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      GİRİŞ 

 

Televizyon,  dünya yaşamında birçok değişiklikleri beraberinde getirdi. Kişisel ve 

toplumsal yaşam biçimleri önemli oranda değişime uğradı. Geniş kitleleri peşinde koşturan bu 

kadar etkili bir silah dünya varolduktan buyana icat edilmemiştir.  

  

Aslında insanoğlu, televizyon yayıncılığına çok da yabancı değildi. 19. asrın sonlarına 

doğru bulunan Sinema bir açıdan insanoğlunu bu yeni teknolojiye hazırlamıştı denilebilir. 

20.Yüzyılın ikinci çeyreğinin ilk yıllarından başlamak üzere, evlere girmeye başlayan radyo 

da bu yeni buluşa toplumları hazırlayan bir diğer icattı.  

 

Bu iki yeni buluş, teknolojik olarak insanlara farklı icatlara alışık olma refleksi 

kazandırdı. Ama yine de televizyonun yaşam alışkanlıklarımızı bu kadar değiştirebileceği 

tahmin edilememişti. İlk yıllarda insanlar sadece işin teknik yönüyle ilgilenmeye başladılar. 

Onları büyüleyen, bu küçük kutunun günün birinde çok yönlü bir değişimin öncüsü 

olabileceği çok da anlaşılamadı.  

 

Televizyonu teknik bir buluş olarak insanlığın hizmetine sunmayı başaran teknikçiler, 

tarihin kendilerine sunacağı haklı gururla, tarih sayfalarının başköşesinde hak ettikleri 

koltuklarına otururken, asıl görev bu teknolojiden farklı boyutlarda yararlanmaya çalışacak 

olan sosyal bilimcilere kalıyordu. Özü fotoğraflara hareket kabiliyeti kazandırmak olan bu 

teknik buluşa ruh verecek olan onlardı.  

 

İkinci dünya savaşının bitişiyle birlikte harekete geçen yayıncılık mimarları yarım asrı 

aşan süreçte adeta yeni bir dünya oluşturdular. Geniş kitlelerin hayat biçimlerini şekillendiren 

televizyon, bu süreçte haberden, sinemaya, belgeselden müziğe kadar ihtiyaç duyulan 

boşlukları yalnız başına doldurmayı başardı. Dört yıllık dünya savaşının getirdiği yıkımın 

ardından oluşan yeni dünya, bu yeni buluşla yeniden şekillendi adeta.  Eğer, günün birinde 

tarihi; olaylara göre değil, toplumsal değişim süreçlerine göre bir ayrıma tabi tutmak 

gerekirse, televizyonun bulunuşu bir milat olarak kabul edilebilir. Televizyondan önceki insan 

hayatı ile, televizyondan sonraki insan hayatı arasında kitaplara sığmayacak kadar büyük 

farklılıkların olduğu konusunda herkesin hemfikir olduğu söylenebilir. 
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Bu çalışmada hem televizyonun teknik yönü, hem de sosyal yönü birlikte ele alındı. 

Bir teknik buluş olarak televizyonun ne anlama geldiğinin yanında, toplumsal ve bireysel 

hayatta devrimler oluşturan televizyon yayıncılığı farklı bir perspektifte incelendi. İcat 

edildiğinde sadece elektrik ve elektronikçileri ilgilendiren bir kara kutunun, bugün nasıl olup 

da, yediden yetmişyediye bütün insanları ve iletişimden-hukuka, ilahiyattan-felsefeye, tıptan-

mühendisliğe, siyasetten-iktisat’a  kadar uzanan bütün bilim dallarını peşinde koşturan büyülü 

bir kutuya dönüştüğü anlatılmaya çalışıldı.  

 

Problem: Türkiye’de özel televizyon ve radyo yayıncılığı yasal düzenleme 

yapılmadan başladı. Yasal düzenlemeler arkadan geldi. Yasal düzenlemelerdeki gecikmeler 

ve yasal düzenlemelere rağmen gerekli adımların atılmaması, hem sektöre hem de ülkeye 

zarar verdi. Araştırmada yasal düzenlemelerdeki gecikmeler ve ihmallerin oluşturduğu 

kayıplar sorgulanmaktadır.  

 

Amaç: Araştırmanın amacı sesli ve görsel medyanın dünya ve Türkiye’de gösterdiği 

gelişmeleri anlatmak, önemini vurgulamak ve yasal düzenlemelerin oluşturduğu görülmeyen 

kayıpları gündeme taşıyarak sorunların çözümüne katkıda bulunmaktır. 

 

Önem:Değişen dünya ve değişen toplumsal yaşamda yayıncılık önemli bir yer 

tutmaktadır. Son yüzyılda sürekli dünyanın gündeminde kalmayı başaran yayıncılığın 

Türkiye’de bir an önce çağdaş bir yasal zemine oturtulması büyük önem arz etmektedir. Bu 

çalışma bu nedenle önem kazanmaktadır. 

 

Sayıltılar: Herkesin şikayetçi olduğu, fakat herkesin konumundan memnun 

göründüğü son 14 yıllık özel radyo ve televizyonculuk serüveninde kalite ancak yasal 

düzenlemelerin zamanında yapılmasına bağlıdır. Yasal düzenlemelerdeki gecikme ve her 

türlü ihmal maddi kayıpların yanında yayıncılık kalitesini de olumsuz etkilemiştir. 

 

Sınırlıklar: Çalışmada genel anlamda sesli ve görsel medya ele alınırken, sorun teşkil 

eden ve çalışmanın amacını oluşturan asıl konu özel radyo ve televizyonlardır. Yasal 

düzenlemelerdeki gecikmenin oluşturduğu kayıplar özel radyo ve televizyonlarla sınırlı 

tutulmuştur. 



 3 

Yöntem: Yüzyıla damgasını vuran sesli ve görsel yayıncılıkla ilgili yansımaları ortaya 

koyabilmek için ilgili literatür ve yasal mevzuat taraması araştırmanın yöntemini 

oluşturmaktadır. 

 

Araştırmanın birinci bölümünde genel anlamda yayıncılık tarihi, ikinci bölümünde 

radyo ve radyo yayıncılığı, üçüncü bölümünde televizyon ve televizyon yayıncılığı , dördüncü 

bölümünde ise yasal düzenlemelerdeki gecikmenin getirdiği kayıplar ele alınmıştır.  

 

Sonuç bölümünde ise yukarıda belirtilen sorunların giderilmesi ve yayıncılıkta 

kalitenin yakalanması için konu somut olarak ortaya konulmakta ve çözüm önerileri 

sunulmaktadır. 
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BÖLÜM  I 

 RADYO VE TELEVİZYON TARİHİ 

 

İnsanoğlu yaratıldığı günden buyana, kendisini keşfetmeye çalışmaktadır. Kendisini 

keşfetme duygusu belki de doğuştan gelen bir istemdir. İnsan kendisini keşfetmeyi öncelikle 

kendi fiziksel görüntüsü üzerinde dener. Aynanın insan hayatına ne zaman girdiğini tam 

olarak bilmemekle birlikte, durgun bir su üzerine düşen görüntü, sanırım insanoğlunun bu 

arzusunun ilk sağlayıcısıdır. 

 

M.Ö. 13.500’de İspanya’daki Altamira Mağarasına dünyanın bilinen ilk duvar resmini 

çizen sanatçıdan günümüze, temelinde bugünkü televizyon yayıncılığının ilk çalışmaları 

olarak ifade edilebilecek olan pek çok örneğe rastlamak mümkündür.(Kılıç,2000:25) Resim, 

yontu, fotoğraf, radyo, sinema ve nihayet televizyon yayıncılığı birbirini takip eden ve 

sonrasında tamamlayan unsurlar olarak yayıncılık tarihinin aşamaları olarak nitelendirilebilir.  

 

Günümüzde medya ana çatısı altında toplanabilecek olan ancak yan unsurları da 

dikkate alındığında, tek bir çatı altında, tek bir kavram ifadesiyle ve tek bir isimle 

tanımlanması zor olan bir dünya var önümüzde. Belki kısa bir süre önce, (takriben 15-20 yıl 

gibi) iletişim dünyası diye de tanımlanabilecek olan bir alandı tanımlanmasını istediğimiz 

dünya. İletişim ile bilişim dünyasının önceleri birbirlerine ilgisizmiş gibi duran konumlarının 

son yıllarda el ele vererek gösterdikleri hızlı gelişim, dünya üzerinde yaşayan herkesin başını 

döndürüyor. Eski kuşak, gelişmeler karşısında beyaz bayrak açarak teslimiyetini ve belki de 

teknolojideki değişim karşısındaki mağlubiyetini resmen ilan ederken, yeni kuşakların 

gözlerini dünyaya açarken  ilk karşılaştıkları bu yeni duruma ne kadar ayak uydurabileceği de 

merak edilen konular arasında. 

 

Biz ne dersek diyelim, dünya değişiyor ve değişimin  lokomotifi iletişim ve bilişim 

dünyası. Son çeyrek asırda sektör haline gelen bu dünya, onbinlerce kişinin de ekmek kapısı. 

Sektöre yatırım yapanlar, günümüz dünyasının en zenginleri arasına girmeyi başardı bile... 

 

İletişimin tarihi insanlık tarihi kadar eski. İletişim bil istisna dünya hayatının olmazsa 

olmaz gerçeği. İlk insandan günümüze yaşamak için iletişimden faydalanmayan bir tek örnek 

göstermek mümkün değil. İletişim sadece insanlık hayatının bir gereği değil elbette. İletişim, 

dünya üzerindeki her türlü hayatın da bir gereği aynı zamanda.  
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Bu konuda daha da ileri gidilebilir. Bütün bilimlerin anası olarak kabul edilen felsefe 

bile iletişime muhtaçtır. Eğer dünya yaşamının dayandığı temel unsur insan; insan hayatının 

olmazsa olmazı da iletişimse ‘iletişim felsefenin de üzerinde bir ana çatıdır’ denilebilir. 

 

Bu tez kısa bir süre önce öne sürülseydi belki inandırıcı bulunmayacaktı. Ancak 

günümüz dünyasında bu tezin savunucusu olacak insan sayısının küçümsenmeyecek miktarda 

olacağından  hiç kuşkum yok.  

 

Yakın iletişim ve uzak iletişim ana başlıklarıyla işlenebilecek olan konunun bizi 

ilgilendiren bölümü uzak iletişim. Yakın iletişimde var olmanın ihsan edilen doğal 

araçlarından yararlanılırken, uzak iletişimde insanın kendisi tarafından üretilen araçlar 

devreye girmektedir.  

 

Tarihin bilinen en eski dönemlerinden bu güne , çeşitli araçlardan istifade ederek, 

iletişim halkasını en geniş çerçevede tutmaya çalışan insanoğlu, en ilkel metottan en modern 

teknolojik cihazların kullanıldığı metotlara kadar farklı yöntemler uygulamış ve günümüze 

kadar gelinilmiştir. 

 

İletişim teknolojilerindeki gelişmeler her döneme damgasını da vurmuştur. Tepeden 

tepeye ateş yakarak haberleşmenin sağlandığı dönemden, internet üzerinden haberleşmeye 

kadar her aşama toplumlar üzerinde etkin rol oynamıştır. İletişim her dönemde hem sivil 

toplumun kendi içindeki haberleşmesinde, hem de devletlerin kendi varlıklarını 

sürdürmesindeki önemi doğrultusunda büyük önem arz etmiştir.  

 

Günümüzde medya aynı zamanda bilinçli bir sivil toplum oluşumunda lokomotif 

özelliği de taşımaktadır. Medyanın bu alanda sağlayabileceği katkı ve oluşturabileceği sinerji 

tahmin edemeyeceğimiz kadar büyüktür. Bu sebeple medya sektöründeki çalışmalar ticari 

faaliyet kapsamında olsa da, “kamu hizmeti” olarak nitelendirilebilir. 

