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1. HABER NEDİR?

1

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1.

Haber Nedir?

1.2.

Medya İle Haber İişkisi

1.3.

Haber İle Hedef Kitle İlişkisi

1.4.

Haberin Üretim Öğeleri

1.5.

Haber Ve Dolayımlama
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Dolayımlama neye göre gerçekleşir?
2) Haber kavramsal olarak neyi ifade eder?
3) Haber ile medya ilişkisi nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
elde
edileceği
geliştirileceği

nasıl
veya

.
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Anahtar Kavramlar
Haber
Hedef Kitle
Medya
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1.1.HABER NEDİR?
Haber, insanoğlunun yakın ve uzak çevresiyle iletişiminde ilgisini çeken olayları
öğrendiği bir olgudur, bir yazı biçimidir, bir ifade şeklidir. Bu bağlamda haberin, bir iletişim
olgusu olarak açıklanması gereği bulunmaktadır.
Haber, Arapça kökenli bir sözcüktür. Haberin öztürkçe karşılığı “salık”, “duyuk” gibi
sözcükler önerilmiş ancak toplum tarafından benimsenememiştir.
Haber, kişileri bilgilendiren, haberdar eden, eğiten, eğlendiren, sevindiren ya da üzen
bilgilerdir. Haber, insanların genelini ilgilendiren, belirli bir zamanda olan, bir fikri, olayı ya da
sorunu aktaran yazıdır. Başka bir tanımlamayla haber; belli bir zamanda ve yerde gelişen
olayları, merakı giderecek düzeyde ayrıntılı ve anlaşılır bir dille aktaran yazılardır.
Haber; bir olayla ilgili olarak zamanında verilen, toplumda çok sayıda kişiyi ilgilendiren
ve etkileyen, anlaşılır bir dille anlatılan yazıdır. Habere konu olacak olayın; yeni, yakınlık,
heyecan vericilik, alışılmadık, beklenmedik, hayret verici, çok önemli, ciddi ve ilginç
unsurlarından bir ya da birkaçına sahip olması gerekir.
Habere yönelik yapılan ilk tanımlamalarda; “varolan her şey haberdir”, “haber, dün
bilmediğimiz, ama bugün öğrendiğimiz şeylerdir”, “insanların hakkında konuşacakları
şeylerdir”, “okuyucunun okumak, izleyicinin izlemek istediği ve ona ilginç gelen şeylerdir”,
“bir olayın raporudur, özetidir”, “yarının tarihidir” gibi çeşitli öz tanımlamalar bulunmaktadır.
Haber, halk adına görev yapan gazetecinin, soru sorma yetkisini kullanarak aldığı
gerçek cevapları, araştırıp soruşturduktan sonra topluma aktarmasıdır. Haber, aslında gazete
endüstrisinin imal ettiği ve tüketicisine pazarladığı bir üründür. Haberi diğer endüstri
ürünlerinden farklı kılan en önemli özelliği, en önde gelen üretim amacının kâr olmamasıdır.
Çünkü haber, öncelikle toplumsal sorumluluk kaygısıyla üretilen bir üründür. Haberin işlevleri
arasında, hedef kitleyi bilgilendirmek, eğlendirmek ve eğitmek vardır ancak tüm bu işlevlerin
toplumsal sorumluluk şemsiyesi altında yapılması gerekir. Ne zaman ki habercilikte kâr etmek
ilk amaç olursa, o zaman iletilen bilgilerin doğruluğundan da şüphe duyulur. Çünkü böylesi bir
durumda, “Ticari amaç için her yol mubahtır” düşüncesi hakim olmuş demektir. Bu amaç için,
illa yalan ya da yanlış haber yapmak gerekmez, varolan bir olayı bazı kaygılardan dolayı
görmezden gelmek, toplumsal sorumluluğa ihanettir. Özellikle 80’li yıllardan sonra, Türk basınında meydana gelen köklü değişikliklerle, gazeteci-patron yerini iş adamı-patron almıştır.
Hayatı boyunca kâr etme geleneğinden gelmiş bir iş adamının, haber üretimi sürecinde de kâr
etme dışında bir anlayışa hizmet etmesi beklenemez. Tiraj uğruna promosyon olarak tabak,
çanak vermek, gazetecilik etiğiyle bağdaşmayan görsellerle haberi sunmak işte bu zihniyetin
sonucudur. Entelektüel seviyesi yüksek olmayan toplumumuzun da kendisini yormadan, büyük
fotoğraflar ve puntolarla süslenmiş haberlerle oyalanmak kolayına gidiyor. İşte magazinleşmiş
günümüz gazeteciliğin ilkeleri bu şekilde ortaya çıkıyor: Gazete tirajı yüksek, patron memnun,
tembel okur memnun.
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İnsanoğlu çevresinde ne olup bittiğini bilme, haber alma isteği, arzusu üzerinde pek çok
kimse kafa yormuştur. İlk yapılan haber tanımlamaları arasında “olan her şey haberdir”, “dün
bilmediğimiz haberdir”, “insanların üzerinde konuştukları haberdir”, “haber, okuyucuların
öğrenmek istedikleridir” şeklinde tanımlar yer almıştır. Bu tanımlamaların hepsi insanların
bilme, öğrenme istediklerini değerlendirmek için yapıldığı açıktır. Amaçları ise, haberi
tanımlama için bir yol bulmaktır. Haberin ne olduğuna ilişkin en yaygın anlatı ise; haber, gerçek
dünyada bir yerlerde meydana gelen olaylar, kişiler ya da şeyler hakkındaki en son, en yeni ve
ilgi çekici enformasyondur.
Bütün çabalara karşın haber tanımı üzerinde bir görüş birliği olduğunu söylemek güçtür.
Hala evrensel olarak kullanılabilecek bir haber tanımı yoktur. Haberi tanımlamak izlemekten
daha güçtür ve bu bir gerçektir.
Haber, toplumun bilgi ve ilgisini geliştirecek, dönüştürecek, gerçekliğin, kurgusal
olarak yayımlanacak medya organizasyonunun yapısına, teknolojisine ve ideolojisine göre
yeniden kurgulanmasıdır. Haber, içinde barındırdığı çok katmanlı yapısı nedeniyle formel
olarak düzenlenişi, tanımlanmasından ve kavramsallaştırılmasından daha kolay bir iletişimsel
yapılanmadır.
Medyanın tarihçesi içinde haber organizasyonlarının kurumları incelendiğinde görülür
ki, haber günlük yaşamın içinde yaşamı değiştiren, dönüştüren sürecin yapıtaşıdır.
İletişim süreci içinde haberin iki aşamalı yapısı da, çok katmanlılığı ortaya koymaktadır.
Haber toplama, kurgulama, dağıtma ve alımlama ile ortaya çıkan etki-tepki aşamaları mikro
düzeyde haberi, makro düzeyde ise gazeteciliği tartışmalı kılar.
Medya kurumları habersiz var olamaz. Haber, medya organizasyonlarının kalite ve
prestijlerinin yanı sıra, güvenilirliklerinin de garantisidir. Bu nedenle haber, medyada merkezi
bir pozisyona sahiptir.
Haberin, kavram olarak incelenmesi konusunda çalışan sosyal bilimciler, üretim
aşaması ile, kaynak kullanımını araştıranlar ve tüketim aşamasında etkilerini inceleyenler
olarak üç bölüme ayrılır. Bir de haberin bir yazın türü ve bir söylem olarak ele alarak, habere
içerik analizi uygulayarak, haberi disiplinlerarası bir araştırma alanı haline getiren kuramcılar
vardır. Bu kuramcıların her biri çalıştıkları bölüme göre, haberin tanımlamasını yapma
eğilimindedirler.
Haber kavramının açıklanmasında, Walter Lippmann (1922) haberin toplanması
süreciyle ilgilenmiş ve "bir olayın tarafsız biçimde anlamlandırılması" olarak haberi
tanımlamıştır. Haber konusunda ilk dönem kuramcılarından ikincisi olan Robert Park (1940)
haberin malumatın bir türü olarak sınıflamış, haberle bilgi alışverişi ve bilme arasındaki ilişkiyi
göstermeye çalışmıştır.
Haberin tanımındaki "beklenmedik olaylar" kavramını inceleyen Park'a göre, haberler
bütünüyle beklenmedik değildir. Geçmişte olduğu gibi şimdi de beklenen olaylar haberi
oluşturur.
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Kazalara, olaylara toplum hazırdır, aşinadır. Sadece olayların içeriğindeki bir umut ve
bir korku onları haber yapar.
İlk gazetecilik kitaplarından biri olan Tennesse Üniversitesi'nden Stanlay Johnson ve
Julian Harriss'in 1942de hazırladıkları "The Complete Reporter" da yazarlar, zamanın
gazetecilik anlayışı ile haber tanımlarını şöyle sıralıyorlar:
•

Haber, okuyucunun ilgileneceği olaydır.

•

Haber, gazeteye basıldığında okuyucuya yararlı olacağı düşünülen olaydır.

•

Haber, okuyucunun bilmek istediğidir.

•

Haber, insanların hakkında konuşacakları şeylerdir.

•
Haber, yakın zamanda olan, keşifler, görüşler ve okuyucuların etkilenecekleri ya
da ilgilenecekleri konulardır.
Johnson ve Harriss bu tanımlamalarla haber ile okuyucu (tüketici) arasındaki bağa
dikkat çekerek, okuyucu yararına bir gazetecilik ürünü olarak haberi tanımlamışlardır. (Henüz
o yıllarda, medya endüstrisinin yararı için okuyucuların bilinçleri, algılan ve zamanları
reklamcılara kiralanmıyordu).
Galtung ve Rudge (1965) ise 1.James dönemi (1616) İngiltere’sinde haberin "yeni"nin
çoğulu olarak (news) kullanılmaya başlandığından bu yana, anlamında barındırdığı "yeniliğe
karşı çıkarak, habere "eskilerin güncelleştirilmiş hali" tanımı getirmişlerdir.
Warren Breed (1956) haberin tanımlayıcı özelliklerini şöyle sıralamıştır: Satılabilir,
yapay, basit, tarafsız, eylem merkezli, ilginç, kurgulanmış.
Hall (1973) da, Park'ın Galtung ve Rudge'un görüşlerini destekler bir şekilde haberlerin
dünya hakkında yeni bir bilgi yada görüntü sunmadıklarını, sadece "dünya bildiğiniz gibi"
mesaj mı vererek, kitleleri rahatlattığını söylemektedir.
Haberi üretim aşaması içinde değerlendiren James Watson, "Haber bir ileti formudur ve
toplumla anahtar bağlantılar kurmamızı sağlar. Bugünün gerçeğini açıklayan söylemi ile olanı
aktarmaktan çok gerçeği, kendi formu içinde yeniden kurar. Bu arada da kaçınılmaz olarak,
olanı yeniden kurarak aktarır" diyerek, eleştirel bir bakışla haberi ele almaktadır.
Üretim sürecinde haberin gerçeklik boyutuna müdahaleleri, Umur Talu da eleştirel bir
anlatımla şöyle dile getiriyor: "Teorikleşmiş haliyle, medya dünyasında eşik bekçiliği denilen
süzme-eleme işleme dizisi ham bilgiyi alıp, yoğurup mamul ürün haline getirir ya da öldürür.
Habere o haliyle (olan - biten) denilebilir mi artık? Haber bir yeniden yapımdır, mamuldür, inşa
edilendir, siyasi temsildir, montajdır, bir sunuştur. En kötü ihtimalde bir manipülasyon en iyi
ihtimalle bir röprodüksiyondur. Diyebilirim ki, gerçeğin dublörüdür. İmitasyon - gerçektir de
diyebiliriz."
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Görüldüğü gibi haber tanımları temel olarak iki ayrı grup tarafından yapılmıştır. Birinci
grup düşünürler, haberi üretim sürecini ele alarak tanımlarken, ikinci grup ise haber bilgiden
enformasyona dönüşümünü tamamladıktan sonra, tüketici üzerindeki etkilerini dikkate alarak
tanımlama çabasına girişmiştir.
Gerçeklik, haberin olmazsa olmazıdır. Yani, uydurulmuş, abartılmış veya çarpıtılmış
şeyler kesinlikle haber değildir. Uydurulmuş, abartılmış, çarpıtılmış olaylar, insanları sarsıp
heyecandan heyecana sürükleyebilme kapasitesine sahip olsa da haber kabul edilemez.
İstanbul’u uzaylıların istila ettiği, Bir Almanın ayaklarını ıslatmadan Manş Denizi’ni geçtiğini
yazabilmek, son derece heyecan verici bir gazetecilik başarısıdır. Ama gerçek olması şartıyla.
Yoksa herkes masa başında oturup hayal gücünü kullanarak bunlara benzer yüzlerce haber
yazabilir. Ama bunlar işte gazetecilikte kesinlikle olmaması gereken yalan, yanlış ya da
uydurma haber denilen haberlerdir.
Haber, profesyonel ileti tasarımıdır. Sosyal gerçekliğin yeniden yapılandırılmasıdır.
Haber, toplumun bilgi ve ilgisini geliştirecek, dönüştürecek gerçekliğin yeniden
kurgulanmasıdır.
Haber, bir kitle iletişim aracı ürünüdür. Belli bir biçimi vardır. Haberin biçimi,
sunulduğu kitle iletişim aracının yapısına göre değişir. Buna göre, aynı içeriğe sahip bir haber,
her kitle iletişim aracında farklı bir formatta sunulur.
Haber, medya organizasyonunun kalite ve prestijlerinin yanı sıra, güvenilirliklerinin de
garantisidir. Bu nedenle haber, medyada merkezi bir pozisyona sahiptir.
Haberle mediation denilen sisteme geçiş gerçekleşir.
Mediation: Medya Dili: Dolayımlama: İçeriğin medyaya ve tüketiciye uygun hale
getirilmesi. Yeniden yapılandırılma.
Dolayımlama (Mediation) neye göre gerçekleşir?
•

Medya organizasyonunun yayın kimliğine,

•

Medya organizasyonunun yayın politikasına,

•
internet vs),
•

Kullanılan teknolojiyle gelen dağıtım ortamına (gazete, dergi, televizyon, radyo,

Hedef kitleye.

