifinge göre 1973

yılında

ilkokula başlayan 1000 öğrenciden 1985'te ancak 77'si yüksek okul bitirebilmiştir.
Bu bilgilere göre;
Tablo 12- 1973'te İlkokula Başlayan 1000 Öğrencinin Başan Durumu
86
87

Sezgin. Remzi, '"Eğitim Yapılan Planlama ve uygulama", Eğitim Yapılan Semineri. MEB, Ankara 1988, s.5
İTO. Türkiye'nin Eğitim Politikası. Cengiz Aksay ve d. İstanbul. 1990, s.30-35
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Yıl

Okul

1971-74

İlkokul

1978-79

Bitiren

Giren
1000

975

Ortaokul

470

321

1981-82

Lise(Gen-Mes)

296

23 !

1984-85

Yüksek Öğr.

134

77

Kaynak: DiE-MEB

şeklinde bir tablo karşımıza çıkmaktadır.

1983-1988 yıllan arası plan döneminde ise sınıf

geçme başarılan aşağıya çıkarılmıştır.

Tablo 13- V. Plan Döneminde İlkokul, ortaokul ve Genel Liselerde Başan Dummu
dönemi

Plan

Okul türü

1983-84

1985-86

1984-85

..-•

İlkokullar
sınıfta

kalan

toplamöğr.

1986-87

-

...

597 583

552 728

6 365 764

6 443 215

9

9

Kalan/top! %

539 074

519 023

.6 537 445
- .

6 578 989

8
·-

-

Ortaokullar
sınıfta

kalan

toplam öğr.

toplam öğr.

505 365

-·

8 ..

·--

- . ..

8
·-

sıı ııs

585 849

545 813

1600641

1 695 207

1770281

1865792

1944655

21

29

29

31

28

107 421

165 863

169 443

203 612

196 491

523 911

550 192

593 004

636 057

697 227

21

30

29

32

28

1045 998

1 210 314

1 219 642

1308484

1247669

...

Kalan/top%

--

2 713 777

6609 856

491 723

Liseler
kalan

'

340 994

Kalan/top%

sınıfta

-

topJamı

1987-88

2 475 504

842 830

Genel toplam

(Kalanlar)

6 032 107

Kaynak: MEB-DPT

İlkokul ve Ortaokul sekiz yıllık temel eğitim döneminde son beş yılda 52 milyon başarı sız
sayılarak sınıfta bırakılmışur.

Liselerde ise 1983'te yüzde 21 olan

yüzde 28'e çıkmıştır.

62

sınıfta

kalma

oranı,

1988'de

. Böylece plan döneminde 6 milyondan fazla
kendilerine güvensizlik ve

aşağılık

duygusu

öğrenci başarısızlıkla damgalanmış.

yaratılmıştır.

Bu sonuç, her

çocuğun

dört

onlarda

kişilik

bir

ailesi olduğu düşünülürse en az beş yılda 24 milyon insanda üzüntü ve huzursuzluk yaratmıştır.
Başansızlık, yalnızca sınıfta

aynı

kalan çocuklar ve aileleri için değil, üretime geç girdiklerinden
kayıp olmak.tadır.
'
daha da yete,rsizleşmekt~ir.

zamanda bütün Türk toplumu için de önemli bir ekonomik

kalmadan

dolayı

derslikler

yığılmalar sebebiyle

2.5.7. Öğretmen Sorunu

_,/

Aynca

sınıfta

'

Eğitimin kalitesini doğrudan etkileyen faktörlerin başında öğreLen niteliği gelmektedir.

Öğretmenin niteliğini

ı

etkileyen faktörleri de; öğretmen yetiştirmede problemler, sosyal statüsü ve

ekonomik problemleri olarak sayabiliriz.
-Özellik.le maaş yetersizliği ve konut sorunu çözülmedikçe öğretmenlik mesleğini çekici
kılmajc. .ve başarılı

gençleri bu mesleğe yönlendirmek mümkün olmayacaktır.

2.6. Türkiye'de Yaygın Eğitim

Türle Eğitim Sistemi, örgün ve yaygın eğitim olarak kurumlaşmıştır. örgün eğitim öğretim

.kideiiieleruu, yaygın eğitim ise örgün eğitim yanında ve dışında düzenlenen etkinliklerin tümünü
kapsamaktadır.
Yaygın Eğitim~

her yaştaki ve her eğitim düzeyindeki bireylerin ilgi ve ihtiyaç duyduğu her

konuda program geliştiren, uyguJayan bir sistemdir.88
·Yaygın eğitim ile şu amaçlar güdülmektedir: 89

l . Okula hiç devam
yetişkinlere,

etmemiş,

okuldan

yararlanmamış,

ya da okulu terk

etmiş

olan

tamamlama eğitimi ya da temel eğitim vermek,

2. Temel eğitimi bitirmiş ya da daha üst düzeyde eğitim görmüş olan yetişkiıiıere, sonunda
bir diploma vererek ya da vermeksizin entellektüel ve kültürel

gelişmelerini sağlayan eğitim

firsatlan vermek,

MEB. Xlll. Milli Eğitim Şurası. Yaygın Eğitim. Ankara 1990. s.59
ıı9 Bülbül. Sudi ve d. Yaygın Eğitim ve Sorunları. Türk Eğitim Derneği Yay. Ankara 1987. s.6

88
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3. Küçük sayıda gerçek ya da potansiyel işçi önderlerinin eğitim düzeylerini yükseltmek, onların işçilere daha yararlı olabilmelerini sağlamak.

4. Y erişkinlere mesleklerle ilgili kurslar sağlamak,
1

.

S. iyi vatandaşlığı geli~nneye yönelik kurslar düzenlemek,
1

I

6. Göçmenlerin uyuınl;ıfını sağlamla yönelik kurslar düzenlemek.
1

Milli Eğitim Bakanlığınca yayımlanan bir dökümanda90 yaygın eğitim planlanırken ele
alınması gereken öncelikler;

"1- Az gelişmiş kırsal bölgeler
2- Gecekondu bölgeleri
3- Kalkınma projeleri
4- Kalkınma sürecinde yer alan kırsal ve kentsel merkezler" şeklinde belirlendiği halde;

uygulamalarda bu öncelikler dikkate alınamamaktadır. Gene aynı dökümanda yaygın eğitim
uygulamalarının öncelik hedef grupları;

"1 . Okula hiç gitmemiş veya az eğitim görmüş çocuk ve gençler
2.

Vasıfsız

veya işsiz genç ve genç yetişkinler

3. Kadın nüfus
4. Çiftçiler veya vasıfsız ve kısmen vasıfsız işçiler
4.

Diğer

nüfus kesimleri" olarak

belirlendiği

halde uygulamalarda bunlar dikkate

alınamamaktadır.

Bugün ülkemizde oniki

bakanlık, çeşitli kanıu kuruluşları,

bankalar, mesleki

kuruluşlar

ve

gönüllü kuruluşlar tarafından 200' e yakın kamu .kurum ve kuruluşu yaygın eğitim hizmeti

vennek:tedir.91
MEB. Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü. Yaygın Eğitimde Yeni Kavramlar ve Ulusal öncelikler. an.kara 1980,
s.25-28
90
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Halkı aydınlatmayı amaçlayan progralara örnek olarak ÇtkUlık ve Yaygın Eğitim Genel
Müdürlüğünce
Bakanlığınca

yürütülen "Okuma Yazma Kurstan, Meslek Edindirme Kurstan», Sağlık

düzenlenen ..Halk Sağlığı Kurstan", mahalli idarelerce düzenlenen kültür ağırlıklı

kurslar, Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen "Kur'an Kursları", İçişleri Bakanlığınca

düzenlenen ··H~et içi eğitim çalışmaları" örnek olarak verilebilir.92

Bu kurumlar dışında kitle

iletişim

araçtan ile yaygın

Bu konu ilerde müstakil bir bölümde incelenecektir.

92

Akkutay, Ülker. Türkiye'de Çıraklık Eğitimi, Ankara 1991, s.48
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eğitim yapılması

çok

yaygl!llaşmıştır.

3. GENÇLİK VE GENÇ NÜFUS

3.1. Tanım

Gençlik. çocuklukla

erişkinlik arasında

yer alan

gelişme,

ruhsal

olgunlaşma

ve

yaşama

hazırlık dönemidir. 93Ergenlikle başlayan hızlı büyüme gençlik çağının sonunda bedensel, cinsel.ve

ruhsal olgunlukla biter. Genellikle ilk ergenlik belirtileriyle
durmasına kadar
.

sürer ve 12-21

içine~ ilk gençlik

yaşlarını

başlayan

kapsar. Genellikle 12-15

gençlik

yaş arası

çağı,

ergenlik

büyümenin
gelişmesini

.

dpnemi olarak tanımlanır. 15 ile 21 yaşarası asd gençlik dönemidir. 21 ile 25

yaş arası'~ uz.amış geriçlik dönemi olarak bilinir.

'

ı

1

3.2. Türkiye'de Genç Nüfus

1985 Genel Nüfus sayımında yukandaki tasnife göre genç nüfus şöyledir. 94

Erkek

Kız

Toplam

İlk gençlik dönemi ( 12-15 yaşlan)

2.541.000

2.371.000

4.912.000

Asıl

yaşlan)

3.192.000

3.131.000

6.323.000

Uzamış gençlik dönemi(l 6-21 yaş)

1.907.000

1.885.00

3.792.000

Toplam (12-25 Yaşlar arası)

7.640.000

7.387.000

15.027.000

gençlik dönemi (16-21

1985 Genel Nüfus

Sayımına

göre toplam nüfus 50.664.458 kabul edilirse genel nüfUs ·

içinde genç nüfusun oranı yüzde 29.6'dır.
3.3. Gençliğin Sonanlan

24-28 Ekim 1988'de yapdan 1. Gençlik

Şurasında

Türk Gençliği yaş grubu tasnifine göre

değil. fonksiyonlarına göre değerlendirilmiş ve sorunları ona göre belirlenmeye çalışılmıştır.~

Buna göre;
1. ÖZOrlü gençlerin sorunları
2.

Çalışan gençliğin sorunları

3. Çalışmayan gençliğin sorunları

4. Yüksek öğrenim gençliğinin sorunları
5. Orta öğretim gençliğinin sorunları

Yörükoğhı. Atalay, Gençlik Çağı. 6.b. İstanbul 1989, Öz.gür Yayınlan. s.13
DİA, Türkiye istatistik Yıllığı, 1990, 1.b. Ankara 1992. s.42
95
MEGSB, 1. Gençlik Şurası.. ekim 1988, İstanbul 1989. S. Giriş.
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94
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6. Yurt dışından dönen gençliğin sorunları. incelenecektir.
'·

3.3.1. Özürlü Gençliğin Sorunlan

Özürlü gençleri~ bedensel, zihinsel özürlüler ve uyum güçlüğü olanlar olarak üç ana grupta
toplayabiliriz.

Dünya genelindeki özürlü_oranlarını genel nüfusumuza
yaşlar arasında

uyarladığımızda

(yüzde 8) 12-24

1.098.341 özürlü ~encin olduğu ortaya çıkmaktadır.(1985 sayımına göre)

Özürlü gençlerin sorunlan şu şekilde sıralanabilir. 96
3.3.1.1. Sağlık Sorunlan: Beslenme, beden sağlığı. ruh sağlığı olarak anılabilir.
3.3.1.2. Rehabilitasyon Sorunu: Özürlü gençlerin tıbbi, eğitsel ve mesleki yönden yeterli

durwna getirilmesi gerekmektedir. Rehabilitasyonda temel amaç özürlüyü kendi kendine yeterli
duruma getirerek topluma uyumunu sağlamak olmalıdır.
3.3.1.3• .Elijim sorunu: Özürlü gençlerin eğitimleri özel olarak yetiştirilmiş personel ve
geliştirilmiş eğitim

programlan ile yap~dır. Bunun yanında nicelik olarak da ihtiyaca cevap

verilmesi gerekmektedir.

yaklaşık

1 milyon gencin

1196'sına

ancak örgün ve

yaygın eğitim

verilebilmektedir. .

SOsYal Soraalar:

3.3.t.4. ·
kuandınlması

sosyal

sorunu üzerinde

öairlü gençlerin topluma kayanaştınlması, onların topluma

sorunların başında

durulması

gelmektedir. aynca özürlü gençlerin

barınma

ve konut

gereken ve çözümleri acilen bulunması zarureti olan önemli bir

konudur.
Bu sorunlar; özilrlü gençliğin özelliklerinden kaynaklanan problemlerdir. Bunların

yanında

Türkiye'nin şartlarından kaynaklanan tüm gençlik sorunları da bu kesimi etkilemektedir.
3.3.2. Çalışan Gençliğin Sorunlan
Çalışan

$ençlik; iktisaden faal olan 12-24

yaşlarındaki

genç nüfustur. Bunlar, herhangi bir

örgütün eğitim kurumundan mezun olmuş ya da yanda bırakmış olarak iş hayatına girip çalışan

gençlerdir.97

Ô2soy, Yahya. "Özürlü Gençlere Götürülecek Hizm<;tler" 1. Gençlik Şurası, ekim 1988, MEGSB, ankara 1989,

96

s.191
!n

MEGSB, AGE. S.217
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Ülkemizde çahşan gençliğin büyü~ bir çoğunluğu istemedikleri, benimsemedikleri ve .•endilerine büyük bir yarar
çalışmakta

rnacuyla

olup,

sağladığına ~nanmadıklan işlerde,

başka

alanlara yönelmek

ıı u a.rzulannı gerçekleştirme imkanı

sadece bir gelir elde edebilmek

arzusundadırlar.

Ancak ilerleyen

yaşla

birlikte

azalmakta, bu da gençler üzerinde menfi sonuçlara yol

.~maktadır .

Toplam genç nüfusa göre çalışan genç nüfus oranlan şu şekildedir. 98
Tablo 14- Toplam Genç Nüfusa Göre Çatışan Genç Nüfusun Oram
1980 yılı

{'az Gnıbu Toplam

t:l-241
l :5-19
!10-24
roplam

Çalışan

Toplam Geny Nüfus
Erkek

adm

Toplam

Genç Nüfus

Erkek

Kadın

3.236.576

1.689.774

1.546.802

1.302.751

659.452

643.299

4:967.307

2 .562.865

2.404.442

2.774.766

1.587.194

1.187.572

4.049.679

2.073 .844

l.975.835

2 .582.837

1.738.228

944.609

12.253.562

6 .326.4&3

5.927.079

6 .760.354

3.9&4.&74

2 .775.4&0

Genel genç nüfusumuzun yüzde 50' den
pıroblemlerinin çalışan

fazlası çalışmaktadır .

Bu oran genel

gençliğin

gençlerin problemlerinden fazlasıyla etkilenmekte olduğu sonucunu ortaya

kmyrınaktadır.
Çeşitli

sektörlerde çalışan gençlerin sorunlarını şu şekilde sıralamak mümkündür.

a. İş çevresi ile ilgili problemler
b. Aile çevresi ile ilgili problemler
c. Sosyal güvenlik kurumları ile ilgili problemler
d. Serbest zamanları değerlendirme ile ilgili problemler
e. Genel eğitim ve hizmet içi eğitimde karşılaştıkları problemler

f

Sağlık

ile ilgili problemler

g. İktisadi durumları ile ilgili problemlerdir.

3.3.3.

Çalışmayan Gençliğin sorunları

1. Gençlik Şurası'nda komisyonlar çalışmayan gençliği iki kategoride incelemişlerdir.

ıı--.- DPT. SoS)·al Yapı il. Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Ô:zellikleri Araşurması. Ankara 1988, DPT Yayınlan,

]'·..Jo:2 134. s.52
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Birinci kategoride;
~ategoride
~enç:li~

ise, orta

iş

öğrenimi

aramayan gençler ve

iş

arayan gençler olarak kabul

terkeden gençlik üniversiteye giremeyen gençlik,

ediJmiş,

askerliğini

ikinci
bitiren

yüksekokulu bitiren gençlik gibi gruplar tesbit edilmiştir.
Nitekim, İş ve İşçi Bulma Kurumu'na kayıtlı genç işsizlerin yüzde 18'inin lise ve dengi
olduğu görülmüştür.

)kul, yüzde 13'ünün orta ve dengi okul, yüzde 52'sinin de ilkokul mezunu

Aesleki eğitim düzeyleri itibariyle yapılan araştırmalarda iş arayan genç nüfustln yüzde 91 ~inin iş
?iyasasında

'

1

aral}an mesleki niteliklere sahip olmadığı ve bu nedenle de yüzde, 70'inin bir' yıldan
/

ızun bir süredir, durumuna uygun bir iş bulamadığı tesbit edilmiştir. 99

Bütün bunlardan da

anlaşılacağı

gibi

çalışmayan gençliğin

iki ana sorununun

1

l

eğitim

ve

stihdam olduğu açıktır.
3.3.4. Yüksek Öğrenim Gençliğinin Sorunları

Yüksek öğrenim gençliğinin sorunlarım eğitim sorunları, sosyo-ekonomik sorunlar, kültürel

_orunlar olarak tasnif etmek mümkündür.
3.3.4.1.

Eğitim

SorunJan: 1989
100

·ıniversiteye girebilmiştir.
..
·. ... .
-

--

yılında

müracaat eden 824. 128

193.665'i

1974 yılında 37 bin olan bu kapasite 5.2 defa katlanmıştır. Öğrenci

sayısındaki bu artışa rağmen oku~ öğretim üyesi, derslik gibi eğitim
)&ğlanamamıştır.

öğrenciden

altyapdannda aynı oranda artış

Bu eğitimin; sürecini, kalitesini etkileyen en önemli unsurdur. Bunun yanında

özellikle YÖK'ün kurulmasından sonra Yöneitim, öğretim üyeleri ikilemi eğitimi etkileyen siyasi

·Jir sorun olarak karşımıı.a çıkmaktadır. ıoı
3.3.4.2. Sosyo-Ekonomik Sorunlan: Bu sorunların başında barınma, kalacak yer sorunu

gelmektedir. Yurtların yetersiz olması, konut sorununun yoğun olduğu ülkemizde öğrencilerin
'.>arınma problemini daha bir çözülmez hale getinnektedir.

Kredilerin azlığı ve her öğrenciye verilememesi dar gelirli
ıale

öğrencilerin eğitimini

yürütemez

getirmektedir. Aynca eğitimin paralı olınası, eğitimdeki eşitlik ilkesini ortadan kaldıran. ancak

mkan sahiplerinin okumasını sağlayan bir durum ortaya koymaktadır. 102
Özellikle aileleri yanında kalamayan öğrencilerin maddi olanaksızlık yüzünden beslenme
orunu ortaya çıkmakta ve gıda yetersizliği ile karşılaşılmaktadır. 103
9

MEGSB, age. s. 233

•xı ÖSYM, YÔK Brifmgi. 1. Nisan 1990, Ankara. s.29

~ı Kongar, Emre, Üniversite Üı.erine, I.b. İstanbul 1984. Hil Yayın.lan. No:l7. s.59
(•: DPT, Gençlik Sorun.lan Sektör Raporu. SosyaJ Planlama Başkanlığı. Ankara 1983, s.24
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3.3.4.3. Kiiltür Sorunlan: Öğrenciler olanaklann yetersizliği yüzünden serbest
zamanlannı değerlendirmekte

güçlük çekmektedirler. Üniversitelerin bütün gereksinimlerini, alt

yapıyı hazırlayamamalan öğrenci sayısındaki

çokluk vb. nedenler üniversite;

öğrencilerimizin

sosyal ve kültürel yönden yetersiz olmalarına neden olmaktadır. 104
3.3.5. Orta Öğrenim Gençliğinin Sonmlan

Orta

9ğrenim gençliğinin

biyolojik, psikolojik ve sosyal

bakımdan

ilk gençlik ve gençlik

çağına mahsu~ gelişim ve değişim süresine ait problemlerinin olduğu tesbit edilmiştir. 105

Aile~, okulun, çevrenin ve kitle iletişim araçlanrun benimsetmeye çalıştıAt değer ve
'

normlar ile ısosyal kontrol unsurları arasındaki çatışma ve çelişmeler bu yaş grubunun
problemlerinin zeminin teşkil etmektedir.106 Bunun yanında ileri teknolojiyi özümlemenin ve bilgi
toplumu olmaya hazırlanmanın
ortamının yetersizliği,

gerektirdiği

hür ve demokratik

içinde

araştınna

ve

yarışma

problemlere başka bir boyut getirmektedir.

3.3.6. Yurt Daşından Dönen Gençliğin

Yurt

görüş

Sonınlan

dışında çalışan işçilerimizin çocuklarının

olduğu yapılan araştırmalarla

ülkemize uyumda ciddi problemlerinin

ortaya çıkmıştır.

Ülkemize 1980'li yılların ikinci yansından itibaren dönmeye başlayan bu gençlerin birtakım
uyum problemleri bulunmaktadır. Bu
yaşamanın doğal

d~ ştiphesiz

uzun

yıllar

boyunca

yabancı

bir toplumda

bir sonucudur.

Bu uyumsuzluklar daha çok eğitim sisteminde yoğunlaşmaktadır. İki ülkenin eğitim
sistemindeki

farklılıklar

kalmaktadır.

Bu

bu sorunu

uyumsuzlukların

doğurmaktadır.

hepsinde

Aile ve çevreye

alınan Batı

uyumsuzlukları

kültürünün izlerine

ikinci planda

rastlanmaktadır.

Bu,

uyumsuzluğun zaman içinde çözüleceğini uzmanlar belirtmektedirler.107

D. Gençliğin Serbest Zaman Faaliyetleri

Tezcan, Mahmut, Gençlik Sosyolojisi Yazılan. l.B. Ankara 1991, Gündoğan Yayınlan, s.113
°'1Jnat, Nermin Abadan, OniversiteOğrencilerinin Seıbest.l.amanFaaliyetleri. l.B. Ankara 1961, AÜ.S.B.F .

103
1

Yayınlan. No: 135/117. s.124. Refia Şemin, Gençlerimizin Psiko-Pedagojik Problemleri. 2. b. İstanbul 1973. İ.Ü.
Yay. No: 1086
105
Gökçe, Birsen, Orta Öğretim Gençliğinin Beklenti ve Sorunlan, l.b. Ankara 1984, MEB Yay. No: 270. s. 111
106
MEGSB, 1. Gençlik Şurası,. s.371
107
Te:zcan. Mahmut. Yurt Dışından Dönen Gençlerin Uyum Sorunlan, 1.b. ankara ı 987, Engin YaYıtle\i. s.77.
DPT, Türkiyc'ye Dönen ikinci Kuşak Göçmen İşçi Çocuklannın Psiko-Sosyal Durumları. So~al Pt3nıama
Başkanlığı, ankara 1987. s.133
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-

Serbest zaı:nan faaliyetlerinin iki ayn biçimi vardır. Biri. etkin değerlendinne,
değerlendinnedir.

diğeri

edilgen

103

Etkin Değerlendirme~ okumak, öğrenmek., sanatla uğraşmak., bahçe ve toprakla ilgilenmek.,
folldorve toplu spor yapmak, özel uğraşı ile ilgilenmek olarak sayılabilir.
Edilgen
örneğin

değerlendirme

de yalmzca gencin

zamanını

güzel ve iyi

şeylerle

geçirmesidir.

sinemaya gitmesi, gezmesi, eğlenmeye katılması_gibi .
~1arak katılması

Serbest 7.aillan faaliyetlerine gençlerin sistemli
önemli bir unsurdur.

Sosyalleşme,

gencin

kişisel

varlık

ve toplumsal

onlann

olarak

sosyalleşmelerinde

yetiştiği

ve

kişiliğini

kazandı~ süreçtir.·

Son
onların

yıllarda

her ülkede

serbest z.aman

eğitimine

gençliğin bunalımları

ve bu nedenle

önem verilmesine yol

açmıştır.

kentleşme, artan nüfus, karmaşık sanayileşme ile gençlik

Milli eğitim

Bakanlığı

çeşitli

Toplumsal

değişme

girişmeleri

ve buna bağlı

etkilenmekte bunalımlara düşmektedir.

bünyesinde .Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce, 1987

etkin serbest uman faaliyetleri konusunda yapılan çalışmalar şöyledir.
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Gençlik Merkezleri Üye Sayısı (1988)
- - Gençlik Kamplarına Kaıılan Genç Sayw (1987)
-·~

-

..

-

55.128
-

Halk oyunlanna Katılan Genç sayısı (1988)

9.692
162.000

Halk MüziAi Faaliyetine Katılan Genç Sayısı (1988)

16.000

Satranç Faaliyetine Katılan Genç Sayısı (1987)

38.000

İzcilik Faaliyetine Katılan Genç Sayısı (1987)

15.209

Yukarıdaki

seçtikleri

rakamlar incelendiAinde gen9lerimizin ~ çok edilgen (pasif) faaliyetleri

anlaşılmaktadır.

yetersizliği,

yılında,

109

Gençlik Merkezi Sayısı (198~)

1

faaliyetlere

Bunun nedenleri, ekonomik yetersizlik, organize o1amamak,

serbest zaman değerlendirme eğitim eksildiği olarak sayılabilir.

~ İnan, MithaL toplum, İde.oloji, Gençlik, J.b. Ankara 1989, Gündoğan Yay. S. 167
MEGSB, 1. Gençlik Şurası, Gençliğin Seıbest Zaman Faaliyetleri ön Çalışma Raporu, ankara 1988, s.6
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altyapı

4. iLETİŞİM, KİTLE İLETİŞİMİ VE ARAÇLARJ
4.1. Kitle İletişimine İlişkin Genel Bilgiler

4. 1.1. İletişim Nedir?
İletişim; bildirişim. haberleşme gibi Türkçe kelimelerle anlatılan bu olgu, Latince

"communis" yani ortaktan gelmektedir. ~ir iletişim gerçekleştiğinde amaç, bir ortaklık ya da

birleşme noktası bulmaktır. 110

1

!

•

1

"iletişim bir başkasıyla konuşmadır,; televizyoridur. gazetedir; yazınsal bir eleştiridir; saç

/'
.
biçiimimiz, giyim biçemimizdir; mağara duvarındaki ~esimdir, sahnede Anouilh'un 'Antigone'u,
r

sinema perdesinde 'Yurttan Kane'dir; bazen duymak, bazen görmek, bazen de dokunmaktır. İnsan
etkiınliklerinin ve ilişkilerinin tümü iletişimle ilgilidir."lll
Zıllıoğlu ' nun tanımında

göre canlı varlıkların birbirlerini

süreçlerinde karşılaştık.lan

bütün

işaret

tanımı

insan iletişimine ve insanlararası iletişime indirgediğimizde ise bir ifade biçimi tanımıyla karşı

ve imgelemler, semboller,

davranışlar

algılama

ve hatta hisler

iletişimin

bir parçasıdır. Bu genel

karşıya kalınz. "{ ani iletişimi insanların kendilerini söz ve davranışlarla ifade etmeleri şeklinde
algılayabiliriz.

Ancak

iletişimin doğasında

ortak bir noktaya varmak

olduğundan

"kendini ifade

etmek" kavramı üzerinde bir parça daha dunnak gerekmektedir. İletişim ancak iletişime geçilmek
istendiğinde mümkün olur. Yani özellikle birşey anlatılmak ya da anlaşılmak istendiğinde. Aksi

halde insanların birbirinden bağımsız ve kendileri için yaptıkları davranışlar, bir başka insan farkına
varmadığı sürece iletişim olarak algılanamaz, bunlar ancak basit devinimlerdir. "(İletişimin)
Coımmunication ' un

kökeninde yine Latince'deki communis

kavramı bulunmaktadır.

Birçok

kişiye

ya da nesneye ait olan ve ortaklaşa yapılan anlamlarındaki bu kavramdan hareketle iletişim
sözcüğünün özünde, yalın bir ileti alişverişinden çok toplumsal nitelikli bir etkileşimi, değiş tokuşu

ve paylaşımı içerdiğini söyleyebiliriz." 122
Yani iletişim. bir etki oluşturmak üzere -ki bu etki sonuç olarak bir "karşılık" olarak
algılanabiliryapıp

verilen ileti,

işlenen

ettiklerimizin, söyleyip

eylemdir.Yani

iletişim

kurmak,

yazdıklanmızın karşılığında

iletişimde

bir tepki almak isteriz. Tersinden

bakarsak tepki almak için iletişimde bulunur, iletiler göndeririz.

illi..

.

.

. ..

!çel. Kayıhan. Kitle Haberleşme Hukuku. ıst. 1985. I.U. Şaş, No: 3302. 2.b. s.3
m Zıllıoğlu. Doç. Dr . Merih. İletişim Nedir. Cem Ya\1nevi Kültür Dizisi. Kasım 1993. s. l
ıı.:: Zılhoğlu. age. s.3
·
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bulunmak_ amacıyla

"İletişim

izleyicide istenen sonuçlan üreten iletileri

oluşturma

ve birbirine

bağlama ·

sürecidir."113
İletişimi, "İnsanlar arasında haberleşme,
ulaştınlmast sanatı,"
geliştirilmiş

araçlar

veya

aracılığı

"Çeşitli

bigi, fikir ve tutumların bir insandan diğerine

insanlardan meydana

ile bilgi, fikir ve

gelmiş

bir

tutumların ulaştınlması

topluluğa

bu gaye için

ve böylece belirli bir insan

topluluğu içinde benzeşme ve birlik taşıyan bir toplum meydana getinnek"

114

olarak

tanımlayabiliriz../

"İletişim tilin canlılar ~ünyasında gözlenir, ancak, yalnız insanlar arasında simgeler aracılığı
ile duygu, düşünce, bilgi biriktirilip aktanlması söz konusudur."m
1

4.1.2. iletişim İşleyişini Belirleyen Öğder
İletişim işleyişini belirleyen üç ana öğe vardır. Bunlar~ kaynak,
konuşan,

Kaynak; haberi veren,

mesaj ve hedeftir.

yu.an, çizen veya beden ve yüz hareketlerini yapan tek

bir şahıs ya da bunları ileten haberleşme örgüüidür.
Mesaj (=ileti);
"İletişimcinin

olabilir.

kağıt

üzerine

basılmış işaretler,

çevresindeki bir

konuya

havadaki ses dalgalan. bir el sallama

ya

da bir

şeye

olan göndericinin

referansıfılgisifunası/tavsiyesi/işaretidir. İletinin kastedilen bir nesnesi ya da kavramı vardır." 116

Hedef; iletiye muhatap olan bireysel bir tek kişi, okuyan veya ekrana bakan birisi veya bir
tartışma

grubunun üyesi olabilir.

Alıcı

kelimesiyle de

tanımlayabileceğimiz

hedef bir kitle de

olabilir. Gönderilen iletiyi alana ya da alması umulan kişi, grup ya da kitledir.
4.1.3. İletişim Çeşitleri
Zıllıoğlu iletişimi çeşitli kategorilere ayırarak çeşitlerini şöyle başhklandınyor: 117

Bir Toplumsal iJDkiler Sistemi olarak
- Kişilerarası iletişim
- Grup iletişimi
- örgüt iletişimi

"'
m Alemdar, Prof: Dr. Koıkmaz-Erdoğan. İrfan, İletişim ve Toplum, Bilgi YaYınevi,
Ma}ıs 1990. Ankara, s.51
Tokgöz. Prof. Dr. Oya. Türkiye ve Ortadoğu Ülkelerinde RdJI'v sistemleri, ankara 1972, AÜSBF Yay. No: 343,
s.35
114

115

Zıllıoğlu, age.s.21
Alemdar-Erdoğan. age.s..53
m Zılhoğlu, age. ·s.19-20

116
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- ToplumsaJ iletişim
Grup İlişkilerinin Yapısına Göre
- Biçimsel olmayan (informel) yatay iletişim
- Biçimsel (formel) dikey iletişim
Kullanılan

Kanallara ve Araçlara Göre

- Görsel iletişim
- İşitsel iletişim

- Görsel-işitsel iletişim
- Dokunma ile iletişim
- Telekomunikasyon
- Kitle iletişimi

yada
- Doğal araçtarla ileıışım
..

.

- Yapay araçlarla iletişim
KuUanılan Kodlara

Göre

- Sözlü iletişim
- yazılı iletişim
- Sözsüz iletişim

Zaman ye Mekan Boyutlarında
- Yüzyüze iletişim
- Uzaktan iletişim
Zıllıoğlu,nun yukarıda yaptığı sınıflandımıa iletişim

araştırmanın

konusu olabilecek kadar

kapsamlı olduğundan

olmadığından yapılan adlandırmalardan
tanunlamanın

üzerine

da

anlaşılabilecek

ve
bu

yapılabilecek

çalışmamızın
iletişim

müstakil bir

hedefi de bu

çeşitlerini

ayn ayn

çok da gerekli olmadığı düşüncesindeyiz.

Ancak bu

araştırmanın kapsamını

eğitiminde kullanılıp kullanılamayacağı

kitle

iletişim araçlannın

'

toplumun belli bir kesiminin

sorusu olarak belirlediğimiz.de özel olarak tanımlamamız ve

konumuzla ilgilendinnemiz gerekmektedir.
Burada bizi ilgilendiren iletişim türü esasında kitle iletişimi, yani yüzyüze olmayan, uzaktan
iletişimdir. Çünkü

sözkonusu olan bik toplum kesiminin
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eğitimi,

yani verilen iletilerle belli yönde

tepkiler vermelerini
doğrudan doğruya

sağlamak amacıdır.

Bu nedenle

araştırmanın boyutlarını aşmamak açısından

kitle iletişimini ve ilgili kavramları tanımlamakta fayda görülmektedir.

4.2. Kitle İletişimi Nedir?
4.2.1 •• Tamın:

Kitle iletişimi; " iletişimin heterojen v~ bilinmeyen izleyiciye doğru yöneltilen şeklidir" 118
Biır başka ifadeyle kitle iletişimi "umıa:nlaŞmış gruplanh, teknolojik araçları (basın, radyo,

televizyon) kullanarak

geniş

heterojen ve

(cÔğrafya balqmından) dağınık

içerikleri yayma tekniklerin, örgütlerini içerir." 119

/

izleyicilere simgesel

·

1

Mass Communication deyiminin çevirisi olarak dilimize giren kitle
araçları adı

verilen

sanı,

radyo, televizyon, sinema filmleri ile

yapılan

iletişimi,

her türlü

basılı, elektronik araçlar kullanılarak gerçekleştirilen bir iletişim türünü oluşturur.
'

Kitle

"daha az

iletişimi

bir

başka

ve

şey bildiği varsayılan"

eleştirel tanımla

"daha çok

kitle

yayını

içerir ve

120

şey bildiği varsayılan" grupların,

kitlelere haber, mesaj ve emir göndermesidir. Çünkü bir

bakıldığında iletişim esnasında kodladığımız

iletişim

her mesaj, belli bir tepki beklemektedir ve

açıdan

iletişim

bu

tepkiyi elde etmek amacıyla gerçekleştirilir. Burada kullanılan tepki de hep menfi yönde olan değil,
sözü edilen iletiyle oluşturulabilecek olumlu bir eyleme de karşılık gelmektedir. "Tüm iletiler
yalnızca bir bildirim değil, aynı z.arnanda bir buyruktur da..."

12 1

Yani anlamıyla iletişim olmasa da özelde kitle iletişimi esnasında gönderilen iletileri kitlelere
beni

davranışlarda bulunmalarını

ve kanaat

oluşturmalarını "Sağlamak

üzere gönderilen -yukardaki

ba'loşaçısıyla- buyruklar olarak da tanımlayabiliriz. 122

118

119

Alemdar-Erdoğan. age.s.54
Alemdar-Erdoğan. age. s. 172-173

nı. İçel.
1

Kayhan. age. s.5

~1 Haley, Jay, İletişim, Psikilojik Sorunlar ve Psikoterapi, Çev:Dr. Ali Uzunöz, Çark Kitabe\i Ya}1nlan. Ekim

ı 988.

Ankara, s.29

ı::. Burada hemen eğitim başlıklı bölümümüz.e bir göndenne yaparsak. orada eğitim tanımlarken "genel bir
üaıdeyle, fertlerin içerisinde yaşadıklan çevreyi algılayıp yorumlayarak uygun tepkide bulunma davranışlarım
k&z.andımıa)1 amaçlayan sosyal bir sistemdir." şeklinde bir ifadeyi kullanmışuk. Bu ifade ise ilgili dipnotta da
belirtildiği üz.ere
Xlll. Milli Eğitim Şurası Ha:arlık Dökümanı'ndan alınmıştır. Dolayısıyla Türk Eğitim sistemi ve anlayışındaki
eğitim tanımının doğrudan doğruya kitle iletişiminin bu " çok bilenlerin", " az bilenlere.. birşeyler öğretmeleri süreci
ve: anlayışıyla paralellik gösterdiğini söylemek çok da yanlış olmayacaktır.
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4.2.2. Kitle iletişiminin Amacı:

Kitle

iletişiminin

olma özelliğine sithip

araçtan,

kuruluş, işletme

organizasyonlardır.

amaçlan

doğrultusunda yayın yapılan

iletişim

Genelde kitle

araçlan

şu

amaçlar

araçlar

doğrultusunda

işlevlerini yerine getirirler.1 23

a. Kitleleleri eğlendinnek,

_

b. Kitleleri bilgilendinnek, haber vermek,
c. Etkilemek, kamuoyu oluşturmak, propaganda yapmak,
d. Para kazanmak,

e. Tüketimi arttırıcı amaçlar gütmek.
Kitle

iletişim araçları eğlendirici işlevleriyle ulaştıkları alıcıya

böylelikle onları güncel toplumsal ve gündelik bireysel

bir hayal

dünyası yaratır

sorunlarından uz.aklaştınrlar.

ve

Bu da geçici

bir süre için bile olsa alıcının dinlenme ihtiy8cmı karşılayabilmesine olanak tanır.
Kitle iletişim araçları ve özellikle de gazetenin başlangıcında insanların bilgilenme ihtiyaçları
yatmaktadır

sonucu

ve temel olarak Jcitle

oklukları

insanların

söylenebilir. Kitle

iletişim araçlarının

bu ihtiyaca

karşılık bulunması

iletişim araçlarının

bu bağlamda ve belki en önemli işlevleri

çevrelerinde ve dünyada olup bitenler hakkında bilgi sahibi olmalannı

sürecinin

sağlamak,

onlara

çevreyi gözlemleme olanağı vermektir.

Kitle

iletişim araçlarının

kurumsal bir

işleyiş

ve

yapıda

ve bunun da ötesinde bir

işletme

konumunda olduk.lan gözönünde bulundurulduğunda. bu kunlm yöneticilerinin, çalışanlarının ve
işletme sahibinin ideolojik tercill ve dünyaya bakış açılarından doğrudan doğruya etkilendiklerini

anlamak çok da zor değildir. Bunun da ötesinde özellikle günümüzde kitle
bir

şekilde

propaganda

ulaşabilme imlcimına

aracı

olarak kullarulmaya

başlamışlardır.

Çok

iletişim araçları yoğun

sayıda

insana,

aynı

anda

sahip olduklarından gerek siyasi, gerekse ideolojik çevreler tarafından bir

etkili bir propaganda aracı olma özellikleri yoğun olarak kullanılmaktadır.
Kitle
aynı

kurumsal

yapılarından

daha önce de

söz.etmiştik.

Bu

kurumların

zamanda bir işletme haline gelmeleri de kaçınılmazdır. Çünkü sonuç olarak kurulma

aşamalarında

ihtiyaç

123

iletişim araçlarının

özellikle günümüzdeki teknolojik

duymaktadırlar.

Bu dununda kitle

gelişmelerden

sonra büyük sennaye birikimlerine

iletişim araçlarına yatının yapanların

Şahin, Mtuaffer, Televiz)'on Yayıncılığı ve Toplum İlişkisi, Ankara 1988. s.14
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kar beklentileri

olması

doğal

da çok

bir süreçtir. Günümüzde bir

takım

alteriurtif medya

araçlarının

bu karlılık

esasında hareket etmOOiği gözönünde bulundurulsa bile, genel ' ol~ kitle iletişim araçlarına
yatının

yapanlar buradan bir kar elde etme beklentisi içerisindedirler.
Kitle iletişim araçlarının bfr başka işlevi de tüketimi arttırmaktır. Bunu da reklamlar

aracılığıyla yapmaktadır.

Yeni

çıkan

ürünlerin

tanıtılmasının yanısıra,

piyasada bulunan tüketim

maddelerinin reklamının yapılması kapitalist ekonomik ilişkiler a.Çısından oldukça önemli bir
işlevdir.

Bütün
önemli
işlev,

bunların yanında

işlevler

görmektedir.

kitle

iletişim araçları

Aslında eğitim

bireylerin

ve bilgilendirme
çeşitli

bireylerin çevrelerinde olup bitenleri

davranış kalıplan geliştirmelerinde yardımcı

toplumsallaşmaları açısından

işleviyle

programlar

de

yakından

vasıtasıyla

olmakta, hatta yine

eleştirel

yaygın

toplumsallaşma aşamasında

ideoloji ··ve

yaşam tarZları

ilintili olan bu

gözlemleyerek, benzer
bir

bakış açısıyla

davranış kahplannın bireylere benimsetilmesinde bir araç olarak kullanılmaktadır.

Toplumdaki

da

genel

124

-gerek marjinal kesimlere, gerekse

olan çocuk ve ·gençlere en icolay biçimde kitle

iletişim araçlarıyla

iletilmekte ve kabul ettirilmektedir.
Bu

yaşama

biçimlerinin ille -de -eğitim

gerekmemektedir. Hatta böyle
Ancak

yapıbna.gmn

yapılan eğlence programlarından,

öylesine verilir ki,

formatlı

yeterince etkili

dizilerden. haber

bunların dışında davranış kalıplarına

·programlarla dikte ettirihnesi de
olmayacağından

programlarına

ve dünya

bile sözedilebilir.

kadar belli

göI'ÜŞÜile

sahip

kalıplar

insanların

kendilerini anormal hissetmelerine neden olabilir. öte yandan henüz toplumsallaşma aşamasında
olan gençler ve çocuklar daha bu apmada nomıaColanın bunlar olduğwıu düşünerek, yaygın olan

dünya

görüşünü

kuşatılacaklardır

benimsemeyi tercih edeceklerdir. Çünkü kitle iletişim araçlarıyla o kadar

ki, bunların dışında olan herşey çok marjinal örnekler dışında normal olmayan,

normalden sapma gösteren, anormal ve hatta olmaması gereken şeyler, davranış biçimleri,
kanaatler ya da dtişünceler olarak benimsetilecektir. Bu da kitle iletişim araçlannın aslında ne kadar

önemli olduAunu göstermektedir.

Yine bu araştırmanın konusu açısından öıellikle 07.erinde durulması gereken bir işlevdir bu. Çünkü asıl olarak
bu araştmnada bireylerin. gecekonduda yaşayan bireylerin kemlileşmesinde; yaşadıktan çevreye, modem yaşama
uyom sağlamasında tele\'izyonun ne kadar işle\'sel olabileceği araştıntmaktadır. Televizyon ise her hal ü karda bu
uyum ~e referans olabilecek davranış kalıplanru "iyi", aksini ise "kötif' gösterebilecek, bunu da daha sonra
etkisini araştırırken de vereceğimiz üzere, etkili bir şekilde bireylere kabul ettirebilecek bir güce sahiptir.
124
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Aslında

Türkiye şartlan gözönOnde bulundurulduğunda ve girişte sözettiğimiz gibi

gelişmekte olan ülkeler açısından kitle iletişim araçlarının önemi de dikkate alındığında bu etki

gücünün ne kadar önemli

olduğu çok

daha iyi anlaşılacaktır.

öte yandan son yıllarda rağbet gören bir takım görüşlere göre kitle iletişim araçlannm bu
kadar da kapsamlı bir etkiye sahip olmadıkları söylenmekte ve ancak sınırlı bir etkiden
sözedilebileceği ifade edilmektedir.
değil, aynı

Üstelik bu etki sadece kitle iletişim araçla_nndan kitleye y_önelik

zamanda kitleden de kitle

iletişim araçlarına

yöneliktir. Çünlfü özellikle kapitalist

ekonomilerde ve kitle iletişim araçlarının özel sektörün elinde bulunduğu ülkelerde, bu işletmelerin
önemli bir sorunu da izleyiciyi çekebilmek ve ratingtir. Dolayısıyla kitle iletişim araçları, bu
araçların yönlendirildiği

kurumlar ve kurum çalışanları ister istemez "istenileni verme"

eğilimi

içine

girmektedirler. Dolayısıyla kitle iletişim araçları bu bakımdan toplumda zaten varolmayan bir
değişim eğilimine

Kitle

neden olamazlar.

iletişim

araçlarının

etkisini

sınırlandıran . ~· bir

·başka

nedense,

her

an

değiştirilebilmeleridir. İzleyici beğenmediği bir programda zapping yapabilir, gazeteyi okumaktan

vazgeçebilir ya da radyo dinlemez. Ancak kendi gQ~l~ne . uygun ya da yakın mesajlar
verildiğinde

izleyici üzerinde bir etki gücüne sahiptir kitle iletişim .araçları. Bu etki de doğal olarak

kökten ve zıt yönlü bir değişimi değil, ancak varolan bir -değişim dinamiğiyle aynı yönlü olarak
gerçekleşebilecektir.

4.2.3. Kitle iletişim Araçlan
4.2.3.1.

Tanım

Kitle iletişimini. anlamı geniş çapta rnesajyar halinde, kişilere ve heterojen toplumsal
kıümelere

kollek:tif yayılma yöntemleriyile yayan alet ve nesnelere "Kitle Haberleşme Araçları"

denir. 125Bu araçlar~ basın, sinema, radyo, televizyon, kitaplar, plak, video kaseti, videolu telefon,
ellektronik gazete ve uydularla iletişimi içennektedir. 126 Kitle iletişim araçları kodlama biçimleri
farklı

-

olsa da temel olarak bazı ortak özelliklere sahiptirler. Bu özelliklerin en önemlisi ve ilk göze

çarpanı

ise hedefin, yani

mesajı alanın

sadece bir

kişi olmaması

umududur. Yani kitle

iletişim

a.raçlanyJa yapılan iletişim sürecinde alıcı genellikle bir kitle olarak tesbit edilir. öte yandan
teknolojinin getirdiği bir takım imkanlar olsa da kitle iletişim araçlarıyla yapılan iletişimde iletinin
~ Silbennan, Alphons, ..Kitle İletişim Araçları". Çev: Aysel Aziz. İletişim ve Toplum Sorunları. 1983. s.178
Silbennan, age. s.178
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hedefe ulaşıp ulaşmadığı ya da n~ kadar büyük bir kitleye

ulaştığı

tesbit edilemez., yani bu

aşamada

bir belirsizlik mevcuttur.
iletişim araçlarının

Kitle

bir

oluşudur. Alıcı,

genellikle tek yönlü

başka

ortak

kitle

iletişimi

özelliği

alıcı arasındaki ilişkinin

ise kaynakla

sürecinde edilgen

durumdadır.

Etkin duruma

geçmesi ise ancak mesajı aldıktan ve tepki göstermeye karar verdikten sonra gerçekleşebilir.
I

,.

Mesajlar çeşitli şekillerde çoğaltılır ve alıcılara gönderilir, bundan sonra oluşturulmak

,istenen tepkllıµı verilmesi beklenir. Feedback bu tepkilerden en çok bilinenidir. Feedback, yani geri

~leme, alıaPın aldığı ileti karşısında doğrudan doğruya kaynakla iletişime geçerek tepkisini bir

şekilde

dile

s.brmesi.
Ancak gazete, kitap gibi araçların kullanımında bu çok da kolay olmaz.
'

Televizyon ~ radyoda ise feedback özellilde telefonun kullanılmaya başlaması ve canlı yayın
bağlantılarıyla

ulaşılabilir

çok daha kolay hale

araçlar
,

olduğu

gibi,

gelmiştir.

alıcının

Radyo ve televizyon,

tepkisinin

basılı yayınlara

alınması bakımından

da

oranla daha

çeşitli ~olayhklar

· sağlamaktadır.

4.2.3.2. Kitle İletişim Araç Türleri

şekillerine,
~tarak iki

iletişim
-

araçtan

kitlelere, yaygınlık derecelerine, Jmllan1m
----- ---- - ····--etki alanlanna göre birçok grup içinde ele alınabilirler. Ancak bu araçlar için genel

Kitle

yapılarına,

hitap

ettiği

ana grup saptanabilir.

1. Basılı İletişim Araçtan: Özellikle gazete ve dergiler en yaygın ve etkin olanlarıdır.

2- Sesli ve Görüntülü .İletişim araçları: Radyo, televizyon. video bantları, plaklar, ses
bantları, filmler gibi kitle iletişimini sağlayan araçlardır. Sesli ve görüntülü i~şim araçları,
işlevlerinin

ses ve görüntü üzerine kurulması sebebiyle etki bakımından daha güçlü araçlardır.

4.2.3.3. Kitle İletişim Araçlannm Önemi

Kitle iletişim araçlarının önemini şu beş kategoride inceleyebtliriz. 127
1. Kamuoyu Oluşturması Açısından önemi
Kitle

iletişim araçları

sürecini büyük ölçüde

1121

özellikle radyo ve televizyon;

hızlandırdığı

ve seslenilen kitlelerin

Şahin. age. s.20
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konuların

sınırlarını

ve bilgilerin biçimlenme

çok

arttırdığı, aynı

zamanda

·-

kaynağının

haber
'·,

alanını

genişlettiği

da

içindir ki

halkın

görüşlerinin

oluşmasında

ve

düzenlenmesinde çok etkin bir duruma ulaşm1şt1r. 128
Daha önce de belirttiğimiz gibi kitle
çevreyi gözlemleme ve haberdar olma
nelerden haberdar edilip, nelerden

iletişim araçlannın

en önemli

imkanı sağlamalarıdır.Bu

edilmeyeceğine

işlevlerinden

biri

kişilere

süreç içerisinde hedef kitlenin

karar verenler de kitle iletişim

araçlarının

mesaj

I

üretme aşamasında çalışan insanlar ya da bu. araçlara sahip olanlardır.
haberdar

olabileceğini, yanı

toplumda

Dolayısıyla

ııeierin konuşı.jlup tartışılacağını

kitlenin nelerden

belirleyen de yine bu

.i
/

insanlardır.
iletişim araçlannın

"Kitle

gündem

hazırlama

1
görevi

yaptığını

savunan

görüş,

B. Cohen'in-

'
çalışmasından çıkanlmış. McCombe, Shaw ve başkaları: tarafından geliştirilmiştir. Bu görüşe göre,

kitle

iletişim

araçtan halka "ne

izleyicilerine 'ne

düşüneceklerini

hakkında düşüneceklerini'

söylemede"

çoğu

anlatmada çok

kez

başarılı

başarıhdır. Başka

olmayabilir, fakat
deyişle,

bir

kitle

i

iletişim

dünyayı

araçtan

bizim için

inşa etme yeteneğine

sahiptir ve bu yönde

çalışırlar.

Bunu

yaparken de belli bir fikrin alacağı yönü belirlemeksizin kamuoyu için gündem hazırlarlar.'' 129
iletişim araçlannın

Kitle
toplumun

başat

gündemin belirlenmesi sürecindeki önemli rolleri
olmalarından kaynaklanmaktadır.

haberalma araçlan

·yukardaki saurlarda da

değindiğimiz

]Jetişim araçları, onları kullananların

gibi enformasyon

akımının

Bu süreç

tabi

ideolojisine göre hareket eder,

çıkar grupları tarafından işletilirler. Dolayısıyla

zamanda

denetlenmesi sürecidir. Kitle
dolayısıyla

_gösterdiklerini görür ve hedef kitlelerine aktanrlar. Bunun da ötesinde kitle iletişim
mekanizmasına

aynı

kuşkusuz

bu ideolojinin
araçları

piyasa

dünya görüşünden, ideolojiden ,·

ayn olarak bir de bu çıkar ilişkileri enformasyonun denetlenmesi sürecinde etkilidir. Araç kendisini
ikullanananın,

·bir

kendisi

anlatımla

aracılığıyla

mesajlar

araç sahibinin görmek

kodlayanın

verdiklerini verebilir ancak.

ve göstermek istedikleri,

Başka

ve

izleyiciye ya da okuyucuya,

yalın

alıcıya

uJaşabilendir.

