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KAMU YAYINCILIĞI VE TRT RADYOLARI:ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİ-

LERİNİN PERSPEKTİFİNDEN TRT RADYOLARININ RADYO MECRA-

SINDAKİ KONUMU 

Öz 

Bu çalışmada Türkiye’nin kamu yayıncısı TRT’nin radyo yayıncılığı ile ilgili bir 

araştırma yapılmıştır. Çalışmanın birinci bölümünde kamu yayıncılığı ve TRT ile 

ilgili kavramsal bir araştırma yapılmış ve kamu yayıncılığının temel işlevleri tartı-

şılmıştır. TRT ile ilgili bugüne kadar yapılan akademik araştırmaların bulgularının 

ele alındığı çalışmanın ikinci bölümünden sonra araştırmanın uygulama bölümüne 

geçilmiştir. Betimsel araştırma yönteminin uygulandığı araştırmanın uygulama bö-

lümünde “Gençler TRT Radyoları hakkında ne düşünüyor?” sorusuna yanıt aran-

mış ve TRT kurumuna ait radyolarının gençlerin gözü ile nasıl değerlendirildiği in-

celenmiştir. Araştırma, üniversite öğrencilerinin TRT radyolarını dinleme alışkan-

lıklarını belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu araştırma, üniversite öğrenci-

lerinin TRT radyolarına ilişkin görüşlerini toplamak açısından önem taşımaktadır. 

Literatürde TRT Radyolarını dinleme alışkanlıklarına ilişkin olarak üniversite öğ-

rencileri özelinde gerçekleştirilen çalışma olmaması, çalışmayı alanında bir ilk 

yapmıştır. Araştırma rassal olarak seçilen ve İstanbul il sınırları içinde ikame eden 

1240 üniversite öğrencisine bir anket ile uygulanmıştır. Anketin birinci bölümünde 

demografik sorular yer alırken, ikinci bölümde üniversitede eğitim alan gençlerin 

radyo dinleme alışkanlıkları ile ilgili sorular yer almıştır. Anketin üçüncü bölü-

münde TRT Radyoları özelinde, kurum radyolarının üniversite öğrencileri tarafın-

dan dinlenip dinlenmediği ve üniversite öğrencilerinin TRT Radyoları ile ilgili dü-

şüncelerini içeren sorular yer almıştır. Araştırmanın sonucunda İstanbul genelinde 

yaşayan üniversite öğrencilerinin TRT Radyolarından en çok TRT FM’i dinledikle-



 

  

Kamu Yayıncılığı ve Trt Radyoları: Üniversite Öğrencilerinin Perspektifinden Trt Radyolarının 

Radyo Mecrasındaki Konumu                                        

 

The Journal of Academic Social Science Yıl:6, Sayı: 74, Temmuz 2018, s. 199-222 

 

 

200 

ri, TRT Radyolarının yeni medya platformlarını takip etmedikleri, TRT radyoları-

nın kamu yayıncılığında sahip olması gereken işlevlere sahip olmadığını düşündük-

leri ortaya çıkmıştır. Üniversitede eğitim gören gençler TRT radyolarını tecimsel 

radyolara göre daha başarısız bulduğu ve TRT Radyolarının serbest piyasa koşulla-

rına paralel olarak yeniden konumlandırılması gerektiğini belirtmişlerdir. Devlet 

bütçesi ve toplumun vergi ve elektrik faturaları ile bandrol ödemelerini ekonomik 

kaynak olarak kullanan TRT kurumunun hem kamusal yayıncılığa hem de gençle-

rin taleplerine uygun biçimde yayın yapması kurumun verimliliği açısından büyük 

önem taşımaktadır. 

          Anahtar kelimeler: Radyo, TRT Radyoları, Radyo Dinleme Alışkanlıkları, 

TRT ve Yeni Medya, TRT FM 

PUBLIC BROADCASTING AND TRT RADIO: THE POSITION OF TRT 

RADIOS STATIONS WITHIN THE RADIO MEDIA FROM THE                    

PERSPECTIVE OF UNIVERSITY STUDENTS  

Abstract 

A survey with respect to radio broadcasting of TRT (Turkish Radio Television), a 

public broadcasting corporation in Turkey, was conducted in this study. A concep-

tual survey regarding public broadcasting and TRT was conducted in the first part 

of the study and key functions of public broadcasting were discussed. After the 

second part of the study addressing the findings of the academic surveys undertak-

en to this day with respect to TRT, we passed on to implementing part of the study. 

Answers were sought for the question, “What does the youth think about TRT Ra-

dio stations?”, in the implementing part of the survey where descriptive research 

method was applied, and it was examined how radio stations owned by TRT were 

assessed through the views of the youth. The survey was conducted with the aim to 

determine listening habits among university students concerning TRT radio sta-

tions. This survey is important in terms of gathering opinions of university students 

with regards to TRT radio stations. This survey is the first in its field as there are 

no studies in literature on listening habits with respect to TRT radio stations specif-

ic to university students. The survey was implemented with a questionnaire applied 

to 1860 university students randomly selected and residing within the borders of Is-

tanbul province.  There are demographic questions within the first part of the ques-

tionnaire and second part consists of questions regarding radio listening habits of 

university students. The third part of the questionnaire contains questions on 

whether university students listen to TRT radio stations and university students’ 

opinions on TRT radio stations. The results of the survey reveal that university stu-

dents living in Istanbul listen to TRT FM the most from among TRT radio stations, 

they do not follow new media platforms of TRT radio stations and they think TRT 

radio stations do not have the functions necessary in public broadcasting. The uni-

versity students stated that they find TRT radio stations less successful than com-

mercial radio stations and TRT radio stations have toreoriantate themselves in par-

allel with free market conditions. Using a certain part of the government budget as 

well as deductions from electricity bills and various taxes of the public as econom-

ic source, it is significant for the efficiency of TRT Corporation to carry out broad-
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casting proper to both public broadcasting framework and requests of the young-

sters.   

         Keywords:  TRT, Radio, TRT Radio Stations, University Students, Radio 

Listening Habits, TRT and the New Media, TRT FM,  

1. Kamu Yayıncılığı Kavramı ve Özellikleri 

Kamu yayıncılığında esas olan kamunun kendisidir. Türk Dil Kurumu’nun Güncel Türkçe Söz-

lüğünde kamu “halk hizmeti gören devlet organlarının tümü; bir ülkedeki halkın bütünü, halk, 

amme” olarak tanımlanmıştır (www.tdk.gov.tr). Kamu kelimesi, kamu kuruluşu, kamu idaresi 

gibi ifadelerde olduğu üzere doğrudan devletle ve devletin örgütlenmesindeki birimlere ithaf 

ettiği şekliyle kullanılabilmektedir. Kimi zaman ise kamu yararı, kamu düzeni, kamuoyu gibi 

kavramlarda olduğu gibi halk ya da topluluk anlamlarında da kullanılabilmektedir. Gizlinin zıttı, 

özelin zıttı, herkesçe erişebilirlik özelliği, büyük bir topluma ait oluşu gibi özellikleri ile kamu 

kelimesi, sadece Türkçede değil diğer dillerde de anlam farklılaşmasına uğramıştır (Hasdemir & 

Coşkun, 2008:132) 

Yayıncılık alanında faaliyet gösteren kuruluşlar incelendiğinde ticari (tecimsel) yayıncılık, dev-

let yayıncılığı ve kamu hizmeti yayıncılığı olmak üzere üç farklı yayıncılık türünden bahsetmek 

mümkündür. Kamu yayıncılığı, halk için yayın yapan ve finansmanını doğrudan doğruya halkın 

kendisinin yaptığı yayıncılık türüdür. Bu nedenle kamu hizmeti yayıncılığı, belgesel, sanat ve 

eğitim gibi tecimsel yayıncılık yapan yayın kuruluşlarında ticari kaygılar nedeniyle yer almayan 

türde yayınları da yapmak durumundadır (Adaklı, 2010:43). 

Kamu yayıncılığı, sivil toplum örgütleri ya da yerel yönetimler tarafından, kamu yararı gözetile-

rek yayın yapılmasıdır. Yerel yönetimlerin, sendikaların, dernek ve vakıfların, kamu yararı için 

toplumu belli konularda bilgilendirmek, eğitmek ve toplumun siyasi karar alma sürecine doğru-

dan ya da dolaylı olarak katılımını sağlamak amacıyla yaptıkları yayınlar, kamu yayıncılığı 

kapsamına girmektedir (Akgüner, 1998:54). Kamu yayıncılığından farklı olarak devlet yayıncı-

lığında ise iletişim tekeli, doğrudan doğruya siyasi iradenin denetiminde ve kontrolündedir. 

Yayınların tarafsızlığından ziyade, resmi ideolojinin adeta bir propaganda şeklinde sürdürülmesi 

söz konusudur. Dolayısıyla bir kamu yararından bahsetmek söz konusu değildir. Bu tür bir ya-

yıncılık, çoğulcu demokrasilerde görülmemektedir. Günümüzde Kuzey Kore’de görülen bu 

yayıncılık türü, geçmişte Nazi Almanya’sında, SSCB’de, Mussolini döneminde İtalya’da gö-

rülmüştür (Tekinalp, 2003:53).  

Kamu hizmeti yayıncılığı, kamu hizmet yayıncısının ortaya çıkan yeni sayısal yayıncılık koşul-

ları altında, geçmiş dönemlerde kamu hizmeti yayıncısıyken sahip olduğu kamusal amaçlarını 

ve görevlerini, toplumların değişen siyasal, sosyal ve kültürel ihtiyaçları doğrultusunda yeniden 

gözden geçirmesi ve hizmetlerini çoğulculuk ve çeşitlilik ilkeleri gereği oluşan yeni düzene 

uydurması, bir anlamda güncellemesidir. Bu nedenle de devlet yayıncılığı anlayışını tamamen 

sona erdiren Avrupa Sınırötesi Televizyon Sözleşmesi’nin imzalandığı 1993 yılından bu yana 

kamu hizmeti yayıncılığı sürekli olarak gelişmektedir (RTÜK, 2009).  

