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Özet
Günümüzün çok seçenekli iletiflim ortam› içerisinde radyolar›n
genel dinlenirlik oranlar› ve dinleyicilerin al›flkanl›klar› dikkatle
incelenmekte ve sorgulanmaktad›r. ‹letiflim araçlar› aras›ndaki rekabetin
yüksek oldu¤u bu ortamda kamu yarar›n›n gözetilmesi ad›na bir denge
unsuru olarak var olmas› gereken kamusal radyolar›n, Türkiye özelinde
TRT’nin dinlenirlik düzeyi ve dinlenirlik biçimleri ayr›ca sorgulanmas›
gereken bir konu olarak ortaya ç›kmaktad›r. Kamusal yay›nc›l›¤›n, içinde
bulunulan ekonomik koflullarda ve rekabet ortam›nda gelece¤e
tafl›nmas›nda en önemli rol kuflkusuz iletiflim e¤itimi veren kurumlardad›r.
Bu ba¤lamda çal›flman›n temel sorunsal›, gelece¤in medya
profesyonellerinin yetiflti¤i iletiflim fakültelerinde ö¤retim elemanlar› ve
ö¤renciler aras›nda kamusal radyoculu¤un nas›l alg›land›¤› ve bu alg›
içinde TRT radyoculu¤unun nereye konumland›¤›n›n belirlenmesidir.
Çal›flmada, anket yoluyla hedef kitlenin radyo dinleme oranlar›;
kamusal yay›nlar› dinleme amaçlar›; TRT radyolar›nda kullan›lan dil
hakk›ndaki görüflleri; özel radyo ve televizyonlarla girdikleri rekabet
karfl›s›nda TRT’nin konumu hakk›ndaki düflünceleri araflt›r›lm›flt›r.
Çal›flma sonucunda elde edilen veriler iletiflim e¤itimcilerinin ve
ö¤rencilerinin büyük bir oran›n›n radyo dinledi¤ini, kamusal yay›nc›l›k
seçene¤i olarak TRT’yi özel radyolardan görece olarak daha fazla tercih
ettiklerini ortaya koymaktad›r. Ayn› karfl›laflt›rma televizyonlar ile
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yap›ld›¤›nda dinlenirlik oranlar›n›n fark edilir biçimde düfltü¤ü görülmektedir.
TRT’yi daha bilgilendirici, e¤itici ve düzeyli bulduklar› için dinlediklerini belirten
anketin hedef kitlesi, anadilinin do¤ru kullan›lmas› konusunda TRT’yi özel radyo
ve televizyonlardan daha yeterli bulduklar›n› ifade etmektedirler.
anahtar kelimeler: radyo yay›nc›l›¤›, kamusal radyo, kamu yarar›, anadilini
kullanma, haber-bilgilendirme, kültür-e¤itim sanat katk›, müzik-e¤lence ifllevi

Résumé
Aujourd’hui dans un environnement de multimédia pluriel et alternatif, la
part d’auditeurs et leurs habitudes sont examinées et questionnées. Dans un
environnement où la concurrence entre les outils multimédia est importante, au
nom du respect de l’intérêt général, l’écoute et le caractéristique de l’écoute
des radios institutionnelles et pour la Turquie celui de la TRT ressort comme une
question à poser.
Pour la poursuite future de l’émission institutionnelle et au vu des
conditions économiques et de la concurrence, le rôle important revient, sans
aucun doute aux institutions qui dispensent l’enseignement de la
communication.
Dans ce contexte la problématique centrale de l’analyse est d' étudier la
manière dont les étudiants et les enseignants des facultés de communication
où sont formés les futurs professionnels de la communication, perçoivent la
notion d’émission institutionnelle et dans cette compréhension où ils placent la
TRT et sa manière d’émettre.
Dans les travaux et par le biais d’enquête, ont été examiné, la part
d’écoute radio par la population cible, l’objectif et l’intérêt de l’écoute des
émissions institutionnelles, l’avis sur les langues utilisées dans les émissions de
la TRT, la position de la TRT dans la concurrence par rapport aux radios et
télévisions privées.
À la fin des travaux, les données obtenues ont démontrés qu' une grande
partie des enseignants en communication et des étudiants écoutaient la radio,
que pour les émissions institutionnelles un choix significatif se portait en faveur
de la TRT par rapport aux radios privées. Lorsque la même comparaison est
effectuée avec les chaînes de télévision il a été constaté que la part d’écoute
baisse de façon significative. La population cible a affirmé écouter la TRT pour
son niveau estimé haut et instructif et pour y trouver une meilleure information.
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Par ailleurs, la population cible trouve que par rapport aux radios et télévisions
privés la TRT avait un niveau approprié en ce qui conserne l'utilisation de la
langue maternelle.
mots-clés : émission radiophonique, radio institutionnelle, intérêt public,
utilisation de la langue maternelle, d’information-nouvelle, culture-enseignement,
musique-divertissement

Abstract
The general listening rates of radio broadcasting and listeners habits are
examined and questioned carefully inside the contemporary diversified
communication field. Within the case of Turkey the listening rates and forms of
TRT should be questioned inside the field of media where high rates of
competition are remained. This is important because the existence of public
radio as a balancing element is perceived to be necessary. Where the economic
conditions and competition between the broadcasting companies are
considered to be the preservation of the public broadcasting to posterity the role
of the institutions that give communication education becomes important.
Within the given context the main problem of this study is to determine how are
public radio broadcasting perceived and the position of TRT in the given field in
between communication faculties and students.
A survey is applied in the study in order to determine the opinions of
target listeners about the listening rates, the preferences about the public radio,
the purposes of public radio listening, the views about the language used in TRT
and the position of TRT in the competing field.
The data gathered as a result of this study indicates that a high rate of
communication faculty and the students are listening the radio and as a choice
of public listening TRT is listened relatively more than private radios. When the
same comparison is made concerning the television rates the viewing rates are
decreased against the case of TRT. The target listeners confirm that TRT radio
provides much more information, entertainment and qualified broadcasting.
Also they find TRT as more sufficient in the usage of Turkish as native language.
keywords: radio broadcasting, public radio, public benefit, usage of
native language, news informing, culture-education, art-contribution, the music
and entertainment function
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Girifl
Kitle iletiflimin ilk önemli at›l›m› 15’inci yüzy›lda matbaan›n icad› ile
gerçekleflmifltir. Kitle iletiflim araçlar›n›n bütün dünyay› kapsay›p McLuhan’›n
ifadesi ile dünyan›n evrensel bir köye dönüflmesinde en önemli rol üstlenen
iletiflim araçlar›ndan biri de hiç kuflkusuz radyodur. Ucuz, pratik ve çok süratli bir
teknoloji olmas› nedeniyle 20’nci yüzy›l›n ilk çeyre¤inden 1950’lere kadar en
etkili iletiflim arac› olmufltur. Yine yirminci yüzy›l›n ikinci yar›s›ndan sonra
televizyonun yayg›nlaflmas› ve yüzy›l›n son on y›l›nda post-endüstriyel teknoloji
ürünlerinin dünyam›z› kuflatmas› ile yeni konumu ve ifllevi ile de varl›¤›n›
sürdürmüfltür. Radyoyu ve radyo yay›nc›l›¤›n› hem teknolojik anlamda hem de bir
iletiflim kurumu olarak iki ayr› biçimde tan›mlayabiliriz. ‹ngilizce karfl›l›¤›
broadcasting, Frans›zcas› radiodiffusion, Almancas› rundfunk olan radyo "ses ve
görüntünün elektromanyetik dalgalar arac›l›¤› ile belli bir yerden vericiye
iletilmesi, oradan da özel al›c› ayg›tlar yoluyla topluma aktar›lmas›d›r." Bu, en yal›n
biçimi ile radyonun teknik tan›m›d›r. Radyo yay›nc›l›¤› ise, "radyo yay›n
personelinin haber ve program üretimini gerçeklefltirmek amac›yla kurumsal bir
yap› oluflturarak yap›mlar›n› dinleyiciye iletme etkinli¤idir."