Bilgi (knowledge) haberin hammaddesidir. Haber formatına girerek enformasyona
(information) dönüşür. Bilginin enformasyona dönüşmesi, mediationun sonucudur. Bilgi,
dolayımlamaya uğrayarak enformasyona dönüşür.
Haberi ürün olarak ele alırsak, bu ürün öncelikle bir metindir. Metin dediğimizde akla
yazısal metin gelmektedir. Ancak haber, televizyonda görsellikle beraber görsel metin halinde
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sunulur. Görsellik yazınsal anlamda ise, fotoğrafla oluşur. Yani gazetelerde görsellik haber
fotoğraflarıyla sağlanır.
En önemli haberler gazetelerin birinci sayfalarında yer alır. Farklı konulu haberler için
örneğin dış haberler, ekonomi, sanat, spor gibi özel sayfalar/bölümler gazetelerde bulunur.

1.1 Haber ve Dolayımlama (Medyaya Uygun Hale Getirme)
1970'lerin Kitle Haberleşme Araçları, 1980'lerde Kitle İletişim Araçlan'na ,1990'larda
ise "Medya"ya dönüştüğünden bu yana, dolayımlama (mediation) kavramı da "medya"
kelimesinin içeriğinde gizil olarak yer alıyor. Dolayımlama, medya içeriğini oluşturan
metinlerle, tüketici(izleyici, okuyucu, dinleyici) arasındaki bağı kuran dizisidir. Dolayımlama
ile içerik, medyaya ve tüketicisine uygun hale getirilir.
Medya içeriğini oluşturan türlerden biri olan haber, dolayımlama ile Talu'nun sözünü
ettiği dönüşümü yaşar. Dolayımlama haberde iki kez gerçekleştirilir.
Birinci Aşamada Dolayımlama; haberin içinde barındırdığı bilgi enformasyona, olay
öyküye, kaynak aktöre, ilgi eğlenceye çevrilerek yapılır.
İkinci Aşamadaki Dolayımlama; dağıtımı yapacak medya organizasyonunun yapısına,
teknoloji kullanımına, yayın kimliği ve yayın politikasına göre gerçekleştirilir.
Ünlü Arjantinli şair, yazar, Jorge Luis Borges, Pierre Menard'da "Oluş, olay
mükemmeldir. Çevirmeyin ve dolayımlamayın" der. Ancak haber yazımında her olay, her
konuşma, görüş, diyalog, çevrimden/dolayımlamadan geçirilir. Bu medyaya uygun hale
getirilme süreci ile yeni bir dil, medya dili yaratılır.
Haber dili de bu çerçevede önce bir teknik yapıdır. Enformasyonun haber yazım tekniği
içine alınıp işlenmesi ile haber kapalı bir yapıttır.
Üzerinde yazanın imzası bulunsa da kişisel üslup söz konusu değildir. Haberin anonim
ve global kabul görmüş üslubu metne hakimdir.
Dolayımlama; haberin kavramsal olarak karmaşıklaşmasının ve tanımlama
güçlüklerinin ard yöresidir. Dağıtım yapılacak medya organizasyonunun doğasına teknolojisine
uygun hale getirilen haber metni böylece tüketiciye, tüketim anında (yapıyı çözme açısından)
kolaylık sağlar. Aynı zamanda bir metin olarak anlam katmanlarının artmasına, alımlayana göre
okumanın çeşitlenmesine neden olur.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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Bölüm Soruları
Aşağıdaki ifadeleri Doğru / Yanlış şeklinde değerlendiriniz.

1- Dolayımlama;
haberin
kavramsal
olarak
karmaşıklaşmasının ve tanımlama güçlüklerinin ard
yöresidir.
2- Haberle mediation denilen sisteme geçiş gerçekleşir.
3- Haber, insanların hakkında konuşacakları şeyler
değildir.
4- Haber, medyada merkezi bir pozisyona sahip değildir.
5- En önemli haberler gazetelerin birinci sayfalarında
yer alır.

Doğru

Yanlış

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

CEVAP ANAHTARI:
1)D 2)D 3)Y 4)Y 5) D
1-Haberi “bir olayın tarafsız biçimde anlamlandırılması” olarak tanımlayan
düşünür kimdir?
A-Marx
B-Hegel
C-Lipmann
D-Eco
E-Park

2-Haberin tanımında “beklenmedik olaylar” kavramını inceleyen düşünür
kimdir?
A-Eco
B-Hegel
C-Lippman
D-Park
E-Spencer
3-Mikro düzeyde haberin tartışıldığı alanlar aşağıdakilerden hangisi değildir?
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A-Haber Atlatma
B-Haber Toplama
C-Haber Kurgulama
D-Haberi Dağıtma
E-Haberi Alımlama

4- Aşağıdakilerden hangisi haber tanımıdır?
A) Olan her şey haberdir.
B) Profesyonel ileti tasarımıdır.
C) Sosyal gerçekliğin yeniden yapılandırılmasıdır.
D) Toplumun bilgi ve ilgisini geliştirecek, dönüştürecek gerçekliğin yeniden
kurgulanmasıdır.
E) Hepsi

5-Mediation neye göre gerçekleşmez?
A) Medya organizasyonunun yayın kimliğine.
B) Medya organizasyonunun yayın politikasına.
C) Kullanılan teknolojiyle gelen dağıtım ortamına (gazete, dergi, televizyon, radyo,
internet vs).
D) Hedef Kitleye
E) Statüye Göre
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Kazanım
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Anahtar Kavramlar
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2. UYDULAR VE YAYINCILIK
Uydu’ kelimesinin sözlük anlamı; bir temel gezegenin çevresinde dönen ve bu
gezegenle aynı kanunlara uyarak, gezegenin güneş çevresinde çekim etkisiyle yaptığı
donanımdan ona eşlik eden küçük gezegendir.
İnsan yapısı olan uydular ise; askeri, meteorolojik ve haberleşme amacıyla genellikle
çok katlı bir füze yardımıyla uzaya fırlatılmaktadır. Uydu ömrü boyunca dolanımını bu
yörüngede sürdürmektedir. Uzayda her şeyin mutlaka bir yörüngeye ihtiyacı vardır. Bu
yörüngelerin niteliği de uydunun yapacağı işe göre değişmektedir.
Uyduya sürekli izleyebileceği bir yol, bir yörünge bulabilmek ve dünyaya düşmemesi
için de saniyede 8 kilometre gibi bir hızla ona yol aldırabilmek oldukça zor bir dizi karmaşık
işlemi gerektirmektedir. En uygun yörüngenin dünyanın kaç kilometre uzağından geçeni
olduğu sorusunun cevabını, bir uzay bilimci değil, radyo mühendisi, bilim kurgu yazarı Arthur
Clarke bulmuştur.
İngiliz radyo mühendisi Arthur Clarke, tarihler 1945 yılını gösterdiğinde, “Uzay
İstasyazarı ve fütürist onu Radyo Uygulamaları” başlığıyla yazdığı makalesinde iletişim
uyduları için yörüngenin uzaklığına değinmiştir. Clarke, 1945 yılında dünyadan 35 bin 786
kilometre uzaklıkta bir yörüngede uyduların saniyede 3 kilometre hızla hareket edebilmelerinin
yeterli olabileceğini, böylece bir tam turunu, dünyanın dönüş hızına eşit bir sürede (24 saat)
tamamlayacağını hesaplamıştır. Clarke, bu yörüngedeki bir uydunun iletişimde bir aktarma
merkezi gibi kullanılabileceğini söylemiştir.
Günümüzde bu yörüngeye de ‘Clarke Yörüngesi’ adı verilmiştir. Clarke Yörüngesi’ne
yerleştirilen bir uydu dünya ile aynı anda döndüğünden, yeri dünyaya göre devamlı sabit
kalmaktadır. Bu yörüngedeki uydular havada asılı gibi göründüğünden, yeryüzünde yüksek
dağların engel olduğu haberleşme işini rahatlıkla yerine getirebilmektedir.
İletişim uydusunun fırlatıldığı yörüngede, yerine getirmesi gereken işlevleri vardır:
•

Öncelikle bulunduğu Clarke Yörüngesi’nde hep aynı yerde durabilmelidir.

•
Yollanan sinyalleri alabilmesi için, bir yüzünü sürekli dünyaya dönük
tutabilmelidir.
•
Ayrıca çalışması için gerekli elektrik enerjisini üretip, depolayabilmelidir. İç
ısısını düzenli tutabilmelidir.Güneşe bakan yüzü 150 santigrat derece sıcakta iken, diğer yüzü
–200 santigrat derecelik dondurucu soğukla karşı karşıyadır. Uydular havasız ortamda
çalışabilmeli ve tüm bu işlevlerini 10 yıl süre ile, aksatmadan yerine getirilebilmelidir.
•
Uydunun kendisinden istenen görevleri yerine getirebilmesi için gerekli
enerjisini güneşten alması gerekir.
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•
İletişim uydularında alıcı-verici sistemlere transponder adı verilmektedir.
Transponderin bant genişliğine göre kaç televizyon yayını alabileceği saptanabilir. Bir
televizyon yayını 15 MHz ile 36 MHz arasında değişen genişlikte bant gerektirebilir.
Transponderler aldıkları sinyali hiç değiştirmeden yayın alanına göndermektedir.
Bir uydu projesinin gerçekleştirilmesi 5 yıl almaktadır. O nedenle ister teknolojik olsun,
ister kaplama alanı nedeniyle politik olsun, son gelişmeleri bu projeye yansıtmak mümkün
olmamaktadır. Uydu projesi fırlatma aşamasına geldiğinde beş yıl öncesinin teknolojisi
kullanıldığından, o günün teknolojik gelişmelerini ancak daha sonraki kuşak uydularına
yansıtmak mümkün olmaktadır.
1965’de yörüngeye başarı ile oturtulan INTELSAT 1, diğer adıyla EARLY BIRD
dünyanın ilk ticari geostasyoner yer istasyonu diye tanımlanan iletişim uydusudur.
İlk yayın uydusu ABD’nin Florida Eyaleti’nden 30 Mayıs 1974 tarihinde 36 bin
kilometre uzaklıktaki duruk (statik) yörüngesine oturtulmuştur. ATS-6 adlı bu ilk yayın
uydusunun 9 metre uzunluğundaki anteni sayesinde 5000 televizyon alıcısı bulunan kızıldereli
köylerine eğitim ve sağlık amaçlı halk eğitim ve mesleki bilgi yayınları yapılmıştır.

2.1. Uydularımız
2.1.1. Türksat 1A
Uzaya gönderilmesi üç kez ertelenen Türksat 1A, Güney Amerika’daki Fransız
Guyanası’nda bulunan Kourou Üssü’nden Ariane füzesiyle 24 Ocak 1994 günü fırlatıldı.
Ancak, Ariane -4 füzesinin üçüncü katındaki arıza nedeniyle fırlarıldıktan 12 dakika 12 saniye
sonra okyanus sularına gömülüyor. uydunun masrafları sigorta aracılığıyla karşılanıyor.
O sırada üretilmekte olan ikinci uydunun bitirilmesi hızlandırılıyor ve TURKSAT 1B
uydusu 42 derece doğu konumunda 10 Ekim 1994 tarihinde hizmete giriyor. Ağustos 1996′da
Türksat 1C uydusu ile yer (31.3 Doğu) değiştiriyor. Türkiye'nin ilk uydusu olan TÜRKSAT
1B, 1994 - 2006 yılları arasında başarıyla hizmet vermiştir.
TURKSAT1B uydusunun tesliminin hemen ardından sözleşmenin sigorta maddelerine
uygun olarak Aerospatiale bize yeni bir uydu üretmeye başladı. TÜRKSAT1C uydusu 10
Temmuz 1996 yılında fırlatılıp 31.3 doğu konumuna yerleştiriliyor, yörünge testleri yapılıyor.
Sonra Türksat 1C ile 1B (17 gün sürüyor) yer değiştirip 1C uydusu 42 derece, 1B ise 31.3 doğu
yörüngesinde hizmet vermeye başlıyorlar.

2.1.2. Türksat 2A
Türksat 2A uydusu, 10 Ocak 2001 tarihinde yörüngesine yerleştirilmek üzere Ariane 4
roketiyle fırlatılmıştır. 2001 yılı Şubat ayı itibariyle başlatılan hizmetler, başarıyla
sürdürülmektedir.
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Geniş bir kapsama alanı içerisinde 50 dBW'ın üzerinde EIRP (uydunun yere iniş gücü)
ile 42 derece Doğu boylamındaki Türksat 1C ile aynı pozisyonda hizmet veren Türksat 2A
uydusu, teknik performansı ile, Avrupa ve Orta Asya'da Türk toplumunun yaşadığı çok geniş
bir bölgeye kaliteli bir hizmet sunabilmektedir.
Türksat 2A'daki iki transponder (uydu alıcısı) Silahlı Kuvvetler tarafından kullanıldığı
için stratejik bir öneme de sahip. Bu özelliğinden dolayı ABD’de uydumuzu Irak işgalinde
bizden kiralamak istemişti.