Kamu yayıncılığının en temel tanımlamalarından biri kamuyu bilgilendirmek, eğitmek ve eğ-

lendirmek gibi amaçlarla yayın yapılmasıdır. Bu tür bir yayıncılıkta genellikle kamu kuruluşu 

olarak örgütlenen bir kamu kuruluşu, toplumdaki herkesin erişebildiği yayınlar ile haber verme, 

eğitme ve eğlendirme işlevlerine göre dengeli bir şekilde yayıncılık politikası benimsemesi, 

ayrıca politik konularda da tarafsız bir şekilde yayın yapmasıdır (Kejanlıoğlu, 2004:176). 
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Yayıncılığın bir alt kolu olan kamu yayıncılığı, ticari (tecimsel) yayıncılıktan ve devlet politika-

larının yansıtılmasına yönelik devlet yayıncılığından farklı olarak kamu yararını gözetmektedir. 

Kamu yararı denildiğinde devlet ile olan ilişkisi akla geldiğinden, çoğunlukla kamu yayıncılığı-

nın devlet yayıncılığı ile farkı konusunda tartışmalar çıkabilmektedir. Bu noktada yayıncılıktan 

elde edilen gelirin tümünün yayıncılık hizmetlerine ayrılması konusunda bir fark olmamakla 

birlikte, sorunun kaynağının kamu çıkarı ile devlet çıkarının çatışması olduğu belirtilmektedir 

(Williams, 2003:43). 

Ortaya çıkan diğer bir karışıklık, kamu yayıncılığının karşılığının ne olduğudur. Kamunun kar-

şıtı olarak akla ilk olarak özel yayıncılık gelmektedir. Dolayısıyla kamu yayıncılığının karşılığı-

nın da ticari (tecimsel) yayıncılık olduğu düşünülebilmektedir. Ancak bu noktada bir ayrım 

yapmak şarttır. Çünkü ticari (tecimsel) bir yayıncılıkta da kamu yararı gözetilebilmektedir. Ay-

rıca kamu yararına yönelik yapan TRT gibi kuruluşların da reklam kuşaklarını gelir elde etmek 

amacıyla satması durumunda bir tür tecimsel yayıncılık yaptığını söylemek mümkün olmakta-

dır. Bu nedenle kamu yayıncılığından ziyade tecimsel olmayan yayıncılık gibi bir kavram türe-

tilmesi daha doğru olabilmektedir(Birsen, 2011:54).  

Günümüz yayıncılık dünyasında kamu hizmeti yayıncılığı, genellikle kamusal, ruhsata sahip 

gelir kalemleri olan yayın kurumları aracılığı ile reklama dayalı gelir kalemleri olan ticari yayın 

kuruluşlarını ayırmakta kullanılmaktadır. Ancak bu ayrım her zaman doğru sonuçlar vermemek-

tedir. Kamu yayıncılığında sorumlu olunan kişi tecimsel yayıncılıkta olduğu gibi doğrudan ku-

rumun sahibi değil, doğrudan doğruya kamunun kendisidir. Bu nedenle kamu yayıncılığında 

çıkar gruplarının ve siyasi iradenin etkisinde kalmaksızın yayın yapılması esas olmalıdır. Devle-

tin yayıncılığa müdahalesinden ziyade, devletin hazırladığı yasalar ile yayıncılığın denetlenmesi 

söz konusu olabilmektedir (Avşar, 2004:81). 

Kamu hizmeti yayıncılığının hedef kitlesi tüm ülkedir. Bu nedenle tüm vatandaşların yayın sin-

yallerine erişebilmesini sağlamakla mükelleftir. Vatandaşlarının hangi coğrafi koşullarda yaşa-

dığından bağımsız olarak tüm vatandaşlarına yayın sinyallerini göndermek, temel ilkedir. Dola-

yısıyla ticari (tecimsel) yayıncılık ile sinyal gönderimi konusunda bile farklılaşmaktadır. Ticari 

yayınların odak noktası kar olmaktır. İzleyicinin geneline ulaşarak onların eğlence ihtiyacını 

karşılamak, ticari yayıncılığın ana hedeflerindendir. Ancak kamu yayıncılığının amacı, izleyici-

lerin ulusal kimliği ve aidiyet duygusunu hissetmesini sağlamak ve ulusal birlik ve beraberliği 

sağlayacak türden programlara yer vermektir (Yaylalı, 2010:54). 

Kamu hizmeti yayıncılığı, ulusallık fikriyle bağlantılıdır. Kamu hizmeti yayıncılığında aynı 

coğrafya içinde benzer kültürel değerleri taşıyan insanlar için yayın yapılması ve ulus birliğinin 

korunması, bu birliğe zarar verebilecek iç ve dış unsurların düşman olarak görülmesi gerektiği-

ne olan inanç ile devletin aynı coğrafyada insanları bilinçlendirmesi ve eğitmesi gerekliliği ge-

rekçesiyle kamu yararı doğrultusunda yayın yapılmaktadır (Mutlu, 2001:16). Kamu hizmeti 

yayıncılığı, adeta bir sacayağı üzerinde yükselmektedir. Mülkiyet, denetim ve finansman kamu 

hizmeti yayıncılığının sacayağını oluşturmaktadır. Bu üç faktör, kamu hizmeti yayıncılığın te-

mel özelliğini de belirlemektedir. Buna göre kamu hizmeti yayıncılığının özelliklerini şu şekilde 

sıralamak mümkündür:  
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 Örgütlenme: İdeal bir kamu hizmeti yayıncılığı modeli, siyasi iktidar ile hiçbir organik 

bağın olmadığı ve özerk bir yapılanmadır. Devletin yayıncılıkta üstlenebileceği tek rol, iletim 

altyapısının oluşturulmasıdır.  

 Finansal Özellikler: Kamu hizmeti yayıncılığında temel gelir kalemleri televizyon alı-

cılarından alınan ruhsat ücreti, reklam geliri ve devletten sağlanan yardımlardır.  

 Program Yapısı: Kamu hizmeti yayıncılığında program yapımcılarının en fazla üzerin-

de durdukları konu geniş bir yelpazedeki izleyici kitlesinin ihtiyaçlarına uygun programları 

hazırlayabilmektir. Bu nedenle çoğunlukla birden fazla kanala sahip olan kamu yayıncıları, 

farklı kanallarında hem genele hem de azınlığa yönelik yayınlar yaparak çoğulcu bir yapı sergi-

leyebilmektedir (Aziz, 2013:63). 

 Evrensellik: Evrensel erişim özelliği ile halkın eşit bir şekilde radyo ve televizyon sin-

yallerini almasıdır.  

 Genele Hitap Etme: Yayınların toplumun tüm kesimlerine hitap edilmesi ve kamu ya-

yın kuruluşlarının program çeşitliliğinin sağlanmasıdır. 

 Ulusal Birlik ve Beraberliği Koruma: Günümüzde tamamen homojen yapıda bir ulus-

tan oluşan ülkelerin olmadığı göz önüne alındığında, kamu hizmeti yayıncılığının, ülke içerisin-

de ulusal birlik ve beraberliği koruyacak şekilde yapılmasıdır (Önen & Tanyıldızı, 2010:85).  

Özellikle dijital yayıncılığın gelişimi ile birlikte kamu hizmeti yayıncılarının sayısal ortama 

uyumu sırasında toplumsal görevlerini en iyi şekilde yerine getirebilmeleri için gerekli mali, 

teknik ve koşulları sağlaması önemlidir. Sayısal ortamda bilgi, eğitim ve kültür alanında yeni 

tematik kanalların kurulması bu kapsamda değerlendirilebilmektedir.  

Kamu hizmeti yayınlarının dijital çağda gelişimi için temel ilkelerden biri evrenselliktir. Kablo 

yayıncılığı ve uydu yayıncılığı gibi özellikle program ve kanal seçeneklerinin bol olduğu sayısal 

ortamlarda seyircilerin parçalanma riski göz önüne alındığında, toplumu birleştirici özelliği olan 

ve genele hitap eden yayınların yapılabilmesi için yasal, ekonomik ve teknik koşullar oluştura-

bilmelidir. 

2. Dünyada Faaliyet Gösteren Kamu Yayıncıları 

Kamu hizmeti yayıncılığının öncüsü İngiliz BBC (British Broadcasting Company)’dir. BBC, 

1922 yılında devletin inisiyatifi ile kurulan, hisselerinin yüzde 60’ı altı radyoelektrik malzeme 

üreticisi tarafından paylaşılan, geri kalanı ise 200 küçük üreticide olan bir şirket olarak kurul-

muştur. 1927’de ise devlet tarafından satın alınarak kamulaştırılmıştır. İngiltere’nin siyasi gele-

neği ile paralel olarak BBC, hükümetin etkisinden uzak bir yayın politikası benimsemiştir. Bu 

uzaklığı da yönetim için atanan 12 kişilik bir genel müdürler konseyi sayesinde garanti etmek-

tedir. 1927’de kamulaştırılan BBC’de ilk düzenli televizyon yayınları 2 Kasım 1936’da başla-

mıştır (Jeanneney, 2006:215). 