Radyo temel malzemesi "ses" olan bir ayg›tt›r. Tek bir duyu organ›na, kula¤a
seslendi¤i için dinlenmesi yo¤un konsantrasyon gerektiren s›cak bir iletiflim
arac›d›r. Söz, müzik ve efekt unsurlar› radyonun temel ö¤eleridir. Radyo yap›m› bu
ö¤elerin uyumlu bir biçimde de¤erlendirilmesi ve özgün bir kompozisyon anlam›na
gelmektedir. Görüntü unsurunun olmamas› dinleyiciye genifl bir hayal dünyas›
sunabilmekte, onun düfl gücünü harekete geçirebilmektedir. Bu özelli¤i, -yukar›da
belirtilen- ucuz, pratik ve süratli bir teknoloji olma özelli¤i ile birleflince en temel
nitelikleri ortaya ç›kmaktad›r (Kayador, 1999:38).
Radyo 20’nci yüzy›l›n ilk çeyre¤inde dünyan›n en ücra köflelerine kadar
ulaflabilmifl bir iletiflim arac›d›r. Bafllang›çtan bu yana, kitleler üzerindeki yo¤un
güdüleme etkisi ile çok önemli ifllevler üstlenmifltir. Bunlar, en genel
bafll›klar›yla; haber ve bilgi vermek, toplumlar›n e¤itimine katk›da bulunmak,
insanlar› e¤lendirmek, mal ve hizmetlerin tan›t›m›n› gerçeklefltirmektir (Birsen,
2000:13). Böylesine önemli ve etkili bir iletiflim arac› olan radyo her zaman bir
toplumsal sorumluluk bilincini gerekli k›lm›flt›r. ABD’de tecimsel bir anlay›flla özel
kurumlar halinde örgütlenirken, radyolar Avrupa’da ve dünyan›n di¤er
bölgelerinde kamusal/resmi kurumlar biçiminde düzenlenmifllerdir. Özel ve
kamusal radyoculuk anlay›fl› yo¤un yay›nc›l›k tart›flmalar›n› gündeme getirmifl;
özel radyoculuk anlay›fl›n›n tecimsel yap›s›n›n popüler de¤erlere dayanmas›,
kamusal radyo kurumlar›n› da ciddi biçimde etkilemifl, çok önemli sorunlarla karfl›
karfl›ya b›rakm›flt›r.
Özellikle 1980’li y›llarla birlikte bafllayan deregülasyon süreci ABD’de
Reagan, ‹ngiltere’de Thatcher’la birlikte yepyeni bir dünyay› beraberinde
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getirmiflti. Bat›, II. Dünya Savafl›’n›n ard›ndan sürekli geriledi¤i Do¤u Bloku
karfl›s›nda birden ata¤a kalkm›fl, ekonomik ve siyasal alanda bütünüyle flahin
politikalar› uygulamaya bafllam›flt›. Ancak bu yaln›zca ekonomik ve siyasal bir
tasar›m de¤ildi, bunun bir de kültürel boyutu vard›. Genifl kitlelerin
depolitizasyonu ve kültürsüzlefltirme süreci de ayr›ca amaçlanmaktayd›. Daha
sonra 1990’l› y›llar›n bafl›nda reel sosyalizmin çökmesi ile ortaya ç›kan ve
küreselleflme/yeni dünya düzeni olarak an›lan dönem, bu süreci iyice h›zland›rm›fl
ve güçlendirmiflti. Bu yap› içinde popüler kültür de¤erleri hayat›n her alan›nda
içerik de¤erlerin yerini almaya bafllam›flt›. Bu sistemde kitle iletiflim araçlar›n›n
özel bir rolü ve önemi vard›r. Dolay›s›yla radyolar›n bu geliflmelerden etkilenmesi
kaç›n›lmazd›r. 1980’li y›llarda yar›m yüzy›l›, 1990’larda altm›fl y›l› geride b›rakan ve
kurumsallaflmas›n› büyük ölçüde tamamlayan Türkiye kamusal radyoculu¤u,
süreç içinde nitelikli yay›nc›l›k anlay›fl›ndan, e¤lendirirken e¤itmeyi amaçlayan,
yayg›n e¤itime katk› sa¤lamak için çaba harcayan kimli¤inden uzaklaflmaya
bafllam›flt›r. Sürekli canl› yay›n ve müzik yay›n› anlay›fl›, özel radyolar›n ve
televizyonlar›n 1990’l› y›llarda yay›na bafllamas›yla, iyice yayg›nlaflm›flt›r. Radyolar
bir müzik kutusu ve e¤lence arac› olarak alg›lanmaya bafllam›fllard›r.
Bu koflullarda kamu, kamusal alan ve kamu yarar› ve kamu yay›nc›l›¤› gibi
kavramlar daha da özel bir anlam kazanmaktad›rlar. Öncelikle bu kavramlar›n do¤ru
tan›mlanmas› zorunlu olmaktad›r. Etimolojik olarak kamu sözcü¤ünün Frans›zca ve
‹ngilizce karfl›l›¤› public, Latince publicus’tan gelmektedir. Roma Hukuku’nda
kamu karfl›s›na ‘privatus’, yani ‘özel’ yerlefltirilmifltir. Kamusal-özel alan ayr›m›n›n
kökeni Eski Yunan’a kadar uzanmaktad›r. Antik Yunan’dan bafllayarak günümüze
de¤in kamu ve kamusal alan tan›mlar› yap›lagelmifltir. Dar anlamda kamusal alan,
siyasal alan›n (devletin) karfl›l›¤› olarak kullan›lmaktad›r. Eski Yunan’da kamu ile
özel aras›nda kat› bir ayr›m bulunmaktayd›. Kamu hayat›, pazarda yurttafllar›n bir
araya geldikleri ve kendi kendilerini temsil ettikleri komitelerde ortaya ç›k›yordu.
Yay›nc›l›k kurumlar› aç›s›ndan de¤erlendirildi¤inde ise, kamu kavram›n›n anlam›
mülkiyeti kamuya ait oland›r. Kamu yay›n kuruluflunun karfl›s›nda ise özel yay›n
kurumu vard›r (N.Atabek& E.Da¤tafl, 1998:195).
Kamu ve kamusal alan tan›mlar› beraberinde kamu yarar› olgusunu
getirmifltir. Kamu yarar› en genel anlam› ile "genel toplumsal gönence iliflkin
konular" (Ozankaya, 1995:78) olarak tan›mlanm›flt›r. Kamusal alan›n oluflumuna
do¤rudan yön veren medyan›n toplum içerisinde birtak›m görev ve sorumluluklar›
vard›r. Medyan›n içinde var oldu¤u toplumun refah› için birçok sorumluluklar
üstlenmesi düflüncesi II. Dünya Savafl› sonras› y›llara uzanmaktad›r. Demokratik
sistemlerin sa¤l›kl› yaflamas›n›n en önemli koflulunun, kamunun bilme hakk›ndan
geçti¤i ve do¤ru olarak bilgilendirilmifl bir halk›n do¤ru siyasal seçimler yapaca¤›
düflünülmektedir. Bir olay›n, bir olgunun, bir olgunun ya da geliflmenin kamu
yarar› aç›s›ndan gerekli oldu¤u hallerde, topluma yans›t›lmas› bir zorunluluktur
(Özgen, 1998:115). Kamunun bilme hakk›, kamu ç›kar›ndan farkl› de¤ildir. Kamu
yarar›n› ve kamu ç›kar›n› savunan yaklafl›m, II. Dünya Savafl› sonras› ortaya ç›kan
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"bas›n›n toplumsal sorumluluk kuram›"d›r. Toplumsal sorumluluk kuram›, bas›n›n
ba¤›ms›zl›¤› ilkesi ile topluma karfl› ödevlerini ba¤daflt›rmay› amaçlam›flt›r. ‹letiflim
araçlar›n›n toplumsal yaflamda sorumlu olduklar› de¤iflik hizmet ifllevlerinin
oldu¤unu kabul eden kuram; özellikle de "demokrasi"nin varl›¤›n› sürdürebilmesi
aç›s›ndan önemli bir iflleve sahiptir. Demokrasi ile yönetilen ülkelerde, toplumun
büyük ço¤unlu¤unun "iyili¤i" toplumun yapaca¤› seçimler sonucunda iktidara
getirdi¤i politikac›lar› do¤ru saptay›p, onlar›n çal›flmalar›n› denetlemekten geçer.