2.1.3. Turksat 3A
Türksat 3A uydusunun üretimine 10 Şubat 2006 tarihinde Alcatel firması ile yapılan
anlaşma ile başlanmıştır. Fransız Guyanası'nda yer alan Kourou Guyana Uzay Merkezi'nden 13
Haziran 2008 tarihinde 01:05'te Ariane 5 roketiyle uzaya gönderilmiştir. 42.0° Doğu
lokasyonunda hizmet veren Türksat 3A uydusunun üzerinde 120 Wattlık 24 adet Ku-band
transponder bulunuyor.
Diğer uydularımıza kıyasla 1296 Mhzle daha yüksek bir kullanım kapasitesine sahip
olan Türksat 3A uydusu, hem uydu haberleşme hizmetleri hem de Avrupa, Türkiye ve Orta
Asya üzerinden doğrudan TV yayınları için kullanılmaktadır.
International Telecommunication Union (ITU)
1865 yılında International Telegraph Union (ITU) olarak kuruldu. 1932 yılında ismin
açılımı değişerek International Telecommunication Union oldu. Merkezi İsviçre ve ITU’ya şu
an 193 üye ülke bulunmaktadır.
Uyduların yörüngelerine, Türkiye’nin de üyesi olduğu ve atmosferde bulunan 900 kadar
kullanılabilir uydu yörüngesinin kontrolünü elinde bulunduran, International
Telecommunication Union (ITU), karar veriyor.
Şu ana kadar yeni bir uydu siparişi vermediğine göre Türkiye artık uzaya uydu
göndermeyebilir. Bu konuda hala bir belirsizlik var. Yetkililere göre şu üç yoldan biri tercih
edilebilir. 1- Ticari bulmadığı için böyle bir karar verebilir. 2-Türkiye kendi bir uydu yapıp
atabilir.3- Tekrar aynı şirket ile yeni bir uydu kararı verip yeni uydu atabilir.

2.1.4. Göktürk 2
TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (UZAY) ve TUSAŞ iş ortaklığı
tarafından yüksek yerlilik oranıyla üretilen ve 2,5 metre çözünürlüğe sahip GÖKTÜRK-2, 18
Aralık’ta Çin Halk Cumhuriyeti'nin Gansu Eyaleti'ndeki Jiuquan Uzay Fırlatma Merkezi'nden
uzaya fırlatıldı. Fırlatıldıktan 12 dakika sonra 686 kilometre yüksekteki yörüngesine oturan
milli uydu, Türkiye’den ilk görüntüyü Antalya’dan, dünyadan ilk görüntüyü ise Yeni
Zelenda’nın Auckland şehrinden aldı.
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Uzaydaki görevi boyunca Ankara’daki yer istasyonuna başarıyla görüntü aktaran
GÖKTÜRK-2, 70 gün içerisinde dünya etrafında 1000’inci geçişini tamamladı. Bu sürede yer
istasyonlarından 766 kez uydu ile iletişim kuruldu. Dünyanın dört bir yanından alınan test
görüntüleri uzman ekip tarafından değerlendirildi. Uydunun dünya etrafındaki her bir turu,
sağladığı görüntüleme ve haberleşme imkanları bakımından takip edildi.
Halen uydunun Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na devrine yönelik çalışmalar devam
ediyor. Ahlatlıbel’deki yer istasyonundan kontrol edilen uydu ile ilgili TÜBİTAK UZAY
çalışanları Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeline destek oluyor.

2.2. Clarke Yörüngesi
Haberleşme teknolojisindeki en parlak yenilik uydudur. Toplumun gözünde aklanmış
olan uydular, bilgisayarlarla karşılaştırılırsa, halkla ilişkiler açısından daha dostça
benimsenildikleri gibi, genelde mesleklere, ustalıklara ve kişisel özgürlüğe yönelik bir tehdit
olarak görülmüyorlar, Sadece yakın zamanlarda, diğerlerini vurmak için lazer kullanan "katil
uyduların" tartışılması sırasında, kötü ün yaptılar. Birçok açıdan, kamuoyu bu konuda gerçekçi
bir dayanağa sahip; uydular çevreyi kirletmiyor. Güneş enerjisinden yararlanıyor ve yer
çekimiyle yörüngede kalıyorlar. Yüksek teknoloji Nirvana'sının parlak umudunu taşıyarak
simgesel bir rol üstleniyorlar.
Arthur C. Clarke, bilim-kurgu yazarı, dalgıç, fütürist, fizikçi, uyduyla haberleşmenin
ayrıntılarını ilk açıklayan kişidir. Transistör ve mikroçip mucitlerinin tersine, buluşunu, Bell
Telefonları ya da Birleşik Devletler Savunma Bakanlığı araştırma sözleşmeleriyle desteklenen
pahalı laboratuvarlarda gerçekleştirmedi. Nobel Ödülü kazanmadı ya da "Amerika‘nın Bilim
Adamı" ünvanını almadı. Bu ödülleri kazanan çip öncüleri, William Shackley ve İntel'in Robert
Noyce'u gibi, buluşundan servet de yapmadı.
Arthur C. Clarke, bilim adamından çok elektronik devrimin yarattığı girişimcilerden
olanların kalıbına uymuyor. Daha çok emekli bir banka müdürüne benziyor. Saçsız, gözlüklü,
üstünden sarkan gri takımlarla dolaşan biri. Zamanını verimli yazarlık ve sualtı araştırmaları
arasında paylaştırmış. Sri Lanka Üniversitesi Fahri Rektörlüğü gibi onurlu bir görevin sahibi
olarak, teoride emekli sayılır. Arthur C. Clarke'den herkes etkilenmiştir.
Uydularla ilgili otuzbeş yıl önceki en köklü tasarımlarını anlamak için, en son
önerilerinden birini ele alın. Bu görüşünü 1978 Eylül’ünde Cenova'da açıkladı. Uyduların
yapımındaki en büyük engel, inşa masrafları ve fırlatma maliyetleriydi. Bir defalık roket atışı,
günümüzde uydu başına 30 milyon dolardan fazlaya geliyor. Başarısızlığa uğranırsa ikinci bir
şans yok. Roket yenilenemiyor. Başarılı olunsa bile, roket yeniden kullanılamaz. NASA’nın
uzay mekiği programının altında yatan neden, fırlatma aracının yenilenmesiyle yeniden
kullanımını sağlayıp masrafı azaltmaktır. Arthur C. Clarke buna bir seçenek sunmuştur.
Kocaman bir balonun hazırlanıp çok uzun ve sağlam bir kabloyla bağlanarak dünya
yüzeyinden kilometrelerce yukarıda bir yere yerleştirildiğini düşünün. Bu, uyduyu fırlatmak
için bir asansör görevini üstlenebilirdi. Asansör gibi elektrikle çalışacaktı. Clarke, her
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fırlatmanın on sentle gerçekleşebileceğini hesapladı. Bir düğmeye basışta, uydular kablo
üzerinden fırlatılabilecek ve değişik yüksekliklerde durdurulabilecekti.
Sonuçta, gökyüzüne dikey olarak asılmış düzenli aralıklı incilerden oluşan bir
gerdanlığa benzeyeceklerdi. Her inci, karışıklığı önlemek için komşusundan farklı frekansta
çalışan ve radyo, televizyon, telekomünikasyon iletişimini sağlayan bir uydu olacaktı. Bu tasarı,
özellikle, yeryüzünde yetersiz haberleşme ağlarına sahip olan ve ulusal bir uydu sistemine
paraları yetmeyen Üçüncü Dünya ülkelerinin yararınaydı.
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3.1. Dünyada İlk Televizyon
21. yüzyılın vazgeçilmez aletlerinden biri olan televizyonun tarihi, 75 yıl önce, İskoç
mucit John Logie Baird’in keşfiyle başladı. Baird, 21. yüzyılda insanları saatlerce karşısında
oturtabilen televizyonun babası olarak tarihe geçmiştir.
Televizyon üzerindeki ilk çalışmalar John Logie Baird tarafından başlamış ve 1924
yılında görüntüyü oluşturabilen ilk çalışan örneği somut olarak ortaya koyulmuştur. Fakat bu
televizyon tamamen mekanik bir sistemle işlemekteydi. TV’lerin günümüzde kullandığımız
tüplü(CRT) televizyon haline gelmesi Philo Taylor Farnsworth’un temelini attığı çalışmalarla
sağlanmıştır. Bu nedenle televizyonu icad eden kişi olarak her iki isim de anılmaktadır.
John Logie Baird:Keşif merakı çocuk yaşlarda başlayan Baird, özellikle elektrik
konusunda çok yetenekliydi. 12 yaşında, evinin arka bahçesinde bulunan petrolle çalışan
jeneratörden elde edilen elektrikle bütün evi aydınlatmayı başarmıştı. Baird’in evi, o zamanlar
şehirde aydınlatılan tek evdi. Bunun ardından, evin dışında arkadaşlarıyla konuşmasını
mümkün kılacak ilk telefon santralini geliştirdi. İskoçya’da Kraliyet Teknik Koleji’nde elektrik
dersleri alan Baird, Glasgow Üniversitesi’nde elektrik mühendisliği okudu.
Baird, hayalini kurduğu görüntü ve sesi elektronik olarak taşıma fikri üzerinde
çalışmaya başladı. İlk olarak bir çay kutusu üzerine yerleştirdiği ve “Televisor” diye
adlandırdığı, dikiş iğnesi, kesilmiş karton ve bisküvi kutusundan oluşan düzeneği çalıştırmayı
başarır ve bir insan portresi görüntüsünü meydana getirir.
Baird buluşunu, 1884′te Nipkow adlı bir Alman üniversite öğrencisinin çalışmalarına
dayandırarak gerçekleştirdiği bilinmektedir. Paul Nipkow, yaptığı döner diskle ilk
elektromekanik televizyon sisteminin patentini alan kişidir. “Nipkow diski” ya da “döner disk”
diye bilinen bu sistem resim tarayabiliyordu. Ancak, bu sistem, sadece gri tonlu görüntülere,
telefon ya da telgraf hatları aracılığıyla göndermede kullanılabildi.
1907’de Rus bilimadamı Boris Rosing, ilk tüplü alıcıyı üretti. Ancak, bu alıcı durağan
resimleri gösterebiliyordu. 1925’te Baird ise Londra’da, hareketli silüetlerin aktarımını
gerçekleştirdi. Bu buluş genel olarak ilk gerçek televizyon olarak kabul edilir.
25 Haziran 1925′te tarihin ilk televizyon patentini alan Baird’in başarısı kısa sürede
büyük ilgiyle karşılanır ve televisor adını verdiği icadını ilk kez 26 Ocak 1928′de Kraliyet
Enstitüsü’ne tanıtır.
Görüntüyü elektronik olarak aktarma denemeleri de sonuç verir ve bundan bir yıl sonra
ilk görüntü aktarımını gerçekleştirmeyi başarır. Bu sayede 1929′da ilk televizyon istasyonunu
hayata geçirir ve o dönem radyo yayını yapan BBC ile anlaşarak televizyon yayınları yapmaya
başlar.
Günde iki yayın kuşağında hizmet vermeye başlayan BBC televizyonu, ilk kuşakta
haber, ikinci kuşakta ise müzik yayını veriyordu. İlk etapta bölgesel olarak sınırlı bir alanda
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yayın yapan BBC, 1930 yılında Amerika ve İngiltere’de resmen yayına başlar. Londra’da 20
bin kişiye ulaşan büyüklükte yayın yapan John Logie Baird, kariyerinin zirvesine ulaşmış oldu.

14 Haziran 1946′da hayatını kaybeden John Logie Baird, bilinen ilk televizyonun
temellerini atmıştır. Daha sonraları televizyonun elektromanyetik sistemi Philo Taylor
Farnsworth tarafından değiştirilerek günümüzde kullanılan tüplü TV’ler haline gelmesinde
büyük rol oynamıştır.
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Philo Taylor Farnsworth: Farnsworth de genç yaşında elektriğe olan merakıyla eviyle
eyalet dışı arasında ilk televizyon görüşmesini gerçekleştirdi. Daha sonra, Farnsworth “Image
Dissector” isimli pratik bir kamera gözü üzerinde çalışıyordu. Bu dönemde Baird’in icad ettiği
mekanik televizyon, birçok hareketli parça barındırıyordu. Farnsworth tamamen elektronik bir
televizyon hayalini gerçekleştirmek üzere sıkı bir çalışma yürüttü ve Farnsworth’un Image
Dissector kamera tüpü 1927 yılında ilk görüntüsünü aktarmayı başardı.
Fakat televizyon hala aydınlatma için karbon yay lambası kullanılıyor ve mekanik parça
barındırıyordu. Farnsworth 1929 yılında buna da bir çözüm buldu ve hiçbir mekanik parça
barındırmayan televizyonu icad etti. Philo Taylor Farnsworth bu büyük icadının patentini 1930
yılında aldı.
1936 yılının Kasım ayında Farnsworth İngiltere’ye hareket etti ve John Logie Baird’in
şirketiyle bir anlaşma yaptı. Bu sayede BBC televizyon sistemi yenilenerek image dissector
kameraya sahip oldular. Bu kamera oldukça gelişmiş bir yapıya kavuşturuldu ve televizyonlara
elektron çoğaltıcı eklenerek yüksek kontrasta sahip görüntüler elde edildi. Farnsworth 14
yaşında çalışma prensibini çözdüğü image dissector televizyon kamerasını 21 yaşında çalışır
hale getirmiş oldu.
Televizyondaki gerçek hareketli görüntünün sağlanması Farnsworth sayesinde olmuş ve
tüplü ekranların yapılabilmesine büyük katkı sağlamıştır. Bu nedenle günümüzde kullanılan
televizyonun mucidi Philo Taylor Farnsworth olarak da bilinmektedir.
Sözcük olarak “Tele vision”un ilk kez, 1907 yılında Scientific America dergisinde
kullanıldı.