İletişim, yaşayan bütün varlıklar için dünya hayatının olmazsa olmaz şartı. Geniş anlamda 

iletişime değindikten sonra asıl konumuza giriş yaparken, kısaca basın tarihine bir yolculuk 

yapmakta yarar var.  
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1.1- YAYINCILIK TARİHİNE BAKIŞ 

 

Fransa’nın ünlü tarihçilerinden Prof. Dr.Georges Weill, basın tarihiyle , uygarlık tarihinin 

birbirinden ayrılamayacak bir paralellik arz ettiğini söyler. (İnuğur,1993:13) Basın tarihiyle, 

siyasal tarihide iç içe bir yapılaşmayla günümüze gelmiştir. Meydana gelen teknolojik 

gelişmelerle birlikte, siyasal rejimler basını sürekli etkilemiştir.  

 

Basının başlangıç tarihi olarak net bir tarihten bahsetmek zordur. Ancak gazetelerin çıkışı 

basın tarihi için önemli bir mihenk taşıdır. Gazetelerden önceki dönemi ise elle yazılan 

kitaplar, mektuplar, haber mektupları, periyodik tipi ilk mevkuteler olarak sınıflandırabiliriz.  

 

Dünya basın tarihinin gelişim sürecini ana hatlarıyla sınıflandıracak olursak, birinci 

dönemi yazının icadından 1789 Fransız devrimine kadar olan dönem, ikinci dönemi  1789-

1848 (Basının gelişmesi) aralığı, üçüncü dönemi 1848-1914 (birinci dünya savaşı) aralığı ve 

nihayet dördüncü bölümü ise 1914 sonrası modern basın dönemi olarak sınıflandırabiliriz. 

Ülkemizde ise iki ana dönem mevcuttur. Bunlardan birincisi Osmanlı Dönemi basını, ikincisi 

ise Cumhuriyet Dönemi basınıdır. 

 

Gerçek anlamda gazeteler, bazı istisnalar dışında 19.YY’da düzenli yayınlar haline 

gelmiştir. Basın-Yayın dünyasındaki değişim, toplumların gelişim sürecinde teknik 

gelişmeler, ekonomik gelişmeler ve sosyal gelişmelerle şekillenmiştir.  

 

Teknik gelişmeler her sektörde olduğu gibi basın sektöründe de belirgin bir rol 

oynamıştır. Matbaanın bulunuşundan sonra bu sektörde meydana gelen gelişmeler hızlı 

değişimleri beraberinde getirmiştir.  İlkel koşullarda basılan gazetelerin yerini günümüzde 

bilgisayar teknolojisiyle basılan gazeteler almış, gazetelerin zamanında okuyucuyla 

buluşması, gazetelerin kitleler üzerindeki etkinliğini artırmıştır.  

 

Ekonomik gelişmeler de sektördeki gelişmeleri tetiklemiştir. Gazetelerin çoğalması, 

teknolojinin gelişmesiyle birlikte maliyetlerin düşmesi, reklam kültürünün oluşması ve 

gazetelerin daha rahat bir şekilde ilan ve reklam alması, sektöre yapılan yatırımları 

çoğaltmıştır. 
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Sektörü etkileyen bir diğer faktör sosyal gelişmelerdir. Basındaki gelişmeler aynı 

zamanda bilgi toplumuna geçişte, bütün milletler üzerinde olumlu sonuçlar doğurmuştur. 

Basın hiç şüphesiz, toplumların bilgilenmesi ve eğitimi için küçümsenemeyecek kadar büyük 

katkılar sağlamıştır. Demokrasinin gelişmesi, okullaşma oranının bütün dünyada artması, 

devletlerin bilgi ve kültüre verdikleri değerin devletin kurumsallaşmasıyla eş anlam arz 

etmesi basını daha karizmatik bir konuma oturtmuştur. Günümüz çağdaş toplumlarında 

demokrasilerde dördüncü kuvvet olarak adlandırılan basın, zaman zaman yasama, yürütme ve 

yargı sıralamasını zorlayan bir konuma yerleşmiştir. 

 

Son 25 yıl içerisinde sesli ve görsel medya alanındaki gelişmelerin ardından, güç alanını 

genişleten ve hem siyasal iktidar hem de halk üzerindeki etkinliğini pekiştiren günümüz 

medyasının temel taşlarından birisi olan yazılı medya, bilgi verme işlevinin yanında tarihe 

kaynaklık etme, geleceğin toplumunu hazırlama ve kamuoyu oluşturma açısından ciddi bir 

ağırlığa sahiptir.  

 

Medya, iktidar karşısında halkın sözcüsü, halk karşısında iktidarın gözcüsü olma özeliğini 

etik kurallar çerçevesinde, dördüncü güç olma sınırlarını zorlamadan kullandığı sürece 

demokrasilerin vazgeçilmez temel direği olma vasfını hiçbir dönem yitirmeyecektir. 

 

Türkiye’de modern dünyanın Basın-Yayın sektöründeki gelişmelere eş zamanlı uyum 

sıkıntısı süreklilik arz eden bütün zaman dilimlerinde yaşanmıştır. Matbaanın ülkemize geç 

girişiyle başlayan bu sürecin tek istisnası radyodur.  Yazılı medyanın toplumlar üzerindeki 

etkinliği radyo ve televizyonlara rağmen devam etmektedir. Her medya aracının elbette 

kendisine göre artı avantajları veya dezavantajları mevcuttur. İnternet haberleşmesinin son 

yıllardaki atağının yeni asırda toplumlar üzerinde nasıl bir etkileşim oluşturacağı tam 

kestirilmemekle birlikte, iletişim dünyasının yeni bir dönemeçte geçtiğinden hiç kimsenin 

kuşkusu yoktur. 

 

Cumhuriyet Türkiyesi, yeni bir devlet olarak tarih sahnesindeki yerini aldığında, M.Kemal 

Atatürk her alanda büyük devrimlere ihtiyaç duyulduğunun bilincinde hareket etmiş ve kısa 

bir ömre büyük değişimler sığdırmıştır.  
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Bu değişimlerde elbette batı toplumunun standartları baz alınmış ve Türk toplum yapısı da 

göz önünde bulundurarak geniş bir zaman aralığına yayılan farklı hedeflere doğru yelken 

açılmıştır.  

 

Bu değişimin öncü kuvvetlerinden birisi de medya olmuştur. Özellikle çok partili hayata 

geçişle birlikte basın, Türk Toplumu üzerinde etkin olmaya başlamıştır.  İhtilallere rağmen 

hızlı bir gelişim gösteren medya dünyasının, belirgin bir şekilde etkinliğini gösterdiği süreç 

1980’li yıllardan sonra olmuştur. 

 

Yazılı medyanın özgür ortamlı yaşam rahatlığına, sözlü ve görüntüsel medya ancak 

1990’lı yıllardan sonra erişebilmiştir. Özel radyo ve televizyonculuğun gayri yasal bir 

başlangıçla Türk toplumuna merhaba demesinin üzerinden yaklaşık 15 yıla yakın bir süre 

geçmiştir.  

 

Her şey dört dörtlük işlemiş midir? Sorusuna olumlu cevap vermek mümkün değildir. 

Gerekli yasal düzenlemede geç kalınması, sektörü kaliteleştirecek olan kalifiye personel 

yetersizliği en büyük sorunlar olarak dikkat çekmiştir.  

 

Bütün olumsuzluklara rağmen teknik anlamdaki yetersizlikler kısa sürede aşılmış ve 

birbiri ardına yayın hayatına başlayan yaygın televizyon kanallarıyla birlikte, yerel ve 

bölgesel kanallar da kendi yörelerinde boy göstermeye başlamıştır. 

 

İlk yıllarda yaşanan yasal boşluk, ardından çıkan yasanın yetersizliği, daha sonra 

yapılamayan frekans ihaleleri ve son olarak eski yasada değişiklikler yapan yeni yasanın 

kadük kalmasının oluşturduğu olumsuzluk, yayıncılar üzerinde büyük olumsuzluklar 

yaşatmıştır.  

 

Bu olumsuzluk,  Türk Televizyon Hayatının geleceğini belirginsizleştirirken, diğer 

taraftan boş yere yapılan yatırımlar çöpe atılmış ve milli servet heba edilmiştir.  

 

Mevcut çalışmamızda bu konu enine boyuna ele alınacak ve çözümü noktasında öneriler 

yer alacaktır. Ancak bundan önce sesli ve görüntüsel medyayı tanımak gerekecektir.  
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1.2-  GÖRSEL VE İŞİTSEL İLETİŞİMİN ÖNEMİ  

 

Beş duyu insan hayatının olmazsa olmazı. Ancak hiç kuşkusuz görmek ve işitmek bu beş 

duyu içinde farklı bir yere sahip.  

 

Görmenin ve işitmenin insan hayatını idamesindeki yeri belli. Hem görmeyen hem de 

işitmeyen bir insanın hayatı bitkisel bir hayattan öte bir şey değildir. Adını görme ve 

işitmeden alan görsel ve işitsel iletişim de dünya hayatı için  buna yakın bir anlam ifade 

etmektedir.  

 

Göz ve kulağın özel yapısı gereği beynimize ulaşan sinyaller aslında insanın doğasında 

bulunan iletişimi gerçekleştirir. Kişi ile dış dünya arasındaki ilk iletişim böyle sağlanmış olur. 

Kişi bu iki organ sayesinde görüntü, renk ve ses olgusundan haberdar olur. Her görüntünün ve 

her sesin beyinde çağrıştırdığı anlam ise doğuştan itibaren zamanla olgunlaşır. Bazı görüntü 

ve sesler dünyanın neresinde olursanız olun herkes tarafından aynı şekilde algılanırken, 

bazıları kültürel değişkenler nedeniyle farklı bir şekilde algılanabilir.  

 

İletişimin medya boyutunda da görsellik ve işitsellik büyük önem kazanır. Bütün dünyada 

görsel medya denildiğinde akla televizyon, işitsel medya denildiğinde ise akla radyo gelir. 

Yazılı medyaya göre tarihi çok yeni olan bu iki araç günümüz dünyasının vazgeçilemez iki 

temel iletişim aracıdır.  

 

Görsel ve işitsel medyalar günümüz dünyasında, hala iletişim araçları arasında en etkili 

olanlarıdır. İletişim teknolojilerinde 1970’li yıllarda başlayan gelişmeler yeni bir dünya 

düzeninin de oluşmasına zemin hazırlamıştır aynı zamanda. 

 

1960-1980 arası dünyada yaşanan ve birbirini takip eden bir dizi bilimsel ve teknolojik 

yenilik, yeni bir çağın kapısını aralamıştır. Bu teknolojik gelişmeler beraberinde toplumların 

ekonomik, siyasal ve kültürel yapılanmasında devrimler oluşturmuştur. 

 

Bu insanı adeta kendisine tutsak eden gelişmelerin oluşturduğu yeni alışkanlıklarda 

iletişim teknolojilerinin büyük rolü vardır. Teknolojik gelişmeler iletişimde yeni varyasyonlar 

oluştururken, iletişim teknolojisi enformasyonda çağ atlattıran gelişmelerin yaşanmasını 

sağlamıştır. “Bütün yeni teknolojik gelişmeler yeni bilgi üzerine dayanmaktadır. Ancak içinde 
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yaşadığımız teknolojik devrim sürecini diğerlerinden ayıran, enformasyonun hammadde 

olması ve bu hammaddenin işlenmesi sonucunda ortaya çıkan ürünün ise yeni bir 

enformasyon olmasıdır. Söz konusu olan bir önceki teknolojik devrimlerde olduğu gibi 

teknolojiye dayalı bir enformasyon değil, enformasyon üzerine çalışan teknolojilerin 

merkezde olmasıdır.”(Timisi, 2003:78) 

 

İletişim teknolojisindeki baş döndürücü gelişmeler, erişilmesi güç bir hız kazanmıştır. Bu 

hız öyle bir hız ki, UNESCO 1986’daki bir toplantıda radyo ve televizyonu dahi geleneksel 

medya kategorisine almak zorunda kaldı.  Yeni iletişim araçları kürsüsünde ise mikroişlemci, 

kablo televizyon, fiber optik, uydu yayıncılığı oturmaktadır. 

 

İletişim teknolojisindeki hıza zaman zaman teknolojinin kendisi bile yenik düşmektedir. 

Çok  yönlü hızlı ilerleme, sektörün devleri arasındaki büyük rekabetten kaynaklanmaktadır. 