BBC gelirlerinin büyük çoğunluğunu ruhsat ücretinden elde etmektedir. Reklama yer vermeksi-

zin kamu hizmeti yayıncılık ilkelerini benimseyen BBC, BBC ürünlerini pazarlayan ve BBC 

Prime ve BBC World gibi reklam alan televizyon kanallarını yöneten Worldwideiş sistemi ile 

ciddi gelir elde etmektedir. Uluslararası olarak yayın yapan bu kanallara reklam alırken İngiltere 

içerisindeki yayınlar reklam almamaktadır. Bu iş modeli ile BBC’nin gerçek bir kamu hizmeti 

yayıncılığı politikası sürdürdüğünü söyleyebilmek mümkündür (Yanardağoğlu, 2013:32). 
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Kamu hizmetinin finansmanının doğrudan halk tarafından yapılması, ancak ticari yayıncılık 

ilkelerini benimseyen kuruluşların yaptığı yayınlar nedeniyle düşen izleyici sayısı gibi nedenler-

le kamu yayıncılığının tecimsel bir hale gelmesi söz konusu olmuştur. Bu durum kamu yayıncı-

lığı görevi üstlenen kuruluşların popülist ve pragmatist yayıncılık ilkelerine göre yayın yapma-

sına neden olmuştur. Dolayısıyla pazar baskısı içerik tercihini etkilemiştir (İsbir, 2007:49) 

Bu noktada BBC (İngiltere), SVT (İsveç), DR (Danimarka) ve NRK (Norveç) gibi finansmanını 

lisans ücretleriyle sağlayan kamu yayıncıları, ticarileşmenin getirdiği olumsuzluklardan etki-

lenmemiştir. Bu kurumlar, lisans ücretleri sayesinde elde ettikleri gelirler ile pazarın öngörüle-

meyen faktörlerinden minimal seviyede etkilenmiş, kamu yayıncılığı anlayışından uzaklaşma-

dan yayınlarını sürdürme imkânına kavuşmuştur. İngiliz BBC ile benzer şekilde Alman ARD ve 

ZDF gibi büyük ve güçlü kanallar da ticari pazarın aşırılıklarından etkilenmeden varlıklarını 

sürdürmektedir (Yaylalı, 2010:122). 

Avrupa’daki kamu hizmeti yayıncıları, onlarca yıllık tecrübeye sahip büyük ve yapısal açıdan 

karmaşık organizasyonlardır. Hemen hemen hepsi pazar veya yönetilen ekonomideki tekel aşa-

masından çok kanallı, multimedya, yakınsama ve dijital geçiş gibi evrim değişiklikleri yaşamış-

tır. Kamu yayıncıları göreceli olarak daha iyi kaynaklara sahiptir ve büyük hedef kitlelerine ve 

oldukça güvenilir bir kredibiliteye sahiptir(Njegovan & Sidanin, 2014:86). Batı Avrupa’da ya-

yıncılığın liberalleşmesi ile birlikte kamu hizmeti yayıncılığı, ulusal ve Avrupa medya politika-

ların temel bir ilkesi olarak varlığını sürdürmektedir. Özellikle Batı ve Kuzey Avrupa ülkelerin-

de ise demokrasinin önemli bir bileşeni olarak görülmektedir (Önen & Tanyıldızı, 2010:154).  

Balkan ülkelerinden Sırbistan’da 2010 yılına kadar Sırbistan nüfusunun tamamına erişebilen 

186’sı korsan, 1072 yazılı ve görsel medya kuruluşu bulunmaktaydı. Hemen hemen aynı prog-

ramların dönüp dolaştığı bu kanallar sürekli eleştirilmekteydi. 2012 yılına gelindiğinde kamu 

hizmeti yayıncılığı yapana RTS de dâhil olmak üzere toplam 6 yayın kuruluşu lisans alarak 

yayıncılığa başlamıştır. Ancak RTS kamu hizmeti yayıncılığı anlayışından çıkarak devlet yayın-

cılığına yönelmiştir. Kanalda yayınlanan özellikle haber bültenlerinde politik baskı ve sansüre 

sıklıkla rastlanmaktadır. Ayrıca ülkenin ekonomik koşullarına ilişkin de sınırlı ve yanlı bilgiler 

sunulmaktadır (Njegovan & Sidanin, 2014:43). 

ABD’de ise kamu hizmeti yayıncılığı 1950’lerde tecimsel yayımcılığa tepki olarak ortaya çık-

mış ve Kamu Televizyonları Örgütü (PublicBroadcasting Service – PBS) kurulmuştur (İşcan, 

2017). ABD’deki kamu yayıncılığı hizmeti, başta devlet dışı fonlara dayandığı için, diğer ülke-

lerdeki yayıncılık hizmetlerinden farklıdır. Hükümet piyasa çözümlerini tercih etmektedir ve 

konuyla ilgili tartışmalar çoğu kez serbestleşme ile ilgilidir. Bununla birlikte, güçlü yerel istas-

yonların bulunması nedeniyle, tüm eyaletlerde kamu iletişim servisi bulunur. Bugün, ABD nü-

fusunun yüzde 95'inden fazlası kamu yayıncılığının kablosuz iletişim sinyallerine erişebilmek-

tedir. ABD’deki kamu yayıncılığının amacı yüksek kaliteli, eğlenceli, bilgilendirici ve eğitsel 

içerikli kültürel olarak farklı programlama geliştirmektir(Rabêlo, Garcia-Murillo, & Couto, 

2017:75).Brezilya’da ise kamu televizyonunun mevcut durumu, vatandaşların her türlü elektro-

nik kitle iletişim araçlarıyla televizyon yayınlarına ulaşma hakkının olduğunu söyleyen Anaya-

sanın üçüncü maddesini ihlal etmektedir. Bunun nedeni, devlete ait ana televizyon kanalların 

sinyallerinin tüm ülkeye ulaşamamasıdır. Brezilya'da 27 eyalet ve 5,507 şehir vardır. Ancak 

yalnızca beş eyaletteki birkaç kentte ve ülkenin başkentinde halkın doğrudan ve ücretsiz kamu-

ya açık TV sinyaline erişimi bulunmaktadır. Kamu televizyon programlarının tümüne ücretli 
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özel kablo veya uydu hizmetleri yoluyla erişilebilmekle birlikte, nüfusun yalnızca yüzde 

27'sinde kablolu TV erişimi bulunmaktadır. Bu, çoğu eyalette vatandaşların bu kamu hizmeti 

için ücret ödemesi gerektiği anlamına gelmektedir (Rabêlo, Garcia-Murillo, & Couto, 

2017:474). 

Kanada’yı incelediğimizde durumun biraz daha farklı olduğunu görmekteyiz. Özellikle güney-

deki şehirlerin Amerikan yayınlarına kolaylıkla erişebilmesi, Kanada’nın zorlu coğrafyası, 

Amerikan yayınlarına erişimin, Kanada’nın kendi programlarını üretmesinden daha ucuz olması 

gibi nedenlerle Kanada yayıncılığı, dünyanın geri kalanından çok daha önce küreselleşmeyi 

tercih etmiştir. Yalnızca Kanada’nın Fransız etkisindeki bölgelerinde kamu hizmeti yayıncılığı 

görülmektedir. Bu bölgedeki düzenlemeler, Kanada medya endüstrisini korumak ve destekle-

mek amacı taşımaktadır (Taylor, 2016:351).   

Kuzey ülkelerindeki kamu hizmeti yayıncılığına bakıldığında kamu hizmeti yayıncılığının 

1920’li yıllarda radyo yayınları ile başladığı görülmekle birlikte, bugünkü anlamıyla kamu hiz-

meti yayıncılığının ilk örneklerinin 1950’li ve 1960’lı yıllarda başladığı görülmektedir. Bu yıl-

larda, günümüzün kamu hizmeti yayıncılığının karakteri yavaş yavaş gelişmeye başlamıştır. 

İçeriğinin kapsamı daha geniş bir hale gelmiş ve hem gazetecilik içeriği hem de eğlence rolü 

artmıştır. Kamu hizmeti yayıncılığının bağımsızlığınıngüçlenmesinde profesyonel profilinin 

artırılmasının önemli rolü olmuştur. Kamu hizmeti yayıncılığı politikası,yayıncılığın önemli bir 

demokratik misyonu olduğundan hareketle, habere, güncel olaylara ve kültüre odaklandığı an-

lamına gelmekteydi.Ancak geniş bir içerik profilinin, genel halka yönelik bir radyo ve televiz-

yon hizmeti olarak meşruluğunda önemli olduğu düşünülüyordu(Hujanen, Weibull, & Harrie, 

2013:174).  

Tablo 1. İskandinav Ülkelerinde Faaliyet Gösteren Kamu Hizmeti Yayın Kuruluşları 

Ülke Kanal Kuruluş Tarihi İçerik 

Danimarka 

DR1 1951 Genel 

DR2 1996 Genel 

DR Update 2008 Haber 

DR Ramasjang 2009 Çocuk 

DR K 2009 Kültürel 

DR HD 2009 Genel / Gençlik 

Finlandiya 

YLE TV1 1958 Genel 

YLE TV2 1956/1965 Genel 

YLE Teema 2001 Kültür 

YLE Fem (Önceden FST 5) 2001 Genel (İsveççe) 

İzlanda RUV 1966 Genel 

Norveç 
NRK1 1960 Genel 

NRK2 1996 Genel 
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NRK3/Super 2007 Çocuk / Gençlik 

İsveç 

SVT1 1957 Genel 

SVT2 1969 Genel 

SVTB3 2002 Çocuk 

SVT24 1999/2002 Tekrarlar ve Haberler 

Kunskapskanalen (SVT/UR) 2004 Kültür, Bilim 

Kaynak: (Hujanen, Weibull, & Harrie, 2013:72) 

 

3.TRT ile İlgili Yapılan Araştırmalar 

Türkiye’de televizyon yayınlarının TRT Kurumu altında toplanmasının temelinde 27 Mayıs 

1960 Askeri Darbe sürecine giden dönemin koşulları etkili olmuştur. Darbe ile birlikte meclis 

feshedilmiş ve 1924 Anayasası lağvedilmiştir. Yeni bir anayasa hazırlanarak kabul edilmiş ve 

bu süreçte radyo ve henüz ortada olmayan televizyon yayınlarının düzenlenmesi 1961 Anayasa-

sı’nın 121. Maddesinde hükme bağlanmıştır. Bu durumun sebebini, dönemin iktidar partisi De-

mokrat Parti’nin radyo yayınlarını adeta hükümetin propaganda aracı gibi kullanmasına tepki 

olarak görmek mümkündür (Aziz, 2013:143).  