3.2. Televizyon Yayıncılık Sisteminin Türkiye'deki Gelişimi
İstanbul Teknik Üniversitesi Yüksek Frekans Kürsüsü Başkanı Mustafa Santur; 2.
Dünya Savaşının ardından Avrupa gezisine çıkar. Burada: televizyon denen camlı
kutuyu daha yakından tanıma imkanı bulur.
Santur; yurda dönüşünde, İTÜ bünyesinde, televizyon yayını yapılması için,
girişimlerde bulunur. Öğrencisi Dr. Adnan Ataman’ı, televizyon yayınlarını başlatmakla
görevlendirir.
Üniversitenin, Taşkışla binasının çatı katında bulunan üç oda, çekim stüdyosu olarak
tahsis edilir. Verici ve kamera; Philips firması tarafından, bağış olarak verilir. Bir gemi direği;
verici antene dönüştürülür. Ancak, o dönemde, şahıs malı, televizyon alıcısı bulunmamaktadır.
İTÜ’de 4 adet, bu işle uğraşan öğretim üyelerinin evlerinde 3 adet ve Beyoğlu’nda birkaç
mağazada olmak üzere, ülkede, yalnızca 10 televizyon alıcısı bulunuyordu. Böylece: 1 kamera
ve 10 alıcı ile ilk televizyon yayını başlar.
Haziran 1953 tarihinde; ilk yayın yapılır. İlk yayınlar; haftada bir gün olmak üzere,
Cuma günleri; saat: 18.00-18.30 arasına yapılır. İlerleyen haftalarda, yayınlar dahada düzene
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girer. Yine aynı yılın sonlarında; yayınları izlemek isteyenler için, İTÜ’nün Gümüşsuyu’ndaki
konferans salonuna, bir alıcı konur.
İTÜ Televizyonunun ilk kameramanı Dr.Adnan Ataman, ilk sunucusu ise, İTÜ
Radyosunda spikerlik yapan Fatih Pasiner’dir. Ekrana ilk çıkan sanatçılar: Feriha Tunceli,
Nebahat Yedibaş, Cevdet Çağla ve Hüsnü Coşar’dı. İlk televizyon yıldızı ise, 13 yaşındaki
balerin, Gülçin Bayburt’du.
İTÜ Tv; yayında kaldığı 20 yıl boyunca: her türlü programda, ilkleri gerçekleştirdi. Halit
Kıvanç ve Fecri Ebcioğlu’nun isimleri ön plana çıktı.
İlk naklen televizyon yayını; 12 Kasım 1961 tarihinde yapıldı. İnönü Stadyumunda
oynanan ve Türkiye’nin 2-1 kaybettiği, Sovyetler Birliği futbol maçı idi.
TRT Televizyonu, 1968 yılında, Ankara’da yayına başladı. Bunun üzerine, İTÜ
Televizyonunun yayınları sona erdi. 1971 yılında, stüdyo ve cihazlarını TRT ye devreden İTÜ
Tv, 4 Şubat 1972 tarihinde seyircilerine veda etti ve kapandı.

3.3 Teknik Düzenlemeler
3.3.1.
Yayıncılığı

İstanbul

Teknik

Üniversitesi

Bünyesindeki

Televizyon

Türkiye'de ilk televizyon çalışmaları, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) bünyesinde
Yüksek Frekans Tekniği Bilim Dalı öğrencilerine uygulamalı eğitim vermek amacıyla
başlamıştır. Teknolojik düzeydeki bu girişim ile, ögrencilerin çalışmalar yapabileceği bir
elektronik laboratuvar oluşturarak, ilk adımda düzenli yayına geçme düşüncesi olmadan, sadece
sistemin kurulması hedeflenmiştir.
İstanbul Teknik Üniversİtesi Elektrik Fakültesi Yüksek Frekans Tekniği Bilim Dalı
Başkanı Prof. Dr. Mustafa Santur'un 1949-1950 yıllarında başlattıgı söz konusu çalışmanın
yıllar sonra İTU ile PTT'nin işbîrliğiyle düzenli yapılacak yayınların başlamasnda büyük rol
oynayacağı görülecektir.
Santur, yabancı ülkelerden aygıtlar almak üzere çeşitli şirketlerle ilişki kurarak bir
araştırma yapmış, ilk olarak Hollanda'daki Philips Şirketi ile bir anlaşmaya varılmıştır. Yaklaşık
65 bin lira değerindeki televizyon aygıtları, 1951 yılındaki bir ihale sonucu satın alınmıştır.
(Rigel, 1991: 142)

3.3.2. İTÜ Televizyonu'nun Teknik Düzeni
Türkiye'nin bu ilk televizyon aygıtları, Şubat 1952 tarihinde İstanbul'a gelmiştir. Bu
aygıtlar, iconoscope kamera, bir televizyonda film gösterme aygıtı ile ses ve reji için iki
vericiden oluşmaktaydı. Verici gücü 100 wattı. İTÜ'nün Taşkışla Bina'sında, üç küçük odada
alman ilk cihazların montajı, Prof. Dr. Mustafa Santur, Doç. Dr. Adnan Adaman ve Asistan
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Ziya Akcasu tarafından gerçekleştirilmiştir. Anten direği ise gemi direği yapanlara
hazırlatılmış, bir minareci tarafından Taşkışla Binası'nın damına takılmıştır.
Türkiye'nin ilk verici anteni böylece 24 Ocak 1952 tarihinde İTÜ Taşkışla Binası'nın
damına dikilmiş oldu. (Öngören, 1982: 267)

3.3.3. Deneme Yayınlarının Teknik Düzeydeki Başarısı
İlk televizyon deneme yayınları üniversite binasınm belirli yerlerine konan üç
televizyon alıcısından izlenmiştir. İlk televizyon ise, 9 Temmuz 1952'de gerçekleşmiştir. Bu
tarihten sonra İTÜ cumartesi günleri, televizyon yayınlarını sürdürmeye devam etmiştir.
Yayınlar, haftanın perşembe günleri de 17:00-19:00 saatleri arasında filmler ve yayına ücretsiz
katılan gönüllü sanatçı ve konuşmacılarla sürdürülmüştür.
Bununla birlikte, öğrencilere verilen mezuniyet tezleri ile televizyonun teknik
gelişimine katkı sağlanmıştır. İTÜ Televizyonu yayınlarma akademik yıl süresi içinde her hafta
cuma günleri 15:30-21:00 saatleri arasında devam etmiştir.
31 Ocak 1968 yılında TRT Ankara Televizyonu deneme yayınlarına başlandı. Böylece
Türkiye'de ilk düzenlİ televizyon yayınları TRT Kurumu'nun Anayasa'nın 121. maddesinde
öngördüğü şekilde televizyon yayınlarını yapması Anayasa'nın kabul edilmesinden 7 yıl sonra
gerçekleşebildi. Beş yıllık Kalkınma Planı'nda yer almasına karşılık, son iki yıldan beri
hazırlıklar sürdürülen televizyon, Federal Alman Hükümetinin hediye ettiği 5 kw.lik verici ile
Ankara iline yönelik olarak yayma başladı.(Radyodan TRT’ye, 1991)

3.3.4. Televizyon Yayıncılığında TRT'nin Teknik Düzeni
3.3.4.1. TRT-İTÜ İşbirliği
İTÜ Televizyonu'nun yayınları 6 Mart 1970 tarihinde öğrenci olayları nedeniyle
kesilmiştir. Prof. Dr. Adnan Ataman 11 Mart 1971 tarihinde, TRT Genel Müdürü Adnan
Öztrak'a başvurarak, Ankara Televizyonu'nun yayınlarının, PTT radyo linkleri üzerinden
İstanbul'a verilerek İTÜ-TV vericisinden naklen yayınlanmasını önermiştir. Söz konusu
işbirliği önerisi çok sonraları dikkate alınmış olsa bile, TRT ile sürdürülen temaslar sonucunda,
TRT Kurumu ile ITÜ arasında İstanbul'da televizyon yayınlarını gerçekleştirmek üzere
yapılacak işbirliginin şekli bir protokolle sonuçlanmıştır.{5) Böylece İTÜ'nün 1971 yılına kadar
yapmış olduğu canlı-deneme yayıncılık hizmeti tamamiyle TRT'ye devredilmiştir.(Rigel, 1991:
143-144)
İstanbul'da ilk paket yayın pazartesi, çarşamba ve cuma günleri olmak üzere haftada üç
gün olarak 30 Ağustos. tarihinde başlamıştır.
Philips Firması'ndan alınan 75 watt gücündeki bir televizyon vericisi İstanbul'a verilen
yayınlar için kullanılırken, 3 Aralık 1971 tarihinden itibaren İTÜ'nün 500 watt gücündeki
vericisi ayda 10 bin lira ödenmek suretiylekullanılmaya başlanmıştır.
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3.3.4.2. 1968-1972 Yılları arasında TRT'nin Teknik Düzeni
İstanbul Televizyonu 1971'in Kasım ayında, Türk Alman Ekonomik İşbirliği
çerçevesinde Almanya tarafından kurulmasına ilişkin düzenlemenin gerçekleşmesiyle, 4. kanal
üzerinden yayınaa başlamıştır. Çamlıca Tepesi'nde kurulan İstanbul Televizyon Verici
İstasyonu'nun yapımı da Federal Almanya yardımı olarak gerçekleşmiştir. 30 Aralık 1972
yılında hizmete rahatça televizyon seyretmesine olanak sağlamıştır.girerek Marmara Denizi
çevresinde bulunan bütün iller ve Trakya Bölgesi'nin
Düzenli televizyon yayınları Ankara'da sürdürülürken, 1971 yılının Eylül ayında
İzmir'de de televizyon yayınları başlamıştır. (Tokgöz, 1972: 72)
Fransa'dan alınan ek malzemelerle yapılan radyo link hattı ile Eskişehir'de de
Ankara'dan naklen yayın yapılmak üzere 2 Aralık 1972 tarihinde de Balıkesir'de 100 watt'lık
teIevizyon vericisi ile televizyon yayınlarının İzlenebildiği şanslı şehirlerden biri olmuştur.
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4.1 1972-1982 Yılları Arasında TRT'nin Teknik Düzeni
1972 yılından itibaren televizyon ile ilgili yatırımların ilk kez Beşinci Kalkınma
Planı'nda yer alması televizyon verici istasyonları kurulması ile yayına geçileceği kabul
edilmektedir. Televizyonun bir eğitim aracı olarak ele alndığı planda, televizyon yayıncılığının
büyük halk kitlelerine ulaştırılması hedeflenmektedir. Böylece, özellikle 1972 tarihinden sonra
televizyonun Türkiye'de gelişimi hızlanmış, aktif ve etkin bir kitle iltişim aracı olma durumuna
gelmiştir. 1974 yılında televizyon yayınları ülke yüzölçümünün yüzde 28'i olan 210.861
kilometre kareye, nüfusun yüzde 55'ini oluşturan 19 milyon 810 kişiye ulaşıyordu. Daha önce
paket program yayını yapan bazı televizyon istasyonları, linklerin kurulması sonucu merkez
şebekeye katılmıştır. Haftada 5 gün olan yayınlar yıl sonunda 7 güne çıkmıştır.
1976 yılı başında televizyonun toplam gücü 376 kilo-watt iken, 1980'de bu güç 1819
kilowatt 720 watt'a ulaşmıştır.
Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı'nda televizyon yatırımlarında uzun dönemli hedefler
saptanarak televizyon şebekesi kurulmasına hız verilmiş, o dönemin nüfusunun yüzde 80'inin
televizyon seyreder hale gelmesi güdülmüştür.
Nüfusun yüzde 81.5'inin televizyon yayınlarını izler hale geldiği 1977 yılında toplam
gücü 1410 kw olan 26 adet ana verici ve toplam güçleri 2190 watt olan 32 adet yardımcı verici
ile Türkiye'nin yüz ölçümünün yüzde 60'ına televizyon yayınları ulaşmış bulunmaktadır.
1977 yılında Kocaeli-Sakarya verici istasyonu yayına girerek, çevre illerden Bilecik'e
de ulaşmıştır. Aynı yıl Sivas Merakuptepe'de yapımı tamamlanan 30 kilowatt gücündeki
televizyon verici istasyonunun yanı sıra Van ve çevresine yayın yapacak verici istasyonu da
hizmete girmiştir.
1979 yılında da Ağrı ilinde 30 kilowatt gücündeki televizyon verici istasyonu hizmete
girmiştir.