İletişim araçlarından özellikle radyo ve televizyon dünyada yaşayan herkesin tüketim 

listesinde baş sıralarda yer almaktadır. Bitmeyen bir ihtiyaç kalemi olan sektördeki büyük 

ilerlemeler son yıllarda kapitalist düşünce yapısının oluşturduğu mantıkla farklı bir yöne 

kaymıştır. Öyle ki, digital teknolojiye geçişte ortak standartlar belirlemede zorluklar 

yaşamakta, aynı amaç için kullanılacak olan bir araç, aynı amaçlı  fakat farklı marka bir başka 

araca kullanım izin vermeyebilmektedir. Örneğin, digital yayıncılığa geçişte Panaconik’in 

ürettiği bir digital kameranın formatı ile Sony’nin ürettiği bir kameranın formatı farklı 

olduğundan, aynı kasete her iki kameradan çekim yapmak mümkün olamamaktadır. 

 

Dünyanın güçlü ülkeleri iletişim sektörünün yeni çağ ve geleceğin dünyası için ne büyük 

anlam ifade ettiğinin farkındadırlar. Amerika Birleşik Devletleri, bazı Avrupa ülkeleri  ve 

Japonya  gibi devletlerin ihracatının  önemli bir kısmını iletişim teknolojisinin ürettiği mal ve 

hizmetler oluşturmaktadır. 
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BÖLÜM ll 

RADYO VE RADYO YAYINCILIĞI 

Toplumsal hayatı etkileyen ve değiştiren önemli icatların başında radyo gelmektedir. 

Hem bir teknik buluş olarak, hem de kullanıldığı anlam itibariyle insanların dikkatini çeken 

radyo, kendisinden önce varolan medya kanallarıyla birlikte kendisinden sonraki medya 

kanallarını etkilemiştir.  

 

2.1- RADYO TARİHİ  

  

       Radyo bulunuşundan sonra insan hayatını değiştiren önemli keşiflerden biridir. Radyo bir 

çok bilim adamını uzun süreçli çalışmaları sonucu ortaya çıkmıştır.  Radyonun dayandığı 

elektromanyetik dalgalar üzerindeki çalışmalar 1900’lü yıllarda Michael Faraday ve öğrencisi 

James Maxwell tarafından başlatılmıştır. Ancak insanlık, bu dalgaların elde edilmesi için 

asrın sonlarını beklemek zorunda kalmıştır. Alman fizikçi Heinrich Hertz elektromanyetik 

dalgaları bularak,(1888) dalgalara ismini vermiş ve  büyük bir buluşa imza atmıştır.  

  

        Oliver Lodge 1894’de Oxford’da telsiz işaretlerini 150 yarda mesafeye göndererek ilk 

adımı atmıştır.  Guglielmo Marconi ise yaptığı çalışmalarla radyo işaretlerini 2 kilometre 

uzaklığa göndermeyi başarmıştır.  

 

 “Radyonun bugünkü anlamda bir kitle iletişim aracı olarak kullanılması ise 1920’li 

yıllardan sonra başlamıştır.  Amerika Birleşik Devletlerinde 2 Kasım 1920’de ilk radyo yayını 

yapıldığında izleyici sayısı 500 ile 2 bin arasında değişiyordu. Bu tarih ilk sürekli vericiden 

radyo yayınlarının başladığı tarihtir.”(Aziz,1976:8)   

 

 Radyo İngiltere, Fransa ve Sovyetler Birliğinde 1922’de, Almanya’da ise 1923 yılında 

yayına girmiştir. 

 

 Türkiye diğer pek çok teknolojinin aksine Radyoyla buluşundan kısa bir süre sonra 

tanışmıştır. İlk radyo yayıncılığı 1927’de Ankara’da yapılmıştır.  Radyo’nun yurt genelinde 

yaygınlaşması ise 1960’lı yıllarda olmuştur.  
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 1 Mayıs 1964’te TRT’nin kurulmasıyla birlikte güçlü istasyonlar oluşmuş ve bu 

tarihlerde yurdun yüzde 62’si radyonun kapsam alanına girmiştir. Bu tarihten 10 yıl sonra 

1974’te ise bugünkü adıyla Radyo-1, Radyo-2 ve Radyo-3 kurulmuştur.  

 

 Radyoyu teknik bir buluş olarak icat edenler, onun bir kitle iletişim aracı olarak ne 

anlam ifade ettiğinin ne kadar farkındaydılar bilinmez. Ancak radyo, teknik bir cihaz, bir 

iletişim-haberleşme aracı, bir siyasi propaganda kutusu, bir bilgilenme, eğitim ve eğlence 

metası olarak son asrın insanlığı üzerindeki etkinliğini sürdüre gelmiştir. 

 

 İlk yıllarda günümüzden çok farklı bir işleve hizmet eden radyo, yayın türleri 

açısından sınırlı bir yayın profiline sahipti. Zamanla teknikteki gelişmeler, yetişmiş personel 

istihdamı ve yeni program kalıplarının bulunmasıyla radyo, haber, eğitim, kültür ve eğlence 

aracı konumuna gelmiştir.  

 

 Dünyada yayılışı hızlı gelişen radyo 1930’lu yıllarda birkaç Asya ve Afrika ülkesinin 

dışındaki bütün dünya ülkelerine merhaba demiştir.  

 

 Genel anlamda radyo yayınlarının gelişimini beş dönemde toplayabiliriz. 

1-     1927 yılına kadar olan birinci dönem: Bu döneme amatör radyo çağı da denilebilir. 

Radyo yeni bir teknoloji olarak çok amatör şartlarda kullanılmaya başlamıştır. 

2-     1927-1945 yılları arası ikinci dönem:  Olgunluk çağı olarak da nitelendirilen bu 

dönemin bir kısmı ikinci dünya savaşına denk gelmiştir. Savaş nedeniyle yatırımların 

sınırlı kaldığı bu dönemde radyo programlardaki içerik olarak kendisini geliştirmiş, siyasi 

propaganda aracı olarak kullanılmıştır. 

3-     1945-1960 yılları arası üçüncü dönem: Rekabet dönemi olarak da bilinir. 

Televizyonun bulunuşuyla birlikte onunla rekabet edebilmek için kendisini yenileyen 

radyo, önemli miktarda kan kaybetmiştir. 

4-     1960-1990 yılları arası  dördüncü dönem:  Transitörlü radyolarla birlikte ceplere 

girebilecek kadar küçülen radyo, teknolojinin de genişlemesiyle televizyon izleyicisinin 

dışında kendisine farklı alanlarda dinleyici bulmuş ve kendisini geliştirmiştir. 

5-     1990 sonrası beşinci dönem: Radyo bu dönemde üzerindeki Televizyon gölgesinden 

kurtulmuştur. Artan radyo istasyonları sayısı, branş radyolarının oluşması farklı bir 

dinleyici kitlesinin oluşmasını sağlamıştır.  
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 Peki yukarıda icadını ve tarihçesini özet olarak anlattığımız radyo nedir? 

 

 “Radyo en genel deyişiyle kitle iletişim araçlarından biridir”.(Erdamar,1992:15)  

 

 

 “Radyo, hemen hemen bütün sanat dallarının ve haberleşme yollarının 

bileşimidir”.(Öngören,1972:92) 

 

 Radyo medya cinidir, bir şişeye sığabilecek kadar küçük, bütün kıtaları içine 

alabilecek kadar büyüktür.(Kaye-Popperwell,2001:13)  

 

 Radyo,elimizdeki küçücük bir radyo alıcısına koca bir evreni sığdırabilecek bir 

büyücüdür.(Göksel,2004:134)  

 

 İngilizcesi Radio olan Radyo teknik anlamda ise ışıma anlamına gelir. Buradaki ışıma 

kelimesi ise bir olayın  elektromanyetik dalgalar aracılığı ile aktarılması anlamında 

kullanılmaktadır. 

 

 Radyo yayınlarında temel olan sestir. Ses günlük hayatın da önemli unsurudur. Ses, 

zaman ve uygarlık dinlemeyen etkin bir güce sahiptir. Yayın alanı diğer bütün medyalara göre 

daha geniş olan radyo, sesin birleştirici ve etkileyici gücünü de arkasına alarak önemli bir 

iletişim aracı olmuştur. 
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 2.2-RADYO TEKNİĞİ 

 

 Radyo Yayını: Teknik anlamda radyo yayını sesin elektromanyetik dalgalar aracılığı 

ile dünya yüzeyine vericiler ve alıcılar vasıtasıyla aktarılmasıdır.  

 

 Sese dayalı bir teknoloji olan Radyo’da ana unsur mikrofondur.  Mikrofonsuz bir 

radyo düşünülemez. Radyo tekniğinde önce sesin elektrik enerjisine dönüştürülmesi gerekir. 

Bu işlemi yapan araç ise mikrofondur.  

 

 2.2.1-Mikrofonlar 

 

 Yapılarına Göre mikrofonlar üçe ayrılır: 

a)    Dinamik mikrofonlar 

b)    Kondansatör mikrofonlar 

c)    Elektrostatik mikrofonlar 

 Yönelme karakteristiklerine göre mikrofonlar ise beşe ayrılır: 

a)    Dairesel mikrofonlar 

b)    İki yönlü mikrofonlar 

c)     Tek yönlü mikrofonlar 

d)    Kuvvetli tek yönlü mikrofonlar 

e)     Tele tabanca mikrofonlar 

 Etki alanlarına göre mikrofonlar üçe ayrılır: 

a)     Dudak değmeli mikrofonlar 

b)    Gürültü önleyen mikrofonlar 

      c)     Telsiz mikrofonlar 

 Şekillerine göre mikrofonlar altıya ayrılır: 

a)   Masa mikrofonları 

b)   Asmalı mikrofonlar 

c)   Yaka mikrofonları 

d)     Deve boynu mikrofonlar 

e)     Ayaklı mikrofonlar 

f)     El Mikrofonları. 
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 2.2.2- Stüdyolar  

 

 Radyo stüdyoları iki ana bölümden oluşmaktadır. Bunlar Spiker veya Sunucular 

bölümü ile Teknik Bölümdür. 

 

 Spiker bölümünde, ses kaynağı olan spiker veya sunucular, mikrofonlar bulunurken, 

Teknik bölümde teknik cihazlar yer alır. 

 

 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların kuruluş ve yayınları hakkındaki kanun gereği  

radyo istasyonu veya şebekesi stüdyo merkezinde, biri yayın diğeri ise program yapım ve 

kayıt amaçlı en az iki stüdyo bulunmalıdır. Yerel Radyo istasyonlarında bunun yerine Üst 

Kurul’un izniyle çok amaçlı tek bir stüdyo kullanılabilir. 

 

 Radyo stüdyolarında kullanılan teçhizat genel olarak güncel teknolojiye, ilgili ulusal 

ve uluslar arası standartlara uygun olmalıdır. Özel istisnalar dışında, amatör ses kaydediciler, 

plak, bant ve CD okuyucuları gibi tüketici pazarı için geliştirilmiş cihaz ve donanım yayın 

amaçları için sürekli olarak kullanımına izin verilmez.  İlgili Yönetmelik gereği bir radyo 

stüdyosunda bulunması gereken teçhizat şunlardır: 

            1-     1 adet yüksek kaliteli çok bantlı radyo alıcısı 

            2-     Telefon hattını yayına bağlamak için seviye dengeleme ara birim teçhizatı. 

            3-     Günlük yayınları sürekli olarak kaydetmek üzere, stüdyo merkezi çıkışına sabit 

olarak bağlı ve sürekli olarak 24 saat aralıksız çalışabilen tam yedekli bir ses kayıt düzeneği.  

            4-     Kanal seviye ölçerleri. 

            5-     2 adet, profesyonel ses kayıt ve okuma cihazı. 

            6-     2 adet profesyonel CD okuyucu cihazı. 

            7-     2 adet yüksek kaliteli kardioid veya iki yönlü mikrofon 

            8-     2 adet stüdyo kalitesinde dinlenme hoparlörü 

            9-     Test işareti üreteci 

          10-     Osiloskop 

          11-     Akım, gerilim ve direnç ölçer. 

          12-     Ses seviye, bozulma ve gürültü ölçer.(Şekerci;1996:165)   
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 Bir radyo istasyonunda bulunması gereken bu asgari limitlerin dışında bir de vericiye 

gereksinim duyulur. Radyo’da link, up-link/uydu aracılığıyla vericilere aktarılan sesler 

vericiler vasıtasıyla hava boşluğuna bırakılır.  