1961 Anayasası’nın 121. Maddesinde kurulması öngörülen radyo ve televizyon yayınlarını ya-

pacak kurum, 1963 yılına gelindiğinde 359 Sayılı TRT Kanunu ile kurulmuştur. Böylece 1963 

yılına kadar yapılan radyo yayınları ve o tarihten sonra yapılacak televizyon yayınları, anayasal 

güvence altına alınmıştır. İlk olarak Ankara Radyosu, TRT Kurumu çatısı altına alınmıştır. Ka-

nun’da öngörülen örgütsel yapı tahsis edilerek Kanun’da öngörüldüğü şekliyle ve özerk yapıyı 

sağlamak amacıyla TRT yönetim kurulu ve kurum genel müdürü seçimi yapılarak faaliyetlere 

başlamıştır (Canoruç, 2009:311) 

TRT’nin Anayasa’da öngörülen “özerk” yapısı, 1972 yılında anayasada yapılan bir değişiklik 

ile “tarafsız” yapıya dönüştürülmüştür. 1972 yılında hükümette bulunan koalisyon ortaklarının 

TRT ile ilgili olarak farklı görüşlerde olması, bu değişikliği zorunlu kılmıştır. Yapılan anayasa 

değişikliği ile TRT özerkliğini kaybederek tarafsız bir yapıya bürünmüş, bu da TRT’nin genel 

müdür ile yönetim kurulu gibi üst yönetiminin atanması, seçilmesi, görev ve yetkilerinde deği-

şikliklere neden olmuştur. Bu değişiklikler sonraki yıllarda iktidar sahiplerinin yayınlara daha 

fazla karışabilmesinin önünü açmıştır (Serarslan, 2001:72).  

1980’ler dünyada neoliberal rüzgarların sert estiği yıllardır. ABD ve İngiltere’nin öncülük ettiği 

neoliberal politikalar, önce Kıta Avrupa’sını , sonra tüm dünyayı etkisi altına almıştır. Türki-

ye’de bu kısa süre içinde bu etki alanına girmiştir. 12 Eylül 1980 askeri müdahalesi öncesindeki 

24 Ocak kararları yeni bir dönemin başlangıcı olmuştur (Sevim, 2016:292). 

 TRT, 12 Eylül 1980’de yaşanan askeri darbeye kadar mevcut tarafsızlığa dayalı hukuki yapısı 

ile yayınlarını sürdürmüştür. Ancak siyasal iktidarlar TRT’yi denetimleri altında tutma gayreti 

içine girdiğinden TRT giderek tarafsızlığını kaybederek hükümetlerin yayın aracı haline gelmiş-

tir. 12 Eylül Darbesi’nden sonra tekrar başa dönülerek meclis feshedilmiş, 1961 Anayasası lağ-

vedilmiştir. 6 Kasım 1982 tarihli referandum sonucunda yeni anayasa kabul edilmiş ve radyo ve 
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televizyon yayınlarını düzenleyen 121. Maddesinde değişiklik yapılmıştır (Hafızoğulları & 

Tarakçıoğlu, 1998:19).  

1961 Anayasası’nın 121. Maddesinde düzenlenen radyo ve televizyon yayınları 1982 Anayasa-

sı’nın 133. Maddesinde düzenlenmiştir. 133. Maddede tıpkı 1961 Anayasası’nda olduğu gibi 

yayın tekeli kapsamında ve tarafsızlık ilkesine göre yapılacağına ilişkin kuralını getirmekteydi. 

Yeni anayasanın 133. Maddesi uyarınca 1 Ocak 1984 Tarih ve 2954 Sayılı Türkiye Radyo ve 

Televizyon Kanunu yürürlüğe girmiştir. Bu yasa bazı değişiklikler ile günümüzde ulaşmıştır. Bu 

yasaya yapılan en büyük değişiklik, özel yayınları da düzenleyen 3984 Sayılı Radyo ve Tele-

vizyon Kanunu olmuştur(Tanrıöver, 2012:14).  

3984 Sayılı Kanun, TRT’ye özel olmayıp, Türkiye’deki tüm televizyon yayınlarını düzenlemek-

tedir. Bu yasa ile TRT’nin dışında ve üzerinde yeni bir kurum olan “Radyo ve Televizyon Yük-

sek Kurulu” kurulmuştur. Bu kurul hem tüm televizyon yayınlarını denetlemekte hem de 

TRT’nin tarafsız yapısını korumak amacıyla TRT’nin genel müdür ve yönetim kurulu üyeleri-

nin atanmasında siyasal iktidardan bağımsız olarak aday saptama görevini üstlenmektedir. Ku-

rul, TRT’nin üzerinde yer alarak yayınlarına karışmadan, yayın sonrasında denetim görevini 

görmektedir(Serim, 2007:176).  

Türkiye’de televizyon yayınlarının başlaması anayasal olarak yayıncılık tekeli modeli ve TRT 

ile başlamıştır. Dünyada 2. Dünya Savaşı’ndan sonra gelişmeye başlayan televizyon yayınları, 

Türkiye’ye 20 yıldan fazla bir süre sonra, 1969’da gelebilmiştir. Televizyon yayını olarak İstan-

bul Üniversitesi bünyesinde denemeler yapılmışsa da TRT’nin yayınları, Türk ve Alman hükü-

metleri arasındaki ikili anlaşmalar sonucunda sağlanan teknik yardım ile 30 Ocak 1968 tarihin-

de deneme yayınları şeklinde başlamıştır. İlk verici Ankara’da 5 KW güç ile faaliyete geçmiştir. 

Çok sınırlı bir izleyici kitlesi tarafından izlenebilen bu televizyon yayınları, daha sonra İstan-

bul’da da yapılmaya başlamıştır. Başlangıçta haftada 3 gün ve akşamları 4 saat süre ile yayın 

yapan Ankara ve İstanbul televizyonlarının ardından, televizyon yayınları TRT’nin radyo yayın-

larının olduğu İzmir, Mersin, Antalya ve Erzurum gibi illerde de yapılmaya başlanmıştır. 

1 Temmuz 1984’e gelindiğinde ilk renkli televizyon yayınları yapılmaya başlanmıştır. Televiz-

yon yayınlarının başlayabilmesi için yapılan ilk yatırımların renkli yayınlara uygun olarak ya-

pılması nedeniyle, 1982 yılında yapım stüdyolarının renkliye dönüştürülmesi çalışmaları ile ilk 

renkli yayınların hazırlıklarına başlanmıştır. 1984’te ise renkli yayınlar başlamıştır. İlk yatırım-

ların renkli yayına uygun olması nedeniyle altyapıda çok fazla değişikliğe gidilmeden renkli 

yayınlar başlayabilmiştir (İlaslan, 2015:212).  

Uzun yıllar tek kanal olarak yayınlarını sürdüren TRT, 1985 yılında başlayan 5. Kalkınma Planı 

çerçevesinde 1986 yılında iki kanallı olarak televizyon yayınlarına devam etmiştir. İkinci kana-

lın yayınları daha çok haber, eğitim ve kültür olarak planlanmıştır. 1989’da “TV 3” adıyla yeni 

bir kanal daha kurularak televizyon kanal sayısı üçe yükselmiştir. 1990 yılına gelindiğinde ise 

eğitim yayını yapmak üzere dördüncü kanalını ve yurtdışına yayın yapacak olan TRT-INT ka-

nalı açılmıştır. Böylece dört yılda TRT’nin kanal sayısı beşe yükselmiştir (Çankaya, 2003:233).  

1980’li yılların ortalarında uydu teknolojisinin yaygınlaşması ile birlikte yabancı yayınlar Tür-

kiye’den de izlenmeye başlamıştır. Bu dönemde adeta bir çanak anten furyası oluşmuş ve çanak 

antenle yabancı yayınları izlemek moda haline gelmiştir. Tam da bu dönemde uydu üzerinden 

yayın yapan Star 1 kanalının yayın hayatına başlaması ile 1990 yılında hala anayasal olarak 

TRT’nin elinde olan televizyon yayını tekeli, fiili olarak kırılmıştır. Ardından kısa sürede Tele-
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On, Show TV, Kanal 6, HBB, Flash TV, TGRT gibi birçok televizyon kanalı yayın hayatına 

başlamış ve televizyon yayıncılığında adeta bir kargaşa dönemi başlamıştır (Aziz, 2013:154). 

Yaşanan bu kaos dönemi, 8 Temmuz 1993 Tarih ve 3913 Sayılı Kanun ile anayasanın 133. 

Maddesindeki televizyon yayıncılığının devlet tekelinde olduğuna ilişkin maddenin değiştiril-

mesi ile sona ermiştir. Anayasada yapılan değişiklik ile 1964’ten bu yana devletin radyo ve 

televizyon yayınlarındaki tekeli kaldırılarak, özel radyo ve televizyonların kuruluşu serbest bı-

rakılmıştır. Bu kanun ile gelen önemli bir değişiklik ise TRT’nin 1972’de kaldırılan “özerklik” 

statüsünün geri verilmesidir. Yapılan bu düzenleme ile anayasal olarak “korsan” yayın yapan 

özel televizyon kuruluşları, yasal bir statüye kavuşmuştur. Bu dönemde 2954 Sayılı Kanun’da 

değişiklikler yapılarak 20 Nisan 1994 Tarih ve 3984 Sayılı Radyo ve Televizyon Kuruluş ve 

Yayınları Hakkındaki Kanun yürürlüğe girmiştir. Bu kanun, 2954 Sayılı Kanun’u yürürlükten 

kaldırmamış, bazı maddelerini iptal etmiştir. Örneğin Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulu 

(RTYK) kaldırılmış, onun yerine Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) kurulmuştur. 