Bu da eksiksiz ve tarafs›z bir biçimde halk›n bilgilendirilmesi demektir. Bu
do¤rultuda demokrasi ad›na medyaya büyük sorumluluklar düflmektedir. Bas›n›n
toplumsal sorumluluk kuram›n›n ana prensipleri flunlard›r: Medya topluma karfl›
belirli görevleri kabul etmeli ve yerine getirmelidir. Bu görevler profesyonel
ö¤reticilik, gerçeklik, do¤ruluk, nesnellik ve denge standartlar›n›n oluflturulmas›
fleklinde gerçekleflmelidir. Bu görevleri kabul eder ve uygularken medya, yasalar
ve yerleflmifl kurumlar çerçevesinde kendi kendini düzenleyici olmal›d›r. Medya
suça, fliddete, kamu düzensizli¤ini yönlendiren yay›nlardan ya da az›nl›k gruplar›n›
gücendirici etkinliklerden kaç›nmal›d›r. Medya tüm olarak ço¤ulcu olmal›,
toplumun çeflitlili¤ini yans›tmal›, de¤iflik görüflleri ve yan›t haklar›n›n
kullan›lmas›na olanak tan›mal›d›r. ‹fade edilen ilk ilke uyar›nca toplum ve kamu
yüksek düzeyde bir hizmet bekleme hakk›na sahip olmal› ve toplumun yarar› söz
konusu oldu¤unda müdahale meflru say›lmal›d›r (Wedell, 1994:15). Bas›n›n
Toplumsal sorumluluk kuram›ndan hareketle, kamusal yay›nc›l›k, ‘halk için
yap›lan, halk taraf›ndan finanse edilen ve halk taraf›ndan kontrol edilen’ yay›nc›l›k
türüdür. Kamusal yay›nc›l›k anlay›fl›n›n temelinde kamu yarar› kavram› vard›r.
Kamu yay›nc›l›¤›n temelinde yay›nc›l›¤›n kâr amac› gütmeyen, birlefltirici bir kurum
oldu¤u ve toplumun tümüne, kiflisel ilerleme ve geliflmeye olanak verecek
flekilde hizmet etmesi anlay›fl› bulunur.
Kamusal hizmet iletiflim araçlar›n›n topluma karfl› sorumlulu¤u oldu¤u
inanc›na dayal›d›r. Bu sorumluluk, ulus devletin s›n›rlar› içinde yaflayan tüm
kesimlerin bir yurttafl olarak kabul edilmesi, topluma uyumlar›n›n sa¤lanmas›,
ayn› zamanda toplumun bütün kesimlerinin kendilerini temsil etti¤ine inand›racak
denli ço¤ulcu olmas› anlam›na gelmektedir. Kamu hizmeti anlay›fl›n›n temeli yap›
ve hizmet olarak mümkün olan en yüksek hizmet düzeyini yans›tan bir yay›n
içeri¤i ile toplumun yükselmesini ve geliflmesini sa¤lamakt›r (Pekman, 1997:17).
K›saca kamu hizmeti yay›nc›l›¤›, evrensellik anlay›fl›yla, içinde yer ald›¤› ulusun
bütün ç›kar ve be¤enilerine seslenebilme, küçük ve büyük gruplara, ço¤unluklara
ve az›nl›klara hizmet edebilme özelliklerini de tafl›mak iddias›ndad›r.
Radyo yay›nc›s› (radyo programc›s›, radyo spikeri, yay›n flefi vs.) toplumsal
sorumluluk bilincine sahip bir kamusal radyo kurumunda görev yap›yorsa; bu
bilinçte program haz›rlayabilen, dinleyicinin ihtiyaçlar›n› isteklerinden önde
tutmay› ilke edinen elemand›r. Bu tan›mlama, radyocu için, dinleyicinin ihtiyaç ve
isteklerinin ne oldu¤unu bilmeyi gerektirecek bir donan›m› zorunlu k›lmaktad›r.
Radyo yay›nc›s›n›n donan›m› kavram›n› aç›mlamakta yarar bulunmaktad›r. ‹yi bir
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e¤itim alm›fl olmak, toplumdaki genel yap› ve kurumlar›; ekonomik, siyasal,
sosyal, kültürel gerçeklikleri birbirleriyle bütünlüklü de¤erlendirebilecek ölçüde
özümsemek, bu yap›lar›n gündelik toplumsal yaflant›larla ba¤lant›lar›n› kuracak
düzeyde olmak radyocunun en temel özellikleridir. Bunlara sahip olman›n yan›
s›ra bu birikimini dinleyicisine aktaracak yetkinlikte anadilini kullanabilmek bir
baflka "olmazsa olmaz" önkofluldur. Seslendi¤i hedef kitlenin temel özelliklerini
bilmek, konusunu s›n›rlamak, da¤›lmadan bütünlük içinde sunabilmek,
dinleyiciyle buluflaca¤› en uygun zaman dilimini belirlemek, yay›n süresini ve
periyodunu saptayabilmek de önemli özelliklerdir. Çal›flkan olmak, ekip
çal›flmas›na yatk›nl›k gibi her meslek grubu için gerekli özellikler radyo yay›nc›s›
için fazlas›yla zorunlu faktörlerdir.
Kamusal radyo yay›nc›s›n›n bu yetenek ve birikime sahip olman›n yan› s›ra
yeterli bir meslek içi e¤itimden geçmesi, programc› yetene¤ini, yarat›c›l›¤›n›
gelifltirmesi ve en önemlisi radyo dilini ustal›kla kullanabilecek düzeye ulaflmas›
zorunludur. Radyo dili, radyo yap›m›n› meydana getiren ses-müzik-efekt
unsurlar›n› uyumlu biçimde de¤erlendirerek, baflar›l› bir kompozisyon yaratabilme
etkinli¤idir. Canl› yay›nlarda olsun, günümüzde gittikçe azalan bant yay›nlar›nda
olsun bunu gerçeklefltirebilmek radyocunun asal görevidir (Kayador,1999:46).
Problem
Kamusal radyoculuk sahip oldu¤u toplumsal sorumluluk gere¤i "ne
pahas›na olursa olsun" kendini dinletmek zorunda hissetmeyen, dinleyicinin
ihtiyaçlar›n› isteklerinden önde gören bir yay›nc›l›k anlay›fl›d›r. Bunun sonucunda
da do¤al olarak dinleyici ile buluflmakta s›k›nt›lar yaflayabilmektedir. Ancak bu
çal›flmada belirlenen örneklem iletiflim e¤itimcileri ve iletiflimci adaylar›d›r ve bu
kitle radyoculuk konusunda bilgi sahibidir. Bu özgül kitlenin radyo ile
etkilefliminin belirlenmesi Türkiye radyoculu¤unun gelece¤ine ve Türkiye’deki
radyoculuk e¤itimine iliflkin önemli ipuçlar› verebilecektir. Çal›flman›n temel
sorunsal› gelece¤in medya profesyonellerinin yetiflti¤i iletiflim fakültelerinde
kamusal radyoculu¤un nas›l alg›land›¤› ve bu alg› içinde TRT radyoculu¤unun
nereye konumland›¤›n›n belirlenmesidir. Bu sorunsal çerçevesinde ortaya
ç›kar›lmas› amaçlanan durumu netlefltirebilmek için flu sorulara yan›t aranacakt›r:
Türkiye’de iletiflim fakültelerinde radyoculuk temel e¤itim alanlar›ndan
biridir. Günümüzde iletiflim fakülteleri yaln›zca radyoculuk e¤itimi vermemekte,
yasalar›n kendilerine tan›d›¤› ölçüde iflin prati¤ine de girerek radyo yay›n›
yapabilmektedir. Bu durum iletiflim fakültesi ö¤rencilerinin ve bu e¤itimi veren
ö¤retim elemanlar›n›n radyo yay›nc›l›¤› ile yak›ndan ilgilendikleri say›lt›s›n›
üretmektedir. Bu ba¤lamda iletiflim e¤itimi veren fakültelerin ö¤renci ve ö¤retim
elemanlar›n›n genel anlamda radyo dinleme oranlar› nedir ve bu oran içerisinde
kamusal radyolar ne kadar dinlenirlik oran›na sahiptir?