"Kitle

iletişim

araçlanyla, önce bir dünya

imajı

çiziliyor,

ardından

da, çizilen bu imaj

Q.akkında ne düşünülmesi gerektiği kitlelelere empoze ediliyor. Bir başka deyiŞle, üzerinde
düşünülecek

dünya da, bu dünya

hakkında düşünülebilecek şeyler

ve düşünme biçimleri de, bu bir

avuç in~n tarafından tayin ediliyor. " 130

ı:ıı Tokgöz.. Prof. Dr. Oya. Siyasal Haberleşme ve Kadın. Ankara 1979. AÜSBF Yay. No: .ı29. s.2-t
;:9 Alemdar-Erdoğan. age. s. 146
ı:w AYcı. age. s.180
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Ancak düşünce özgürlüğünü bır açıdan kısıtladığı ve hatta ortadan kaldırdığı söylenebilecek
bu süreçte önemli bir iyimserlik nedeni de mevcuttur. Kişiler iletişim sürecinde kendi
düşünceleriyle

benzer özellik gösteren mesajları diğerlerine oranla daha iyi algılıyor ve diğerlerini

kolayca unutabiliyorlar. " ... bi~eylerin. yığın iletişim araçlarında ' ön eğihm ' lerine uygun düşen haber
ve yorumları duyma_ görme, okuma olasılığı, bunlara ters düşenleri duyma, görme, okuma
ı'

olasılığından daha .J:>üyüktür."m
Kitle iletiŞim araçlarıntn bu özelliği özellik.le araçların devlet kontrolünde olduğu az
'

l

geliş~iş ülkelerd_e .. siyasi ~?arların işlerini k~layl:tırmaktadır. Hen~ y~ni ~lan. rej.irn~e~le

yönetılen bu ülkelerde, yem ~rulmak.ta olan sıstemın tanıtımı ve berumsetılmesı kitle ıletışım
ı

araçları sayesinde kolaylaşmakta, demokratik olmaya çalışan ülkelerde bile siyasi iktidarın

antidemokratik uygulamaları bu sayede kamuoyunun dikkatinden kaçınlabilmektedir.
2. Eğitim ve Kültürel Yönden önemi
'

Klasik demokrasinin egemen olduğu az gelişmiş ülkelerde ve diğer dünya ülkelerinde -·
toplumsal kalkınma ve gelişiminde kitle iletişim araçlarına başwrulmaktadır. bu yolla halkın eğitimi
sağlanmakta_ kültürel yaşamlarına katkıda bulunulmaktadır. ıJı

Kitle iletişim araçları ve özellik.le de televizyon gelişmekte olan ülkeler açısından eğitim
_.,.

alanında

da

önemli

desteklenmesinden,

imkanlar

yetişkin

sağlıyor.

eğitimine

Yaygın

kadar

eğitim

birçok

kurumlarındaki

alanda

kitle

iletişim

müjredatların
araçlarının

ulaşılabilirliğinden ve aynı andı birçok kişi tarafından izlenilmeleri, dinlenilmeleri özelliklerinden
yararlanılıyor.

, .

Kalkınma sürecinde toplumun ve bireylerin bu süreç paralelinde hareket etmelerini

sağlayabilmekte de önemli avantajlar sağlıyor kitle iletişim araçları. İktidar kitle iletişim araçlarında

lkodlanan

mesajları

denetlemek yoluyla belli idealleri uzun vadede de olsa topluma

lbenimsetebiliyor.
3- Eğlence Gereksiniminin Karşılanması Açısından önemi
Kitle iletişim araçları, kitlelerin eğlence gereksinimini büyük ölçüde karşılamaktadır. Aynı
zamanda kitlelerin boş zaman değerlendirmelerine de önemli ölçüde yardımcı olmaktadır. 133

Oskay. Ünsal. Toplumbiliın. Tekin Ya)1nevL İstanbul. Eylül 1986. s.380
Şcnyapılı. önder. Toplum ve İletişim, Turan Kitabevi, Ankara 1981, s.80
m Şener. Erman. Televizyon Video. imge Yay. İsl. 1984, s. 53
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__

Kitle iletişim araçtan öullild.e dar gelirli kesimlerin

eğlence gereksinimlerini karşılayarak

da

belli ölçüde toplumsal bir işlev yerine getirmekte.dir. Maddi yetersizlikleri nedeniyle eğlence
...
.
_~

eğlenme

merkezlerinden ve yerlerinden yeterince yararlanamayan bu kesimlerin dinlenme ve
gereksinimleri genel olarak kendi

aralarındaki

özel

eğlence

biçimleri

dışında,

televizyon müzik

programlan, diziler ve filmlerle giderilmektedir.
4- Haber Verme Özelliği

Kitle iletişim araçlarının kullanımında; kitlelere, yÖreden ülkeci~ dünyadan haber ve
bilgilerin iletilmesi önemli bir yer oluşturur. 134

.•

Daha önce anlattığımız kamuoyu oluşturma

işleviyle

1

de yakından pintili olan bu

işlev

kitle

1

iletişim araçlarının
araçlarının

ortaya çıkması ve gelişmesi sürecinde en belirgin öz.elliğe sahiptir. Kitle iletişim
anlamında

bugünkü

burjuvaımin

ilki

sayılabilecek

gazetenin ortaya

ihtiyacım karşılamak ihtiyacına dayanmaktadır.

haber

araçlamun etkililik gücünde önemli bir ölçüt de haber vermedeki

giderek; yerini televizyona ve radyoya
gazet~ verdiği

bıraktığı

çıkışı,

gelişmekte

<:1ünümüzde kitle

hızıdır.

olan

iletişim

Bu nedenle gazetenin

bile iddia edilmektedir. Çünkü bu

görüşe

göre

haber televizyona ve özellikle de radyoya göre eskimiş sayılmaktadır.
işlevleriyle

."Haber venne

gazetecilik. yapan kitle

iletişim

araçlan, topluma siyasal,

ekonomik, toplumsal, sanatsal, bilimsel enformasyonu ister güncel olsun isterse genel nitelikte

olsun, çeşitti olgular arasında bağıntılar kurarak sunarlar. Zaman zaman uyuşumcu, zaman ıaman
eleştiri ile yüklü olarak olguların ve değerlerin toplumda yerleştirilmelerini sağlarlar."m

5- Az Gelişmiş Ülkeler Açısından Onemi ve Özelliği

Az
kallanması

gelişmiş

ülkeler olarak

balkının

kullanılabilmektedir.
Aslında
durumundadır.

bu

sıralanan tanına dayalı sanayileşmemiş

kültür

düzeyinin

yukarda

saydığımız

yükseltilmesi

amacıyla

ülkelerin

gelişimi,

iletişim

araçları

kitle

136

işlev

bütün özellik ve önem nedenlerinin özeti ve

toplamı

Çünkü kitle iletişim araçları bu işlevleriyle sağladıkları kolaylık ya da eleştirel bir

bakış açısıyla aslında

günlük

yaşamında

önem

kazanmaları

güçlük nedeniyle az

önemli bir yer
ise

aslında

işgal

gelişmiş

ülkelerin

etmektedirler. Kitle

gelişmekte

gelişme

iletişim araçlarının

, olan ülkelerin

4
B ÖZkök,
135

sürecinde ve toplumlann

eğitimli

bu kadar büyük

insan

ihtiyacından

Ertuğrul, Sanat İletişim ve iktidar, Ankara 1982, Tan Yay. s.143
Tokgöz, Prof. Dr. Oya, Temel 087.etecilik, Ankara 1994, İmge Kitabevi, s. 45
136
Oskay, Ünsal, Toplumsal Gelişmede Radyo ve Televizyon. Ankara 1971, AÜSBF. Yay.No: 316. s.4
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kaynaklanmaktadır.

Bunun için pzellikle eğitim gibi pahalı ve uzun vadeli bir yatının, kitle iletişimi

ile desteklenmeye çalışılmaktadır. Bir başka açıdan da kitle iletişim araçları kamuoyunun
denetlenmesi

işlevini

görerek siyasal

iletişim araçlarının gelişmekte

kalkınma

iktidarın iktidarını korumasına yardımcı olmaktadırlar.

olan ülkeler için özel bir öneme sahip

olmasının başka

Kitle

bir nedeni ise

ideolojisinin topluma benimsetilmesi aşamasında g~rülmektedir. Aynı zamanda toplum

kesimleri arasmda 'benzer bir kültür oluşturulmasına da yardımcı olmaktadır sözkonusu araçlar.
_ Yapılan yayınlar yoluyla belli bir kültür toplumun bütün kcillnlerine ul~ildiği ölÇilde yayılmakta

dolayısıyla
ortadan

değerlerin benirnsenmesitii ve toplumsal değer farklılıklannm

uzun vadede benzer

yavaş yavaş da olsa kalkmasını sağlanabilmektedir.

..Birçok

iletişimci,

2. Dünya

iletişim alanında

ortaya

yıllarda

gelişme anlayışı

toplumsal

Savaşı sonrası

j

önerilen ve uygulanan ekonomik politika ile

çıkan gelişmeci çizgi arasındaki bağlantıyı

varolan tüketim talebinden

ortaya

koymuştur.

kaynakların alınması

t970'Ii

bu kaynakların

endüstriye aynlmasl yanında verimliliği arttıracak 'insan sennayesi'ne aYnlınasını sawnan bir yöne
kaymıştı.

Bu yaklaşıma göre iletişim;

tıpkı eğitim

gibi, insan sermayesi stoğunu arttırarak toplumsal

gelişmeye katkıda bulunacaktı." 137

4.3. Kitle İletişim A.._çlanndan Teley)zyon
4.3.1. Televizyonun Tanımı
Televizyon ". ..
çeperini

insanın

7Jllllan ve mekan ·sınırlılıklarıyla çizili gündelik

geliştiren, geliştirmekle

de

kalmayıp,

yaşam

deneyiminin

bu deneyimin nitel ve nicel örüntüsündelönemli

değişikliklere yol açan bir teknolojik olanaktır_"ı 38
"İyimser

kimseler televizyon için şöyle diyecekler: 'bilgi edinme, toplum ve sanat

olaylannın aktarılmasında

uzun zaman aksesuar olarak kabul edilen ve

şimdi

de ailede konfor

unsuru olan küçük bir alet, kültürü geliştiren veya çökerten bir elemandır." 139
Televizyon
ku.anırken,

varlığı

ve sahip

olduğu

etki gücüyle günümüzde birçok kesimin

hayranlığını

bir kısım insanların da eleştirilerine maruz kalıyor. Çünkü sahip olduğu güç iyimser bir

bakış açısından

özellikle

gelişmekte

olan ülkelerde toplumun

gelişmesi, dünyanın

heryerinde ise

bireylerin toplumsallaşması aşamasında büyük imkanlar ya da imkansızlıklara neden olabiliyor.
Geray, Haluk, Yeni İletişim Teknolojileri, Nisan 1994, Ankara, s. 122
Mutlu, Ero~ Tele\izyonu Anlamak. Gündoğan Yayınlan. 1991, Ankara, s.15
1139
Lamber, Charles. "Televizyon Veya Kültürel Meydan Okuma" Çev: Eriman Topbaş. Türle Yurdu Dergisi,
:Sayı:82, s.23
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Bu- eleştirileri ve televizyona atfedilen

değeri

anlamak için öncelikle onun ne gibi imkanlara

sahip olduğunu araştırmak gerekmektedir.

'·

Televizyonun sahip olduğu imkanların başında aynı anda hem görsel, hem işitsel bir iletişim
aracı olması
alanım

gelir. Böylece-izleyicisinin daha çok dik.katini çekmekte, bunun da ötesinde onun algı

daha çok kaplayarak

verdiği mesajın diğer iletişim araçlarına

kavranmasını sağlayabilmektedir.

göre çok daha kolay

Bu da televi.zyon aracılığıyla kodlanan iletilerin daha çok insana,

daha etkili bir biçimde ulaştınlmasıru sağlamaktadır.
avantajı

"Televizyonun en büyük

bize 'resim' sunabilmesidir. Böylece

gelişmeleri

sanki

kendi hayatımızın birer parçalarıymış gıbi izleyebilme olanağına kavuşuruz." 140
Televizyonun bir
iletiyi

geniş

kitlelere

televizyonun

başka imkanı

çok

sayıda

ulaştırabilmektedir. Geniş

gördüğü bir işlev

de kitleyi

evde

bulunmasıdır.

Böylece kaynak

kitlelerin izlemesine olanak

oluşturan değişik

kültürel

ürettiği

tanıması açısından

yapıların benzeşmesini

ve

uyumlu hale gelmesini _ sağlamasıdır. "Televizyon(un) .. .. bizim birbirimizi daha fazla sevmemizi,
daha iyi anlayabilmemizi

sağlayamasa

da

diğer

araç1f1a

karşılaştırıldığında

bizi daha

eşit

olarak

yönlendirdiği yaygın olarak kabul edilen bir olgudur." 141
aynı

Televizyon

zamanda _de_ğişik sanat türlerini biraraya getirerek zengin bir görsel kültür

oluşmasını sağlayabiliİ'. Çfuikü YaJ>ısl ve tekniğfltibafiyie görsel ve işitsel öğelere ihtiyacı vardır.

Televizyonun kendisini izlenebilir kılması içinse kitlenin beğenisini kazanmak zorunluluğu
nedeniyle bunlar içerisinde en "iyi"

olanları

seçme

z.orunluluğu bulunmaktadır. Dolayısıyla

televizyon görsel ve işitsel kültürün zenginleşmeSine de olanak sağlar.
Yine televizyon
gerektirmektedir.
kaçınılmazdır.

yapısı

itibariyle elit bir kesimin kendisi

Dolayısıyla mesajı

üreten

kaynağın

seçkin ve

ıçın

program üretmesini

"okumuş"

bir .zümre

olması

Bu da toplumun kültür seviyesinin belli bir düzeye yükselmesini beraberinde

getirebilecek önemli olanaklardan biridir.

Ancak

aynı

imkanlar karamsar bir bakış açısından televizyonun düşünmeyi önleyen,

toplumun yozlaşmasına kolaylıkla neden olabilecek bir araç haline gelmesini de kolaylıkla
sağlayabilir.

Televizyon bu
kuşatan,

140
141

kapsayan,

açıdan bakıldığında

algı dünyasını

hem görsel hem

işitsel

bir araç

olması

daraltan bir "şey" de olabilir. Bireyi kendi etki

Groombridge, age. s.71
Groombridge, age. s.26

84

nedeniyle bireyi

alanına

hapseden

televizyon, onu başka uğraşılarından, söz gelimi okumaktan, sohbet etmekten, sosyal ve kültürel
faaliyetlerinden ve •'daha

değerli

olabilecek"

başka boşzaman

etkinliklerinden

uz.aklaştırabilir.

Böylece aslında bireyin kısır ve hiç de geniş olmayan bir dünya, bir düşsel ortamda yalnızlaşmasına,
yabancılaşmasına

neden olabilir.

"(İyimser olanlara) bakılırsa bazen en kötünün tek başına sorumlusu, çoğu zaman da
zayıfin suç ortağı olan televizyon, mükemmel ve vazgeçilmez bireyi yaratacaktır. Öyle bile olsa.

bunun bedeli çok $dır. Çünkü söz.edildiAi kadar sık elde etmediği

başarılarına rağmen

televizyon

hala, düşünmeyi engelleyen talihsiz bir makina." 142
Televizyonla
taşımaktadır.

iletişim

tek yönlü

olması

olmadıAuıdan

ulaştıramaz.

olduğu

Çünkü ne derecede etkili

karşısındakinin düşünmesine sınır getirdiği

nedeniyle kaynak

için ve

feedback'a çok da uygun

kolayca

açısından

çeşitli sınırlılıklar

saptanamamaktadır.

kaynağa ulaşmak

değildir.

da

Televizyon

her hal ü karda mümkün

Yani izleyici tepkisini

anında

kaynağa

Bu da televizyon\Dl etkisinin kısa vadede ölçühnesine engel o1maktadır.

"netişimin etkililiği açısından bakıldıAmda, en
iletişim anlayışı.

eski

yaklaşın> olan

doArusal

ve tek yönfü.

mesaja ve .mesajın sunumuna önem vennesi nedeniyle televizyon yapımcısı için

önemlidir. Ama bu yaklaşımın mesajın izleyici üzerindeki ~sini -~dirm~ -~
bulunmaktadır." 1 -43

Televizyonun aynı anda geniş kitleler tarafından izlenebilme olanağı ise yine bir eleştiri
noktası . ol~ektedir.
gerçekleştirilecek
oluşmasına

Bu

uyumun,

neden

eleştiri

ise

benzeşmenin

olabileceğidir.

Bu

geniş

kitleler

arasında

televizyon gibi bir araçla

kültürel zenginlikleri ortadan kaldırarak tek bir>insan tipi

eleştiri

son tahlilde

düşünce özgürlüğünün

etik anlamda

zedelenmesi anlamına bile gelebilmektedir. Çünkü sonuçta telvizyon sahip olduğu etki gücüyle
insanlara 7.8Jllan zaman ne düşünmeleri gerektiğini bile öğretmekte, nasıl davrandıklarından, nasıl
giyineceklerine kadar birçok kalıplar ohışturmakta, bir şekilde -örneğin referans kişilerle- bu
davranışlann yaygınlaşmasına

ve bireyseL kültürel özelliklerin, ifade biçimlerinin zamanl~ ortadan

kalkmasına neden olmaktadır.

Televizyon görsel ve işitsel bir iletişim aracı olması itibariyle, bu tür sanatların
imkanlarından

142

bolca yararlanmalctadır. Ne var ki televizyon böyle yapmakla aslında daha köklü

Laplaııde, Laurent, "Televizyon: Düşfuuneyi Engelleyen Makina". Medya Dünyası (Makaleler Derlemesi),

İletişim Yayınlan, Aralık 1992, İstanbul. s. ı 42
w Mutlu, Erol; Televizyonda Program Yapımı. AÜİLEF Yay. No:4, 1995, Ankara, s.12
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neden

olmaktadır.

Sinema ve tiyatro izleyicisi çaba gerektiren bu etkinlikler yerine televizyon izlemeyi

yeğlemekte,

olan bu

sanatların

(tiyatronun.

yardımcı olmaktadır.

televizyon da buna
düşmesine

neden

sin~ın)

olmaktadır.

değerlendirilmekte, boş

giderek bir gerileme

yaşamasına

oranının

Aynca televizyon toplumdaki okuma
boş

Çünkü okuma genellikle bir

wnan

uğraşı

da

olarak

zamanlar ise televizyonun yaygınlaşmasıyla birlikte bu alet tarafindan

işgal

'

edilmektedir.

Televizyonun· kaynaAı genellikle topiumun elit kej»imidir. Bu kesim toplum içinde küçük bir
'

1

azınlık olarak yer alır. Bu durumda televit}ronun egerpenliği, bir tor kültürel oligarşi anlamına

gelmektedir. İzleyicinin ne izleyeceğine, izledikleri haıJcmda
ne düşüneceğine bu insanlar karar
1
vennekte, bunu tam

anlamıyla gerçekleştiremeseler

bile bir tür yönlendinne

getinnektedirler. Bu "kötü" özellik de son tahlilde yine
anlamına

işlevi

yerine

düşünce özgürlüğünün kısıtlanması

gelmektedir. Ozellilde totaliter yönetimlerin olduğu ülkelerde televizyon siyasi iktidarlar

tarafından kullanılarak,

gerçekler manipüle edilebilmektedir.

"Televizyon kültürel meydan okuma olabilir mi: sorusunu yeniden sorarsam, ben bu soruya
olumlu cevap veririm. Çünkü televizyonun gücü hem çok yönlü hem de her yerde

hazırdır.

Dikkatli olunmalı. çünkü bazı maddelerde olduğu gibi televizyonun da kııllanmayla ilgili tehlikeleri
vardır.

Televizyon hem kültürel meydan okuma hem de

aracıdır,

tanıtma

ve

düzenleme zordur, tahrip edici olabilir, bu da yerli yerine

olacaktır."

herşeyi sattıran
otunnuş

bir reklam

bir kültürün sonu

1
""

Sonuç olarak

şu11u

söylemek mümkün: Televizyon sahip

olduğu

nedeniyle oldukça etkili olan bir araç. Bu etkilerin olumlu ya da olumsuz

teknolojik imkanlar •·

olması

ise ancak onu

kullananlann tayin ettiği ve uyguladığı politikaların yönleriyle ilgili olabilir. Ve elbette televizyonun
gücü sınırsız deAildir. Sonuç olarak televizyon bir araçtır ve bu araç toplumda var olan teamüllere
ters

iletiler için

kullanıldığında

ne izleyici ne de bu iletilerin

içeriğinde

olan

düşünceye

bulabilecektir. Çünkü ne olursa olsun toplumsal normlar. bu kadar ters bir sürecin

işlemesine

vermeyecektir. Televizyonu asıl tehlikeli yapan onu kullananların iyi ya da kötü niyeti de
iyi kötü

aynmını

hegemonyanın

144

yapacak kesin bir ölçütün

bulunmamasıdır.

etkisiyle toplumlann pozitif yönde

Lamber, agk. s.23
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Nihayetinde

gelişmesine

sebep

oligarşik

olabileceği

taraftar

izin

değil,

bu

bir kültürel

gibi, kültürel

yozlaşmalara, hatta kültürlerin ortadan kalkmasına. toplumsal çatışmaya bile neden olabilecek

teknolojik bir silahtır televizyon.
Televizyonu tanımlamanın ve belki de sahip olduğu gücün sınırhlıklannı ve niteliklerini
öğrenmenin

bir

başka

işlevleriyle açıklamaktır.

yolu da onu

Televizyon en genel tabiriyle bir

- 'yayın" aracıdır.
r

.

Yayın: ses ve görüntünün elektromanyetik dalgalar aracılığı ile belirli bir yerden topluma

özel alıcılar ile aktarılmasıdır.

1

145

!

/

Yayın için yapılan bu genel tanımlamadan sonfa televizyo~ yayınlarının tanımı yapılabilir.
Televizyon

ı
yayını; Elektromanyetik dalgalar enerjisi ara,cılığı ile bir olayın, topluma hem
ı

ses, hem de görüntü olarak aktarılmasıdır. Bu aktarımda, boşlukta yayılan ses ve görüntü sinyalleri
bu amaç için geliştirilmiş ahcılar yolu ile alınır.

146

4.3.2. Televizyon Yayınlannın Özellikleri
Şunu belirtmek gerekir

... !topluma seslenen
·-·-· -şöyle sıralanabilir.

---------

ki televizyon tek

haber-müzik-eğitim-kültür

başına birşey değildir. Ona anlam kazandıran

gibi materyalin özetidir. Televizyonun özellikleri

147

a. Resmi Bir Niteliği Vardır
Televizyon, devlet ile halle arasında bir bağ görevi yapar. Halka doğrudan ulaşabilen bir

araç olduğundan bu kanal devlet tarafından amaca göre sürekli kullanılmaktadır.

b. Daha İnandıncıdır
Resmi

niteliğinin olması.

ıizleyiciyle konuşur

bir

gibi bir diyalog

bakıma

sağlaması

daha

inandırıcı olmasını sağlamaktadır.

da özellikle

yazılı basına

Aynca

göre daha ikna edici bir

nitelik taşır.

c. Yanıltma Vardır
İzleyici duyduğu ya da gördüğü kişinin doğrudan ve hemen o anda. kendisine seslendiği~i

ihisseder. Bu seslenişin aile yaşamı içinde olması içten bir durum oluşmasını sağlar. Aynca olayları
programlarla dramatize etme imkanı olduğundan daha etkili olabilmektedir. Bunun yanında yayın
rn Azi7_ Aysel. Radyo ve Televizyona Giriş. Ankara 1981. AÜSBFYay. No: 460, s.6
" ~ 6 Ceylan. Emel. Dünü ve Bugünüyle Tele\izyon. l.b. İstanbul 1983. Varlık Yay. No:89. s.16
ıır Aziz.. A age. s.63. Halloran, James D. Tele,izyonun etkileri. Çev. Süheyl Gürbaşkan. İstanbul 1973.istanbul
iReklaın Yay. No:28: Öngören. Mahmut Tali. Televizyona Açılan Pencere. Ankara 1972. Ankara GazeteCiler
~emiyeti Yayını: Swallow. Televizyonun Gerçek Gücü. Çev: Süheyl Gürbaşkan. İstanbul 1973, İstanbul Reklam
Yay. No: 32, Groombridge. Televizyon ve Toplum. Çev. Süheyl Gürbaşkan. ist. 1973. İstanbul Reklam Yay. NoAı
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alanında çalışan kişiler

herkesçe bilinmelerinin,

meşhur olmalarının

sonucu olarak daha ilginç,

,güçlü görülmekte, mesaj algılanmasını objektiflikten çıkarm'aktadır..

d. Zaman ile Kitlenmiş Bir Araçtır
Yayın

belli bir zamanda olur. Akar geçer durdunna imkanı yoktur.

e. Gerçek Olmayanın (Fantazi) Oluşturulması
Düşsel

sağlayan

görüntüler izleyiciye

gerçekmiş

gibi

~ansıtılabildiğinden,

izleyicinin

ferahlamasını

fantaziler oluşturmasını kolaylaştırır.

f. İzleme Bir Çabayı Gerektirmez
Diğer
alıp

kitle

haberleşme araçlarından

yararlanmada

olduğu

gibi, sürekli olarak bu

okuma (gazete, kitap vb.) ya da belli bir yere gitme (sinema vb)

düğmeye basmak

zorunluluğu

araçları

yoktur. Bir

yeterlidir..

g. İzleyicinin Katılması Yoktur
Televizyon,

izleyicisi~i.,,.s~_kli . karşısında

tutma

şans~!la

sahip

değildir.

Bunun

yanında

ıizleyicinin yayına müdahele şansı yoktur.

h. İzleyicinin Seçim Olanaklan
Smniıdır
-··
:;
.
.· . -·
İzleyici diğer kanallara geçerek-bir seçim yapabilir. T~k_elci yönetim yayınlarında bu imkan

lhemen hiç yoktur.
Öte yandan poüler kanalların mesaj ve içeriklerinde giderek artan benzeşme nedeniyle
farklı

kanallara da geçilse aslında farklı bir seçim yapılmış olmaz.
ı. Canlı Yayınlarda

Yineleme Yoktur·

Konuşulan anında izleyiciye ulaştığı için

düzeltme, değiştirme imkanı yoktur.

i. Evreni Küçültmüştür
Televizyonun en önemli özelliği içinde bulunduğumuz evreni küresel bir köy durumuna
getirmesidir. Herkes her an televizyon izlemek koşuluyla evrende olup bitenleri izlemekte,
görmekte, anlamakta ve yorumunu yapabilmektedir.

j. Televiyon Popüler Bir Sanattır
Bugün televizyonu 8. sanat olarak kabul eden görüşler vardır. Ancak bu sanat dalı
lkendinden önce sanat dallan gibi özgün bir yapıya değil, derleme bir oluşuma sahiptir.
k. Simgeleri Genelleştirip Herkesin Malı Yapar
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Bu
dayanması

özelliğin ~ıumlu yanı~

gereken ortak

toplumda

düşünce

değerleri oluşturmasıdır.

ve bilgi

Olumsz

t>eraberliği

yanı

ise

yaratarak toplumun

kişisel

deney ve fikirleri

azaltarak tek tip değerler meydana getirmeye toplumu yöneltmesidir.
1. Yayanda Okuma Değil, Anlatım Esastır
m. Zaman Yiyen Bir Araçtır
kulağa

Göze ve

aynı

anda

hitabettiğinden

başka

bir

ış

yapma

imkanını

ortadan

kaldınnaktadır.

n.

Kişiyi

Pasif Duruma Getirmektedir

Televizyonun izleyiciyi sürekli

karşısında tutması

sonucu

kişide

ruhsal fizyolojik birçok

etkisi olmaktadır.
o.

Karmaşık ve Pahalı

Yatının

ve

Bir Araçtır

işletme harcamaları diğer iletişim araçları

fazladır.

.

ile mukayese

edilmey~k

kadar

.
-,..~.-:.--

-·"'·~·~

4.3.3- Televizyon'un İşlevleri .
-~

Bir bütün olarak
işlevlerinden

ayn

işlenirse

düşünülmez.

ı

televizyonun

.

·.:... . .:·-· . ...

-

·-.

işlevleri,
-

genel olarak kitle
.

iletişim araçlarının

-

Kitle il~-- araçlarının _to~lu~~ 4şlevleri ise büyük ölçüde o

toplumun yönetim biçimi ile yakllidaililğilidir:Yörietimiıi yapıs~ göre işlevler değişebilmektedir.
Ama

iletişimbilimciler aşağıda

ifade edilen

işlevlerin

hemen her yönetimde içerik

değişse

de

değişmeyeceği noktasında birleşmişlerdir.
ı\

a. Haber Venne İşlevi:
Çağımızda

,t ı

toplumlann haber 81.tna haklan-en

demokratik düzene sahip Ullcelerde bu haklar yasa

doğal haklarından sayılmakta

ve özellikle

kapsamlarına alınarak korunmaktadırlar.

Sesli

ve görüntülü iletişim aracı olan televizyon haber iletiminde kullandan en önemli araç olmaktadır. 148
h. Eğitim İşim:
Televizyon örgütlerinin haber verme

işlevinden

ibir bölüm olarak aynca işlenecektir.
c. Eğlendirme işlevi:

Hs Uyguç, Ünal, Radyo-TV Haberciliği İstanbul 1987, s.15
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sonra en önemli

işlevi eğitimdir.

Bu konu

Bu diğer işlevlerin yerine g~tirilmesi için devreye sokulan yardımcı bir unsurdur. Bu işlevin
·eğlendirme hizmetini 'kişir,ıin ayağına, ucuz olarak getirmesinin yanında bir diğer önemi de eğitici,

!kültür verici yayınlann izlenme şansını arttırmasıdır. 149
d. Mal ve Hizmetlerin Tanıtllması İşlevi:
diğer işlevi

Televizyon örgütlerinin bir

Reklamcılığın geniş

bir bölümünü

mal ve hizmetlerin

oluşturduğu

bu

işlev

tanıtılmasını sağlamaktır.

özellik.le telekon örgütlerinin özel

girişimcilerin elinde olduğu ülkelerde çok daha önemli bir duruma geltnj;~r.
e. İ~andırma .ve Ba~ek~te ~çi~e İş~evi: .
... /
Bu

ışlev televızyon orgutlennın

onlarda bulunan bir niteliktir. Gerek haber ve
ıtarutılmasında kişide

verilene

karşı

bir

ışlevlennden

diger

ayn

değil, onların

eğitim işlevleri sırasında,

inandırma

150

.. ..l ..
tüm4nu kapsayan,
r

gerekse mal ve hizmetlerin

ve bunun sonucunda gerekiyorsa bir harekete

g~irme söz konusudur. m
:-~-..-·- ·-·

-

1

/

..

··4.3.4;-J''*wiyonun izleyiciye etkileri

-~~ ~~ :.. ----~ ---~--. Televizyo~ _farklı nitelik ve yoğunlukta olmak üzere izleyiciy( şu üç kümede
[ - .~::~ ~---~~e~~edir/52 -o--.:. -_
·- ·----- - --

--·a. Toplumsal (sosyal) ve ekonomik etkiler

b. Ruhsal (Psikolojik) etkiler
c. Bedensel (fizyoloik-biyolojik.) etkiler
4.3.4.1. Toplumsal ve Ekonomik Etkiler:

Kitle iletişim araçları, toplumun bilmediği,

t

görmediği. gitmediği yerler ve nesneler hakkında

bilgi verir. Aynca toplumun dünya ile ilişkileri hakkında ufkunu genişletir. Yönetimle halk arasında
ilişkiler kurarak, merkezileşmeyi önler. 153

Televizyonun
etkilediği

kişinin yaşantısında

bilinmektedir. Bu etkinin

önemli bir yer

gerçekleşmesinin,

tuttuğu

ve

yaşantısını

ferdin bu araçlara

bir çok yönden

açıklığının

düzeyiyle doğru orantılı olduğu, bilinen bir gerçektir.
Kişinin .Televizyondan etkilenmesi şu hususlarda görülür. 154

U.f9
50

Mutlu, Erol, Televizyonu anlamak. s.289

:ı Aziz, A)·sel, Tele\.izyonun Türk Toplumuna Etkileri, l.b. İstanbul 1977, Karasın Yayınlan. s.141
:; :~ ~z, Aysel, Radyo ve.Televizyona Giriş. s.55 _ .
,·
· · Aziz., Aysel, Elektronik Yayıncılıkta Temel Bılgiler, l.B. ankara_1989, TRT Yay. s.85
m Tokgöz, Siyasal Haberleşme ve Kadın, s.37
154

Aziz,

age. s.85

90

ve

ilişkisinin

l . Aile düzenine etkisi
2. Serbest zamana etkisi
3. Öğrenme ve eğitime etkisi
4. Tutuma ve davranışlara etkisi
5. Ekonomik etkisi
;

4.3.4.1.1. Aile Düzenine Etkisi:

I

;

t

Televizyonun aile bireyleri arasında ilişkileie etkisi, ailerin eğitim ve kültür düzeyine bağlı
olarak değişmektedir. Paralel kültür düzeyi sağlanan ailelerde lzleme ortak olabilmekte, birliktelik .
1
1

sağlanabilmektedir. Farklı eğitim

ve

anlayışa

oluşan

sahip fertlerden

ailelerde program ve kanal

:seçiminde tartışmalar olmakta, televizyon birlikteliği engelleyici bir alet haline dönüşebilmektedir.
Bunun
Yaşlı

ve genç

kaynağı

yanında

yayınları

televizyon

kuşağın anlayış

kuşak çatışmasını

ailelerde

algılayış farklılıkları yayın

ve

da ortaya

çıkarmaktadır.

çıkmakta, tartışma

izlemede ortaya

olabilmektedir.

Fiziki etki olarak televizyon, ailenin uyku ve yemek düzenini
:ilişkilerin

ile

en alt düzeye inmesini sağlamıştır.

4.3.4.1.2. Serbest Zamana

(Boş

zaman) Etkisi

Televizyon, toplumların yaşantısında kişinin
1

ve genel olrak s'etbest zaman olarak
eğlenme

bozmuş, yakın çevr~_

gereksinimini televizyon

televizyon ile

gidermiştir. Şahıs

eğlenmek,

adlandırılan

programları

dinlenmek, merak amacı ile yaptığı

faaliyetlerini

ile gidennek

etkilemiştir.

istemiş,
sıfir

için maliyeti hemen hemen

Bireyler, özellikle

bilgilenme arzusunu da yine
olan teevizyon

yayınlarından

yararlanma iletişim teknolojisinin gelişmesiyle daha da artmıştır.
4.3.4.1.3. Eğitim ve Öğrenime Etkisi
Eğitim insanın doğuşu

ile

başlayıp, yaşamını

yitirinceye kadar süren bir süreçtir.

Gelişmiş

olsun, gelişmemiş olsun, tüm toplumlarda bir eğitim olgusu ve süreci vardır.
Her toplumun
Bütün bunlara
çıkaracak.,

özelliği farklı olduğundan eğitim tanımlarının

rağmen ,

ortak noktalardan hareketle

onun toplumla uyumunu

sağlayacak,

eğitimi;

toplumun
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"Bireyi

faydalı

bir

da

farklı olması doğaldır.

çağdaş

toplumlar düzeyine

elemanı

olabilecek bilgi ile·

donatmak yeteneklerini geliştirm~k" şeklinde tanımlayabiliriz. 155 Bu çok genel tanım, eğitimin
bireye dışardan etkiyen bir süreç olduğunu göstennektedir.
Eğitim olgu ve süreci; eğitim dinamikleri ve hedefleri, toplumların gelişmişlik düzeyine,

kültürel

yapılanna

göre

değişmekle

birlikte ferde

ulaşmada yararlanılan

bir yol olarak

karşımıza

çıkmaktadır.

/

.·'

ıs.!' Aziz, ..Eğitim ye Kitle İletişimi.. Yaygın Eğitim ve Sorunları. Ankara, 1987. Türk Eğitim Derneği Yay. s.69
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4.3.4.1.3.1. Eğitim Yöntemi Olarak Kitle İletişim
Eğitimin
açısından

....

toplumun geneline aktarılmasında, televizyonunun

bir devrim yarattığı söylenebilir.

yapılması eğitim

Eğitimin,

klasik

olgu ve sürecine bir takım değişmeler,

ya da gelenekse)

eğitim

yöntemleri olan yüzyüze

.gerek örgün eğitim gerekse yaygın

f.!ğitim

eğitim

yöntemleri

yöntemleri dışındaki yöntemlerle

gelişmeler,

iletişim

kullanımının, eğitim

yeni boyutlar getirmiştir. Klasik

yöntemi ile

eğitim kalıpJan sarsılmış,

yöntemlerinde .değişmeler olmuştur. Televizyondan hem

yaygın hem de örgün eğitim süreçlerinde yararlanılabilmektedir. örgün / eğitimde o~I
;~

1

müfredatlarının genişletilmesi ve geliştirilmesinde kullanılan televizyon, yaygın eğitimin topluntun
1

.geneline ulaştırılması açısından da önemli imkanlar sunmaktadır.

Ne var ki elbetteki

birtakım sınırlılıkları vardır.

iletişim

üzere televizyonun

sürecindeki konumunun

Bu

ı

sınırlılıklar aşağıda

yanında

teknik

da

belirteceğimiz

imkansızlıklarından

da

-kaynaklanmaktadır.

.. ·.,. -·--· Herşeyden önce eğitim sürecine katkıda bulunması gereken kitle iletişim
genel -eğitim

planlaınaSilla

üygun biçimde şekillendirilmesi gerekmektedir. Bu ise

ve .aceleye getirilemeyecek 9ir -planlama yapmayı gerekmektedir. Aksi halde
j~tık: başgöste.r~:·:~.beklenen
planına

dahil

.kitlelere

edildiği

takdirde

erişecekleridir.

haberleşme

aracı

olmayacaktır." ~
1

araçlarının

Genel

olduk~

eğitim

ülkenin
önemli

sürecinde bir

sonuç alınamayacaktır. ..Radyo ve TV, genel eğitim

unutulmaması
eğitim planı

gereken bir nokta her ikisinin
içinde

ile radyo ve televizyonun

Su halde televizyon ve

başka
eriştiği

hiçbir

~tim

aynı

anda en büyük

yöntemi, yolu ve kitle

büyük kitlelere

erişmeye

olanak

radyo ı eğitim açısından büyük imkanlar sağlamakla

:. L .

birlikte, doğru bir planlamaya tabi tutulmadıkları taktirde ülkenin genel

eğitim politikasında

önemli

gediklere yol açabilecek güçıe araçlardır.
Bu

açıdan

televizyonla

eğitimin

bir

takım

riskleri ve

kolaylıkları

beraberinde

taşıyan

bir

imkan olduğu söylenebilir.
4.3.4.J.3.2. Televizyon Yolu İle Yapdan Eğitimin Özellikleri

Televizyonla

eğitimin sağladığı

hitabedebilmesidir. Böylece birçok
·olacaklarından

156

en önemli imkan televizyonun göze ve

işitsel

ve görsel motivin

kulağa aynı

eğitim amacıyla aynı

anda ve tek tek

daha etkili bir şekilde kullanılmasını sağlar.

öngören, Mahmut Tali, ..Kitle Haberleşme Araçları İle Eğitim Planı İçinde Radyo ve Televizyonun Yeri"
Ankara. s. 103

AÜBYYO Yıllığt. 1973,

93

anda

"Televizyonun en büyük

avantajı

bize.resim sunabilmesidir. Böylece gelişmeleri sanki kendi

hayatımızın birer parçalarıymış gibi izleyebilme olanağına kawşuruz." 157
belirttiğimiz

Daha önce de

üzere televizyon hemen her evde

bulunmaktadır.

Bu nedenle

daha geniş kitlelere seslenebilme imkanı tanır ve eğitim de bu geniş kitlelere ·ulaştırılabilir.
Aynca televizyon ''Eğlendirici bir yayın organıdır. Özellikle küçük yaştaki öğrenciler

.
bu yanı ı·ıe etk'l
. ler." 1'· 8 : ·
te1evızyonun
ı enır
"Televizyon özgürce

eğitir,

ıfcü

çünkü o hayal

deneyiminin zengin bir diyetini

sağlar.

Bunu başanlı ve kapsamlı bir şekilde cin{mıar ile yıpar. İnsanların çoğu için tiyatrolar uzak bir

olaydır. Sinema ve radyo dramın deneyimini demo~atize etmeye başlamışlardır; televizyon ona
evrensel bir artınm katarak daha yüksek bir seviyeye ~}aşılmasında önayak

olmuştur." 159

Öte yandan televizyon teknik bakımdan birtakım yatırımlar gerektirmektedir ki.
pahalı

teknolojinin

oluşu

dikkate

alındığında,

bu

,

durum

ülkelere

büyük

külfetler

yükleyebilmektedir. İzlenebilir olması için teknik imkanların son kerteye kadar kullanılması gerekir.
Çünkü

yayın

kalitesi

düştüğü

anda izleyici televizyonunun

kapatıp başka işlerle uğraşmayı

tercih

edebilecektir. Bu tehlike ise televizyonun pahalı bir eğitim aracı olmasına neden olmaktadır.
Aynca

yayın

saatleri de yine televizyonla

durmaktadır. Eğitim yayınlarının yapıldığı

eğitimin

önünde önemli bir engel olarak

saatler programcılar tarafından belirlenmekte, bu da her

zaman hedef kitleye uymayabilmektedir.
Bir başka sınırlılık ise yine televizyonun izleyici tarafından her an kapatılabilir olmasıdır.

·'

Yeterince çekici olmayan bir eğitim programı hiçbir yaptırımı olmadığından kolayca kapatılabilir.
Bu nedenle televizyonla eğitimin eğlendirici öğelerle bezenmesi ve desteklenmesi gerekmektedir.
Televizyonla eğitimde dikkat edilmesi gereken en önemli hususlardan birisinin ülkenin
genel eğitim planlamasıyla paralel olması zorunluluğu olduğunu daha önce de belirtmiştik.
Gelişmekte

olan ülkeler için bu

zorunluluğun

önemi bir hayli

fazladır.

Çünkü

gelişmekte

olan

ülkelerin sadece belli kesimlerin eğitilmesine değil, topyekün bir gelişme sağlanabilmesi açısından
halkın

bütününün

eğitimli olmasına ihtiyacı vardır.

kullamlmasmdaki temel espri de bu
ve planlanmamış bir kitle iletişim

kalkınma ihtiyacıdır

eğitim programı,

1

s- Groombridge. age. s. 71
Öngören. agk. s. 105
59
'
Groombridge, age. s.26

158
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Televizyon ve radyonun

eğitim amaçlı

zaten. Ne var ki, hedefleri iyi saptanmamış

bunun da ötesinde genel

eğitim politikası

hiç de

beklenmeyen sorunlara neden <?labilecektir. Bu nedenle televizyonla

iletişimde

sorumluluk

öncelikle eğitim programlarını planlayan,
üreten ve denetleyen elitlerdedir.
..
•

kalkınması

Televizyon elbetteki toplumlann
sunmaktadır.

Ancak bu

imkanları

kesimleridir.

Dolayısıyla kalkınma

gerekmektedir. Bu _sorunların

açısından

kullanacak olan yine o
sürecinde planlama

ülk~mizde

hangi formlarda

oldukça önemli imkanlar

toplumların

işinin

insan kaynaklan, elit
gö~<4

kesinlikle

yaşandığını aşağıdaki

özetlemektedir.

edilmemesi

paragraf kısaca

l

.;

1

"Ülkemizde yapılmakta olan TV eğitim programlan genellikle yapııriCının dünyaya,
topluma ve

eğitime

programların

(göreli)

irdelemesi

sınırlı

bir

bakış

yapılmamakta,

ve bilgi

azından

ortamından

program yapanla,

beklentilerindeki korelasyon ilişkisi değerlendirilmemektedir.
kurumsal temellere

dayandıkları

kaynaklanmakta,

.

amaçlanan izlecinin

Yapılan programların eğitimde

ise hemen hiç gözönünde' bulundurulmamış, bu

araştm1masındaki çahşmalar - 4a ~..

r

yap~an

nitemini hakedecek bir boyutta

hangi

konuların

kalmıştır.

(Burada

feedback=geribesleme .-0\~unun ülkemizde pek zayıf oluşu da kuşkusuz büyük bir
belirleyici~.)''

160

-- - · · - ·4.3.4.1.3.3. Televizyeala Yapdan Eğitim Çeşideri:

Günümüzde televizyon gerek gelişmiş, gerekse gelişmekte olan ülkelerde eğitim ve
öğrenim için etkin bir kitle iletişim aracı olarak kullanılmaktadır. 161

Kimi ülkeler televizyona ütopik gözle bakmakta, bu

araçları kalkınmalannda

en önemli

araç olarak görmektedirler. Daha çok geri kalmış ülkelerde bu konuda yatınmlar yapılmakta,
eğitim eksiği yaygın

olarak bu şekilde çözümlenmeye çalışılmaktadır.

Televizyonun toplumun tümüne elektronik olarak anında seslenebilme özelliği, okumayazma bilme koşulunu gerektirmemesi bu araçlarla yapılan eğitim ve öğrenimi daha etkili ve ilginç

bir duruma getirmiştir.

Televizyon ile

yapılan eğitim, geniş

ve dar anlamlan ile

kişiye

genel bilgi kültür veren,

beceri, uğraşı öğreten iletileri kapsamakta ve toplumu oluşturan herkese bu bilgiler aktanlmak:tadır.

Güçhan, Naci, "Eğitim Televizyonunda Doğrudan Öğretici İzlenceler Üzerine Uygulamalan Bir Çalışma".
Kurgu (Eskişehir Televizyon İle Öğretim ve Eğitim FaküJtesi Dergisi) Sayı:4, s.411
161
McQuail, "Televizyon ile Eğitim "Televizyonun Etkileri", Çev: Süheyl Gürbaşkan, lst. 1973, istanbu1 Reklam
Yay. No: 28, s.53
·
160
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Genellikle televizyonda

y~r

alan

eğitim,

seslenilen kitle yönünden iki genel grupta

toplanmaktadır:
Yetişkin eğitimi

ile ilgili yayınlar

Çocuklara seslenen eğitsel yayınlar.
Aynca bu kesimler kendi içinde bölümlere ayrılarak, o gruplara has eğitim verilmektedir.162
Bunun

yanında

eğitimde

televizyonla

hedef izleyici kitleler

yaş dışında

..da bir

takım

özellikler arzetmektedir. Okur-yu.ar olmayanlar, okulu bırakanlar, toplumda henüz verimli bir yer
alamayanlar, elde ettikleri yeteneklerin geliştinneyi amaçlayanlar, ilk, orta ya da yüksek öğrenimini
tamamlamak isteyenler,
gidermeye

çalışanlar.

gelişmemiş

Genel olarak

bölgelerde
alındığında,

yaşayanlar,

ekonomik ve kültürel eksikliklerini

televizyonun

eğitim işlevi tilin

bu

sayılanları

da

kapsayacak nitelikte iki ana kümede toplanabilir. 163
1- Örgün Eğitim-Okul Eğitimi

2- Yaygın Eğitim- Okul-dışı Eğitim

4.3.4.1.3.3.l- Örgün Eğitim

Televizyonla, resmi okul eğitim çerçeve& içinde yapılan -yayınlar "eğitim televizyonu"
·-··----- .. --·
·- - ·· - ..... -·
olarak adlandınlmaktadır. Okul eğitimi için yapılan yayınlar okul eğitimini- destekler ya da büyük
çapta onun yerini alır. Özellikle gelişmemiş ülkelerde okuma-yazma eğitimleri bu yolla doğrudan
yapılmaktadır.

Güney Amerika'da birçok ülkede, Ortadoğu'da, Kuzey İtalya'da, Hindistan'da bu

yolla büyük başarılar elde edilmiştir.164
Televizyonla eğitimde örgün eğitim kurumlarına destek şu üç yolla olmakt8dır. 165
a. Televizyon eğitimi alışılmış öğretim biçimleri için destek sağlar,
b. Televizyon eğitimi,

onları tamamlar.

sınıflardaki ders konsunun özüne inmesinin aracılığını yapar.

c. Televizyon eğitimi, ana ders konusunun aracılığını okul ve derslikler dışında da yapar.
Bu yolla eğitimin engellerini de şu şekilde sıralayabiliriz: 166

Aziz, Aysel, "Kadın Eğitiminde Televizyondan Yararlanma" AÜSBFBYYO Yıllık.° 1979-80. s.25
Aziz. Aysel, Radyo Televizyona Giriş, s.53
164
Aziz., aysel, Elektronik YS}ıncılıkta Temel Bilgiler, s.89
·
165
ı
Bernanger, Dietrich, '·Televizyon Yoluyla Bilgi ve Eğitim" çev. Esra Heper, Kurgu Dergisi, Eskişehir. 1979,
16

:
163

s:l.!:2. s.143
1
Lefranl, Robert.. ''Etkin Okul Televizyonunun Engelleri'', çev. Dursun Gökdağ, Kurgu Dergisi. Eskişehir 1979.
sa~1 2. s.135
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a. Teknik Engeller: Öze11ikle gelişmemiş ülkelerde, yayın yapıla~.~k televizyonunun
bulunamaması, heryere elektriğin gidememesi, yedek parça eksiklikleri, teknik. engeller olarak
sayılabilir.

b. Ekonomik Engeller: Bu engeller okul donatımı, program yapım maliyetlerinin
yüksekliği, yayın

için gerekli altyapı oluşturulmartıasıdır.

c. Kurumsal Engeller: Televizyon ve okul

programlarının

yerlerde büyük problemler çıkmaktadır.

d.

merkezi olarak

planlanmadığı

-

Eğitsel Engeller: Televizyon programlarının saat planının yayın düzenine göre

yapılması, programların

genel bir hedef kitle belirleyip ona göre

yapılmas• dolayısıyla

esnek ve

derinlemesine bir özellik taşıyamaması. Okul eğitim programlarının işleniş zamanlan ile eğitim
programlarının

her zaman

çakışmaması,

televizyonun dinamik bir bigli

aktarım tarzı olmaması

vb.

nedenler eğitsel engeller olarak sayılabilir.
Örgün eğitimde televizyon yayınlan yanında yine, televizyon aleti kullanarak., görüntü ve
sesin kayıtedildiği video bantlardan da yararlanılmaktadır.

167

·

4.3.4.1.3.3.2. Yaygın Eğitim
Yaygın eğitim; (ister başlı başına yürütülsün · isterse-d~ geniş-kapsamlı bir etkinliğin

önemli bir yönü olarak uygulansın)

cğrenmeye

istekli kimselere ve belirhlenebilir amaçlara himıet

.etmek maksadiyla, örgün eğitim dışında düzenlenmiş bir eğitim etkinliğidir. 168
"Herşeyden
·kapsamını

kitleye

önce- televizyon, toptum
tanıtıp öğretme

kalkınmasının

yönünden

ne

olduğunu,amaçlannı,

yararlanılabilecek

bir kitle

ilkelerini ve . ı

haberleşme aracıdır.

Televizyon aynca, toplum kalkınması çalışmalarından somut örnekler göstererek, halkı toplum
'kalkınması çalışmalarına özendirmek için etkili bir araçtır." 169
Yaygın eğitim ya da halle eğitim ülkeden ülkeye farklı nitelikte hazırlanan programlar yolu

ile resmi okul

dışında kalanların eğitimini amaçlamaktadır.

tamamlayamamış kişilerin eğitimini,

Bu ise, gerek okul

gerekse sürekli bir öğrenme süreci olan genel

eğitimlerini

eğitimden geniş

ve dar anlamı ile kişileri yararlandırmak üzere eğitmeyi kapsar. Bu tür eğitimler genel program

Kerim, Mehmet, "Video. Disk Kullarununın Eğitim ve Yetiştirimdeki Yeri" Ankara 1988, Yıllık X
AÜSBFYYO Dergisi, s. 113
1611
Gunter, Jock. Televizyon ve Yaygın Eğitim "Uz.aktan Eğitim Teknolojisi", çe. İlhan Öz.dil. Eskişehir. s.65
r69K
..
ocabaşoğlu, Uygur. "Toplum kalkınması Açısından TRT Televizyonu'nda Köy Yayınlan". AUBYYO
1973
Yıllık. s. 328

167
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içinde

serpiştirilebilindiği

programlar

halkın

cinsiyeti veya

geneline yönelik

eğitim amaçlı

bölg~ iş gruplarını

programları, iş güvenliği

yapılabilmektedir.

gibi. müstakil programlar veya özel kanallarla

yaş

grubu.

hedefleyen türlerde olabilmektedir. Söz gelimi

kadın

olabildikleri gibi

münhasıran

Bu

bir

ve işçi sağlığı için hazırlanan programlar, gençlik programları vs.

4.3.4.1.4. Tutum v~ Davranışlara Etkisi
Televizyon diAer etkileri yanında kişinin tutum ve davranışlarını da etkilemektedir. Tutum
'

!

ve davranışlann etkilenm~in sonuçl~ çoğu z.aman hemen farkedilmemektedir. Ama toplumun
ı

inanış, anlayış ve kabullerini uzun sür~ değiştirmektedir.

Toplumlarda düzen ve istikrar bir otoriteye bağlılık ve itaatle mümkündür. İster totaliter
1

insanları

rejimlerde olsun, ister demokrasiyle yönetilen toplumlarda olsun, söz sahibi bir güç
yönlendirmektedir.
iletişim araçlarına
uluslararası

Toplulukları

etkileyebilmenin

sahip olmakla ya da

onları

iktidarları

devam ettirebilmenin en emin yolu

yönetme ve yönlendirmekle mümkündür. Gerek

platfonnlarda. gerekse ulusal bazda iktidarlarda söz sahibi olmak isteyenler itibar ve ilgi

toplayabilmek için kitle

iletişim araçlarına

ve toknolojilerine sahip olmak

istemişlerdir.

Böylesi

güçlü etkileri olan bu araçlar, iktidarlar tarafından doğrudan veya dolaylı olarak kontrol edilmekte

ve yönlendirilmektedilre. Böyle etkili araçlann uluslararası iliŞkilerde ne şekilde kullanddığının
incelenmesi yararlı olacaktır.
4.3.4.1.4.1. TV'nin KiiltürelvSiyasal, ideolojik Etkileri
Uluslararası iletişimde Merkez Çevre Modeli

Televizyon
kolaylaştıracak

yayınlan uluslararası ilişkilerde

alt yaptlann

oluşturulmasında

ve

en fazla

bazı

politik kararlann uygulanmasını

kullanılan iletişim

kanallanndan biridir.