RTÜK’ün görev ve yetkilerinde olan yayın durdurma ve ekran karartma cezaları sert tepkilere 

neden olmuş ve zamanla ilgili maddeler değiştirilerek özel radyo ve televizyonlara verilen ceza-

lar biraz daha yumuşatılmıştır.  

Kurulduğu 1964’ten, 1990’a kadar kanunen ve fiilen tekel olan TRT, 1990-1994 arası kaos dö-

neminde kanunen tekel olsa da fiilen tekel olma statüsünü kaybetmiştir. Kanunen tekel olduğu 

dönemde anayasal olarak kendisine verilen televizyon yayınlarının yerine getirilmesi görevin-

den sorumlu olduğu için yayınlarını da toplumun çeşitli ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde düzen-

lememiştir. Bu dönemde program türleri, eğitim, kültür, haber, eğlence, müzik, reklam ve drama 

şeklinde gruplandırılmışsa da anayasal olarak haber, eğitim ve kültüre yardımcı olma görevin-

den dolayı bu tip yayınlara öncelik verilmiştir.  

2017 yılında TRT kurumu 16 radyo kanalı ile faaliyetlerini sürdürmekteydi. Bu radyolar arasın-

da popüler kültüre seslenen TRT FM, Klasik ve yabancı müzik yayını yapan Radyo 3, tematik 

ve sözel programların çoğunlukta olduğu Radyo 1 ön plana gelen radyolar olmuştur. Tematik 

radyolara arasında Alaturka müziği yayınlayan TRT Nağme ve türkü yayını yapan TRT Türkü 

hedef kitlelere yayın yapmaktadır. TRT, 2015 yılında yerel yayın yağan Kent radyolarını açmış-

tır. Buna göre İstanbul Kent Radyo, Ankara Kent Radyo ve İzmir Kent Radyo faaliyet gösteren 

üç yerel radyo olarak yayınlarına 2017 yılının sonuna kadar sürdürmüştür. 2016 yılında TRT 

Radyo Haber adlı kanalı açmış ancak bu radyo kanalında da tıpkı Kent radyolarında olduğu gibi 

beklenen başarı yakalanamamıştır. 

Tablo 2. TRT’nin Faaliyette Olan Radyoları (2018) 

Ulusal Kanal-

lar Bölgesel Kanallar Yerel Kanallar Uluslararası Kanallar 

Radyo 1 TRT Çukurova Radyosu 

TRT Kent Radyo 

Ankara 

Türkiye'nin Sesi Radyosu (AM 

Frekansında) 

TRT FM TRT Trabzon Radyosu 

TRT Kent Radyo 

İstanbul 

Memleketim Fm (Uydu Radyo-

su) 

Radyo 3 

TRT GAP Diyarbakır 

Radyosu 

TRT Kent Radyo 

İzmir   
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TRT Nağme TRT Antalya Radyosu     

TRT Türkü TRT Diyarbakır Radyosu     

TRT Radyo 

Haber       

 

3.1. TRT Kurumu ile İlgili Yapılan Araştırmalar 

Ertekin (2012), uluslararası sistemde medyanın kamu diplomasisi ve kamuoyu yaratmadaki 

önemini TRT’nin Türkçe dışında yayın yapan kanalları üzerinden incelemiştir. Kamu diploma-

sisi ve kamuoyunun, o ülkenin stratejileri doğrultusunda oluşturulmasında yasal araçların başını 

uluslararası iletişim araçları çekmektedir. Araştırmanın yapıldığı 2012 yılında Türkçe ’den fark-

lı dillerde yayında olan televizyon kanalı TRT Avaz, TRT 6 ve radyo kanalları TRT VOT East, 

TRT VOT World, TRT VOT West, TRT Radyo 6 ve Türkiye’nin Sesi Radyosu (TSR)’nin ya-

yın akışlarını inceleyerek TRT’nin kamuoyu oluşturmada etki gücünü araştırmıştır. Ortak tarihi 

ve kültürel geçmişi paylaştığımız Ortadoğu coğrafyasına Arapça, Türki Cumhuriyetlere Türk-

mence, Kazakça ve Özbekçenin yanı sıra Rusça yayın yapan bu kanallar ile bu coğrafyada ya-

şayanlara Türkiye’nin anlatılması hedeflenmektedir.  

Göze (2013), kamu hizmeti yayıncılığının finansman sorununu ve Türkiye’deki mevcut durumu 

ele aldığı çalışmasında TRT’nin ticari yayıncılık ilkelerini benimseyen kanallar ile olan rekabeti 

sorgulanarak gelir kalemlerine yönelik eleştirilere yer verilmiştir. Özellikle kamu hizmeti ya-

yıncılığının temel geliri olan bandrol geliri ile ülkemizde her zaman gündemi meşgul eden 

elektrik faturaları üzerinden alınan TRT payı tartışma konusu edilmiştir. Yapılan araştırma so-

nucunda TRT’nin kamu hizmeti yayıncılığının göz ardı edildiği, vatandaşın üzerinde bir yük 

olarak görüldüğü, ticari televizyonlar ile kıyaslandığı ve desteklenmediği gözlemlenmiştir.  

Erdemir (2011), TRT’nin tecimsel televizyon kanalları ile giriştiği rekabette reklam pastasında-

ki payını incelediği çalışmasını geçmişten günümüze tarihsel açıdan ele almıştır. 1970’li yılların 

başında TRT’nin reklam serüveni başlamış, çeşitli eksiklikler olmasına rağmen yayın akışının 

önemli bir parçası haline gelen reklamlardan, tekel olmanın da getirdiği avantajdan yararlanarak 

ciddi gelir elde etmiştir. Ancak 1980’lere gelindiğinde TRT’nin finansman sorunu baş göster-

miştir. 1990’larda TRT’nin tekelinin kırılmasıyla birlikte reklam pastası genişlemiş ve TRT, 

tecimsel kanallar ile reklam yarışı içine girmek zorunda kalmıştır. Bu durum, günden güne 

TRT’nin gelir kalemlerinin erimesine neden olmuştur.  

Demirkıran (2010), Türk-Arap ilişkileri bağlamında Türkiye’nin yabancı dilde yayın yapan ilk 

uluslararası kamu televizyonu olan TRT Et Türkiye (TRT Arapça)’yı incelendiği çalışmasında 

TRT’nin neden ilk uluslararası kanalını Arapça dilinde yayına aldığını incelemiştir. Cumhuriye-

tin ilk yıllarında manda yönetimi altındaki Arap coğrafyasındaki ülkelerle sınırlı iletişime geç-

miş, ancak özellikle Hatay sorununun yaşandığı 1930’lu yıllarda Türkiye, kendi tezlerini Arap 

kamuoyuna duyurabilmek amacıyla ilk kez Arapça yayında bir radyo kanalı kurmuştur. Hatay 

sorunundan 70 yıldan fazla bir süre sonra ise 2010 yılında ilk uluslararası televizyon kanalını 

yine Arapça dilinde yayına almıştır. Türkiye’de ilk uluslararası radyonun ve ilk uluslararası 

televizyon yayınlarının Arapça dilinde yapılması, Türkiye’nin dış politikaları ile paralellik gös-

termektedir. Türkiye, geçmişte Hatay sorununda olduğu gibi doğrudan kendisini ilgilendiren ve 



 

  

Kamu Yayıncılığı ve Trt Radyoları: Üniversite Öğrencilerinin Perspektifinden Trt Radyolarının 

Radyo Mecrasındaki Konumu                                        

 

The Journal of Academic Social Science Yıl:6, Sayı: 74, Temmuz 2018, s. 199-222 

 

 

210 

günümüzde olduğu gibi tüm bölgeyi ilgilendiren konularda söz sahibi olabilmek ve söz söyle-

yebilmek adına Arapça yayınlar yapmaktadır. 

TRT’nin, Türkiye’nin dış politika hamlelerine uygun olarak yayına aldığı diğer kanallar ise 

Türkmen ve Türki cumhuriyetler coğrafyasına yayın yapan TRT Avrasya, TRT Türk ve TRT 

Avaz gibi kanallardır. Tongut ve Yavuz (2014), Sovyetler Birliği’nin dağılma sürecinin ardın-

dan Kırgızistan ile ilişkilerde bu kanalların rolünü değerlendirdiği çalışmasında, bu kanalların 

Türkiye’nin ata topraklarına verdiği önemin bir göstergesi olduğunu öne sürmüştür. Ancak ül-

kemizdeki 1990’lı yıllarda yaşanan koalisyonlar dönemleri nedeniyle Türki Cumhuriyetlere 

yeterince önem verilememiş, Rusya bölgedeki ağırlığını artırmış ve Türki Cumhuriyetler ile 

Türkiye arasındaki bağ zayıflamıştır. Türki Cumhuriyetlerdeki Rus hakimiyeti ve Rusçanın 

toplumsal hayata hâkim olması nedeniyle TRT, bu kanallarda Rusça da yayın yaparak Türki 

Cumhuriyetlerdeki ağılığını artırmaya çalışmaktadır.  

Çakır ve Bozkurt (2014), televizyon izleme alışkanlıkları ve motivasyonlarını Hakkari ili ve 

TRT’nin Kürtçe yayın yapan TRT 6 kanalı özelinde incelemiştir. Hakkari il merkezinde tesadüfi 

örneklem ile seçilen 580 yetişkin üzerinde alan araştırması şeklinde uygulanan araştırma 

sonuçlarına göre televizyon izleme motivasyonları Eğlence, Gözetim Kişilerarası Fayda, Zaman 

Geçirme/Alışkanlık, Rahatlama, Kaçış, Arkadaşlık, Sosyal Etkileşim Ve Enformasyon olarak 

bulunmuştur. Ancak bu televizyon izleme motivasyonları ile kürtçe yayınların izlenmesi 

arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır.  