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Son dönemde çeflitli kurum ve kurulufllarca yap›lan araflt›rmalar, Türkiye’de
radyonun yüksek bir dinlenirlik oran›na sahip oldu¤unu kan›tlamaktad›r. Sadece
bu araflt›rmalarda de¤il, lisansl› radyo istasyonlar›n›n çoklu¤u da bu yarg›y›
do¤rulamaktad›r. RTÜK verilerine göre Türkiye’de 36’s› ulusal, 102’si bölgesel,
952’si yerel olmak üzere toplam 1090 radyo istasyonu bulunmaktad›r (RTÜKa,
2007). Bu veriler her ilde birden fazla radyo istasyonu oldu¤unu ve bu
istasyonlar›n ulusal ve bölgesel düzeyde yay›n yapan radyolarla birlikte ortak bir
dinlenirlik pastas›n› paylaflt›klar›n› göstermektedir. Türkiye’de radyonun dinlenirlik
oran› nedir sorusuna IPOS Kmg taraf›ndan yap›lan 2007 tarihli araflt›rma
sonucunda verilen yan›t %71’dir (MediaCat, 2007). Yak›n dönemde radyo üzerine
yap›lan çal›flmalarda Radyo dinleyicisinin program tercihleri de incelenmifltir.
RTÜK taraf›ndan yap›lan çal›flmada dinleyicilerin a¤›rl›kl› olarak müzik
programlar›n› ve haber programlar›n› tercih ettikleri görülmektedir (RTÜKb, 2007).
Bu veriler genel bir izlerkitleyi tan›mlamaktad›r. Bu çal›flmada daha detaya
inilerek iletiflim akademisyenleri ve ö¤rencilerinin radyo ile etkileflimleri
karfl›laflt›rmal› olarak araflt›r›lacak, bu çerçevede çeflitli sorulara yan›t aranacakt›r.
Öncelikle flu konular sorgulanacakt›r: Ö¤retim elemanlar› ve ö¤renciler radyoyu
ve kamusal radyolar› hangi s›kl›kta ve hangi amaçla dinlemektedirler? Kamusal
radyolar›n haber verme, e¤itme, e¤lendirme, mal ve hizmet tan›t›m› ifllevlerinden
hangisi ilgi alanlar›na girmektedir?
Türkçe’nin do¤ru kullan›m› medya ba¤lam›nda yayg›n bir tart›flma
konusudur. Dilin do¤ru kullan›m› üzerine sürdürülen tart›flmalar çeflitli
araflt›rmalar›n yap›lmas›na neden olmufltur. Örne¤in RTÜK taraf›ndan "Türkçe’nin
Kullan›m›" bafll›kl› bir çal›flma gerçeklefltirilmifl; sorunlar›n canl› yay›n
temposundan, sunucular›n dil e¤itimindeki eksiklerinden, yay›n kurumlar›n›n bir iç
denetimlerinin olmamas›ndan, sunucular›n yaz›m k›lavuzu, sözlük gibi kaynaklar›
kullanma al›flkanl›klar›n›n olmamas›ndan, yabanc› dil hayranl›¤›n›n yüksekli¤inden
kaynakland›¤› saptanm›flt›r. Ayn› araflt›rmaya göre yay›nlardaki söz varl›¤›n›n 5001000 kelime aras›nda döndü¤ü tespit edilmifltir (RTÜKc, 2007). RTÜK taraf›ndan
2007 y›l›nda yap›lan araflt›rma sonuçlar› dinleyicinin dil kullan›m›ndaki özen ve
yetkinlik ba¤lam›nda TRT’yi be¤endiklerini ortaya koymaktad›r (RTÜKb, 2007). Bu
çerçevede iletiflim ö¤retim elemanlar› ve ö¤rencileri aç›s›ndan radyoda dilin do¤ru
kullan›m› öncelikli bir konu mudur? TRT spiker ve sunucular›n› ana dilini yetkinlikle
kullan›m› aç›s›ndan yeterli bulmakta m›d›rlar?
Günümüz izlerkitlesinin kitle iletiflim araçlar› seçkisi genifllemifltir. Bas›l›
yay›nlardan biliflim teknolojilerine kadar uzanan bu genifl yelpaze içindeki her
araç kendinden önceki araçlar› etkilemifl, di¤er kitle iletiflim araçlar›n›n yeniden
flekillenmesine neden olmufltur. Bas›l› yay›nlarla bafllayan bu tarihsel süreç
içinde yeni ç›kan her arac›n bir önceki arac› yok edece¤i varsay›m›na karfl›n,
bugün izlerkitle bütün araçlar› ayn› anda kullanmaktad›r (Birsen, 2005) Bu
noktada her arac›n bir ihtiyac› karfl›lad›¤›, izlerkitlenin yaflam›ndaki bir bofllu¤u
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doldurdu¤u, bu nedenle de yok olmad›¤› ortaya ç›kmaktad›r. Ancak radyo ve
televizyonun bu yer kapma savafl›nda teknolojilerinin yaratt›¤› görüntü ve ses
fark›na karfl›n program içerikleri benzeflti¤i ve ayn› ifllevlere sahip olduklar› için
sürekli bir rekabet içinde yer almaktad›rlar. Bu ba¤lamda TRT radyolar›, radyo ve
televizyon yay›nc›l›¤›n›n temel ifllevleri olan haber, e¤itim, mal ve hizmetlerin
tan›t›m›, müzik e¤lence hizmetlerinin yerine getirilmesinde yeterli görülmekte
midir? ‹fllevler aç›s›ndan özel radyo ve televizyonlarla karfl›laflt›r›ld›klar›nda nas›l
de¤erlendirilmektedirler?
RTÜK taraf›ndan yap›lan araflt›rmalar›n ortaya koydu¤u sonuçlar radyo için
televizyonda oldu¤u gibi bir prime time aral›¤›ndan söz edilemeyece¤ini
göstermektedir. RTÜK’ün elde etti¤i veriler dinleyicilerin demografik
özelliklerinin, ifl ve yaflam koflullar›n›n dinleme zaman› tercihinde belirli bir zaman
aral›¤›nda yo¤unlaflma olmad›¤›n› belirlemektedir (RTÜKb, 2007). Buna karfl›n
IPSOS KMG taraf›ndan yap›lan araflt›rma ise ö¤le 11:00 -13:00 saatleri aras›nda
bir yo¤unlaflma oldu¤una dikkat çekmektedir (MedyaCat, 2007). ‹zlerkitlenin
radyoyu nerede dinledi¤ine iliflkin veriler ise yafl ve meslek de¤iflkenine ba¤l›
olarak farkl›l›k göstermektedir. Ortaya ç›kan bulgular tafl›nabilir cihazlar›n
yayg›nlaflmas›yla radyonun mekâna ba¤l› bir araç olmaktan kurtuldu¤unu ve
gençlerin daha çok bu tür araçlar› tercih ettiklerini ortaya koymaktad›r. Buna
karfl›l›k ileri yafl gruplar› arabada, ifl yerinde ya da evde dinlemeyi tercih
etmektedirler (RTÜKb, 2007; Medya Cat, 2007). Bu çal›flma ba¤lam›nda ise
iletiflim fakültesi ö¤rencileri ve ö¤retim elemanlar›n›n kamusal radyolar› hangi
zaman dilimlerinde ve nerede dinlemeyi tercih ettikleri ve TRT1, TRT2, TRT3,
TRT4 radyo kanallar›ndan hangilerini a¤›rl›kl› olarak dinledikleri de sorgulanm›flt›r.