Günümüzde gücü temsil eden ülkeler diğerleri üzerindeki etkilerini bu şekilde korumkatadırlar.
İkinci Dünya Savaşı, sömürgecilik döneminin sonu olmuştur. Sonraki yapılanmada siyasi
bağıınsızlıklann almış ülkeler ve halklar ekonomik, kültürel, iktisadi, yönden

sömürgelerine

bağlı kalmışlardır.

gelişirke~ bazıları

Bu

onlann gelişmesi

bağımWıklar

uğruna

sebebiyle

bazı

ülkeler

hızla

hep eski

ekonomik

açıdan

az gelişmişlerdir. Böylece gelişmiş merkez uluslardan;

98

az gelişmiş. gelişmesi merkezi~ imine bağlı çevre uluslardan oluşan bir dünya ~istemi ortaya
çıkmıştır. 170
gelişmesini

Merkez denilince,
gelişmelerini

dinamiği

kendi iç

ile

büyük ölçüde etkileyebilen dinamik güç veya güçler

bağımsızlığına kavuşmuş gelişmiş

sağlayan

ve "çevre" ülkelerin ·

anlaşılmaktadır.

ülkelerin uydusu durumunda olan az

gelişmiş

Çevre, ise

ya da

şekli

gelişmekte

!

olan ülkeler diye nitelendirilen devletlerin tümüdür.
Aslında çağdaş az ! gelişmişlik, az gelişmiş ülkelerin kendi siyasi, kültürel ve toplumsal
i

>

ya~ıs~ basit''bir yansımiı de~ldir. Az g~l~ş.mi~hk. bü~~ ~ı:~'. şimdiki gelişmiş ülkelerle az
gelışmış olarak bırakılmış ~lkelenn arasındakı ılışktlenn tanhı uruntıdur. m
1

Merkez ülkelerde iletişim teknolojisi baştan beri sömürgeci amaçlann simgesi olmuştur.
Askeri teknoloji bir yana

bırakılırsa sömürgeciliğin yayıldığı

· denetim mekanizması olarak kullanılmıştır.

ülkelerin tümünde

iletişim,

en etkili

172

Tek Yönlü iletişimin Ekonomik Temeli:
Merk~

Çevrede
iktisadi yatınrnlan
(

uluslararası şirketler her .zaman pazarlarım

vardır.

Bu yatırımlar da giderek

artmaktadır.

aynca

büyütmek ve korumak durumundadırlar.

Bütün bu iktisadi yatınmlar sosycrkültürel yatırımlan da zorunlu kılmaktadır.
İktisadi yaşam üzerindeki bu egemenlik, Çevrede üretim alanında yeni değer · -ve .~

uygulaamalar, tüketim
kılmıştır. işte

alanında

ise' yeni

değer

ve

davranış kalıplarının geliştirilmesini

bu kalıpların çevrede oluşturulmasında diğer yönlendirici mekanizmalarla birlikte kitle

iletişim araçlarından

da

yararlanılmaktadır.

Merkez

değer

ve

davranış. kalıpları

araçlarının yığınlaşmast ve etkinliklerinin artmasıyla çevreye ihraç edilmektedir.

Tek Yönlü

iletişimin

merkezce

emperyalimıdir.

oluşturulmak

kitle

iletişim

173

etkileri, Sonuçlan:

Siyaset bilimciler emperyalizmin beş türünden söz ederler. Bunlardan biri
de kültürel

gerekli

Bu iki tür

istenen

arasında sıkı

bir

bağlantı

ve

iletişimse~ diğeri

etkileşim vardır.

Çevrede

değer yargılarının, davranış kalıplarının gerçekleştirilmesinde

bir

:Vio Ergil, Doğu, "'Bağımsızlık Olgusu ve Merkez Çevre Sisteminin farimi", AÜSBF Der. Cilt:29, Sa)ı 3-t ankara
1974, s.165

:ın Gü''enir, Murat, "Merkez·Çevre Modeli ve Tek Yönlü iletişim olgusu", AÜBYYO Yıllığı, ~ı 8. Ankara 1983·
:8,S r
'.l '~

Unat. Nermin Abadan, "Tek Yönlü İletişime Karşı Görüşler ve Düşünceler" AÜSBFBYYO Yıllık 1974-197.S,
Ankara 1977, s.426
73
'
GüYenir, agk. s. 107
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!başka deyişle,

çevrenin kültürel yapısının oluşturulmasında, iletişimden ve kitle iletişiı:ninden büyük

ölçüde yararlanılmaktadır.

1 74

Çevre ülkelerin kamuoyları ithal malı kültürel iletişim nedeni ile belli başlı üç alanda
olumsuz biçimde etkilenmektedir. m
a. Yabancı yayınlar yerli kültürün değerleri ve kalitesine karşı bir tehdit oluşturmaktadır.
b. Bu yayınlar insanları kendi kül~flerinden soıutmaktadır.
c. Varolan bir kültürel ikilemi gliçlendirmek suretiyle daha yüksek

sayıda kişileri iletişim

açısından haber alan ve bütünleşmiş bulun~ bir toplum~an koparıp sınıfsal ayrılığa yol açmaktadır.
Merkez ülkelerin üretici kültürleri; kitle

iletişik

teknolojisi ve ürünü üretmek

imkanına

:sahipken, dünyanın gelişmesi engellenmiş bölgelerinde yer alan ulusal ve yerel kültürler ekonomik
ve

teknolojik

yetersizlikleri

nedeniyle

iletişim

sürecinde

üretici

olamamakta

yalnızca

tüketmektedirler. Fonksiyonu tüketmek olan bu kültürlere ancak tüketici kaltürler adı verilebilir.176

Siyasal İşlev
Sistem içinde gerek yöneticileri gerekse yönetilenleri belirli kurallara, fiziki

baskı yaptırımı

altında tutarak ya da bu baskıyı bizzat kullanarak uymaya zorlama "Çabası olarak tanımlanabilir. 177

Çevre ülkelerin örgütlenme, hareketlenme ve
yapısına

etkileşimini sağlayabilecek

yollar, etkilerin

egemen olan "Merkez" ulus tarafından engellenmektedir. Bu engelleme südece zor

kullanarak de~ bazı ikna edici metodlarla yapılmaktadır.

Dolayısı

ile yönlendirici önlemlerden de

söz etmek gerekir. İşte kitle iletişim araçları bu yönlendirme sürecinde Merkez tarafından
ikullanılan

bir güçtür. Yönlendinne ve ikna edici metotlar ne denli başarı ile işletilirse, baskıcı

metotlara o oranda az ihtiyaç duyulur. 178
İdeolojik işlev
İdeoloji, toplumsal sistemin sürekliliğini sağlamak için gerek bireyler gerekse kurumlar

arasında katalizör rol oynayan bir itkinlikler bütünü olarak ifade edilebilir.ı 19
: -~ Güvenç. Bozkurt, "İletişim Teknolojisindeki Gelişmelerin Ulusal Kültürler Üz.erindeki Etkileri" FDE Dergisi.
Sa)1:12. Ankara 1983, s.6
; -~ Unat. Nermin abadan. ..Kitle İletişim Ye Kültür.. AÜSBF Dergisi. Cilt:39, Sayıl-4. Ankara 19g.ı_ s.60
~= İlal. Ersan.lletişiıri, ~ıpıtsal iletim araçları ve ToplUIIl, l .b. İstanbul 1989., Der Y~)'lfll~n. s.57
· Kazancı. Metin. ··.füııe iletişim Olayı ilç Yığınların İd~Jojik Yönlendirilmesi" AUSBffiYYH Yıllık. Sayı:6.
Ankara 1981. s.415
.-s GüYenir. agk. s. ıo7
: " !< Kaz.ancı. agm. S.41.~
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Kitle

iletişim araçları. toplWlılan,

arzu edilen ideolojik

yapıyı

korumak ve devam ettirmek

için sürekli kullanılmaktadır. Bu araçların yığınları yönlendirmesi daha doğrusu ideolojik işlevlerini

yerine getinnesi ile ilgili örnekler sayılamayacak kadar çoktur.
"Merkez-Çevre"
akımının,

ilişkisinin

temel

özelliği,

"Merkez'den Çevre'ye ise siyasal karar

Çevre'den, Merkez'e ekonomik kaynak

akımının varlığıdır. iletişim alanında

haber sanayiinde "Çevrenin olay üretmesi, Merkezin bunları habere
çıkar.

Bu sürecin işleşiyi de Çevre' de

bir iletişim

ağıyla

verileceğini

mümkün

olmaktadır.

merkez belirler.

gerçekleştirilen iletişim

olayları,

Merkezin

görüşüne

dönOştürmesi şeklinde

uluslar

arasında

ortaya

göre algılayan, seçen ve yayan

Bu olaylann hangisinin haber

Çağımızda

bu süreç,

çeşitli

olacağını

kitle

süreci içerisinde; mesajlar, veriler, kültürel ürünler,

ve hangi üslupla

iletişim

araçları

değer kalıplan

ile

tümüyle,

Merkez uluslar~ Çevre uluslara doğru akar. 1S0Sugün dünyadaki uluslarar~ı iletişim ağına beş
büyük ajans hakimdir. Bunun dışında televizyon programlarının yıllık toplam süresi, 150 bin saati
aşar. Bu rakam İngiltere için 30-40

rakamlardan da anlaşılacağı

gıbi,

bin saat, Fransa ve Japonya için 20 ,bin saattir.ısı Bu

Merkez ülkeler, kitle

iletişim alanında

da koloniler

oluşturarak,

çağdaş teknolojiyi kendi amaçları doğrultusunda kullanmakta.dır. 182

4.3.4.1.4.2. 1V,DİD Siyasallaşmaya etkisi

Televizyonun bireyin tutum ve

davranışına

etkisi, özellikle siyasal tutum ve

davranışlarda

ölçfihneye çalışılmıştır. Bireyin siyasal katılması olarak alınan ..oy verme" de televizyonun büyük
etkisi

olduğu

savma

rağmen,

yapılan

araştırmalar

televizyondan

yapılan

yoğun

seçim

kampanyalarının oy vermeyi fazla etkilemediği gerçeğini ortaya ko}lmuştur. 113Burada göreli bir etki

olarak, "yüzen oy'1ar, hangi siyasi partiye oy vereceğini belirlemeyenler üzerinde,

Etkinin nisbi

olmasını

göıülmektedir.

ferdin Medyaya açıldığıyla izah eden araştırmacılar da vardır. onlara göre

medyaya açıklıkla siyasal tercih arasındaki ilişkiler şöyle özetlenebilir: 114
- Siyasal sorunlar konusundaki kararsızlık medyaya açtklıkla ters orantılı olarak
artmaktadır.

- Kitle "iletişim araçlarına açıklık seçime ilgiyi ve adaylara bağlılığı arttırır.
Littunen, Yrsö, "Uyduyla Doğrudan Yayıncılık" İletişim ve Toplum Sorunları, Çev: Nejat ÖZyeğin, Ankara
1983, UNESCO.TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEÖi, s. 149-174
181
Güvenir, agk. s. ı 10
.
182
Topuz, Hıfzı, Uluslararası İletişim, l.b. Eskişehir 1984, A.Ü. Yay, No:85. s.l-23
183
. Tokgöz, oya. Siyasal Haberleşme ve Kadın, l.b. Ankara 1979, AÜSBF Yay, No:429, s.4
1114
ÔZkök, Ertuğrul, ..lletişim KtJJ'aJll.Jan Açısından Kitlelerin Çözü.lOşO", l.b. ankara 1985, Tan Yayınlan. s.307
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- Medyaya açıklık,

katılma oranını arttırıcı

yönde etkilemektedir.

- Seçim propagandası çok az sayıda seçmenin görüşlerinde değişikliğe yol
- Seçim

kampanyalarını

katılmama eğilimi

çok az

değişmekte,

seçime

çok düşük düzeyde kalmaktadır.

4.3.4.1.4.3. TV'nin
Batılı

kişilerin görüşleri

dikkatle izleyen

açmaktadır.

Toplumsallaşmaya

toplum bilimcilere göre kitle

Etkisi

iletişim araçlarıyla

değişim,

toplumlarda etkili bir

toplumsal değişim sağlanabilir. Özellikle az gelişmiş ülkeler için kurtuluş reçeteleri olarak sunulan
bu

görüşe

göre, kitle

iletişim araçları,

toplumda

yapılması

istenen

değişikliklerde,

uygun araçlar

seçildiğinde ve diğer koşullar yerine getirildiğinde etkili olabilmektedirler. Özellikle televizyon
.aracılığı

ile gelişmiş ülkelerin

değerleri, olguları aktarılarak; onların

siyasal, ekonomik, toplumsal

ve kültürel yapantılanna özgü bilgiler vererek gelişmekte olan ülke insanının kendi gelenekleri
'.üzerinde

değişik yönden düşünmesini sağlayarak,

ülkede "değişik_ bir entellektüel iklim"_meydana

getirirler. Böyle bir ildim içerisinde, toplum, geleneksel yapısındaki kimi kurumlannı. atar~ .Yenilerini
1

geliştirir.

Bu yolla da insanlar

:!lişkiler kurulmasını sağlar.

1115

arasındaki ilişkileri kolaylaştırır
-

- -

ve toplumda daha etkin toplumsal
.

-

Bu toplumda toplumsal gelişme, m~ernJeşme, ulusal k~ma gibi

olguların yerleşme sürecini hızlandırır.

4.3.4.1.5. Ekonomik Etkisi

Televizyonun ekonomik etkileri bireyseldir. Bu etkiler, yayınların içeriğinden çok yayınların

izlenmesiyle ortaya çıkan etkilerdir. Ekonomik etkiler genel olarak olumlu·etkiler, olumsuz etkiler
clarak iki grupta toplanabilir. 186
Olumlu Ekonomik Etkiler: Televizyonun topluma olan olumlu etkileri, yayınların

içeri~

:ile izleyenin çeşitli gereksinmelerinin karşılanması ve daha önce bu gereksinmeleri için yapacağı
harcamaları,

çabalan

yapmaması şeklinde alınabilir.

Bu gereksinmelerin

başında eğitim, eğlence,

baber alına gereksinmeleri sayılabilir.
Olumsuz ekonomik etkiler: Televizyonun olumsuz ekonomik etkileri,
ıtoplumun

doğrudan

bu araçlardan yararlanmaları, izlemeleri için yapmak zorunda kaldıkları harcamalarla

Aziz, Aysel, Toplumsallaşma ve Kitle İletişim. l.b. Ankara. 1982, AÜBYYO Yay. No:2, s.52
Aziz. Aysel. "Televizyonun Türk Toplumuna Ekonomik Etkileri", TV'nin Türk Toplumuna Etkileri. l.b.
lstanbul 1977, Milliyet Yay. No: 18, s.139

185
:
186
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ıiJgilidir.

Bunlar;

alıcı satın

almak, elektrik ve pil

harcamaları, yıllık kullanım

vergileri olarak

:sayılabilir.

4~3.4.2. Ruhsal (Psikolojik) Etkileri

Televizyonun

kişinin

toplumsal

yaşamına

olan etkileri

yanında,

onun ruhsal durumuna
,'

Amerikalı araştırcamcı

·etkisinden de sözedilmelçtedir.
araştırmaya göre~

Gry Steiner'in yargının old~ğu bir

televizyq_n yayınlannın yüzde 49 izleyicide gevşeklik meydana getirdiği, yüzde

13 'ünde yorgunluk ve uyku getirdiği, yüzde 6'sını tembel ve mutsuz yaptığı anlaşılmıştır. 18Y
Televizyon
yer alan zor ve

yayınlannın kişinin

şiddet

içerikli

ruhsal durumuna etkisinin bir belirtisi de

programların kişiyi,

yayınlar arasında

özellik.le çocuk ve gençleri bu hareketleri

yapmaya yöneltmesi gibi psikolojik etkilerdir. 188

4.3.4.3. Bedensel (Biyôlojik) Etkileri
Televizyonun bedensel ya da biyolojik etkileri, özellik.le son
yaygınlaşması

;sağlığına·

ile ortaya

çıkmıştır_. Yapılan araştırmalarda

zaraf. -Verdiği~ göz
-

o~ yıldan

televizyonu~

ve gözlemlerde televizyonun

bozulması, mide bulantısı., baş dönmesi,
·- -~

beri

kişi

sara nöbetleri, sinir

-··-

bozuklukları gibi hastalıklara neden olduğu saptaruriıştır. Özellikle, sürekli izlemenin vücudun atıl

olarak hareketsiz bir durumda saatlerce

kalmasına,

bundan ötürü sindirim

bozukluklarına

neden

olabileceği açıktır. 189

118
"

Aziz, AvseL Elektronik Yavıncılıkta Temel İlkeler. s.95

ıını Gürel. lnci. "Televizyonun-İlkokul Çağındaki Çocuklar Üstündeki Etkileri". TV'nin Türk Toplumuna Etkileri.
l.b. İstanbul 1977. Milliyet Yay. No:18, s.227
Öngören. Mahmut Tali. Televizyon Kılanızu. l.b. İstanbul 1972. Milliyet Yay. No: 4. s.236.
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5. TÜRKİYE'DE TELEVİZYON
5.1.

Kuruluşu

ve Gelişmesi

Türkiye, halkına batıdan dört yıl sonra radyoyu tanıştırdığı halde televizyon konusunda aynı
başarıyı sağlayamamıştır.

Televizyonu,

gelişmiş

dışında,

ülkelerin

az

gelişmiş

ülkeler, hatta

komşularımız bile kurup geliştirdikleri halde, Türkiye birtakım ekonomik nedenlerle bu 'çağdaş
.

·enformasyon aracını transfer edememiştir.
Türkiye'nin engebeli bir arazi

yapısına

sahip

oluşu

televizyon

şebekesinin ku,iulmasını

etkileyen en önemli faktör olarak görülmüştür. Özellikle Doğu Anadolu'ya kurulacak vericilerin
yayınları , etrafındaki

Ana vericilerin

yüksek

dağlarla engelleneceği

yayın sahaları

için

geniş

bir radyolink

içinde kalan, fakat engebeler yüzünden

!bölgeler için küçük vericiler koymak gerekiyordu. Bu da büyük

hattına

yayından

yatırım

ihtiyaç

vardı.

yararlanamayan

demekti. Bu sebeple,

birinci beş Y,!Uık planda, bu konud~ki teşebbüse yer verilmemiştir. 190
Bunun

yanısıra teleyi.zyo~ alıcılarının

çok

pahalı oması

nedeniyle

halkımızın

büyük

çoğunluğunun televizyon alıcılarırn satın alma gücünden yoksun oluşu ancak belli bir zümrenin
..

:alıcıya

-

_sahip olma

~

imkanının bulunuşu, dolayısıyla varlıklı

kimselere tahsis edilebilen bir

yatının

otabileceğl dUŞüilcesi de bu-kilfai-in alınmasını etkileyen nedenlerdendir.191

Hükümetlerin bu konuyu gündemlerine
hükümetler

tarafından konuşulduğu anlamına

almaları,

gelmemelidir.

televizyonun Türkiye'de ilk defa
A.Slında

Türkiye'de televizyonla ilgili

iilk çalışmalar, 1948'de, İTÜ' de Prof. Dr. Mustafa Santur tarafindan başlatılmıştır. 192
Öğrencilerin ·)'ararlanacağı bir labaratuar oluşturmak,
yayınlarını

amacıyla başlatılan

denemek

öncülüğünü yapmıştır.

bu

çalışmalar,

Türkiye'de ilk televizyon

yayını

eğitsel amaçlarla televizyon

ülkemizdeki televizyon

yayınlarının

olarak bilinen, 9 Temmuz 1952'deki

görüntü aktarımı ile başlatılan bu hamle bazı kesintilerle 1.971 yılına kadar devam etmiştir. 193
İTÜ'nün televizyonla ilgili çalışmaları devam ederken, gerek toplumsal g~lişim ve
ıtaleplerle,

gerekse siyah beyazdan renkli televizyona geçmiş ülkelerin sanayicilerinin artık teknoloji

ve aletlerinin transferini
gündemine
1$1(/

Tokgö7~

gelmiştir.

sağlamak

Televizyon

için

yayınları

yoğun baskıların

ile ilgili ilk

Oya, age. s.68

nedeniyle bu konu tekrar

dış teşebbüs

ABD'den

gelmemiştir.

::: Tuğrul. Semih, Türkiye.de Televizyon ve Radyo Ol~ylan. Koz.a Yayınlan. İstanbul 1975. s.141
; - Şener. Erman. Televizyon Video. imge Yayıncılık. Istanbul 1984. s.20
93
Öngören. age. s.275
104

iktidarın

Güney

Dakota Senatörü Carl.E. Mundt, l955 'te, başkent Ankara'ya gönderdiği Amerikalı iş adamlan ile
bu işin kendileri tarafından yapılmasını istemiş, cazip teklifler . öne sürmüştür. Önerilerin ilgi
uyandırmadığını anlayışnca,

daha etkili bir grubu birkaç sene sonra. daha cazip koşullar ihtiva eden

ıniyet mektubuyla tekrar devreye sokmuş, bu uzmanlan, ankara hükümetini ikna etmesi için
zorlamıştır.

Bu

pazarlıklar

devam ederken 1960 ihtilalininin

ırafa kaldırılmasını gerektirmiştir.
Mayıs

27

olması,

bu

işin

geçici bir süre tekrar

194

1960'tan bir

yıl

sonra Almanlar, televizyon konusunda

görüşmek

üzere

Türkiye'ye gelmişlerdir. öngörüşmelerden sonra 1961 'de bazı elemanlar, televizyon konusunda
·eğitim ve gözlem yapmak amacıyla Federal Almanya'ya gönderilmiştir. 9 Nisan 1963'te Federal

almanya ile teknik

yardım anlaşması imzalanır.

Bu

anlaşmaya göre~

Ankara'da televizyon

eğitim

ımerkezi kurulacak, merkezde yapılacak kapalı devre yayınlanyla eleman yetiştirilecektir. 195
Aynı anlaşmaya

göre, teknik

yardım

ve malzeme Federal Almanya

gelen personelin masraflan,. Türkiy~ tarafından karşılan~c_aktır.
gerçekleşir,

1964'te kapalı devre yayınlar başlar. O günleri,

~eknik

,

196

tarafından, altyapı

ve

Bu teşebbüsler sırasıyla

yönetmen Fahrettin

Işık şöyle

anlatmaktadır: "Sağdan sold~ de~l~di~ ~atör cihazlarla, Basın Yayın Genel Müdürlüğü
binasında

ille kapalı devre yayınlanın başlattık. Bu arada Mithat Paşa Stüdyolarını da tamamlamaya
-

giriştik. 1966' da montaj işlemi 6liıi.- YüZ -kişilik personeli siilaVTa aldık. İlk çekirdek kadronun da
katılmasıyla altı aylık bir

cihazlarla Mithatpaşa

başlattık. 1967' de kapalı devre yayınlarını bu kez, profesyonel

Stüdyolarında yapacak durumda

artık. Başbakanlık

· · · antendi

kurs

idik.

Dışa açılmak için

Murakebe Kurulu ve protokol izledi. Gördükleri

gerekli olan bir verici
onları

tatmin

etmişti.

Bir verici getirip, bunu Dededoruk bölgesine monte ettik ve 31 Ocak 1968'de Ankara'ya ilk
televizyon yayınının yaptık. 197 Bunu Ağustos 1971 yılında, İstanbul'a Eylül 1971 'de Balıkesir,
Mayıs 1972' de Edime televizyon yayınlarının izleme olanağına kawşmuştur. 198

1976

yılı başında

televizyonun toplam gücü, 376 kw iken, 1980'de bu güç 1819 kw'a

çıkmıştır. İstasyon sayısı ise 42 'den 101 'e yükselmiştir. 1976'da bu istasyonlardan altısı ana verici,

,geri kalanı ise yardımcı verici olarak Türkiye'nin l/3'ünü, nüfus olarak da

yarısını

kapsamakta idi.

1980'de ise alan olarak 2/3'ü, 1982'den sonra da tamamı yayınlan izleme olanağma kawştu.
Tuğrul, age. s.146
.s Şener. age. s.23
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Aziz. age. s. 116
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Tablo ı 5. Türkiye'de Televizyon, Radyo ve Video Sayılan
Yıl

'

Siyah -Byaz TV

Renkli TV

Toplam TV

1980

343305

343305

1981

4565962

-

1982

4963990

-

4565962

4963990
~

--

1983

5542712

1984

5772341

1175741

6948582

1985

5832711

2325353

8158064

1986

5850489

3228124

9078613

1987

5857611

3661289

9518900

1988

5860793

4078904

9939697

Kaynak: DPT Türldye Sosyal Göstergeleri 1990 s.293

5542712

-

S.2. Türkiye'de Radyo Televizyon Rejimi
s.2.1. 1961 Anayasasına Göre
ı 960

haberleşme özgürlüğüne kısıtlamalar

getiren_davranışlara mani

olmak amacıyla basın, radyo.-televizyon gibi kitle habtneşme-afaçlanna

serliest çalıŞabilmeleri ve

ihtilaline neden olan,

korunabilmeleri için 1961
1961

Anayasasına çeşitli

Anayasasası ~

uHerkesin

benimsemiş, "Haberleşmenin gizliliği"ni

hükümler konmuştur.

haberleşme

özgürlüğüne

sahip

olduğu"

varsayımını

kabul etmiş ve bu gizliliğe ancak "Haklın kararı ile

müdahele" edilebileceğini öngönnüştür. 200 Aynca "Herkesin düşünce ve kanaat özgürlüğüne sahip
Olmasl"

ilkesi benimsenmiş ve kişilerin "düşünce ve kanaatlerini

SÖZ, yazı,

resim ile veya başka

yollarla tek başına ya da toplu olarak açıklamasını ve yaymasını" kabul etmiştir.ı<>ı
12 l. madde ile kitle
düzenlen~
Anayasası,

haberleşme araçlarından

radyo ve televizyonun yönetiminin kanunla

ve kuruluşlun özerk kamu tüzel kişiliği halinde örgütleneceğini belirlemiştir. 1961

radyo ve televizyon örgütlenmesi bakımından dört temel ilke getinniştir:

l) Radyo ve televizyon hizmetlerinin kamu kuruluşu şeklinde örgütlenmesi,
2) örgütün özerk ve tüzel kişiliğe sahip olması,

3) T arafsızJık esaslarına göre yayın yapması,
wo TC 1961 Anayasası, madde 17
TC ı 961 Anayasası, madde 20

201

106

4) Kültür ve eğitime yardımcı olması 20 :!

.

20 Eylül 1971 tarih ve 1488
değişiklikler yapmıştır.

sayılı

kanun 1961

Bu alandaki en önemli

özerkliğinin kaldırılması

ve

tarafsız olmasıyla

değişiklik,

Anayasasının

121. maddesinde

bazı

Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun

yetinilmesidir. Böylece, TRT Kurumu,

özerkliği

olmayan, fakat tarafsızlık esasına dayanan bir kamu tüzel kişisi durumuna dönüşmüştür. 203 Bu

değişiklikten sonr~ · 'T RT' nin

görev yetkilerinde,

yayın

esaslannda

teşkilatlanmasında

da yeni

düzenlemeler yapiİmıştır. 204

5.2.2.

198~ Anayasasııa
Göre
!

5.2.2.1. Genel Olarak

11.11.1983 tarihinde, 359

sayılı

Türk.iye Radyo Televizyon Kurumu Kanununun yerine

2954 sayılı yeni kanun yürürlüğe girmiştir. 2954 sayılı kanunun öncekinden en önemli farkı, TRT
Kurumu Kanunu . olmayıp, radyo-televizyon kanunu
birinci kısmında, amaç, kapsam,
kuruluş

tanımlar,

ise "Türkiye Radyo Televizyon Kururnu"na
altında

Bu nedenle kanunun

temel ilkeler ve yayın esaslan belirtildikten sonra yeni bir

olan "Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulu"

araçlarla, her ne isim

niteliğini taşımasıdır.

düzenlenmiş

aynlrnıştır.

(ikinci

kısım),

üçüncü

kısımda

Böylece kanun, her türlü teknik, usul ve

olursa olsun, elektromagnetik dalga yoluyla yurt içine ve yurt

dışına · ·

yapılan radyodifüzyon ve televizyon yayınları ile ilgili tüm esaslan düzen altına almak isterniştir.

205

5.2.2.2. Temel İlkeler
2954 sayılı Kanunun 4. maddesi, radyo ve televizyon is~ypnlannın kurulması, işletilmes~
yönetilmeleri ve yayınlarının düzenlenmesinde şu ilkelerin dikkate alınmasını öngörrnüştür.206
Radyo-televizyon üstündeki devlet tekeli, Türkiye Radyo T eleviZyon Kurumu tarafından
kullanılır. Ancak, bu kanunda belirtilen esaslara uygun yayın yapmak koşuluyla polis ve

meteoroloji teşkilatlarının devamlı ikaz ve duyuru amacıyla radyo istasyonu kurmaları, sürekli ve
kesintili radyo yayını yapmalanna Radyo ve Televizyon Kurulu izin verebilir.
Radyo ve televizyon

yayınlarının

dinleyici ve izleyiciye seçme

hakkı danıyacak şekilde,

birden fazla kanaldan ve bütn yurt sathına yapılması esastır.

202

203

Tokgöz., age. s. 75

İçeL Kayıhan, Kitle Haberleşme Hukuku. İÜBYYO Yayınlan No: 1. İkinci Bas~. İstanbul 1985, s.270
Ülkelerinde Radyo Televizyon Sistemleri. Ankara 1972. s.134
İçel, age. s.279

· :ııH Tokgöz, Oya, Türkiye ve Ortadoğu
205

.w6 İçel.

age. s280
107

-

Radyo ve televizyon

istasyonlarının kurulması, geliştirilmesi,

günlük

yayın

.saatleri ve

süreleri, yurtdışına yapılacak yayınlarla ilgili usul ve esaslar Milli Güvenlik Kurulunun görüşü
alınarak

Bakanlar Kurulu tarafindan kararlaştırılır.

Kamu kurum ve

kuruluşlarıyla

kişilerinin kapalı

gerçek ve özel hukuk tüzel

devre

televizyon sistemi kurmaları ve işletmeleri Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulu'nun iznine tabidir.
'
Yurt içine yapılan radyo ve televizyon yayınlan ile kapalı devre televizyon yayınlarının
kanunda gösterilen esaslara uy~nluğu, Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulu tarafından gözetilir,
'·

denetlenir ve değerlendirilir.

1

,
1

Tüm radyo ve televizydn yayınlan için frekans planlama ve tahsis ve tescil işlemleri 5 Nisan

.

1983 tarih ve 2813 sayılı Telsiz Kanununun hükümlerine tabidir.

5.3. Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununun 5. Maddesinde
Yer Alan Genel Yayın Esaslan
Anayasanın s~züne

"a.

bütünlüğünü,

ve ruhuna

bağlı

olmak, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez

milli egemenliği, cumhuriyeti, kamu düzenini, genel

asayiş~

kamu

yararını

korumak

ve kollamak.
b. Atatürk ilke ve inkılaplarını kökleştirmek, Türkiye Cumhuriyetinin çağdaş uygarlık
düzeyinin üstüne çıkmasını öngören milli hedeflere ulaşmayı gerçekleştirmek.
c. Devletin milli güvenlik siyasetinin, milli ve ekonomik menfaatlerinin gereklerine uymak.
d. Devletin bir kişi ve zümre tarafından yönetilmesini veya sosyal bir sınıfin diğer sosyal
sınıflar üzerinde egemenliğini sağlamak yahut devleti ve devlet otoritesini ortadan kaldırmak veya

dil, ırk, din ve mezhep aynmıru yaratmak yahut sair herhangi bir yolrum bu kavramlara ve
görüşlere dayanan bir devlet düzeni kurmak amacı güden rejim ve ideolojilerin propagandasına yer

vermemek.
e. Genel ahlakın gereklerini, milli gelenekleri ve manevi değerleri gözetmek.

f Türk milli eğitiminin temel görüş, amaç ve ilkelerine uymak.
g. Kolayca anlaşılabilir,

doğru,

temiz ve güzel bir Türkçe kullanmak,

h . Toplumun beden ve ruh sağlığına zarar verecek hususlara yer vermemek,
i.

Karamsarlık,

umutsuzluk,

kargaşa,

dehşet,

saldırganlık

uyandırmak ve telkin etmek amacına yönelik yayın yapmamak,

108

gibi olumsuz duygular

Kişilerin

j.
bağlı

özel

hayatlarına, şeref

ve haysiyetlerine

saygılı

olmak ve dürüstlük

anlayışına

kalmak,
k. Haberlerin

toplanması,

seçilmesi ve

yayınlanmasında tarafsızlık, doğruluk

ve çabukluk

ilkeleri ile çağdaş habercilik teknik ve metodlarına bağlı olmak,
I. Haberler ile yorumlan ayırmak ve yorumların

kaynaklarını açıklamak,

1

m. Kamuoyunun

sağlıklı

oluşabilmesi

ve serbestçe

için, kamuoyunu ilgilendirecek

konufarda yeterli yayın yapmak, tek yönlü, taraf ~tan yayın yapmamak ve bir siyasi partinin,
grubun, çıkar çevresinin, inanç veya düşühcenin menfaatlerine alet olmamak."
l
i

5.4. TRT'nin 1992 Genel Yayın Hedefleri
2954

sayılı

Kanun ve

Kalkınma Planlarında

belirlenen ilkeler ve görevler

doğrultusundaki

Genel Yayın Hedefleri her yıl olduğu gibi yeniden düzenlenerek açıklanmıştır .
a.

Eğitim programlarına ağırlık

Atatürk ilice ve

inkalıplanyla,

verilmesi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin

milli birlik ve beraberlik

sağlanabileceğinin vatandaşlarunıza anlatılması

b. Kültür zenginliklerimizin
edildiği,

şuuruyla

gelişiminin

ve de ciddi

ancak

çalışmalarla

ve bu gikrin yerleştirilmesine yardımcı olunması,

kaynaklarının araştırıldığı, tanıtıldığı, korunmasını teşvik

milli kiiltürümÜZÜil çağdaş kültür içerisindeki etkin yerinin belirtildiği radyo ve. televizyon

programlarının yapılması,

c. Türkçe'nin dil kurallarının öğretilerek dil birliğinin sağlanmasına yardımcı olunması,
ç. Türk milletinin temel
bulunulması,

ailenin

taşı

olan aileye ekonomik, sosyal ve kültürel yönden

eğitimine yardımcı olunması

ve bu

açılardan

katkıda

aileyi destekleyip güçlendirecek

yapımların yayınına öncelik verilmesi,

d. Yurt

dışındaki vatandaşların

toplumlara uyum

milli kültür

sağlamalarına, bulundukları

ülke

değerlerinden

kopmadan

şartlarını tanımalarına

bulundukları

ve ülkemizin

ülke ve

çıkarlarım

koruyabilecek şekilde eğitilmelerine yardımcı olunması,
e. Türkiye' nin
çabuk

duyurulması,

dış ilişkilerini,

Türkiye ve dünyadaki

gelişmelerin

kamuoyuna· doğru ve

öncelikle komşu ülkeler olmak üzere diğer ülkelerden yurt içinde ve

vatandaşlarımıza yönelik

dışındaki

radyo, televizyon vb. yayınların olumsuz etkilerinin gideıilmes~

f Banş Suyu ve Karadeniz Ekonomik İşbirliği Projeleri ile benzeri diğer projelerin yurt

içinde ve özellikle yurt dışında tanıtılması,

109

b~r

g. Nüfusumuzun önemli

kesimini

oluşturan

gençlerimize- yönelik

gençlerin ruh ve beden sağlıklarıyla ilgili sorunlarına çözüm getirecek~
boş z.amanlannı gerektiği

gibi

değerlendirmelerini sağlayacak,

onları

kötü

programların;

okumaya sevkedecek,

alışkanlıklar

edinmelerini

önleyecek, güzel sanatlara yönelmelerini teşvik edecek, spora gereken önemi vermelerini
sağlay3:cak

milli,

manevi

ve

kültürel

değerlerle

donatılmış

yetiştirilmelerini

olarak

:

ger~eştirilmeye yardımcı

olacak programlara ağırlık verilmesi,

ğ. Kadınıiı toplumdaki yerinin ve saygı görmesinin daha da artması için programlarda,
'

'

kadınlarımızın ertimleriyle, sağlıklarıyla, iş hayatlarıyla ve öteki meseleleriyle ilgili konulara

öncelik verilmesi~
1

h.

Eğitimin

temel meselelerini konu alan ve eğitimde başarıyı

tanıt.an yapımlara ağırlık

artırıcı çalışma

ve yöntemleri

verilmesi,

ı. Ôzell~e kalkınmada öncelikli yörelerde yaşayan vatandaşlara ve köylülere yönelik

programlarda nüfus ve aile planlamasıyla ilgili bilgilerin verilmesi,
i.

Ç~çi

ve köylülere yönelik programlarda

çağdaş tarım

tanıtılması,

yöntemlerinin

çevre

şartlan gözönünde tutularak yapılacak bilinçi uygulamaların ve sağlanacak yararların anlatılması,

aranır

j. Ekonomimizin dış rekabette etkin rol oynayabilmesi ve dünya pu.arlannda Wünlerimizin
- ··- - ·-- -hale gelmesi, kaynaklann etkin kullanımı konusunda programların yapılması ve

yayınlanması,

k. Verimi ve kaliteyi düşünned~

gelişme hızını

olumsuz yönde etkilemeyecek şekilde, her

konuda tasarruf bilincinin -yerleştirilmesi ve tüketcinin doğru karar vermesi için kalite ve standartlar
konusunda bilgi verilmesi.

1. Küçük sanayi ünitelerinin

çağdaşlaşması

ve

kurumlaşabilmesi

için,

ihtisaslaşma

konusunda bilgiler veren programlara yer verilmesi.
m. Ülkemizin 21. yüzyıla veya "Bilgi Toplumu Çağı"na hazırlanması için, dünyada ve

ülkemizde bilim ve teknoloji alanındaki yeniliklerin kamuoyuna zamanında duyurulması.
medeniyetinin .en önemli
yaygınlaştınlınası,

n.
yapısına

Tarım

niteliğinin

bilime

dayalı düşünce

ve

günümÜZ

davranış olduğu anlayışının

bilim ve teknolojinin her alanda kullanılmasının teşvik edilmesi,

toplumundan sanayi toplumuna

etkileri, olumlu yönde

geçişin,

toplumun sosyal, kültürel ve ekonomik

gelişmenin sağlanabileceği

konuda alınan tedbirler,

110

kamuyonunun

oluşturulması

ve bu

korunmasını teşvik

o. Tabii güzelliklerimizin ve tabii dengenin
katkıda bulunan eğitici, öğretici. ve tanıtıcı

eden iç ve

dış

turiimirnize

programlarla. sanayi artıklanmn meydana getirdiği çevre

kirlenmesi konusunda uyancı programların yayınlanmasına ağırlık verilmesi,
ö.

Ormanlarımızın

korunması,

genişletilmesi

ve orman köylOSünün

kalkındınlması

konusunda ekonomik ve teknik tedbirlerle ilgili programların yayınlanması,
TopluluğU'na

p. Avrupa

insanımıza düşen
yayınlanması,

görevler{ v..e uymamJ gereken
/'
ı
imkanları olduğu

eğitime ağırlık

önemli

çeşitli

alanlarda

şeyleri açıklayan programların yapılması

ve

t~dirde çocuk ve gençlik korolorarunın uygun bölge

da kurulması,

s. Radyo ve televizyon
ş.

ıçın

1

r. Stüdyo
radyolarında

girmemizin önemini belirten, bunun

programlarında

kalitenin daha da yükseltilebilmesi için hizmet içi

verilmesi, televizyonda yerli yapım oranının yükseltilmesi,

Düzenli haber ve program akışının sağlanabilmesi için, yur içinde ve yurt dışındaki

mer~ezlere

"TRT

büroları" açılması, buraların yetişm.iŞ

personel ve teknik

ihtiyaçlarının

karşılanması,

t. Yurtdışına

yönelik

bütün ülkeleri kapsayacak
doğu sınırına komşu

yayın

yayın

yapan TV-5'in

yayın alanının vatandaşlanmızın yoğun olduğu

şekilde yaygınlaştın1masının,

aynca televizyon

ülkelerden de seyredilebilmesi için gerekli

yayınlarının

Türkiye'nin

girişimlerin yapılması,

SECAM

aktarabilecek bir birimin eklenmesinin sağlanması,
u. Erzurum ve Diyarbakır TV stüdyolarının faaliyeti geçirilerek, prodüksiyon hizmetlerinde

kullanılması

ve mevcut programlara

GAP Radyosu

yayınlarının

dönüşümlü yayınlarla katılmasının sağlanması,

GAP-TV ve

ise bölgenin ekonomik, sosyal ve kültürel beklentilerine cevap verecek

tarzda daha da geliştirilmesi,
ü. TV-4 yayınlarının tamamen eğitim kanalı olarak geliştirilmesi, özellikle ortaöğretiın ve

yüksek

öğretime

yönelik örgün

eğitim yayınlarının

bu kanaltan

yapılması

için gereken tedbirlerin

alınması,

v. Erzurum Bölge Radyosu yayınlarının Türkiye'nin doğu sınırına komşu ülkelerden de net

bir şekilde dinlenilebilmesi için gerekli tedbirlerin alınması,
y. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun Türkçe ve bazı yabancı dillerdeki yayın sür~inin teknik

ve personel

şartlarının elverdiği

ölçüde

arttırılması;
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bu kapsamda Türkçe'nin Azeri lehçesindeki

yayınların yamsıra,

imkan ölçesinde Türkmen, Özbek, Tatar. Kazak ve Kırgız lehçelerinde de

yayınların yapılması,

z. (l)Türkiye'nin
yayınlanmn

başta kıyı

ve

sınır

bölgeleri olmak üzere her tarafindan televizyon

seyredilebilir, en az dört ayn radyo

yayınının

da dinlenebilir hale gelmesi ve

bazı

yörelerde radyo ve televizyon yayınlanru8 net alamayan dinleyici kesiminin tespit edilerek, bu
yörelerdeki vericilerin yardımcı vericilerle desteklenmesi veya güçlerinin arttırılması,
(2) Radyo 1 yayınlarının ses kalitesinin yükseltilmesi için FM vericilerinden verilmesi ve
..-

Diy~akır ile Erzurum Bölgelerinden başlamak il.zere bölgesel yayın süresi 20 saati bulan bölgesel

pro,1raınıann da FM vericilerinden yayınlanabilmesi amacıyla yeni vericiler kurulması,

(3) tık etapta~ Antalya, Pamukkale, izmir, Nevşehir ve Kaşadasl için yayın yapan R-5

(Turizm amaçh radyo)

yayın]arını diğer

turistik bölgelere de

yaygınlaştırılması

için gerekli

çabşmaların yapılmasıdır.

5.5. TRT Televizyonunun Amacı ve Yayın Düzeni

5.5.1. Ama~
a.

Çeşitli y~

çabuk haber vennek,

meslek,
eğitim

eğitim

ve kütür seviyesindeki seyircilere

doğru, tanµSız anlaşıhr,

ve kültürlerine katkıda bulunacak 'programlaf-uretinek, eğlence ve ····

müzik ihtiyaçlarını karşılamak, en yaygın şekliyle milli kültür büüinleşmeMe katloda bulunmak.
b. Türlciye'nin
ilişkileri

ve

diğer

ihracatın

ülkelerle öz.ellikle de Avrupa

geliştirilmesinde,

yeni .

Topluluğu

pazarların

ülkeleriyle olan ekonomik

bulunmasında,

karşılıklı

yatının

anlaşmalarında sağlanan işbirliği imkanlarını tanrtılmasına yardımcı olmak,

c. 2954 sayılı Kanunda yer alan "izleyiciye seçme hakkı tanıma" esası doğrultusunda birden
fazla kanalla televizyon yayını yaparak bütün kitlelere ulaşmak,
d. Özellikle sınır bölgelerinde yaşayan vatandaşlarımızı hedef alan ve ülkemiz aleyhine

düzenlenen yabancı yayınların etkisini silmeye yönelik inandırıcı,

öğretici

ve ilgi çekici programlar

yapmak,
e. Kanallar

arasında

hedef seyirci kitlelerini göz önünde bulundurarak yapım ve yayınlarını

buna göre düzenlemek,

f Televizyon yayınlarının ·yurdun her tarafına ulaştınlmasında ve mevcut yayınların

kalitesinin

arttırılmasında.

günümüzde

devamlı

· gerçekleştirmektir.
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1

gelişen

teknolojiye

uyum

sağlanasını

5.5.2. Yayın Düzeni
T elevziyon

yayınlarının

günlük

yayın

saat ve süreleri TRT Genel

Müdürlüğü tarafından

belirlenir.

5.5.2.1. Yurt içine yapılan televizyon yaymları
5.5.2.1.1. TV 1
TV-1'in

amacı,

Türkiye genelinde

bu

yayının

çeşitli yaş,

en

meslek

geniş

eğitim

seyirci kitlesini

kapsadığı,

göz_önünde tutularak,

ve kültür seviyesindeki seyirci

topluluğuna

bilgi ve

haber vermek en yaygın şekliyle milli kültür bütünleşmesine, eğitime ve kalkınmaya yardımcı
olmak,

eğlendirmek

TV-1

ve seyircilerin müzik ihtiyaçlarını karşılamaktır.

yayınlan eğitim ağırlıklı

programlan ile haberler ve reklamlardan

olmak üzere kültür, drama, müzik,

eğlence

ve spor

oluşur.

5.5.2.1.2. TV-2
TV-2'nin amacı, kültürel gelişmemizin sosyal ve ekonomik değişmelere ayak uydumıasını
sağlamak,

milli kültür ve

değerlerimizi geliştirmek

ve seyirci kitlelerine benimsetmek,

.çeşitli yaş,

meslek, eğitim ve kültür seviyesindeki vatandaşlarımızın her alanda_bilgilerini geliştirmek, kültür
seviyelerini yükseltmek, müzik, eğlence ve haber ihtiyaçlarını karşılamaktır.
TV-2 yayınl~ kültür ağırlıklı olmak üzere, eğiilm,
programları

ile haberler ve reklamlardan

drami,

müzik, eğlence ve spor

oluşur.

TV-2'nin yayın merkezi İstanbul Televizyonu' dur.

5.5.2.1.3 'J'\T-3
TV-3' ün amacı, genel seyirci kitlesinin kültür, drama ve müzik ihtiyaçlarını karşılamaktır.

5.5.2.1.4. 'J'\T-4
TV-4 'ün amacı, orta öğretim öğrencileri ile yüksek öğrenim öğrencilerinin örgün ve yaygın
eğitimlerine yardımcı olmaktır.•

TV-4 yayınları orta öğretim öğrencileri ile yüksek öğrenim öğrencilerine yönelik örgün ve
yaygın eğitim programları ile aynı amaca uygun müzik, drama ve belgesel programlardan ve

reklamlardan oluşur.

5.5.2. 1.5. Bölge Televizyonu

TV-4'ün yayın alam Türkiye'nin en az yüzde 70'ini kapsamına alıncaya kadar örgün eğitim prograrnlanna TV1'den devam edilecektir.
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~V'dir

Bölge televizyonu. GAP
sağlam

Anadolu Projesinin
ortamın

psikolojik

(GAP Televizyonu). GAP-TV'nin

amacı, Güneydoğu

bir temele oturtulabilmesi için bölgede gerekli olan sosyal, kültürel ve

oluşturulmasına,

eğitim,

bölgenin

kültür

ve

ekonomik

seviyesinin

yükseltilmesine yardımcı olmaktır.
GAP-TV
ihtiyaçlarına

yayın~an, Doğu

ve

Güneydoğu

Anadolu bölgelerinde

yaşayan vatandaşlarımızın

cevap veren ve bölge özelliklerine göre hazırlanan eğitim, kültür, darama, müzik,

.eğlence ve spor pro.ğramlan ile h8ıberler ve reklamlardan oluşur.
:

1

5.5.2.1.6. Telegün

1

Telegün yayınının amacı, ~amunun ihtiaç duyabileceği, günün gelişen haberler, spor, TV ve

' ekonomi ve para ile seyehat ve ne nerede gibi, konuların
Radyo programlan, hava durumu,
teletekstli televizyonlardan anında seyredilebilmesidir.

5.5.2.1.7. TV-5
TV-5'in

amacı yurtdışmda yaşayan vatandaşlarımızın,

bağlarının devamını sağlam~

devleti her alanda tanıtmak,

eğitim

Türkiye ve Türk kültürü ile
ve kültür seviyesini yükseltmek,

tdil, din, örf ve adetlerini, birlik ve beraberliklerini muhafaza etmel~rine yardımcı olmak; morallerini
_güçlendirip
ilişkilerini

çeşitli

konulardaki problemlerinin çözümüne

sürdürmek aynca

bulundukları ülkeleriıi

ışık

tutarak Türkiye Cumhuriyeti ile

kültürlerigni

tanıdarak,

uyum

sağlamalarını

kolaylaştırmaktır.

TV-5 yayınlan eğitim, kültür, drama, müzik, eğlence ve spor programlan ile haberler ve
.reklamlardan oluşur.

5.6. ÖZEL TELEVİZYONLAR
l 990'1ara kadar devlet tekelinde olan radyo ve televizyon sektörü

aynı yıl

içerisinde

!birdenbire özel televizyon olgusuyla tanıştı. Cumhurbaşkanı Turgut ÔzaJ'ın Amerika gezisinde
:yaptığı bir konuşmada "Dış memleketlerden bir kanal kiralayan Türkiye,ye yayın yapabilir"
şeklindeki

beyanatına

dayanarak yayına başlayan

Magic Box televizyonu

Türk özel

televizyonculuğuna öncülük etti .

.~o; Sa~ın. Ayşe, "özel TV Adım Adım". Cumhuriyet Gazetesi. İstanbul, 8 Şubat l990'dan aktaran Yrd. Doç. Dr.
Hülya Yengin. Ekranın Büyüsü. Der Yayınlan. İstanbul l 99-l. s.116
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5.6.1. Magic Box

Türkiye'nin bu ilk özel televizyonu daha
.gerekse yayıncılığın

altyapısını oluşturan

işin başlangıcında

PTT vb. kurumlarla

gerek bürokratik çevrelerle,

birtakım anlaşmazlıldara

girdi. Daha

:sonra çıkan sorun ise Magic Box'un vergilendirilmesi sorunu.ortaya çıktı. Bu sırada TRT ile Magic
Box

arasında

lhaklannda

da

,;

iyid~n

amansız

bir rekabet

başlamıştı.

Rekabet kendisini

iyiye gösterdi. Magic Box PTT'nin Link

hatlarını

maçların

kiralayarak

yayın

naklen

yayınlara başladı.

TRT' nin bu durumda yapabileceği hiçbirşey kalmıyordu.
v

Öte yandan özel televizyonculukla birlikte reklamcılık sektöründe de birtakım sorunlar
yaşanmaya başladı.

Magic

r

. Box'ın yayınları esnasında

başlaması

çok fazla reklam almaya

hem

1

TRT'nin işlerinin bu alanda kesat gittiğini hem de yeni düzenlemeler gerektiğini ortaya koyuyordu.
TRT'nin

yıllar

anlayışına yavaş yavaş
müsabakaları,

süren devlet
yenik
,

korumasındaki

düşmeye başlamıştı.

tekeli, Magic

Box'ın

Naklen verilen güzellik

popüler

yayıncılık

yarışmaları,

müzik

bol görüntülü haberler ve sansürsüz yayın TRT'nin tahtının çok çabuk sarsılmasına

neden oldu.
Körfez

Savaşı esnasında

ise TRT atak yapma imkanı buldu. CNN'in Körfezle ilgili olarak

yaptığı yayınları anında izleyicisine aktararak: bu

konuda en etkili haber venne yöntemini yakalamış

·bulunuyordu.
TRT döneminde devlet vehükümet
televizyonların

ortaya çıkması ve

çıkarları

lehine

sayılarının artmasından

oluşturulan yayın

sonra kanal sahiplerinin

ilkeleri, özel
çıkarları

lehine

çalışan

Magic

düzenlenmeye daha doğrusu kurulu düzen ihlal edilmeye başlandı.

Bir taraftan sansürsüz

yayın propagandasıyla

izleyicinin ilgisini toplamaya

Box televizyonu ilk sansürü de yine bir tartışma programında uyguladı. Dönemin İstanbul
·Büyükşehir

Belediye

beğenmeyerek

Başkanı

Nurettin Sözen'in

Kırmızı

Koltuk

programında

stüdyoyu terketmesi ile ilgili kaset televizyon yönetimi

sorulan sorulan

tarafından

kamuoyundan

saklandı.

5.6.2. Teleon

Özel televizyonculuğun yanında bu alanda kapitalist tekelleşmenin de ilk örneği olarak
çıkan T eleon televizyonu Magic Box gibi Cem Uzari ve ortağı Ahmet Özal' a aitti. Film ağırlıklı
yayın

yapan Teleon kısa bir süre sonra kapanmak zorunda kaldı.
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5.6.3. Show 1V
Bankacı

Erol Aksoy tarafından kurulan televizyon kanalı da popüler yayıncılık anlayışıyla

eğlence ve yabancı

film

$lıklı yayın yapmaya başladı.