Toruk (2008), üniversite gençliğinin medya kullanma alışkanlıkları üzerine gerçekleştirdiği 

çalışmasında 205 üniversite öğrencisi ile kullanımlar ve doyumlar yaklaşımı bağlamında medya 

kullanım alışkanlıkları incelenmiştir. Araştırmada cinsiyet ve gelir farklılıklarının medya izleme 

alışkanlıkları üzerinde önemli bir etkisinin olduğunu ortaya koymuştur. ATV ve Kanal D gibi 

tecimsel kanalları kız öğrenciler daha çok takip ettiğini belirtirken, TRT 1 ise daha çok erkek 

öğrenciler tarafından takip edilmektedir.  

RTÜK tarafından 2013 yılında gerçekleştirilen televizyon izleme eğilimleri araştırmasında en 

çok izlenen kanallar listesinde TRT 1 yüzde 16,2 oranıyla beşinci sırada kendisine yer bulabil-

miştir. TRT kanallarının yıllar içerisindeki izlenme oranları karşılaştırmasına bakıldığında ise 

TRT’nin payının 2006’dan bu yana düşüşte olduğu görülmektedir. Ancak katılımcılara sorulan 

tek bir kanal izleme şansları olsaydıhangisini izlemeyi tercih edeceklerine ilişkin soruda ise 

TRT kanalları yüzde 17,2 ile başı çekmiştir Toruk’un (2008) çalışmasında olduğu gibi TRT 

kanalları daha çok erkekler tarafından izlenmektedir. Ayrıca TRT kanallarını izleyenlerin ço-

ğunluğu 41-60 yaş aralığındaki bireylerdir. TRT kanalları en çok Marmara bölgesinde izlen-

mektedir. Çarpıcı bir sonuç olarak eğitim düzeyi düştükçe, TRT izleme oranları yükselmektedir 

(RTÜK, 2013). 

4. Uygulama 

Bu bölümde üniversite öğrencilerinin TRT radyoları ile ilgili dinleme tercihlerine ilişkin olarak 

yapılan araştırmaya ve bulgularına yer verilmiştir.  

4.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi 

Araştırma, üniversite öğrencilerinin TRT radyolarını dinleme alışkanlıklarını belirlemek ama-

cıyla gerçekleştirilmiştir. Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin TRT radyolarına ilişkin görüş-

lerini toplamak açısından önem taşımaktadır. Literatürde radyo dinleme alışkanlıklarına ilişkin 

olarak üniversite öğrencileri özelinde gerçekleştirilen çalışma yok denecek kadar azdır. Çalışma 
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için yapılan ön araştırmada TRT Radyoları ile ilgili hiçbir araştırmaya rastlanmamıştır. Bu ça-

lışmanın, üniversite öğrencilerinin TRT radyolarını dinleme alışkanlıklarını ortaya koyması 

açısından literatüre katkı sağlaması beklenmektedir.  

4.2. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 

Araştırmanın evrenini tüm üniversite öğrencileri oluşturmakla birlikte, araştırmanın örneklemini 

İstanbul il sınırında çeşitli üniversitelerde eğitim gören rassal olarak seçilen 1240 üniversite 

öğrencisi oluşturmaktadır. 

4.3. Araştırmanın Yöntemi 

Araştırma, tarama yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Tarama yöntemi, kişilerin belli konulardaki 

tutum, inanç, görüş, davranış, beklenti ve özelliklerini anketler yardımıyla tespit etmeyi amaçla-

yan araştırma türüdür. Tarama yönteminde başlıca veri toplama tekniği anketlerdir. Anketlerde-

ki sorular, araştırmacı tarafından araştırmanın amacına uygun olarak hazırlanmaktadır. Tarama 

araştırmalarında anketler katılımcılara yüz yüze görüşme, posta, internet ve telefon gibi yöntem-

lerle uygulanmaktadır (Gürbüz & Şahin, 2016). Bu çalışmada anketler yüz yüze görüşme tekni-

ği ile katılımcılara dağıtılmış ve anketlerdeki soruları yanıtlamaları istenmiştir. Araştırma 01 

Şubat – 31 Mart 2017 tarihlerinde İstanbul il sınırları içinde uygulanmıştır. Araştırmanın uygu-

landığı dönemde TRT genel müdürlüğü görevinde Şenol Göka, TRT Radyo Dairesi Başkanlığı-

nı görevinde ise Amber Türkmen yer almaktaydı. Araştırma İstanbul il sınırları içinde eğitim 

gören üniversite öğrencileri ile sınırlandırılmıştır. 

4.4. Veri Toplama Aracı 

Veri toplama aracı araştırmacı tarafından oluşturulan beş kişilik bir anketör ekip tarafından uy-

gulanmıştır. Araştırmadayer alan ankette katılımcıların cinsiyetleri ve yaşlarının yer aldığı de-

mografik soruların yanı sıra radyo dinleme sıklıklarla, dinledikleri TRT radyoları, TRT radyola-

rını dinledikleri mecralar ve TRT radyolarına ilişkin görüşlerine yönelik sorular yer almaktadır. 

4.5. Bulgular 

Çalışmanın bu bölümünde araştırmanın bulgularına yer verilecektir.  

4.5.1. Frekans Analizleri 

Araştırmaya katılanları yüzde 67,7’si erkek, yüzde 32,3’ü ise kadındır.  

Tablo 2. Araştırmaya Katılanların Cinsiyete Göre Dağılımı 

  N % 

ERKEK 640 51,61 

KADIN        600 48,38 

Toplam 1240 100,0 

 

Araştırmaya katılanların yüzde 22,6’sı 20 yaşında, yüzde 33,9’u 21 yaşında, yüzde 43,5’i ise 22 

yaş ve üzerindedir. Ortalama 21,79 yaşında olan örneklem, en az 20 yaşında, en çok 28 yaşında 

bireylerden oluşmaktadır.  
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Tablo 3. Araştırmaya Katılanların Yaşa Göre Dağılımı 

  N %   

20 280 22,6 Ortalama 21,79 

21 420 33,9 Minimum 20 

22 Yaş ve Üzeri 540 43,5 Maksimum 28 

 

Araştırmaya katılanların yüzde 30,6’sı her gün radyo dinlediğini belirtirken, yüzde 69,4’ü ise 

her gün radyo dinlemediğini belirtmiştir.  

Tablo 5. Araştırmaya Katılanların Her Gün Radyo Dinlemeye Göre Dağılımı 

  N % 

Her Gün Radyo Dinliyorum 380 30,6 

Her Gün Radyo Dinlemiyorum 860 69,4 

Toplam 1240 100,0 

 

Araştırmaya katılan üniversite öğrencilerinin yüzde 48,4’ü haftada bir iki kez radyo dinlediğini 

belirtmiştir. Yüzde 19,4’lük bölümü günde 1 ile 3 saat arasında radyo dinlediğini belirtmiştir.  

Tablo 4. Araştırmaya Katılanların Radyo Dinleme Sıklığına Göre Dağılımı 

  N % 

Günde 1 Saatte Az Radyo Dinliyorum 220 17,7 

Günde 1 ile 3 Saat Arası Bir Süre Radyo 

Dinliyorum 
240 19,4 

İki Günde Bir Radyo Dinliyorum 60 4,8 

Üç Günde Bir Radyo Dinliyorum 120 9,7 

Haftada bir – iki kez Radyo Dinliyorum 600 48,4 

Toplam 1240 100,0 

 

Araştırmaya katılan üniversite öğrencilerine hangi TRT radyolarını dinledikleri sorulmuş ve 

birden fazla yanıt verebilme serbestisi tanınmıştır. Bu nedenle verilen yanıtların toplam sayısı, 

toplam katılımcı sayısından fazladır. Buna göre katılımcıların yarısı hiçbir TRT radyosunu din-

lemediğini belirtirken, en çok dinlenen TRT radyosu yüzde 20,3 ile TRT FM olmuştur.   
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Tablo 5. Araştırmaya Katılanların Dinlediği TRT Radyoları 

  n % 

Hiçbir TRT Radyosu Dinlemiyorum 740 50,00% 

TRT FM 300 20,30% 

TRT KENT RADYO İSTANBUL 150 10,13% 

RADYO 1 149 10,06% 

Tüm TRT Radyolarını Dinliyorum 42 2,70% 

TRT TÜRKÜ 39 2,70% 

RADYO 3 25 1,40% 

TRT NAĞME 21 1,40% 

TRT RADYO HABER 14 1,40% 

Toplam 1480 100,00% 

 

Araştırmaya katılanlara TRT radyoları dışında hangi radyoları dinledikleri sorulmuş ve birden 

fazla yanıt verebilme serbestisi tanınmıştır. Bu nedenle verilen yanıtların toplam sayısı, toplam 

katılımcı sayısından fazladır. Buna göre katılımcıların en çok dinlediği radyo yüzde 15,92 ile 

PowerTurk’tür. PowerTurk’u yüzde 12,10 ile JoyTurk, yüzde 10,83 ile SlowTurk radyoları 

takip etmektedir.  

Tablo 6.TRT Radyoları Dışında Dinledikleri Radyolar 

  %   % 

Power Türk 15,92 ShowRadyo 2,55 

Joytürk 12,1 Radyo D 1,91 

SlowTürk 10,83 Karnaval Radyoları 1,27 

Best Fm 10,83 PowerFm 1,27 

Pal Fm 7,64 BBC 0,64 

Metro FM 6,37 FG 0,64 

Virgin Radyo 5,1 Radyo Mydonese 0,64 

Alem FM 4,46 Radyo 24 0,64 

Fenomen 3,82 Pal Station 0,64 

Kral FM 3,82 Radyo Trafik 0,64 

NumberOne Türk 3,82 NTV Radyo 0,64 

Super FM 3,82 Toplam 100 
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Araştırmaya katılanların yüzde 87,1’i TRT Radyolarını internetten dinlemediğini belirtmiştir.  