4.2 1982 Tarihinden Günümüze Kadar TRT'nin Teknik Düzeni
Televİzyonun çok kanalda ve net olarak izlenmesine olanak sağlayan, Beşinci Beş
Yıllık Kalkınma Planı'nda, yayıncılıkta uydu teknolojisinden yararlanılması hedeflenmektedir.
Konuyla ilgili yapılan çalışmaların başında öncelikle 21 Mart 1984 yılında Ankara Gölbaşı Yer
İstasyonu'ndan Atlantik üzerinde bulunan Intelsat uydusu ile yurt dışına ilk televizyon yayını
yapılmıştır. TRT 1 Şubat 1987 tarihinde Avrupa Haberleşme Uydusu (ECS) ile Eurovision
şebekesine, 1 Ocak 1989 tarihinde ise TRT Ankara Yer İstasyonu ile Intelsat Hint Okyanusu
şebekesine, uluslararası program ve haber alışverişi amacıyla bağlanmıştır.
Altıncı Beş Yıllık Kalkmma Plan'ında yer alan öncelikli konu, özel televizyon ve
uydudan yararlanma yönünde belirlenmektedir. Yeni televizyon kanallarının devreye girmesi
ve bu amaçla uydudan yararlanma imkanlarının araştırılması, televizyon yayınlarını
güçlendirilerek yaygınlaşmasını ve televizyon program üretimi için stüdyoların modern
araçlarla donatılması ile özel televizyon üzerinde durulacağı açıklanmaktadır.
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Renkli televizyon, hayatımıza girişinin 50. yılını kutluyor. 12.05.1976' televizyon,
ABD’nin Radio Corporation of America (RCA) şirketi tarafından 25 Mart 1954′te Indiana
Bloomington’daki fabrikada üretildi.
O günler için astronomik bir fiyat sayılan 1000 dolara satılan 33 ekran RCA marka ilk
renkli televizyonlardan, yalnızca 5 bin adet üretildi. Amerikalılar, renkli yayın sık olmadığı için
renkli yayınlanacak programları izlemeyi iple çekiyorlardı.
Evlerdeki ekranlara renk getirmek hiç de kolay olmadı. RCA’in New Jersey
Princeton’daki ürün geliştirme merkezinde görevli bilim adamlarını 1940′ların sonlarında ve
1950′lerin başında sürekli meşgul eden bu konu, tüplerde fosfat, silikat ve sülfid fosfor
kombinasyonu yerine tamamen sülfidden yapılan bir kombinasyonla çözümlendi.
Sonuçta daha parlak görüntü ve daha iyi renk dengesi elde edilirken, CBS ve RCA’e ait
NBC yayın kuruluşları tarafından renkli deneme yayınları başlatıldı. 10 yıl sonra NBC haftada
40 saat renkli yayın yapmaya başlamıştı.
ABD’de 1967′de ilk kez renkli televizyon satışları siyah-beyazlarınkini geçti. O yıl 5.5
milyon renkli televizyon satıldı. 1973′te de evlerin yarısından fazlasında renkli televizyon
bulunmaya başladı.
ABD zamanla tam bir ”televizyon ulusu” haline geldi. 1954′teki 5bin olan renkli
televizyon satışı, 1994′te 27.4 milyona ulaştı. Şu anda 248 milyondan fazla televizyonun olduğu
ülkede evlerin yüzde 98′inde en az bir televizyon bulunuyor.
ABD İstatistik Dairesi’nin verilerine göre, hane başına ortalama 2.4 televizyonun
düştüğü ABD’de, yetişkinlerin bu yıl 1669 saat başka bir deyişle 70 gün televizyon
izleyecekleri tahmin ediliyor.
Bu ülkede 2002′de televizyon reklamları için harcanan para da 41 milyar doları aştı.

4.3.Türkiye'de Renkli Televizyon
•

Trt ilk renkli naklen yayınını 12.05.1976' da ı̇ slam ülkeleri zirve konferansı'ndan

•

31.12.1981'de televizyonda ilk kez yılbaşı gecesi renkli yayınlandı.

yaptı.

•
15.03.1984 tarihinden itibaren de trt televizyon programlarının tümü renkli
olarak yapılmaya başlandı.
Temmuz 1984 tarihindeTürkiye'de televizyon yayınlarının tümü renkli yayınlanmaya
başlanmıştır. 1985 ylı içinde renkli yayın için teknik yöntemler ve resim seçiciler altı hafta kurs
görerek yayın stüdyoları yeniden düzenlenmiştir. Yeni resim kullanma teknikleri devreye
sokularak monitör seti kurulmuş, bir yandan teknik donanım artarken, diğer yandan
Eurovision'dan alınıp yayına verilen haber görüntülerinin sayısı günde ortalama 7-8'i
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bulmuştur. Özellikle haberlerde 1982'den beri kullanılan ENG kameraları, yerini
BETACAM'lara bırakmıştır.
1-15 Eylül 1991 tarihleri arasında hafta içi bir gün cumartesi olmak üzere haftada üç
gün deneme amaçlı 24 saat süreli yayın yapacağını açıklayan TRT, Körfez savaşı sırasında 24
saat yayın yapmıştır.

4.3.1 Birinci Kanal
TRT'nin Birinci Kanal Yayın Merkezi Ankara Televizyonu'dur. TV 1'in yayın amacı
1992 Yılı Genel Yayın Planı'nda şöyle verilmektedir:
'TV 1'in amacı, bu yayını en geniş seyirci kitlesini kapsadığı göz önünde tutularak,
genelinde çeşitli yaş, meslek, egitim ve kültür seviyesindeki seyirci topluluğuna bilgi vermek,
en yaygın şekliyle milli kültür bütünleşmesine, eğitime ve kalkınmaya yardımcı olmak,
eğlendirmek ve seyircilerin müzİk ihtiyaçlarını karşılamaktır."
Amacıyla doğru orantılı olarak TV 1, 1992 yılında 36 adet verici ile 1011 adet yardımcı
verici ve aktarıcı istasyonla yayınlarını gerçekleştirmektedir.

4.3.2 İkinci Kanal
TRT'nin ilk "İkinci Kanal" denemesi 1 Nisan 1980 tarihinde TV 1 kullanılarak
yapılmıştır. TV 1'in yayın yapmadığı gündüz saatlerinde yapılan bu yayınlar, esas olarak Doğu
Anadolu'ya yönelik, bu bölgenin ihtiyaçları doğrultusundadır.
İkinci Kanal kesin olarak 6 Ekim 1986 tarihinde yayın hayatına başlamıştır. İstanbul
Televizyonu TV 2'nin yayın merkezidir. İkinci Kanal'ın yayınları TRT 1992 Genel Yayın
Planı'na göre, kültür ağırlıklı olmak üzere eğitim, drama, müzik, eğlence ve spor programları
ile haberlerden ve reklamlardan oluşmaktadır.
TRT Yönetim Kurulu'nda öngörülen "dinleyici ve seyirciye seçme hakkı sağlayacak
şekilde, birden fazla kanaldan yayın yapılması" esası doğrultusunda ikinci program verici
istasyonları kurulması kararını, 15 Ocak 1985 tarihinde almıştı.
1987 yıhnda, TV 1 ve TV 2 programlarının yurdun en ücra kesimlerine, 180 santimetre
çapında bir çanak antenle ulaştırılmıştır. Fiberoptik kablo ile Ankara Gölbaşı Uydu Yer
İstasyonu'na yollanan televizyon yayınları, buradan Hint Okyanusu üzerindeki Intelsat V
uydusuna iletilmekte ve uydu vasıtasıyla bütün Türkiye'ye ulaşabilmektedir.

4.3.3 Üçüncü Kanal-GAP TV
TRT'nin üçüncü Kanalı daha proje aşamasındayken, TV 3 için TV 1 ve TV 2'nin alt
yapısından faydalanması gerektiğini söyleyen dönemin TRT Genel Müdür Basın Danışmanı
Hilkat Saydamer, bunun için mevcut 47 ana verici istasyonu ile 3 bin adet küçük aktarıcının
kullanılacağını söylüyordu.
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TV 3 için pilot bölge olarak seçilen Ankara, İzmir, İstanbul, Eskişehir, Antalya, Bursa
ve İzmit'te yapılacak yayınlarda TV 2 'in yedeklerinin kullanılması düşünülmüştür.
TV 3'ün hazırlık safhasında PTT Genel Müdürlüğü TV 3 yayınlarının ülke çapında
yayınlanmasını sağlayacak olan 20 kw'lık 36 ana vericinin hizmete verilmesine 1990 yılı Şubat
ayında başlanacağını açıklamıştır." PTT'nin 1990 yılında sürdürdüğü çalışmalarla yaklaşık
yüzde 40'lık bir kitleye hitap eden TV 3 'ün verici sayısı Ocak 1991 tarihinde 17'den 36'ya
çıkarılması hedeflenmiştir. Söz konusu ana vericilerle 73 adet yardımcı verici ve aktarıcı
istasyonu kullanılmıştır. TRT, TV 3 yayınlarının tüm ülkeyi kapsamasından sonra yeni kanalda
gündüzleri egitim programı yayınlamayı hedeflemiştir.
TRT tarafından Arı Stüdyolarında düzenlenen bir törenle TV3 ve GAP Televizyonu 2
Ekim 1989 tarihinde yayına başlamıştır. Güneydoğu Anadolu Projesi GAP'tan adını alan GAP
TV, proje içerisinde bulunan illere yönelik bulunmaktadır. TV 3 her gün 20:00-24:00 saatleri
arasında izlenebilmektedir.
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5. TÜRKİYE'DE
DÜZENLEMELER

RADYO-TV

YAYINCILIĞINDA

YASAL

5.1. 1961 Anayasası Dönemi
1 Mayıs 1964 yılında yürürlüğe giren 359 sayılı Türkiye Radyo Televizyon Kurumu
Yasası'nın 35. Maddesi, radyo ve televizyon istasyonları kurma ve işletme hakkını TRT
Kurumu'na vermişti. Radyo yayınlarını işletmesi, bu yasadan sonra bağlı bulundukları Turizm
veTanıtma Bakanlığı'ndan TRT'ye devredilmiştir. Radyo yayınlarından sonra televizyon yayını
için çalışmalara başlanmıştır. TV konusunda ilk adım 1962'de yapıldı. O yıl, Dışişleri
Bakanlığıyla Alman Hükümeti arasında bir anlaşma imzalanmıştı. Anlaşma, Türkiye'de bir
'Eğitim Televizyon Merkezi' kurulmasını öngörüyordu. Almanya bu merkezin bütün teknik
donanımını sağladığı gibi, program ve teknik konulardaki elemanların eğitimini de
üstleniyordu. Türkiye Radyolarından seçilen ve dışarıdan alınan bazı teknik personel, eğitim
için Almanya'ya gönderildi. TRT, Almanya'dan aldığı teknik yardımlarla 31 Ocak 1968
tarihinde haftada üç gün, üçer saat olmak Üzere televizyon yayınlarına başlamıştır. “Özerk” bir
kurum olan TRT'nin yayınlarında tarafsızlık ilkesi esastır. "359 sayılı kanunun Yönetim
Kurulunun görevlerinden sözeden 5. maddesi de 1961 Anayasasının 121. maddesindeki
'yayımlarda tarafsızlık' ilkesini tekrarlamıştır.”
1971 yılında yapılan Anayasa değişikliğine kadar çalışmalarını "özerk" yapıda sürdüren
TRT kimi zaman bu statüsünü çiğnemeye çalışan davranışlarla karşı karşıya kalmıştır.
Danıştay'ın 24 Mart 1965 tarihinde aldığı kararda TRT'nin, yapısı dolayısıyla milli güvenlik
hizmetleri ve etkinliklerinin plan ve denetimi konusunda Başbakanlık, Bakanlıklar ve Milli
Güvenlik Kurulu ile doğrudan haberleşmeye yetkili olduğu belirtilmiştir.
1967 yılında Maliye Bakanlığı, TRT'nin finansman açığının karşılanması için genel
bütçede öngörülen 30 milyon lirayı "Bakanlığa denetleme yetkisinin verilmesi" şartıyla
ödeyebileceğini açıklamış, bunun üzerine 1 Haziran 1967 tarihînde Danıştayın verdiği kararla
TRT'nin Maliye Bakanlığı teftişine tabi olmadığı vurgulanmıştır.
Danıştay'ın bu kararına karşın Hükümet TRT üzerinde bir şekilde denetim kurmak
istiyordu. 27 Şubat 1968'de TBMM'de kabul edilen gelir bütçesine eklenen bir madde ile TRT,
Başbakanlığa bağlanıyor ve ödeneklerinin Başbakanlık Bütçesi'nde yer alması
kararlaştırılıyordu.
Anayasa Mahkemesi, 8 Temmuz 1969'da aldığı kararda, TRT'nin Anayasanın 121.
maddesİ gereği, "özerk" statüsünde olduğunu ve bunun "mali özerkliği" de kapsadığını
belirtmesi, Hükümetin TRT'yi denetleme isteğini frenlemiştir.
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5.2 1971 Anayasa Değişikliği Sonrası Dönem
12 Mart 1971 tarihinde Silahlı Kuvvetlerin verdiği muhtıra sonrasında siyasi yaşamda
başlayan değişiklikler TRT'ye de yansımıştır. Anayasa değişikliklerinİn yapıldığı sırada
TRT'ye özerklik tanıyan 121. madde yeniden düzenlenmiştir. 20 Eylül 1971 tarihinde 121.
maddede yapılan değişiklikle, "özerklik" kavramı kaldırılarak, "tarafsız kamu özel kişiliği"
tanımı Anayasaya konulmuştur. Anayasada yapılan bu değişîklik üzerine yürürlükte bulunan
359 sayılı Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Kanunu, 28 Şubat 1972 tarihinde yurürlüğe giren
1568 sayılı yasa ile değiştirilerek, Anayasaya uygun duruma getirilmiştir. Yapılan bu
değişiklikle TRT artık idari, mali ve yapısal yönünden özerkliği elinden alınmış bir kurum
oluyordu. Bundan böyle tarafsız bir yayın kurumu olan TRT, yürütmenin denetimi altına
giriyordu. "Dahası, TRT Genel Müdürü Yönetim Kurulu'nca seçilmeyecek, Bakanlar
Kurulu'nca atanacaktı. Doğal olarak da Bakanlar Kurulu'nca görevden alınacaktı. Bu, TRT'nin
siyasal otoritenin emrine girmesi demekti. TRT'yi siyasal erkin karşısında güçlü kılan özerklik
kavramının yerini, onu siyasal gücün bağımlısı yapan dar kapsamlı bir tarafsızlık kavramı
almıştı."36