1 Mart 1992 tarihinde 24 saat

yayın

yapmaya

,gelmesiyle birlikte bu alandaki rekabet iyiden iyiye

başlayan

Show TV'nin de gündeme ·

kızışmaya başladı.

Türkiye'de ekranlar sık

sık

I

ratingleri gösteren çizelge ve gnmklerle dolmaya başlamıştı. Ne var ki, bütün televizyonlar,
lkatılarak

yanşa

devlet televizyon olm.a ağırlıWnı yi*en TRT de dahil herkes kendini birinci ilan ediyordu.

~
1993 yıh Mart ayında deneme yayın~a başlayan Cine 5 Türkiye'nin ilk şifreli televizyon

S.6.4. Cine 5

,/

;

lkanalı

olma

çıkıyor

özelliğini taşıyor.

Yine

tekelleşmeye doğru atılan adımlardan

birisi olaraka karşımıza

çünkü aynı zamanda Show Tv'nin bir uzantısı durumunda.
5.6.5 Kanal D
Medya

kartelleşmesine

bir örnek .olarak verilebilecek Kanal D Milliyet Grubundan

yanı

.Aydın Doğan tarafindan yayına başlatıldı.

5.6.6. Kanal 6

Ahmet ôzaI tarafi.ndan, Cem Uzan'la yaşadığı anlaşmazlıktan sonra kuruldu. Türkiye'ye
yönelik yayınların İngiltere'den yapıldığı Kanal 6, aynı zamanda pazarlamacılık işlerine de girdi.
Aslında

bütün özel televizyon

kanalfannın yaptığı

televizyon

paz.arlamacılığı

zamanla 900'Iü

telefon hatlarıyla da birleşerek garip bir televizyonculuk anlayışının sergilenmesine neden oldu.
5.6.7. A1V

Sabah Grubu (Dinç Bilgin)

tarafından yayına başlatılan

ATV 12 Temmuz 1993

beri yayınlarına devam ediyor. Amerikan televizyonlarının program

akışını

yılından

temel alan ATV, daha

çok çalışanlanmn imajı üzerine kurgulanmış bir yayın akışına ve yayıncılık anlayışına sahip.

5.6.8. Türkiye'nin İlk Özel Televizyonlanmn Yayıncıbk Anlayıştan

Türkiye'nin bu ilk özel

televizyonları yıllarca

ve

kurulduğundan

beri devlet tekelinde

bulunan ve belki de bu nedenle çok çeşitli ve çekici olduğu söylenemeyecek TRT yayınCılığına bir
alternatif getirdi. Ne var ki bu alternatif yıllar süren baskıcı anlayışa bir tepki olarak oldukça serbest
(ama özgür değil), renkli ve şiddetli oldu.
Özel televizyonlar yayına başladıktan bir süre sonra sansürsüz yayıncılık ve şiddeti
·özendiren filmlerle

eleştiri

almaya başladı .

Eğlence programları

da

aynı şekilde

Türk aile düzenini

ve yapısını bozmakla suçlandı. RTÜK kurulana ve ortalama bir düzenlemeye sahip oluncaya kadar
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bu kanunsuz yayıncılık anlayışı bütün etkileriyle devam etti. İsimlerinden, çalışanlarına, habercilik
anlayışlarından, patronların yaşantılarına
eleştirilmeye

lbundan sonra da
taraflılık

kadar çok

geniş

bir yelpazede eleştirilen özel televizyonlar

devam etti. Bu defa ise konular daha çok siyasi platformdaki

vs. idi.

Çalışmamızın konusu açısından özel televizyonlara getirilen eleştiri ise halkı eğitecek

yeterince program

yapılmaması

oldu. Bunun nedeni tek geliri reklam olan

televizyonların

-

reklam

'

alabile~ekleri

program

sayısı

ve

yayın

saatini

arttırmak

için popüler bir

yarncılık anlayışı

geliştirmelerinde aranmalıdır. Daha renkli, gözalıcı, hareketli ve ''.istenileni" vermeye yönelik

·'

programlar elbetteki cazibe unsuru çok daha zor bulunabilecek

1

eğitim programlarına

tercih

1

edilecekti.
5.6.9. TGRT
Bütün

bunların yanında halkın

bu

eleştirileri

dikkate

alınarak hazırlanan yayınlar

da yok

değildi. Öze!l~k.!e. muhafazakar bir yayıncılık anlayışıyla ortaya çıkan TGRT başlangıçta oldukça

büyük

izl~Jlllle oranlarına

sahipti. Ancak bu yüksek izlenme

oranını

yaptığı yayıncılığın yanında

'

'

her gün bir araba verdiği akşam programlarına borçluydu. Bu programlar so.n a erdikten sQnra ise
.

.

yayıncılık anl~yışı

birdenbire

değişmeye

· · -· -müiik programian vs. ile geçirdiği bu
ıizlenme oranında büyüle

ve popülerleşmeye

değişimi

başladı.

izleyicilerine de

Seda

aktardı .

Sayanlı

Bu

Dakikalar,

çeşitli

değişim sonrasında

ise

bir düşüş yaşadı.

5.6.10. KANAL 7
Birçok çevrede "İslami Televizyon" olarak tarumlanan ilk kanal olan Kanal 7 özellikle
ent-ellektüel çevrelere verdiği

değer

ve yayınlarındaki bu seçkinci

anlayışla

dikkatleri çekiyor. Film

ve eğlence programlarına oranla kültür ve haber programlarına daha fazla ağırlık veriyor.
5.6. 11. STV ve MESAJ
Aslında ayn İslami cemaatlere ait oldukları bilinen

!hemen hemen

aynı .

Kültürel ve dini

yayınlara ağırlık

iki televizyonun da yayıncılık anlayışları
veren televizyonlar kendi cemaatlerine

hitabedecek biçimde yayın yapıyorlar.
5.6.12. Özel Televizyon Kanallan ve Yayın Tekeli
2954
yönetimi ve

sayılı

Kanunun 4. maddesi radyo ve televi.zyon

yayınlarının

istasyonlarının kurulması, işletilmesi,

düzenlenmesinde; Radyo Televizyon. üstündeki devlet tekelinin Türkiye

Radyo Televizyon Kurumu tarafından kullanılacağı belirtilmiş olmasına rağmen bu kural 1990'dan
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l 994

yılının

4.

ayına

kadar

ihl~l edilmiştir.

Bu zaman dilimi içinde, fiilen bu kanun

yokmuş

gibi

''!hareket edilmiştir. :?Oıı
Ülkemizde mahalli yayın yapan onlarca TV istasyonu sayılmazsa Türkiye'ye yönelik yayın
·yapan özel TV
ıuzak ,

sayısı beştir.

Bu

yayınlar

3984

sayılı

Kanun

çıkana

kadar her türlü denetimden

kural tanımaz şekilde yayınlarına devam etmişlerdir.

Bunun yanında uydu aracılığı ile· yapılan, 'televizyon yayınlan çanak antenler ve kablolu
.
.
'
yayınlarla rahatlıkla izlenebilmekteri. Milletleraraşı Hukuk bu yayınların vatandaşlar tarafından
'

ferde izlenebilmesi hususunda hiçbir engel

1

çıkanl~ayacağını Jwu1 etmiştir. 209
j

1

Radoy Televizyon Yüksek Kurulu
teknolojisindeki yenilikler, ifade ve

dünyamızdaki demokratikleşme

iletişim özgürlüğündeki gelişmeler

hareketleri,

nedeniyle 1990

iletişim
Aralık

ayında yayınladığı bir raporda yayın tekelinin kaldırılmasını şu nedenlerle istemiştir. 210
'~Radyo
çoğulculuğu

ve televizyon bakımından dünyada ifade ve iletişim hürriyeti konusundaki gelişmeyi

kabul etmek gerekir. Bu husus Avrupa Konseyinin ve Avrupa uygar toplumunun bir

parçasını oluştunnuş bulunmamızın kaçınılmaz sonucudur.

Aynca teknolojik gelişme de bu doğrultuda adımlar atılmasını gerektinnektedir. O halde
·bizim de,
alanında

Avrupa'nın

birçok ülkesinde yer alan

oluşuma

uygun biçimde, radyo ve televizyon

ikili sistemi kabul etmemiz gerekmektedir. Bu çerçevede radyo ve televizyon konusunda

·dikkate almamız zorunlu görülen temel politikamızı

şöyle

özetlememiz mümkündür:

a. Devlet Radyo ve Televizyon Kurumu daha da güçlendirilmek suretiyle tarafsız ve özerk
lbir kamu hizmeti teşkilatı olarak varlığını sürdürmeli ve hukuki yapısında özerkliğin gerektirdiği bir
kısım düzeltmeler yapılmalıdır. Özellikle mali yönden gerekli kaynaklar tahsis edilmeli ve hizmetin

idaresinde rasyonelliği sağlayıcı yetkiler tesis edilmelidir.
b. Özel radyo ve televizyon izin verilebilmeli ve yayınların yüksek menfaatlerine uygun
şekilde yapılabilmesini sağlamak

üzere ayrıntılı bir hukuki yapı ve düzenleme oluşturulacaktır."

Radyo Televizyon Yüksek Kumlu'nun bu raporu ikili sistemi tavsiye etmekte, yayın
tekelinin kaldırılmasını istemiştir.

~(ıs İçel. age. s.279
::o9 RTYK Özel Televizyon ve Radyo Uygulamasına ilişkin Görüş ve önlemleri Kapsayan Rayor
~ı n RTYK. agk. s.2
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13.4.1994 tarih ve 3984

sayılı

Radyo ve

Televizyonların Kuruluş

ve

Yayınlan Hakkındaki

Kanun, yayın tekelini· kaldırarak, özel televizyonları ve yayınlarını yasallaştırmıştır. Bj yöneyle bu
!kanun, Radyo-Televizyon teJcelini kaldırmıştır.
açısından,

Devlet

edilmediğinden,

Türkiye'deki

özel

televizyonların gelişigüzel

ve bazen de bilgisizce

yayınlan

kontrol

ülkemiz aleyhine olabilmekteydi. Bu kapun, ilgililerin de ifade ettiği gibi,

iletişim yapısını

tam

manasıyla

örgütleyip kontrol edebilecek nitelikte olmasa bile,

dağınıklığı gidermesi ve bu işin gündeme gelmesini sağlafu~sı bakımın~ önemlidir. Bu kanunla,
özel televizyonlar, TRT, şahıslar ve devlet korunmuş olmaktadır. Il-anun incelendiğinde, bazı
aksaklıklar

da görülmektedir.

Bu kanun, özel televizyonlar için

çıkarılmış,

fakat

bazı

hükümleri TRT'yi

bağlamıştır.

Örneğin, bazı personelin çalışması hakkındaki hükmün TRT'yi de ilgilendirip ilgilendirmediği
lbasında

tartışmalara

neden oldu. TRT yetkililerince, bu . kanunun TRT personelini
.
ilgilendirmediğin~ 2954 sayılı TRT Kanunun kaldırılmadığı ve TRT personelinin bu kanuna tabi
.

önemli

-olduğu beyan edildi.

3984 sayılı kanunun 4. maddesinde, yayın ilkeleri kamu hizmeti anlayışı içinde
- ·- -düzenlenmiştir.
bağımsızlığına,

Bu maddede,

bütün

televizyonlar

devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez

değerlerine saygılı.

Türkiye

Cumhuriyeti'nin

bütünlüğü,

varlık

ve

toplumun milli ve manevi

genel ahlak, toplum huzuru ve Türk aile yapısına uygun, insanların ırk, cinsiyet,

sosyal

sınıf

şiddet,

terör ve etnik

veya dini

inançları dolayısıyla
ayrımcılığa

şekilde kınanmaması

hiçbir

ilkesine uygun, toplumu

sevkeden ve toplumda nefret duygulan

oluşturacak yayınlara

imkan verilmemesi ilkesine uygun yayın yapma sınırlılıkları getirilmiştir. Aynca kişi hak ve
lhürriyetlerine ve yasalara saygılı olunması, Türk Milli Eğitiminin genel amaçlarına, temel ilkelerine
ve milli kültürün

geliştirilmesine

ve

çocukların çeşitli

!karan olmadan kimsenin suçlu ilan edilmemesi,
saygılı olunması

ilkesine

bağlı kalınmasi

kişi

ve daha

olaylardan,

ya da

gelişmelerden korunması, yargı

kuruluşların

detayları yayın

cevap ve tekzip

ilkesi haline

haklarına

dönüşmüş

ve özel

TV'lerin yayınlarını sınırlamıştır.
3984
amacıyla,

sayılı

kanunun 5. maddesinde, Radyo ve televizyon faaliyetlerini düzenlemek

özerk ve tarafıszı bir kamu tüzelkişiliği niteliğinde Radyo ve Televizyon Üst Kurulu

kurulmuştur .. Üst kurul, beşi iktidar partisi veya partilerinin, ödrdü muhalefet •partilerinin
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göstereceği

adaylar arasından TBMM tarafindan seçilen 9 üyeden oluşur. Üst Kurulun görev süresi

;altı yıldır.

Üst Kurula verilen görevler, frekans planlaması yapmak, yayın izni ve lisans vermek, kanal
~

ve frekans bandl an tahsis etmek, verici tesisleri kurma ve

işletme

iznini 2813

uluslararası kuruluşlarda

Kanunu' na uygun olarak vermek ve denetlemek,

sayılı

Telsiz

temsil görevini yerine

getirmek ve belirlenen belgelere usulüne göre imza koymak, Radyo ve Televizyon konusunda ilgili
kurum ve kuruluşlarla preyodik istişarerelerde bulunarak, kamuoyu
sınır

kanun ve Avrupa

ötesi televizyon

sözleşmesi

eğilimlerini değerlendirmek,

/
bu /

ilkelerine uygun biçimde çalışma ve faaliyetleri

ile ilgili yönetmelik ve diğer düzenlemeleri hazırlamak gibi görevlerinden bazılarını izah edebiliriz.
Üst Kurulun gelirleri, TRT ve tüm özel radyo televizyon kuruluşlarınca elde edilen brüt
reklam gelirlerinden kesilecek yüzde 5 pay ile bu kanun

gereğince alınan yayın

izni ve lisans

ücretleri ile gerektiğinde TBMM bütçesinin.tranfer tertibinde yer alan ödenekten oluşur.
· ·-·

••

- ·f ~-

3984 sayılı kanunun .14. _maddesi hü~etin Üst Kurul ile ilişkilerinin, Başbakan tarafından
yürüeceği

karar altına alınmıştır .
-·

.

Aynı

'

kanunun 19. maddesi, reklamları sınırlama altına almıştır. Bu
.

madde ile halkın ko~asına ve televizyo~!arın yayınlarına adalet getirilmeye
ve tütün ürünleri reklamı yasak1anmıştır.-···-_- ---··3984
saklı

olmak

sayılı

kanunun 25. maddesi,

kaydıyla, yayınlar

yayınların

men edilmesi

önceden denetlenemez ve

hakkında

çalışılmıştır.

olup,

Alkol

yargı kararları

durdurulam~ kararıyla yayınlarda

özerklik kazandırılmış, fakat bu özerklik, milli güvenlik açısından

Başbakan

veya görevlendireceği

bakanın yayım durdurabileceği hÜkmüyle sınırlandırılmıştır. Bizce de bu karar yerindedir. Bu

madde

bazı

bildirileri

yayınlama yükümlülüğü getirmiştir.

hükürnetin, milli güvenlik, kamu düzeni, genel
bahsettiğim
alınmıştır.

kararlar aleyhine iptal için

sağlık

Bu bildiriler ise,

cumhurbaşkanı

ve ahlak gerekleriyle ilgilidir.

doğrudan Danıştay'a

dava

açılabileceği

veya

Yukarıda

de karar

altına

Bu karar da özel televizyonları koruma işlevi görmektedir.

Aynı

kanunun 27. maddesi de seçimlerde siyasi parti yayınlarının düzenlenmesi ve kontrol

altına alınması amacıyla çıkarılmıştır.

Yüksek Seçim Kurulu'na tabi

olunmasını gerektiriyor.

Kanunun 29. maddesi, Özel Radyo ve Televizyon Kuruluşlarının kuruluş ve hisse
oranl311na da belirli bir

sınırlama getirmiştir:

kuruluşları,

vakıflar,

kooperatifler,

"Siyasi partiler, dernekler, sendikalar, meslek

mahalli idareler ile bu idarelerce kurulan veya bu idarelerin
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/

ortak olduklan

şirketler. iş ortaklıkları,

birlikler ile üretim,

yatının,

ihracat, ithalat, pazarlama ve

finansal kurum ve kuruluşları özel radyo ve televizyon kuruluşu kuramaz ve bunlara ortak
,.

olamazlar" diyerek bu konuda mantıkh bir sınırlama getirmiştir.
Madde 30'da ise, özel radyo ve televizyon

..

kuruluşlarının uyması

gerekli asgari idari, mali

ve teknik şartlan ile yayın alanı, yayın saat ve süreleriyle ilgili esasların Radyo V,e Televizyon Üst

Kurulu tarafından tespit edileceği hükmü verilmiştir.
•

1

31 . Maddede özel radyo ve televizyonlara belli oranlarda eğitim. kültür, Türk halk, ve Türk

.

/

sanat mtiziği programlan yapma ve yayınlama zorunluluğu getirilmiştir.

1
1
1

32. Maddede, seçim döneminde yapılamayacak yayınlar belirlenerek, yapılabilecek
yayınların

süreleri tespit edilmiştir.

33., 34. ve 35. maddeler, müeyyidelerle ilgili hükümlerden bahsetmektedir.
------·

33. Maddede, üyanda bulunma,

yayını

durdurma ve

yayın

iznini iptal etme ile

ilğili

~üküınler bulunmakiaôır:

34. Maddede ise cezalandırma ve müsadere ile hükümler yeralınaktadır.
-·- ··--- · : 3984 Sayllık:inüiiun 38. maddesi, radyo ve televizyon lrunıluşlannın haber birimlerinde
çalışanlarla

ilgili hükümleri içermektedir: Radyo ve televizyon

ibirimlerinde

çalışanlar

5953

Münasebetlerin Tanzimi

kuruluşlarının

sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla,

Hakkında

kanuna tabidir. Bu birimlerde

haberlerle ilgili

Çalıştıranlar Arasındaki
çalıştınlacak basın kartlı ·. ·

Personelin asgari sayısını Üst Kurul belirler. Kanunun bu hükmü yoruma açık yazılmıştır. Bu kanun
maddesi kamuoyunda bu maddeye TRT
neden

olmuştur.

çalışanlan

tabi midir,

değil

TRT yetkilileri bu kanunun TRT personelini ilgilendirmediğini beyan

Fakat TRT personeli bu maddeden yararlanmak istemektedir. Bu konuda
başlığı tartışmanın

haberin

sorulmasına

midir sorusunun

hangi zeminde

geliştiğine işaret

basında

etmektedir. Haberin

etmişlerdir.

yer alan bir

girişinde

TRT

haber biriminde çalışanların statüsü hakkında~
"Yeni Radyo ve Televizyon
basın çalışanı

göre, TRT haber birimlerindeki devlet

menıurlan,

olacak. Yeni yasa apar topar yasası oldu" şeklinde bir yorum yapılmıştır.

Kanun koyucunun
yorumu

Yasası' na

yapılmıştır.

farkında olmadan

Aynca bu kanunda

TRT'nin ilgili personelini de 5953' dahil

tartışmalara
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yol açabilecek

diğer

etmiş olduğu

konuda, suç

teşkil

eden

yayınların yapılması

hükmü, ceza

durumunda, radyo-televizyon kuruluşu sahiplerinin de cezalandırılacağı

hukukçularına

göre "saçma" olarak

radyo yayınınından sorumlu olan müdürün

nitelendirilmiştir. Sorumluluğun,

olması gerektiği

televizyon-

belirtilmektedir.

Bu kanun teklif halinde iken, teklifte kamu ve özel radyo televizyon faaliyetlerini
·düzenlemek amacıyfa oluşturulmak istenen "Radyo Televizon Üst Kurulu" ülkemizdeki iletişim
I

.

uzmanları tarafından eleştirilmiştir. Oluşturulması

ve yetkilerinin sınırlılığı dolayısıyla fazla etkili
.
2 11
olamayacağını iddia eden bu kişiler alternatif kurum ve işleyişi bir kitap halinde yayınlamışlardır.
:

;

1

/

1

Topuz, Hıfzı-öngören. Mahmut Tali-Aziz. Aysel-Önen. Mesut, Yarının Radyo ve Televizyon Düz.eni. İLAD.
1'üses İlad Ortak Yayını, İstanbul 1990.
·

2 11
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5.7. TRT'de Yayınlanan Program Türlerine Göre Hedefler Ve ilkeler
5.7.1. Örgün Eğitim Programları
5.7.1. J. Hedefler

1) Öğrencilerin, Atatürk ilke ve inkılaplarına. anayasada ifadesini bulan Atatürk
milliyetçiliğine bağlı,

lkoruyan ve
haklarına

ve

Türk Milletinin milli, ahlaki, insani .3/e manevi kültür

geliştiren,

ailesini,

vatanını

değerlerini

ve milletini seven ve daima yüceltmeye

Anayasanın başlangıcındaki

benimseyen

çalışan,

insan

temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir

hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti' ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen vatandaşlar
olarak yetişmelerine,
2) Öğrencilerin beden, zihin, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı bir şekilde
,gelişmiş

bir

kişiliğe,

hür ve bilime

dayalı düşünme

gücüne,

geniş

bir dünya

görüşüne

sahip,

ıtopluma karşı sorumluluk duyan, yapicı ve verimli kişiler olarak yetişmelerine,

3) Öğrencilerin ilgi ve kaabitiyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri, davranışlar
.kazandınnak suretiyle hayata hazırlanmalarına,

4) Türk Milli. Eğitimi'nin

çeşitli

öğrenim

kademelerinde

gören

öğrencilerin eğitimlerinin

desteklenmesine yardımcı olunacaktır.
5.7.1.2. İlkeler
1) Milli
Bakanlığı

Eğitim

Temel Kanunu ve Kurum'un

ile birlikte ilk ve orta dereceli

okulların

yayın esasları

ve ana

çerçevesinde, Milli

sınıflarının programlarını

Eğitim

destekleyecek

örgün eğitim programlan düzenlenecektir.

2) Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu'nun yayın esaslan ve teknik
olmak

şartıyla,

sürekli,

yaygın

ve merkezi

açık öğretim

standartlarına uygun

yapmaya kanunla yetkili

kılınan

Öğretim Kuruluşlarınca hazırlanan programlar radyo ve televizyondan yayınlanacaktır.
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Yüksek

', 5. 7.2. Yaygan Eğitim Programlan

5.7.2.1. Genel Seyirci Kitlesine Yönelik Programlar
'

5.7.2.1.1. Hedefler
'

1

a) Toplum fertlerinin Anayasada ifadesini bulan ~tatürkçü düş'ünceye bağ~ Türk milletinin
/

milli ve manevi kültür
çalışan hukuk

değerlerini

1

benimseyen, aile, vatan ve milletini seven ve daima yüceltmeye

devleti ilkelerine bağlı kişiler olarak yetişmelerine,

b) Toplum fertleri
hoşgörü bağlannın

arasındaki karşılıklı saygı, fedakarlık., dayanışma

güçlendirilmesine, il ve

davranış

ve

yardımlaşma

bozul<luklan ile kültürel

ile

yabancılaşma

konusunda halka bilgi verilmesine,
c) İnsanlann günlük yaşayışlannda karşılaştıkları, toplumu da ilgilendiren sosyal ve kültürel
meselelere çözOrn yollan bulmasına üretim ve verimlilik konularında teşvik edilmesine,
· - - ···

-..· -·-·... . ç) Halkın sağlık, temizlik ve zararh alışkanlıklar konusunda uyanhnasına.
d) Ülkemizde gelişen ekonomik olaylar karşısında vatandaşlara bilgi verilmesine,

tasarruflarının değerlendirilmesi

e)

Trafiğin

ve alış-veriş konusunda tüketicinin korunmasına,

düzenlenebilmesi ve ku.alann en aza indirilmesi için, topyekün

alınacak

tedbirlerin açıklanmasına; vatandaşların ve yetkililerin bu konuda uyanhnasına,
f) İnsanımızın, modem bilim ve teknoloji sayesinde sürekli deiişen dünya şartları ve
gelişmeleri
getireceği

konusunda uyarılmasına, tanın toplumundan sanayi toplumunna geçişin meydana
sosyal ve ekonomik

değişikliklerin açıklanmasına, çeşitli

konular ve olaylar

hak.kında

bütünleyici bilgilere sahip olmalarına,

g) Meslek sahibi olmayanlara, devletin istihdam

politikası doğrultusunda,

mesleki bilgi ve

becerilerin kazandırılmasına,
h)

Vatandaşlann

çevre (toprak, hava ve su

çevrelerini (tabii, tarihi, sosyal, estetik ve kültürel
yaygınJaştınlrnasına
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kirliliği

değerleri)

konusunda bilgili

koruma

kılınmasına;

şuurunun oluşturulmasına,

ı)

Toplumun kazalarda, tabii

dı,ırumlarda

karşılaşacakları

afetlerde

veya seferberlik ve

konularında

tehlikeler ile

savaş

önceden

halleri gibi

alınması

olağanüstü

gereken tedbirler

!konusunda uyarılmasına, öyle bir durumla karşılaştıklarında kendilerine ve çevrelerine yardımcı
olmada faydalanacak.lan hizmet ve tekniklerin

tanıtıJmasına.

i) Korunmaya muhtaç çocuklar ve özürlüler

hakkında yaygın

olan

aşın acıma

duygusu ile

olumsuz düşüncelerin giderilmesine bunlara karŞı sadece ~konomik yönden değil, onların
t

'

duygularını, düşüncelerini anlayarak ve yaşama biçimlerini ~ıyarak manevi yönden de destek

sağlayıcı bir ortamın sağlanmasına;

aynca, özürlül:rin ve

hü~mlülerin
birçok iş ve mesleklerde
i

başarılı, faydalı, üretken kişiler olabilecekleri fikrinin benimsetilmesine.

j) Turizmin, ekonomik, · sosyal., kültürel ve siyasi önemi ile bölgeler
dengesini kurarak, birlik ve

beraberliği

tesis etmede önemli rolü

olduğu

arasındaki

konusunda

gelir

halkın

aydınlatılmasına,

- i

k)

Yabancıların

olması yanında~

ülkemizi ziyaretleri

gerek yolculuk ve

sırasında

konuk.lamaları,

gezip gördükleri yerlerin temiz ve

gerekse

yaptıklarJ, alışveriş esnasında

bakımlı

güvenilir

bir ortamın yaratılmasına yardımcı olunacaktır.
5.7.2.1.2. İlkeler
a) Programlarda, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez
lbütünüğünü,

milli duygulan, Atatürk

inkılaplarına bağlılığı zayıflatıcı,

bölücü, yokedici nitelikteki

her türlü harekete, düşünce ve ideolojiye, bozguncu ve bölücü eylemlere karşı hiçbir tereddüte yer
vermeyecek surette açık ve kesin bir tavır ve tutum içerisinde olunacaktır.
b) Atatürkçülük ile ilgili konular, milli bayramlar, özel gün ve
boyunca uygun

şekilde

haftaların yanısıra,

bütün yıl

ve dengeli olarak dağıtılacaktır.

c) Programlarda, israfı önleyici, tasarrufa özendirici ve muhtaçlara yardıma teşvik edici
mesajların dinleyici ve seyirciye ulaştırılmasına öncelik verilecektir.

ç) Programlarda, suça karşı bir mücadelede başarının ve suçun önlenmesinin, halkın devlet
kuvvetlerine yardımı ile mümkün
suçlarında

olabileceği düşüncesi

vurgulanacak, bu hususa özellikle terörizm

önem verilecektir.

d) İnsanlarımızın bilgili olması ve problemlerini bilgiyle çözmesi teşvik edilecektir.
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e) Konular, televizyonda daha ç.ok görüntülerle

anlatılacak ,

kompitür, grafik ve efektlerin

Jt.ullarnlması sağ]anacakttr

f) HaJkın ve uzman

kişilerin

programlara aktif olarak katılımı

sağlanacaktır.

5.7 .2.2. Özel Seyirci Kitlelerine Yönelik Programlar
5.7.2.2.1. Çocuklara Yönelik Programlar
5.7.2.2.l.1. Hedefler

1. Çocuğun, Atatürk ilke ve inkılaplarının temel unsurlarını kavramasına,
2. Çocuğun, dil yeteneğinin gelişmesine, Türkçeyi doğru ve güzel
3.

Çocuğun,

yurdunu, milletini ve tarihini

vatandaşlık şuuru kazanmasın~

yurt, millet ve bayarka sevgisi ile

milli kültür değerlerimizi benimsemesine,

4. Çocuğa aile ve toplum içinde yeri ve
çevresine olan güvenin

tanımasına;

kullanmasına,

değeri olduğu şuurunun

pekiştirilmesine, sağlıklı

-ana.

baba,

verilmesine, kendisine ve

kardeş, yakın

akraba ve çevre

ilişkilerinin kavratılmasına,
-

5. YaşWara sevgi ve saygının bir vazife-olduğunun benimsetilmesine,
6.

Çocuğun, yanlış

beslenme

alışkanlıklarından kurtulması, sağlığını koruması, temizliğe

dikkat edilmesi, kaza ve tehlikelerden korunabilmesi yolunda bilgiler kazanmasına,
7. Çocuğun kişilik ve ahlak gelişimi konusunda eğitilmesine,
8.

Çocuğa tasarmf alışkanlığının kazandınlmasına,

9.

Çocuğun

kazanmasına,

zihinsel, duygusal, bedensel yönden yeni kavramlar ve

bilgi edinme

kaynakları

ve

yolları

konusunda

ayıdınlatılmasına

ve

davranışlar

çağdaş

dünyaya

uyum sağlamasına,
10. Sporun, çocuk gelişimindeki yerinin ve öneminin belirtilmesine,
11. Çocuğun boş zamanlarını faydalı ve verimli bir biçimde değerlendirmesine,
12)

Çocuğun ,

tarihi ve tabii çevre ile kültür

varlıklarını

sevmesine ve

duygusu aşılanmasına,
13. Çocukta okul, kütüphane ve kitap sevgisinin geliştirilmesine,
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çocuğu

koruma

14. Çocuğun güzel sanatİara-yö~lendirilmesine ve müzik zevkinm gelıştırilmesıne,
15. Yurt dışından kesin dönüş yapan işçi çocuklarının ülkemiz şartlarına uyumlarının
lKolaylaştınlmasına,

16. Çocukta bilimsel düşünme yeteneğinin geliştirilmesine, yardımcı olunacaktır.

5.7.2.2.1.2. İlkeler
l . Programlarda, konu, zamanlama,

süresi,

öğrenme

seviyesi ve

diğer gelişim

sunuş ve

biçim

bakımından çocuğun yaşı,

dikkat

özellikle gözönünde bulundurulacak, dramatize

bölümlere ağırlık verilecektir.
2.

Çocuğun

bırakabilecek,

ruh

sağlığını

bozacak ve

kişilik

gelişimi

üzerinde olumsuz etkilere

sebepsiz korkular ve çelişkili duygular yaratabilecek anlatımlara, çocuğu şiddete

özendiren, şiddeti temsil eden kişileri kahraman gibi gösteren yapımlara yer verilmeyecektir.
3. Çocuğu karamsarlığa, pasifliğe, bencilliğe ve çıkarcılığa yöneltecek -h er türlü imajdan
kaçınılacaktır.

4. Çizgi filmlerin seçiminde çocukların terbiyesi ye zihinsel gelişmesindeki olumlu rolü
- - -- - .
··· - -- . -__.

~

dikkate alınacaktır.

S. Oyunun ve oyuncağın, çocuğun kişilik ve beceri yeteneklerinin gelişmesinde önemli rolü
olduğu

gözönünde tutulacak, programlarda bu unsurlardan faydalınalacaktır.
6. Çocuk programlarında, toplumumumuzun ortak öze~ikleri, davranış biçimleri, dini

inançları, gelenekleri ve değer yargılan gözönünde bulundurulac~ yabancılaşmalarına sebep

olacak programlardan kaçınılacaktır. Aynı ilke çocuklar için alınacak yabancı dizilerin seçiminde
de gözetilecektir.
7. Programlarda kullanılan kliplerin seçiminde ayn bir özen gösterilecek şiddet.
müstehcenlik,

uyuşturucu,

saldırganlık,

vahşet,

verilmeyecektir.
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dehşet

ve

fetişizm

vb.

unsurlara yer

5.7.l.2.2.Gençlere Yönelik Programlar

5.7.2.2.2. t. Hedefler
Gençliğin,

1.

kökleştirilmesine,

Atatürk ilke . ve

inkılaplarına.

Atatürk

milliyetçiliğine

bağlılığının

Türkiye'ye ve menfaatlerine yönelik tehditler konusunda bilgili kılınmasına,

I

2. (hmçlerin, cumhuriyete, insan hak ve hürriyetlerine

say~

Anayasa ve demokrasi

l

esaslarını ~~an bir kit'e olarak yetiştirilmelerine,
.!

'

3. Gençlerin tarih
menfaatlerinin üstünde

şuuruna

sahip, milli ve manevi

değerlere bağlı,

Jıan
birer vatandaş olarak yetiştirilmelerine,
'

milli menfaatleri kendi

4. Yaşlılara sevgi ve saygının bir vazife olduğunun benimsetilmesine,

5. Gençlerin, millet

egemenliği,

hukukun

üstünlüğü

ve insan

haklarına saygıya

dayanan

çoğulcu demokratik rejimin üstünlükleri ile antidemokratik düşünce, akım ve ideolojiletjn 7.8!'&.rhu:!..__ .

konusunda eAitilmelerine, ülkenin ana meselelerine sorumluluk

içinde, devlet düzeni ve ..

kanunlar

doğrultusunda yaklaşmalarına,

gereğini

benimsemelerine, gençlerde vatan. millet ve bayrak 11evgisinin birlik ve beraberlik -

duygularının

ile devletin

bağımsızlığının korunması

. --

güçlendirilmesine,

6. Gençlere
engelleyici

ülke

bütünlüğü

anlayışı

kanunların sağladığı kişi hürriyetleri~ başkalannın

ve ülke menfaatlerine ters

düşecek

şekilde

_...__ - ·--- -

hak ve hürriyetlerini

kullanılamayacağı

gerçeğinin

l>enimsetilmesine,
7. Gençlerin.. içinde
gelişim

bulundukları, fizikse~

duygusal ve toplumsal yönden önem

taşıyan

dönemlerini sağlıklı bir biçimde geçirmelerine, problemlerinin çözümüne ve kişiliklerinin

geliştirilmesine, topluma sağlıklı,

8. Gençlere

planlı

mutlu ve verimli kişiler olarak katılalanna,

ve metodlu

çabşm.a alışkanlığı kazandırılmasına.

gençlerin bilimsel

araştırmalara karşı ilgilerinin geliştirilmesine ve bayat boyu öğrenme isteğinin teşvik edilmesine,

9. Uyuşturucu, alkol, sigara ve kumar gibi zararlı alışkanlıklara eğilim gösterebilecek
gençlerin uyarılmasına ve koruyucu nitelikte bilgiler verilmesine,
10. Gençlere beden ve ruh
açısından

sağlığının.

sporun, dengeli beslenmenin kendileri ve toplum

öneminin benimsetilmesine,
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-

1 1. Gençlerin boş zamanlannı bilgi ve beceri l<azandmcı faaliyetlerle değerlendirmelerine,
12. Gençlerin, devletin istihdam politikasına uygun ve yaşama şansı olan mesleklere

yönelmelerine, meslek eğitiminin öneminin benimsetilmesine,

13 . Köy
geliştirme

kurslannı

kazanmış

olduk.lan yetenekleri kullanma,

varhklannı

sevmesine ve koruma _Quygusunu

tamamlayan gençlerin,

ve değerlendirmelerinin teşvik edilmesine,

14. Gençlerin, tarih ve tabii çevre ile kültür

kazanmalanna, bu konularda çözüm üretebilmelerine, yurt içi ve yurt dışı turizm faaliyetlerine
lkatılımlannın teşvik

15. Güzel

edilmesine,

sanatların

ve

edebiyatın birleştirici

ve

kaynaştırıcı

etkisi gözönünde tutularak

,gençlerin bu alanlara karşı ilgilerinin çekilmesine, Türk ve dünya sanat ve edebiyatının önemli
örneklerinin tanıtılmasına,
16. Kitap ve kütüphane sevgisinin geliştirilmesine,
'ı

-

17. Gençlerin, aile bağlannın sevgi, saygı ve anlayış çerçevesi içinde güçlendirilmesine,_
-

-

medeni nikahın öneminin anlatılmasına,

18. Gençlerin, Türklerin dünya medeniyet tarihi içindeki yeri ve medeniyete otan katkılarını
·öğrenmelerine,

devletimize olan güven duygularının güçlendirilmesine,

19. Gençlerin, ihtiyaçtan
yönelmemelerine,

kendi

dışında

bütçeleri

ve

ve ekonomik güçlerini zorlayacak. harcamalara
ülke

ekonomisi

açısından

tasarrufun

öneminin

benimsetilmesine,
20. Gençlerin spor faaliyetlerine aktif bir biçimde katılmalanna ve özellikle geleneksel spor
faaliyetlerinde bulunmalarına yardımcı olmaktır.

5.7.2.2.2.2. İlkeler
1. Programlarda, mesleğinde başarılı olmuş, ün yapmış kişilerle yapılan söyleşilere yer
verilecektir.
2. Gençlik ve gençlik meseleleri, ülkenin sosyo-ekonomik ve kültürel yapısından ayn
tutulmadan bir bütün olarak ele alınacak konular işlenirken, gençlik gruplarının özellikleri dikkate
alınarak çözümleyici, yardımcı olucu ve aydınlatıcı bir yol izlenecektir.
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3. Gençlerin meslek seçimine
okulları

yardımcı

çeşitli

olunurken,

ve uygulama alanlan konusunda bilgiler verilecek;

olunurken, devletin istihdam

politikası

ve ülkenin eleman

mesleklerin özellikleri, meslek

mesleğe
ihtiyacı

yardımcı

yönelmelerine

olan alanlar göZÖnünde

tutulacaktır.

4. Bilim ve tekniği
kuruluşlar tarafından

~e kallonm~ı

dü.ıenlenen

ve gelişmesindeki önemi wrguJanacak,

yarışmalar,

bilim

olimpiyatları,

sınavlar

çeşitli

kurum ve

ve yaz

okulları

!

duyurularak., gençlerin ilgi duydukları ~anlarda teknik ve bilimsel araştırmalara yönelmeleri teşvik
/.

edilecektir.

5. Gençlerin müzik zevklerinin
Müziği,

gelişmesine yardım

Türk Sanat Müziği ve Klasik Türk Müziği yanında

olunurken, programlarda Türk Halk

diğer Batı Müziği

türleri de tanıtılacak,

sevdirilmesi için canlı örneklere yer verilecektir.

6.

Gençliği şiddete

özendiren,

şiddeti

temsil eden

kişilerin

kahraman gibi

gösterildiği

filmlere yer verilmeyecektir.
/

7. Üniversite gençliğini ilgilendiren programların, _öğrencilerin izleyebileceği saatlerde
yayınlanması sağlanacaktır.

5.7.2.2.3. Ailelere Yönelik Programlar
5.7.2.2.3.1. Hedefler
1. Aileye yaşlanmanın tabii bir sonuç olduğunun anlatılmasına,
2. Hızlı bir sosyo-kültürel değişim içinde bulunan Türk toplumunda ailenin çağın şartlarına
göre biçimlendirilmesine,
3. Geleneksel Türk aile yapısının olumlu değerlerinin korunmasına, y~atılmasına ve
güçlendirilmesine,
4 . Ailenin toplum içindeki yerinin ve öneminin benimsetilmesine. aile bağlarının, akrabalık
ve

komşuluk ilişkilerinin

olumlu yönde

geliştirilmesine, kadına

kazandınlmasına,

5. Ailenin temizliğe özendirilmesine,
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ailede ve toplumda daha da itibar

eğitminin

6. Çocuklann ve gençlerin

günümüz

şartlarına

uygun bir biçimde yenne

getirilmesine,
7. Ailede ortaya çıkabilecek kuşaklararası
dayalı

bir ilişkinin

çatışmayı

azaltarak sevgi, saygı ve anlayış esasına

kurulmasına,

8. Ailenin sosyo-kültürel yapısının' güçlendirilmesine,
9. Ailede fertlerin temel ve sürekli eğitime karşı özendirilmesine,
1

1

"

10. Aile fertlerinin nüfus planlaması, beden ve ruh sağlığı, bebek ve çocuk bakımı,
j

!beslenmesi ve sağlığı; yeterli ve dengeli beslenme k~nularında aydınlatılmasına,
11. Aileye temel hukuk ve vatandaşlık konularında bilgi kazandırılmasına,
12. Tüketimde
kullanılmasında

13.

akılcılığın

çıkarılarak,

ön plana

ekonominin ve

halkın

temel

ihtiyaçlarının

israfin önlenmesinin benimsenmesüıe,

Sağlıklı

bir toplumun

oluşmasında,

aµenin rolüne ve önemine sahip çıkılmasına,

14. Orta.ve küçük ölçekli sanayiye yönelik mesleklerin tanıtılmasına ve teşvik edilmesine,
15. Çevreyi koruma bilincinin yerleştirilmesine, yardımcı olunacaktır.
5.7.2.2.3.2. İlkeler

1. Türk toplununda aile
değerleri yıkıcı

2.

özellikle gözönünde tutulacak, aile yapımızı ayakta tutan

programlara yer verilmeyecektir.

Kadın

ve

varlıklar oldukları

3. Aile
.ayrıntılarıyla

yapısının

erkeğin işbirliği, saygı,

sevgi ve güven

duyguları

içinde birbirini bütünleyen

gözönünde tutulacaktır.

yapısının

bozulmasının

aile fertlerinde meydana

getirebileceği

problemler

ele alınarak işlenecektir.

4. Su, ekmek, enerji vd. konularda israıf önleyici, uyarıcı spotlara ve programlara sıkça yer
verilecektir.
5.

Komşuluk

ve

akrabalık ilişkilerinin

iyi ve güzel

verilecektir.
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yanlarını

sergileyici örneklere yer

6. Avrupa

Topluluğuna üye ülkelerin

kültürleri

tarutıl~

Türk aile yapısına getirebileceği

etkiler, olumlu ve olumsuz yönleriyle i$lenecektir.

5.8. KoauJanna ve Yapım Kaynaklarına Göre TRT Televizy&nu Yayın Oranlan
Önceki bölümde tWn yayın amaç ve ilkeleri anlatılan TRT'nin yerli ve dış kitynaklı
-

yapımlarının

!

1992 yılında hedeflenen oranlan şu şekildedir.

!

Tablo 16. Program Yapım Oranlan
Yapını Yeri

TV-1 o/o

TV-2%

TV-3%

TV-4%

TV-5%

GAP TV%

Yerli Yapım

75.0

70.0

2.0

65.0

100.0

100.0

Dış Kaynaklı .

25.0

30.0

98.0

35.0

Topıam ~-~~

100

100

100

100

100

100

·--

-

.

-

'

Kaynak: TRT 1992 Genel Yayın Planı
··- ..............-

.

f ~~n ,ra~8:?11da _m~ programlarının
:"·-

..

çıkarıtmlştir.-~.

hedeflenen oranlan da aşağıda tabloya

·- -·- --· -

Tablo 17. Televizyon Yayınlannda Müzik Programlarının Hedeflenen Oranları

T e 1 evızyon
-

.

.. .

Müzik
...

1V- l %

IV-2%

TV-3%

TV-4%

TV· 5%

-

Programlan
Türk Sanat Müziği

40.0

15.0

4.0

35.0

Türle Halk MÜZİ~ ve oyunları

20.0

10.0

4.0

35.0

Çok sesli sanat müziği

10.0

25.0

:

ı

Opera ve BaJe

1.0

Hafif Müzik
Eğitim

Müziği

ve

2.0

~

l.O

25.0

25.0

(Çocuk

30.0

50.0

4.0

gençlik müziw)
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45.0

80.0

28.0

10.0

ı.o

\ 1 oplam

) t)t) \

Kaynak: TRT 1992 Yayın

Planı

Televizyon Programlarında program türlerinin 1992 yılı hedeflenen oranlan şu
Tablo 18- Televizyon

Yayınlarında,Program

TV-1 %

.1

Türlerinin Hedeflenen Oranlan

1

TV-2 %

şekildedir.

ı

TV-3%

TV-4

TV-5

1

Programlan

35.0

2q.o

Kültür Programlan

13.0

16.0

Drama Programlan

18.0

Müzik Programlan

6.0

Eğlence

5.0

Eğitim

Programlan

60.0

18.0

11.0

10.0

15.0

31.0

67.0

19.0

23.0

. 8.0

17.0

8.0

12.0

4 .0

2.0

1.0

13.0

/

13.0

14.0

Spor Programlan

5.0

4.0

1.0

Reklamlar

4.0

2.0

1.0

1.0

1.0

Diğerleri

1.0

1.0

1.0

LO

1.0

100

100

100

100

100

Haberler

Tolam

14.0
3.0

Kaynak: TRT 1992 Genel Yayın Planı
Tablolarda ortaya_ konulan

eğitim

programlan 1992

sokulmuştur: 207

5.8.1. Örgün Eğtim
1. Okul Televizyonu 260 pragram x 2 saat
2. Açıköğretim 120 program x 3.5 saat
3. Hemşirelik önlisans programlan haftada 5 gün 40 dakika
::u" TRT 1992 Yılı Televizyon Programlan Yapım uygulama Talimatı.
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yılında

şu

isimlerde yayma

5.8.2. Yaygın Eğitim
1. Sağlığımız için

26 Program x 25 dakika

2. Once Sağlık

26 Program x 25 dakika

3. Tıp Dosyası

13 Program x 30 dakika

4. Bir Çocuk Büyüyor

26 Program x 30 dakika

5. Çevre

26 Program x 30 dakika

/

6.

Deişen

'

Aile

24 Program x 30 dakika
1

7. 7'den 77'ye Barış Manço

52 Program x 45 dakika

8. Bir Kelime Bir İşlem

52 Program x 30 dakika

9. Birdirbir

39 Program x 60 dakika

10. Yudum Yudum Yurdumuz

39 Program x 60 dakika

11. Neşe Pınarı

13 Program x 50 dakika

12. Damlacık

26 Program x 30 dakika

13. Bir Pazar Daha

13 Program x 45 dakika

14. Haydi

13 Program x 25 dakika

15. Y anşalım Eğlenelim

13 Program x 25 dakika

16~

Elim Sende

26 Program x 25 dakika

17. Yaz Köşesi

13 Program x 25 dakika

18. Kırmızı Şemsiye

39 Program x 25 dakika

S.8.2.1. Gençlere Yönelik Eğitim

Yayınlan

19. Gençlerimiz

13 Program x 30 dakika

20. Gençliğin Dünyası

26 Program x 30 dakika

21. Gençlerle

52 Program x 45 dakika

22. Genç Sinemact1ar

13 Program x 25 dakika
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23 . Okudukça

34 Program x 25 dakika

24. Gençlik Günlüğü

24 Program x 25 dakika

5.8.2.2. Kadınlara Yönelik Eğitim Yaymlan
25. Kadın-Özel

26 Program x 25 dakika

26. Önce Kadın

26 Program x 25 dakika

!

1

/27. Kadın MJgazin

26 Program x 25 dakika

/28.

Hanımlar; lçin

26 Program x 55 dakika

29.

!
Nasılsınız Hanımlar

13 Program x 60 dakika

ı

30. Sevginin Günü

6 Program x 30 dakika

'

31. Kadını~ ·Günlüğü

7 Program x 30 dakika

Bu programlann gençlere yönelik
10 bin saate

yakın

düşündürücü

ve kaygı vericidir.

TV

yayını

olanlarının

toplam yayın saati bir

olan TRT' nin 81 saatlik
gençlere yönelik
-

yılda

81 saattir. Yıllij(

eğitim programı
-.

.
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çok

4:.... .

__

--:

...........· - - -

6. ANKARA GECEKONDULARI

6.1. Ankara ve Göç Olayı
Türkiye'de 1940' lann ortalanndan itibaren gözlenmeye

başlayan

1960' 1ı yıllarda

ve

hızlanan kırdan kente göç ve dolayısıyla kentleşme olgusu. önceleri olumlu bir gelişme olarak ele
alınmış kalkınma

için bir potansiyel ve bir itici güç olarak kabul

edilmiştir. Yıllar

ilerledikçe kırdan

kente göçün hız kazanması ile kentlerdeki işgücü ~rzı. sanayi ve hizmetler sektörünün işgücü
talebinin üstüne çıkmış, kentlerde artan işgücü arzı ~e düzensiz kbntleşme önemli bir sorun haline
...

1

..l·

gelmiştir.

1965-70

yıllan arasında

ülke içinde her bin

kişiden

1

107'sihin
yer
1

değiştirdiğini

ve Ankara,

İstanbul, İzmir'in ülkedeki bütün nüfus hareketinin yüzde 45'inin yaşandığı yerler olduğu gerçeği,

Türkiye' deki iç göç olgusunun en çok bu üç ilimizde hissedildiğini ortaya koymaktadır.2
döneminde göç alan illerin

sayısı

18 olarak

belirlenmiştir. Birinciliği

Kocaeli' nin

12

1975-80

aldığı

bu

__ ..sıralamada Ankara; İstanbul, izmir, Bursa, İçel ve Antalya' dan sonra binde 18.52 ile yedinci
... , olmuştur. 213
DPT
.. _

bulgularına
artışına

tarafından yapılan

göre

sahip

Ankara' nın

olduğu ,

"Türkiye' de

1950-75

1980' de ise

Yerleşme

Merkezlerinin Kademelenmesi

yılları arasında

Türkiye

ortalamanın altında

ortalamasının

bir nüfus

Araştırması"

üzerinde bir nüfus

hareketliliği gösterdiği

tesbit

edilmiştir.

Bunun

yanında Ankara'nın

1945'te kentli nüfus

oranı

yüzde 19.96 iken, kentli nüfus

artışının özellikle 1950-60 dönemindeki fazlalığı nedeniyle 1980'1erin başında yüzde 60'a yakın bir

orana

ulaşmıştır.

Aynca ankara 1950'den bu yana kentli nüfus

artışı

her dönem ülke

ortalamasından fazla olan tek bölgedir.2 14

6.2. Ankara'da Gecekondulaşma
Türkiye' de iç göçlerin yeni yeni başladığı
olması , iş imkanlarının

daha fazla

olması,

1940'lı yıllarda kırsal

kent

iınkanJannın

kesimden gelenler,

Başkent

cazibesi sebebiyle Ankara'ya

yönelmişlerdir .

.: ı: DPT. SOSYAL YAPI 1. Ankara 1986. Sosval Planlama Başkanlığı. DPT Yav. No: 2054. s.73

m DPT. agk. s.86
·
·
~14 DPT. Türkiye"de Yerleşme Merkezlerinin Kademelenmesi. Cilt 1-2. ankara 1982. Kalkınmada Oncelikli
Yöreler Başkanlığı. DPT Yay. No: 1806
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Ankara'da 1941-45 tarihleri. arasında Anadolu'dan gelip
iken bu oran 1946-50

yıllan arasında

yüzde 15.14'e

çıkmış,

yerleşenlerin oranı

yüzde 8.94

yılları arasında

1951-55

ise yüzde

28.11 'i bulmuştur. 1955-60 yıltannda da bir önceki dönemin oranının korunduğu görülmüştür. 215
l 955'1i

yılların başlarında

arasında

Ankara'da 60 ile 67 bin

bir gecekondu

olduğu

samlmaktadır. 216 1960'h yıllarda ise bu sayının 80 bin civarında olduğu ve Ankara'daki konutların

'
217
yüzde 64.60'ının gecekondu olduğu belirl~miştir.

1960'yı şıyyanra İmar İskan Bakanlığınca ~kata gecekondu bölgelerinde yaptırılan
'
araştırmanın bugulan ilginçtir.218 Bu s6nuçlan o ~önemin yapısal özelliklerini anlayabilmek
1

bakımından çalışmamıza almayı

t

j

uygun buluyoruz.

'

1. Gecekondu bölgelerine yerleşenler, geçici · değil sürekli kalmak amacıyla gelmişlerdir.
Gelenlerin yüzde 71.71 'i evli olarak yani ailesiyle memleketinden koparak gelenlerdir.
2~

Gelenlerin yüz.de 41. 1'i ankara ilçelerinden geri

kalanı

da

Çankırı, Kırşehir,

Çorum gibi çevre illerdendir. Bunun yanında az bir miktar da olsa Erzurum, Kars,

Yozgat,

Gümüşhane gibi

uzak illerden gelenler de olmaktadır.

3. Ankara'ya gelen hane reislerinin yüzde 95'i

iş

bulmak

amacıyla,

köyden geldiklerini

belirtmişlerdir.

4. Anadolu'dan gelip ankara'ya
gitmeden

doğrudan şimdiki yerleştiği

akarabalık

ve

yerleşen

hane resilerinin yüzde

yere geldiğini

söylemiştir.

hemşehrilik ilişkilerinin yoğun olmasına,

girilen

55.46'sı başka

bir semte

Bilinçli yerleşmenin temel nedeni
ilişkiler

neticesinde bildik bir yere

yerleşmenin uygunluğuna karar verilmesine bağlanabilir.