Yöntem
Araflt›rma Türkiye genelinde iletiflim fakültelerine sahip 13 devlet
üniversitesini kapsamaktad›r. Ankara Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Akdeniz
Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, F›rat
Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, ‹stanbul Üniversitesi,
Kocaeli Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi’nin ve iletiflim
fakültelerine ba¤l› radyo-televizyon e¤itimi veren bas›n-yay›n ya da sinematelevizyon bölümlerinin son s›n›f ö¤rencilerinin tümünü kapsamaktad›r.
Çal›flman›n bir di¤er aya¤›n› oluflturan akademisyenler ise, söz konusu
üniversitelere ba¤l› fakültelerin radyo dersleri verilen bölümlerinin araflt›rma
görevlileri d›fl›nda kalan ö¤retim görevlisi, yard›mc› doçent, doçent ve profesör
olarak görev yapan ö¤retim elemanlar›na uygulanm›flt›r. Bu belirlemede ö¤retim
elemanlar›n›n ders yükümlülü¤ünün olmas› belirleyici bir ölçüt olarak
konulmufltur.
2006 y›l› itibariyle söz konusu üniversitelere ba¤l› iletiflim fakültelerinin
radyo televizyon bölümlerinin son s›n›f ö¤rencilerinin tümü araflt›rman›n
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örneklemini oluflturmaktad›r. Fakültelerin ö¤renci ifllerinden al›nan kay›tlar
do¤rultusunda belirlenen 713 son s›n›f ö¤rencisine anket yoluyla ulafl›lmaya
çal›fl›lm›fl, 466 ö¤renciden dönüt al›nm›flt›r. Belirlenen üniversitelerin iletiflim
fakültelerinin sinema televizyon bölümlerinin 2006 y›l› itibariyle son s›n›f ö¤renci
say›lar› ve anketi yan›tlayan ö¤retim eleman› say›lar› flu flekildedir:
Tablo 1. ‹letiflim Fakülteleri Ö¤renci ve Ö¤retim Eleman› Say›lar›

Araflt›rma evreninin tümü örneklem olarak da belirlenmifl ve bu do¤rultuda
tüm ö¤rencilere ulafl›lmaya çal›fl›lm›flt›r. Ayn› zamanda bu fakültelerin ve
bölümlerin ö¤retim kadrolar› da üniversite rektörlükleri arac›l›¤› ile belirlenerek,
129 kiflilik akademik kadroya araflt›rman›n bir di¤er anket formu uygulanm›fl ve
78 ö¤retim eleman›ndan dönüt al›nm›flt›r.
Araflt›rmada veri toplama arac› olarak anket formu kullan›lm›flt›r. Toplam iki
sayfadan oluflan kapal› ve aç›k uçlu olmak üzere 24 sorudan oluflan anket
formlar› öncelikle 45 kifliden oluflan pilot gruba uygulanm›flt›r. Bu pilot
çal›flmadan sa¤lanan veriler do¤rultusunda sorular son fleklini alm›flt›r.
Araflt›rma sonucunda elde edilen veriler SPSS adl› istatistik program›
kullan›larak de¤erlendirilmifltir. Anket formu 18 adet kapal› uçlu, 6 adet s›ralama
sorusundan oluflmaktad›r. Veriler frekans hesaplamalar› yap›larak tablolaflt›r›lm›flt›r.
Bulgular
Çal›flmaya konu olan, iletiflim fakültelerinin ö¤renci ve ö¤retim elemanlar›
ile yap›lan ve onlar›n genel radyo kullan›m nedenleri ve kamusal radyoya
bak›fllar›n›n de¤erlendirildi¤i çal›flma verileri afla¤›da sunulmaktad›r:

93

‹letiflim Akademisyenleri ve Ö¤rencilerinde Radyo Dinleme Oranlar›
Tablo 2. Radyo Dinleme Oranlar› Ve Kamusal Yay›n Tercihleri

Ülkemizde radyo yay›nlar›n›n bafllang›ç tarihi 1927, televizyonun yay›na
bafllamas› ise 1968’dir. Türkiye radyoculu¤u k›rk y›l› aflk›n bir süre ülkenin tek
elektronik iletiflim arac› olarak yay›n›n› sürdürmüfl, bu arada yaz›l› bas›ndan bile
güvenilir bir konuma ulaflm›flt›r. Ayn› kurum bünyesinde, TRT’de yay›n
yapmalar›na karfl›n televizyon yay›n günlerinin haftan›n tümüne yay›ld›¤› ve
televizyon yay›nlar›n›n ülkenin büyük bölümüne ulaflt›¤› 1975 y›l›ndan itibaren
radyonun dinlenirlik oranlar›n›n giderek azald›¤› gözlemlenmifltir. 1986’da
TRT’nin ikinci televizyon kanal›n› açmas›, 1982 y›l›nda renkli televizyon
yay›nlar›n›n bafllamas› bu süreci h›zlanm›flt›r. Daha sonra 1990’da özel
televizyonlar›n, 1992’de özel radyolar›n yay›na girmesi, TRT radyoculu¤unu
yo¤un bir rekabet ortam›na sürüklemifltir. 1990’l› ve 2000’li y›llarda bilgisayar ve
internet kullan›m›n›n yayg›nlaflmas› çok zengin bir iletiflim ortam› yaratm›flt›r.
Genel anlamda radyonun, özelde kamusal radyolar›n izlenirlik oranlar› çeflitli
çevrelerde; radyo yay›nc›lar›, iletiflim akademisyenleri ve ö¤rencileri aras›nda
sorgulanabilmektedir. ‹letiflim e¤itimi veren okullar›n ö¤retim elemanlar›n›n ve
ö¤rencilerinin radyo dinleme oranlar›n›n ve al›flkanl›klar›n›n belirlenmesi ilginç
veriler ç›karabilecektir.
Hem akademisyenlerin, hem de iletiflim e¤itimi alan ö¤rencilerin radyo
dinleme oranlar›n›n hayli yüksek düzeyde oldu¤u belirgin biçimde görülmüfltür.
Radyonun bu yo¤un iletiflim trafi¤i içinde kendisini bir biçimde dinletebildi¤i
anlafl›lm›flt›r. Ö¤retim elemanlar› %89.8 oran›nda radyo dinlediklerini belirtirken,
bu oran ö¤rencilerde %79.9’a ulaflm›flt›r.
Konumuz kapsam›ndaki kamusal radyolar›n dinlenme düzeyinde, genel
dinlenirlik düzeyine oranla hissedilir bir düflme görülmektedir. Akademisyenler
%55.2 oran›nda kamusal radyo dinlediklerini belirtirken, ö¤rencilerde bu oran
%41.2 olarak saptanm›flt›r. Akademisyenler ile ö¤renciler aras›nda oran fark›n›n
%15’e kadar aç›lm›fl olmas› dikkat çekicidir. Oran farkl›l›klar›nda bir ilginç nokta,
burada ve çal›flman›n genelinde karars›zlar›n fazlal›¤›d›r. Bu soruda ö¤retim
elemanlar› %19.2, ö¤renciler %24.9 düzeyinde karars›zl›klar›n› belirtmifllerdir.