Tablo 7. Araştırmaya Katılanların TRT Radyolarının İnternetten Dinlenme Oranı 

  n % 

İnternetten Dinliyorum 160 12,9 

İnternetten Dinlemiyorum 1080 87,1 

Toplam 1240 100,0 

 

Araştırmaya katılanların yüzde 96,8’i TRT’nin kurumsal internet sitesinde yer alan TRT radyo-

ları bölümünü ziyaret etmediğini belirtmiştir. 

Tablo 8.Araştırmaya Katılanların TRT’nin Kurumsal İnternet Sitesini Ziyaret Etmeye 

Göre Dağılımı 

  n % 

Evet ,Siteyi Ziyaret Ettim 39 3,2 

Hayır, Siteyi Ziyaret Etmedim 1201 96,8 

Toplam 1240 100,0 

 

Araştırmaya katılanların yüzde 93,5’i TRT’nin radyolarının yer aldığı mobil uygulamayı cep 

telefonuna indirmediğini belirtmiştir.   

Tablo 9. TRT’nin Mobil Uygulamasını Cep Telefonuna İndirme Oranı 

  n % 

EVET 78 6,5 

HAYIR 1162 93,5 

Toplam 1240 100,0 

 

Araştırmaya katılan üniversite öğrencilerine TRT’nin temel işlevinin ne olduğu sorulmuş ve 

birden fazla yanıt verebilme serbestisi tanınmıştır. Bu nedenle verilen yanıtların toplam sayısı, 

toplam katılımcı sayısından fazladır. Buna göre katılımcıların yüzde 45,2’si TRT’nin bilgilen-

dirme & eğitim verme işlevini ön plana çıkarırken, yüzde 26,2’si ise TRT kurumunun en önemli 

işlevinin haber verme işlevi olduğunu belirtmektedir. Yüzde 17,9’luk kitle müzik yayını sunma 

işlevi olduğunu belirtirken, yüzde 10,7’si ise eğlendirme ve güldürme işlevi olduğunu belirtmiş-

tir.  
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Tablo 10. TRT’nin Temel İşlevleri 

  % 

Bilgilendirme ve Eğitme 45,2% 

Haber Verme 26,2% 

Eğlendirme 10,7% 

Müzik Yayını Sunma 17,9% 

Toplam 100,0% 

 

Araştırmaya katılanlara göre TRT radyolarının başarılı olduğu konusuna ilişkin görüşleri Tablo 

13’de derlenmiştir. Buna göre TRT’nin en başarılı olduğu konu ticari kaygılardan bağımsız 

duruşudur. En başarısız olduğu konu ise eğlenceli içerikler üretmedir. 

Tablo 11. TRT Radyolarının Başarılı Olduğu Konular 

  

B
A

Ş
A

R
IS

IZ
 

N
E

 B
A

Ş
A

R
IL

I 
 

N
E

 B
A

Ş
A

R
IS

IZ
 

B
A

Ş
A

R
IL

I 

O
rt

al
am

a 

S
t.

 S
ap

m
a 

Eğlenceli içerik üretme 40,3 53,2 6,5 1,66 0,599 

Kaliteli yayın estetiği ile yayın yapma 16,1 53,2 30,6 2,15 0,674 

Popüler müzik yayınlama 30,6 58,1 11,3 1,81 0,623 

Kaliteli müzik yayınlama 19,4 53,2 27,4 2,08 0,685 

Tarafsız yayıncılık 40,3 43,5 16,1 1,76 0,717 

Güvenilir bilgi kaynağı 17,7 53,2 29,0 2,11 0,680 

Ticari kaygılardan bağımsız duruş 11,3 54,8 33,9 2,23 0,638 

 

Araştırmaya katılanların yüzde 74,2’si TRT’nin kendi gelirini kendisi kazanması gerektiğini 

düşündüklerini belirtirken, elektrik faturasında TRT payı ödemek istemediklerini belirtmiştir. 

Yüzde 8,1’i ise TRT’nin ülkemizin kamu kanalı olduğunu ve bu nedenle de elektrik faturasında 

belli bir kesinti yapılmasını desteklediğini belirtmiştir. Yüzde 17,7’lik kesim ise bu konuda ka-

rarsız olduklarını belirtmiştir.  
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Tablo 12. TRT için Alınan Elektrik Payı Hakkındaki Görüşler 

  % 

Türkiye’nin kamu kanalı olduğu için, TRT için elektrik faturamdan bir kesinti 

yapılmasını destekliyorum 
8,1 

TRT kanalı kendi gelirini kendisi kazansın, ben elektrik faturamdan TRT'ye 

para ödemek istemiyorum 
74,2 

Bu konuda kararsızım 17,7 

Toplam 100,0 

 

Araştırmaya katılan üniversite öğrencilerinin yüzde 45,2’si TRT’nin özelleştirilmek yerine ye-

niden yapılandırılarak ana akım medya ile rekabet eden bir işletme yapısına dönüştürülmesi 

gerektiğini belirtmiştir. Yüzde 19,4’ü TRT kurumunun kesinlikle özelleştirilmemesi gerektiğini 

belirtirken, yüzde 16,1’i kesinlikle özelleştirilmesi gerektiğini savunmuştur. Yüzde 14,5’lik 

kesim bu konuda kararsız olduğunu belirtmiştir. Sayısı azda olsa bazı katılımcılar hiçbir şeye 

gerek olmadığını, şu anki işletme ve içerik politikasını başarılı bulduğunu belirtmiştir. 

Tablo 13. TRT’nin Özelleştirilmesine İlişkin Görüşler 

  % 

Kesinlikle özelleştirilmeli 16,1 

Kesinlikle özelleştirilmemeli 19,4 

Bu konuda kararsızım, özelleştirilse de olur özelleştirilmese de 14,5 

Özelleştirmek yerine yeniden yapılanarak ana akım medya ile rekabet eden bir işletme 

yapısına dönüştürülmeli 
45,2 

Hiçbir şey yapılmasına gerek yok şu anki işletme ve içerik politikası çok başarılı 4,8 

Toplam 100,0 

 

Araştırmaya katılanlara TRT radyolarına yönelik genel görüşleri sorulmuş ve birden fazla yanıt 

verebilme serbestisi tanınmıştır. Verilen yanıtlar kategorileştirilmiştir. Buna göre, katılımcıların 

yüzde 39,7’si TRT radyolarının ilgilerini çekmediğini belirtmiş, yüzde 28,9’u ise TRT radyola-

rının kendilerine demode geldiğini belirtmiştir. Yüzde 12,4’ü ise TRT radyolarını başarısız bul-

duğunu belirtmiştir.  

Tablo 14. TRT Radyolarına Yönelik Genel Görüşler 

  % 

TRT Radyoları ilgimi çekmiyor 39,7 

TRT Radyoları bana demode geliyor 28,9 

TRT Radyoları başarısız 12,4 
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TRT Radyoları çok kaliteli 7,4 

TRT Radyoları çok başarılı 5,0 

TRT radyoları ilgimi çekiyor 2,5 

TRT Radyoları çok modern 1,7 

TRT Radyoları özel radyolardan daha başarılı 1,7 

TRT Radyoları çok popüler 0,8 

Toplam 100,0 

 

Araştırmada katılımcılara TRT’nin hitap ettiği kitlenin kim olduğu sorulmuştur. Yüzde 37,1’lik 

bir kesime göre TRT radyoları daha çok orta yaş ve üzerine hitap ederken, yüzde 35,5’lik bir 

kesim ise kendisine hitap etmediği için TRT radyolarını dinlemediğini belirtmiştir. Yüzde 

22,6’sı TRT’nin hitap ettiği kitle konusunda tam emin olmadığını belirtmiştir. 

. Tablo 15. TRT’nin Hitap Ettiği Kesime İlişkin Görüşler 

  % 

Kesinlikle bana hitap ediyor, beğenerek dinliyorum 1,6 

Emin değilim, Fikrim yok 22,6 

Kesinlikle bana hitap etmiyor ondan fazla dinlemiyorum 35,5 

Bence daha çok orta yaş ve üstüne hitap ediyor 37,1 

Bence sadece gençlere değil herkese hitap ediyor, gayet başarılı buluyorum 3,2 

Toplam 100,0 

 

Araştırmaya katılanların büyük bir bölümü, TRT radyolarının sosyal medya hesaplarını takip 

etmediğini belirtmiştir. 

Tablo 16. Araştırmaya Katılanların TRT’nin Sosyal Medya Hesabını Takip Etme Duru-

muna Göre Dağılımı 

Evet Takip Ediyorum %3 

Hayır Takip Etmiyorum %97 

 

Araştırmaya katılanlara TRT radyolarını son bir yılda dinledikleri platform sorulmuştur. Araş-

tırmaya katılanların yüzde 43,1’i TRT Radyolarını arabada ve şehir trafiğinde dinlediğini be-

lirtmiştir. Yüzde 30,6’sı ise araba ve şehirlerarası yolculuk esnasında dinlediğini belirtmiştir. 

Tablo 17.Son Bir Yılda TRT Radyolarını Hangi Platformlardan Dinliyorsunuz? 

  % 

Arabada-Şehir trafiğinde 43,1% 
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Arabada-Şehirlerarası yolculuklarda 30,6% 

Evimde 8,3% 

Telefonumdan mobil uygulamadan 8,3% 

Digiturk-Dsmart gibi TV platformlarının alıcılarından 6,9% 

Uydu televizyon alıcımdan 2,8% 

Toplam 100,0% 

 

Araştırmaya katılanlara gelecekte TRT radyolarını dinleme fırsatı olması halinde hangi platfor-

mu kullanarak TRT Radyolarını dinlemeyi tercih edecekleri sorulmuştur. Buna göre katılımcıla-

rın yüzde 36’sı arabada ve şehir trafiğinde TRT’yi dinleyeceğini belirtirken, yüzde 33,7’si ara-

bada ve şehirlerarası yolculuklar esnasında dinleyeceğini belirtmiştir.  