5. Ankara'ya iş bulmak için gelen kırsal kesim

insanının

yüzed 2l'inin zanaatkar veya usta,

yüzde 31 'inin kalifiye işçi veya amele, yüzde 1l 'inin esnaf, ticaret
yüzde 11 'inin müstahdem, binde S'inin çiftçi
civarındadır.

erbabı, ~e

IO'unun memur,

olduğu görülmüştür. Boşta

gezen yüzde 7

Buna göre şehrie göçenler şehir iş şartlarından az veya çok bir iş bulma imkanına

sahiptirler.

2 15

2 16

ıı 1
21

İmar İskan Bakanlığı., Ankara-Çinçin Bağlan ve Topraklı Gecekondulan, Ankara 1%2, s.3
Öğretmen, ibrahim., Anlwa'da 158 Gecekondu. Ankara 1957 AÜSBFYay. No: 69-51, s.20.

i1B. agJc. s.3

~ imar İskan Bakanlığı, Ankara Çinçinbağlan ve Topraklık Gecekonduları, Ankara 1%2

İmar İskan Bakanlığı, Ankara Esat.
İmar İskan Bakanlığı,

Ç.ankaya ve Dilemen Gecekonduları, Ankara I962
Ankara Topraklık Gecekondu Araştırması, Ankara 1962
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6. Ankara Gecekondu bölgeleri sakinleri
olmakla birlikte,

bulduğu işin

şu

ne kadar sürekli ve

veya bu

şekilde

istikrarlı olacağını

bir

iş

bulmaya muvaffak

bilememektedir. Bu aileler

aynca gelir düzeyi olarak son derece zor du.rumdadırlar.
7. Ankara gecekondu bölgeleri sakinleri şu veya bu şekilde bir iş bulmaya muvaffak

olmakla birlikte,

bulduğu işin

ne kadar sürekli ve

istikrarlı olacağını

bilememektedir. Bu aileler

...

aynca gelir düzeyi olarak son derece zor durumdadırlar.

.i

7. 1960 yılında hane başına Türkiye' de 2. 17, Amerika' da 1.5, Fransa' da 2 kişi d~tüğü

dönemde Ankara gecekondularında 4.83 kişi düşmektedir. Konut başına düşen oda sayısJ.lise
2.02'dir. Bu yoğunluk her türlü sosyal ve psikolojik sıkıntıların kaynağı olmaktadır.
8. İnşaat malzemesi olarak konutların yüzde 64'ünün kerpiç olduğu, yüzde 84'ünün iç ve

dış sıvasında çamur kullanıldığı, döşemelerin de yüzde S4'ünün toprak olduğu anlaşılmıştır.2ı

Aynca bu evlerin_tesisatlan da çok kötüdür. Elektrik, su ve kanalizasyon
olduğu ey_o~~_yüzde

13.6S'tir.

Yine AnJcara'da 1971

tesisatlarının

9

üçünün de

. . _ .. _

yılında . Bi,rsen

Gökçe

tarafından yapılan

Gecekondu

Araştırmasının

1

bugulan ise şöyledir. 220

....
-1. Han~ rc:i~l~n_in yüzd~ .84.1'i _er_!cek, yüzde 1S.8' i kadındır.
~

·.

.

-

.'

·.~.

2. lliiie-Reısienriiıi" yüzde.3ô'ye

yakını

40-SO

yaşlarında

yüzde 20'si 50

yaşın

üstünde,

yüzde 30 civan da 40 yaşın altındadır.
3. Hane reislerinin yüzde 23.2'sinin hiç okuma yazması yoktur. Yüzde 12.2 okula gitmeden

.okur yazar

olmuştur.

Yüzde 10.S'i ilkokuldan

ayrılmış,

yüzde 43.2 ancak ilkokul

bitirebilmiş,

yüzde 1O' a yakını da ortaokul ve daha yükseğini okuyabilmiştir.
4.

Çalışılan iş

durumu ise şöyledir. Yüzde 23.2'si devlet kesiminde ya da özel

hizmetli olanlar, yüzde 19'u az gelirli memur;
vasıfsız işçi yüzde

vasıflı işçi

işyerlerinde

yüzde 15; küçük esnaf yüzde 13; düz

8 civarındadır.

5. Eşlerin yüzde 92.6'sı ev kadınıdır. Aile bütçesine para olarak katkı söz konusu değildir.
6. Konut başına düşen ortalama fert sayısı 6.2'dir. Bu 1960'1ı yıllarda yapılan ar'aştırmaya
göre daha üst bir rakamdır.
. 7. Ankara'ya göçenlerin yüzde 80'i doğdukları öz memleketlerinden gelmişlerdir.

Bunların

da yüzde 56'sı köy, yüzde 28'i kasabadır.
::ı 9 Keleş. Ruşen, Eski Ankara'da Bir Şehir Tipolojisi. ankara 1971. AÜSBFYay. No: 314, s.152

2

:?0

Gökçe, Birsen. Gecekondu Gençliği. l.b. Ankara 1976, H.Ü. Yay. No:IS, s.63
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8. Hane reislerinin anTcara'ya

geliş

nedenleri

sorulduğunda

yüzde 1O'u da şehir imkanlarını cazibesinden geldiğini

yüzde 78'i

iş

bulmak

amacıyla

'·

söylemiştir.

9. Gecekonduluların yüzde 4 l.4'ünün iki odalı, yüzde 38.5 'inin de üç odalı olduğu
göJiilmüştür.

Ortalama konut başına düşen oda 2.7' dir. Bu 1960 'lı yıllar şartlan na göre dahi iyi bir

durumdur.

6.3. Ankara Gecekondu Alanlan
yaşayanların

Ankara'da kentte

yaşadığı

yüzde 70'inin gecekondularda

Aşağıdaki tablo Ankara gecekondularının niceliksel gelişimini ortaya koymaktadır.
Yıllar

Gecekondu

Gecekondu

sayısı

nüfusu

12.000

62.400

1950

bilinmektedir.

22 1

Nüfus içindeki

gecekondu

payı

o/o

21:4
..

'.,.

1960

70.000

1970

144.000

784.000

1980

275.000

1.450.000

1985

300.000

.

- 364.000

__!:5_60J)()_Q -

56.0
-- .

. . ·-

63.0

1

.

77.2

-- - -·- · 10.0

Bu tablodaki rakamların Ruşen Keleş'ten alındığı anlaşılmaktadır. 222 Buna göre 1950'li
yıllarda yüzde 21 .4
düşüktür.

olarak verilen oran İmar İskan Bakanlığı tarafından belirlenen orana göre çok

1950'li, yıllarda göç oranlan dikkate alındığında İmar iskan Bakanlığı rakamlarının daha
-

sağlıklı olduğu anlaşılmaktadır.

Ankara Belediyesi "Gecekondu Tapulama Projesi" çerçevesinde sürdürülen
çalışmalarında

gecekondu

il ve belediyelerden derlenen bilgilere göre toplam 12.920 hektar

alanının

genişliğindeki

1. 182 hektarı 1991 yılında olmak üzere 10.533 hektarının ıslah imar

planlarının tamamlandığı,

parselasyon

eşgüdüm

bunun 2841

hektarı

planlarının yapıldığı anlaşılmak.tadır.

1991

yılında

olmak üzere 8.704

Böylece tüm gecekondu

_hektarının

alanlarının

yüzde

82'sinin ıslah imar planlan, yüzde 67'sinin de parselasyon planları yapılmıştır. Gecekondula.iın
79.437 adedi 1991 yılında olmak üzere toplam 164.546 adet tapu düzenlenmiştir.m

~::~Göksu, Faruk, Gecekondu Geliştirme Projesi, Ankara 1988, Kent Koop Yaymlarr No:96. s.9
~- Keleş. Ruşen, Türkiye'de Şehirleşme Konut Gecekondu. 3.b. İstanbul 1983, Gerçek Ya)ıne\i. s.197
2 3
- Ankara Büyükşehir Belediyesi. 1992 ankara Progranu, l.b. Ankara 1992. s.9
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6.4. Ankara'da Gecekonduda Yaşayan Hane Halkmm Özellikleri
1991 Yılının Mayıs ayında DPT tarafindan İstiklal Alpan ve Samira Yener'e Ankara,
İstanbul

ölçekli

ve İzmir gecekondulan ile ilgili çok kapsamlı bir araştırma yaptırılmıştır. 5.200 konut

yapılan

olanıdır.

Bu

b,u

araştırma

araştırmanın

bugüne kadar

Ankara

gerçekleştirilen çalışmaların

Gecekonduları

ile ilgili

kosmını

en

detaylı

ve

gelişmiş

konumuz çerçevesinde

aktarmakta ya~r görüyoru~. 224
;

.

/

ı

6.4.1. Ankara'da Gecekondulu Nüfusun Demografik Özellikleri
Ankara gecekondul'annda

kır

kökenli nüfus

İstanbul

ve

İzmir'e

göre daha

fazladır.

Bu

sebeple Ortalama aile büyüklüğü, İstanbul' da 4.92, İzmir' de 4.54 iken Ankara' da 5.19'dur. ankara
gecekondularının

yüzde 87.7'sinde tek ·aile

yaşarken,

yüzde 10.1 'inde iki aile bir arada
-- ., - - .-- · ·· ~·

kalmaktadır.

Hane

halkı büyüklüğü

halkı ortalamasından

Ankara'da 5.0S'tir. Bu 1985

yılı sayımına

göre

büyü~ehir

hane

(4. 61) yüksek bir rakamdır . Ankara gecekondularında 2-3 kişilik aileler yüzde

17. 15, 4-5 kişilik aileler 46.75, 6 ve yukarısı aileler ise yüzde 32.25 oranındadır.
Gecekondulu nüfusun temel

özelliği yaş yapısı

olarak genç bir nüfusa sahip

olmasıdır.

Ankara'da yaş ortalaması 30.9' dur. Hani halkı reislerinin yaş ortalaması ise 40.Tdir. Ankara'da
yaşama süreleri
geliş yaşının

14.2 yıldır. Hane halkı reislerinin 40 yaş üzerinde olduğu düşünülürse kırdan kente

20-25 olduğu ortaya çıkmaktadır. Toplam hane halkı içinde 0-11 yaşı grubunun

yüzdesi 31. 1'dir. bu Türkiye ortalamasına (yüzde 30.2) yakın bir rakamdır.
12-24 yaşlar arası genç nüfusun oranı yüzde 41.6'dır. Bu araştırmamıza baz teşkil eden
önemli bir rakamdır.
Medeni duruma gelince; Ankara'daki hane

halkı

reislerinin yüzde 94.S'i evlidir. Bu

gecekondularda yaşayanların aile yaşantısına bağlı olduklarını göstermektedir. Hane halkı
yaşayanlarının ise yüzde 33.2'si bekar, yüzde 63.4'ü evlidir. Dul olan yüzde 3.5'tir. İlle evlenme
yaşı

19.7'dir. Kentlerde evlenme

yaşı

27

olduğuna

göre genç evlenme

yaygındır.

Bu da

kırsal

kesim adetlerinin kente yansımasıdır.

224

Alpan, i-Yener, s. Gecekondu Araştınnası, 1.b., 1991, DPT Sosyal Planlama Dairesi, s.23
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Ankara'ya .göç.edenlerin y\izde 61.39'u köyden

gelmiştir. Diğer

il merkezlerinden gelen ise

yüzde 6.S'tir. Fiilen Ankaralı olan nüfus ise yüzde 33'tür. Geliş nedenlerine bakıldığında yüzde
76.35'i ekonomik nedenlerle (işsizlik. geçinememe vs.) gelmişlerdir.
6.4.2. Ankara'da Gecekondulu Nüfusun Sosyal Özellikleri

Ankara

gecekondularında yaşayanların eğitim

durumu

incelendiğinde

okuma yazma

bilmeyenlerin az olduğu görülmektedir. Okur yazar olmayanlar ~e 14.3 civarındadır. Okul
'

1

bitirmemiş okur yazar yüzde 7.5, ilkokul mezunu yüzde -57. 1'di. 0rt;cokul ve lise mezunu yüzde
19.7, yüksekokul mezunu ise yüzde 1'dir. Okur yazar olmayan
dengesizlik ilköğrenim ve ortaokul mezunları

arasında

nüfu~n

yüzde SO'i

kadındır.

Bu

düzelmekte, lisede ise yine erkeklerin lehine

denge değişmektedir.
Hanehalkı

reislerinin yüzde 67'si ilkokul mezunu, yüzde 13.4 ortaokul ve lise mezunu

yüzde l.4'ü ise yüksekokul mezunudur. Eşlerin ise yüksekokul mezununa hiç rastlanmazken,

·· ~-yazar olmayan yüzde 32.2 oranındadır.
-.. .·._ Eşlerin dışında çocuklarının
~.........

durumu daha iyidir. Okuma yazma bilmeyen yüzde l. 7

vezunu yüzde 56, orta ve lise mezunu yüzde 38.6, yüksekokul mezunu ise 1.4'tür.
- iken-ilkokul
. . ... - _
...

Orta ·-ve lise

mezunlarındaki

sağladığı imkanı

yükseklik

şehirli olmanın

gecekondu nüfusuna

eğitim

yönünden

göstermektedir.

Gecekondularda
'i ·

eğitim

yaşayan

nüfusun

işgücü yapısı

kendine gözgü belirli özelliklere sahiptir.

Bu özellikler, kırdan kente geçiş toplumu olmanın, şehrin mevcutı. ekonomik yapısına uyumun,
ihtiyaç duyulan işgücü niteliklerinin bir türevi olarak işlemektedir.
Ankara'da gecekondulu nüfusun
olduğu anlaşılmıştır.
Hanehalkı

çalışanlarının

yüzde 73.S'inin 15-39

yaşlan arasında

12-14 yaşlan arasında olanların işgücüne katılma oranı yüzde 6.S'tir.

reislerinin

emekli, yüzde 14'ü de

işgücüne katılına oranı

yüzde 77'dir.

Çalışmayanların

yüzde

48.6'sı

işsiz olduğu görülmüştür. Hanehalkı iş kollarına dağılımına bakıldığında

-

ankara' nın genel yapısına paralel olarak idari personel ve benzeri olarak çalışanlarla, küçük üretim
ve girişimlerde işçi olarak çalışanlar ağırlıktadır.
12 ve üstü
katkıda

3'ü

yaşlarda

bulunmak için

çalışmaktadır.

eşlerini çalıştırmak

Bu

olan, ailede çocuk durumunda

çabşmaktadır.

eşlerin

Bunun

tahsil ve beceri

olanların

yanında hanehalkı

yüzde 29. 9 aile bütçesine

reislerinin

eşlerinin

eksikliğinden kaynaklanabildiği

ancak yüzde

gibi hane reislerinin

istemediklerinden de olmaktadır ..
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Çalışan

nüfusun yaygın eğitimden yararlanmanın yani mesleki kursa katılanlarının

düşüktür . Hanehalkı ortalaması

yüzde 5. 1'dir.

Yalnız

oranı

çok

gençlerde bu oran yüzde 7.7' dir. Bu dunim

gençlerin istihdam için her tür eğitim olanaklarından babalarına göre daha fazla yararlandıklarını
ortaya

koymaktadır.

Gençlerin en fazla

katıldığı

gınşım

kurslar küçük üretim, küçük

ve

hizmetlerde iş bulmasına yönelik biçki, Idikiş, giyim, daktilo, muhasebe gibi kurslardır.

6.4.3. Ankara'da Gecekondulu Ailelerin Sosyal İlişkileri
Gecekondu ailesi,

kısla yörel~~den gelere1 kendilerine özgü bir kültür oluşturan,

sosyal ve

ekonomik nitelikleriyle geleneksel kırsal aile ile ~odern kent ailesi arasında bir geçiş ailesidir. Bu
geçiş

toplumunun genel sosyal

etkilenmektedir.

Diğer

bir

yapı değişiminin

deyişle geçiş

bir

parçasını oluştunnakta

değişimden

ve bu

süreci içinde gecekondu ailesini etkileyen iki tür

değişim

mevcuttur. Biri kente uyum için geçirdiği değişim, diğeri ise toplumun genel değişimine ayak
uydurabilmesidir.
Kırsal değer

ve

alışkanlıklardan

bir

kısmını koruması,

bu aileyi uzun zaman köy ailesinin

kentte bir devamı haline getirmiştir. öte yandan, ailenin işgücünün değişmesi ve çeşitlenmesi,
kentsel kurumlardan yararlanma, kentsel koşulların etkisi bu aileyi kırdan uzaklaştırmış ve kent
ailesine yaklaştırmıştır .
Aile içi ilişkilerin ve etkileşimin incelenmesi gecekondu ailesinin sosyal ve ekonomik
. gelişmeye paralel olarak ne tür bir değişme içinde bulunduğunu belirlemek yönünden yararlı
olmaktadır . Hanehalkı

reislerine para kazanmak için

vermeyeceği sorulduğunda

devam

ettiğini

kansının

bir

işte çalışmasına

izin verip

yüzde 60.4 vermeyeceğini söylemiştir. Bu geleneksel değer yapısının

ortaya koymaktadır.

Kadının

karar alma sürecinde katılımı da aile içindeki statüsünü

belirleyen bir unsurdur. Gecekondu hanehalkı reisleri önemli kararlan alırken çoğunlukla eşi ile
birlikte aldığını belirtmişJerdir. Reislerinin çocuklarına karşı tutumları eşlerine gösterdilderinden
daha

farklıdrr.

Çocuklar ile ilgili kararlarda

onların

istek ve

düşüncelerini

dikkate

alır mısınız

sorusuna hanehalkı reislerinin yüzde 79.85'i evet demişlerdir.
Kentsel sosyal

ilişkilerin

bir

uzantısı

da kentsel kurumlardan yararlanma olarak

belirlenmektedir. Kişilerin sağlık kurumlarından ne denli yararlandığı incelendiğinde deneklerin
yüzde 85.9' u hastahaneye hastalanma halinde
ocaklarına

gitmişlerdir .

Bunun

dışında

yüzde 7.S'i de

sağlık

gideceklerini ifade etmişlerdir.
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Kentlerin eğlenceyle ve · dinlenmeyle ilgili kurumlarının ne kadar değerlendirildiği'

'

incelendiğinde sinemaya gidenlerin yüzde 8.1 , tiyatroya gidenlerin ise yüzde 3.4 oranında olduğu
anlaşılmıştır.

6.4.4. Ankara'da Gecekondulu Ailelerin Sosyal Tutum ve Beklentileri
hanehalkı

Ankara
ederek, kendini
izlediğini,

meşgul

reisleri

edecek

boş zamanlarını

şeylerle değerlendirmektedir .

yüzde 37.2'si kendini

söylemişlerdir.

Okuma
Okuyanların

televizyon seyrederek,

meşgul ettiğini, diğeleri

-arkadaşlarıyla ahbaplık

Reislerin yüzde 47.2'si televizyon
de

arkadaşlarıyla değerlendirdiğini

Gazete, dergi okuma oranı ise yüzde 13. 2' dir.
alışkanlıkları araştırıldığında

yüzde 58.8'inin hiç kitap

okumadığı anlaşılmıştır.

da yüzde 22'sinin roman türü, yüzde 18'inin de dini yayın okuduğu görülmüştür.

Periyodik
gazete okuyan

yayınlardan

hanehalkı

dergi

okumayanların

reisi yüzde 19.7,

arasıra

yüzde -90.3 olduğu anlaşılmıştır . Devamlı

okuyan ·yazde 49.5, hiç okumayan ise yüzde

30.1 'dir.
Okuma alışkanlıklarının sınırlı olduğu gecekondu .yörelerinde ~televizyon ve radyodan
yararlanıldığı görülmüştür. Özellikle televizyonun gö:ze ~~erek ,!cent;sel d~~t!~~~ç normları
yansıtan

bir eğitim aracı olarak gecekondulunun yaşamında önemli bir yeri bulunmaktadır.

İzlenilen başlıca televizyon programlan yoğunluk sırasına göre haberler (yüzde 41), yerli dizi

filmler (yüzde 26.1), yerli sinema (yüzde 28.7), Türk halk müziği programları (yüzde 17.3)'tür.
Gecekonduluların

çocuklarla ilgili tutumu· ·ve beklentileri şehirleşmeden en fazla

etkilendikleri sosyal olarak karşımıza çıkmaktadır.
Hacettepe Nüfus Etüdleri enstitüsü 1988' de yaptığı araştırmayla belirlediği ideal çocuk
sayısı

2' dir. Hanehalla reislerinin yüzde 77.2'si iki çocuğun ideal olduğunu belirtmişlerdir.
Hanehalkı

reislerinin yüzde 95.3'ü çocuklarının yüksek okul bitinnelerini istemektedirler.

Eğitimin iyi bir kazanç elde etmekte yardımcı olacağını söyleyenler yüzde 67.4, meslek edinmek

için gerekli olduğunu söyleyenler yüzde 47.4, bilgili insan olmak için olduğunu söyleyenler ise
yüzde 48.6 oranındadır.
Erkek çocuklarının doktor olmasını isteyenler yüzde 36.6, yine erkek çocuklarının
mühendis ve subay olmasını isteyenler yüzde 24.2 oranındadır. Kız çocuklarda ise doktorluk ve
hemşirelik

cazip görülmekte (yüzde 37.5), öğretmenlik de ondan sonra gelmektedir (yüzde 23 .9).

143

Bu neticeler gecekonduların iyi

g~lirli,

güvenilir ve

devamlı

devlet güvenceli

işleri

tercih ettiklerini

gösterinektedir.

6.5. Ankara'da Gecekondulann Fiziki Özellikleri
Oturulan gecekonduların yüzde 76.7'sinin tek katlı, yüzde 19.S'inin iki katlı olduğu
görülmüştür. Oturanların,

yüzde 54. lS'inin mülk sahibi, yüzde 28.S'inin

kiracı olduğu,

yüzde

11.3 'ünün babasının evinde oturduğu anlaşılmıştır.
Gecekondunun
çevrildiği,

arsasına

sahip

oluş şekli araştırıldığında

yüzde 33.9'unun kamu arazisinden·

yüzde 51. 6'sının da önceden çevirenden satın aldığı görülmüştür. Konuta satın alarak

sahip olanlar yüzde 23.21, yaptıranlar yüzde 37.64, yapanlar ise yüzde 35.2 oranındadır.
Ankara gecekondularının yüzde 31. 7' s~ 50-74 metrekaredir. Bu binaların yüzde 68. 25 'inin
müstakil tuvalet, yüzde 63 .7'sinde müstakil banyo, yüzde 87.2'sinde müstakil mutfak, yüzde
64.2'sinde müstakil borulu su, yüzde 86.3'ünde müstakil elektrik~. "Bu konutlarin yüzde
97.9'u soba ile ısıtılmaktadır. Yakıt olarak da yüzde 96 oranında kömür ve odun kullanılmaktadır.
Gelecekte imkan olursa nasıl v-bir eve sahip olmak istediği sorulan hanehalkı reislerinin
yüzde SO'ye yakını yine bahçeli müstakil bir ev istediklerini belirtmişlerdir. Bu veriler geceknodu
konutsal olarak düşünülen çözümlerde önem taşımaktadır.
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7. ALAN ARAŞTIRMASI VE BULGULARI

7. 1. Deneklerin Karakteristik Özellikleri

Ankara Belediye

sınırlan

seçilen Gecekondular,da
/

içerisinde bulunan bölgelerden tesadüfi örnekleme yöntemi ile

yaşayan

618 genç ile

Sonuçlan" özellikle televizyonun gençlerin

yapılan '' Şehirleşme Eğilimleri,

yaşamındaki

yerini ve etkisini

Alan

Araştmnası

saptamayı amaçlamışt!!'.

Bu b~lüm araştırma sonuçlarından oluşmaktadır .

! Araştırmamız verileri bu verilerin değerlendirilmesi ile elde edilen bulgular, genel olarak
tüm fosyolojik araştırmalarda kullanılan~ yaş, öğrenim düzeyi, cinsiyet, meslek gibi kriter ya da
1

karakteristiklere göre değerlendirildiğinden önce bu kriterlerin genel dağılımını görmek faydalı
olacaktır.

7 .1.1. Cinsiyete Göre Dağılım:
Araştırmamıza katılan

yüzde 40'ı

kadın olmaktadır.

bir sonuçtur. Bu

618

deneğin

246' sı

Bu ülke nüfusundaki

oranın kadınlar

kadın,
kadın

lehine olmamas1,

3 72' si erkektir.

erkek

oranına

Buna _göre -deneklerin

(1985 nüfus sayuru)

şehirleşme eğiliminin

bir göst_ergesidir.

nüfus evde değil, erkekler gibi yaşamın gerçeklerini yaşamak için dışarıdadır.

______ ... ··- -

7.1.2. Yaşa Göre Dağılım:
Yaş özelliği

yakın --.,-·
!\adın _

.. . . .. . . - --

- . -

- --·-

yönünden deneklerin dağılımı şu şekildedir:

Genel

Kadm

(%)

(%)

Erkek

(%)

13-14 yaş

30

5.0

9

1.5

18

3.0

15-16 yaş

51

8.0

18

2.9

30

4.8

17-18 yaş

129

20.0

72

11.6

51

8.0

19-20 yaş

89

14.5

39

6.3

45

1.'2

21-22 yaş

91

14.5

30

4.8

57

9.2

23-24 yaş

228

38

78

12.6

144
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7.1.3. Doğum Yerine Göre Dağılım:
Doğum
olmadıklarını

yerinin köy veya şehir

olması,

köyden kente göç eden ailelerin,

-- · ı

şehirde kalıcı

olup

ve köy-şehir ilişkilerini ortaya koyacaktır .
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- .......

Buna göre~
Genel

..

(%)

Kadın

(%)

Erkek

(%)

l\.öyde Doğanlar

183

29.6

63

10.r

114

18.4

Kasabada Doğanlar

147

24.7

57

9.2

93

15.6

Şehirde Doğanlıir

267

45.2

114

18.4

147

23.7

21

0.33

14

9.0

12

1.9

Doğduğu şehri bilıne)·enler

Tabloda görüldüğü gibi deneklerin yandan

çoğu kasaba ve şehirde doğ'muştur. Bu ;köyden
'

kente göçün stabil hale geldiğini göstennek:tedir. Köyde doğduğunu söyleyenlerin yüzde SO'i 2024 yaş grubu arasındadır.
Doç. Dr. Birsen Gökçe' nin 1971

yılında

. araştırmada da çocuk doğumlannın yüzde 44'ü

"Gecekondu

şehirde olmuştur.

Gençliği"

üzerinde

yaptığı

Buna göre hane reislerinin

çoğu

- köyde, çocuklarının çoğunluğu ise şehirde doğmuştur.
· Bu bulgulara göre. gecekondulardaki hane reislerinin köyden
çocukların

gelen birinci

kuşağı,

ise çoğunlukla şehirlerde doğmuş ikinci ve üçüncü kuşağı oluşturdukları söylenebilir.

7.1.4~

Medeni Bale Göre Dağılımı

Deneklerin 342'si bekar. 231 'i evli, 30'u dul
vennek

şehire

istememiştir.

doğmuş olması

-

Evli

olduğunu

olduğunu söylemiştir.

Geri kalan ise cevap

beyan edenlerinin 153'ünün ailelerinin köyde ve kasabada

dikkat çekicidir. Kentte yaşam sürelerinin az

olması,

erken evlenme gibi

kırsal

bir

özelliğin devamını getirmiştir.

Evli

olanların

144'ü erkek; 87'si

21-22, 51 'i ise 23-24 yaşlannda
evlenmee,
olması

kadındır.

olduklarını

şehirde rastlanmamıştır.

Bunun

Evli olan

kadınların

3'ü 17-18; 9'ul9-20, 24'ü

beyan etmiştir. Köylerde çok sık görülen çocuk yaşta

yanında

13-16

yaş

grubunda evli

erkeğe rastlanmamış

da bu iddiamızı doğrulamaktadır.
7.1.5. Öğrenim Düzeyine Göre Dağılım
Araştırmamızda öğrenim

Öğrenim düzeyi

Okuma yazması olmayan

düzeyi bulguları dikkat çekicidir. Buna göre;

(%)
2

146

Okula gitmemiş okur-yazar

1.5

İlkokuldan aynlmış

6.7

ilkokuldan mezun

24.7

Ortaokuldan aynlmış

9.4

Ortaokuldan mezun

8.7

Liseden

Ayrılmış

4.9
i

Liseye devam ediyor
/

Lisedden mezun
İHL'den ayrılmış
İHL'ye devam
İfil' den

ı

8.2

ı

lS

'·

-

:
'

-

ediyor

1.5

mezun

Yüksekokuldan aynlmış

1

Yüksekokulda okuyor

2

Yüksekokuldan mezun

3.8

Gecekondu bölgelerinde

eğitim

düzeyinin

gözlemlenen bir olgudur. Bu yerlerdeki gerek
yetersizliği gelişmiş

düşük olması

yaşam koşullan,

hemen hemen tüm ülkelerde
gerekse

öğrenim kurumlarının

bölgelere göre öğrenim düzeyinin daha zayıf olmasım sağlayan etmenlerdir.

Araştınnarruza göre okur-yazar olmayanların oranı Türkiye ortalamasından düşü.ktür. 225

Bunun yanında. okur yazar olmayanların yüzde 50'sinin köyde doğmuş olması dikkat çekicidir. Bu
durum belirli bir yaştan sonra şehre gelenlerin,

eğitim imkanlarından sınırlı

olarak yararlandıklarını

göstennektedir. nkokul mezlınlannın yüzde 72'sinin genç ileri yaş grubu olan 19-24 yaşlan
arasında olması, kırdan

şehre

adapte

kente göç eden ailelerin maddi

olamayı

gibi

nedenlerle

imkansızlık. eğitim kurumlannın olmayışı,

çocuklarının

eğitimlerini

tamamlayamadıklarını

göstennektedir.
Yapılan araştınnalarda, hanebalkı

reislerinin yüzde 95.J 'ü;

çocuklannın

iyi kazanç elde

etmeleri, meslek edinmeleri vb. nedenlerle yüksekokulu bitinnelerini istemektedir.226 Bu öğrenim
düzeyinin düşük olmasının olanaksızlardan kaynaklandığım ortaya koymaktadır.

:zs 1985 sayımına göre )il7..de 22.5 'tir (Kaynak DİD)
-~" Alpar-Yere, Gecekondu Araştmnası, Ankara 1991. DPT, s.78
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Araştırmamızın diğer

bir. ilginç sonucu da

öğrenim

düzeyi olarak erkeklerin ve k~mlann

oransal olarak birbirlerine çok yakın olmasıdır.
Kırsal

kesimde sık görülen

kız çocukların okutulmaması alışkanlığının şehirde

terk

edildiği

göıiilmektedir.

f

Kadm(%)

/

İlkokul mezunu

i

.

1

Erkek(%)
12.7

1 l.7

4.4

3.9

2.0

2.0

i

Ortaokul mezunu /

1
j

Üniversite mezunu

Gecekondularda

yaşayanların çocuklarını

imam hatip liselerine göndermemeleri de bu

araştırmanın çarpıcı sonuçlann~dır.

Deneklerin ancak yüzde l .S'i imam hatip lisesi mezunudur. Liseye devam edenlerin
yüzde 8.2 iken. imam hatip

~ine

devam edenlerin hiç

olmaması

dikkat çekicidir.

oranı

Medyanın

ve

sosyal çevrenin baskı ve aşağılaması nedenleriyle gecekondu insanının ya bu okullarda okuduktan
halde

okumadıklarını

söyledikleri, ya da

eğitimden vazgeçmeleri ile

baskılar

nedeniyle toplumla
·-

barışık

-

olmak. amacıyla dini
-

.

izah edilebilir.

7.1.6. Çalışmaya Göre Dağılmı

..

Deneklerin 312'si (yüzde 55.S'i) bir

işte çalıştığını. 276'sı

(yüzde 44.S)i) bir

işte

çalışmadığını beyan etmiştir. Çalışanların yaş gruplarına göre dağılımı ŞÖyledir.

. Kadın Erkek

(%)

(8/o)
13-14

-

1.3

15-16

-

7.7

17-18

25

11.5

19-20

10

15.4

21-22

10

12.9

23-24

55

51.2
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. .,

Çalışan

.ı 3-l 6 yaş

genç nüfusun

grubu

arasında

yüzde 9 düzeyinde

olması,

küçük

girişimcilerin ve üretimcilerin yanındaki çırakların mevcudiyetini göstermektedir.

Deneklerin çalıştıkları iş kollarına göre dağılımı şu
Kadın(%)

şekildedir:

Erkek ( 0/o)

Memur

30.0

21.0

Gündelikçi inşaat işçisi

15.0

3.9

Tezgahtar-sekreter

15.0

23 .0

-

-

2.5

15.5

15 .0

17.0

5.0

-

-

-

Tamirci, endüstri işçileri
Fabrika
Diğer

işçisi,

müstahdem

meslekler

Öğretmen

Subay
Cevap vermek istemeyen

17.0

Görüldüğü gibi gecekondular için yapılan araştırmamızda meslekleri birbirinden ayırmak,
aralarına -k~
Ankara'nın

çizgiler koymak

imkanı

yoktur.

çalışanların

yüzde 30'a

yakınının

memur

olması,

bürokrasi merkezi olması ve gecekonduluların gelecek endişesi ile izah edilebilir.

Gecekondulu genç nüfus Ankara'run genel
diğer işlerde çalışanlar ve küçük üretim

yapısına

altında çalışan

dışında

ve girişimlerde işçi olarak çalışanlar ağırlık kazanmaktadır.

TanSl Şenyapılı 'nın 1981 'de yaptığı bir araştırmada
kapsamına küçük çaplı hizmet ya

paralel olarak memuriyetin

227

çevre işleri olarak nitelediği işlerin

da mal üretimi ile ilgili veya büyük örgütlerde yetersiz güvence

küçük işçi ve memurlar girmektedir. Bu

tanım

çerçevesinde Ankara' da çevre işler

hakim durumdadır.
Kadınlarda

gündelikçi

sayısının

fazla

olmas~

bu

işin

herhangi bir beceriye,

eğitime,

deneyime gerek du}ulrnayan bir insan gücü olması nedeniyle öne çıktığı söylenebilir. 7.1.7. Ayhk Gelire Göre Dağıhmı

Ekonomik ve sosyal

yapıyı

etkileyen ve belirleyen önemli faktörlerden biri hane

halkı

.geliridir. Gecekondu nüfusu genelde yeterli örgütlenme, güvence uzmanlaşmadan uzak pazar

2

~ Şenyapıh. T. Gecl .5-Gecekondu: Çevre İşçilerin Mekanı. Ankara. ODTÜ Mimarlık Fakültesi. 1985

1
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koşullanndan bağımsızlaşma
girişimciler

küçük

ile onlann

ve yüksek gelir getirmey ecek ölçüde küçük olan

yanında uzmanlaşmamış.

işçleri kapsamaktadır. Araştırmamıza

yetersiz güvence

işlerdeki küçük

altında düşük

gelirle

çalışan

·.

göre ailelerin aylık gelirleri şu şekildedir :

%
1-1.5 milyon arası

17

1.5-2 milyon arası

27

2.5-3 .5 milyon arası

30

arası

15

5 ve daha yukarısı

11

3.5-5 milyon

Bu tabloya göre gecekondu nüfusunun yüzde 17'si 1993

yalı

asgan ücret tespit

------ -

komisyonunun belirlediği rakamın altında bir gelire sahiptir.

.1977 yalında Ankara'nın Tuzluçayır, AJcdere ve Yıldız gecekondu böigek-rinde yapılan
araştırmaya

göre ömeklem nüfusun da yüzde 18.8' i asgari ücretin

altında

bir gelire sahip olduğu

görülmüştür. 228 Buna göre son on beş yıldır gecekondulu ailelerin gelir dağdımııidiı ·peıc_~bir~-___ :_
değişiklik olmamıştır.

Asgari ücretin üzerinde geliri olan ailelerin
olduğu göıi.ilmektedir. örneğin

çalışanın

daha fazla

olduğu

ve

kala~alık

aileler

2.5-3.5 milyon geliri olan ailelerin yüzde 73'ü 4-6 arası nüfusa

sahiptir. 2.5-5 milyon arası geliri olanların ise yüzde 80'i 5-6 arası nüfusa sahiptir.

7.2. Gecekondulann Fiziki Özellikleri
Çalışmamızın

bu bölümünde oturulan

araştırılmıştır. Gecekonduların

gecekonduların

fiziki özellikleri, kaç

odalı olduğu

oda durumu şu şekildedir:
%

:?:!8

2 odalı

14

3 odalı

43

4 odalı

35

5 odalı

7

Şenyapılı. T. Bütünleşmemiş Kentli Nüfus Sorunu. Ankara. ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yay. No:27 1978
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Konut büyüklükleri ile ilgili veriler

incelendiğinde konutların

yüzde SO'ye

yakını

75-90

metrekare arasındadır. (Üç odalılar). İstiklal Alpar ve Samira Yener'in gecekondular ile ilgili
yaptıktan araştınnaya

göre de yüzde 45'i. 75-90 metrekare

arasında

büyüklükteki gecekondularda

oturduklarım beyan etmişlerdir. 229

Hane halkı

k<?laylık.ları incelendiğinde,

Ankara

gecekondularında yaşayanlann

iyi durumda

oldukları görülrnekte~ir.

%

Müstakil helası olanlar

88

Müstakil banyosu olanlar

85

Müstakil mutfağı olanlar

86

Müstakil su şebekesi olanlar

76

- Müstalcil elektriği olanlar
Düşük

85

gelirli ailelerin de yüksek gelirli ailelerin de hane

halkı kolaylıklarına aynı

oranda

sahip oldukları görülmektedir. Bu gecekondulardaki yapılaşmanın gelir · düzeyinden bağımsız

olarak belli bir standart ve kalite belirlenerek yapıldığını ortaya koymaktadır.

-

Geliri

Geliri

1-1.5

2.5-3.5

milyon

milyon

olanlar% olanlar%

Müstakil hela

82

89

Müstakil banyo

81

89

Müstakil mutfak

84

88

Müstakil su şebekesi

59

82

Müstakil elektrik

78

91

~29 Alpar-Yener. age. s.116
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- 7.3. Yaşanan Çevre il' İlgili Değerlendirmeler:

Gecekonduda yaşayan gençlerin kurumlar)a olan ilişkilerini ve sosyal imkanlannı
belirleyebilmek

amacıyla

sorulduğunda alman

bölgede sosyaJ tesislerden hangilerinin

bulunduğu

ile ilgili bir soru

cevaplar şu şekildedir:

Bölgede mevcut sosyal tesisler:

%

Cami-mescit

95

Kütüphane

27

Spor salonu

17

Düğün toplantı

24

salonu

Kahvehane

83

Kapalı gazino ~,

Kapalı

--

sinema

7
..

Tiyatro salonu
Kır kahv_esi_··Açık

- 5

.

2

··-----

- ·- __:_

-

~..,

21

hava sineması

4

Park-çocuk bahçesi

42

Piknik yeri

21

Açık spor sa.halan

13

-

tıkokul

80

Ortaokul

68

Lise

43

Yukardaki tablodan da görülebildiği gibi gençlerin sosyal ·aktivite gösterebile-ceği kuum bir

hayli azdır. Dini ihtiyaçları için cami hemen yakınlarında bulunmaktadır.
Bunun

yanında işsizliğin

ve

boş

gezmenin

doğal

neticesi olan kahvehaneler, deneklerin

yüzde 83'ünün hemen yanındadır. Buna mukabil yakında tiyatro bulunduğunu ifade eden yüzde 2,
spor salonu

olduğunu

söyleyen yüzde 17, spor

sahası olduğunu

söyleyen yüzde 13, sinema

olduğunu beyan eden ise yüzde 7 oranındadır.
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Ya.şamlan

Evde Bulunan Eşyalar
%
84

Radyo

-

Pikap

14

Teyp

75

Televizyon (siyah-beyaz)

27

Televizyon (renk1i)

76

Ocaklıfinn

44

Misafir odası takımı

26

Yemek odası takımı

19

Dikiş makinası

66

Ütü

89
-

Buzdolabı

-

88

Çaım.şır Makinası

40

Otomatik çamaşır makinası

21

Otomatik Bulaşık makinası

-

-·

.

-

- ~

Elektrik sOpürgesi

57

Video

16

Video kamera

2

Gözlemler gecekondulann kentin tüketim paz.anna,_ yoğun bir biçimde
~lllerindeki

ekonomik olanaklan bu

.rreğlediklerini

göstermektedir. Kent ve

pazarın dayanıklı
kır yaşamındaki

ve

katıldıklanm,

dayanıksız mallarına

en keskin ve güçlü

aynın

kent

yatırmayı
yaşamında

konuta eklenen mallarda izlenir. Bu eşyalar ile konutlardaki yaşantı arasında bir turasz.ılık göze

çarpar. Bu durum
·zııenimini

eşyaların kullanılmaktan

verir. Bugüne kadar

yapılan araştırmalarda

kıompozisyonu değişmekle beraber oa~
Diğer

y<oğunluk1a

bir

deyişle

gtecekondulunun
gı.ecelkondulunun

kent

girmiştir.

tüketim-

mallarına

sahiplik

işlev gördüğü
oranının, eşya

olarak devamlı bir artış gösterdiği ortaya çıkmıştır.

sosyal, kültürel ve

tüketim pazanna

çok sosyal statü göstergesi olarak

diğer

ekonomik göstergeler itibariyle giderek artan bir

Konutlardaki tüketim

ekonomisini tüketici

rolünü

mallarının

vurgulamaktadır.

dağılımı

Taksitle

genelde
a!ışveriş,

tüketici işlevini gerçekleştirmede en önemli araç olmaktadır.
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7.4. İzleme Durumu Nedenleri ~ıklığı ve İzleme Olanakları
yayınlarının

Televizyon

gecekondu

gençliğinin eğitimine

ve

toplumsallaşmasına

etkisini

b«elirleyecek olan bulgulan görmeden önce yayınların izlenmesi ile ilgili genel bil!:,ıilerin
vterilmesinde yarar olduğu kanaatindeyiz. ancak televizyon yayınlan ile ilgili bu genel bilgilerin
biilinmesinden sonra,

doğrudan

yayınlarla

gençleri etkileyecek

ilgili veriler, bunlardan elde edilen

bulguların değerlendirilmesi bir anlam kazanacaktır.

7.4.1. İzleme Durumu

Televizyonun izlenme oranı ile ilgili tablo aşağıdadır:
Erkek

Kadın

Toplam

%

%

%

İzleyen
İzlemeyen

Toplam

93

96.5

94.75

7

3.5

5.25

100

100

100

Bu sonucun bu kadar yüksek olması
dıe

daha çok) az

gelişmiş

doğaldır. Dünyanın

toplumlarda zaruri

bütün ülkelerinde ve elbette (~lk.i

ihtiyaçların dışındaki eğlence.

bilgilenme ve

diğer

.

s<0syal ihtiyaçlar televizyonla
k~anallannın çoğalması

karşılanmaktadır.

Hele son

yıllarda

zaman

bulamadığından,

blUlamadıklanndan

bir - patlamayı andıran

.:rv

televizyona ilgiyi daha bir artırmıştır.

TV izlemeyenlerin yüzde 5'i evde televizyonlarının
ıs~

adeta

yorgun

olduğundan,

olmadığını

beyan

etmişlerdir. Diğerleri

programlan izleyecek rahat bir çevre

TV izleyemediklerini söylemişlerdir.

TV izleyenlerin izleme nedenleri şu şekildedir:

%

l Haber almak için
i.

49

Blırşey1er öğrenmek için

Hem haber almak hem
Eğlenmek

öğrenmek için

için

Hem eğlenmek , hem birşeyler öğrenmek için

29
35
27
34

Merak ettiğim için

7

Açık olduğu

5

için
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Tüm kitle haberleşme araçlannda olduğu gibi televizyon yayınlan da birbirinden farklı
oluşturduğu geniş

\bireylerin
aıraçlannı

bir kitle

tarafından

izleme nedeni olarak ileri sürülen fikir.

izlenmektedir. Genellikle kitle

kişinin

içinde

haberleşme

bulunduğu yaşam koşullarından

'"'kaçma" olduğu konu ile ilgilenen birçok sosyolog tarafindan kabul edilmektedir.230 Gecekondu
~ençliğlnin
i ı çeriğine,

yüzde 93

oranında

özüne bakarak izleme

televizyon izlemesi bu nedenlerle izah edilebilir.
oranlarını değerlendirmek istediğimizde şu

Yayınların

gerçekler ortaya

'

~v'kmaktadır:
'

ı

Özellikle haber almak amacıyla TV izleyenler, yüzde 50 civarındadır. Birşeyler öğrenmek

iibn izleyenler ise yüzde 29'dur. Hem haber almak, hem de birşeyler öğrenmek

amacıyla izleyenler

ese yüzde 3S'tir. salt eğlenmek maksadıyla izleyen ise yüzde 27'dir. Hem eğlenmek, hem birşeyler
<öğrenmek için

izleyenler ise yüzde 34'tür. TV'yi açık olduğu için izleyen ise yüzde S'tir.

Bu oranlara göre gençler

yayınları

belli bir amaçla izlemektedir. Bu amaçların

başında

da

lhaber almak, birşeyler öğrenmek gelmektedir. Bu~ düşük eğitim düzeyi, mali imkansızlık nedeniYfe
ttoplum içindeki statü

farklılığını

gidermek,

şehir hayatında karşılaşılan

kültürlü çevrelerle

ilişki'

\kurmak amacıyla izlendiği şeklinde izah edilebilir.
Okuma yazması olmayanlarda bu ihtiyaç daha öne çıkmaktadır.
Bu kesimde haber almak ve

birşeyler öğrenmek

için TV izleyenlerin

oranı

yüzde 50' dir.

iİlkokul mezunlarını ise yüzde 47'si haber almak için, yüzde 29'u birşeyler öğrenmek için TV

iizlemektedir. Bu oranlar da tezimizi doğrulamaktadır.
Cinsiyet yönünden durum incelenirse şöyle bir tablo karşımıza çıkmaktadır:
Erkek%
Haber almak için

48

41

Birşeyler öğrenmek için

29

21

Hem haber almak hem öğrenmek için

34

31

Eğlenmek

30

21

27

38

için

Hem eğlenmek, hem birşeyler öğrenmek için
ettiği

için

5

7

Açık olduğu

için

3

s

Merak

::

30

Kadın%

T ıOkgöz, age. s.96
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Bu tabloya göre
topBum içine daha az
iizleyen

kadın sayısı.

;isteyen

kadın sayısı,

{düşüklüğü

böyle

hanımlar,

çıktıkları

erkek

erkçklere göre daha az haber alma ihtiyacı hissetmektedirler. Bu,
ile izah edilebilir. Bunun

sayısından

daha çoktur. Hem

erkeklere göre oransal olarak bir hayli

doğal

bir sünucu

oluşturmuştur.

Hem

yanında birşeyler öğrenmek
eğlenmek

hem de

birşeyler öğrenmek

fazladır. Hanımlardaki eğitim

hanımlarda,

için TV

düzeyinin

hem erkeklerde belli bir amaç

•olmadan TV izleyen hemen hem(!n yok gibidir.

-·7.4.2. İzleme Sıklığı
Televizyon yayınlarından, özellikle konumuz olan eğitsel/yayınlardan / yararlanma, bu
·yayınların ne kadar sıklıkla izlendiği araştırmamızda önemli bir yer tutmaktadır. Bu sıklık ise
t

~yaynnlann her yayın gecesi ve başından sonuna kadar izlenip izlenmediği konusundaki verilerin
değerlendirilmesi

ile mümkündür. Deneklere ilk önce kaç yıldan bu yana TV izlediği
Kadın%

Erkek% Toplam%

9-10 }'lldtr

34

49

41 .5

7•8yıldır

15

14

14.5

5-6 yıldır

22

18

20.0

· -~~Jrl~~

1J

1J

13.0

l-2 yıldır

10

4

6

,,

7.0

-

4 .0

100.0

100.0

100.0

1 yıldan az

Toplam

sorulmuştur.

Bu verilere göre gecekondu gençlerinin iyi bir TV izleyicisi

olduğu

söylenebilir. Takriben

yüzde 75'i gece TV yayınlarını son beş yıldır sürekli izlemektedir.
Haftanın kaç gecesi yayınların izlendiği sorulduğunda şu cevaplar alınmıştır.
Kadın%

Erkek%

Toplam%

Her gece

25

21

23.0

5-6 gece

11

10

10.5

3-4 gece

34

33

33.5

1-2 gece

12

17

14.5

Daha seyrek

18

19

18.5

100

100

100.0

Toplam
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Çıkan

sonuçlara göre her ge<.;e yaym izleme

uranı

kadınlarda

yüzde 23'tür. Bu,

erkeklere

göre daha yüksektir. Bu da kadınlann daha çok evde kaldıktan ve sürekli yayınlan daha iyi
takıipettikleri anlamına

gelir.

1975 yılında aysel
oranı

aziz tarafından

yapılan bir araştırmada yayın olan bütün günleri izleme

yüzde 52.5 iken, 1993 yılında yaptığımız araştınnada bunun yüzde 23 ' tere düşmesinin çeşitli

nedenleri bulunmaktadır.
Birincisi, gençlerin
Diğeri

boş

değerlendinnek

zamanlan

için

başka

yollar da bulabilmeleridir.

ise yayınların cazip olmadığı ve belli bir doyuma ulaşıldığı anlamına gelmektedir. Aynca bir

iki gün ve daha seyrek izleyenlerin

oranı

ise yüzde 3 3 gibi yüksek bir

rakamdır .

Az izlemenin bir

önemli nedeni de, gecekondularda hemşehrilik ve akrabalık ilişkilerinin bir hayli ileri düzeyde
olu:şudur.

Bu bağımlılık sürekli ziyaretlerle pekiştirilmekte, bu da TV izlemeyi

azaltmaktadır.

Televizyon Yayınlarının ilk açılışından sonuna kadar izleme durumu önemlidir. Buna göre;

---.-- __

-

___

"":':.

Açılıştan kapanışa

-

kadar seyrederim

Haber ve hemen sonraki programı seyrederim

Belirli programlan s~~'İ!?_::_-_
Gelişigüzel

--

10.0
- -10.0

-

-- .- 31.5

seyrederim

Yayınlann çok
sürekli izleme

-

oranı

42.S

kanallı olduğu

bir hayli

%

ve

yayının

düşük olmaktadır.

uzun süreden beri devam

ettiği

ülkelerde

yayını

ülkemizde de durum böyledir. Sürekli TV izleyen •

yüzde 10'dur.
Gelişigüzel yayın
sıluntılar,

izleyen yüzde 43

Bu belirsizlik, amaç

dışı

izleme

yaşanılan

çevreye ve şehre intibak sıkıntıları ile izah edilebilir. Stabil, düzenli olmayan bir yaşantıda

televizyonu bilinçli ve düzenli izleme
artması

civarındadır.

imkanı

pek yok gibidir. Aynca özel televizyon

kanallannın

da bilinçli izlemeyi olanaksızlaşurmıştır.

7.5. Genel olarak Televizyon Programlanna Karşı İlgi
Televizyon

yayınlarının

gençlerin

eğitirnen

etkisi ile ilgili verilere geçmeden önce genel

ola.rak gençlerin programlara karşı ilgisini saptanması önemlidir.
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fliğer
geniş

kitle

bir kesime

meslek vb.
alması

iletişim araçların~a olduğu

seslendiğinden,

farklı kişi

yaymlann

grupların

ya da

gibi, televizyon

içeriğinde

istek,

beğeni

yayınları

toplumu

da ayn nitelikte olmayan

oluşturan

ve zevklerine göre

cins,

yaş, eğitim,

gelir,

çeşitli programların

yet

zorunludur.
Ülkemizde özellikle özel kanallar, devlet kanallarından farklı olarak daha çok eğlendirme

ve haber verme fonksiyonu ifa etmektedir. _
Yayınlara

ilgiyi belirlemek

soruşturulmuş, beğenilen

özellikle

amacıyla_ önce

TV

kanallarına

ilgi

kanallarda severek izlenilen programlar

toplumsallaşmaya

ve

eğitime

araştırılmış, beğeni
saptanmıştır.

etkisi olan, ifade edilen amaçlar için

izlenip izlenmediği sorulmuştur. Bu neticeler şimdi

sırasıyla

nedenleri

Bunun

yanında

yapılmış programların

verilecektir.

En çok izlenen TV kanalları
Kadın%

TRT -1 . .. -·

TRT2
TRT3
TRT4

...
..

.'
~-

----

-

.

·-

. .

·-·

·-

Erkek%

. · 2s

20.0

5

5.0

-

2.5

l
----~·-

-

-

2

LO

TRT GAP

9

6.0

TELEON

3

4.0

21

18.0

SHOW

45

50.0

KANAL6

54

60.0

HBB

7

7.0

FLASH

7

1.0

TGRT

22

15.0

TRTINT

STAR

..