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Kamusal Radyolarda Anadili Kullan›m›
Tablo 3. Kamusal Radyolarda Anadilin Kullan›m›

Anadilini hem yaz›l›, hem de sözel anlamda en yetkin biçimde kullanmak,
bu konuda örnek oluflturmak ve öncülük görevi üstlenmek, kamusal radyolar›n
en temel ifllevlerindendir. Ulusal-toplumsal, düflünsel ve kültürel ifllevleri olan
anadilini gelifltirmek, en do¤ru ve güzel biçimde kullanmak; ayn› zamanda nitelikli
bir toplum olman›n önkoflullar›ndand›r (Aksan,1979:50-68). Türkiye kamusal
radyoculu¤u bafllang›çtan (hatta özel bir flirket olan TTTAfi ‘Türk Telsiz-Telefon
Anonim fiirketi" elinde kuruldu¤u günden) bu yana dilin sözel kullan›m›na
edebiyat fakülteleri ve Devlet Konservatuvar› ve Türk Dil Kurumu ile birlikte en
fazla özen gösteren kurum olmufltur. Türkiye kamusal radyoculu¤u 1927 y›l›ndan
beri, kuruldu¤u andan itibaren özellikle dilin sözel kullan›m› konusunda ülkenin en
önde gelen kurumlar›ndan biri olmufltur. Edebiyat fakülteleri, devlet
konservatuarlar› ve Türk Dil Kurumu ile birlikte konuyu en fazla sahiplenen
kurumlardan biri olmufltur.
Ö¤retim elemanlar› %56.4 oran›nda TRT’yi bu konuda baflar›l› bulurken,
ö¤rencilerde bu oran %44.8’te kalm›flt›r. Spikerlerini özel yetenek s›navlar›yla
alan, hizmet içi e¤itim etkinlikleriyle bunu destekleyen bir kurum için bu oranlar›n
yeterlili¤i tart›flmaya aç›kt›r. Burada, bu konuda özel e¤itim çal›flmalar›
yapmad›klar› aç›kça görülen özel radyo ve televizyonlardaki kalite erozyonunun
kamusal radyolara da yans›y›p yans›mad›¤› sorusu gündeme gelmektedir.
Kamusal Radyolar›n E¤itim Kültür Sanat Etkinlikleri
Tablo 4. Kamusal radyolar›n e¤itim-kültür-sanat etkinlikleri
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Kamusal radyoculu¤un en temel ifllevlerinden birisi toplumun kültürel
birikimine katk› sa¤lamak ve sanat be¤enilerini gelifltirmektir. Akademisyenlerin
ve ö¤rencilerin bu konudaki düflünceleri bu ifllevin ne kadar yerine getirildi¤ini
ortaya koymak konusunda ipuçlar› verebilecektir. Burada ç›kan sonuçlar kamusal
radyo yay›nc›lar› aç›s›ndan ciddiyetle üzerinde durulmas› gereken niteliktedir.
Akademisyenlerin %55.1’i kamusal radyolar› bu konuda yetersiz bulurken
ö¤rencilerde durum %65.4’e ulaflacak kadar ciddiyet kazanmaktad›r. Burada
televizyon izlenirlik oranlar›n›n radyo dinlenirli¤ini ne ölçüde etkiledi¤ini ayr›ca
sorgulama gere¤i ortaya ç›kmaktad›r.
Kamusal radyolar›n kültür ve sanata olan katk›lar› özel radyolarla
k›yasland›¤›nda sonuç çok daha farkl› olmaktad›r. Akademisyenler %60.2,
ö¤renciler ise %55.2 oran›nda kamusal radyolar› tercih etmifllerdir. Ö¤rencilerin
%25.5 gibi yüksek bir oranda karars›z kalmalar› ise dikkat çekicidir. Burada da
özel radyolar›n çok büyük ço¤unlu¤unun kültürel sorumluluk tafl›mamas› göz
önünde bulundurulmas› gereken önemli bir unsurdur.
Kültür programlar›n›n yan› s›ra çok s›n›rl› say›da haz›rlanan sanat
programlar›n›n dinlenirlik oranlar›n› yine televizyonlar ve özel radyolarla
karfl›laflt›rmak ayd›nlat›c› olacakt›r. Sanat programlar›nda da, kültür
programlar›nda oldu¤u gibi kamusal radyolar›n televizyonun k›smen gerisinde
kald›¤› sonucu ç›kmaktad›r. Ö¤retim üyeleri %46.2 oran›nda bu yetersizli¤i
vurgularken, ö¤rencilerde oran yine daha yüksek ç›kmakta ve %56’ya
ulaflmaktad›r. Ayr› bir incelemenin konusu olmakla birlikte, televizyonlarda son
befl y›l içinde sanat programlar›nda nicel ve nitel bir art›fl deneye dayal› olarak
gözlenebilmektedir.
Kamusal radyolardaki sanat programlar›n›n özel radyolardan daha kaliteli
oldu¤u konusunda akademisyenler %71,8 gibi bir oranda olumlu düflünce
belirtmifllerdir . Ö¤renciler ise %56.3 oran›nda ayn› düflünceyi paylaflmaktad›rlar.
Kültür programlar›ndaki saptamay› burada da yineleyebiliriz. Özel radyolar›n çok
az sanat program› üretiyor olmas› bu sonuçta etkili olabilmifltir.
Kamusal Radyolar›n Bilgilendirme ve Haber ‹fllevi
Tablo 5. Kamusal radyolar›n bilgilendirme ve haber ifllevi
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Radyo televizyon yay›nc›l›n›n en temel ifllevlerinden biri, dinleyiciyi ve
izleyiciyi yurt ve dünya olaylar› hakk›nda bilgilendirmek, nitelikli haber üretimini
gerçeklefltirmektir. Türkiye kamusal radyoculu¤unun bunu ne ölçüde baflard›¤›
konusunda ö¤retim elemanlar› ve ö¤renciler benzer düflüncelere sahiptirler.
Akademisyenler %64.1, ö¤renciler ise %64 oran›nda Türkiye radyoculu¤unu
baflar›l› bulmaktad›rlar. Çok az bir farkla da olsa burada ö¤retmenlerinin
ö¤rencilerinden daha iyimser yaklaflt›klar› gözlenmektedir. Çal›flman›n
bütününde ise hemen her konuda ö¤rencilerin daha elefltirel bir tutum içinde
bulunduklar› belirgindir.
Habercilik ifllevini yerine getirmek konusunda kamusal radyoculu¤umuz
t›pk› kültür sanat programlar›nda oldu¤u gibi günümüz televizyonlar›n›n gerisinde
kalmaktad›r. ‹letiflim akademisyenleri bu düflünceyi %59 oran›nda benimserken,
ö¤renciler %64 lük bir oranda daha olumsuz yaklafl›mda bulunmufllard›r. Haber
etkinli¤inde, di¤er alanlarda oldu¤u gibi kamusal radyo yay›nc›l›¤› özel
radyolardan daha güvenilir olma özelli¤ini korumaktad›r. Ö¤retim elemanlar›
kamusal radyo habercili¤ine %59 oran›nda güven belirtirken, ö¤rencilerde bu
oran %53.7 olmaktad›r. Çok genifl mali ve ekonomik olanaklara sahip olan
kamusal radyo yay›nc›l›¤›n›n be¤enilme oran›n›n daha belirgin olmas›
beklenebilirdi. Çünkü Türkiye’de çok s›n›rl› say›da özel radyo istasyonu d›fl›nda bu
radyolar ajans habercili¤i yapmakta, muhabir kullanma yoluna gitmemektedirler.
Okuma yazma bilmeyi gerektirmeyen ve sahip olmas› aç›s›ndan da ucuz olan
radyo di¤er yeni kitle iletiflim araçlar›na oranla e¤itim ve gelir düzeyi azald›kça
–özellikle haber almak için– daha çok tercih edilmektedir. Günümüzde
televizyon, izlerkitlelerin en çok kulland›klar› araçlar s›ralamas›nda ilk araç olarak
yerini al›rken, televizyonu gazete ve radyo izlemektedir. Genel olarak
de¤erlendirildi¤inde bu çal›flman›n e¤itim düzeyi yüksek bir gruba uyguland›¤›
düflünülürse bu seçki de¤iflmemekte ve e¤itimli kifliler de haber konusunda
önceli¤i radyodan çok televizyona vermektedirler (Birsen, 2005).