  

 2.2.3- Yayın Sistemleri 

 

 Radyoda aşağıdaki yayın sistemleri kullanılmaktadır. 

1-    AM/(LF ve MF) radyo yayınları: Çift yan bantlı tam taşıyıcılı, işgal ettiği 

frekans bandı karakteristik eğrisiyle sınırlanmış, analog genlik modülasyonlu ses 

yayını, 

2-    FM(VHF) monofonik radyo yayını: ITU-R BS.450’de belirtilen standartlara 

göre ve modülasyon işaretinin en yüksek genliği için 75 KHZ frekans saptaması 

kullanan frekans modülasyonlu monofonik ses yayını. 

3-    AMDS-Monofonik genlik modülasyonlu radyo yayınıyla birlikte bilgi(data) 

yayını. 

4-    FM RDS –Frekans modülasyonlu radyo yayınıyla birlikte bilgi (data) yayını. 

 

 Radyoda bugün gelinen noktada 1990’lı yıllarla birlikte başlayan özel radyoculuk 

furyasının beraberinde kaliteyi getirmediği görülmüştür.  Yasal düzenlemeden , yayın 

içeriğine, frekans kirliliğinden, teknolojik yetersizliğe, bilgi yetersizliğinden, kalifiye iş gücü 

eksiğine kadar her konuda devlet yayıncılık kalitesini aradığımız apaçık bir gerçek olarak 

önümüzde durmaktadır.  

 

 Bilgisayar teknolojisindeki gelişmeyle birlikte artık radyoda teknik anlamda daha az 

kişiyle çalışılmaktadır. Hatta öyle ki pek çok özel radyo istasyonunda 3-5 kişiyle bu iş 

yürütülebilmektedir. Bilgisayar tabanlı otomasyon yayıncılık anlayışının, radyoya içerik 

olarak nasıl bir kalite kattığı tartışılabilir. Ancak bilgisayar teknik anlamda sektörün işini 

kolaylaştırmıştır. 
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BÖLÜM lll 

TELEVİZYON VE TELEVİZYON YAYINCILĞI 

 

 Radyonun bulunuşu ve yaygın bir araç olarak evlere girmesi teknikçileri tatmin 

etmemiş olmalı ki, radyodan sonra da teknikçiler boş durmadılar. Sesin uzak noktalara 

ulaşmasını sağlayan teknikçiler bu sefer de sesle birlikte görüntüyü de binlerce kilometrelerce 

öteye  ulaştırmanın mücadelesi içerisine girdiler. 

 

 3.1- TELEVİZYON YAYINCILIĞI 

 

 Televizyon da tıpkı radyo gibi  sadece teknik anlamda insanların işini kolaylaştıran bir 

araç konumunda olmadı. Televizyon tekniğiyle bütünleşen yayıncılık bu büyülü kutunun icra 

ettiği asıl fonksiyonu teşkil ediyordu.  Teknik bir buluşun ötesinde geniş halk kitlelerini asıl 

etkileyen faktör işte bu fonksiyondu. 

    

 3.1.1- Yaşam Biçimlerini Değiştiren  Buluş-Televizyon 

 

 İçinde bulunduğumuz çağ için zaman zaman çeşitli adlandırmalar yapılmaktadır. 

Atom çağı, uzay çağı, bilişim çağı gibi.  Televizyonun toplum hayatını etkilemesiyle birlikte 

sıkça kullanılan sınıflandırmalardan biri de Televizyon çağı olmuştur.  

 

 Televizyon bir icat olarak, arkasına yüzlerce yıllık bir bilgi, araştırma ve teknik 

çalışma birikimini alan bir icattır. Salt olarak görüntünün ebedileştirilmesi ve sinyaller 

vasıtasıyla elektriksel bir ekran üzerinde canlandırılması olarak ele alınırsa hiç şüphesiz 

televizyon böyle bir konumu hak etmez.  

 

 Televizyon sadece bir teknik icat olarak ele alınmamalıdır. Televizyon teknik bir 

buluşun çok üzerinde bir anlam ifade etmektedir. Öyle buluşlar vardır ki, sadece bir sektörü 

ilgilendirir. Geniş halk topluluklarını derinden etkileyen bir tesire sahip olamazlar bu tür 

buluşlar. Ancak öyle buluşlar da vardır ki, toplumun bilistisna tamamını ilgilendirir. İşte 

televizyon böyle bir buluştur. İcat edildiği tarihten bu tarafa etkileşim içerisinde olmadığı bir 

tek kişi bulmak mümkün değildir.  

 



 18 

 Dikkat edilirse yukarıda isimleri geçen atom, uzay, bilişim gibi tanımlamaların tamamı 

enformasyon çatısı altında buluşmaktadır. Ve enformasyona çağ atlatan en önemli araç 

televizyon olmuştur. Olaya enformasyon gözlüğüyle bakılacak olursa, çağımız için televizyon 

çağı demek pek de abartılı olmasa gerek. 

 

 Televizyon bilimsel ve teknik araştırmalar sonucunda icat edilmiştir. Onun bir eğlence 

ve haberleşme yolu olarak gücü o kadar büyüktür ki, kendinden önceki tüm eğlence ve 

haberleşme yollarını değiştirmiştir.(Wıllıams, 2003:10)   

 

 3.1.2- Televizyon Tarihi 

 

 Televizyonun icadı tek bir olay ya da bir olaylar dizisi değildi; elektrik, telgraf, 

fotoğraf, sinema ve radyodaki icatların bileşimine ve gelişimlerine bağlıydı.  

 

 Bu serüvende 19.yüzyılın başlarına kadar uzanmak gerekecektir. Bu yüzyılın 

başlarında Volta ve Faraday’ın elektriği bulmalarıyla başlayan teknik gelişim dizinimi , 

görüntünün uzağa iletim fikrini doğurmuştur.  İrlandalı telgrafçı May, televizyonla ilgili ilk 

teknik buluşu gerçekleştiren kişi olarak tarihe geçmiştir. May ışık dalgalarını elektrik akımına 

çevirmeyi başararak büyük bir çığır açmıştır. 

 

 Bir Alman öğrenci olan Paul Nipkov, görüntüyü, küçük bir delikli karatonla satır satır 

izleyen basit bir tarama cihazı üreterek, açılan çığırda ilk adımı atan bilgin olarak tarihe 

geçmiştir. 

 

 Bu buluş, 1923 yılında Amerikalı bilgin Jenkins ve daha sonra İskoç bilgin Jhon Baird 

tarafından bulunan tüpler ve Hertz dalgaları kullanılarak televizyon buluşuna 

dönüştürülmüştür. 

 

 

 Bunun içindir ki, 26 Ocak 1926’da Jhon Logie Baird’ın , saniyede 28 satırla 12.5 kere 

taranan ilk gösterisini gerçekleştirdiği tarih Televizyonun buluş tarihi olarak kabul 

edilmektedir.  
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 Bu tarihten tam 3 yıl sonra ise İngiltere’de uzun dalga yayın yapan Deventry vericisi 

ile ilk düzenli televizyon yayıncılığı başlamıştır. 

 

 1930’lu yıllarda ise Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Fransa, İtalya 

gibi bir çok ülkede deneme yayınları yapıldı.  

 

 Televizyon buluşunun hemen ardından, radyo kadar hızlı bir gelişim gösterememiştir. 

1930’lu yılların sonlarına doğru Avrupa ülkeleri arasında başlayan gerginlik ve ardından 

meydana gelen ikinci dünya savaşı bu teknolojinin yaygınlaşmasını sekteye uğratmıştır.  

 

 Asıl çıkışını ikinci dünya savaşında başlatan televizyon, o tarihten sonraki süreçte 

teknolojik gelişmeler kategorisinde hep birinci ligde kalmayı başarmıştır. 

 

 Televizyon teknolojisi ülkemize ise radyoya oranla geç girmiştir. Dünyadaki ilk radyo 

örneklerinden birkaç yıl sonra Türkiye’de de boy gösteren radyonun aksine televizyon 

ülkemize yarım asrı bulan bir gecikmeyle merhaba diyebilmiştir.  

 

 İstanbul Teknik Üniversitesinde 1952’de ilk deneme yayınlarına başlandığında, 

İstanbul’daki alıcı sayısının 10 olduğu, bunlardan dördünün de Teknik Üniversitede 

bulunduğu söylenmektedir.(Uyguç,1987:6)  

 

 Türkiye’de 1950’li yıllarda başlayan televizyon yayıncılığı çalışmaları meyvesini 

1968’de vermiştir. 1964’de TRT’nin kurulmasıyla, devlet gücünü arkasına alan çalışmalar 

neticesinde 1966’da kapalı devre yayınları yapılmış, 31 Ocak 1968’de ise düzenli yayına 

geçilmiştir.  Haftada üç gün yapılan yayınlar 1974’de haftanın bütün günlerini kapsar duruma 

gelmiştir.  

 

 Diğer ülkeler gibi Türkiye’de de halk televizyonu çarçabuk benimsemiş ve evinin baş 

köşesinin vazgeçilmez temel unsuru haline dönüştürmüştür. Öyle ki televizyon kendisinden 

önceki medya araçlarının tamamını önceleri olumsuz etkilemiştir. Bütün medya araçları ilk 

yıllarda sarsıntı geçirmiş ve on yılar süren rekabetin ardından farklılaşarak ayakta kalmayı 

başarabilmişlerdir. Televizyonla birlikte yazılı medya, radyo, sinema ve tiyatroya ilgi 

azalmıştır.  Televizyon aynı zamanda Türk toplum yapısı üzerinde de etkili olmuştur.  
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Kültürel yapıda meydana gelen gelişim ve değişim toplumun genel alışkanlıklarını dahi 

derinden etkilemiştir. 

 

 Türkiye’de renkli yayına ise 1984’de geçildi.  Bu küçük kutu sayesinde dünya için 

“büyük köy” benzetmeleri yapılırken, Amerika ve Avrupa’daki gelişmelere ayak 

uyduramayan ülkemizde 1990’de TRT tekeli gayri hukuki bir şekilde yıkılmıştır. İlk özel 

televizyon kanalı  olan Star’ın yayınını daha sonraki yıllarda diğer ulusal ve yerel kanallar 

takip etmiştir. 1994’de kabul edilen Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları 

Hakkındaki Kanun ile özel radyo ve televizyon kuruluşları hukuki çatısına 

kavuşmuştur.(Şekerci,1996:7)   

 

  Halen yayın için RTÜK’te başvurusu bulunan 16 ulusal, 15 bölgesel ve 229 yerel 

kanal mevcuttur. (www.rtuk.org.tr:24.12.2004) Bu sayıya uydudan sayısal yayın yapan 

kanallar, digital platformlardan yayın yapan kanallar  ve kablodan yayın yapan kanallar dahil 

değildir.  

 

 3.1.3- Görüntü Tekniği 

 

 “Televizyon anlam olarak tele(uzak) ve vision (görüntü) kelimelerinden oluşur. 

Bilimsel açıdan ise bir olayın görüntü ve ses olarak, bir takım elektronik işlemler sonucu ve 

elektromenyetik dalgalar (Hertz dalgaları) aracılığıyla , bir noktadan, belirli bir alan içindeki 

diğer noktalara taşınması demektir. Televizyonun tanımını tamamlayabilmek için ‘yayın’ 

sözcüğünün anlamını da bilmekte yarar vardır; çünkü elektromenyetik dalgalar aracılığıyla  

yapılan her iletişim yayın anlamına gelmez. Oysa televizyon bir yayın aracıdır ve bir 

iletişimin ‘yayın’ olabilmesi için iki temel özellik gerekir. Ses ve görüntünün belirli bir 

vericiden , toplumun yararlanması amacıyla aktarılması ve aktarılan bu ses ve görüntünün bir 

program niteliği taşıması gerekmektedir. 

 

 “Televizyon ve filmin görüntü oluşturma işlemi aynı esasa dayanır. Tek tek hareketsiz 

görüntülerden oluşan karelerin belirli bir hızla akıp gitmesi sonucunda, gözün görüntü 

hatırlama kusurundan (ya da avantajından) yararlanılarak hareketli bir görüntü izlenimi 

bırakması... Filmde görüntüler, Kimyasal bir duyarkat üzerinde saptanır. Televizyon ise ışık 

enerjisini elektrik sinyallerine dönüştüren , elektronik bir araçtır. Tıpkı bu satırların okunması 

sırasında gözün yaptığı hareket gibi, televizyon kamerasının objektifinin kapsadığı çerçeve 
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içindeki herhangi bir görüntü, elektronlar tarafından, enine çizgiler biçiminde gidip gelinir. 