En çok izlenen TV kanallarının hem erkeklerde, hem kadınlarda özel olması
yadırganmamalıdır. Yıllardır

devletçi ve tek yanlı yayın yapan TRT kanallarından tatmin olmayan

gernçlik daha canlı, dinamik, hayata adapte olmuş yayınlar nedeniyle özel kanalları tercih
etmektedir.
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Kadın

ve erkek deneklerin i~eme oranlan biribiren çok yakındır. Yılınız kadınlarda TRT-

1'i izleme oranı daha fazladır. Bu TRT'nin eğitici ve özellikle kadınların istifade· edeceği, kadınlara
yönelik yayınlarının çokluğuyla izah edilebilir. Özellikle gündüz yayınlan, hanımlar taranndan

izllenmektedir.
Bu tabloda araştınna yapıldığında yeni yayına başlayan TGRT'nin ortalama yüzde 20
oranında izlenilmesi

dikkat çekicidir.

Özel televizyon kanalları içinde içeriği. sunuşu, programlan_ve diğer unsurlarıyla farklı bir

çizgi ortaya koyan TGRT, özellikle dini içerikli yayınlarıyla, muhafazakar kesimi hedefleyerek bir
yayın yapmaktadır.

Yıl:ytnlar

Bunun

yanında

öze) kanallarda sık rastlanan aile hayatının negatif etkileyen

da izleyiciyi bu muhafazakar kanala sevketmiş olabilir.

Deneklere en çok izledikleri
21'si çok

beğendiğini,

yüzde 46'sı

kanalın programlarım nasıl buldukları sorulduğunda

beğendiğini.

yüzde

26'sı kısmen beğendiğini

ifade

yüzde

etmişlerdir.

Bu izleyicilerin yüzde 75'e yakınının TV yayuılanndan memnun ölduklarinı-Ott.ayakoyrnak:tadır.

Yüzde 50'ye yakını
16'sı izlemediği

kısmen beğendiğini

için fikir beyan

edemiyecekleriı;µ

yayınlannı beğendikleri saptanabilmiştir. Bu
çıkmaktadır.

Hatta yüzde 17'si de

beğenilmesi, Türkiye'de

TV

söylerken,-yüzde -I6!sı-beğenmediğini, yine yüzde
ifade

etmişlerdir.

.oran---kadın

- - - -·
-·beğendi~ söyleniişfu".

yayıncılığını

ilk yapmış

_ancak. yüzde 8'inin TRT

izleri:~erde -:-yüzde
... -

..

·-·-~-

12'ye kadar

,,__

Hammlara -yönelik TRT

olmanın

ve devlet

~

yayınlarının

kanalı olmasının sağladığı

güvendedir.
Özel TV kanallarının değerlendirilmesi ise şu şekilde olmaktadır:
Kadın%

Erkek%

Çok beğenenler

35

24

Beğenenler

25

32

Kısmen beğenenler

25

34

Beğenmeyenler

4

5

Hiç beğenmeyenler

2

4

Fikri olmayanlar

9

1

özet TV kanaUan TRT
yayınlar, yabancı

yayınlanna göre daha çok beğenilmektedir. Eğlence ağırlıklı

diziler, sansürsüz filmler, gençlere cazip gelmektedir. Bunun

yanında yasakçı,
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tekelci anlayışa tepki de özel kanallan beğenilir kılmaktadır. Özel kanalların yeni olması, belli bir
doyuma ulaşılmaması da beğeniyi artırmaktadır. Aynca çağa ve değişime ayak uyduran özel
kanallar, böyle arzular taşıyan ve sosyal tatminsizliği olan gecekondu gençliğine farklı ve izlenebilir
ge-lmektedir. Özel TV kanallannın beğenilme nedenleri iddialanmızı doğrulamaktadır.

Özel TV kanallarının beğenilme nedenleri
,,

%
Daha eğlenceli bulduğum için

49

Sansürsüz olduğu için

32

Haberleri daha inandırıcı

olduğu

için

26

Hediyeli yayına daha çok yer verdikleri için 12
Y anşma proramlan.nın çokluğundan

25

Daha eğitici buld~mdan

1O

.Özel TV kanallarının beğenilmeme nedenleri

%
Eğitici değil

17

Haber yayınlan taraflı

15

Açık saçık olduğu için

36

İnanç ve adetlerimize aykırı olduğu için
-

24

Yerli yayın az olduğu için

13

Özel TV kanallarından en büyük rahatsızlık açık saçık diye ifade edilen programlardandır.
Ondan sonra yüzde 24 ile inançlara, örf ve adetlere aykırı yayınlardan hoşnutsuzluk sözkonusudur.
Buna göre gecekondu gençlerinin yüzde 60'a yakını inanç ve ahlaki kaygılar taşımaktadır.~

7.6. En Çok İzlenen Yaymlar
Doğaldır

ki

yayınların

izlenme nedeni ile izlenen yayınların türü aynı olacaktır. Hal böyle

iken yapılan yayın saatlerinin devlet televizyonu ve özel kanallarda çok olması, belli bir yayın
kalitesinin tutturulması ve cazip hale getirilmesi amaç dışı televizyon izlemeyi artınnıştır. Buna
göre en çok izlenen yayınların oranı şöyledir:
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En Çok İzlenen Programlar .
Kadın%

Erkek%

Çocuk programlan

51

41

Kadın

Programlan

60

ıs

Bilim-teknik programlan

19

33

S~wat-edebiyat

19

19

Dini programlar

62

64

Sosyo-ekonomik programlar

30

28

~1füzik

81

73

Y anşma programlan

76

63

Yerli diziler

71

55

Yabancı

63

53

Yerli sinema

67

57

Yabancı

57

69

Spor programlan

27

59

Haber programlan

51

63

Açık

25

38

25

25

61

51

Köy programlan

37

28

Reklamlar

30

15

programlan

programlan

diziler

sinema

oturumlar

Eğitse]

programlar

Eğlence

programlan

Deneklere "Niçin bu programlan

beğeniyorsunuz?"

sorusu

sorulduğunda şu

cevaplar

alınmıştJr:
Kadın%

Erkek%

Eğlendiriyor

50

38

İlgilirn çekiyor

50

45

Haber veriyor

25

22

Eğitiyor

36

39

Heyecan veriyor

13

17
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iyi haz1rlanıhp sunuluyor

- 13

13

l

3

Diğer

'

Deneklerin TV yayınlan arasında en çok izledikleri yayınlar cinsiyet yönünden önemli
farklılık gösterdiğinden bu ayrımı gözönünde bulundurarak değerlendirme yapmak gerekir.

Erkek deneklerin yüzde 63 'ü haberleri ve haber programlan izlerken, bu hanımlarda yüzde
5 I 'e düşmektedir. okuma yazması olmayan hanım deneklerde bu - oran hanımlarda iyice
azalmaktadır.

bu sonuç 1973

yılında

Oya Tokgöz

tarafından yapılan araştırmanın

souçlanyla

parallelik arzetrnektedir. 231 Kadın deneklerin yüzde 80'e yakını müzik eğlence programlarını ve
yerli dizileri ile yerli filmleri en çok izlediklerini
civarında eğlendirmek

ve ilgi çekmek

belirtmişlerdir. Beğenme

olduğu şeklinde

ifade

nedenlerini de yüzde 50

etmişlerdir. Yabancı

film ve dizilere

daha az ilgi duymaları, yerli kültüre olan ilgileri ile açıklanabilir.
Kadın

programlarının

olmasındandır. Yalnız

izlenme

oranının

olması,

-y üzde ·-60

bu tür

-programların

az

TRT televizyonunda kadın prograrnJan bulunmaktadır-:- · !

Eğitsel amaçlı programların

izlenme

oranı

hem erkeklerde, hem

kadınlarda

yüzde 25

oranındadır. Eğitim programlarının salt bilgi ve:!~~-·- ~~ cazi~-~~~ası, izlemeyi
zorlaştırmaktadır.
Kadınların
oturumları

aksine erkekler,

başta

spor programlan olmak üzere, haber program ve

açık

daha fazla izlemektedirler. Günlük hayatta, aktüaliteyi takip etmek için ihtiyaç duyulan

bilgiler, bu programlar yoluyla alınabilinmektedir.
-

Bu araştırmada ilgi çeken bir bulgu da hem erkek, hem de kadın deneklerin, dini
programlan yüzde 65 oranında izlemeleridir. Bir hayli yüksek olan bu oran 1987 yılında TRT'nin
yaptırdiğı

TV programlan izleme, kamuoyu

araştırmasındaki

verilere yakındır. o

araştırmaya

göre,

deneklerin yüzde 45'i dini programlan sürekli izlediklerini, yüzde 22'si de sık sık izlediklerini

belirtmişlerdir. TRT'nin araşurmasına göre en çok izlenen 3. program, dini yayınlar o~muştur. 232

Dini yayınlara olan ilgi, geleneksel aile yapılarının gecekondu bölgelerinde hala

yoğun

bir

şekilde

devam ettiğini göstermektedir.
Aile bağlarının belirli oranlarda devam ettiği bilinen köylerle ilgili, programların izlenme
oranı kadınlarda

yüzde 37, erkeklerde yüzde 28

oranındadır.

Bu tür

programların yayın

saatinin

:: 3 ı Tokgöz, Siyasal Haberleşme ' 'e Kadın, s.92
"3?

•

- - TRT Radyo ve Televızyon Programlan Kamuoyu araşunnalan.

Aralık

1987. s.47
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gündüz

olması, hanım

izleyiciyi . artınnaktadır. Köy

yaşantıları serpiştirildiğinde izleme oranı

programlarının

içine mizah yüklü köy

pozitif olarak değişmektedir.

Tüketim duygusunu körükleyen ve yönlendiren reklam programlan,
izlenmektedir. erkeklerin yüzde 15'i reklam

izlediğini

reklamları

en

olması

bu

izlemektedir. Kentleşme
araştınnamızm

özelliğinin

açık

beyan

kadınlarda

etmişken, kadınların

daha fazla

yüzde 30'u

tezahürü olan tüketim duygusunun

artmış

önemli bir bulgusudur.

DenekJerin. eğitttiği için program izleme oranı yüzde 38 dolayındadır. Bunun y~nda daha
çok eğelnedirdiği, ilgi

çektiği

için program izleyenler ise yüzde 45

dolayındadır.

Haber

verdiği

için

programlan izleyen i5e yüzde 22 •dir.
gençliğinin

Gecekondu
televizyondan

eğlence

karşılaması doğal karşılanmalıdır.

gösterilerin bir tek düğün törenleri

iletişim

gereksinimini kitle

olması;

Bölgelerinde

araçlarından,

eğlenceyi

özellikle

de kapsayan toplumsal

sinema salonunda film seyretmek., gazinoya gitmek gi~i

mali imkan gerektiren eğlence türlerine imkansızlıktan iştirak edememeli -TV ile eğlenmek gibi bir

sonucu doğal kılmaktadır.
Gecekondulu gençlerill,

- ·yayınlanmasını

en çok istedikleri

özlemlerinin koyması açısından ilginçtir.
Kadın1ann

-

_beklel)t(ve

. _ - -· -· .
·-···- - - -- ·- ----

. - --- --·
~ ---·-·-.

en çok olmasını istedikleriiki program türü yüzde 6 ı ile nu1zik, elence, magazin

eğitim

ve yüzde 38 ile

pro_gr~@J". p~ann

- -j

ve kültür programlan

Y\i7.de 41 ile haber programlan en çok

olmuştur.

yaymlanılması

Erkeklerde durum tamamen

farklıdır.

istenilen program olarak ifade edilirken.

yüzde 38 ile eğitim ve kültür programlan gelmektedir. Bu tür haber ve eğitim

programlannın

talep

-

edilmesine rağmen izlenme oranının düşük olması, program saatlerinin uygun olm8ması.. yayınlann
cazip olmaması, özel kanalların çok cazip eğlence ve yanşma programları yayınlaması,

dolayısıyla

ilgiyi özel kanallara çekmesi şeklinde açıklanabilir.
Yayınlarda

en çok görülmesi istenen film ve tiyatro programlanna ilgi şu şekildedir.
Kadın%

Erkek%

Yerli sinema

66

45

Yabancı

27

51

Yerli dizi

54

24

Yabancı

dizi

19

13

Belgesel film

19

30

sinema
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1Tiyatro

1 -

TV filmi

Yerli yapımlara kadınlar tarafından ilgi duylması; yerli yapımların kolay anlaşılm·asından,
duygusallığından

ve yöresel problemlerin işlenmesinden kaynaklanmaktadır.

Eğitici özelliği

olan belgesel yayınlara, erkeklerde daha fazla ilgi v~dır .

Tiyatro gösterilerine hem kadınlarda, hem erkeklerde az ilgi_ olması yayının statik
t()lmasından,

bu konuyla ilgili alt kültür olmamasındandır.

TV yayınlarında en çok yayınlanılması istenilen müzik programlan şu şekildedir:
Kadın%

Erkek%

Türk Halk Müziği

59

55.0

Türk Sanat Müziği

23

19.0

Türk TasavvufMüziği

17

.1-1.0.

7

1.5

Türkçe Sözlü Hafif Müzik

19

18.0

Arabesk Müzik

63

63.0

Çok Sesli Türk Müziği

1

Klasik Batı Müziği

1

-3.0

Hafif Batı Müziği

2

6.0

Jajj Müziği

2

1.5

Opera-Bale

-

-

Senfoni

-

1

Takribi 12 müzik türü içinde yüzde 65 dolayında arabesk istenmesi, önemle incelenmesi
gereken bir sonuçtur. Arabesk müzik; içinden çıktığı toplumsal ve kültürel çevreye göre
biçimlenmiş, tutarlı bir kuramsal dayanaktan yoksun, ezgi yönünden arap müziğinden, çalgı

yönnden de Batı müziğinden esintiler taşıyan, önceden taşrada başlamakla birlikte zamanla
ıtoplumun tüm kesimlerinden gelen yaygın bir dinleyici kitlesine sahip toplumumuza özgü bir

türdür. 233

.m Güngör. Nazife. Arabesk, Bilgi Yayınevi. ankara 1990. s.19
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Arabesk
kesim

düşük

müziğin

tüketicisi durumunda olanlar,

gelir düzeylidir.

Gecekondu

gençliğinin

mutsuzluk tablosuyla
gözyaşlarıyla çeşitli

Şehirde yaşayan

bu

bütünleşmek,

müziğe

taşra

kökenlidir. Gecekonduda yaşayan bu

bu insanlar toplumumuzun mutsuz kesimidir.
ilgisi, arabesk müzik

bir ölçüde kendi

acılarını

sanatçılarının

sergiledikleri

unutmak ya da o esnada

döktüğü

biçimlerde dışa wrduğu davranışlarıyla boşalma çabası şekliyle izah edilebilir.
i

Gecekondu

gençliği

bir

geçiş

toplumunun üyesi . olarak, iki kültür, iki

yaşam

biçimi

_ (geleneksel-modem) arasında kalmış, aidiyet duygusunu )'itinniş bir ~esimdir. Böyle kimlik ve
'·

1

kişilik problemleri çeken bu topluluğun arabeske yönelmesi ·1adırganm,alıdır.
TV Yayınlarında olması istenilen

eğitici programların
Kadın%

dökümü

1

Erkek%

Bilim-teknik proramlan

12

27

Din-ahlak programlan

55

61

Tarih programlan

3

21

Dil-edebiyat-sanat programları

3

6

Sosyal hayatla ilgili programlar

27

32

~ağlık Programlan

47

33

Kadın

42

7

programlan

ŞU: şekildedir :

Bu sonuçlara göre gecekondu gençliği, sağlık yayınlarına ihtiyaç duymaktadır. Ülkemizde
iki temel sorundan biri olan

sağlık

ile ilgili konular,

yaşanılan sağlık sorunlarına

çözüm olabilir mi

umuduyla izlenmektedir.
Dini

yayınlara

olan talep, ekonomik ve sosyal yönden gerilik ve yokluk içinde olan

gecekondulu bireylerin çözümsüz problemlerinin ve artan

sıkıntılarının

sonucunda, manevi bir

güce sığınma isteği olarak değerlendirilebilir.
Haber programlarının en çok hangi kanalda izlenildiği sonucuna yüzde 34 ile Sh_ow, yüzde
30 ile TRT 1, yüzde 22 ile İnter Star televizyonları cevap olarak verilmiştir. Beğenme nedeni
ı0larak

da, yüzde 60' a yakını, daha inandırıcı ve daha çok olay görüntüsü

verdiği

için

demişlerdir.

Televizyon habercilik tekniğinde öne çıkan bu özelliklerin234 gecekondu gençleri tarafindan da
1esbiti ilginçtir.

34

·~ Uyguç. Ünal. Radyo-TV Haberciliği , istanbul. 1987, İ.Ü. Yayınlan. s.35
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7. 7. Eğitim Programlarına İlgi
Televizyon
olduğu

kanalları

içinde

doğrudan eğitim yayını

yapan tek kanal TRT televizyonu

için TRT'nin okut yayımlarına ilgi sorusuna şu cevap alınmıştır .
Kadın

deneklerin yüzde 73'ü, erkeklerin ise yüzde 74'ü

izlemediğini söylemişlerdir.

İzlediğini söyleyenler ise her iki kesimde yü_zde 25 civarındadır.
ned~nlerini,

Deneklerin. yüzde 1O' u izleme

derslere

1O' Juk diğer bir bölüm, bu nedeni derslerde görmedikleri

yardımcı olduğunu

şeyleri öğrenmek

belirtirken, yüzde

olarak ifade temşlerdir.

Yayın izlemeyenlere niçin izlemedikleri sorulduğunda yüzde 33'ü yayım saatinin uygun olmadığını,

yüzde 19'u ise okuldaki eğitimi yeterli gördüklerini belirtmişlerdir.
7.7.1. Eğitsel Yayınlan İzleme
Genel olarak televizyon
toplanırlar.
·'kadın",

Hedef izleyici kitlelerine göre
:köy~ü" , "işçi",

"çocuk",
dışında

_"genel

-yer,...alan

eğitsel yayınlar

çoğu~ukla yapılan
yetişkinler" e

bu

belirli gruplar

seslenen programlar olarak yer

özel ·TV_kanallarında
· ~

-·-

- -·...-

.altında

gruplandırmalarda yayınlar

doğrudan eğitsel yayın olmadığından
---·yayınlarının değerlendirilinesi şu şekildedir:

TRT'nin
yönelik

kanallarında

alır.

TRT'nin gençlere

- ~ --- - --

Düzenli olarak izlenen eğitim programlan:
Kadın%

Erkek%

27

21

27

22

Bir çocuk büyüyor

11

1

Çevre

10

9

20

9

7'den 77'ye Barış Manço

81

73

Bir Kelime Bir İşlem

33

37

8

7

13

5

Gençliğin Dünyası

7

9

Gençlerle Müzik

6

10

Sağlığımız

için

Önce sağlık

Değişen

Aile

Bir Pazar Daha
Gençlerimiz

-
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Genç Sinemacılar

8

13

Okudukça

2

6

8

4

35

6

Hanımlar İçin

40

6

Nasılsınıztfanımlar

26

6

Gençlik
Kadına

Salt

Günlüğü

Özel

eğitim programı

yayınlarda

olan bu

/

en fazla izlenen

programın

;
.r

7;den 77'ye

o'ması

dikkat edilmesi gereken bir durumdur. Eğitim programlarının konularının cazip olması k~dar,
.sunuş

aynı

ve üslubun da

derecede önemli

olduğu

bir kere daha ortaya

çıkmıştır.

Aynca

yayın

günü ve saati de yayının izlenme oranını etkilemektedir. Bir Kelime Bir İşlem programı zihni
-~· ,.-~·

funksiyonlann ortaya
-izlenmektedir.

konduğu,

üretici bir program

olması

oranında

nedeniyle yüzde 35

·· · Sağlıicıa ilgili-pr~gr'amlann yüzde 25 oranında izlenmesi, bu oranın kadınlarda

daha fazla

· ıolniası; özellikle koruyucu lıekimlik ve çocuk bakımıyla ilgili pratik bilgilerin kullanılması

amacıyla

._o1m8kıadır.~~ _··'- _;~--~:~-.~--Kadın

deneklerin yüzde 40'a

yakını doğrudan

kendi cinslerine yönelik

yayınları

ilgiyle

izlemektedirler. Haftalık Kadına özel programı yüzde 35 oranında takip edilmektedir.
TRT'nin TV Programları Yapım uygulama talimatında "Kadına Özel" programının yayın
amacının ka~nların
yükümlülüğe

evde veya

sahip

yasalarla

ekonomik ve siyasal

kadının kişiliğini geliştirmesine yardımcı

işte kadına

kent içindeki

sağlanmış

özgüvenli

konumlarını

olmasını öğretme~

ve çevre

koşullarını

haklarını öğretmek,

erkekle

eşit

kırda,

kentte, gecekonduda,

gecekonduda yaşayan

kadınların, yaşadıkları

olmak;

ele alarak, hijyenik yönden daha olumlu, daha

fonksiyonel yaşamalarını sağlamaya çalışmak olduğu ifade edilmiştir.
Gecekonduda yaşayan genç kadınların toplum içinde ihtiyaç duydukları statü .değişimini
etkileyecek bilgi verici yayınları herşeye rağmen ilgiyle izledikleri gözlenmiştir. Toplumsal yaşamda
gündeme gelen kadın erkek eşitliğinin ne olduğunun öğrenilmesi

çabası kentleşme eğiliminin doğal

bir sonucudur.
Eğitim programlarının beğenilme oranı

yüzde 8.4'tür.

Oranın

bu kadar yüksek

olması Barış

Manço'nun 7' den 77'ye programına olan ilgi ve beğininin çok olması ile izah edilebilir. aynca,
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deneklerin

yarıya yakını

öğrettiğini, eğittiğini

,güzel

olmasındandır.

ezikliğini

bu progr_amlan

beğenme

nedeni olarak; ilgilerini

çektiğini

ifade etmişlerdir. İlgilerini çekmesi programın prodüksiyon
ama

eğittiği

ve

birşeyler

ve sunuş olarak

için izlemeleri eksile bilgilerinin ve tahsillerinin toplum içindeki

gidermeye yöneliktir.

Eğitim programlarını beğenmeyen
.alınmadığı inancındadır.

yüzde 14'lük kesimin yüzde 61 'i sorunların yeterince ele

Yüzde SO'si ise belirlenen konuların ilgisini ç~kmediğini söylemişlerdir.

Deneklere eğitim yayınlarının izleme nedenleri sorulduğunda Şl!_ cevaplar alınmıştır.
Kadın%

Erkek%

33.0

21.7

Dertlerine çare bulmak için

11.0

11.0

Bir.şeyler öğrenmek için

36.5

44.0

... 14.~

11.6

34:1

-ıs .o,

Televizyon o saatte
..

açık olduğu

ıçın

Arada müzik olduğu için

-

.~

Vakit geçirmek ve dinlenmek için
..

Diğer

J3.4

. '• 16.6

amacını taşımakta, ub ihtiyacını TV ite gidermek istemektedii.
Eğitim

programlanrun somut sonuçlannı ve etkilerini ölçmek amacıyla eğitim yayınlarından

bugüne kadar öğrenebildikleri şeyler sorulmuştur.
Kadın%

İnsan sağlığı

Erkek%
-

24.3

16.6

Çocuk sağlığı

8.0

4.0

Çocuk sağlığı

9.0

3.3

Dinsel konular

18.0

26.0

Çevre sağlığı

2.4

8.0

Trafik

4.8

9.1

Ufak tefek el sanatları

9.6

2.5

12.0

.

İnsan Haklan

2.4

10

insanın topluma karşı sorumluluk duyması

8.5

9.1

Kadının

toplum içindeki konumu
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Kadın
·etmişlerdir .

deneklerin yüzde 25' i insan sağlığı ile ilgili pratik edinimleri olduğunu ifade

Bunun yanında yüzde 12' si kadının toplum içindeki yerini TV' den öğrendiklerini

SÖylemişlerdir .

Hem erkeklerde, hem kadınlarda yüzde 20' nin üzerinde bir kesim dini konulardaki

bilgi eksikliğini TV' den gidermektedir. Dini programların izleme oranının yüksekliği bu sonucu
,getirmiştir.

Erkeklerin insan haklan, insanın topluma karşı sorumluluk düym~ı gibi toplumsal
problemlere daha duyarlı oldukları anlaşılmıştır. Yüzde lO' a yakın gecekondulu genç erkek
TV'nin toplumsal yayınlarından yararlandıklarını beyan etmişlerdir.
Yalnız kadın deneklere sorulan kadın programlarından öğrendikleri ile ilgili soruya yüzde

35'in üzerindeki bir oran çocuk bakımı ve sağlık koşullan olduğunu söylemişlerdir . Bunun dışında
yüzde 31 'i ev ile ilgili pratik bilgileri., yüzde 30'u da kan-koca ilişkilerini öğrendiklerini ifade
-etmişlerdir.

Televizyonun yalnız bir eğlence aracı olarak değil, bir eğitim -haber aracı -0larak ele
alındığında müsbet etkileri hemen görülmektedir. Eğlence yönü ...d~ oJan eğitim y~yınlannın

izleyiciye birşeyler katan, zevk ve beğeni düzeyini yükselten zenginleştiren, eğlendirirken eğiten
yayınlar olduğu

söylenebilir.

Eğitsel yayınların, yalnız devlet televizyonundan yapılması, özel TV kanallarında hemen .

hemen hiç olmaması bir eksikliktir.
TRT eğitim yayınlarında öğretilmesi amaçlanan konuların izleyici grubunun özellikleri ve
·eğitim teknikleri dikkate alan yayınlan ancak faydalı olmaktadır.

7.8. Gecekonduda Yaşayan Gencin

-

Toplumsallaşma Eğilimleri:

Gecekonduda yaşayan gencin toplumsallaşması sürecinde, toplumdaki değerlerin, tutum ve
davranış kalıplarının benimsenmesi esastır. Kentsel yaşamda hızla değişen yaşam koşulları,

gecekonduda yaşayan gençlerin kimi geleneksel kuralların değişmesine neden olmaktadır.
Özellikle önceki bölümlerde değindiğimiz iletişim patlamasının sonucu birçok yeniliğin
!kontrolsüz bir biçimde gecekondulara girmesi yalnızca o yeniliğin benimsenmesi biçiminde bir
değişikliğe değil, onun etkisi ile geleneksel birçok değerde ve inanışta da değişikliğe yol
açmaktadır.
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Araştınnamızda, televziyo~a açık olmanın,

!bireylerin yaşamının önemli kesimlerini
sorunlarına yaklaşım

ülke

ondan yararlanma- ile geleneksel

oluşturan sağlık,

çocuk ve aile yapıs1,

yaşantıda,

eğitim, sosyalleşme,

ve sahiplenme gibi konularda gecekondulu gençlerin tutum ve

davranışlarındaki değişme ilişkisini ortaya çıkannaya çalıştık. Böylece varsayımlarımızın temeli

olan gecekondulu gencin televizyon
/

yayınlarını

kalıplar

izlemesinin geleneksel

dışında

1oplıimsallaşma5ına yardımcı olabileceği görüşü de sınanmış olmaktadır.
1

l

/

J

1

7.8.1. Ar.le İçi İlişkiler ve Toplumsal Yapm İle İlgili Tutum ve Davramşlar:
Bireyin

~oplumsallaşmasında,

özellikle çocukluk ve gençlik döneminde aile önemli bir

!

etmendir. Aile, toplumumuzda kutsal yeri olan bir topluluktur.
Tarih boyunca ailenin durumu

çeşitli

müdahelelerle

düzenlenmiş, değişime uğramıştır.

Özellikle aile içinde kadın erkek arasındaki yetki, hak ve görevlerin bölüşümü yönünden

'

.

değişmeler olmuştur. Önceleri ailede genellikle erkeklerin üstünlüğü kabullenilmişken:,-~zde
eşitlik

ilkesi

yaygınlaşmaktadır. Eğitimle orantılı

bu

değişimin

kırsal

kente göç eden

kesim- · ··-·-

insanında yani gecekondulardaki yansımalarım .incelemeye çalışacağız.

Evde en çok kimin dediği olmalıdır sorusuna alman yanıtlar ŞÖyledir :
Kadın

Evin erkeği (koca)

o/o

Erkek% ·

24.3

38.3

Evin en yaşlısı (erkek)

8.5

10.0

Evin en yaşlısı

1.2

5.8

1.2

-

30.4

19.1

34.1

24.1

(kadın)

Evin kadını
Konuya göre değişir
Kararlar tüm aile tarafından müşterek

Aile içi kararlarda

kadın

alınmalıdır

deneklerin yüzde 34 'ü

müşterekliği

sawnurken

erkekl~rin

yüzde

24. l 'i müşterek karar alınmasını sawnmuşlardır. Evin erkeğinin karar vermesini isteyenler ise

erkeklerde yüzde 38.3,
iisteyenler

kadınlarda

geleneksel

anlayış

kadınlarda

yüzde 24.3'tür. Konusuna göre karar veren

yüzde 30.4'tür. Buna göre özellikle

kadın

olarak kabul edilen "ataerkil" aile tipine yani

kişinin değişmesini

denekler aile içi kararlarda

kararların

bir tek baba tarafından
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~

alınmasına karşı çıkarak

aile için fertlerin · tümünün

düşüncelerine

itibar eden

çağdaş anlayışı

benimsemişlerdir.

Deneklere kendileriyle ilgili önemli kararlan

nasıl aldıklan sorulduğunda alınan

cevaplar

şöyledir:

Kadın%

Erkek%

25.6

34. l

29.2

23.3

Eşimler bfrlikte alırız 1

21.9

14.1

Ailece ortak alırız

13.4

19. l

10.9

6.1

Kendim

alının
r

Aile büyliklerine danıŞarak
1

1

i

Güvendiğim arkadaşlarımla alınz

Deneklerin kendisiyle ilgili kararlarda kendilerine tam güven içinde
görülmektedir. Erkek deneklerin yüzde 34'ü kendi
kızların

kararlarını

kendisinin

alamadıkları

. .

alacağını söylerken,~~-·-- ...,,..,~~.

ancak yüzde 25'j danışmadan karar alabileceklerini söylemişlerdir. İki cins de yüzde 25

oranında

ailenin

görtişü

çerçevesinde karar verdiklerini

söylemişlerdir.

Bu sonuç gecekondulu

gencin kendisine az güvendiğini ortaya koymaktadır.
Geleneksel evlilik

anlayışının

devam edip

...ı!'f;

etmediğini

anlamak için

başlık parasının

gerekli

olup olmadığını sorduğumuzda şu cevapları aldık :
Kadın%
Başlık parası

verilmelidir

Başlık parası

verilmemelidir

Denekler toplumumuzun genel
göstermiştir.

Erkek%

9.7

13

90.3

87

anlayışına aykırı

olmayan, tam bir kentli

duyarlılığı

Deneklerin yüzde 90'ı başlığı kesinlikle benimsemediklerini ifade etmişlerdir.

Deneklere evin

erkeği

para kazanmak

amacıyla karısının

bir

işte çalışmasına

izin vermeli

midir diye sorulduğunda şu cevaplar alınmıştır.
Kadın%

Erkek%

Evet

45.1

15

Hayır

30.4

55

Kararsız

24.5

30
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Kadın

yandan

denekleri

kadının çalışm~mı

fazlası ' kadının çalışmamasını

ve toplumun içinde yerini

almasını

isterken. erkeklerin

istemektedir. Yüzde 30'luk bir kesim de

kararsızdır.

Erkeklerin hala bazı toplumsal kabullere ayak diredikleri görülmektedir.
Mirastan

kız

çocukların nasıl

ve erkek

pay

alması

gerekir sorusuna alman

cevapşu

şekildedir:

Erkek çocuk hepsini

Kadın%

Erkek%

3.6

10.0

8.5

20.0

78.0

65.0

6.0

3.5

4.0

1.5

gençlerin

günümüz,

almalı

Erkek çocuk kızdan fazla almalı
Kız-erkek eşit almalı
Kız

çocuk hepsini

almalı

Başka

Bu

·-c~vaplarda

· -·- benimseaıklepm _

·-

karşı,

gecekondulu

göstermektedir. Deneklere, son

büyüklerin küçüklere karşı,

kadınların

yıllarda

/

mıras

hukukunun

kurlalannı

aile fertlerinde· küçüklerin büyüklere

erkekler, erkeklerin

kadınlara karşı davranışlarında

bir

.--= ~~ğiŞl!l~ o!!'~~ ,b9nun nedenleri nedir diye sorulduğunda şu cevaplar alınmıştır:
--

.. .

Kadın%

Erkek%

Olmadı

41.0

40.8

Televizyon

37.8

38.3

4.8

4.1

7.3

10.0

9.1

15.8

Radyo
Çocukların
Başka

etkisi

Deneklerin her cinsi de yüzde 40
50'den

oranında

bir

değişimin yaşanmadığını

fazlası ilişkilerde farklılaşma olduğunu söylemişlerdir.

söylerken, yüzde

Her iki cinsi de bu

değişmede

en

etkili etmenin televizyon yayınları olduğunu ifade etmişlerdir.
7.8.2. Çocuk Konusunda Tutum Ve Davranışlar

Çocuklarla ilgili değer sisteminin temelinde bilinçli olarak sahip olmak istenilençocuk sayısı
yatmaktadır.
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Deneklere bir ailenin sahip olul)ması ııereken en çok çocuk saytsı sorulduğunda:
Kadın%

''

Erkek%

Bir çocuk

15.8

5.8

İki çocuk

42.6

47.5

Üç çocuk

26.7

30.0

Dört çocuk

10.9

13.3

2.4

3.3

Daha fazla çocuk

i
/

/
1

cevabı alınmıştır. Hacettepe Nüfus Etüdleıi Enstitüsü'nce 1988 yılınd4 yapılan ülke çapında
örnekleme dayalı bir araştırmaya göre kadınlar tarafından belirtilen ideal çocuk sayısı ikidir.

Bizim araştırmamızda da deneklerin yüzde 50'ye yakını iki çocuk istemektedir.
Şehirde yaşamanın

ailede istenen çocuk

sayısının

azalması

yönünde olumlu etkisi,

araştÜıiıamızda birkere daha etişd edilmiştir.

--Gecekondularda
- -··-amacıyla

çocuğun

ne kadar tahsil

ç~ yüksekokul

·bilinçli oldıikları,
olduğu bir kere

çocuğun

sosyal güvence olarak

düşünülüp düşünülmediği

yapması gerektiği sorulmuştur.

saptamak

Deneklerin yüzde 100' e

yakını

bitirmesini istemektedir. Gecekondu gençlerinin eğitim konusunda ne denli

eğitimden

ne bekledikleri,

çocuklarının eğitimi

ile beklentilerinin ne kadar çağdaş

daha görülmüştür.

Gençlerinin yaşadıkları şartlara tepki olarak çocuklarının daha iyi kaz.anç elde etmeleri için
çevresinde itibar
yapmasını

sağlamak, kolaylıkla iş

bulabilecekleri ümidiyle

çocuklarının

iyi bir tahsil

istemektedirler.

7 .8.3. Kentteki İlişkiler, Sosyal Tutum ve Beklentiler:
Şehirleşme

sürecinde şehir kültürüne geçiş içinde gecekondu gençlerinin şehirde ne tür bir

ilişki ağı kurduğunun

bilinmesinin önemi vardır. Kırsal yerlerde boş zaman faaliyetleri ile kentteki

durum herzaman farklı olmuştur.
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Deneklere

boş - zamanlarını

nasıl değerlendird~kleri sorulduğunda

daha çok

cevaplar

şöyledir:

Boş zamanım

olmuyor

Kadın%

Erkek%

17.0

21.6

-

27.5

/

Kahveye giderek
Gazete kitap dergi okuyarak

- 36.5

Komşu

- 67.0

40.8

Gezerek

23.0

37.5

Spor yaparak

10.9

29.0

Kendisini meşgul edecek bir şeyler bularak

51.0

29.0

TV seyrederek

36.5

30.

10.0 -·· . -·

5.0

ve arkadaşlarla sohbet ederek

Diğer

Kadın

geçirmesi,

,.....

deneklerin

şehirde
-

- -

· ~·

- ... ··-·:-·-

boş zamanhın!!_da

akraba ve

-

yüzde. 67 _ oranında

__ . -- --

komşu

-

.,_

-

--·

zamanlarda kitap ve gazete okuma

-· -· ··----- -

arkadaşlarıyla

alışkanlığı

kitapları dışında

en çok hangi tür

Bu

vakit

ilişkilerde

·-·'

her iki kesimde de fazla

Tabloya göre erkeklerde en düşük oranlı boş zaman faaliyeti kitap-gazete
Okul

ve

hemşehri ilişkilerinin '"devam ·-ettiğini · göstermektedir.

··-.,.komşuluk ilişklleri birinci sırayı almaktadır. ~
Boş

..

21.6

-

değildir.

okumaktır.

kitapları okllduğu sorulduğunda şu

cevaplar

alınmıştır.
Kadın%

Erkek%

Hiç kitap okumuyorum

29.0

38

Hikaye ve roman türü

42.0

22

Dini ahlaki yayınlar

39.0

32

Meslek ldtaplan

8.0

17

Ansiklopeti-tarih

9 .5

18

15.8

16

Diğer

Tablodan kitap okuma alışkanlığının hemen hiç olmadığı

görülmüştür.
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Haftahk veya aylık dergi okuma ?Tanlan ise şöyledir :
Kadın%
Almıyor

Erkek%
70

69.0
~

3.3

Haber

4.8

Magazin

9.0

6.7

12.0

.) .)

TV-sinema

2.4

4 .'.2

Genel kültür-teknik

1.2

6.6

-

3.3

Moda

Diğer

Deneklerin yüzde 70'i hiçbir periyodik
deneklerin yüzde 20'ye

yakını

~

yayını

.

~

takip etmediklerini ifade

magazin ve moda dergilerini

etmişlerdir. Kadın

okumaktadırlar.

Bu gazetelerin

;promosyon olarak verdikleri eklerden kaynaklanan bir durumdur.
Televizyon yayınlan izlemenin gazete almaya ve okumaya nasıl bir etkisi olduğu sorusunun
cevabı şu şekildedir:
..

-

-

f4dın%

Erkek%

TV izlemeyeli başlayalı günlük gazete aldım

19.S

20.l

TV izlemeye başlayalı günlük gazete almayı kestim

14.S

14.0

TV izlemeden önce de almıyordum şimdi de almıyorum

63.0

60.0

·Deneklerin yüzde 80' i bir günlük gazete takip etmemektedir. Gazete okuma alışkanlığı yaş
ilerledikçe ve öğrenim düzeyi yükseldikçe artmaktadır.
Deneklerin yüzde 70'i bir yıl içinde hiç sinemaya gitmemiş iken yüzde 89'u da son bir yıl
jçinde hiç tiyatroya gitmemiştir. Şehirleşme eğiliminin önemli göstergelerinden biri olan tiyatro
izleme daha gecekondu gençleri arasında yaygınlaşmamıştır. Tiyatro gecekondu kültürüne yakın
gözükmemektedir. Tiyatroya kıyasla sinemaya gitmenin daha fazla benimsendiği görülmektedir.
ancak bu kurumlan kuJlanmak belirli bir eğitim ve gelir düzeyine sahip olmaya da bağlıdır.
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7 .8.4. Sağlıkla İlgili Tutum Ve .Davranışlar:

Bireyin
lbaşlanılması

toplumsallaşmasında sağlık

gereken

önde gelen

sağlıkla ilgili öğretiler yetişkin
kapalı

Gecekondu kesiminde gelenekse,
hastalıkların inançların

unsurlardandır.

Aile içinde çocukken

duruma gelince daha değişik biçimler alır.
toplum

yapısının

etkisini sürdürmesi, kimi

etkisiyle iyileşip iyileşmeyeceğini öğrenmek için şu soruyu sorduk:

•

I

Hastalıkların

muska ile iyileşeceğine inanıyor musunuz?
'

Kadın .~/o

Erkek%

1

İnanıyorum
Bazıları iyileşebilir

İnanmıyorum

Hastalıldann

1 11
; 35

20.0

33

25.6

ı

52.0

muskayla iyileşebileceğine inananların

oranı

bir hayli

azdır . Bazıları iyileşebilir

diye düşünülen hastalıkların ise psikosomatik hastalıklar olduğu anlaşılmıştır.
Hastalıkların

gelenek.sel hekimlik yollarıyla tedavisi ile ilgili deneklere ilci sorusorulmuştur.

Bir yakınınızın acil doğum yapması gerektiğinde onu nereye götürürsünüz?
Toplam%

Tecrübeli yaşlı kişilere

-·

12.0

Ebeye

7.2

Doktora

8 .7

Hastahaneye
Diğer

80.0

0.5

Hane halkından birinin kolu kırıldığında en çok kime başwrursunuz?
Toplam%
Kınkçıya-sınıkçıya

11.6

Sağlık ocağına

6.3

Sağlık

2.5

memuruna

Hastahaneye

73.0

Özel doktora

4.8

Diğer

1.8
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Bu cevaplardan da anlaşılacağı gibi deneklerin ancak yüzde 1O' u geleneksel hekimlik
yollarını

tedavi için kullanmayı düşünmektedir. Yüzde 90'ı ise başta hastahane olmak üzere sağlık

kurumlarına müracaatı

uygun bulmaktadır.

7.8.5. Törelerle İlgili Tutum Ve Davranışlar
Töreler, ' gelenek ve, görenekler gecekondularda günümüzde de etkisini sürdüren
niteliklerdir.

Topl~msallaşma flgusunda törelerin önemi büyüktür. aynca ülkemizde Batılılaşma ile

başlayan değişim hareketlennin bu insanlar üzerindeki etkileri öyçlem iygihç olacaktır.
1

araştırmamızda

geleneksel özelliklerin önemli durumlarda ortaya çıkan biçimlerini değerlendirerek

gecekondu gençlerini toplumsallaşmasını ölçmeye çalıştlk .
Deneklere
karşılıyorsunuz

çocuğunuz

olduğunda

aile

büyüklerinin

ısınının

koyulmasını

nasıl

sorusuna şu cevaplar alınmıştır:
Kadın%

Erkek %

örfümüz bunu gerektirdiği için doğru olan budur

39

53.4

Bunlar anlamsız şeylerdir

53

39.l

Yeni isimler koymak

6

5.0

Diğer

2

2.5

..

Gecekondulu gençlerde özellikle erkeklerde örfi analıyışın devam ettiği görülmektedir.
Erkeklerin yüzde 55 'e yakını aile büyüklerinin ismini çocuklarına koymak isterken kızların ancak
yüzde 40'ı bunu uygun görmektedir. Bunun yanında klzlann yüzde 53'ü ebeveynin isimlerini
koymayı anlamsız bulmaktadır.

Bu kızların yenileşmeye daha yatkın olduğunu göstermektedir.

Y almz hem kızlarda hem erkeklerde eğitim düzeyi düştükçe öıfe bağlılık artmaktadır.
Ülkemizde, batıWaşma süreciyle birlikte giren anneler ve babalar gününe denekler şu
şekilde yaklaşmışlardır:
Kadın%

Erkek%

Büyüklerimizi hatırlattıktan için faydalı günlerdir

50.0

45

Yılda birgün anılmaya neden olduğundan anlamsızdır

48.7

51

I.3

4

'

Diğer
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Sorunun şeklinde olsa gerek yüzde 50-50 bir kabullenme görülmektedir. Ancak iki cevap
koymaktadır.

da ebeveynlere olan merhamet ve ilgiyi ortaya

Buna

rağmen medyanın

çok öne

çıkardığı günleri anlamlı ve anlamsız görenlerin sayısı eşit görülmektedir. Bu sorudan da kızlann
değişime

daha açık olduğu görülmüştür.

Yine son

yüzyılda

gündeme gelen

eşlere

ve ebeveynlere

doğum

günlerinde hediye alma

şöyle değerlendirilmiştir .

Kadın%

Erkek%

Evet, hediye alanın

48.7

33 .3

Hayır,

29.2

35.8

Bunlar anlamsızdır

11.0

21.7

Başka

11.1

9.2

hediye almam

Aile içi

ilişkilerde

olduğu görülmüştür.

sevgiyi

ve ilgiyi

-

öne

çıkaran

hediye vermenin

Erkeklerin yüzde 60'a varan büyük -bir

kısmı

kızlarda

hediye

daha

almayı

yaygın

lüzumsuz

görmekte ve almamaktadır. Bu mali _imk~lann azlığı jle izah edilebileceği gibi, göreneklere
bağlılığın

devam ettiğini ve çağdaş yaklaşımların tam benimsenmediğini de ortaya koymaktadır .

Yakın

~··

çevreden ve

·- ~· ·

--

sorunlarıyla

-#

-

·

ilgili

-

8

kuruluşlardan

· yararlanabilmesini ölçmek için
.
deneklere işsiz kaldıklarında iş aramak için kime müracaat ettikleri sorulmuştur.
Buna göre;
Kadın%

-

Erkek%

14.6

8.3

12.l

19.2

1.2

7.5

Gazetelerdeki ilanlara bakarak

14.6

25.8

İş ve işçi kurumununa müracaat ederek

50.0

37.0

7.5

2.2

Aileme
Arkadaşlarıma
Kapı kapı dolaşarak

Diğer

Kadınların işsizlikle ilgili kurumlardan daha fazla faydalanmayı düşündükleri ortaya

çıkmıştır. Aile ve yakın arkadaşlarının yardımlarıyla iş arayacakların toplamı ise yüzde 3 7
dolayındadır.
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sorunlarım

Erkekler ise bu

yardımı

üzerinde bir oranla aile

dışında

halletmeyi

istemediklerini ifade

etmişlerdir.

ailelerin

düşünmektedirler.

Yüzde

90'ın

Bu ailelere güvensizliğin önemli

bir göstergesidir.
Deneklere
sorulduğunda şu

çocuğun

önce din

eğitimi

mi yoksa. ilkokul

eğitimi

mi önemlidir diye

cevaplar alınmıştır: .
Kadın%

Erkek%

1[9

29

25

25

Her ilcisi birden

56

46

Başka

-

-

/

Din eğitimi

I

İlkokul eğitimi

'

'

.

1

Deneklerin dine bağlılıkları· bir kere daha görülmüştür. Yüzde 75'i müstakil ya da müşterek
din eğitimini istemektedirler. İlkokul eğitiminden önce din eğitimini tercih etmeleri toplumun ve

devletin ilgisiyle orantılıdır.

7.8.6. İletişim Kanallarına Açıklak Ve Ülke Sonınlanna Yaklaşım
Kitle

iletişim araçlarının

özellikle bireyin

toplumsallaşmasına,

bilgilenmesine demokratik

sürece katılmasına etkisi büyüktür.
Deneklerin

iletişim kanallarına

özellikle televizyona güvenini ölçmek için

çeşi~i

sorular

sorduk.

Herhangi bir konuda aşağıdakilerden öncelikle hangisine inanırsın?
Kadın%

Erkek%

Radyo-TV

56.0

51.7

Televizyon

36.5

35.0

Radyo

4.8

10.8

Gazete

35.3

30.8

Muhtar

2.5

0.8

Öğretmen

5.0

5.8

İmam

5.0

12.5

Başka

10.0

8.3
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Neden buna inanırsın?
Kadın%

Erkek%

Tarafsızdır

62.1

57.5

Yazılıdır

31.7

30.8

12.0

16.6

Renklidir, görüntülüdür

35.0

30.8

Tecrübelidir'

11.0

6.0

Başka

10.0

10.0

Daha bilgilidir ,
!

!
1

Denekler, resimli görüntüleri

olduğu

televizyon ve gazeteleri güvenmektedirler.
inanmadıkları görülmüştür.

Radyoya da tek

ve ülkemizde olup bitenleri deneklerimizin

tarafsız olduklarına inandıktan

ve

Yakın

başına

çevrelerindeki önder

pek müracaat

tamamı

kitle

için redyo,

şahsiyetlere

edilmediği anlaşılmıştır.

pek

Dünyada

iletişim araçlarından öğrendiklerini-diğer --:. ---~

.:

bir soruda ifade etmişlerdir .
Bu güven ve ilişkiye rağmen kamuoyuna açık davetlere iştirak edilmediği görülmekte~.
Deneklerin

şimdiye

kadar radyo veya televizyona mektup

yazıp

herhangi

birşey

isteyip

biı:

talepte

istemedikleri veya soru sorup sonnadıkları araştırılmıştır. Buna göre;
Kadın%

Erkek%

Evet Radyodan

6.0

7.5

Evet TV' den

15.8

7.5

Evet Radyo ve TV'den

6.0

1.5

Hayır

70.0

80.l

.., ..,

3.4

istemedim

Başka

Deneklerin

yüzde 80' e

yakını

TV' den

ve ya radyodan herhangi

bulunmamışlardır. İsteyenlerin ise yüzde 40'a yakını bir müzik parçası istediklerini söylemişlerdir.

Yüzde 2 7' si de sağlık konularıyla ilgili sorunlarına çözüm istemişlerdir.
Gecekondulu gençlerin ülke sorunlarına bakışını belirlemek, ilgilerini ölçmek için ülkemizin
bu önemli sorununun ne olduğu sorulmuştur.
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-

..,,

Kadın%

'·
Komşu

ülkelerle ilişkilerimizin kötü

olması

8.5

6.6

Enflasyon ve pahalılık

42.6

39. l

Güneydoğu

14.8

14.0

Sağlık sorunları

1.2

5.8

Eğitim sorunları

19.5

olaylan

-

İşsizlik

Gençler ülkemizin en önemli sorunu olarak
ve

Erkek%

güneydoğu

sorunlarını

13.4

pahalılığı

1
1

1

i

21.7
25.4

ve enflasyonu görmektedirler. Terör

pek önemli görmemeleri bu konunun kendilerini

doğrudan

ilgilendirmemesinden kaynaklanmaktadır. Sorun olarak işsizliğin ve eğitimin önemsenmesi bu
tesbltimizi doğrulamaktadır. Özellikle işsizliğin erkeklerde yüzde 26 oranında sorun olarak kabulü
bireysel sorunların öne çıkarılmasından kaynaklanmaktadır.
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8. SONUÇ VE TEZİMİZİ~ ÖZETİ

""8.1. Genel Değerlendirme

Türkiye'de gecekondu olgusu, genellikle
ve

şehirlerdeki koşulların

hareketleri_ sonucunda

kırsal

bölgelerden maddi

koşullardaki

yetersizlik

cazibesi yani, itici ve çekici güçler nedeniyle 1 şehre yönelik iç göç
ortaya

çıkmaktadır.

anlamıyla

Tam

kırsal

yaşantılarını

bölge

'

)

sürdüreme_dikleri gibi, şehir yaşantısının özeJlik ve koşullarına da yabancı olan gecekondulu, geçiş
'
,..
halinde bir toplumun özellikleri içinde yaşantısını sürdürmektedir. Bu nedenle, bir taraftan kırsal
.

j

bölge alışkanlıklarına sahip olan ve diğer taraftan şehirleşme sürecinin meydana ge~rdiği sosyoekonomik ve kültürel
zorunluluğu,

koşulların

kaçınılmaz

özellikleriyle Türkiye' de

bir

etkisinde. kalan bu nüfusun yeni bir ortam içinde

takım

sorunların

kentleşme, şehirlerin

·._::. ~- ·ve biçimde devam..etmektedir. Sahte,

ortaya

ekonomik

sağlıksız, içiboş

çıkmasına

neden

olmaktadır.

gelişmelerinin haklı göstermediği

gibi terimlerle nitelendirilen' bu

yaşama

Bütün
bir

hız

kentleşme

··modeli dolaylı. veya dolaysız olarak çok yönlü ve çeşitli sorunların kaynağı ?lmakta ve genel
eğili!fliyle

., .~.' ··-- .
,,_ ---.-.---

bu sorunların ağır~ğı da yığılarak artmaktadır.

.. Aşın ken~eşmeye bağlı olarak beliren sorunları, ekonomik, hizmet, sosyal, konut ve
... -·· -- ......... ..--

-

-··-

yerleşim

sorunu

~

"gecekondulaşma"

(daha

doğrusu gecekondulaşmadan doğan

sorunlar) olarak

ifade edebiliriz. Bu sorunların en önemlilerinden olan gecekondu, kırdan kente göçenlerin kırsal ve
kentsel

kaynaklarının

kurallarına aykın

istek

önemli bir bölümünü kullanabilme

imkanını bulabildiği, bayındırlık

ve

yapı

olarak gerçek ya da tüzel, kamusal kişilerin topraklan üzerine toprak sahibinin

-ve bilgisi dışında izinsiz olarak yapılan, barınma gereksinimleri devlet ve kent yönetimlerince

karşılanamayan

dar gelirli ailelerin yaşadığı barınak türü olarak tanımlanmaktadır.