Türkiye Radyolar›nda Müzik-E¤lence Yay›nlar›n›n Dinlenme Oranlar›
Tablo 6. Kamusal Radyolarda Müzik Yay›n› Dinleme Oranlar›
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Türkiye’de özel televizyonlar 1990, özel radyolar ise 1992 y›l›nda yay›na
girmifllerdir. O günden buyana radyolar›n bir müzik seti ifllevi üstlendi¤i
düflünceleri dile getirilmeye bafllam›flt›. Bununla birlikte yap›lan araflt›rmalar da
günümüz Türkiye’sinde radyonun e¤lence ve müzik amaçl› kullan›lan bir kitle
iletiflim arac› oldu¤u ortaya konulmufltur (Cankaya, Mahmuto¤lu ve Güney,
2004). Özellikle söz programlar› yap›mc›lar› bu durumun mesleki anlamda bir
isteklendirme kayb›na yol açt›¤›n› belirtmekteydiler. Akademisyenlerin ve
ö¤rencilerin vermifl oldu¤u yan›tlar bu kayg›y› do¤rular niteliktedir. Ö¤retim
elemanlar› %57.7, ö¤renciler ise %65 gibi çok yüksek bir oranda bu yönde görüfl
bildirmifllerdir.
Araflt›rma t›pk› genel müzik dinleyicisi gibi kamusal radyo dinleyicisinin
de müzik yay›n›n› önemli ölçüde tercih etti¤ini göstermektedir. Ö¤retim üyeleri
%50 ö¤renciler ise %50.7 gibi yak›n oranlarla müzik dinleme isteklerini ortaya
koymufllard›r. Burada Türkiye kamusal radyoculu¤unda da söz programlar›
oranlar›n›n ne kadar azald›¤› ya da nitelik kayb›na u¤rad›¤› ayr›ca araflt›r›lmas›
gereken bir konudur.
TRT’de haz›rlanan müzik programlar›n›n dinlenirlik oranlar› özel radyolar
ve televizyonlarla karfl›laflt›r›ld›¤›nda di¤er ifllevleriyle benzer sonuçlar ortaya
ç›kmakta, ancak burada dinlenme oranlar›nda hissedilir bir düflme görülmektedir.
Kamusal radyolar ö¤renciler taraf›ndan yine özel radyolardan daha fazla
dinlenmektedir, ancak oran %45,3 olabilmektedir. Özel radyolar ise %33,7
oran›nda tercih edilmektedir. Görüldü¤ü gibi makas hayli daralm›flt›r. Ö¤retim
elemanlar›n›n tercihi ise belirgin biçimde kamusal radyolardan yanad›r.
Akademisyenlerin %52’si kamusal radyolar›, ancak %29,4’ü özel radyolar›
dinledi¤ini bildirmektedir.
Özel radyo ve televizyonlar›n yay›na girmesiyle birlikte müzik denetiminin
ortadan kalkmas› özel radyo ve televizyonlarda bu tür müzik yay›n› yapan radyo
ve televizyon kurulufllar›n›n önemli bir dinlenirlik flans› kazand›rm›flt›r. Türkiye
kamusal radyoculu¤u da denetimi önce yumuflatm›fl çok k›sa bir süre içinde de
ortadan kald›rm›flt›r. Popüler olanla mücadele mi, yoksa rekabet mi edilir
tart›flmas› bir yana; bu durumu iletiflim akademisyenlerinin ve iletiflim adaylar›n›n
nas›l karfl›lad›¤›n› saptamak sosyolojik anlamda da ipuçlar› verecek niteliktedir.
Ö¤retim elemanlar› bu durumu %23, ö¤renciler ise %29.2 gibi oranlarla
olumlu karfl›lamaktad›r. E¤itimleri ve birikimleri gere¤i entelektüel aday›
donan›m›na sahip bir kitle içerisinde bu oranlar›n pek de düflük olmad›¤›
söylenebilir. Örne¤in bu araflt›rma yay›n tekelinin k›r›lmad›¤› bir çeyrek yüzy›l
önce yap›lm›fl olsayd› akademisyenlerin dörtte birinin arabesk-fantezi müzik
talebinde bulunmalar› söz konusu olur muydu?
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Arabesk-fantezi türlerine yer vermesine karfl›n otantik müzi¤i ve çok sesli
müzi¤i repertuarlar›nda bar›nd›ran kamusal Türkiye radyoculu¤u, bu karmafl›k
yap›s›yla toplumun müzik kültürünü ne kadar gelifltirebilmektedir. Ö¤retim
üyeleri %60.2 oran›nda olumlu görüfl belirtirken, ö¤rencilerde bu oran %51.3’te
kalm›flt›r. Ö¤rencilerle ö¤retmenleri aras›ndaki makas›n en fazla aç›ld›¤› soru bu
olmufltur.
Radyo Dinleme Al›flkanl›klar›
Tablo 7. Radyo dinleme al›flkanl›klar›

Ö¤retim elemanlar› ve ö¤rencilerin radyo dinleme al›flkanl›klar›na iliflkin
çok genel bir de¤erlendirme yapmak bu dinleyici kitlenin radyoyla kurmufl oldu¤u
iletiflimi ya da radyoya verdi¤i de¤eri ortaya koyacakt›r. Ö¤retim elemanlar›n›n
%52,6’s› arabada radyo dinliyor olmas›, radyonun günümüzdeki yeni ifllevini
gösterir gibidir. Bu bir anlamda radyonun kitlenin, ailenin dostu olmaktan
uzaklafl›p bireyin arkadafl› oldu¤unun da belirtisidir. Bununla birlikte ev hâlâ bir
radyo dinleme mekân› olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r. Televizyon, bilgisayar,
internet gibi elektronik araçlara karfl›n ö¤retim elemanlar›n›n %35.9 gibi bir oran
belirtmeleri radyonun tercih edilirli¤i aç›s›ndan olumlu bir göstergedir. Ancak
ekonomik nedenler dolay›s›yla pek ço¤unun evinde bilgisayar ve internet
olmad›¤› düflünüldü¤ünde bu tercihin gerçek nedeni tart›flmaya aç›k olmakta,
ayr› bir inceleme konusu teflkil etmektedir. ‹flyeri, toplu ulafl›m araçlar› ve di¤er
mekânlar ö¤retim üyelerinde dikkate al›n›r bir de¤er olarak ortaya ç›kmamaktad›r.
Ö¤renciler ise %48.7’lik bir oranla radyo dinlemek için evlerini tercih
etmektedirler. Burada flafl›rt›c› bir fley oldu¤u söylenemez. Ancak ö¤rencilerin
%23.8’i oran›nda arabada radyo dinlediklerini belirtmeleri dikkat çekicidir.
%12.2’si farkl› mekânlar› dile getirirken, %12.9’unun toplu ulafl›m mekânlar›nda
radyo dinledikleri belirlenmektedir.
Ö¤retim elemanlar› %44,9 oran›nda Radyo-1 dinlerken bu oran
ö¤rencilerde çok büyük bir farkl›l›kla %68.2’ye kadar ulaflmaktad›r. Söz-müzik ve
haber unsurlar›n›n bir arada bulundu¤u merkezi bir radyo istasyonu olan Radyo1’in di¤er TRT istasyonlar›ndan daha çok dinlenmesi beklenen bir sonuç olarak
kabul edilebilir. Ancak ö¤rencilerde oran›n bu denli yüksek olmas› ilginçtir. Bu
arada ö¤rencilerin %17.1’lik bölümünün bu kanallar› dinlemedi¤ini belirtmesi de
düflündürücüdür. Ö¤retim elemanlar›n›n nitelikli müzik yay›n› yapan Radyo-3’ü
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%26,9 gibi önemli bir oranda dinledikleri belirlenmifltir. Burada ilginç olan
ö¤rencilerde bu oran›n %4,5 gibi çok düflük bir düzeyde kalmas›d›r. Radyo-4
haberlerden, Türk sanat ve Türk halk müzi¤i programlar›ndan oluflan bir
kanalken, TRT-FM genellikle canl› müzik-e¤lence yay›nlar› yapan bir istasyondur.