Bu gidip gelmeler sırasında görüntüdeki  açık ve koyu renk farklılıklarından dolayı farklı 

yansımalar olmakta ve bu farklı ışınlar, televizyon alıcılarına çözümlenerek yeniden görüntü 

haline dönüşmektedir. Görüntünün normal bir gözle izlenebilmesi için saniyede en az 50 kez 

görüntüyü bu biçimde tarayacak hızda olması gerekir.” (Gökçe,1997:30) 

 

 Bir başka tanımlamaya göre ise televizyon sabit ve hareketli cisimlerin, kalıcı olmayan 

görüntülerinin elektrik yoluyla uzağa iletimi anlamına gelir.  

 

 3.1.4- Televizyon Teknolojisinde Son Durum 

 

 25 resim karesinin bir saniye içerisinde ekranda geçişiyle elde edilen görüntü 

sürekliliği televizyon yayıncılığının ana temasını oluşturmaktadır. Son çeyrek asırda 

televizyon teknolojisinde meydana gelen hızlı gelişme dikkatlerin yeniden bu sektörde 

yoğunlaşmasına neden olmuştur. Televizyon yayıncılığının yarım asrı bulan yer 

hakimiyeti,1970’li yıllardan sonra uzaya taşınmıştır.  

 

 İletişimin uydular üzerinden sağlanmasıyla birlikte uzayda yarışa giren gelişmiş 

ülkeler, sinyaller vasıtasıyla bütün dünyayı kültür hegemonyalarına alma mücadelesi 

vermektedirler. 

 

 Uydu ile iletişim alanındaki ilk deneme 12 Ağustos 1958’de uzaya fırlatılan ‘Eco-1’ 

uydusuyla başlar.  Türkiye ise 1994’de Türksat 1B uydusuyla yarışa katılmış ve  uzayda 

uydusu bulunan 16.ülke  olmuştur. 

 

 Haberleşme uydusu; yeryüzünde bulunan bir vericiden elektkromagnetik dalga 

işaretlerini alan ve bu işaretlerin taşıyıcı frekanslarını değiştirip, kuvvetlendirerek tekrar yer 

yüzeyindeki alıcıya ileten uzay aracıdır. Haberleşme uyduları elektromagnetik dalga 

işaretlerini kuvvetlendirip, tekrar yeryüzüne gönderdiği için , bunlara aktarıcı da denilebilir.  

Yeryüzündeki bir verici ile bir uydu arasındaki işaretlerin iletiminde, uydunun yer yüzeyine  

veriş yapmasında, yayın alanı yer yüzeyinin  üçte birini kapsamaktadır.  

 

 Uydu yayınıyla birlikte haberleşmede büyük kolaylıklar sağlanmış, televizyon ses ve 

görüntü kalitesi artmıştır.  
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 Daha önce yer linkleri(Down linkler) vasıtasıyla, tepeden tepeye  ulaştırılan 

görüntülerin vericilerden antenlerimize ulaşmasıyla sağlanabilen televizyon yayıncılığı son 

yıllarda iki ayrı şekilde yapılabilmektedir.  

 

 - Dolaylı Yoldan Uydu Yayını: Uydulardan vericilere ulaştırılan görüntü vericilerden uzay 

boşluğuna bırakılmakta ve  kişilere çatı üstü normal antenlerle yayını izleme imkanı 

vermektedir. 

 

- Doğrudan Uydu Yayını: Uydu ile izleyici arasında herhangi bir aracı (verici-aktarıcı-

role) bulunmaksızın, küçük çanak antenlerle görüntünün izlenebilmesine olanak 

tanınmaktadır.  

 

Bunun dışında digital platformlarla veya kablolu yayınla da yayınlar 

izlenebilmektedir. Her iki sistemde de görüntü uydular üzerinden sağlanmaktadır. Digital 

platformlarda izleyicinin görüntüyü alabilmesi için şifre çözücü aracı cihazlar kullanması 

gerekmektedir. Kablolu yayında ise yine uydulardan alınan görüntünün, paket halinde 

fiberoptik kablolar vasıtasıyla aboneye ulaştırılması sağlanmaktadır. Öte yandan,kablo 

altyapısını döşemedeki zorluklar ve yüksek maliyet, kablosuz kablo sistemini geliştirmiştir. 

Bölgesel mikrodalga vericilerden yapılan yayının, abonelere pencerelerinin dışına taktıkları 

bir çanaktan yayını kablo TV kalitesiyle alabilme imkanı sağlanmaktadır. 

Öte yandan,  günümüzde ADSL tekniği kullanılarak yayın telefon hatları üzerinden de  

yapılabilmektedir. Ancak henüz yaygın değildir.  

 

 Televizyon teknolojisinin geldiği son noktada uyduların dışında hiç şüphesiz yayın 

tekniklerindeki gelişmeler de önem arz etmektedir. 

 

 40 yıl öncesinin yayın tekniklerinin kullanıldığı günümüz televizyon yayıncılığı 

Japonların geliştirdiği Yüksek Çözümlemeli Televizyonla boyut değiştirdi. (HDTV-High 

Defuinition Television) . Bu gelişme ülkemizde ve batıda geçerli olan PAL ve SECAM 

sistemine karşı büyük üstünlük sağladı. Ekrandaki satır sayısı PAL’de 625, SECAM’da 819 

iken HDTV ile 1125’e yükseldi.  Daha kaliteli bir yayın anlamına gelen Japonların bu 

buluşuna Amerika Birleşik Devletleri B-MAC denilen yeni bir sistemle karşılık verdi.  Bu 

gelişmeler daha sonra Avrupa’yı da harekete geçirdi. Onlar ise DOC MAC-PACQUETS 

ismini verdikleri bir sistem üzerinde anlaştılar. Multiplex Analog Component (MAC) ile 
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HDTV’nin nasıl ortak bir potada birleştirileceği üzerindeki çalışmalar sürerken, özünde 

HDTV standartı olan bu yeni sistemin bütün dünyada uygulanabilmesi beraberinde büyük bir 

kargaşayı gündeme getirmektedir. Yeni standartın geçerli olabilmesi için uydu sistemi, 

videolar, kameralar ve kablolu televizyon şebekelerinin sisteme uydurulması gerekmektedir.  

Günümüzde dünyada yaklaşık 600 milyon HDTV  televizyon setinin olduğu biliniyor. 

“HDTV kısaca HD, yavaş yavaş Avrupa’da arka kapıdan girmeyi başardı. Ülkemizde de ilgi 

her geçen yıl artmakta. Özellikle film ve reklam sektörünün HD kullanmaya başlayacağı 

zamana yakınlaşıyoruz.”(Dağdeviren,2004:136) 

 

 3.1.5- Digital Yayın-Digital Televizyon 

 

Daha önceleri ayrı kulvarlarda gelişmelerini sürdüren bilgisayar ile radyo-televizyon 

1990’lı yıllarla birlikte aynı potada buluşmuş ve gelişmelerini kol kola birlikte 

yürütmüşlerdir.  

 

Televizyon alanındaki gelişmeler dijital televizyon ile birlikte farklılık arz etmiştir. 

Televizyon da artık bu tarihten sonra bilgisayarın dilini kullanmaya başlamıştır. Digital 

dünyanın ortak diline “0 ve 1”lerin dünyası da denilebilir. 

 

Televizyon veya bilgisayar dilinde aslında mors alfabe sisteminden esinlendiği 

söylenebilir. Nasıl ki mors alfabesindeki şifrelemede çizgi ve nokta (- ve .) kullanılmışsa, 

bilgisayar-televizyon dilinde de benzer şekilde “0 ve 1” kullanılmıştır. Bu sıfır ve birlerin her 

birine bit denilmektedir. Bir başka deyişle bilgisayar ve televizyon dünyasının atomu bit’tir. 

Birden fazla bit ise bir araya gelerek Byte’i oluşturur.  Yine farklı bir deyişle bilgisayar ve 

televizyon dünyasının molekülleri ise Byte’lerdir. Örneğin A harfinin bilgisayar-televizyon 

dilindeki karşılığı 8 adet bit(0 ve 1)’tir.  

 

Bilgisayar dünyasındaki gelişmelerin televizyon dünyasıyla ortak bir zeminde 

buluşmasının hemen ardından, sektöre yatırımlar da artmıştır. Örneğin, günümüzde bilgisayar 

dünyasının en büyük patronu Bill Gates, büyük televizyon kuruluşlarından hisseler almaya 

başlamıştır.  

 

Dijital dünyada grafik ve görüntü işleme 1960’lı yıllarda başlamıştır.  Sistemin 

temelinde her grafik ve görüntünün , küçük noktacıklara bölünmesi yatmaktadır.  Görüntünün 
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veya grafiğin en küçük birimine ise Pixel denilmektedir. Pixel’in  digital dünyadaki karşılığı 

Byte ile temsil edildiği düşünüldüğünde, bir TV görüntüsünde yatayda 720, dikeyde 576 

noktacık bulunduğundan, bir görüntü karesinde 414.720 noktacık bulunmaktadır.  Bir 

saniyede 25 görüntü olduğuna göre bir saniyede 10.368.000 noktacık yer almaktadır.  

 

Bilgisayar teknolojisi hızla gelişmektedir. 1990 yılında 20 milyon işlem yapabilen bir 

işlemcinin yerine 1999’yılında 600 milyon işlem yapabilen mikro işlemciler üretilmiştir. 

Gelişmelerle birlikte maliyetler de zamanla düşmektedir. 

 

Dijital teknolojinin iletişim alanına girmesi öncelikle ses iletiminde başladı. Daha 

önceleri ülkeler ve kıtalararası kullanılan bakır kablolar veya fiber optik kablolar üzerindeki 

ses iletimi işlemleri şimdi artık uydular üzerinde ve dijital olarak gerçekleştirilmektedir.  

Dijital görüntü ve ses ise radyo ve televizyonların hem yapım hem de yayın birimlerinde 

1990’lı yılların başından buyana kullanılmaktadır. 

 

 Dijital iletişim teknolojisiyle birlikte iletişim sektörüne aşağıdaki yenilikler 

getirilmiştir. 

-Daha kaliteli ses ve görüntü. 

-Uydu üzerinden ve kablo sisteminde daha fazla kapasite kullanma imkanı.(Ör.Bir analog TV 

kanalının yayın yaptığı kapasiteden dijital sistemle en az 4 kanal yayın yapabilmektedir) 

-Dijital teknolojisinde kayıtlarda meydana gelen ses ve görüntü kaybı ortadan kalkmaktadır.  

-Dijital yayıncılıkta dijital kodlu ses ve görüntüler internet standartlarına da uyumludur. 

-İstenmesi durumunda dijital yayıncılıkta iki ayrı dilde film yada 4,5 kanal müzik yayını 

yapılabilmektedir.  

-İsteyene istediği programı seçme şansı tanınmaktadır. 

-Farklı ekran çerçeve oranları imkanı sunulmaktadır. (4.3 veya 16:9)  

 

Özetle dijital yayıncılıkla televizyon “aptal kutu” olmaktan çıkmış, çok yönlü ve aktif 

bir iletişim aracı haline gelmiştir. Dijital yayın standartları üzerinde 30’un üzerinde ülke 

çalışmaktadır. 1997’de DVB standartlı alıcı ve verici sistemleri üretilerek, kullanıcının 

hizmetine sunulmuştur.   

 



 25 

EBU (Avrupa Yayın birliği) ve ITU (uluslar arası yayın birliği) başta olmak üzere 

onlarca komite DVB standartını geleceğin sistemi olarak gördüklerini kabul etmiştir.(Durmaz, 

1999:2)  

 

 3.1.6- Televizyon Yayıncılığında Teknik Yapılanma 

 

 Televizyonun tarihçesi ve dayandığı teknolojik yapı yukarıda özetle anlatıldı. 

Televizyon yayıncılığının sistematik uygulaması ise televziyon istasyonlarında yapılmaktadır. 