Köyünü, toprağını bırakıp modem koşullar içinde yeni bir yaşam düzeni kurmak umut ve
çabasıyla

köyden şehre gelmiş kimselerin yerleşme yeri, konut, iş vb. konularda başvuracağı bir

kurum bulamadığı, kendi çabalarıyla çözmeye çalıştığı bu sorunların yanında yerleştiği ortamda
kendisinin ve ailesinin psikolojik ve sosyo-ekonomik ihtiyaçlarına cevap verecek herhangi bir
örgütün varlığından sözedilemez.
İç göç yaşayanların karşılaştığı sorunlardan; çevreye uyum sorunundan ve kişilik
gelişiminde genç nüfusun daha fazla etkilendiği söylenebilir. Gençler, içinde bulunduk.lan çağın

özellikleri gereği çevresinden kolaylıkla ve süratle etkilenmektedir.
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Ülkemizin içinde bulundu~ sorunlardan da en fazla etkilenen kesimin gençler olduğu
söylenebilir. Yaşadıklan ekonomik

sorunların doğal

sonucu olan yetersiz eğitim,

işsizlik, sağlıksız

çevre, sağlık vb. sosyo-ekonomik problemler gençlerin kişiliklerini etkilemektedir.
Kalkınmanın

iç açıcı değildir.
olan

ve modernleŞmenin dinamosu durumundaki

Eğitim

okullaşma oranı

eğitim

6.6'sı

daha da gerilemektedir. Bunun yanında

kalitesine sahip

kişiden 22.6'sı

sistemimiz artan nüfusun eğitim talebini
olduğumuz
değildir.

okur yazar

eğitimin,

ülkemizdeki verileri hiç

karşılayamamaktadır. Şu

batıyla

anda geri

dünyayla rekabet edecek bir

da kesinlikle söylenemez. Sonuç olarak ülkemizde her yüz
18.S'i ilkokulu bitirmeden hayata

atılmıştır.

ortaokul mezunu, 4.S'i lise mezunu, 2. l'i de yüksekokul mezunudur.

43.4'il ilkokul,

Başka

bir deyişle her

yüz kişiden 95. 7' si örgün milli eğitim sistemi içinde herhangi bir mesleğe hazırlanmadan hayata
atılmıştır.

Bu

düşük

oranlar ülke genelinde

koymaktadır. Doğal

eğitim alanındaki boşluğu

ve

dengesizliği ortaya

olarak bu dengesizliğin ve yetersiz'eğitimin menfi etkilerini bir geçiş toplumu

özelliği taşıyan gecekondu insanı ~ daha ağır bir-şekilde yaşamaktadır.

Ülkemizde 12-25 yaşlan ~asında 15 milyon dolayında genç yaşamaktadır. Genel nüfus

içinde genç nüfusun oranı yüzde 29,6'dır. -ülkemizde -çalışan gençliğin büyük bir çoğunluğu
istemedikleri.benimsemedikleri ve kendilerine büyük bir -yarar
sadece gelir elde edebilmek

amacıyla çalışmakta

olup

sağladığına inanmadıkları işlerde

başka

alanlara yönelmek arzusu

taşımaktadırlar.

Çe.şitli

sektörlerde

çalışan

gençlerin

iş

çevresi, Aile çevresi, sosyal güvenlik kurumlan,

serbest zamanlan değerlendinne, genel eğitim,- hizmet içi eğitim, sağlık, iktisadi durumları ile ilgili
sorunları çözüm beklemektedir.

Okuyan gençliğin eğitimle ilgili sosyo-ekonomik, kültürel sorunları bulunmaktadır.

Gecekonduda
doğrudan

yaşayan

gençlerin

çalışanları

ve okuyanlan ifade edilen sorunlardan

etkilendikleri gibi bunun yanında gerek sosyal, gerek ekonomik bakımdan

geçiş

halinde

bir kuşağın üyesi olmaktan dolayı farklı problemlerin etkisi altındadır. Özellikle ekonomik
sorunların çokluğu, eğitim

çevrenin

geriliği

ve

sosyalleşme imkanlarının azlığı,

vb. nedenler gençleri marjinal

anlayışlara

modem

ve

kapalı

şehrin baskısı, yaşadığı

bir toplum

yaşantısına

itmektedir.
Türkiye' de

hızlı kentleşmenin

onaya

çıkardığı eğitim

ve

toplumsallaşma sorunlarının

çözümünün de diğer ülkelerde olduğu gibi kitle iletişim araçlarından, özellikle televizyondan
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yararlanı1maktadır. Ülkemizde y<:>netimi, kamu kuruluşu olarak devletin elinde olan TRT

televizyonu ile özel televizyon kanallannın yaygın olafak izlenmesi, bu aracın ülke sorunlarının
çözümüne

yardım edebileceği

ortamı sağlayabileceği düşüncesini

ve toplumda bir diyalog

beraberinde getirmiştir. Televizyon; bugün toplumumuzun yaşamında yerini
parçası

almış,

de

vazgeçilmez bir

haline gelmiştir.
iletişim

Bu kitle

aracı

doğrudan karşılamaktaya

gereksinimlerini ya

eğitim,_

toplumumuzun

haber alma,

da destekleyici

eğlenme

olmaktadır. Mesajı

gibi

çeşitli

ses ve görüntü

olarak anında en ~ yerlere kadar iletebilme . özelliği olması üikemizdeki yönetimleri
toplumumuzun

çeşitli

Televizyon ile
beceri

uğraşı

yapılan eğitim geniş

öğreten

ulaştırılmaktadır .
yetişkin eğitimi

gereksinimlerini bu araç yoluyla karşılamaya yöneltilmiştir.

iletileri kapsamakta ve toplumu

Televizy9nda yer alan

ile ilgili

ve dar anlamlan ile

yayınlar,

eğitim,

Bunun

yanıııda ~teJevizyonla eğitimde

yaşayanlar,

yayınlar

bırakanlar,

geliştirmeyi

herkese bu bilgiler
değerlendirildiğinde

olmak üzere iki genel grupta

yaş dışında

da bir

takım

toplumda henüz verimli yerini

amaçlayanlar,

ekonomik ve sosyo kültürel eksikliklerini gidermeye

TV eğitiminden yararlanan kesimler olarak

oluşturan

-- 1
hedef.izleyici kitleler

özellikler arzetmektedir. _O.kur yazar~ olmay~, okulu
alamayanlar, elde ettikleri yeteneklerini

genel bilgi, kültür veren,

seslenilen kitle yönünden

çocuklara seslenen eğitsel

toplanabilir.

kişiye

gelişmemiş

çalışanlar, doğrudan

bölgelerde
veya

dolaylı

sayıla:bilir.

Ülkemizde 3 I Ocak 1968 'de başlayan ilk TV yayınından sonra uzun yıllar yayın tekeli
TRT'de kalmıştır. Devletin yayın organı olan TRT televizyonunun devletin genel esas ve
prensiplerine aykırı bir yayını olması beklenemezdi.
TRT her yıl
ağırlık

yayınladığı,

Genel

Yayın

hedeflerinden ilk maddeyi hep

eğitim programlarına

verilmesi ve Atatürk ilke ve inkılaplarının öğretilmesine ayırmıştır. Bu ilke çerçevesinde

örgün ve yaygın eğitime yönelik sürekli yayınlan olmaktadır.
Buna

karşın

duymamaktadırlar.

özel televizyon

kanalları şu

ana kadar

doğrudan

bir

-

eğitim yayınına

ihtiyaç

Ticari amaçlı bu kanallar ancak dolaylı eğitimde faydalı olabilmektedirler. ·

TRT gençlere yönelik yayınlarında gençlerin Atatürk ilke ve inkılaplarına, Atütürk
milliyetçiliğine

olan bağlılığının kökleştirilmesine, Türkiye'ye ve menfaatlerine yönelik tehditler

konusunda bilgili kılınmasına vb. prensiplere bağlı yayınlar yapmak zorunda olduğundan izleyiciyi
cezbedecek gençlik programlan ortaya koyamamaktadır. Bunun yanında denetimsiz yayınlara
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devam eden özel televizyonlar, -ilke ve sınır tanımayan özellikle yabancı kültürlerin ürünü gençlik
yayınlarla

da insanımızı belirsiz bir hedefe çekmeye çalışmaktadırlar.

Gençlemn yapısı dikkate alınmadan yapılan programlar ne adına olursa olsun bir fayda
getirmemekte bilakis uzaklaştırıcı olmaktadır.
Ülkemizde sık sık yaşanan anti-demokratik döne~lerin mahsulü tepeden inmeci, halkı
dikkate almayan baskıcı anayasalarla yapılan her türlü faaliyet, topl~mumuzda huzur yerine terörü,
ilerleme yerine geriliği, birlik yerine kaosu getirmektedir.
Türkiye' de 1945 'terde gözlenmeye başlayan ve l 960' lı yıllarda hızlanan kırdan kente göç
ve dalayısıyla kentleşme olgusu, önceleri olumlu bir gelişme olarak ele alınmış, kalkınma için
potansiyel bir itici güç olarak kabul edilmiştir. Yıllar ilerledikçe kırdan kente göçün hız kazanması
ile kentlerdeki iş gücü arzı-sanayi ve hizmetler sektörünün iş gücü talebinin üstüne çıkmış,
kentlerde artan işgücü talebi ve düzensiz kentleşme önemli bir sorun haline gelmiştir.
1965-70 yıllan arasında ülke içindekj_her 1090 ~iden 107'sinin yer değiştirdiğini ve bu
nüfus hareketinin yüzde 45 ' inin üç büyük şehrimizde olduğunu söyleyeb~.
pPT'ye göre Ankara'nın 1950-1975 yılla~. ara:;ında Türkiye ortalamasının üzerinde bir
.

..

nüfus artışma sahip olduğu, 1980'de ise ortalamanın_altl!lda bir nüfus hareketliliği tespit edilmiştir.
Türkiye'de iç göçlerin yeni yeni başladiğı~f940'lı-yıllarda kırSaITceSlinden gelenler, başkent
olınası, iş imkanlarının
yönelmişlerdir. Şu
büyüklüğü

daha fazla olması, kent imkanlarını cazibesi nedeniyle Ankara'ya

anda Ankara nüfusunun yüzde 70' i gecekonduda yaşamaktadır. Ortalama aile

5.19 kabul edilirse, Ankara' da 300.000 dolayında gecekondulu bulunmaktadır.

Ankara'da gecekondularda yaş ortalaması 30.9'dui 12/24 yaşlan arası genç nüfusun oranı yüzde
41.6'dır.

8.2. Bulguların Değerlendirilmesi
Çalışmamızın

amacı ve kapsamı; kendine özgü bir toplumsal örgüye sahip olan

gecekondulu gençliğin eğitimine ve en geniş anlamı ile bireyin toplumsallaşma aŞamasında
televizyon yayınlarının etkili olup olamayacağını ölçmekti. Araştırmamızın başında da · ifade
ettiğimiz,

televizyon yayınlarındaki eğitim programlanının gecekondu gençliğinin, eğitim ve

kentleşmesine yardımcı olduğunu, programların içerik ve sunuşu, hitabedilen kesimin özellikleri

dikkate alınarak hazırlandığında faydalı olduğunu, yayınların izleyiciye ulaşması ve yayın saati
uygun olursa, Türkjye koşullarında, gecekondu gençliğinin eğitimi ve gelişmesini ileri derecede
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etkileyen en etkili

ararcın

televizyon

olduğu

varsayımımız.

araştırmamızın

neticesinde

doğrulanmıştır.

',

Bu bölümde, bu amaçla yaptığımız araştırmanın tezimiz açısından değerini ifade edeceğiz:

"

l . Gecekonduda yaşayan aileler çocuklarının eğitimini gerçekteki beklenti düzeylerinde
gerçekleştirememektedirler. Bunun başlıca nedeni maddi imkansızlıklardır. DOiayısıyla eğitim

düzeyi de bir hayli düşüktür.
2. Erkek ve

kadınJann öğrenim

düzeyleri hemen hemen

eşittir. Kıf!81

kesimde

sık

görülen

kız çocuklarının okutulmaması geleneği. şehirde terkedilmektedir.

3. Gecekondulu genç nüfus,

Ankara'nın

bürokrasi merkezi

olması

nedeniyle memuriyetle

birlikte sosyal güvencesi olmayan, beceri gerektirmeyen, geliri düşük marjinal işlerde çalışmaktadır.
4. Gençlerin

oturdukları

gecekondular hane

halkı kolaylıklannın

yararlanmaktadırlar.

.

hemen heme hepsinden

.

5. Gecekondu gençleri, yaşadıktan çevrede _sosyal ~vite gösterebilecekleri kurumlara

sahip

değillerdir.

Bunun

yanında işsizliğin

ve

boş

gezmenin . doğal neticesi -.ohm-;kahvehaneler,

deneklerin yüzde 90'ına yakınının hemen y~başındadır. -_:_ .
6. Gözlemimiz gecekonduların kent tüketim pazarına _yo~ bir biçimde girdiğini

göstermektedir. Bu durum eşyalara duyulan gerekSiniinin de

otCSinde. bit ~ -

-~yışından

ve kentsel tüketim biçiminin özenme şeklinde benimsenmesinden kaynaklanmaktadır.

7. Ekonomik yönden geri olan bu kesim

eğlenme,

bilgilenme, haber alma ve

diğer

sosyal

ihtiyaçlarını televizyondan karşılamaktadır.

8. Gençler TV yayınlarım belli amaçlar için izlemekiedirier. DüŞllic eğitim düzeyleri ve mali
imkansızlık

nedeniyle ortaya

çıkan

karşılaşılan kültürlü çevrerelerle ilişki

9. Gecekondularda

toplum içindeki statü

farkhğını

gidermek,

şehir hayatında

kurmak gibi nedenler belirli programlara ilgiyi artırmaktadır.

hemşehrilik

ve

akrabalık ilişkileri

bir hayli ileri düzeyde devam

etmektedir.
10. Gençlerin en çok izledikleri televizyonlar özel kanallardır. Yıllardır devletçi ve tek yanlı
yayın yapan TRT kanallarından tatmin olmayan gençlik, daha c~ dinamik, hayata adapte olmuş
yayınlan

nedeniyle özel kanalları tercih etmektedirler.

..

l

11. Özel TV kanalları içinde içeriği, sunuşu, programları diğer unsur~ f~\dı bir çi~
ortaya koyan TGRT yüzde 20

civarında seyredilmektedir. Özel kanallarda aile ha)'lfunı _n~~tıf\
.

\ç\enn öze

yönde etkileyen yayınlar izleyiciyi bu muhafazakar kanala yöneltmektedır. Geı.
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televizyon kanallarından en büyük rahatsızlığı "açık-saçık" diye ifade edilen programlardandır.
Ondan sonra da inançlara, örf ve adetlere aykırı yayınlardan hoşlanmamaktadırlar.
Buna göre gençlerin yüzde 60'a yakını.inanç ve ahlaki kaygılar taşımaktadır denilebilir.
12. Gençlerin

eğlence

karşıladıkları görülmüştür.

gereksinimini kitle

iletişim

araçlarından,

-özellikle TV' den

Bölgelerinde eğlenceyi de kapsayan toplumsal gösterilerin bir tek düğün

törenleri olması, sinema salonunda film seyretmek, gazinoya, diskoya gitmek gibi mali imkan
gerektiren

;

eğlenme

türlerine,

imkansızlıktan iştirak

edememeleri, TV ile

eğlenmek

gibi bir sonucu

!

-

doğal kılmaktadır.

!13. Gecekondu gençliği, bir geçiş toplumunun üyeleri olarak, iki kültür, iki yaşam biçimi

aasınd~ kalmış aidiyet duygularını yitirmiş bir kesimdir. Bu kesim müzik olarak yüzde 65 oranında
arabesk dinlemektedir.
. Arabesk müzik, sanatçılarının sergiledikleri mutsuzluk tablosuyla bütünleşmek bir ölçüde
kendi. acılarını unutmak ve paylaşmak amacıyla bu kesimde tercih edilmektedir.
-·- ·--: - ...
14. Gecekondulu genç kadınlar, toplum içinde ihtiyaç duydukları statü
~

değişimini

I

etkileyecek bilgi veren
gündeme gelen

yayınları herşeye rağmen

kadın-erkek eşitliğinin

ilgiyle izlemektedirler. Toplumsal
.~

ne olduğunun öğrenilmesi

_:_

-

'

yaşamda
- - .

çabası kentleşme eğili~in_ doğal

sonucudur.
15. Denekler, televizyondan

yalnızca

bir

eğlenme aracı

olarak

değil,

bir

eğitim

ve

öğretim

aracı olarak da yararlanıldığını ifade etmişlerdir. Özellikle izlenimi kolaylaştırılan eğlenme yönü de

· olan eğitim yayınlarının izleyiciye birşeyler katan, zevk ve beğeni düzeyini yükselten,

zenginleştiren

ve eğlendirirken eğiten yayınlar olduğu söylenebilir.

-

16. Eğitsel yayınların yalnız devlet televizyonundan yapılması özel kanallarda hemen
hemen hiç olmaması bir eksikliktir.
17. TRT eğitim yayınlarında öğretilmesi amaçlanan konunun izleyici grubunun özelliklerini
ve

eğitim

tekniklerini dikkate alan

yayınlar faydalı olmaktadır. Eğitsel amaçlı yayınların yapımına

özen gösterilmeli, biçim ve sunumla ilgili teknikler eğitsel yayınlara uygun seçilmelidir. 18. Televizyonda yer alan eğitsel nitelikli yayınlar bireyin eğitsel gereksinmesini
karşılamakta,

onun eğitsel sürecini tamamlamasına yardımcı olabilmektedir.

19. Eğitsel yayınlara ilgi duydukları halde izleyemeyenler yayın saatlerinin uygun
olmadığını söylemişlerdir . Yayın

saati izlenmeyi artırmıyorsa,

eğitimi yayınlarından< faydalanmaktan

sözedilemez.
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20. ifade edilmeye
,

çalışılan koşullar

getirildiğinde,

yerine

televizyon, kitle

iletişim

araçtan

içinde gençliğin eğitiminde en fazla kullanılan ve yararlanılan iletişim aracıdır.
ı ,.

21. Yayınlann salt

yayınlar

eğitsel amacı

ve

içeriği olduğunda

eğlendirirken eğiten

ilgi azalmakta,

daha fazla izlenmektedir.
amacı

22. Hedef kitlesi ve
sağlayamamaktadır.

faydayı

arzu edilen

/

23. Eğitsel yayınlar

yayınlanmadan

amaçlanfın

izlemesi
I

zaman hakkında bilgilendirilmelidir.
24.

yayınlar eğitimden,

belli olmayan

)

/

kesim önceden uyarılmalı. konu ve

;

Toplumsallaşmayı, toplumdaki ma~di ve mane~ tüm değerlerin kuralların, inanışların
)

toplumu

oluşturan

tanımlarsak, kapalı

bireylerce

onanması, bunları

toplum bazen de

geçiş

davranışlarına yansıtması

tutum ·ve

toplumu özellikleri gösteren gecekondu

olarak

insanı yaşadığı

toplum koşullarında toplumsallaşmaktadır.
iletişim

25. Elektronik kitle
--1

•

toplumsallaşmasında
yeniliğin

aile,

arkadaş,

araçları,

özellikle

televizyon, gecekondu gençlerinin

çevre gibi etkin kümeler kadar etkili olmakta. hatta birçok

.

ilk ulaştıncısı olınası bakımından da daha fazla gençleri etkilemektedir.

26.

Yaşadığı

çevre ile bütünleşmeye

çalışan

genç, bilinçli olarak TV yoluyla gelen

iletileı.

almakta, tutum ve davranışlarına bunu yansıtmaktadır.
27. İletilerin önemli bir kesimi gecekondu gençlerinin bilmediği, duymadığı ya da çok
yüzeysel bilgisi

olduğu

konularda olunca bireyin bundan

yararlanması,

bilgi düzeyi ve

gereksinimleriyle doğru orantılıdır.
28.

Kırsal

kesimde egemen olan aile içi

davranışların birçoğu

ilişkiler

özellikle genç kadınlar tarafından

ve toplumsal

yapı

terkedilmiş, şehirde

ile ilgili tutum ve

kabul gören ve yaygın

olan anlayışların kabullenildiği görülmüştür.
29. Televizyon
sağlık, eğitim,
anlayış

aile

açık

yapısı,

olma

koşuluyla

törelerle ilgili

ve davranma biçimlerini

gençlerin

davranışlar

bırakar~

yaşamlarının

ve ülke

daha

önemli kesimini

oluşturan

sorunlarına yaklaşımda kırsal

çağdaş

ve kentsel

yaşam

kesim

biçimlerini

benimsedikleri, dolayısıyla toplumsallaşma eğiliminde oldukları belirtilmiştir.
30. Televizyon
toplum dışı

toplumsallaşmasını

davranışların kuralsız
geleceği

yayınlarındaki yabancı

da

kültür

sağlamaktadır.

ağırlıklı

programlar, gecekondu gençlerinin

Toplumun temel

değerlerine aykırı

bu tutum ve

ve ölçüsüz ·bir biçimde temelsiz olarak benimsenmesi toplumumuzun

için önemli bir sorun olarak ifade edilebilir.
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1

3 ı-. Gecekondu gençleri televizyon
ondan belli konularda doyum

sağlamak

yayınlarını

bilinçli bir biçimde, belirli amaçlar için, yani

ve belirli gereksinimlerini gidermek

amacını taşıyarak

izlemektedirler.
çağdaş

Televizyon, toplumun

uygarlık

düzeyini yakalamama tezi

doğrultusunda

değişmesine elverişli ortamı hazırlama, değişmenin , kentleşmenin, endüstrileşmenin doğurduğu

yeni koşullara, bireyin uyum sağlamasına ya)'.ınlarıyla yardımcı olmalıdır. İnsanımızın anayasal hak
ve özgürlüklerini kavramaya, onlan bilinçli bir

şekilde

kullanacak düzeye

erişmesine yardımcı

bulmasına

demokratik bilincin

nitelikteki eğitici yayınlara gereksinme açıktır.
Bireyin
yükseltilmesine
duyarlılık

sorumluluklarına
yardımcı

halk

sahip

eğitimi,

çıkmasına

çözüm yollan

televizyonun temel görevi

olmalıdır . Yaşanılan

sorunlara

ancak bu sorunlarla yüzyüze gelindiğinde farkedilebiliyor ve gündeme alınabiliyorsa, bu

durum muhtemel vahim sosyal

sonuçların

temel nedeni olarak ifade edilebilir.

Ülkemiz insan~run _yaşadığı ekonomik ve sosyal sorunlar, ivedi çözümler isteyen ciddi
eylemleri gerektirmdae.dir.
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSi

KANUN
~

Radyo ve Televizyonlann Kuruluş ve Yayınlan Hakkında:

Kanun No: 3984

·• .

Kabul Tarihi: 13.4.4.1994
BİRİNCİ BÖLÜM
Ama.Ç~ Kapsam v~ Tanımlar
)'

Amaç

/

Madde 1: Bu kanunun

amacı,

1

radyo ve televizyon yayınlarının düzenlenmesine ve Radyo
1

ve Televizyon üst Kurulunun kuruluş, görev, yetki

ve sorumlulukJanna ilişkin esas ve usulleri

belirlemektir.
Kapsam

Madde 2:Bu kanun, her türlü teknik, usul ve araçlarla ve her ne isim

elektromanyetik dalga ve

diğer

yollarla yurt içinde ve
..

dışına yapılan

altında

olursa olsun

radyo ve televizyon yayınlan

ile ilgili hususları kapsar.
Tanımlar

Madde 3: Bu kanunun uygulamasında geçen deyimlerden;
a) Üst Kurul: Radyo ve Televizyon Üst Kurulunu,

b) Radyo

Yayını:

maksadıyla yapılan

diğer

yollarla

halkın doğrudan alınası

ses yayınlarım,

c) Televizyon
maksadıyla yapılan,

Elektromanyetik dalgalar ve

Yayını:

Elektromanyetik dalgalar ve

diğer

yollarla halkın

doğrudan alması

hareketli veya sabit resimlerin sesli veya sessiz kalıcı olınayan yayınını,

d. Elektromanyetik Dalga: Boşlukta veya kablo, cam iletken ve benzeri bir fiziki ortamda
ışık hızı

ile yayılan, suni olarak üretilmiş elektrik ve manyetik özellikJeri olan dalgayı,

e) Kanal: Televizyon yayım yapmak üzere bir televizyon vericisinin

işgal edeceği

frekans

alanını,

· f) Frekans Bandı: Radyo yayını yapacak olan bir radyo vericisininin işgal edeceği frekans
alanını,

g) Radyo ve Televizyon Vericisi: Radyo ve televizyon

yıyınlannın

doğrudan

izlenebilmesine imkan veren yer veya uzaydaki~ hareketli \,eya sabit hertürlü verici, aktarıcı,
yansıtıcı

ve güçlendirici cihaz ~ sistemleri,
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_ h) Kablolu Radyo ve Televizyon: Radyo ve televizyon
benzeri bir fiziki ortam üzerinden halkın
ı) Kapalı

alması maksadıyla

yayınlarının

kablo, cam iletken ve

abonelere ulaştınldığt yayın türünü...

Dev.re Televizyon Sistemi: Genel Televizyon yayını dışında eğitim, öğretimr

güvenlik ve turizm gibi belirli amaçlar için bir bina dahilinde veya birbiri ile ilişkili binalar grubunda
kullanılan

kablolu televizyonu,

j) Radyo

Alıcısı:

yayınlarını

Radyo

almaya veya

alıp

kaydetmeye ve dinlemeye

yarayarı

cihazları,

k) Televizyon Alıcısı: Televizyon yayınlarını almaya ve seyrettinneye yarayan cihazları,

l) Ek
birlikte

yayın

Hizmetleri: Televizyon yayınlarında., tahsis edilen kanal içinde kalmakla

kullanılmayan

taşıyıcılar aracılığıyla.,

bölümler

üzerinden~

radyo

yayınlarında

ise tahsis edilen kanal içinde ek

televizyon ve radyo program yayınlarıyla birlikte yapılan, radyo veri sistemi,

veri yayıncılığı, teletekst ve benzeri bağımsız hizmetleri,
~) Uyd.~ . Ya)'~~n: _Yayınlanmak üzer~ ~retilen
yayıncı

veya hizmeti temin edecek

radyo ve televizyon programlarının yetkili

kişi veya._kuruluş tarafından şifreli

veya

şifresiz

olarak uzayda

1

sinyal iletebilen herhangi bir araç vasıtasıyla yapılan ilk yayını,
-

~

-

n) Yeniden Il~!ft: Y~ yayın kuruluŞ!J tarafind~ halkın izlemesi amacıyla kullanıları
teknik araç ne ·o1ursaOl.Sim, -fayirilanan radyô ve televizyon program hizmetlerinin
olmaksızın

bütününün veya bir bölümünün alınmasını ve aynı anda veya daha sonra iletilmesini

o) Yaymcı: Kamu

ileten veya

değişiklik

tarafından

değişiklik yapılmadan

izlenmesi için televizyon

programı

hizmetleri tertip eden ve

ve tam olarak bir ·üçüncü tarafa iletilmesini

sağlayan

özel veya

tüzel kişiyi,
p) Program Hizmeti: Yukarıdaki bentte belirli alanlarda, belirli bir yayıncı tarafından
sağlanan

ve tek bir hizmet içindeki tüm unsurları,

r) Reklam: Bir ürün veya hizmetin
sağlamaya~

bir

davayı

satılmasını, satın alınmasını

veya

kiralanmasını

reklamcının istediği başka

etkileri

oluşturmaya

veya fikri yaymaya veya

matuf, ücret karşılığı veya benzeri bir mülahazayla reklamcıya iletim zamanında fahsis edilen
kamuya yönelik duyurulan,
s) Telif

Hakkı

Sahibi: Yazar, besteci, düzenlemeci gibi

düşünsel

alanda eser yaratan

gerçek kişiyi,
t) Yorumcu

Sanatçı:

Bir sanat eserini, telif

hakkı

sahibinden

aldığı

izinle yorumlayan

sarıatçıyı,
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u) Müzik Yapımcısı: Kaset ve kompakt disk gibi ses taşıyıcıları üzerine kaydedilebilen
müzik yapımlarını üreten, meydana getiren gerçek ve tüzel

kişileri

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

YAYIN İLKELERİ
Yayın İlkeleri

Madde 4:Radyo ve televizyon yayınlan kamu hizmeti anlayışı içerisinde aşağıdaki ilkelere
uygun olarak yapılır:
a) Türkiye Cumhuriyetinin varlık ve bağımsızlığına, devletin ülkesi ve.milletiyle bölünmez
bütünlüğüne,

b) Toplumu milli ve manevi

değerlerine,

c) Anayasanın Genel Esaslar Kısmında yer alan ilkelere, demokratik kurallara ve kişi
haklarına,

r

d) Genel ahlak, toplum huzuru v~ Tµrk aile yapışına,
e) Anlatım özgürlüğüne, iletişim
ve yayında
çoğulculuk esasına,
- . .
. ...
f) İnsanların ırk, cinsiyet, so~al _ sınıf veya dini inançları dolayısıyla hiçbir şekilde
kınanmaması

ilkesine,

g) Toplumu

şiddet,

oluşturacak yayınlara

terör ve etnik

ayrımcılığa

sevkeden ve toplumda nefret duygulan

imkan verilmemesi ilkesine,

Aykırı olmamak~

h) Türk milli

eğitiminm

genel

amaçlarına

gelişmesi

temel ilkelerine ve milli kültürün

ilkesine,
ı) Yayınlarda

j)

Kişi

ya da

adalet ve tarafsızlığa, yasalara saygılı olma esasına,
kuruluşları eleştiri sınırlan

ötesinde küçük

düşürücü, aşağılayıcı

veya iftira

niteliği taşıyan yayın yapılmaması eiasına,

n) Aksi, yargı kararlarıyla kesinleşmedikçe hiçkimsenin suçlu olarak ilan edilemeyeceği
ilkesine,
o) Kişi ya da kuruluşların cevap ve tekzip haklarına saygılı olunması ilkesine,
p) Haberlere, spor programlarına ve reklamlara ayrılmış zamanlar hariç olmak üzere,
yayıncıların, yayın zamanlarının

en az

yansının

seyircilerin taleplerini gözönüne alarak ve

yerli

yayıncının

yapımlara ayrılmasını sağlamak,

haber verme,

eğitim,

kültür ve

bu

oranı

eğlendirme
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sorunmluluklannı dik.kate -alar~, yayın türleri ve süreleri ile asgari niteliklerini de öngörmek

suretiyle,

aşamalı

bir biçimde gerçekleştirmeleri hususlarına,
-

r) Bilgi iletişim telefonları yoluyla yarışma ve benzeri yöntemlere başvurulmak ve bunların
sonucunda dinleyici veya seyircilere ikramiye verilmesine aracılık yapmamak, lotaryaya firsat
bırakmamak esaslarına,

s) Demokratik kurallar çerçevesinde, kamunun siy~et, eğitim ve kültürel alanlardaki
beklentilerine cevap verecek şekilde, demokratik grupları ve sryasi partiler arasında fırsat eşitliğinin
sağlanması esasına,

t) Radyo ve televizyon yayınlarının Türkçe yapılması, ancak, evrensel kültür ve bilim
eserlerinin oluşmasında katkısı olan yabancı dillerin öğretilmesi veya bu dillerde haber iletilmesi
amacıyla

bu dillerin kullanılabilmesi,

Türkçeyi aşırılığa kaçmadan, özellikleri ve kuralları bozulmadan konuşma , dili olarak
kullanmak; milli birlik ve bütünlüğün .temel unsurlarından biri olarak .çağdaş eğitim ve bilim dili
halinde gelişmesini ve zenginleşmesini sağlamak esasına,
u) Türk müzik sektörünün gelişimine ~tkıda bulunmak ilkesinden harekette müzik
yapımcıları

ve telif hakkı sahiplerinin haklarını tanımak ve ihlal etmemelcesasına,

Uygun olmak suretiyle yapılır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu
Kuruluş

Madde 5: Radyo ve televizyon faaliyetlerini düienlemek

amacıyla,

özerk ve tarafsız bir

kamu tüzelkişiliği niteliğinde Radyo ve Televizyon Üst Kurulu kurulmuştur.
Seçimi, Görev Süresi

Madde 6: Üst Kurul, basın, yayın, iletişim ve teknolojisi, kültür, din, eğitim, hukuk
alanlarında

beşi

birikimi olanlardan ve

yükseköğretim görmüş,

devlet memuru olma

niteliğine

sahip,

iktidar partisi veya partilerin, dördü muhalefet partilerinin göstereceği adaylar arasından

Türkiye Büyük Millet Meclisince seçilen dokuz üyeden oluşur.
.

Seçim için, iktidar partisi veya partileri on, muhalefet partileri sekiz aday gösterirler.

Adayların

belirlenmesinde, siyasi partilerin Türkiye Büyük Millet Meclisi

Divanındaki

temsil oranlan esas

alınır.

Başkanhk

Ancak, Türkiye Büyük Millet Meclisinde yapılacak

seçimlerde kime oy kullanılacağına dair görüşme yapılamaz ve karar alınamaz.
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Adaylar, Türk.iye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca Resmi Gazete' de ilan edilir.
İlandan

en geç on gün sonra gizli oyla seçim y~pılır. iktidar ve muhalefet partileri

tarafından gösterilen adaylar için ayn ayrı listeler halinde, birleşik oy pusulası düzenlenir. Adayların
adlarının karşısındaki özel yer işaretlenmek surediyle oy· kullanılır. İktidar ve muhalefet
kontenjanlarından Üst Kurula seçilecek üyelerin tamsayıdan az veya fazla verilen oylar geçersiz
sayılır.

Seçimde, iktidar partisi veya partileri

kontenjanından

en çok oyu alan

beş

aday ile

muhalefet partileri kontenjanından en çok oyu alan dört aday seçilmiş olur. Seçim sonucu Resmi
Gazete' de yayımlanır.
Üst Kurul üyelerinin görev süresi altı yıldır.
Üyelerinin üçte biri iki yılda bir yenilenir.
Üyeliklerde herhangi bir sebeple boşalma olursa, Türk.iye Büyük Millet Meclisi, boşalma
tarihinden veya boşalfl.l~ .~!~~~ tatilde ise tatilinin bitll,ninden başlayarak bir ay içinde yeni üyeyi
seçer. Boşalan üyelik, hangi kontenjan.dan olmu~··_ye!li üyenin seçimi de o kontenjandan ve iki
i

katı aday arasından yapilır.

·-

İktidar partileri kontenJm.ıınd;an b!f üy~lik b.<?~ması halinde seçim, iktidar ortağı büyük

partinin göstereceği · bir

aaay1Je iktjaar ortağı diğer partileriii kendi aralarında ad çekmeyle tespit

edecekleri bir aday arasında yapılır .
Muhalefet partileri kontenjanından birden fazla üyelik boşalması halinde siyasi partilerin
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanındaki temsil oranları esas alınır.
Boşalan üyeliğe seçilen kimse,
Başkan

yerine seçildiği üyenin süresini tamamlar.

ve Başkan Yardım cısı

Madde 7: Üst Kurul, üyeleri içinden bir başkan seçer. Başkanın görev süresi iki yıldır.
Başkan, Üst Kurul üyeleri arasından kendine bir Başkan Yardımcısı seçer ve Üst Kurul'un
onayına sunar. Başkan Yardımcısının

görev süresi, Başkanın görev süresi ile sınırlıdır.

Görev ve yetkiler
Madde 8: Üst Kurulun görev ve yetkileri şunlardır:
a) Ulusal ve bölgesel frekans p]anlarnaJanru yaptmnak
b) Ön şartlan yerine getirmiş müracaatçı kuruluşlara., tarafsızlık ve hakkaniyet ölçüleri
dahilinde yayın izni ve lisans vennek,. 16. maddeye ugun olarak ulusal, bölgesel ve yerel
planlarnalardaki kanal ve frekans bandlannın Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu eliyle
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kullanılan

kanal ve frekans ban~lan dışında kalanların en az yüzde SO'sinin zaman paylaşımlı ve

bölgesel dengelere uygun biçimde kullanımını gözeterek kanal ve frekans bandları tahsis etmek,
c) Radyo ve televizyon
frekans

bandı planlamalarına
işletme

kurma ve

kuruluşlarına,

ulusal, bölgesel ve yerel yayınlan için ulusal kanal ve
yayın alanlarını

ugun olarak tahsis edilen

iznini 5 .4 .1983 tarihli ve 2813

sayılı

kapsayacak verici tesisleri

Telsiz Kanunu hükümlerine uygun olarak
'

vermek ve tesisin bu kanun hükümlerine ve tesis şartlarına 1:1ygunluğunu denetlemek,
d) Bu kanun hükümlerine uygun olarak. radyo ve televizyon kıfruluşlarının ulusal ve yerel
1

;-

yayınlarına

imkan verecek, ulusal kanal ve frekans

bandı -a:Ianında

öngörülen radyo ve televizyon
i

vericileri ile sabit veya hareketli yayın yerleri arasında mevcut telekomtlnikasyon şebekesi yanında,
f

uydu aracı ile bağlantı kurabilmeleri amacıyla ve öngörülen amaçlar için kullanılması kaydıyla güç
linkleri kurabilmesi için 5.4.1983 tarihli ve 2813
telekomünikasyon tesisleri kurma ve
.esaslarına uygun

·~

-;

işletme

sayılı

Telsiz Kanunu hükümlerine uygun

şekilde

izni vermek ve tesislerin bu kanunda öngörülen izin

olarak. işletilmesini denetlemek,

e) Zaman paylaşımlı program kanallarının tahsisinde _bölgesel dengeleri gözeterek,

kuruh,ışları

ülkenin değişik bölgelerinde yayın yapmaya teşvik etmek,

.. __.--::- _ f) Yurt içinde

yayın

yapacak kamu ve özel radyo-televizyon

·· lisans talebinde bulunabilmek için yerine getirmeleri gerekli

önşartlan

kuruluşlarının yayın

izni ve

ve standartları Avrupa Sınır

ötesi Televizyon Sözleşmesi ilkeleri gözönünde bulundurularak tespit etmek ve kamuoyuna
duyurmak,
g) Kanal ve frekans

• 1

bandı

tahsisinde gerekli

süresini ve radyo ve televizyon istasyonu

şartlan

kuranların

ve tahsis hakkı

ödeyecekleri

yayın

alanların yayına

geçme

imi ve lisans ücretlerini

ilgili yönetmeliklerle belirlemek,
h) Radyo-televizyon yayınlarım izleme sistemleri kurarak, yayınların 4. maddeye ve bu
alanda

Türkiye'nin

taraf

olduğu

milletlererarası

andlaşmalara

uygunluğu

açılarından

denetlenmesini yapmak,
1) Yayın kuruluşlarının, bu kanun hükümlerine aykırı yayın yapması ve tahsis şartlarına
uymaması

halinde, gerekli müeyyideleri uygulamaya karar vermek,

j) Yurt içinde, yayınların ulaşamadığı yerlerde, yerel imkanlarla radyo ve televizyon vericisi
kurulmasına

izin vermek,

k) Uydu aracılığı ile yurt içine yapılacak yayınların ulusal ve uluslararası ilke ve esaslara
uygunluğunu gözetmek,

bu amaçlar diğer ülkelerdeki yetkili kuruluşlarla işbirliği yapmak,
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1) Şifreli yayınlarda kablolu radyo ve televizyon tesis ve yayınlan ile ilgili kuralları bu

kanundaki ilkeler çerçevesinde ve Posta, Telgraf ve Telefon İdaresi Genel MüdürlüğÜnün kablolu
radyo ve televizyon tesislerin

atıl bırakmamayı

m) Radyo ve televizyon

yayınlan

~-

gözeterek·belirlemek,

ile ilgili olarak kamuoyunda

doğan

beğeni

tepki,

ve

hassasiyetleri sürekli olarak izlemek ve gerekli yönlendirmelerde bulunmak amacıyla gerekli
!

kamuoyu

araştırma}.anm

yapmak ve yaptırmak,

n) Telsiz Genel Müdürlüğünün görevleri saklı kalmak· kaydıyla, radyo ve tele~on
-

1

yayınlarıyla ilgili olan milletlerararası hukuk tüzelkişiliğine sahip kuruluşlar nezdinde De1et'i,
Dışişleri Bakanlığı'nın

görev ve yetkileri

kuruluşlarının doğrudan
alanında

üyesi

faaliyet gösterip

kuruluşlarda
gö~e_imza

saklı

bulundukları

milletlerararası

kalmak

kaydıyla

temsil

etmek~

radyo ve televizyon

hariç olmak üzere, radyo ve televizyon
hukuk

tüzelkişiliğine

temsil görevini yerine getirmek ve bu bent

gereğince

sahip olmayan

yayıncılığı

uluslararası

belirlenen belgelere usulüne

koymak.

o ) -Radyo ve -televiA'on konusunda ilgili kurum ve kuruluşlarla periyodik isti~elerde
bulunar3:1s.~~uoyu eğilimlerini değerlendirmek,

.. _ p)"Bu kanun.ve Avrupa Sınır Otesi Televizyon Sözleşmesi ilkelerine uygun biçimde çalışma
- ve faaliyetten ile ilgili-yondınelik ve diğer düzenlemeleri hazırlamak.

Üst Kurul Üyeliği ile Bağdaşmayan haller
Madde 9: Üst Kurul üyeleri ile 3. dereceye kadar (dahil) kan ve sahri hısımları, özel radyo
ve televizyon şirketlerinde, bu şirketlerle doğrudan ve dolaylı ortaklık bağı bulunan şirketlerde
ortak ya da yönetici olamazlar. Üst Kurul üyeliği süresince resmi veya özel başkaca hiçbir görev
alamazlar, özel veya kamu yayın kuruluşlarının görev ve yetki alanına giren konularda doğrudan
doğruya

ve dolayısıyla taraf olamaz ve bu konularda hiçbir menfaat sağlayamazlar, aksine

davrananlar görevlerinden çekilmiş sayılırlar.
Bu husus Üst Kurul tarafından re' sen veya yapılacak müracaatın değerlendirilmesi sonunda
karara bağlanır.

Üst Kurul üyelerinin Teminat ve Mali Haklan
Madde 10: Üst Kurul üyelerine görevleri süresince, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
ile ek ve değişikliklerine göre en yüksek Devlet memurunun almakta olduğu aylık (ek gösterge
dahil), sosyal yardımlar ile zam ve tazminatlar ödenir.
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Kamu görevlileri, seçildikleri görev süresince

kurumlarından

ücretsiz izinli

sayılırlar.

Ancak, bu görevde geçecek süre, mesleklerinden geçmiş ve mümtazen terfi etmiş sayılırlar.
Üst Kurul üyeliğine seçilenlerin, seçilmeden önce tabi oldukları sosyal güvenlik kuruluşları
ile

ilişkileri

devam eder. Herhangi bir sosyal güvenlik

halinde Sosyal Sigortalar Kurumu ile

kuruluşu

ile ilgisi olmayanlar, istekleri

ilişkilendirilir. Eme~ olanların

ödenmesine devam olunur.

ise emekli

aylıklarını

r

'

Üst Kurul üyeleri Türk Ceza Kanunu uygulaması bakmundan devlet memuru sayılırlar.
'

1

Üst Kurul üyeleri, her yıl Türkiye Büyük Millet Me'clisi Başkanlığına mal bildiriminde