Bu özellikleriyle tecimsel özel radyolardan farkl›l›k göstermemesi, dinlenirlik
oranlar›n›n düflük olmas› nedeni olarak düflünülebilir. Bu da ayr›ca
de¤erlendirilmesi gereken bir konu olarak belirmektedir. Bunu TRT’nin kendi
radyo kanallar›n› yeterince tan›tamamas›yla m› yoksa genç insanlar›n çok sesli
müzi¤e ilgilerinin azalmas›yla m› aç›klamak gerekir? TRT-FM ve Radyo-4’ün
dinlenme oranlar›n›n düflüklü¤ü de burada ortaya ç›kan bir baflka durumdur.
Tablo 8. TRT’de en çok dinlenen kanal

Kamusal radyolarda hayli azalan söz programlar›n› ö¤rencilerin %27.5
oran›nda akflam saatlerinde dinledikleri anlafl›lmaktad›r. Ö¤rencilerin %20’si
gece yar›s› %16.1’i ise sabah saatlerinde söz programlar› ile buluflmaya
çal›flmaktad›rlar. Ö¤retim elemanlar›n›n %16,7’si akflam saatleri, %9’u da ö¤le
aras› söz programlar›n› dinlediklerini belirtmektedirler. Araflt›rman›n bu
bölümünde en çarp›c› nokta "di¤er" yan›t›n›n ciddi bir a¤›rl›k oluflturmas›d›r. Ancak
burada söz-müzik-efekt unsurlar›n›n bir arada kullan›ld›¤› kuflak programlarda
çeflitli konular›n yer ald›¤› sözlü bölümler bulunmas›, dinleyiciler taraf›ndan bu
yap›mlar›n söz program› olarak alg›lanmas› sonucunu do¤urmufl olabilir. Bu
noktan›n da göz önünde tutulmas› gerekir. Ö¤retim elemanlar› %33,3’ü
ö¤renciler ise %29.8 oran›nda bu seçene¤i iflaretlemifllerdir. Zaten ö¤rencilerde
bu seçenek en fazla tercih edilen seçenek olmufltur. Seçenekler aras›nda günün
bütün zaman dilimleri bulundu¤u için buradaki "di¤er" seçene¤i radyonun
dinlenmemesi biçiminde de¤erlendirmelidir. Baflka istasyonu bulunmayan
TRT’de di¤er seçene¤e yer verilmesi bu konudaki bilgi eksikli¤inin dikkat çekici
bir göstergesidir.
Tablo 9. Söz programlar› ne zaman dinleniyor?
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Söz ve müzik unsurlar›n›n bir arada bulundu¤u kuflak program olarak an›lan
yap›mlar günümüz radyoculu¤unda en çok tercih edilen program türüdür.
Türkiye kamusal radyoculu¤unda da en fazla gerçeklefltirilen program türü
budur. Burada akademisyenler %43,6, ö¤renciler %30.3 oran›nda "di¤er"
seçene¤ini iflaretlemifllerdir. Daha önce belirtildi¤i üzere bu seçenek radyonun
dinlenmedi¤i anlam›na gelmektedir. Ö¤retim üyeleri radyoyu en çok sabah
saatlerinde dinlediklerini belirtmektedirler. Bu seçenekte ö¤retim elemanlar›n›n
otomobilde radyo dinleme al›flkanl›klar› ile iliflkili bir sonuç do¤urmaktad›r.
Özellikle büyük kentlerde sabahlar› göreve giderken otomobilde radyo dinleme
al›flkanl›¤›n›n yayg›nlaflt›¤›n› göstermektedir. Bu soruda dikkat çeken nokta
ö¤retim üyelerinin %19,2’sinin, ö¤rencilerin %29.2’sinin akflam saatlerinde
radyo dinlemeleridir. Televizyon izlenme oranlar›n›n en yüksek oldu¤u bir zaman
diliminde insanlar›n bir bölümünün hâlâ radyo dinliyor olmas› önemlidir.
Ö¤rencilerin %20,8’lik bir bölümünün radyo dinlemek için gece yar›s›n›
seçmeleri ise, radyonun günümüzde –kitlenin de¤il- bireyin dostu oldu¤unun bir
baflka göstergesi gibidir.
Tablo 10. Kuflak programlar› ne zaman dinleniyor?

Sonuç
‹letiflim fakültelerindeki radyo dersleri okutulan bölümlerin ö¤retim
elemanlar›n›n bu yeni iletiflim ortam›nda, hâlâ radyo dinleme al›flkanl›klar›n›
sürdürdükleri görülmektedir. Kamusal radyolar›n dinlenirlik oranlar›n›n do¤al
olarak düfltü¤ü, ancak genel iletiflim ortam›nda bu durumun kayg› verici
boyutlarda olmad›¤› anlafl›lmaktad›r. Reklâmc›l›k etkinlikleri d›flar›da b›rak›larak
yap›lan çal›flmada kamusal radyolar›n, di¤er asal ifllevleri olan habercilik, kültüre¤itim ve sanata katk›, müzik-e¤lence alanlar›nda özel sektöre oranla daha fazla
tercih edildikleri saptanm›flt›r. Ancak televizyonlar karfl›s›nda önemli ölçüde
konum yitirdikleri aç›kça fark edilmektedir. Radyolar›n günümüzde en fazla
müzik-e¤lence arac› olarak tercih edildikleri, daha sonra haber dinlemek amac›yla
kullan›ld›klar› belirlenmifltir. Kültür-e¤itim ifllevlerinin ise bu ifllevlerinden daha
geride kald›¤› saptanm›flt›r. Ana dilinin yetkinlikle kullan›lmas› konusunda ise
genelde yeterli bulunmufl, ancak bu konuda e¤itim veren tek kurum olmas› ve
okul niteli¤i tafl›yan bir kurum özelli¤i tafl›mas› göz önünde bulunduruldu¤unda,
oranlar›n neden daha yüksek olmad›¤› bir soru iflareti olarak ortaya ç›km›flt›r.

101

Radyo dinleme oranlar› ve al›flkanl›klar› konusunda ö¤retim elemanlar›n›n
radyoya s›cak yaklaflt›klar› görülürken, ö¤rencilerin daha mesafeli olduklar›
belirgin olarak ortaya ç›kan bir sonuçtur. Bu durum geçen zamanla birlikte
radyonun albenisini yitirmesi kayg›s›n› beraberinde getirmektedir. Her iki grupta
da verilen yan›tlarda karars›z oranlar›n›n yüksek olmas›, radyoculuk konusunda
yeterince bilgi sahibi olunmamas›yla de¤erlendirilebilir. Bu arada Radyo 1’in
TRT’nin di¤er kanallar›ndan çok daha fazla dinlendi¤i de ortaya ç›kan bir baflka
bulgudur. Özellikle TRT-FM ve TRT-4, tecimsel radyolarda adeta rekabet eden
program yap›lar›yla çok az ilgi görmektedir.
Kuflkusuz günümüzde kamusal radyolar, tek elektronik iletiflim arac›
olduklar› günlerdeki konumlar›nda de¤iller. Farkl› bir ifllev üstlenerek farkl›
ortamlarda farkl› amaçlarla dinlenirliklerini belli ölçülerde sürdürebilmektedirler.
Ancak bir kurum olarak radyoya hiç yabanc› olmayan ya da olmamas› gereken bir
izlerkitle üzerinde yap›lan araflt›rmada radyo dinleme oranlar› ve al›flkanl›klar›
araflt›r›l›rken, arka planda "nas›l bir radyo?" ya da "gelece¤in kamusal radyosu ne
olmal›d›r?" gibi sorulara iliflkin pek olumlu ipuçlar› al›namam›flt›r. Bu çal›flman›n
böyle bir amac› olmamas›na karfl›n verilen yan›tlardan radyonun öyle pek de
önemsenmedi¤i gibi bir sonuç ç›kar›labilmektedir. Bu sonuca ulafl›lmas›nda
yan›tlardaki karars›z oranlar›n›n hayli yüksek olmas› önemli rol oynam›flt›r.
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