5.3 1982 Anayasası Dönemi
1980 Askeri ihtilalinden sonra Danışma Meclisi'nce hazırlanıp, Milli Güvenlik
Konseyi'nce son şekli verilen ve 7 Kasım 1982 Pazar günü yapılan halkoylaması ile kabul edilen
1982 Anayasası, 1971 yılında yapılan değişikliğe bağlı kalarak, 133. maddesinde radyo ve
televizyonların ancak devlet eliyle kurulabileceğini ve idarelerinin tarafsız bir kamu tüzel
kişiliği halinde yürütüleceğini belirlemiştir.
Yayımlarını 359 sayılı yasaya bağlı olarak sürdüren TRT, Anayasanın 133. maddesine
dayanılarak 14 Kasım 1983 tarihinde kabul edilen ve 1 Ocak 1984 tarihinde tümüyle yürürlüğe
giren 2954 sayılı Türkiye Radyo Televizyon Kanunu çerçevesinde yeniden düzenlenmiştir.
2954 sayılı yasanın, 359 sayılı yasaya göre en büyük farklılığı, Türkiye Radyo
Televizyon Kurumu yasası olmayıp, Türkiye'deki tüm radyo ve televizyon yayınları ile ilgili
düzenlemeleri ele almasıdır. Yasanın 6. maddesi ile "yurt içine yapılacak radyo ve televizyon
yayınları için milli siyasete uygun ilkeleri tespit etmek, yasada belirtilen görev ve esasların
uygulanmasının gözetim, denetim ve değerlendirilmesini yapmak" amacıyla Radyo Televizyon
Yüksek Kurulu (RTYK) kurulmuştur.
2954 sayılı yasa siyasal iktidarın müdahalesini önleyecek ve tarafsızlığı sağlayacak yeni
düzenlemeleri kapsıyordu. 1980 öncesi, siyasi iktidarların yasadaki boşlukları kullanarak
TRT'yi kendi yararlarına kullanmaları tarafsızlık ilkesini zedelemiştir. "Bu nedenle yeni
yasanın, TRT yönetiminin tarafsızlığını sağlamak için gerek genel müdürün, gerek yönetim
kurulu üyelerinin atanmaları ve görevden alınmaları doğrudan siyasal iktidarlara bağlı olmayan
bir yapıya kavuşturularak, bu görevler için aday saptama görevi Radyo ve Televizyon Yüksek
Kurulu (RTY(C)'na verilmiştir."37
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Ayrıca yasanın 4. maddesi de, radyo ve televizyon yayınlarının gerçekleştirilmesi
tekelini TRT'ye vermiştir. "Ancak TRT dışında yasa da belirtilen esaslara uygun yayım yapmak
koşuluyla polis ve meteoroloji teşkilatlarının devamlı uyan ve duyuru yapmak amacıyla radyo
istasyonu "kurmaları ve yayın yapmalan RTYK'nın iznine bağlanmıştır.
Bu dönem içerisinde çalışmalarını sürdüren TRT, yaymcılık alanında yeni gelişmelere
ayak uydurarak 1 Temmuz 1984 tarihinde renkli yayına geçmiştir. Televizyon kanallarının
sayısı artırılarak; 6 Ekim 1986'da TRT 2, 2 Ekim 1989'da TRT 3, TV GAP, 28 Şubat 1990'da
Avrupa'ya yönelik TRT-INT, 30 Temmuz 1990'da TRT 4, 27 Nisan 1992'de Türk
Cumhuriyetlerine yönelik TRT AVRASYA yayınları başlamıştır. Radyo alanında da,
gelişmeler sürmüş, Radvo 1 tüm ülkeyi kapsayacak duruma 1974 yılında gelmiş, Radyo 2 ve
Radyo 3 1975 yılında, Radyo 4 ise 18 Ekim 1987 tarihinde yayına girmiştir.
2954 sayılı yasayla TRT'ye tanınan tekelin bir kısmı olan verici istasyonlarının
kurulması ve işletilmesi, 12 Ocak 1989 tarih ve 3517 sayılı yasa ile PTT'ye devredilmiştir.
Ancak, "Kanunun 2. maddesi gereğince, PTT, bu şebekeleri yayın amacıyla kendisi
kullanamayacağı gibi, gerçek veya tüzel kişilere veya kamu kurum ve kuruluşlarına
kiralayamaz, kullandıramaz ve yayına verilecek radyo ve televizyon programlan ile yayın
saatleri üzerinde herhangi bir tasarrufta bulunamaz."38 şeklinde sınırlandırılmıştır.
Bu yasa, dönemin Ana Muhalefet Partisi olan Sosyal Demokrat Halkçı Parti tarafından
Anayasaya aykırılığı iddiasıyla Anayasa Mahkemesi'ne götürülmüş ve Mahkemenin 26.7.1990
tarih ve 20586 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 18.5.1990 tarih E.1989/9, K.1990/8 sayılı
kararıyla yasanın kimi maddeleri iptal edilmiştir.
Kararda özetle, Anayasanın 133. maddesindeki radyo ve televizyon istasyonu kavramı
içerisine verici istasyonlarının öncelikle girdiği; Anayasanın 133. maddesinde öngörülen
tekelin vericilerinin kurulması, işletilmesi ve yayımların düzenlenmesi tekeli ile özdeş olduğu;
yayınların düzenlenmesi ve istasyonların yönetimi kavramının birbirinden ayrılmaz öğeler
olduğu stüdyo ile birlikte asıl amaç olan yayın yapmanın nesnel koşulunu oluşturan kurulma ve
işletilmenin yayın yapacak kuruluştan alınmasının ileride yapılacak tamamlayıcı
düzenlemelerle siyasal iktidarların dolaylı müdahalelerine ya da anayasal sistemden
uzaklaşmasına neden olabileceği belirtilerek, doğacak hukuksal boşluğun kamu yararını
olumsuz yönde etkilememesi için hükümetin yeni bir düzenleme yapabilmesine olanak
sağlamak amacıyla iptalin, yayımı tarihînden itibaren altı ay sonra yürürlüğe girmesi
kararlaştırılmıştır.
Bu arada çeşitli özel televizyon ve radyo kanallaın da yayına başlamışlardır. İlk Özel
televizyon yayını 7 Mayıs 1990 tarihinde Star 1 adıyla gerçekleştirilmiştir. 1 Mart 1992'de
Show TV, 4 Ekim 1992'de Kanal 6 yayına başlamıştır. Ortaya çıkan fiili durum, yasal
düzenlemeleri zorlamış ve yasama organının Anayasa değişikliği yapmasını kaçınılmaz
kılmıştır. 1993 yılında yapılan 133. madde değişikliği ve 1994 yılında Radyo ve
Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında 3984 sayılı yasa yapılmasına karşılık,
vericilerin durumu ile ilgili hukuksal boşluğu dolduracak bir düzenleme bugüne kadar
gerçekleştirilmiş değildir.
63