!

~~~
Toplantı

1
ı

ve Karar Yeter Sayası

Madde 11: Üst Kurul en az yedi kişi ile toplanır. Karar yeter sayısı beştir. Ancak, kanal

tahsisinde karar yeter sayısı üye tamsayısının üçte ikisidir. Sürekli çalışan Üst Kuru~ haftada en az
bir defa.toplanır.
raıi Kaynaklar ve Bütçe

-.:.--

. Madde 12: Üst Kurul'un gelirleri, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu ve tüm özel

_r_ady0:televizyon

kuruluşlarınca

elde edilen brüt reklam gelirlerinden kesilecek yüzde 5 pay ile bu

- --.
kanun gereğince alınan yayın izni ve lisans ücretleri gerektiğinde Türkiye Büyük Millet Meclisi

-·

-

bütçesinin transfer tertibinde yer alan ödenekten oluşur.
Üst Kurul her yıl için yapacağı işlerin programına ve masrafların karşılık olmak üzere
1

'

Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesinden verilmesi gereken

ödenektutannı

Türkiye Büyük Millet

Meclisi Başkanlığına sunar.
Üst Kurul'un bütçesi ve kadro cetvelleri Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesj ile birlikte
Plan ve Bütçe Komisyonunda incelenir ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda
görüşülerek

karara bağlanır.

Reklam Gelirlerinin Ödenmesi
~

Madde 13: Reklam gelirlerinden doğan paylar elde edildikleri ayı takip eden ay içinde Üst

Kurula ödenir. Ödemede bulunmayanlara ihtarda bulunulur. İhtar yazısından sonra yedi gün içinde
ödeme yapılmazsa yayın durdurulur.
Reklam gelirlerinin tahsilinde 6183

sayılı

Amme

Alacaklarının

Tahsil Usulü

Hakkında

Kanun hükümleri uygulanır.
Hükümet ve İlişkiler
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Madde 14: Hükümetin Üst
ilişkileri Başbakan tarafından yürütülür.
. Kurul ile
.
Üst Kurul Personeli ·.
Madde 15: Üst Kurul. kanunun kendisine verdiği görevleri yerine getirmek maksadı ile

·yeterli sayıda ve vasıfta personelden teşkilatını
Teşkilat

oluşturur.

presonelinin istihdan şekli, özlük haklan,

çalışma esas ve usulleri Türkiye Radyo

ve

!

Televizyon Kuru~u personeline uygulanan hükümlere tabidir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kanal ve Frekans Bandı Tahsisi, Yaymlann Düzenlenmesi ve Rekla~İar
Kanal ve Frekans Bandı Tahsisi Yetkisi
Madde l 6: 28 l 3 Sayılı Telsiz Kanununun diğer hükümleri saklı kalmak kaydıyla, kanm ve

tüm özel radyo ve televizyon

kuruluşlarına

kanal ve frekans

bandı

tahsisi ile yayın izni ve

lisansı

vermek ve bu tahsis ve izni ipW etmek yetkisi, münhasıran Üst Kurul'a aittir.
Kanal ve Frekans Bandı
Madde 17: uı~ kanal ve frekans bandı planlamasındaki kanal ve frekans bandlanmn

dörtte. ~iri '_fürk.iye Radyo ye Televizyon Kurumuna tahsis edilir. TV
dörtten_az olamaz. Bu

kanalların

sayısı

üçten, radyo

birinden Türkiye Büyük Millet Meclisi faaliyetleri

sayısı

yansıtılır.

- -Haiigi fUİcyetlenn İıe ölçÜde yayınlanacağına Türkiye Büy\lk Millet Meclisi Başkanı karar verir.

Geriye kalan ulusal, bölgesel ve yerel kanal ve frekans
üzerinden,

diğer yansı

ise istek halinde zaman

paylaşımlı

bandlarının yansı

ve gerekirse

dönüşümlü

tam gün

olarak tahsis

edilir.
Tahsis ·süresi beş yılı aşamaz.
Özel Radyo ve Televizyon Kunıluşlannm Yükümlülüğü
Madde 18: Üst Kurul'un ulusal yayın izni verdiği kuruluşlar izin tarihinden itibaren en geç

ikinci

yıl

sonunda Türkiye

alanının

yüzde 70'ine yayınlarını

ulaştırmak.

ve haftada asgari seksen

saat yayın yapmak. mecburiyetindedirler.
Reklamlar

Madde 19: Bütün reklamlar adil ve dürüst olacak,

yanıltıcı

erecek nitelikte olmayacak, çocuklara yönelik veya içinde
onların yararlarına

zarar verecek unsurlar bulunmayacak,

ve tüketicinin

çıkarlarına

çocukların kullanıldığı

çocukların

özel

zarar

reklamlarda,

duyguları

gözönünde

bulundurulacaktır .

Reklamcı, programların içeriğinde herhangi bir müdahelede bulunamaz.
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Reklamlar günlük

yayın

süresinin yüzde 15'ini geçemeyecektir. Ancak, ürünlerinin

alımının, satımının, kiralanmasının

veya hizmetinin topluma doğrudan

sunulmasını sağlamak

üzere

bu oran spot reklamların yüzde 1S'ini aşm·aması kaydıyla yüzde 20'ye çıkarılabilir. Bir saatlik yayın
içerisinde spot reklamlara ayrılan süre yüzde 20'yi

aşamaz .

Ürünlerin alımını, satımını, kiralanmasını veya hizmetleri halka doğrudan sunan türdeki
rek1amlann

yayını

i

günde bir saati geçemez.

.

Reklamlarm Biçimi ve Sunuluşu

.
Reklamlar program hizmetinin diğer unsurlardan açıkça ve daha kJlaylıkla seyredilebilecek
(

Madde20:

ve görsel ve

/

işitsel bakımdan ayrılığı

i

fark edilecek biçimde düzenlenecek,

bilinçaltı

ile

algılanan

reklamlara izin verilmeyecektir.
Haber veya güncel programlan düzenli olarak sunan

kişileri!l

.

-reklamlarda
yer
··-•-:-·.-'•-.
. verilmeyecektir.
.
~.'

--=-- --~ekJamlann
Yerleştirilmesi
\ ·...

/

Madde 21: Reklamlar program
_7

:" __ ~i.P!~

görüntü ve seslerine

/

arasına yerleştirilir. Programın bütünlüğü, değeri

ve hak

haklan zedelenmeyecek biçimde bir program içine de yerleştirilebilir.

~~ ~-~ -~- . , ~---:B~blrinden bağımsız bölümleri olan programlarda veya spor programları ile benzer yapıda
aralar içeren olay ve gösteri programlannda, sadece bölüm veya devre

aralarına yerleştirilebilir.

Reklamlar arasında en az yinni dakika süre bulunmalıdır.
Konulu filmlerin veya televizyon filmlerinin (diziler,
hariç) süreleri

kırkbeş

dakikadan fazla

olmak üzere reklam için kesinti

olması

yapılabilir.

halinde, her

Film

kırkbeş

eğlence :programlan

kırkbeş dakikalık

ve be1gese1ler

süre sonunda bir kez

dakikadan fazla ise

kırkbeş

dakikadan

sonraki zamanda her yirmi dakika aralıkla reklam yerleştirilebilir.
Hiçbir dini tören
programları

yayınına

reklam

alınamaz.

Haber bültenleri, güncel programlar, çocuk

otuz dakikadan kısa olduk.lan takdirde reklamla kesilemezler.

Her türlü yayında gizli reklam yapılması yasaktır.
Belirli Ürünlerin Reklamlan
Madde22: Alkol ve tütün ürünleri

reklamlarına

verilen ilaç ve tedavilerin

reklamı yapılamaz. Diğer

yansıtan

mümkün unsurlardan

uygun

ve

doğru]anması

izin verilemez. Reçete ile

ilaç ve tedavilerin

oluşacak

reklamları

ferdin zarardan

satışına

dürüst,

korunması

izin

gerçeği

gereklerine

olacaktır.
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Program Desteklenmesi
Madde 23: Bir program· veya dizi tamamen veya kısmen mali destek görmüşse, bu husus
programın başında

ve/veya sonunda uygun ibarelerle belirtilir._

Destekleyen taraflar, programın

içeriğine

ve yayınlanış biçimine, yayıncının

sorumluluğunu

ve bağımsızlığını etkileyecek hiçbir müdahelede bulunamazlar.
Desteklenen programlarda, destek verene veya üçüncü bir kişiye ait mal ve hizmetlere atıfta
:bulunulması

ve bunlann alınması,

satılması

ve kiralanması teşvik edilmeyecektir.

1

,./

.

Programlar yirmi ikinci maddede yasaklanmış olan mal ve hizmetlerin üretimi veya satışıyla

iştigal eden dzel veya tüzelkişilerce desteklenemez.

!
Haber ve güncel programlarda mali desteğe izin verilemez.

Telsiz ~nel Müdürlüğünün Yükümlülüğü
Müdürlüğü,

Madde 24: Telsiz Genel

radyo ve televizyon

yayınlarına

esas olan bütün

kanal, frekans bantları ve gerekli teknik bilgileri ulaştırma Bakanlığı kanalıyla Üst K~a bil<l:irir,
yapılan

tahsisleri uygular ve teknik bakımdan izler.
Üst Kurulun taleplerinin öncelikleri yerine getirilmesi esastır.
Yayınlann

Men Edilmesi

Madde 25:

Yargı

durdurulamaz. Ancak, milli
şekilde bozulması

kararlan

.

saklı

kalmak

güvenliğin açıkça

kaydıyla yayınlar

gerekli

kuvvetle ihtimal dahilinde ise

kıldığı

Başbakan

:--

önceden denetlenemez-=-ve - - .~-

hallerde yahut kamu düzeninin ciddi
veya

görevlendireceği

bakan

yayım

durdurabilir.
Radyo ve televizyon

kuruluşları, cumhurbaşkanının

düzeninin, genel sağlığın ve genel
Yukarıdaki

fikralar

ahlakın

uyarınca

alınacak

doğrudan doğruya Danıştay'da açılır. Danıştay
bağlar.

veya hükümetin; mili güvenliğin, kamu · .

gerekleriyle ilgili bildirilerini yayınlamakla yükümlüdür.

icrai,

idari kararlar aliyhine

açılacak

iptal

davaları

bu davalara öncelikle bakar ve öncelikle karara

Yürütmeyi durdurma talepleri hakkında 48 saat içerisinde karar verir.
Yeniden İletim Yasağı

Madde 26: 1. Uzayda sinyal iletebilen herhnagi bir araç
bütününün veya bir bölümünün

aynı

vasıtası

ile

yapılan

ilk yayınların

anda ya da daha sonra yurt içinde yeniden iletimine, bu

kanunun kablolu yayınlar ile ilgili hükümleri saklı kalmak kaydıyla,

-~--;

kullanılan

teknik araç ne olursa

olsun izin verilmez.
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2. Üst Kurul'un yayın izni ve lisans verdiği ulusal ve/veya yerel yayın yapan kuruJuşlann
yurtdışından

yayınlayacaklan devmahlık

naklen veya daha sonra banttan

programlar bu yasağın kapsamı
Yurdışında

arzetmeyen, münferit
,. ..

dışındadır.

naklen spor, konferans ve her türlü

yayınlar

geçici olmak

kaydıyla aynı

anda

veya daha sonra yayınlanabilir.
Seçimlerde Siyasi Partilerin Y aymlan

Madde 27: Seçim dönemlerindeki

yayınlar,

kanunla Yüksek Seçim Kuruluna verilen
.ı

yetkiler çerçevesinde Yüksek Seçim Kurulu tarafından düzenlenir.
Üst Kurul, seçim dönemlerindeki
doğrultusunda

yayınlarını

Yüksek

~eçim

Kurulunun kararlan

denetler.

Düzeltme ve Cevap Hakkı

Madde 28: Gerçek ve tüzelkişilerin kişilik haklarına saldın teşkil eden yayınlar ile gerçeğe
,

ay~n olduğu

iddia edilen

yayınlara karşı

cevap ve düzeltme

hakkı tanınması

için ilgililer

yargı

_ .yoluna başwrabilirler.
Yayın kuruluşları yaptıkları her yayının bandını bir yıl muhafazaya mecburdur İlgili dava
açm~ya esas olmak üzere, yazılı olarak Üst Kurula başwrarak yayın bandından ücretini ödeyerek

· ---ı>irlcopya isteyebilir.
Yargıya yapılan başwru

düzeltme ve cevap,

üzerine yargı gerekli incelemeyi yapar.

saldın teşkil

program içinde yayınlanır.

Yayın

eden veya

Başwru

yerinde görülürse

gerçeğe aykırı yayının yapıldığı aynı

saatte,

aynı

süresi v~ şeklini halin icabına ve dellilere göre hakim takdir eder.

Kişeliren yargıya başwrmalan yayından

içinde karar verir. Verilen karara

itibaren 1O gün içinde

karşı tebliğden

yapılır.

Mahkeme 3 gün

itibaren 3 gün içinde bir üst mahkemeye itiraz

edilebilir. Üst mahkeme 3 gün içinde karar verir. Verilen karar kesindir.
Mahkeme kararı ilgili kuruluşa tebliğ edildiğinin ertesi günü yayın yapılır.
Yayını yapmayan veya karara uygun şekilde yapmayan

kurulca eylemin

ağırlığına

veya geciktiren kuruluşun yayını üst

göre 3 aya kadar durdurulur. ikinci kez

tekrarı

halinde yayın imi iptal

edilir.

Yetkili ve görevli mahkeme ulusal
Malkemesi, bölgesel ve yerel

yayın

yapan

yayın

kuruluşlar

yapan
için

kuruluşlar

başwru

için Ankara Sulh Ceza

sahibinin

ikametgahı

sulh ceza

mahkemesidir.

r.c. YDKSEKÖGRETIM

KURULU

IOIOMAHTAS·YOH MERKEZl
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Gerçek ve
davası

tüzelkişilerin

aynca genel hükümlere göre ilgili

yayın kuruluşuna karşı

tazminat

açma hakkı saklıdır. Tazminat davası haklı görüldüğü takdirde mağdur tarafa ödenecek

tazminat miktarı 100 milyon TL'den az olamaz. 3506 sayılı Kanun hükümleri saklıdır.
BEŞİNCİ BÖLÜM

Özel Radyo ve Televizyon Kuruluşlan
Kuruluş

/

ve Hisse Oranlan

;

Madde 29: Siyasi partiler, dernekler, sendikalar, meslek kuruluşları, kooperatifler,

vakıflar,

1

I

mahalli idareler ile bu idarelerce kurulan veya bu idarelerin orulk oldukları şirketler, iş ortaklıkları,
.

1

birlikler ile üretim, yatırım, ihracat, ithalat, pazarlama ve finans,al kurum ve kuruluşları özel radyo
ve televizyon kuruluşu kuramaz ve bunlara ortak olamazlar.
Özel radyo ve televizyon kuruluşları anonim şirket olarak kurulurlar. Sermaye Piyasasası
Kurulu bu anonim şirketler, ortak diğer şirketlerin hamiline yazılı hisselerini nama yazıh hale
·- _. getirmelerini ister. Bu şirketler herhangi bir kişi lehine intifa senedi ihdas edemezler.
İkinci fıkrada yazılı anonim şirketlerin hisse senetlerinin halka arzında 29.7.1991

tarihli ve

/

2499

sayılı

Sermaye

Piyasasası

Kanununa göre

kuruluş

için Sennaye

Piyasası

Kurulundan izin

.. ·-- _ alınmadan önce Üst Kuruldan onay alınması şarttır.
Aynı şirket
Aynı

ancak bir radyo ve bir televizyon işletmesi kurabilir.

özel radyo ve televizyon kuruluşunda bir ile üçüncü dereceye kadar (dahil) kan ve

sıhri hısımlar aynı

zamanda hisse sahibi olamazlar .

. : ·Bir hissedarın, bir kuruluştaki hisse miktarı ödenmiş sermayenin yüzde,20'sinden ve birden
fazla

kuruluşta

hisse sahibi

olanların

bu

kuruluşlardaki

tüm hisselerinin

toplamı

da yüzde 20'den

fazla olamaz. Bu hükümler, yukarıda zikredilen hisse sahibinin bir ile üçüncü dereceye kadar
(dahil) kan ve sıhri hısımları için de uygulanır.
Belirli bir özel radyo veya televizyon

kuruluşunda yabancı

sermayenin

payı

yüzde 20'yi

geçemez.
Yerli ve yabancı hissedarlar hiçbir şekilde imtiyazlı hisse senedine sahip olamizJar.
Belirli bir özel radyo ve televizyon kuruluşunda ortak olan yabancı gerçek veya tüzelkiş~
bir başka özel radyo ve televizyon kuruluşuna ortak olamaz.
Belirli bir özel radyo ve televizyon

kuruluşunda

ortak olan

yabancı

gerçek veya

tüzelkişi,

bir başka özel radyo ve televizyon kuruluşuna ortak olamaz.
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B,elirli bir özel radyo ve televizyon kuruluşunda yüzde 1O' dan fazla hissesi olanlar
devletten,
teşebbüs

d}ğer

kamu

tüzellcişilerinden

ve

bunların doğrudan

veya

dolaylı

olarak

katıldıklan

ve : ortaklıklardan herhangi bir t~hüt işini doğrudan doğruya veya dolayıl ~tarak kabul

edemezler ve menkul kıymetler borsalarında muamelede bulunamazlar.
Türkiye' de gazete

çıkaran

gerçek ve

tüzelkişiler

ile

basınla

ilgili mevzuata göre gazete

sahibi olanlar birarada yüzde 20' den fazla hisse sahibi olamazlar. Bu hüküm bu şahısların bir ile
üçüncü dereceye kadar (dahil) kan ve sıhri hısımları hakkında, da uygulanır .:
,

1

Yurtdışından Türkiye'ye yönelik yayın yapan radyo v~·televizyon kuruluşlarına Üst Kurul

tarafından frekans, kanal ve kablo kapasitesi tahsis edilemez: Bunlara T~kiye'de vergi müke11efi
1

olanlar tarafından verilen reklam ve ilan bedelleri vergi matrahlarından düşülemez.

Özel Radyo ve Televizyon Kuruluşlannın Yapısı
Madde 30: Özel Radyo ve Televizyon Kuruluşlarının uyması ge~ekli asgari idari, mali ve
tekni~~ları ile yayın alanı, yayın saat ve süreleriyle ilgili esaslar Radyo ye Televizyon Üst Kurulu
tarafından

tesbit edilir.

Sorumluluk
~

__ _~add.e 31: Özel Radyo ve Televizyon Kuruluşları, yayınlarında belli oranlarda eğitim,

· külfüt.Türk Halle ve Türk Sanat müziği programlan koymak

zorundadırlar.

Bu

programların

tür

ve oranlarıyla ilgili esaslar Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından tespit edilir.
Seçim Döneminde Yapılmayacak yayınlar
Madde 32: Seçimlerde oy verme günündün önceki 7. günden itibaren, haber, röportaj gibi
programlar veya reklamlar yoluyla, kamuoyu
telefonları

araştırmaları,

anketler, tahminler, bilgi

yoluyla mini referandum gibi adlarla siyasi bir partinin veya

aleyhinde veya

vatandaşın

oyunu etkileyecek her türlü

adayın

yayınlarda bulunmasına

iletişim

lehinde veya

izin verilemez. Bu

yasaklara uymayanlar yayın ilkelerini ihlal etmiş sayılırlar.
ALTiNCi BÖLÜM

Müeyyideler
Uyarı, Durduma, İptal

Madde 33: Üst Kurul, öngördüğü yükümlülükleri yerine getirmeyen, izin şartlarını ihlal
eden, yayın ilke ve esaslanna aykırı yayın yapan özel radyo ve televizyon kuruluşlarını uyarır. Bu
uyanda, ihlalin niteliği, ağırlığı ve tekrarı halinde sonuçlan açıkça belirtilir.
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İhlalin tekrarlanması halind~,

ihlalin ağırlığına göre izin uygulaması bir yıla kadar geçici

o·larak durdurulur veya yayın izni iptal edilir.
Yayın

izninin verilmesi için gerekli şartlardan birini kaybeden veya şartların uygunluğunu

hı ile ile elde eden özel radyo ve televizyon kuruluşlannının izni, Üst Kurulca iptal edilir.

Cezalar ve Müsadere
Madde 34: Bu kanunda belirtilen istisnalar dışında, Üst Kurul'dan izin almadan radyo ve

'

.

te~levi.zyon yayını yapan ya da izni Üst 1<.urul tarafından geçiyi ya da sürekli iptal edilmesine
j

1

nağmen, yayında bulunan kişi veya kuruluşların

sahiF

ve yöneticilerini fiiJleri. başka bir suç

olluşturursa

bile fiilin ağırlığına göre altı aydan iki yıla~ kadar hapis cezası ve yüz milyon Türk
!
liırasından on milyar Türk lirasına kadar para cezası verilir. 3506 Sayılı Kanun hükümleri saklıdır.

A.ynca tüm yayın cihazları 1.3.1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 36. maddesine
g•öre müsdare edilir.
Yayın bantlarını bir yıl süre ile muhafaza etmeyen ve bu süre içerisinde Cumhuriyet
S.avcılı~nca

istenmesine rağmen ·sesli ve görün~µ olarak teslim etmeyen yayın kuruluşlarının

salhip veya yöneticileri, bir
~adar ağır

yıldan beş yıla

kadar

ağır

hapis ve yüz milyon liradan bir milyar liraya

para cezasıyla cezalandırılırlar. Ayrıca bir aydan üç aya kadar yayınların durdwulmasına

d<a karar verilir.

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu'nun Yükümlülüğü
Madde 35: Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu bu kanunda öngörülen
esaslarına uygun yayın
Yayın

yayın

ilke ve

yapmakla yükümlüdür.

ilke ve esaslarının ihlali halinde Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu ihlalin niteliği

ve ağırlığı açıkça belirtilerek Üst Kurulca uyarılır.
Durdurmayı gerektirecek şekilde yayın yapılması halinde, Üst Kurul'un bu doğrultuda
vıereceği

karar üzerine Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürü ve Yönetim

K~urulu'nun görevi düşer.

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli

Hükümler

Türkiye Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulu
Madde 36: 2954

sayılı

Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununun Radyo ve Televizyon

Y ·o ksek. Kuruluna ilişkin hükümleri Üst Kurur un göreve başlaması ile birlikte yürürlükten kalkan
vıe Yüksek Kurul'un görevi sona erer. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu üyelerinin atanmasına
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ilişkin yetkileri Üst Kurula ve iş bu Kanun gereğince Üst Kurul'a geçenler dışındaki diğer yetkileri

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Yönetim Kurulu' na devredebilir.
Telif Baklan

Madde 37:. Radyo ve televizyon kuruluşları, yayınlarında yer verdikleri eserlere telif hakkı
öderler. Telif

hakkı

görüşü alınarak

ödemelerine ait esaslar meslek birliklerinin

Radyo ve

!

Tel~vizyon Üst Kurulunca tespit edilir.

/

Radyo ve Televizyon Kuruluşlanmn Haber Birimleriqde Çalışanla~
.
'

Madde 38:_ ~adyo ve televizyon kuruluşlarının habe~le ilgili biriml~ri?de ç~ı~lar 5953

sayılı Basın Meslegınde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlenn !Tanzımı Hakkında
1

Kanuna tabidir. Bu birimlerde çalıştırılacak basın kartlı personelin asgari sayısıni Üst Kurul belirler.
Yetkili Mahkeme
Madde 39: Üst Kurul aleyhinde idari davalarda Ankara mahkemeleri y~tkilidir.
Vön~tmelikler

_Madde 40: Üst Kurul'un ve teşkilatının çalışma esas ve usulleri, kanal ve frekans tahsisi
ı

I

şartlan
ve ihale
usulleri ile telif ve yapımcı haklarını koruma esas ve usulleri Üst Kurul tarafindan
·.·.·.

,.._

:.- --··-~ ··;-

_;:-··- . . ·-:.:-

]lazırlan~ yönetmeliklerle

düzenlenir. Bu yönetmelikler Resmi Gazetede

yayımlanarak yürürlüğe

-----..
·- - - - . --~ --:: . gırer. .
;

.o-

-

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Geçici Hükümler
GEÇİCİ MADDE 1: Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyeleri. bu kanunun yayımı

-,-tarihinden "itibaren bir ay içinde Türkiye Büyük Millet Meclisince seçilir.
Bu seçim için Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlık Divanında temsil

Başk~lığınca,

Türkiye Büyük Millet Meclisi

edilen siyasi partilerden., adaylarını 6. maddeye uygun olarak, yedi gün

içinde bildirmeleri istenir.
GEÇİCİ MADDE 2: Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyelerinin yenilenmesine ilişkin 6.

maddenin 7. fikrası hükmünün uygulanmasını sağlamak amacıyla, bunların seçiminden iki yıl sonra
yapılacak seçimlerde·yenilenecek olanları
başvurulur; aynı

tespit etmek üzere, bu seçimden iki ay önce ad çekmeye

esasa uyularak ad çekilir, ancak ikinci

yıl

sonunda

seçilmiş

olan üyeler bu ad

çekmeye ginnez.
GEÇİCİ MADDE 3: Görevi sona eren Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulu'nun teşkilat

ve kadroları Üst Kurula devredilmiştir. Bu Yüksek Kurula tahsisli ve taşınmaz mallar ile araç ve
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gt~reçler kapsamındaki nakit ile alac~k ve borçlan herhangi bir işleme gerek olmaksızın Üst Kurula

', d·e-vTedilir.
GEÇİCİ

MADDE 4: Üst Kurul harcamalan, mali kaynaklan ı 2. maddeye göre

oluşuncaya kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 1994 yılı bütçesinden karşılanır.

Bu amaçla

yapılacak harcamalar için mevcut veya yeniden açılacak tertiplere yeteri kadar
I

•

ö·denek aktarmayı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'nın talebi üzerine Maliye Bakanlığı
.

Yl.~nne

1

ı

getmr.
;·

1

GEÇİCİ MADDE 5: Üst Kurulu, oluşumunu takiP, eden en geç dört ay içinde, öncelikle

ihtiyaç

duyduğu kanal ve frekans bantları planlamasını yapt+r.
GEÇİCİ MADDE 6: Üst Kurul, kendi oluşumu ile aynı izni ve lisansı vermeye başlayacağı

taırihe kadar geçecek süre zarfındaki radyo ve televizyon yayınlan rejimini aynca ve öncelikle

dfüzenler
Bu süre zarfında kullanılmakta olan kanal ve frekanslar, kullananlar için herhangi bir
srnrede müktesep hak teşkil etmezler. Ancak, Üst Kqrul Yayın izni verip kendilerine kanal ve
fr:ek.ans bandı tahsis edilen Radyo ve Televizyonlar; yayına geçmeleri için kendilerine verilen süre
sonuna kadar 29. maddenin son fıkrasının son cümlesi tatbik edilmez.
GEÇİCİ MADDE 7: Kanunda Üst Kunıl'un

gelirleriyle alakalan 12. maddenin

u:ygulamalanyla ilgili olarak Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu ve tüm özel radyo ve
te:levi.zyon kuruluşlarınca sağlanan brüt reklam gelirlerinden kesilecek pay ilk üç yıl için yüzde

4 'tür ..
GEÇİCİ MADDE 8: 1 1. l 1.1983 tarih ve 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon

Kanununda yeni düzenleme yapılıncaya kadar; Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu, Üst
K~urulun onayı

ile Yurtdışında büro açabilir ve bu bürolarda sürekli personel istihdam edebilir.

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu personeli, Başbakanlık Merkez Teşiklatında çalışan
pıersonelin aylık

ücretleri dışında yararlandığı fazla çalışana ücreti ve benzeri diğer mali haklardan

Gienel Müdür'ün teklifi ve Üst Kurul'un onayı ile aynen yararlanır. Aynca, Kurum'da çalıştırılan
pı ersonelin kadro ünvanlan, sayısı, ücretleri, kadrolara uygulanacak ek göstergeler, personele

sa\ğlanacak sosyal yardımlar, Kurum Genel Müdürlüğünün teklifi üzerine Üst Kuru) tarafından
b ı elirlenir.

GEÇİCİ MADDE 9: Bu kanunda sözü edilen yönetmelikler, üst Kul'Ul'un oluşumunu

tmkip eden dört ay içinde hazırlanır ve Resmi Gazete' de yayınlanarak. yürürlüğe git-et.
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Yürürlük
Madde 41: Bu Kanun yayım ı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 42: Bu Kanun hükümlerini Bakanlar KuruJu yürütür.
Aslı

Gibidir

Akif KESİKOGLU

Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkam
,,

•'
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86.

Sana göre yurdumuzda en önemli sorun nedir?
(Tek

.

şık işaretleyiniz)

Komşu ülkelerle.ilişkilerimizin

o
o
o
o
o
o

kötü olması

Enflasyonun ve pahalılık - Z:ı.mlar
Güneydoğu olaylan
Sağlık sorunları
Eğitim

sorunlan

!şsizlik

ı

2

3
4

5
6

/
!

87.

Sizce evde en çok kimin.dediği olmalıdır?
(Tek şık işaretleyiniz)

I

Evin erke~i (Koca)
.Evin en yaşlısı (Erkek)
Evin en yaşlısı

I

/

"

J

(Kadın)

Evin kadını
Konuya göre değişir
Kararlar.tüm aile fertleri tarafından müşterek ,.

o
o
o
o
o

3
4

;

8:8· . s~ göre.çocuğun~rıc.e_ din ~~timi, m! yoksa
ilkokul eğitimi mi ön~ı:nlidir? ·

o 1 •.
o ..2
o 3

.Din eğitimi

J

· İlkokul eğiti~

Her ilcisi birden
Başka

..
89.

Şon yıllarda aile

-····- -····

;::- · ~-

-- .

1
:
:

:··-- ··-..:--

·-

1

·5

.

-

)

2

·.

alınmalıdır.

!

1

..

..

o-

4

~

f ertlerinizde küçüklerin

büyüklere karşı, büyüklerin kilçüklere karşı,

Televizyon

kadınların ·erkeklere, erkeklerin kadınlara karşı

Radyo

-cın°vrafiİşlanİıda bii<ıegişme olduyS:ı bunun
nedenleri sana göre nedir?

o

Olnwldı

Başka

(Tek şık işaretleyiniz)

'

etkisi

(Belirtiniz...)

-

·-

~

4

o.

5

o

-

Çocukların

o

1
2
3

-

-

80.

Eşinize

veya :rnııenii'.c do~uııi günlerinde

'

hediye alır mısıııız?
(Tek şık işaretleyiniz)
~

2

Bunlar :ınl:ımsızdır

o
o
o

Başka

1 1

4

E\'CI, ;ılırım
H:ıyır. :ılm:ım.

'

1

3

· ı·

1

81.

Herhangi bir konud;ı Radyo b:.ışk:ı. Tclc\'izyon
başka. gnzeıeler b:ışk:.ı söyksc. ıııuhı:ır.
ö~reıınen komşu başka şeyler sö~·lcsc seıı

bunlardan öncelikle kime
(!ki şık iş:ırcıleyiniz)

iıı:ınırsııı'?

.

- Televizyon
Televizyon
Radyo

r.
......,

ıl

n.

2

o

3

G:ızcıe

[2

n ,/

4

:-.tuhı:ır

ögrcımen

c

5
6

lrn:ım

Q

B:ışka (Belirıin iz ...)

o

7
.8

o
o
o
o
o
o

1
2
3
4
5
6

R:ıdyo

·82.

Neden buna .inamrsın?
(!ki şık işaretleyiniz)

De•·leıindir.

-

~-·

i'
ıl

--:----.·-

-

.

-

'

resmidir, t:ırafsızdıı:

Y:ızılıdır

-

-

.

..

--

.

ı·

- -l

Daha bilgilidir. okumuştur. herşeyi bilir
Resimlidir. görüııtülüdür
Yaşlıdır. tecrübelidir
Başka (Belirıiniz ...)

~

83.

Düı1yada ve

Ülkemizde olup bitenleri önce -----·-.. -·--- · ..
_... -- -- -- -

-

nereden öğrenirsin?

(İki şık işaretleyiniz)

\

L
1

Radyo - Televizyon
Televizyon
Rildyo ·
Gazete
Uzmandiln

o

-·

84.

Şimdiye kactar radyo ve televizyona mektup
yilzıp

herhangi bir şey sordun ya d:ı istedin mi?

(lki şık

85.

-

-.

işaretleyiniz)

(Cevap olumlu ise sorul:ıc:ık )
Ne yazdın y:ı da istedin?

Komşudan

Aile çevresinden (ana-baba. çocuk)
Radyoya
Televizyona
Radyo ve Televizyona
Hayrr
Başka (Belirtiniz... )
Bilmiyor. h:ıtırl:ım:ıdı. C.V.1.
S:ı~Iıkl:ı

n

4

o

Öğreımenden
...__

D

l
2
3

-

ilgili
Ailemle ilgili
Köyün üretim ve pazarlama sorunu ile ilgili
Köyün yol - su - elektrik sorunu
Oku.m:ı - yaz111a ile ilgili
.
B:ışlık. k:ınd:ıvası gibi sosyal sonınl:ır
Din ile ilgili
Türkü istedim
Başk.:ı (Belirıiniz .... )
Bilmiyor. h:ııırlam:ıdı. C.V.1.

o
o
o
c

5
6
7
8

o

1

LJ

2

o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
--ı

3
4

5
6
1

2

3
4

5
6
7
8

L....i

9

rı

10

-

-

-Kendiniz.le ilgili önemli kararları çoğuııluld:ı

T2.

n:ısıl alırsınız'?
şık iş:ırerlcyiııiz)

(Tek

8

Kendim :ıtırını
1
Aile büyüklerine danışar:U; _alınm.
Eşimle birlikle :tlınz.
Ailece ortak karar :ılınz.

o
o
o
o

Güvcndi~im arkadaşıma danışarak alırım.

73.

Hane

h:ı~ından

birinin kolu kırıklıgınd:ı

Sınıkçıya

-

kırıkçıya

en çok kime b:ış v~ı~rsunuz?

S:ığlık oc;ığına

(Tek şık işaretleyiniz)

Sağlık memurun:ı

-

H:ısı:ıneye

I

3
4

5

:

,

'1

.2

1

/

J!

=ı

/

-u

,

özer doktora

2

o
o

!
;

1

o

Diğer

.

5
6

'

'

Bir yakınınızın acil doğum

74.

yapması gerektiğinde

Tecrübeli yaşlı kişilere
.Ebeye
Doktora
--Hastaneye

onu nereye götürürsünüz?
{Tek şık işaretleyiniz)

..

l

I1·

__

... ......,

.,__

-- .

~~-.--::----4~ ~

.....- ·

.

.

.. .

75.

--·

~-

_, --...

Başka

.

.

~~o~uı_m.a~!n-ınasH k~uıyors?nüz? ·--

..·::·, - --- ~-__(T~-şıkişaretleyini~).~~
··- ..-:;...

--·~-

=~-~~

-

.. ..

'

.

-

f

-

-

.. -· --···

o,.......,
•

Hası:ılıkların

inanıyorum

muska ile iyileşeceğine

I

o
o
o
o
o
o
o

-

Bazıları iyileşebilir

inanıyor musunuz. inanmıyor musunuz'?
(Tek şık işaretl~yiniz)

lnanmıyo~

\
78.

lşsiz k:ıldığıııı_zdu iş :ır:ımak
mür:ıca:ıt

:J

Arkadaşlarıma

edersiniz?

Kapı k:ıpı dolaşarak

(Tek şık işareıleyiııiz)

, q:ızetelerdeki işçi ilanlarına

bakarak
lş. ve lşçi Bulma Kurumu'na müracaat ederek

79.

BUyyklerimizi
.günlerdir.

Anneler ve Bab:ıl::ır Günü için
ne düşünüyorsunuz?
.

h:ıtırl:ıttıklan

Yılda ~ir gün anılmaya
:ınl:ımsızdır.

-·

1

.

;-

o
o
o
o

neden olduğundan
rı.
ı.._;

.

3
1

2

3
4

5

1
2
3
l

2

3
4

5

için faydalı

o

-

2

'

Aileme

için kime

"
1 - J'

o·

Başka

77.

o

..

-·

:.

,

/

..

Erkek çocuk hepsn1almalı •.
Erkek çocuk k:zdan fazla almalı
Kız - erkek eşit almalı
Kız çocuk hepsini almalı

Size göre mirastan yani ölen anne ya da bab:mın
malından kız ve erkek çocuklar nasıl .
·- -yararlanrnalıdırl_
.._·- (Tek şık-işaretleyiniz)

76.

.

.. ..

·-·

doglu olaru budur.
Bunlar anlamsız şeylerqir.
Yeni isimler koymalı.
Ba~ka (Belirtiniz...)

·2

o·. . 5.

. Örfümüz bunu gerektirdiği için

7

.1

o ·' 3.
o /· 4

·-

.

1-

Ç~uğw1uz olduğunda aile büyüklerinin isminin:

·~'"··-:;;

..

o
o

1

,,...

1

.

/

63.

.'

-~

.

OkÜI kitapl:ın dışında en çok hangi tür
kitaplan
okumakusinız?
..,.,
(1.ki şık iŞarctleyiniz}

o

Hiç kitap okumuyorum
Hikaye ve roman türü
Dini ve ahl:ı.ki yayınlar
~-leslek

o
o

Hakı.lık ya da a ylık dergi alıyorsanız tüıünü~

Almıyo~m

belirtiniz:·

Haber
Magazin
Moda
TV-Sinema
Genel Kültür- Teknik

!
1

.

1

.
65.

1 l

Son bir yıl içinde sinemaya veya tiyatroya
gittiniz mi?

'
66. ._-r:eıev~~~ndaki ~eklam p~graml~ı seyrediyorsan, reklamda söylenenleri aldın ..
ya da yapan ~ı? Aimayi··ya da yapma:Yı
dUşilnllımüsün?
.
- - -- ..

-- --------

..

Diğer

Sinema
- .. '.fiyatro

67.

'

-

1
2

·(Tek şık işaretleyiniz)

3

şık işaretleyiniz)

ilkokul
Ortaokul
Lise
Yüksekokul

Çocuklannızm hangi tip liseye gitmesini
isterdiniz?
. (Tek şık işaretleyiniz}

Sizce.evillik yapılırken kız
parası verilmeli midir? ·

2

o

' o

O

O

tarafına başlık

Sizce evin erkegi para kazanmak amacıyla
kansının bir işte çalışmasına izin ~ermeli midir?

o
o

3

1

2
3

o

4

·D

5

o

l

l
2

o
.o 3
o 4
. ·o
·s
~

.O
.O

l
2

o·

3

Verilmelidir
Verilmemelidir

o
·o ,

2

'

o

1

o

2
3

~vet

.

H;ıyır
Kararsız

o :4

o

:

4"

Kız

2
3
O · .4\.
O· 5

0

Genel Lise
Meslek Lisesi
lmam-Hatip Lisesi
Özel Liseler

'
71.

-1

o

Diğer

70.

o
.O

..

Erkek
ı

·6
7.

4

..

Sizce çoc~ar ne kadar tahsil yapmalıdır?

,;

5

o

.. .

Daha fazla

(Tek

69.

2

4

/

-

(

'

o

.:. Yapum, aldım
Dilşilndilm, ama yapmadım
· Alacağım yapac~ğım
··~-. _:_ _ !Iayg qüşünmedim

olrrutlıdır?

l
2
3
4

..Hayır
3

l

-

Sizce bir aile en fazla kaç çocuğa sahip

'-

68.

- ~-

o
o

6

·o
o
o
.. o
o
o
o

Evet

ı

5

o

Diğer

l

3
4

o
o

k..iL'.lplan

Ansiklopedi ve ıarih

64 .

1
2

1

..'.
5~

.Televizyonda en çok hangi konulara yer
.verilmelidir? (Haurlamaısa şık.lan ok.llyun)
-(Iki

Haberlere

şık işaretleyiniz) .

'

LJ

1

Eğlenceye

[j

Egiüme

o

2
·3

c

4

Türkülere (Türk Halk
Şarkılara (Türk

Müzi~i)

o

Saat ~1üziği)

Ahla.ks:il konulara (Kahramanlık dahil~

o·
n

~r:ı

o

Dini yayınlara

Başka

59.

Te.levizyonu seyretmeye başladı~ından bu yana
·ev düzeninde bir de~iŞiklik olduysa nelerdir?
. (lki şık işaretleyiniz)
.. .

-ı:

-··

o

(Belirtiniz...)

-·-. .

60.

61.

...

=-_~::-~· =·:--

.

-

·-=.----..- :

Olmadı

o ·.ı

Misafir çok geliyor
Giyim kuşamda de~işiklik oldu
Geç yatıyonız
Ev işleriiieyanacak 'zaman aıaİdı
..
_ DahE__Ç.Qk <!ış~.&idiyorum TY. seyreunek için
1
•
Kahveye daha az gidiyorum
· ·Eveşyalarmda değişiklik oluyor
--B3.şka {B~....)
•

Değişiklik olmadı

Boş zamanınızı

o

o
o
o
o

10

:~

2.
3·

4 5
6
7
8

o"
o 9

o

10

o

1

Ancak belirli programJarl dinliyorum (Haberler) O
Çoğaldı .
O
Başka (Belirtiniz ...)·
O
Bilmiyor, hanrlamadı •.C.V.l.
O

2
3

'4
5
6

TV izlemeye başlayalı günlük gazete almaya
başladım.

O ·1

TV izlemeye başlayalı günlük gazete ~ayı

-

)

62.

o

·o

Azaldı

Televizyon }.•yınlan gazete alınanı ve okumanı
nasıl etkiledi?
(Tek şık işaretleyiniz)

'

8
9

o

~ _.::.:·= :~~-, : _;,,-:-_,~_~-, ~ - ~--Silffiıy~tir1affiadı, C.V.1. ·

T!!levizyon seyreuneye başlamadan bu yana
radyo dinlem-ede bir değişi.klik; azalma ya da
çoğalma old~ mu?
..
(Tek şık işaretleyiniz)

6
7

Bilm_iyor. Hatırlam:ıdı. C.VJ.

~

-·

5

kestim.
TV izlemeden önce de gazete almıyordum
· şimdi de alffilyorum.

~·

.

Boş zainanım

olmuyC?r
Kahveye giderek
Gazete. kita~. dergi olmyara.k
KÖruşu ve arkadaşlarla sohbet ederek
Gezerek
•,
Spor yaparak
Kendimi meşgul edecek birşeyler bularak
TV seyrederek

daha çok ne şekilde

oeğerlendiriyorsunuz !

(En çok 3 kutu işaretlenebilir)

, ,.

Di~er

o

2

:O
. ..

3

·Q

1

o.
o

2
3

D· 4

o

o
o

o
o

5
6
7
8
9

.

/

53.

Egiıim prograıııl:ı.rınd:ın şimdiye bd:ır birşçylcr
öğrendiyseıı

bunlar nelerdir'?

(En fazla _bir şık

işaretleyiniz)

1

insan SJglıgı ile ilgili
Çocuk sağlığı ile ilgili
Çocuk s:ı~lı~ı bakımı
,
Dinsel konul:ır
Çevre sağl ı ğı

LJ

o
o

j

u
u

3
4
5
6
7

8

;i
i

i

Trafik

l
i

Ufak tefek el s:ın:ııl:ırı
Kadının ıoplum içindeki konumu. h:ıkfon
lnsan h akları
-·

.::J

insanın

L...:

.ı

topluma

k:ır~ı

9

sorumluluk duyması

o
o

Hiçbiri
(Belirtiniz...)

Diğer

54.

(Yalnız kadın deneklere s0rulacak) Kadın
progr:ımlannı izli yorsan ilk ol:ırak televizyondan
duyup öğrendiklerin neler oldu'?
(En fazla 3 şık işaretlenecek)

o
K:ıdın s:ığlığı
o
Doğum kontrolü haföJİeÜk '.doğu~
' ;____ . o
o
Diki.,--Orgo--.;~-·· ..
Aile geçimi (Karı;~oo ilişkisi).
o
Ev ekonomisi · ·
o
.
o
Ev
ile ilili pratik bilgiler -·
lılemiyor ...._.,..,~; ...=_.~ - - . -- ··- -::-··· o
işleri

Yok - .

--·;

-~

~

..
----=:

- ..-~. -~ . -·o
o

Başka (Belirtiniz...)
Bilmiyor. haıırlrunadı C.VJ.

.-j

1'.

55.

56.

Televizyon y:ıyınl:ı.rını çocuklar için yararlı
mı yoksa zararlı mı buluyorsunuz'?
(Tek şık işarelleyiniı)

("Yararlı"

ve "Hem yararlı Hem Zararlı"
diyenlere sorulacak)-Ne gibi Yararları var?
(Tek şık işaretleyiniz)

Çok y:ı.r.ırlı .biraz yararlı
Ne zar:ırlı ne yararlı .
Hem yararlı hem zararlı
Biraz yararlı
Çok z:ır:ı.rlı
Başka (Belirtiniz... )
Bilmiyor. h:ıtırlaın:ıdı C. V.!.
ber şeyler ö~retiyor
Boş zamanını dolduruyor

· Bilgisini

geni~letiyor.

~

Eğlendiriyor

(Belirtiniz ... )
Bilmiyor. h:ıtırlam:ıclı. C.V.1.

("Zararlı" ve "Hem Yararlı Hem Zararlı"
diyenlere sorulacak) Ne gibi uırarlan var"?
(Tek şık işaretleyiniz)
/

11
12

Geç

yatm:ısına

neden oluyor. uykusuz kalıyor

B:ışkn işlere bakmıyor

Derslerine ç:ılışmıyor
Açık-Seçik şeyler görüyor
Vurdulu· kırdılı şeyler öğreniyor
Bn.~ka (Belininiz ....)
Bilmiyor. h;ııırl:ım;ıdı. C.V.I.

2

3
4

5
6

7
8
9
ıo

[] . 11

B:ı.5kn

57.

ıo

Çocuk bakımı-eğitimi-yetiştirilmesi

-

1

2

o
o
c

2
3

L...J

4

LJ

5

o
n

6
7

u

1

rı·

1.......1

o
o
o
o
o

1

2
3

4
5

2

n

3

O.

4

5
6
7

48.

1992 yılında yayıpl:ı.ıı:ın :ışa~ıd.1ki

eğilim

S:ıglığımız

progr:ıml:ırınd:ın h:.ıııgil~rinillüzcııli olarak

Önce S:ı~lık
Bir Çocuk Büyüyor
Çevre
DcğiŞcn Aile
7'dcn 77'ye Barış M:ınço
Bir Kelim~ Bir Işkın
Bir P::ız:ır Dah:ı
Gençkrimiz

izkdiııiz'?

(!sıcdikkrinizi iş:.ırcr!eycbilirsiniz)
i
1

o
o

için

-·

·o

o

o
o

o
o
o
o
o
o

Gençlerle-Gençlerle Müzik
Genç Sinemacılar
Okudukça
Gençlik Günlüğüf

.O

o

Kadın-Özel

o

lçin

.. o

N:ısılsınız Hanımlar

<#'-• -

o

.49. _Bu programlan beğeniyor musunuz? - -~-~'"" ~Evet -~

------

50.

(Evet diyenlere sorulacak) Neden bu
- - --programlan beğelıiyorsuııuz'?

o

---r.:- -·

_:.H.aytr --- _

o

-~ ~:_ ~"~ ___-ılgıı;nfçekryQ(~---_--=_-_:_
. -=--.---Haber veriyor
•.

Eğitiyor. Bilgi

veriyor, bireyler-öğretiyor
Heyecan veriyor·. Sürükleyici oluyor
İyi h:ız.ırl:ımp sunuluyor
Başka (Belirtiniz... )

51.

(Hayır

diyenlere sorulacak) Neden bu

programları beğenmiyorsunuz?

(lki şık işaretleyiniz)

52.
ı.

!

Eğitim programl~nı seyrediyor:,::ınız

seyrediyorsunuz? :
(lki şık işareıleyiniz)

neden

Sorunl:ınmı

yeterince ele :ılınıyor
Konular ilgimi ç.ekmiyor
lyi h:ızırl:ınmıyor
Dili ::ınl:ışılmıyor
Z:ım:ınım yok
Yorgun oluyorum
B:ışka (Belirtiniz...)

Televizyon o

s::ı::ııte ::ıçık olduğu

6
7

9
10
11
12
13
14
15
16

17

l
2

o

--~·-: ,.,--f:ğlenğiriyor---

(lh şık iş:ıredeyiııiz)

-2
3
4
5

'o s

Gençliğin Dünyası

Hanımlar

1

için

Derılerime ç:ıre bulmak için
Bir şeyler öğrenmek için
Ar::ıd:ı müzik ve oyun olduğu için
V::ıkit geçirmek için dinlenmek için
Başka (Belirtiniz...)

o

o
o

o

o

2
3
4

5
6'
7

o
o
o
o
o
o
o

7

o

l

.LJ

2
3

o

l

2
3

4
5
6

o

4

q

6

o

5

1
c

1

j

38.

ı
I·

En çok hangi TV kanalının haberlerini
izliyorsunuz?
(Tek şık işaretleyiniz)

o-

TRT 1
TRT2
TRT GAP
L"tTER STAR - TELEON
SHOW

o

2
o 3
o 4
o 5
O. ·6

HBB

39.

1'

li:

Beğenme

Daha inandıncı bulduğumdan.
_
Olaylarla ilgili daha çok görüntü verdiğinden
-Spikerleri daha iyi olduğundan
Yurtiçi haberlere daha çok yer verdiğinden
Yurtdışı haberlere .daha çok yer verdiğinden
Siyasi haberlere daha fazla yer verdiğinden
Siyasi haberlere daha az yer verdiğinden
_ Magazin haberler~ ~a fazla yer verdiğinden

nedenleriniz.
(Birden çok-madde işaretlenebilir)

,.'
40.

i'.
]j

TV'de kanal sayısının anması TV seyretme
siiresini etkiledi mi?

41. · ·videonuz var mı?

-·-

1

~

.-

Daha fazla-seyre~~
Değişiklik olmad! ,~-- _ -. .,..----- _
Daha az ·seyrediyorum

.

o.
o
o

1

2·

3

' o

4

.o

1

·o 5
o. 6
o ·7
o· 8

-.:..~:.~·

- ~~~-i O .

2

·l· o

3

o
o
o

2
3

o
o

2

o
o

2

o

3
4

..

~

--··-

,,.

..
r
ı

..

42.

!

i

1

'

j·

43.

1
1
j

ı

44.

\

(Var diyenlere sorulacak) Video seyretme_
alışkanlığınız, var ise televizyon yayınları
video seyretm.e sürenizi etkiledi mi?

Etkiledi
Biraz etkiledi
Etkilemedi

Televizyon program yayınlarından dolayı ailede
1. veya ikinci veya diğer program!~ seyretmek ··
için anlaşmaz~ söz konlisu oluyor mu?

Evet

(Evet
cevabı verenlere sorulacaktır) Bu tür
1

Çocuklar ile ~ilyükler arasında

anl3şmazlıklar genellikle kimler arasında oluyor?

Hayır

~ilyükler ~ında

1

Ev halkı ile misafirler arasında

j

Diğer {Açıklayınız._)

i

45.

. ·46.

o
o

1

1

1

TRTnin ok-ul eğitim programlarını
izliyor musun?

Evet

(EYet diyenlere sorulacak) Niçin izliyonunus?
(Tek şık işaretleyiniz)

Derslerime yardımcı oldu~u için
.O ı
2
Derslerimde gönnediğim·şeyleri öğrenme~ için
Öğretinenim seyretmemi istediği için
3
Okul bitirme sınavlarına dıµrdan girdiğim için O · 4

47. ··(Hayır diyenlere 5orulacak) Niçin izlemiyorsunuz'

·

d

l

(Tek şık işaretleyiniz) ·

Hayır

2

o
o

Yayın saati. uygun olmadığından

.

Anla~m dili ağır olduğundan
Okuldaki ders programı ile uyuşmadığından
Okuld~ eğitimi yeterli bulduğumdan

o
o
o
o

l
2
3
4

.ı
1

32.

Neden bu programlan
(lki şık işarctleyiııii)

beğeniyorsun?

Eğlcndiri yor
llgimi çekiyor
Ha~r veriyor
Eğitiyor. bilgi

vepyor birşeyler öğretiyor
Heyecan veriyor sürüklcyice oluuor
lyi hazırlanıp sunuluyor
Başka (Belirtiniz .... )
. 33.

Eğitim-Kültür programlan
· Müzik-;eğlence. magazin programlan
Filmler.- Dizi filmler .
Egitici belgesel yayınlar
Haberler, Haber proğramlan
Spor proğramlan

Televiıyun yayınlarında

isıedi~ıniz en çok

daha çok yer almasını ·
iki tanesini işarcıleyiııiz.

.,

34,

l1.
ı·

JV yayınlannda daha çok yer almasını istediginiz

Yerli sinema

en çok iki tanesini terci~ sırasına göre söyleyiniz?

Yabancı .sinema

-Yabancı

--:t

-.

35. 'TV yayınlarında daha çok yer almasını istediğiniz
müzik türkrinJen en çok iki tanesini tercih
sırasına ı.ıöre süyleyiniz'?

·-· -

"

Diziler- ·-:-:_ -

- · - ·· Belgesel filmler
._

.·

~~erirdıiiıer-:'.

_... -

·

~~;_:~~~--~- -:~;:·; :~~";:
Türk :HaikMuzigi
Türk Sanat Müziği
. Türk Tasavvuf Mi1ı.i.ği (Dini)
Çok sesli Türk Sanat Müziği
Türkçe Sözlü Hafif Müzik
Arabesk Müzik·
Klasik Batı Müziği
Hafif Batı Müziği
ÇazMüziği

1

Opera-Bale
Senfoni
Diğer (Belirtiniz...)

36.

TV· yayınlarmda daha
çok yer almasııu istediğiniz
.
.

en çok iki tanesini tercih sırasına ~öre söyleyiniz?

,,7.

TV'nin günlük yayın süresi hakkında
ne düşünüyors~nuz?
(Tek şık jşarecleyiniz)

.Bilim Teknik prog.
Din ahlak ve moral prog
Tarih programlan
Dil edebiyat ve sanat prog.
Sosyal hayatla ilgili prog.
Sağlık programlan
Kadın programlan '
Yeterlidir
Daha kıs<ı olmalıdır
Dah:ı uzun olmalıdır
Hafta içinde daha uzıın
Hafta sonunda daha kısa olmal1dır.
Diğer (Açıklayınız ...)
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Özel TV kaııall:ırında yer alan program türleri
için ne düşünüyorsunuz?

30.
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Oı Çocuk prog.
02 Kadın prog
03 Bilim-Teknik prog.
04 Sanat-Edebiyat prog.
05 Dini prog.
06 Sosyal ve Ekonomik prog.
07 Müzik prog.
08 Yarışma prog.
)
. 09 Yçrli diziler ...
10 Yabancı .sinema
- . ·11 YerJi·sinema
12 Spor prog. 13 Haber-~a6e·r ı:ırog.
14 Açık Oturum

!

En çok hangi programlan seyrediyorsunuz?

Çocuk programlan

(Sıra numarasıyla

Kadı~ programlan

10 tane işaretleyiniz)

Y:ınşmalar
Eğitsel progr.ıml:ır
Eğlence proğr:ımlan

Köy progr.ımları ·
Rekl:ıml:ır
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Bilim Teknik programl:in
Sanat Ede_!'iyat·programlan
Dini prosramlar
Sosyal ve Ekonomik programlar
Müzik programlan
Yarışma programlan
Yerli Diziler
Y:ıb:ıııcı Diziler
Yerli Sinema ;
Yabancı Sinema
,.
Spor programı
Ha~erler ve Haber programı
Açık Oturum
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15 Diğer (Açıklayınız)
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26.

Özel TV kan:ıllannın programlarını
nasıl buluyorsunuz'?

Çok tk!gcniyo~m

(Tek şı.k iş:ıreıleyiııiz)

Kısmen beğeniyorum

n

Beğenmiyorum

Hiç beğenmiyorum
Fikrim yok

'27.
'

,
!

Özel TV kanaUarının programlarını
bcğeniyo~'ffil!Z sebeplerini söyleyiniz.
(iki\ şık işaıeıleyiniz)
1

;

·,

Daha eğitici bulduğu~dan .
1

28.
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Özel TV kanallarının programlarını
beğenmiyorsanız sebeplerini söyleyiniz..
(iki şık işareıleyj.niz)

Eğitici değil
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29.

1RT Televizyonu kanallarında yer alan program
türleri için ne düşünüyorsunuz?
--...
(Her şıkden bir seçim yapınız)
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Haber yayınlan taraflı old~ğundan
Açık-snçık olduğu için
lnançlanmıza ve örflerimize aykırı olduğu için

· Y~rli yapım az old9ğundan

5
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Y:ınşma programl:ınnın çokluğundan
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2
3
4

o

Daha eğlenceli bulduğum için
Sansürsüz oldufo için
Haberleri daha inandırfcı oldugu için
Hediyeli yayına daha çok yer verdikleri için
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Beğeniyorum
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Ol Çocuk prog.
02 Kadın prog
03 Bilfm-Teknik prog.
04 Sanat-Edebiyat prog.
05 Dini prog.
06 Sosyal ve Ekonomik prog.
07 Müzik prog.
08 Yarışma prog.
- 09 Yerli diziler
10 Yabancı sinema
11 Yerli sinema
12 Spor prog.
13 H:ıber-Haber prog.
.14 Açık Oturum
15 Diğer (Açıklayınız)
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18.

Kaç. yılüır Televizyon seyrediyorsunuz'?

u

9 - 10 yıldır
7 - 8 yıl~ır
5 - 6'yıldır
3 ...: 4 yıldır
1 - 2 yıldır

Bir yıJd:ın :ız
BaşkJ (Belirtiniz....)

19.

Haftanın her ge;cesi Televizyon yayınlarını
izler misiniz?
,

Her gece
5- 6 gece
3 - 4 gece

i :

/u

1- 2 gece
Daha seyrek

· 2D.

~

-··

_21.

ge.;eili.kie ne kadar Seyredersin?

Seyrettiğinde
(Bir şık işaı:e'tıeyiniz)

" - .-·.• ····- r · ':.'. . -

Televiz.yonunuz rekli mi.'siyah-:--beyaz mı?

22. . Televkyonunuz renlili olduk~ sonra
. Televızton ·~yreirne· m~raniiiiae}iŞu mi?

I

1

23.

i

Aşağıdaki Televizy~m kanallannddn en çok
__hangisini izliyorsunuz?
ı
(En çok iki şık işaret~)'Wz)

..

l
1

ı.

!

kadar·
Habe~ ve hemen sonraki program1 seyrederim
Belirli ilgili programlan seyrederim . ·,.
Gelişigüzel seyrederim saati belli olmaz
Başka (Belirtiniz..:.)

Daha az seyrediyorum
Aynı derecede

FLASH

\(._.~..,..
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25.

En çok ii.lediğini kanalın programlarını nasıl
buluyorsunuz?
(Tek şık işaretleyiniz)

Çok beğeniyorum

TRTnin yayınlarını nasıl buluyorsunuz?

Çok beğeniyorun:ı

(Tek şık işaretleyiniz)

Begeniyorum

Beğeniyorum

Kısmeo bCğeniyorum

Kısmen beğeniyorum

Beğenmiyorum

Hiç beğenmiyorum
Fikrim yok
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Renkli
·Siyah - Beyaz

HBB
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o 2
o 3
o 4

Açılıştan kapanışa

TRTl
' - TRT2
·TRT3
TRT4
TRT INT - AVRASYA
TRT GAP
TELEON
I.NTER STAR
SHOW
K-.\NAi 6 ·
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Daha çok seyrediyorum
Başka (Belirtiniz..•)
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Kır

Kahvesi
Açık Hava Sineması
Park Çocuk Bahçesi
Piknik Yeri
Açık Spro Sahaları
Diğer (Belirtiniz)
İlkokul

·°'

Ortaokul
Lise
Evinizde aşagıda-Ok."Uyacaklanmdan hangisi var?
(Birden fazla iş:ı.retleyebilirsiııiz)

Radyo
Pikap
Teyp
Televizyon (Siyah - Beyeµ) ·
Televizyon (Renkli)
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15.

, l J ·,; .. ·. ,'
Televizyon seyrediyor
musunuz2.
.
.

.

Çamaşır Makinası .
Otomatik Çamaşır Makinası .
Otomatik Bulaşık Makinası ·
Elektrik Süpürgesi
Video
Video Kamera

Evet
Hayır

- . --·--:~

16.

(Cevap hayırsa sorulacak) Neden
seY;etmiyorsunuz?

.Evde televizyon yok
Çevremde rahatlıkla seyredeceğim yer yok
Programlan j)eğenmiyorum
Seyredecek zamanım yok
Yorgun oluyorum
Açık saçık oluyor
Bulunduğum yerde yayın almıyor
.'
.B.:ışl;;a (Belirti1ti!!...)

(İki şık işaretleyebilirsiniz)

'

17.

(Cevap evetse sorulacak) Neden Seyrediyorsunuz?
(İki ş~·işaretleyebilirsiniz)
·

...

Haber almak için
Birşeyler öğrenmek için

Hem haber almak henı de öğrenmek için
Eğlenmek için
Hem eğlenmek hem birşeyler öğrenmek için
Merak ettiğim için.
Çocuklar açugı, açık olduğu için
Başka (Belirtiniz..•.)
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Dikiş Makinası
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Misafir odası takımı
Yemek odası takımı
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8.

Aşağıdaki işlerden

hangisinde çalışıyorsunuz?

..

o
o
o
o
o
o
o

Küçük Esnaf
'
Tüccar
Serbest Meslek (Dok.tor. Avukat)
Tarım işçisi

Endüstri İşçisi <Fabrika. imalat)
Hizmet İşçisi (Hademe vb ...)
lnşa:ıt işçisi

-

-

EJ

Teknisyen (Araba ı:ımircisi. vb... )
Gündelikçi (Hamal. vb...) ·

o
o

Öğretmen

, ...

-

(Tek ş'ık işaretleyiniz)
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-
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-

Aynı evde kaş .kişi ottiruyo~sunuz?
(Bir kazandan'yiyen)
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..
l milyon - 1.5 milyon
1,5 milyon - 2.5 milyöıC~ ı
2,5 ~ilyon -.3,5 milyon .
3.5 milyon - 5 milyon
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9. Ailenizin aylık geliri ne kadardır?

Eviniz kaç oladılıdır?
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12.

Evinizde aşağıdakilerden hangileri mevcuttur?
(Bir çok şık işaretleyebilirsiriiz)

.

Müstakil hela
Müstakil banyo
Müstakil mutfak
. Müstakil su şebekesi
Milstakil el~kırik
.
...

- ·-

• 13..

Oturduğunuz. bölgede aşağıdaki

tesislerden ·

.
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Dilğiln Toplamı

-.

Kahvehane
Kapalı Gazino
Kapalı Sinema
Tiyatro Salonu

Salonu
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Cami-Mescit
Kütüphane
· Spor Salonu

hangisi mevcuttur?
(Birden fazla işaretlen.ebilir}
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Cevap Vermek istemedi
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. Çalışmıyor
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işsiz
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Subay
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Adını z. Soyudınii
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2.

Cinsiyeti

Kadın
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(Belininiz)
Bilmiyor
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Medeni haliniz
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5. Kaç yaşın~asınız
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Bekar
Evli
Dul

.

·-

-.

-.

~

..

- ...

.

.•

.. .
-

..
Öğrenim dunımu~uz
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Şehir
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Köy
K:ıs.:ıba
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~ğum yeri~iz
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Erkek

3.

1
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Okuma yazması yok
Okula gitmemiş ol.ıır yazar
Ilkokuldan :ıynlmış
Ilkokuldan mezun
Ortaokuldan ayrılmış
Ortaokula devam ediyor
Ortnokuld:ın mezun
Liseden ayrılmış
Liseye devam ediyor
Liseden mezun
lHL'cten aynlmış
IHL'e dev:ım ediyor
IHL'den mezun
Yüksek ol."Uldan ::ıyrılmış
Yüksek okuld::ı okuyor ..
Yüksek ol.-uld:ın mezun
Cevap vermek istemedi
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7.

Bir işte çalışıyor musunuz?

Evet

o

Hayır
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