Bir televizyon kanalında mevcut idari yapılanmanın ötesinde teknik yapılanma ana hatlarıyla 

aşağıdaki şekilde olmaktadır. 

 

 a)     Görüntü kaynakları:  Televizyonda görüntü ve ses kameralar vasıtasıyla kayıt altına 

alınmaktadır. Kameralar televizyon gerçeğinin olmazsa olmazıdır. Sinema döneminin motorlu 

film kameralarından , eng kameralara kadar geçen sürede kameraların teknolojisinde ciddi 

gelişmeler olmuştur. Günümüzde artık sıkça digital kameralar kullanılmaktadır. Kameralarda 

kaset kullanımı ise belki de son yıllarını yaşamaktadır. Son yıllarda kameralarda görüntü 

kaydı küçük çipler üzerine yapılabilmektedir.  Kası süre sonra kameralarda kaset kayıt sistemi 

ortadan kalkacak gibi görünmektedir. 

 

 b)     Görüntü Okuma Cihazları: Bunlara video, VTR, VCR veya bilgisayar teknolojisiyle 

birlikte VCD veya DVD’de denilebilir. Kameralarla kayıt altına alınan görüntüler 

kurgulandıktan sonra bu cihazlarla okunarak yayına verilmektedir. 

 

 c)    Kurgu Setleri: Ham görüntülerin montajının yapıldığı ünitelerdir. Görüntü okuma 

cihazları, efekt cihazları, ses mikserleri, görüntü mikserleri, edit cihazlarından oluşan bu 

üniteler son yıllarda yerini bilgisayarlı kurgu setlerine bırakmıştır. Artık, çekilen görüntüler 

bilgisayarlara kaydedilmekte ve kurgular tek bir bilgisayar üzerinden yapılmaktadır. Görüntü 

aktarımı da yine bilgisayar hatları üzerinden yayına ulaştırılarak, görüntü havuzlarında 

bekletilerek yayın saatinde yayına verilmektedir. 

 

 d)  Stüdyolar: Televizyon istasyonlarındaki her türlü görüntü çekme işlemi stüdyolarda 

gerçekleştirilmektedir. Stüdyolarda, ışık kaynakları, kameralar, dekorlar, ses kaynakları 

(mikrofon) ve diğer aksesuarlar bulunmaktadır. 
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 e)    Rejiler-Stüdyo Kontrol Odaları: Stüdyoda yapılan çekimler Rejide yönetilmekte ve 

kayıt altına alınmaktadır. Rejilerde çok sayıda teknik cihaz bulunmaktadır. Bunlar görüntü 

kayıt cihazları, ses mikserleri, görüntü mikserleri, efekt cihazları, bilgisayarlar , monitöler, 

interkom sistemleri, ışık kontrol cihazları , matriks, Karakter Jeneratörleri, Logo jenaratörü, 

Kamera Kontrol Cihazları,vb şeklide sayılabilir. 

 

 f)    Yayın Devamlılık Stüdyosu: Bütün stüdyolardan gelen görüntünün son kontrollerinin 

yapıldığı ve yayına verildiği stüdyodur. Rejilerde bulunan cihazların bir  bölümü burada da 

bulunur. Görüntü buradan link veya uplink’e gönderilerek, uyduya veya vericiye ulaştırılır. 

 

  g)  Ölçü Bakım-teknik-Oda: Her türlü yayın ölçme işleminin yapıldığı, cihaz bakım ve 

tamir işlerinin yapıldığı ve mühendislerle teknisyenlerden oluşan birimdir. 

 

 h)    Linkler: Görüntüyü uzak noktalara ulaştırmayı sağlayan cihazlardır.Yerden yere yayın 

aktarma işlevini gören linkler yer linkleri ‘Down’; yerden uyduya yayın ulaştırma işlevini 

gören linkler ise ‘up linkler’ olarak tanımlanmaktadır.   

 

 ı)    Vericiler: Görüntü ve sesi modüle ederek, elektromanyetik dalgaya çeviren ve alıcılar 

tarafından algılanmak üzere hava boşluğuna bırakan teknik sistem bütünüdür. 

 

 Öte yandan  Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, “Radyo ve Televizyon Yayın İzni ve 

Lisans Yönetmeliği (10.3.1995 tarih ve 22223 sayılı resmi gazete) gereği  televizyon 

istasyonlarında kullanılan teçhizatın genel olarak güncel teknolojiye, ilgili ulusal ve uluslar 

arası standartlara uygun olmasını ister. Yönetmelik gereği, bir televizyon kuruluşunda; 

-Yayın Devamlılık Stüdyosu ve kontrol odası, 

-Yapım ve Yayın stüdyosu ve kontrol odası, 

-Ana kontrol ve merkezi teçhizat odası veya bölümü, 

-Ölçü bakım odası,  

-Giyinme , makyaj odaları ve diğer destek birimleri, 

-Elektronik Haber toplama donanımı, 

-Naklen Yayın donanımının bulunması gerekmektedir. (Şekerci,1996:168)  

 

 Görsel ve işitsel medya kavramının içine son yıllarda gelişen internet dünyasını da 

eklemek gerekecektir. Elektronik medya adı verilen internet hem dev bir bilgi hazinesi, hem 
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de hızlı bir haberleşme aracıdır. Teknolojik gelişmelere paralel olarak gelişen internet 

teknolojisi üzerinde bugün, görüntü ve ses nakli yapılabilmektedir. Digital teknolojinin 

hizmet vermeye başladığı tarihten buyana kol kola giren bilişim teknolojisiyle  iletişim 

teknolojisi aynı bedende buluşmuş ve birbirlerinin ayrılmaz birer parçası haline gelmiştir. 
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  BÖLÜM lV 

GÖRSEL VE İŞİTSEL MEDYANIN GELİŞİMİ  

VE TÜRKİYE’DE YASAL DÜZENLEMELERDEN  

KAYNAKLANAN SORUNLAR 

 

 Radyo istisna kabul edilirse, ülkemizde medya teknolojilerinin çok gerilerden izlendiği 

gerçeğiyle karşılaşmaktayız. Matbaanın Osmanlı İmparatorluğuna girmesi, Avrupa’dan asırlar 

sonra gerçekleşti. Bu asırları aşan gelişme yazılı basının doğuşu ve gelişimini elbette olumsuz 

etkilemiştir.  

 

 Matbaanın bu gecikmesini sadece gazetelerin doğuşuyla da irtibatlandırmamak 

gerekmektedir. Matbaa Osmanlı toplumunu çok yönlü etkilemiştir.   

 

 Osmanlı toplumunda yazılı basın 19.yüzyılın ikinci yarısından sonra boy göstermeye 

başlamıştır. Radyoya baktığımızda ise dünyayla eş zamanlı bir başlangıç görülmektedir. Yeni 

Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun hemen ardından ülkemize giriş yapan radyo, dünyadaki 

gelişmiş ülkelere girişinden sadece birkaç yıllık bir gecikmeyle anadolu insanına merhaba 

demiştir. 

 

 Radyo sinyallerinin Türk hava sahasına zamanlı giriş beraberinde bir radyo kültürü 

oluşturmuştur.  Ancak Türkiye’ye radyo dünya ile eş zamanlı merhaba dediği halde, gelişim 

sürecini aynı hızla gerçekleştirememiştir.  Türk toplumunda radyonun yaygın bir şekilde 

kullanılması ancak 1950’i yıllardan sonra mümkün olabilmiştir. 

 

 Televizyonda ise farlı bir süreç yaşanmıştır. Televizyon, Türkiye’ye ABD ve 

Avrupa’dan çeyrek asır sonra girebilmiştir.  

 

 Radyonun oluşturduğu kültür ve tecrübe, Türkiye’deki televizyon yayıncılığının kısa 

bir süre içerisinde toparlanmasına yardımcı olmuştur.  

 

 Radyo ve Televizyon başlangıçta devlet tekelinde hayat mücadelesi vermiştir. Radyo 

ve Televizyonu devletin tekelinde kurtarmak  hiç de kolay olmamıştır. 
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 Türkiye’de özel radyo ve televizyonların sorunlarına geçmeden önce, tarihi 

gelişimlerine kısaca bir göz atmakta fayda var.  Türkiye’de uzun bir süre TRT çatısı altında 

yürütülen sesli ve görüntüsel yayıncılık, 1990’lı yıllardan itibaren farklı bir sürece girdi.  

 

 Türkiye’de TRT’nin ikinci televizyon kanalı 6 Ekim 1986’da kuruldu.  Bunu üçüncü 

kanal,Dördüncü kanal ve beşinci kanal(TRT İNT) izledi.  

 

 Teknolojinin gelişmesi, Türkiye’de özel sektörün her alana yatırım yapar duruma 

gelmesi, demokrasinin kökleşmesi Türk toplumunda farklı arayışları beraberinde getirdi.  

 

 Hukuki zemin uygun olmamasına rağmen Uzan ailesinin kurduğu “Magic Box 

İncorporated” adlı şirket 1 Mart 1990 tarihinde test yayınına başlamak suretiyle, fiili olarak 

TRT’nin ülkemizdeki yayıncılık tekeline son verdi. Dönemin Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın 

bu tür gelişmelere sıcak bakması dolayısıyla Anayasa’daki Türkiye’de yayıncılığın ancak 

devlet eliyle yapılabileceğini ilişkin maddesi işletilmedi. (Anayasanın 133.maddesi “Bütün 

radyo ve televizyon yayınları devlet tarafından düzenlenir” şeklindeydi.) İşletilememesinin 

önündeki engellerden biri ilk yayın yapan kanal olan Star 1’in uzaydan yayın yaptığını öne 

sürmesiydi.  

 

 Türkiye’de Anayasa değiştirilmeden yayın yapılıp yapılamayacağı konusu uzunca süre 

tartışıldı.  Bu arada belediyeler çanaklar kurarak Star’ın yayınlarını vermeye başladılar. “Bu 

arada (o tarihte SHP genel başkanı olan) Erdal İnönü bir genelge hazırlayarak, yasadışı yayın 

yaptığı gerekçesiyle milletvekillerinin ve örgüt yöneticilerinin Star 1 yayınlarına çıkmasını 

yasaklamasına karşılık, partisinin belediye başkanları , aktarıcılar aracılığıyla yayınları 

yörelerindeki vatandaşlara izletmeye devam ediyorlardı” (Özçağlayan, 2000:45)  

 

 Türk toplumu iktidar sözcülüğü ve yeknesat yayını nedeniyle eleştirdiği TRT’nin 

yanında özel yayıncılığı kısa sürede benimsedi.   

 

 Toplumun özel yayıncılığa  duyduğu ilgi, başka müteşebbisleri de harekete geçirdi ve 

Türkiye’de bir biri ardına özel televizyon kuruluşları kurulmaya başlandı.  Star 1’i, 

Teleon,Show,Cine 5,Atv,Kanal D,Kanal 6,HBB,TGRT,Kanal 7,NTV, CNN takip etti. Bu 

arada yaygın televizyon kanallarının yanında Türkiye’nin dört bir köşesinde kurulan yerel ve 

bölgesel kanallar da yayıncılığa ayrı bir renk kattı.  
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 Türkiye’de sayıları artık yüzlerle ifade edilen yerel, bölgesel ve yaygın radyo ve 

televizyon kuruluşları bir aşamadan sonra bazı rahatsızlıkları da beraberinde getirdi.  Bu 

rahatsızlıklar ve dönemin siyasal iktidarının özel yayıncı kuruluşlarla yaşadıkları bazı 

olumsuzluklar nedeniyle Anayasa’nın 133. maddesinin değiştirildiği 8.7.1993 tarihinden önce 

yaklaşık 3 ay boyunca hükümettin emriyle Türkiye’deki bütün özel radyo ve televizyonlar 

susturuldu.  

 

 Hükümetin bu tasarrufu hem özel yayıncılar hem de halk nezdinde büyük tepkiyle 

karşılandı. Türkiye genelinde kararı protesto eden bir çok eylem yapıldı.  

 

 Ve nihayet Anayasnın 133.maddesi 8.7.1993 tarihinde  “Radyo ve televizyon 

istasyonları kurmak ve işletmek kanunla düzenlenecek şartlar çerçevesinde serbesttir.  