Araştırmaya katılanların yüzde 37,1’i TRT’nin diğer özel radyolar gibi yayın yapabileceğini 

belirmiştir, yüzde 33,9’luk kitle TRT radyolarının özel radyolar ile şu anki çizgisinin arasında 

bir noktada konumlanması gerektiğini belirtmiştir. Yüzde 29’luk bir kitle ise TRT radyolarının 

özel radyolar gibi yayın yapmasının ilgilerini çekmeyeceğini, bu nedenle de buna gerek olmadı-

ğını belirtmiştir.  

Tablo 20.TRT’nin Özel Radyolar Gibi Yayın Yapmalı mı? 

  % 

Evet, TRT Radyoları Özel radyolar gibi yayın yapmalıdır 37,1 

TRT Radyolarının özel radyolar gibi yayın yapması ilgimi çekmez, buna gerek olmadığı-

nı düşünüyorum 
29,0 

TRT radyolarını özel radyolar ile şu anki çizgisinin arasında bir yerde olmalı 33,9 

Toplam 100,0 

 

4.5.2. İstatistiksel Analizler 

Araştırmaya katılan üniversite öğrencilerinin dinledikleri TRT radyoları ile cinsiyetleri arasında 

ilişki olup olmadığının test edilmesinde kikare bağımsızlık analizinden faydalanılmıştır. Yapılan 

analiz sonucunda katılımcıların dinledikleri TRT radyolarının cinsiyetleriyle ilişkili olduğu gö-

rülmüştür (p=0,005 < 0,05). Buna göre TRT FM daha çok kadınlar tarafından dinlenirken, TRT 

Kent Radyo İstanbul daha çok erkekler tarafından dinlenmektedir.  

Katılımcıların TRT radyolarının işlevlerine ilişkin görüşlerinin cinsiyetleriyle ilişkili olup olma-

dığının belirlenmesi için kikare analizinden faydalanılmıştır. Yapılan analiz sonucunda katılım-

cıların TRT radyolarının işlevlerine ilişkin görüşlerinin cinsiyetleriyle ilişkili olmadığı görül-

müştür (p=0,710 > 0,05). 

Araştırmaya katılan üniversite öğrencilerinin TRT için elektrik faturalarından alınan TRT payı-

na ilişkin görüşlerinin cinsiyetleriyle ilişkili olup olmadığının belirlenmesi için kikare analizin-

den faydalanılmıştır. Yapılan analiz sonucunda katılımcıların TRT için elektrik faturalarından 
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alınan TRT payına ilişkin görüşlerinin cinsiyetleriyle ilişkili olmadığı görülmüştür (p=0,273 > 

0,05). 

Katılımcıların TRT’nin özelleştirilmesine ilişkin görüşlerinin cinsiyetleriyle ilişkili olup olma-

dığının belirlenmesi için kikare analizinden faydalanılmıştır. Yapılan analiz sonucunda katılım-

cıların TRT’nin özelleştirilmesine ilişkin görüşlerinin cinsiyetleriyle ilişkili olmadığı her iki 

cinsiyete ait dinleyicilerin görüşlerinin aynı olduğu görülmüştür (p=0,309 > 0,05). 

Tablo 21. TRT’nin Özelleştirilmesi ile Konusu İlgili Cinsiyet Ki-Kare Analizi 

  Erkek Kadın 

Kesinlikle özelleştirilmeli          160 40 

Kesinlikle özelleştirilmemeli 180 60 

Bu konuda fikrim yok, özelleştirilse de olur özelleştirilmese de 80 100 

Özelleştirmek yerine yeniden yapılanarak ana akım medya ile rekabet eden bir 

işletme yapısına dönüştürülmeli 

360 200 

Hiçbir şey yapılmasına gerek yok şu anki işletme ve içerik politikası çok başa-

rılı 

60 0 

İşletme yapısı küçültülerek kısmi olarak özelleştirilmeli 0 0 

Ki-Kare = 4,794 p=0,309 

 

Katılımcıların TRT’ye ilişkin görüşlerinin cinsiyetleriyle ilişkili olup olmadığının belirlenmesi 

için kikare analizinden faydalanılmıştır. Yapılan analiz sonucunda katılımcıların TRT’ye ilişkin 

görüşlerinin cinsiyetleriyle ilişkili olmadığı görülmüştür (p=0,473> 0,05). Araştırmaya katılan-

ların TRT’nin hitap ettiği kitleye yönelik görüşlerinin cinsiyetleriyle cinsiyetleriyle ilişkili ol-

madığı görülmüştür (p=0,195 > 0,05). 

SONUÇ ve ÖNERİLER 

1964 yılında yayıncılık hayatına başlayan TRT, başlangıçta özerk, sonrasında tarafsız olarak 

kamu yayıncılığı görevi üstlenmesi amacıyla kurulmuştur. 1964-1972 arasındaki özerk dönem-

de iktidardaki hükümetlerin TRT’yi etki altına alma tehlikesi nedeniyle anayasa değişikliği ile 

tarafsızlık ilkesine göre yayın yapmayı benimsemiştir. Ancak TRT’nin tarafsızlık ilkesi her 

zaman tartışma konusu olmuştur. Belli dönemlerde TRT tarafsız ve kamu yayıncılığı ilkelerin-

den ziyade devlet yayıncılığını yapacak kadar hükümetlerin etkisi altında kalmıştır.  

Yayıncılıktaki kanuni ve fiili TRT tekeli, 1990 yılında fiili ve korsan olarak kırılmış, sonrasında 

anayasal düzenleme ile 1994 yılında kanunen kaldırılmıştır. Bu dönemden sonra tecimsel ya-

yıncılık yapan ticari kanallar ile rekabete girmek zorunda kalmıştır. Ancak TRT’nin tecimsel 

kanallarla rekabete girişmesi, TRT’nin finansmanı konusunda bitmeyen tartışmaları da berabe-

rinde getirmiştir. Günümüzde TRT’nin finansmanı için özellikle elektrik faturalarından TRT 

payı adı altında kesilen tutarlara rağmen kamu hizmeti yayıncılığından çok özellikle haber ku-
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şaklarında hükümetin yayın organı olarak görülmesi, halen daha en çok tartışılan konuların ba-

şında gelmektedir. 

Bu çalışmada İstanbul örnekleminde üniversite öğrencilerinin TRT radyolarını dinleme tercihle-

ri araştırılmıştır. Çoğunluğu erkek ve 22 yaş üzerinde olan 1240 üniversite öğrencisi ile gerçek-

leştirilen çalışma sonucunda katılımcıların çoğunluğunun her gün radyo dinlemediği, dinleyen-

lerin de haftada bir iki kez radyo dinledikleri görülmüştür. Katılımcılara çoklu yanıt verebilme 

serbestisi sağlanarak sorulan en çok dinledikleri TRT radyolarının neler olduğu sorusuna verilen 

yanıtların yarısının “hiçbir TRT radyosunu dinlememesi”, TRT radyolarının özellikle gençler 

arasındaki tercih edilebilirliği konusunda bir fikir vermektedir. Buna karşılık gençlerin en çok 

dinlediği radyolar ise Powerturk, Joyturk ve Slowtürk adlı radyolarıdır. Yapılan t testleri sonu-

cunda TRT radyoları arasında TRT FM’in daha çok kadınlar tarafından, TRT Kent Radyo İs-

tanbul’un ise  daha çok erkekler tarafından dinlendiği tespit edilmiştir. 

Araştırmaya katılanların büyük bir bölümü TRT’nin sosyal medya hesaplarını takip etmediğini 

belirtmiştir. Ayrıca neredeyse tamamı ise TRT’nin kurumsal internet sitesinin altında yer alan 

radyo bölümünü ziyaret etmeyen, TRT’nin mobil uygulamasını cep telefonuna indirmeyen ve 

TRT’yi internetten dinlemeyenlerden oluşmaktadır. Bu da TRT radyolarının özellikle dijital 

yayıncılıkta gençler arasındaki tercih edilebilirliği konusunda olumsuz durumun olasılığı konu-

sunu tartışmaya açmaktadır. 

Katılımcılara göre TRT’nin temel işlevi bilgilendirme ve eğitim vermedir. Bu işlevini yerine 

getirirken TRT radyolarının en başarılı olduğu konu ticari kaygılardan bağımsız duruşu, en ba-

şarısız olduğu konu ise eğlenceli içerik üretimidir.  

TRT hakkındaki en büyük tartışmalardan biri olan elektrik faturalarından alınan TRT payı ko-

nusunda araştırmaya katılan üniversite öğrencilerinin yaklaşık yüzde 75’i “TRT’nin kendi gelir-

lerini kendisi kazanması” gerektiğini, elektrik faturasından TRT’ye para ödemek zorunda olma-

dığını ve bunu istemediğini belirtmiştir. Buna karşılık gençler TRT’nin özelleştirilmesine karşı 

çıkmaktadır. 

Araştırmada elde edilen bulgulara göre üniversite öğrencileri genel olarak TRT radyolarını ilgi 

çekici olmayan, demode ve başarısız olarak görmektedir. Bu nedenle de kendisine hitap etmedi-

ğini, daha çok orta yaş ve üzerine hitap ettiğini belirtmişlerdir. Bu durum yani kamu yayıncısı 

olarak TRT radyolarının gençlere ulaşamaması kurumun geleceğini sorgu altına alırken, kamu 

yayıncılığının gençler üzerinde ki etkisini de tartışmaya açmaktadır. Bu nedenle TRT ile ilgili 

hem radyoları hem de televizyon kanallarına yönelik bir reformasyon çalışmasının yapılması 

kaçınılmaz hale gelmektedir. 
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