5.4. 1993 Anayasa Değişikliği Sonrası Dönem
8.7.1993 tarih ve 3913 sayılı yasa ile Anayasanın 133. maddesi değiştirilerek radyo ve
televizyon istasyonlarının kurulması ve işletilmesi serbest bırakılıyor ve TRT'nin özerkliği
yeniden Anayasaya giriyordu.
"Madde 133: Radyo ve televizyon istasyonları kurmak ve işletmek kanunla
düzenlenecek şartlar çerçevesinde serbesttir.
Devletçe Kamu tüzel kişiliği olarak kurulan tek radyo ve televizyon kurumu ile kamu
tüzel kişilerinden yardım gören haber ajanslarının özerkliği ve yayınların tarafsızlığı esastır.
Böylece TRT ilk defa 1961 Anayasası'nda yer alan özerk statüye yeniden kavuşmuş oldu.
Anayasada yapılan bu değişiklik üzerine ülkedeki fiili durumu düzenleyecek yeni bir yasaya
gereksinim duyulmaktaydı. Ancak, TBMM'de bulunan siyasi partilerin uzlaşamamaları sonucu
yasa çıkarılamıyordu. Özel radyo ve televizyonlar hukuksal boşluktan olabildiğince
yararlanıyorlar, hiç bir denetim mekanizması olmadan yayın yapıyorlardı. Bu, kimi zaman
toplum çıkarlarını zedeleyecek ortamlar yaratıyordu.
Bir süre sonra, yapılan yayınlar nedeniyle toplumdan ve Meclis'ten tepki almaya
başlayan özel yayın kuruluşlarını düzenleme zorunluluğu kaçınılmaz olmuştu. 16 Nisan 1994
tarihinde Meclis'te kabul edilen 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayımları
Hakkında Kanun 20 Nisan 1994 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
3984 sayılı yasa, her türlü teknik, usul ve araçlarla ve her ne isim altında olursa olsun
elektromanyetik dalga ve diğer yollarla yurt içine ve dışına yapılan radyo ve televizyon
yayınları ile ilgili ilkeleri kapsıyordu.
Yasanın 36. maddesi 2954 sayılı yasa ile kurulan Radyo Televizyon Yüksek Kurulu'nu
ortadan kaldırıyor, görev ve yetkilerini 3984 sayılı yasanın 5. maddesi ile kurulan Radyo
Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)'na bırakıyordu. Yasanın 4. maddesinde sayılan yayın ilkeleri,
2954 sayılı yasa gereği yayınlarını sürdüren TRT'yi de bağlamaktadır. 35. madde ise, yasada
öngörülen yayın ilke ve esaslarına uygun yayın yapmakla yükümlü kıldığı TRT'nin, ilke ve
esasları ihlali ve durdurmayı gerektirecek şekilde yayın yapması durumunda, Üst Kurul'un bu
doğrultuda alacağı karar üzerine Genel Müdür ve Yönetim Kurulu'nun görevinin düşeceğini
belirlemektedir.
Bunların dışında TRT ile ilgili başka bir düzenleme getirmeyen 3984 sayılı yasa,
Anayasanın 133. Maddesindeki değişikliği TRT açısından güncelleştiren bir yasa değildir. 133.
Madde değişikliği ile özerk yapıya yeniden kavuşan TRT'nin çalışmalarında tam anlamıyla
özerk olabilmesi için 2954 sayılı yasanın bir an önce yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.
İdari, mali ve yayın açısından özerkliğe kavuşması gereken TRT'nin, kamu hizmeti
yayıncılığını gerçekleştirirken hazırlanacak yeni bir yasaya gereksinimi vardır. Ayrıca hukuksal
boşluğun sürdüğü vericilerin durumuyla ilgili düzenleme de bir an önce yapılmalıdır.
Yıllarca TRT üzerinde denetim kurmuş ve etkili olmuş siyasi iktidarlar bu konuda çok
istekli davranmamakta, TRT'yi her zaman için kendilerine bağımlı tutmak istemektedirler.
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Ancak, TRT'nin kamu hizmeti yayıncılığı yaptığı düşünülerek, Özerklik statüsünün eksiksiz ve
sürekli olması kaçınılmazdır. Bu düzenleme demokrasiye inanmış, çağdaş düşünceler taşıyan
bir yasama organı ile gerçekleştirilebilir.
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6. KİTLE İLETİŞİM SİSTEMLERİ
6.1. Dünyada Kitle İletişim Sistemleri
Genel siyasal şartların belirlediği, kitle iletişim araçlarının çalışma düzeni anlamında
yapılan sınıflamaların çoğu, kuram, rejim model gibi başlıklarla incelenmişti. Ne kadar farklı
adlarla açıklansalar da, genel olarak sistem olarak belirlemek, geçerliliğini sürdüren bir
yaklaşımdır.
Kitle iletişimi sınıflandırma çabaları, bu alana yönelik açıklayıcı ve doyurucu bir bakış
açısı elde edebilmek için harcanan emeğin sonucunda, sağlıklı bir değerlendirme yapmaya
yönelik bir saptamadır.Schramm ve arkadaşları, iletişim sistemlerini "otoriter", "liberal"
"Sovyet-Komünist" ve "Sosyal Sorumluluk" sistemleri şeklinde başlıca dört ana başlıkta
değerlendirilmişlerdir.
Bu sistemlerin birbirine geçişli olabileceği varsayımından hareketle Schramm, Otoriter
Sistemin, Sovyet-Komünist Sistemine, Liberal Sistemin de Sosyal Sorumluluk Sistemine
dönüştüğünü belirterek otoriter sisteme dikkat çeker.
Otoriter sistemde gerçek amacın devlete hizmet genel yaklaşımı içinde, hükümet
politikalarını desteklemek olduğu açıktır. Liberalizmin 19. yüzyıla doğru oluşturduğu liberal
iletişim sistemi özgür girişimin, iletişim dünyasında belirleyici olması esasına dayandığı için
iletişim alanının herkese açık olması desteklenmiştir. Bu özgürlüğün beraberinde sorumluluk
duygusunu da getirmesi varsayımından yola çıkılarak sosyal sorumluluk sistemi arasında
önemli bir fark yoksa da, liberal sistemdeki ifade özgürlüğü, sosyal sorumluluk sisteminde,
kişilerin düşüncelerini özgürce ifade edebilmesi üçüncü kişilerin kişisel ve yaşamsal hakkına
zarar vermemek ve bu ikisini dengelemek konusunda belirleyici olmaktadır. Her iki sistem,
özür bir düşünce ve tartışma ortamı sağlayarak, kamuoyunu bilgilendirmek, hükümete karşı
bireyin haklarının koruyucusu olmak, alıcı ve satıcının aynı platformda olmasından ekonomik
faydaya hizmet etmek, eğlendirmek doğrultusunda benzer işlevleri, ticari bir rekabet ortamında
sunmaya devam eder.
Sovyet-Komünist sistemini otoriter sistemin uzantısı olarak ele alırsak, partiyle ve
devletle bütünleşen kitle iletişim araçlarının işlevini ağırlıklı olarak "propaganda amaçlı" olarak
nitelemek doğru olacaktır. Graber, sosyal sorumluluk sistemi ile otoriter sistemdeki benzer
noktaları saptayarak, her ikisinde de kamu yararı ideallerinin var olduğunu, bunun kitle iletişim
araçlarında görev yapanlar ve izleyiciler tarafından zedelenmemesi gerektiğini ifade eder. Kitle
iletişim sistemlerinin sınıflandırılmasında, bu araçların siyasal iktidarla ilişkisinin ve gelirlerinin
belirleyici olduğu noktasından hareketle, iktidarın özellikle radyo ve televizyon örgütünün
yönetiminde egemen olup olmadığına, radyo ve televizyon kurumunun gelirlerini nereden
sağladığına ilişkin sorular sorulur.
Aysel Aziz, bu ikili temel ayırımdan, radyo ve televizyon sistemlerini aşağıdaki şekilde
bir guruplamaya tabi tutar.
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a.
Ulusal Sistem: Bu sistemde, yayın kurumunun geliridevlet tarafından karşılanır.
Radyo ve televizyon örgütlerikamu yararına yönelik olarak, tarafsız, doğru ve eğitici
yayınyapmakta yükümlüdürler. Reklama yer verilmez.
b.
Ticari-Özel Girişimci Sistem: Radyo ve televizyonistasyonlan özel girişim
tarafından kurulur ve yönetilir. Buradadevletin fonksiyonu genel bir düzenlemeden ibaret olup,
budüzenlenen alana teknik ve hukuki problemler girer.
c.
Ulusal Ticari Sistem: Radyo ve televizyon örgütü ya da örgütleri bir devlet
kuruluşu olup, tüm gelirini devletten, ruhsat ücretlerinden ve reklamdan sağlar.
d.
Hükümet Sistemi: Gelir tamamen hükümet tarafındankarşılanır. Siyasal
iktidarın kontrolü tamdır. Sistemin esaslarıve denetimini belirleyen iktidardır.
e.
Kurum Yayınları Sistemi: Belirli bir hizmetin görülme-si amacı ile devletle
doğrudan ilişkinin olmadığı, temelde gelirin devlet başta olmak üzere diğer kurumlardan
sağlandığı, reklama yer verilmediği bir sistemdir,
Aysel Aziz bu beşli sınıflanmaya başka bir boyut getirerek Avrupa ve Amerika sistemi
olarak iki temel guruba ayırır. Mine Gencel, Raymond Williams'tan aktararak, onun dörtlü bir
sınıflama yaptığını söyler. Otoriter, paternal, ticari ve demokratik olarak yapılan bu ayrımda,
otoriter sistemde, KİA'ları toplumu yöneten bir azınlığın aracı olup, iktidarın sözcülüğü
yapmaktadırlar. Tekelin önkoşul olduğu bu sistemde, alternatif KİA ve karşıt fikirler
yasaklanmıştır. Amaç, azınlık iktidarına dayanan toplumsal düzenin koruması, sürdürülmesi
ve gelişmesidir. Parternal sistemde, iktidar sahipleri yönetme hakkına sahiptir fakat bazen
denetimli karşıt görüşlere hoşgörü ile de bakabilmektedir. Toplumu koruma ve doğruları
gösterme amacı ile KİA'ları iktidar tarafından yönlendirilir.
Williams, ticari sistemde, insanların kendilerine sunulan hizmetleri alabilme ve
satabilme hakkı olduğunu belirterek, iletişim özgürlüğünün güvence altına alınmasonın temel
koşul olduğunu söyler. Bu özgürlük pazara bağlı bir özgürlüktür ve pazar ekonomisinin işlemesi
sonucunda ortaya çıkar.
Demokratik kitle iletişim sisteminin özü olan haber alma ve verme hakkı, demokratik
kültürün bir sonucu olup temel haklar statüsünde ele alınır. "Demokratik Kitle İletişim Sistemi"nin
var olabilmesi için bu hakların azınlıklar aleyhine yasaklamaması, sınırlandırılmasının ise özgür
ve herkesin katılımı sonucunda açık bir tartışmadan sonra yapılması beklenir. Haber verme
özgürlüğü, bu sistemde bireysel olduğu kadar toplumsal bir ihtiyaçtır ve toplumun bütün
üyelerinin düşünme ve konuşma hakkına sahip olması demokrasinin temel ilkesidir. Çünkü
demokrasi, üyelerinin aktif katılımına ve özgür tartışmalarına açık olduğu sürece anlamlı olan bir
rejimdir. TRT'nin Türk Kamuoyunda çok tartışılan işlevleri ve buna yönelik iktidar politikalarında
daima gündemi işgal etmesi ile Türkiye'nin demokrasi yolundaki sıkıntıları ve tartışmaları
arasında bu bağlamda bir paralellik olduğu açıktır.
Mine Gencel'in Mc Quail'den aktardığı gibi, Mc Quail kitle iletişim sistemlerini, otoriter,
özgür basın, sosyal sorumluluk, Sovyet, gelişmeci ve demokratik katılımcı sistemler olarak altı
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ana gurupta ele alır. Burada gelişmeci kitle iletişim sistemi ile demokratik katılımcısistemler
üzerinde durmak yerinde olur.
Gelişmeci sistemde bu araçlar, gelişme politikaları doğrultusunda hareket etmeli, ulusal
kültür ve dile öncelik vererek, kültürel ve politik bakımdan yakın ülkelerle bağlantı kurmaya
çalışmalıdır. Bu sistemde toplumun gelişme ihtiyaçlarına göre basin özgürlüğü sınırlanabilir ve
denetim uygulanabilir.
Türkiye'nin ilgili anayasa maddelerinde, "kamu yararlarının öngördüğü hallerde, toplum
yararına... diye başlayan bir çok madde, uygulama alanını bu gelişmeci sisteme uygun bir tarzda
işleme koymuştur. "Demokratik Katılımcı Sistem" bir anlamda varolan sistemlere tepki olarak
ortaya çıkmıştır. Ticarileşmeye, özel mülkiyetin elinde bulunan KİA'larının tekelleşmesine,
yayın hizmeti yapan kurumların merkezileşmesine ve bürokrasinin emrine girmesine karşı çıkar.
Bu sistemde tektip, merkezi, yüksek maliyetli, profesyonel, devletin kontrol ettiği KİA'ları
reddedilmekte, bunun yerine çoğulcu, küçük ölçekli, yerel, gönderici ve alıcı rollerinin karşılıklı
değiştiği, toplumun tüm düzeylerinde gerçekleşen bir iletişim savunulmaktadır. KİA'ları böylece
toplumsal yaşamın içine bugünkünden daha fazla girer ve doğrudan izleyicilerin denetiminde
olur. Bu önemlidir çünkü KİA'ları öncelikle izleyicileri için varolma zorundadır. Gruplar,
örgütler ve yerel toplulukların bir anlamda kendi iletişim araçlarına sahip olma gerekliliği, bu
sistemin teorisyenlerine öncülük etmiş gibidir.
Günümüz açısından, kitle iletişim sistemlerinin demokratik olma özelliklerinin belirli
ölçütlerle saptanması, habere serbestçe ulaşabilme ve yayma hakkı olarak düşünce özgürlügünü'n
var olması, bu farklı düşünceler içinde çoğulculuğun tüm kurumları ile işlemesiyle mümkündür.
Radyo ve televizyonun toplumsal işlevleri ve örgütlenmeleri, zaten özetlenen bu sürece
uygun olarak ülkemizde tartışılmaya devam etmektedir.

6.2 Türkiye'de Kitle İletişim Sistemleri
Türkiye, Kitle İletişim alanının düzenlenmesine yönelik olarak tam anlamıyla belirsizlik
dönemi yaşamaktadır. Aslında bu belirsizlik dönemini "kaos" olarak nitelemek daha doğru
olacaktır. Çünkü, devletin mutlak hakimiyetindeki bu alanın, özel Tv'lar ve radyolar tarafından
fiili bir durum yaratılarak ortadan kaldırılması ile başlayan bu dönemini, iktidarların gelişmeleri
sadece ve büyük ölçüde izlemeleri sonucunda, dünya iletişim tarihinde, örneğine az raslanır bir
şekilde kontrolden çıkmış, bunun belirli bir yasal platforma oturtulması çok gecikmiş ya da
geciktirilmiş, yapılan yasal düzenlemeler ise toplumun üzerinde tartıştığı bir platform yeteri
kadar oluşturulmadan yapılmıştır.
Tüm bunların sonucu olarak, bu alan düzenlemeye yönelik yasal çalışmaların ihtiyaca
cevap vermediği, büyük boşluklar olduğu, fiili durum ile toplumun istemleri arasında bir
paralellik olmadığı ortaya çıkmıştır.
Türkiye'de ilk radyo istasyonu kurulması kararını alan hükümetin, bunu işletilmesi ve
yayın hakkını 8 Eyül 1926 yılında Türk Telsiz Telefon Anonim Şirketine on yıl süre ile vermesi
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ve ilk yayınların başlamasından sonra, hükümet 1936 yilında çıkarttığı kararname ile 1936'da
PTT'ye devretmesinin üzerinden geçen bunca yıl içinde,kitle iletişim alanı gerçekten de hiç bu
kadar uzun süren bir belirsizlik dönemi yaşamamıştı.
Türkiye aslında kamusal alandan, özel alana, tekel ortamından rekabet ortamına geçişin
getirdiği bir zorlamanın karşısında kaldı. Yeterince hazır olmadığı, bu konuda ön çalışmaları ve
sistem çalışmalarını başlatmadığı için, özellikle siyasal iktidarların radyo ve televizyonu kendi
amaçlarına yönelik olarak kullanma isteği devam etti ve belirli bir oydaşma uzun süre
sağlanamadı.
Türkiye, kapitalist üretim sürecini tam anlamı ile uygulayan bir toplum olmasa da, ticari
yayıncılığın gereği olan iletişimin alınıp satılabilen bir olgu haline gelmesi, bundan kazanç elde
edilebileceğinin ortaya çıkması, reklam pastasının büyümesi ile İktidarlara karşı bir anlamda
denge kurabilecekleri bir medyatik güce ulaşma olanağının ortaya çıktığı bir ülke haline
dönüştü. Tam anlamı ile "Türk kamuoyunun önüne oldu bitti ile getirilen tv ve radyolar, uydu
aracılığı ile yurtdışından Eylül 1990'dan itibaren yayına başladı. Şimdiye kadar uygulanan
radyo-televizyondaki devlet tekelini kıran Magic Box özel televizyonu ile Türkiye kitle iletişim
sistemi yeni bir döneme başlamış oldu.
Bu özel televizyonun sahiplerinin, Türkiye'deki siyasal iktidarın kontrolündeki gurup
olmasi ve yasalann bu durum karşısında işletilmemesi, bu oldu bittiyi fiili bir durum
haline dönüştürmüş, bir anlamda Türkiye'de iletişim alanındaki tekel tabusu yıkılarak, alan
günümüzde de sürmeye devam eden tartışmalara açılmıştır. TBMM'de 8 Temmuz 1993
tarihinde Anayasa'nın 133. maddesinin değiştirilmesi ile başlayan ve RTÜK uygulamasına
kadar geçen sürecin irdelenmesi, bir bakıma Türkiye'nin ekonomik, sosyal, kültürel alanda
yaşadıkları ile koşut bir tablonun izlenmesi anlamına da gelecektir.
Türkiye'nin önünde duran ve cevaplanması gereken soru, demokratik bir kitle iletişim
sistemine sahip olup olamayacağı sorusudur. Demokratik kitle iletişim sistemlerinin başta gelen
ilkesi, habere özgürce ulaşabilme ve yayabilme hakkını gerçekleştirebilmek için, bu sistemi
liberal demokrasinin düşünce özgürlüğü kavramı ile birlikte değerlendirmektir.
Türkiye'de çok sayıda parti ve şekli de olsa demokratik kurumlarının çoğunun varolması,
nasıl ki ülkedeki demokrasiyi eksiksiz kılmıyorsa, kitle iletişim sistemimiz içinde var olacak
çok sayıda tv ve radyo istasyonu da, bu sistemi özgür, çoğulcu ve demokratik kılmayacaktır.
Yani bu alanda devlet tekelinin sona erdirilmesi, sistemi demokratik kilacak diye bir yanılgıya
düşmemek gerekir.
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Peki sistemi hangi ögeler demokratik kılar?
Mc Quail, toplumdaki farklı seslerin, gurupların ve çıkarların kendilerini ifade ettikleri bir
ortamın altını çizer. İletişim araçlarının, tüketicileri için her konuda farklı boyutlarda seçim
yapabilecekleri bir anlayış ve uygulamanın önemini belirtir.
Hoffman, bu noktayı destekleyerek, kitle iletişimde çeşitliliğin önemini vurgular.
Farklı görüş açılarının yansıtılmasına yönelik olarak içerik zenginliği, toplumun içindeki
farklılıkları temsil edebilmesi, evrensel boyuttan yerel çeşitliliğe kadar zenginliği ifade edebilme
kitle iletişim araçlarının demokratikleşme göstergesidir. Tüm bunları geniş bir formatla, yani
eğitim, eğlence ve benzeri formatlarla sunmak gerekir.
Burada kapitalist ticari yaklaşımın bir sonucu olarak, iletişimi bir anlamda tüketim malı
ve alıcıları da tüketici olarak görme eğilimi ağır basmaktadır.
Kitle iletişim araçlan, toplumsal kültürel ve çoğulculuk kavramlarının din, dil, etnik grup
farkı demeksizin, özgürlüklerin kötüye kullanılmadığı, toplumsal sorumluluk duygusu içinde
yansıttığı oranda, demokratik ve çoğulcu bir iletişim alamından söz edilebilir. Türkiye açısından
televizyonların ve radyoların yasal düzenlemeye kavuşup kavuşmamasının yanında, bu alandaki
temel özgürleştirici ortamın varlığı da araştırılmalı, Türkiye'yi bu sürece zorlayan gelişmeler
irdelenmelidir.