Devletçe kamu tüzelkişiliği olarak kurulan tek radyo ve televizyon kurumu ile kamu 

tüzelkişilerinden yardım gören ajanslarının özerkliği ve yayınlarının tarafsızlığı 

esastır.”şeklinde değiştirildi. (Yalvaç,2003:61) 

 

  Anayasa’nın 133. maddesinin değişmesi üzerine, özel radyo ve televizyon 

yayıncılığıyla ilgili herhangi bir kanuni düzenleme yapılmadan özel kuruluşlar yayınlarına 

yeniden başladılar.  

 

 Radyo ve Televizyonların Kuruluşları ve Yayınları hakkındaki kanun ise ancak  

13.04.1994 tarihinde çıkabilmiştir. 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve 

Yayınları hakkındaki kanunun çıkmasıyla birlikte kurulan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, 

ülkede özel yayıncılığın hem teknik hem de içerik olarak belirli bir plan, düzen ve ilkeler 

doğrultusunda yayın yapmalarını sağlama görevi üstlenmiştir.  

 

 Görüldüğü gibi Türkiye’de özel yayıncılığın bir yasası, ancak özel televizyon 

yayıncılığının başladığı 1990 tarihinden tam 4 yıl sonra yapılabilmiştir.  

 

 İşte özel televizyon ve radyo kuruluşlarının gerek kuruluşlarında gerekse sonraki 

gelişmelerdeki sağlıksız yapının oluşumunun kaynağında bu sorun yatmaktadır. 

 

 Yasa çıktığında Türkiye’de yayın yapan yüzlerce radyo ve televizyon kuruluşu 

sözkonusuydu. Ve bunların tamamına yakını yasanın gerektiği şekilde kurulmamıştı.  
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 Örneğin, yasa belediyelerin, vakıfların, derneklerin radyo ve televizyon kurmalarını 

yasakladığı halde, Türkiye’de bu kuruluşlara ait bir çok yayın kuruluşu mevcuttu.  

 

 Yasayla birlikte bu kuruluşlara ait bütün yayın kuruluşları kapanmak zorunda kaldı. 

Yayın Sistem ve cihazlarının ne kadar yüksek maliyeti olduğu herkesin malumudur. 

Dolayısıyla büyük paralara mal olan bu sistemler ya çöpe atılmış yada yok pahasına başka 

kuruluşlara satılmıştır. Sadece bu sorun nedeniyle milyonlarca dolarlık para çöpe atılmıştır.  

 

 Yine yasadan sonra kurulan RTÜK, kuruluşunu gerçekleştirdikten sonra ilgili 

yönetmelikleri hazırlamış ve yürürlüğe sokmuştur. Bu yönetmeliklerin hazırlanması da yılları 

almıştır. Bu yönetmelikler hazırlamadan önce yatırım yapma zorunda kalan özel radyo ve 

televizyon kuruluşlarının standartlara uygun olmayan bir çok cihaz ve sisteminin varlığı da 

ancak bu süreçte anlaşılabilmiştir. 

 

 Radyo ve Televizyon sistemini oluşturan cihazların tamamına yakını yurt dışından 

ithal edilmektedir. Vericiden, kameraya, mikrofondan , vtr’lere kadar bütün cihazlar dışarıdan 

alınmaktadır. Cihazların en çok alındığı ülkeler Japonya, İtalya, Almanya, Kanada gibi 

ülkeler olmuştur. Bir televizyon verisinin maliyetinin 100 bin doları bulduğu düşünüldüğünde 

dışarıya giden paraların ne miktarda yüksek olduğu kendiliğinden ortaya çıkmış olacaktır.  

 

 Bu konuyla ilgili bir diğer sorun ise alınan cihazların standartıyla ilgilidir. Türkiye’de 

özel yayıncılık Avrupa veya Amerika’dakinden farklı olmuştur.  Türkiye’de kurulan yerel 

radyo ve televizyon kuruluşlarının sayısı Avrupa’nın hiçbir ülkesiyle kıyaslanamayacak kadar 

çoktur.  

 

 Yerel radyo ve televizyon kuruluşları, kanunun ve ilgili yönetmeliklerin çıkmasına 

kadar olan süreçte, teknik altyapılarını çoğunlukla amatör cihazlarla sağlamışlardır. İstanbul 

Sirkeci’de bulunan Doğubank ve benzeri işhanlarındaki elektronikçilerden temin edilen 

cihazların çoğunluğu profesyonel cihazlar değildi.  

 

 Yayınların Amatör cihazlar üzerinden yapılması bir yandan yayıncılıkta kalite sorunu 

oluştururken, diğer taraftan bu cihazların fiyatı yoğun talep üzerine yükselmiş ve özellikle 

Anadolu’da yayın yapan kuruluşları yüksek maliyetlerle karşı karşıya kalmışlardır.  
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 Yüksek fiyatlarla alınan kalitesiz ve standart dışı cihazlar nedeniyle sıkıntı yaşayan  

yerel yayıncılar, cihaz standartlarını belirleyen yönetmeliklerden sonra ikinci kez mağduriyete 

uğramışlardır. 

 

 Kuruluşların, yönetmeliğin istediği profesyonel cihazlara yatırım yapmaları hiç de 

kolay olmamıştır. Yıllarca ihtiyaca binaen alınan yüzlerce cihazı bir tarafa bırakıp, makine ve 

teçhizatlarını değiştirmek zorunda kalan özel radyo ve televizyon kuruluşları, bu yenileme 

çalışmalarını ancak uzun zaman dilimlerinde gerçekleştirebilmişlerdir. Hatta öyle ki,  daha 

önce yanlış yatırım yapan yerel radyo ve televizyonların çoğu, halen yönetmeliğin 

gerektirdiği şartlara uyum sağlayan teçhizattan mahrumdur. 

 

 Yerel televizyonlardan bir örnek verilecek olursa, yerel televizyonların ağırlıklı olarak 

yayın sistemi olarak VHS sistemini benimsedikleri görülür. Piyasada satılan ve aslında 

Avrupa’da ev tipi cihazlar olarak bilinen çeşitli marka kameralar (başta Panasonic olmak 

üzere) ilk yıllarda en çok alınan cihazların başında gelmektedir. Bu kameralarla çekilen 

görüntüler yine ev tipi videolar alınarak okutulmuş ve iki video üzerinden cut montaj denilen 

(kesme) sistemle kurgular gerçekleştirilmiştir. Yayında görüntü masası olarak Anadolu’da 

ağırlıklı olarak Panasonic MX 50 isimli dört kanallı görüntü mikserinin kullanıldığı 

görülmüştür.  

 

 Gerek sistemden kaynaklanan sorunlar, gerekse kurgu ve diğer işlemlerde kullanılan 

cihazların kalitesizliği yayına da yansımıştır. Anadolu’da yayın yapan kanalların önemli bir 

kısmının ilk başlarda, Telsiz Genel Müdürlüğü (TGM) onayı olmayan vericilerle yayın 

yaptıkları da bir gerçektir. İlk yıllarda piyasayı allak bullak eden bu cihazlar yüzünden bir çok 

yayın emisyon noktasında enterferans sorunları yaşanmıştır. 

 

 Türkiye’de altyapısı olmadan aniden başlayan özel yayıncılık ve birbiri ardına mantar 

gibi biten kanallar , ses ve görüntü kalitesinin oluşturduğu sorunlarla boğuşmuş ve zaman 

zaman izleyicinin göz ve kulak sağlığını tehdit eden yayınlar yapılmıştır. Ancak bu arada, az 

da olsa Anadolu’da ciddi yatırımlar yapan ve tamamen standartlar çerçevesinde yayın yapan 

kanallar da oluşmuştur.  
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 Bir taraftan, yasal sürecin gecikmesini nedeniyle zor durumda kalan, yaptıkları 

yatırımları boşa giden televizyon kanalları diğer taraftan, yasal sürecin işletilememesinden 

kaynaklanan sorunlarla uğraşmak zorunda kaldılar. 

 

 1994 tarihinde kabul edilen 3984 sayılı yasa, RTÜK’ün frekans planlaması ve frekans 

ihalesini yapmasını öngörüyordu. Yasanın kabul edildiği 1994’ten bugüne kadar geçen 10 

yıllık süre içerisinde maalesef ne planlama yapılabildi ne de frekans ihalesi yapılabildi. Bu 

süre içerisinde bir çok hükümet değişmesine rağmen ve her hükümet işe başlamadan önce 

planlama ve ihaleyi gerçekleştireceğine dair vaatte bulunmasına rağmen, bu konuda herhangi 

bir adım atılamadı.  

 

 Türkiye’de gerek yaygın , gerek bölgesel ve gerekse yerel yayın yapan bütün yayıncı 

kuruluşlar, ihalelerde yayın lisansını alıp alamayacağını bilemediği için doğal olarak, ciddi 

yatırımlar yapmaktan çekindi.  

 

 1997 yılında bazı illerde yapılan yerel televizyon ihaleleri de daha sonra bilinemeyen 

veya açıklanmayan nedenlerle iptal edildi. 1994’ten önceki yasal belirsizliğin yerini bu sefer 

ihale belirsizliği aldı.  

 

 Bu belirsizlik hem devleti hem de televizyon kuruluşlarını zarara uğrattı. Devlet 

ihaleleri gerçekleştiremediği için, bu ihalelerden alabileceği muhtemel milyonlarca dolarlık 

gelirden mahrum kaldı. Televizyon kuruluşları ise neyin nasıl olacağını bilememenin getirdiği 

belirsiz ortam nedeniyle ciddi yatırımlar yapmaktan sürekli kaçındılar. Güçlü sermaye 

gruplarını arkasına alan birkaç  yaygın televizyon kuruluşu ise bu belirsiz ortamdan istifade 

etmesini bildi. Bu birkaç televizyon kuruluşu, diğerlerine oranla yayın piyasasına o kadar hızlı 

girdi ve o kadar büyük yatırımlar yaptılar ki, 8.500 kişinin çalıştığı TRT bile gölgede kaldı.  

 

 Diğer televizyon kanallarından bir çoğu ise bu dev rekabete ayak uyduramadılar. 

Kanal 6, HBB gibi televizyon kanalları yayın hayatlarını sürdüremezken,(bir açılıp, bir 

kapanıyorlar) diğer kanallar izlenme oranlarında çok gerilerde kaldılar.  

 

 Bölgesel ve yerel kanallar arasındaki rekabette ise her ilin en güçlü kanalı ön plana 

çıktı. Yerel izleyici, ön plana çıkan kanalı tercih edince, o ilin en güçlü yerel kanalı izlenme 
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oranlarında yaygın televizyon kanalları arasında güçlü birkaç kanalın hemen arkasında 

kendisine yer buldu.  

 

 Özel yayıncılığın ilk başladığı tarihten bugüne kadar geçen 14 yılı aşkın süre 

içerisinde meydana gelen çalkantıların nedenlerinin başında , devletin baş döndürücü hızla 

değişen iletişim sektöründeki değişime ayak uyduramaması gelmektedir.  

 

 1994 tarihinde kabul edilen 3984 sayılı yasa, aceleye getirildiğinden dolayı bütün 

kesimleri (Devlet, hükümet,yayıncılar,halk) tatmin etmemiştir. 8 yıl boyunca gündemden 

düşmeyen tartışmaların başında RTÜK yasası da yer almaktadır. Bu dönemde yapılan bütün 

seçimlerden önce siyasal partilerin tamamı iktidara gelmeden önce, bu yasayı 

değiştireceklerini vaat etmişlerdir. Bu değişim ancak 2002 yılı içerisinde kısmen  gerçekleşme 

imkanı bulmuştur. 15.05.2002 tarihinde kabul edilen ve 3984 sayılı yasanın bazı maddelerini 

değiştiren 4756 sayılı yasa ise, bir önceki yasanın değiştirilen maddelerini aratır olmuştur.  

 

 4756 sayılı yasa, hem yaygın, hem bölgesel ve hem de yerel kanalların yoğun 

tepkilerine rağmen çıkartılmıştır. İhtiyaçlara cevap vermekten uzak yasanın bazı maddeleri 

Cumhurbaşkanı tarafından Anayasa’ya aykırılığı gerekçesiyle Anayasa Mahkemesine 

gönderilmiş ve Anayasa mahkemesi Cumhurbaşkanını haklı bulmuştur.  

 

 Son olarak Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesinde RTÜK üyelerinin 

belirlenmesini öngören (madde 6) maddenin değiştirilmesiyle kadük kalan yasa, belirsiz 

ortamın belirsizliğini biraz daha artırmıştır.  

 

 Bu gelişmeler yayıncıları daha da zor durumda bırakmıştır. İçinden çıkılamaz bir hal 

alan yasal mevzuat, yeni bir yasanın acil olarak çıkartılmasını zorunlu hale getirmiştir.  

 

 Bu kargaşa nedeniyle 15.05.2002 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul 

edilen 4756 sayılı yasanın RTÜK üyelerinin belirlenmesi ve seçimi ile ilgili maddesi 

uygulama alanı bulamayınca, RTÜK iki yılı aşkın bir süre eski üyelerin sürelerinin uzatılması 

ile idare edilebilmiştir. RTÜK üyelerinin dahi belirlenemediği bir ortamda, televizyon 

kanallarının istikrarlı bir çizgi paralelinde ileriye dönük  ciddi yatırım yapmaları akılcı 

görünmemektedir.  
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 “Demokratik düzende basın yayın kurumlarından hem siyasi ortamdan bağımsız 

olmaları hem de siyasi ortamın denetimi görevini üstlenmeleri beklenmektedir. Basın yayın 

kurumları için dördüncü güç tanımlaması bu beklentilerin dile getiriliş biçimidir denilebilir. 

Bunun düşünsel dayanağı ise demokratik yönetimde güçler ayrılığı prensibidir. Oysa 

Türkiye’deki uygulamalara bakıldığında sistemin, siyasilerin yönlendirebildiği veya etkide 

bulunabildiği bir şekil aldığı görülmektedir. Oysa Türkiye’deki uygulamalara bakıldığında 

sistemin, siyasilerin yönlendirebildiği veya etkide bulunabildiği bir şekil aldığı görülmektedir.  

 

 Bu, yukarıda dile getirilen beklentilerle açık bir çelişki yaratmaktadır. Bir yandan 

basın yayın kurumlarının siyasi gücü denetim altında tutması istenirken, öte yandan bu 

kurumların siyasi iktidar tarafından denetlenmeleri söz konusu olabilmektedir. 

 

 Elbette siyasi iktidarların denetimini yalnızca yasal sınırlamalar olarak almamak 

gerekir. Basın yayın kuruluşlarıyla siyasi iktidar arasındaki para-kredi ilişkileri de açık bir 

denetim usulü olarak kabul edilmelidir. Bu ülkemizde özel yayıncılığın denetlenmesinde 

sıkça uygulanan bir yönetimdir denilebilir. Devletten alınan teşviklerin yanı sıra, yasada bir 

takım kısıtlamalar olmasına karşın, özellikle ulusal düzeyde yayın yapan radyo televizyon 

kuruluşlarının sahipleri değişik ticari alanlarda gösterdikleri faaliyetlerle bu türden denetime 

de açık hale gelmektedirler.  

 

 Kamu yayıncılığının denetimi ise yasal olanakların varlığı nedeniyle çok daha 

kolaydır. Kaldı ki siyasetin bürokratik yapıyla da ilişkili olduğu ülkemizde kamu yayın 

kurumu TRT’ye siyasi iktidarın görüşlerini paylaşan yada bu izlenimi veren kişilerin atanması 

yoluyla denetimi; dahası ,iktidar yanlısı yayın yapmaya yöneltilmesi çokça görülmüş bir 

uygulamadır. Bütün bu değerlendirmeler ışığında Türkiye’de yeni bir radyo televizyon 

yasasının yapılmasında ele alınması gereken öncelikli konunun, gerçekten bağımsız bir 

RTÜK oluşturmak olduğu görülebilmektedir. (Ünlüer,2000:18) 

 

 Yasal düzenlemedeki gecikme yukarıda da ifade edildiği gibi sadece maddi veya 

teknolojik zararlar oluşturmamakta, aynı zamanda demokratik yapıya da zarar vermektedir.  

 

 Kırılgan bir demokratik yapıya sahip olan Türkiye’de büyük önem arz eden medya, 

batı demokrasilerinde olduğu gibi olması gereken yer olan dördüncü kuvvet konumunda 

tutulmak isteniyorsa, yasal düzenlemeler bir an önce yapılmalıdır. 
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 Düzensizlik, yasal boşluklar, gecikmeler ve umursamazlık özel yayıncılığın 

yapılanmasında aynı zamanda tehlikeli güç adacıkları da oluşturmuştur. Son on yıl içerisinde 

halk Türkiye’deki medya yapılanmasına bakıp “Medya birinci güç olma yolunda” şeklinde 

değerlendirmeler yapmaya başlamıştır. Yapılanmanın halk tarafından görünen şekli buyken , 

bize göre birinci gücün de üzerini zorlayan medya değil, sermayedir. Sermaye medyayı 

kullanarak kendisine farklı bir koltuk hazırlamıştır. Öyle ki , güçler ayrılığı prensibine 

dayanan modern gelişmiş ülkelerin demokrasilerinin aksine, medya üç ayrı güç üzerinde de 

otorite kurmaya başlamıştır. Otorite kuran medya kalkanının şeffaf olmayan arkasına iyi 

bakıldığında ise , arkasında güçlü sermaye kuruluşlarının varlığı hemen dikkat çekmektedir.  

 

 Bu durumda Türkiye’de 1997’de sayasal kriz, 2001’de ise ekonomik kriz olarak 

kendisini hissettiren ve ülkeyi büyük bir kaosa sürükleyen gelişmelerin tabanında büyük 

ölçüde bu sorunun yattığı söylenebilir. 

 

 Görüldüğü gibi 1990’da hukuksal zeminden yoksun bir şekilde başlayan özel 

yayıncılık, Türkiye’nin son 15 yılında etkin bir rol oynamıştır. Kontrolden uzak bir zeminde 

doğan,  ihtiyaca cevap veremeyen yasal mevzuattan kaynaklanan sorunlar nedeniyle gelişen 

ve belirsizliklerin oluşturduğu krizler yumağında güçlenen özel medya kuruluşları, bugün 

itibariyle başta medya camiası olmak üzere bütün kesimler tarafından yoğun bir eleştiri 

bombardımanına uğramaktadırlar.  

 

 Tabii yukarıda geçen nedenlerle eleştiriye uğrayan medya, özel yaygın medyadır. Bu 

anlamda özel yaygın medya da ikiye ayrılmaktadır. Birinci gruptaki özel yaygın medya 

arkasına güçlü sermaye gruplarını alan medyadır. Arkasında güçlü sermayenin olmadığı 

yaygın medya için aynı eleştirilerin yapıldığı söylenemez. Yine yerel ve bölgesel medya 

kuruluşları da hiç bir zaman bu eleştirilerin odağında bulunmamışlardır. 

 

 Siyasal iktidarlar üzerinde demoklesin kılıcı gibi sallanan özel yaygın medya 

kuruluşlarının aksine Anadolu’nun dört bir yanında hayat mücadelesi veren yerel ve bölgesel 

medya kuruluşları ise demokrasinin Türkiye’ye bahşettiği bir zenginlik olarak ülke medyası 

içerisindeki yerini almışlardır. 

 

 Yerel ve bölgesel özel yayın kuruluşlarının cılız çıkan ‘imdat’ çığlığına ise bu 15 yıllık 

süreç içerisinde cevap veren olmamıştır.  Hatta bu dönemde özel yaygın medya kuruluşlarının 
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kendi içindeki kavgalar nedeniyle, iktidar üzerinde baskı uygulanması üzerine basın kartlarına 

tanınan birçok hak da alınmıştır. Sarı basın kart sahiplerine uygulanan bu özel ayrıcalıkların 

(Telefon indirimi, ulaşım indirimi vb) kaldırılması ise zaten zor durumda olan yerel ve 

bölgesel medya temsilcilerinin durumunu iyici zorlaştırmıştır. 
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SONUÇ 

Bundan iki bin yıl önce yaşayan bir insan ile 200 yıl önce yaşayan bir insanın 

hayatlarını bir film kamerasıyla çekip bugün izleme imkanına sahip olabilseydik, aralarındaki 

1800 yıllık tarih farkına karşılık, yaşam şekil ve sahip oldukları imkanlar açısından fazla 

farklılıklar olmadığını görecektik.  Buna karşılık bundan 50 yıl önce hayatını kaybeden bir 

insanın bugün dirilme şansı olsaydı, karşılaşacağı manzarayı mevcut aklıyla 

çözümleyebilmesi  büyük ihtimalle mümkün olmayacaktı. 

 

Bilim ve teknolojideki gelişmeler, hızına erişilemez bir ivme kazanmıştır. Son yüzyıl 

içerisindeki gelişmelere bakıldığında en hızlı gelişmelerin meydana geldiği alanlardan birinin 

iletişim teknolojisi olduğu görülecektir.  

Toplumlar bilim ve teknolojiye ayak uydurabildiği sürece yaşayabilmektedir. Bilim ve 

tekniğin uzağında kalmış toplumların bugünkü konjektürel yapıda yer bulması mümkün 

görünmemektedir. .  

 

Hızlı gelişmeler beraberinde yeni yaşam biçimleri, yeni yaşam biçimleri ise yeni kural 

ve kaidelere gereksinim doğurmaktadır. Sanıldığı gibi bilim ve teknolojik gelişmeler sadece 

pozitif bilim dallarıyla ilgilenen kişilerin üzerinde durduğu, sadece onların kapsama alanı 

içerisinde olan gelişmeler değildir. Bu gelişmelerle birlikte sosyal bilimcilere  yada bir diğer 

ifadeyle toplum mühendislerine de büyük  görev ve sorumluluklar düşmektedir. 

 

Teknolojik gelişmelerin ihtiyaç duyurduğu konuların başında, yeni gelişmeler 

sonrasında  o gelişmelerin toplum hayatında meydana getirdiği veya getireceği sorunlar 

karşısında gerekli ve yeterli yasal düzenlemelerin yapılması gelmektedir.  Bu yasal 

düzenlemelerin zamanında yapılamaması veya ihtiyaca cevap verecek ölçüde olmaması 

durumunda, o alanda kargaşa meydana gelmekte ve büyük sorunlar yaşanmaktadır.  

 

Anayasadaki yayın tekeline rağmen 1990’da Türkiye’de başlayan özel radyo ve 

televizyon yayıncılığının bugünkü durumu bunun en bariz örneklerinden biridir. Türkiye 

iletişim teknolojisindeki gelişmeleri son yıllarda iyi takip etmiş, her yeni buluş kısa bir süre 

sonra ülkemizdeki tüketim piyasasında kendine rahat bir pazar bulabilmiştir.  

 

Bu alandaki teknik gelişmelerin sektördeki yansımaları, maalesef  hukuksal yapının 

oluşmasında aynı yankıyı oluşturamadığından belirgin sorunlar baş göstermiştir. Araştırmada 
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sesli ve görüntülü medyanın bugün ulaştığı nokta verilmiş ve gerekli yasal düzenlemelerin 

yapılamamasının oluşturduğu negatif durum gözler önüne serilmiştir.  

 

Türkiye ciddi anlamda çağdaş bir iletişim veya medya yasasına ihtiyaç duymaktadır. 

2004 yılında yürürlüğe giren Basın Yasası sadece yazılı medyanın ihtiyacını 

karşılayabilmektedir. Radyo, televizyon, internet ve  uydu yayınlarını da kapsayan anlaşılır, 

yasakçı olmayan, önyargı ve lüzumsuz kaygı ve korkulardan uzak, demokrat, objektif, batı 

normlarını esas alan bir yasa en kısa sürede hazırlanmalı ve yürürlüğe sokulmalıdır.   

 

Mevcut durumun devam etmesi halinde, hem devlet hem millet ve hem de bu 

kurumlara sahip olan müteşebbisler zarar görmeye devam edeceklerdir. Herkesin kendi hak 

ve yükümlüklerini bildiği, oluşturulacak rekabete dayalı ortam sayesinde  kaliteli yayınların 

yapıldığı bir medyaya sahip olabilmemiz için TBMM’ye büyük görev düşmektedir. Avrupa 

Birliği’nden müzakere tarihi kopartan Türkiye’nin Birliğe girebilmesinin de temel 

şartlarından birisi budur.  
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