6.2.1 İngiltere'de Kamusal Yayıncılık Sistemi
İngiltere, radyoculuk alanında öncü ülkedir. Düzenli ilk radyo yayını bu ülkede
başlamıştır. 28.9.1923'de ilk radyo gazetesi yayınlanmış bunu 31.02.1923'de ilk saat ayarının
BİG-BEN den duyurulması izlemiş, 4.4.1923'de ilk eğitim yayınları devreye girmiştir.
26.5.1926'da ilk kez parlamentodan yapılan yayın ile radyo tarihinde yeni bir sayfa açmış ve
30.10.1928 tarihinde de ilk Tv deneme yayınları gerçekleştirilmiştir.
İngiltere'de radyo yayınları, diğer ülkelerde olduğu gibi telsiz telefon deneyleri yapan
amatörlerin çalışmaları ile gelişmiştir. 1922 başlarında, İngiltere'de radyo yayını yapan altı
önemli istasyon vardır. Bu istasyonlar aynı yıl Posta Bakanlığı'na başvurarak ruhsat istemişler,
ancak Posta Bakanlığı, işletme ruhsatının bu ortaklıklar birleştikleri takdirde verilmesinin uygun
olacağı görüşünde olduğu için, birleşme tercih edimiştir. BBC böylece, 100 bin sterlin sermaye
ile özel bir limited şirket olarak kurulmuştur.
Radyonun etkin bir kitle iletişim aracı olarak işlevleri ortaya çıkmaya başlayınca, radyo
yayın hizmetlerinin denetlenemeyen ve kazanç amacı güden özel teşebbüslere veya doğrudan
doğruya hükümet eliyle yönetilen bir kuruluşa verilip verilmemesi tartışılmış ve hizmetin ulusal
menfaatleri koruyan bağımsız bir kamu hukuku kuruluşu tarafından yürütülmesinin uygun
olacağı sonucuna varılmıştır. 1925 yılında toplanan kurulda bu yönde yapılan tavsiye ile kamu
çıkarları doğrultusunda hareket edecek, bağımsız statüde bir kamu anonim şirketinin hizmetleri
yürütmesi formüle edilmiştir. Bu radyo yayın hizmetlerinin, bağımsız bir organ tarafından
yürütülen ve ruhsat vergisi ile finanse edilen bir tekel haline gelmesi anlamını taşımaktadır.
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BBC'nin yayın tekelini elinde tutması 1 Ocak 1927'de on yıl süre ile verilmiş ve BBC'nin
anonim şirket olarak hizmet vermesini sağlamak için Kraliyet Beratı ile BBC'nin yasal
çerçevesi, yetki ve sorumlulukları düzenlenmiştir.
1937 de bu ruhsat süresi 10 yıl için, 1947'de beş yıl için, 1952'de sadece altı ay, 1962'de
iki yıl, 1964'te ise on iki yıl için uzatılmıştır. Sonuncusu 1981 yılında verilen kraliyet beratı ile
bu alanın düzenlenmesine devam edilmektedir.
İçişleri Bakanlığı tarafından çıkartılan (Licence and Agreement) BBC'nin çalışma
koşullarını içeren bir belgedir.
Bu belge ile telsiz yasasında yer alan hükümlere göre BBC şirketlerine İngiltere adaları
ve denizaşırı ülkeleri kapsayan verici istasyonlar kurma ve program yayın araçlarının işletme
yetkisi verilmektedir. Bu belge aynca İçişleri Bakanlığı’na BBC kanalı ile resmi bildiri
yayınlatma hakkı sağlamaktadır. Ancak bu veto hakkı, Süveyş ve Falkland gibi ihtilaflı
durumlarda bile uygulanmamıştır. Burada ulusal menfaatlerin korunması kavramına, 1954 tarihli
imtiyaz beratında da, kamu ilkelerine göre hükümet denetimi şeklinde yer verilmiş olduğuna
dikkat edilmelidir.
BBC yönetiminin en üst düzeyinde Governorler Konseyi yer alır ve bu konseyin
üyelerini parlamentonun önerisi ile Hükümet Başkanı İçişleri Bakanı, genel müdürünü ise
Governorler Konseyi seçer.
Konsey BBC'nin politikasını saplar ve ayrıntılarla çok meşgul olmaz. Bunun altındaki
yönetim konseyi, BBC'nin başlıca bölümlerinin müdürlerinden oluşur ve 5 yıl süre ile görev
yapar. İngiltere'de BBC'nin programları, haber ve yorumları çok sıkı eleştirilmekle birlikte,
özellikle yönetim ve değerlendirmelerde her zaman hükümetin müdahalesinin dışında, bağımsız
kalmışttr.
İngiltere ve adalarında BBC'nin dışında radyo ve televizyon hizmetini gerçekleştiren diğer
bir kuruluş, kısa adı IBA olan Independent Broadcasting Authority'dir. IBA, 4 Ağustos 1954
yılındaki televizyon yasası ile, özel Tv kurmak, düzenlemek ve denetlemek amacı ile 1955 yılında
Londra'da kuruldu ve 1965 yılında tüm İngiltere'de yayına geçti. 1972 yılında çıkartılan yasa
yerel radyo yayınlarını da kapsadığı için IBA'nın yetki alanı genişledi. IBA hem özel yayın
hizmetlerini düzenleyen bir kurumdur, hem de kendisi yayın hizmeti sağlar. Ayrıca, program
şirketlerinin seçimi ve tayininde önerilecek imtiyaz koşullarını belirler ve özellikle bölgesel
imtiyazların belirienmesinden önce o bölgedeki kamu görüşünü oluşturur.
Program şirketlerinin tayini, program planlarının ve reklamların denetimi ve IBA
tarafından kurulmuş ve işletilen verici istasyonlarının yayın aktarımlarını sağlamak IBA'nın
görevi olup, her şirket vericiler için kira ödeyerek bu kuruluşun işletme ve yönetim masrafını
karşılarlar.
İngiltere, yayın sorumluluğu anlayışına sahip ülkelerin başında gelmekle birlikte, haksız
muamele ve gizliliği çiğneyen yayınlara yine de rastlanmaktadır. İşte bu konudaki şikayetleri
değerlendirmek üzere kurulmuş olan The Broadcasting Commision, yazılı olarak kendisine
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ulaştırılan şikayetleri inceler ve kararlarma ilişkin görüşlerini yıllık raporlarında yayınlar ve
ayrıca kamuoyuna duyurur.
Gelişen yayıncılık teknolojisi ile yayın hizmetlerinin düzenlenmesi için sürekli yeni
kurumlar oluşturan İngiltere, 1984 yılında kablo ile program dağıtımı sağlamak için Cable
Authority'yi kurdu.
Bu kablo idaresi, yaygın geniş bant sistemlerinin teçhizi ve işletilmesi için ayrıcalıklar
tahsis etme, kablo ile dağıtılacak program hizmetlerine lisans verme, program ilkelerine yönelik
yönetmelikler hazırlama ve sponsor uygulamaları dahil olmak üzere çeşitli görevleri yerine
getirmektedir.
Kablo idaresi, kablo işletmecileri tarafından ödenen lisans ve müracaat harçları ile
finanse edilmekte, başkanı ve üyeleri beş yıldan fazla olmamak üzere İçişleri Bakanı tarafından
atanmaktadir.
İngiltere kamu yayıncılık anlayışı, uzun bir politik süreç ve uzlaşmacı yaklaşımın bir
ürünü olarak kendini göstermiş ve gerekli dönüşümleri yapmış bir sistem olarak
nitelendirilebilir. BBC bağımsızlığını hükümete karşı korumak konusunda her zaman titiz
davranmış, bu konuda zaman zaman çok büyük zorluklarla karşılaşmıştır. Özellikle İrlanda ve
Milli Savunma konularında hükümetin baskısı görülmektedir.
BBC çalışmalarının Official Secrels Act diye anilan bir kararnameye uymaları
gerekmektedir. 1971'den bu yana, bu nedenlerle sansür edilen filmlerin sayısının 50'yi aştığı
bilinir. Ne kadar bağımsızlığını korumak konusunda, dünyanın en önde gelen yayın kuruluşu olarak
BBC adlandırılsa da kamusal alan içinde, siyasal iktidarlar, ne kadar demokratik olurlarsa oİsunlar,
belli konularda kitle iletişim araçlarının kontrollerinden kaçmasına izin vermemekte, bu nedenle
boşluk gördükleri alanlara ilişkin düzenleyici politikaları süratle devreye sokmaktadırlar. Burada
İngiltere'ye özgü, kamu politikalarının oluşturulmasmdaki geleneksel yaklaşım dikkati
çekmektedir. Bu geleneksel yaklaşım, kurumsal uzlaşmayı amaçlayan, radikal değişikliklere izin
vermeyen, görüşmeler yolu ile çözüm arayıp uygulamaya sokan yöntem olarak kendini
göstermektedir.
Özel alana geçiş süresince İngiltere'de bu anlamda siyasal iktidar ile kamusal iletişim
alanındaki ilişkiyi, geleneksel uzlaşmacı siyasetin bir sonucu olarak değerlendirmek yerinde
olacaktır.

6.2.2 Almanya'da Kamusal Yayıncılık Sistemi
Almanya'da 1923 yılında çıkan yasaya göre, radyo hizmeti özel kuruluşlarla yürütülmüş
ancak Reictıpost verdiği müsadelere radyo teçhizatını dahil etmeyerek kendi mülkiyeti altında
bulundurmuştur. Bir ulusun politik görüşlerini radyo yayınları ile yayması ilk kez Almanya
tarafından gerçekleştirilmiştir. Almanya 1915 yılında "radyo haber servisi" kurarak, mors kodu
ile başka ülkelere ulaşmış ve ülkesinin politik çıkarlarında radyoyu kullanmıştır.
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Yirminci yüzyıl başlarında ortaya çıkan büyük diktatörlükler, özellikle Almanya ve
İtalya, radyonun kitleleri etkilemedeki gücünü fark etmiş ve bu iletişim amaçlarını, politikalarının
bir uzantısı olarak değerlendirmiştir.
Goebbels, radyoyu gerçek bir propaganda silahına dönüştürmüştiir. Hitler
"radyolarmızın düğmelerini sonuna kadar çevirin, pencerelerinizi ardına kadar açın" diyerek,
Goebbels'in propagandaya getirdiği kitlesel boyutu, eylem planına çekmiştir. Çok geçmeden
radyo ve faşizm ideolojisi Almanya'da birlikte anılmaya başlanmıştır. Federal Almanya'nın II.
Dünya Savaşı öncesi ve sonrası süreçte Nazi İktidarının iletişim araçlarını tam anlamı ile kontrol
altında tutarak kötüye kullanmaları, sonraki kuşak Alman halkı ve yöneticileri tarafından hiçbir
zaman unutulmamış, radyo ve televizyona ilişkin düzenlemelerde her zaman dikkate alınması
gereken bir örnek olarak değerlendirilmiştir.
Savaş sonrası Almanya'da ilk radyo istasyonları, işgal kuvvetlerinin katkıları ile
bölgesel anlamda kuruldu. Bölgesel yayının anlamı açıktı. Müttefikler, güçlü bir Almanya'yı
yaratacak, ulus bilincini ateşleyecek, ulusal düzeyde, bütün Almanya'yı kapsayacak radyo
istasyonlarına karşıydı. Bu nedenle eyaletler çerçevesinde radyo yayınları gerçekleşmeye
başladı. Giderek, Alman eyalet hükümetleri düzenine geçti ve yerel radyo düzeni benimsendi.
Alman Federasyonunu kuran 23 Mayıs 1949 tarihli Anayasa, açıkça federal idareye verilmeyen
tüm yasal ve idari yetkilerin land'lara, yani eyaletlere ait olacağına karar vererek, basın hürriyeti
başta olmak üzere radyo Tv yayinları ve sinema ile haber verme hürriyetini güvence altına almış,
sansürü yasaklamıştır. Bu hürriyetler ancak genel kanunlarla ve reşit olmayanların ve kişi
haysiyetlerinin korunması ile ilgili olarak sınırlandırılabilir hükmünü getirmiştir. Her ne kadar
Rd veTv yayınlarını düzenleme ve denetleme yetkisi eyalet yönetimlerine aitse de, sınır
tanımayan bu yayınların düzenlenmesini de eyaletlerarası işbirliğinin gereği çabuk anlaşılmış,
eyaletler kamu yayınlarında işbirliğine gittikleri gibi özel rd ve Tv'lara izin verilmesi ve
bunların denetlenmesi konusunda, karma yayıncılık sistemini düzenleyen eyaletlerarası bir
anlaşmaya varmışlardır. Burada eyaletlerarası görüşmelerden sonra ortaya çıkan uzlaşma
politikasının önemi ortadadır. Siyasal iktidar, radyo Tv alanını düzenlerken kamusal anlamda
da olsa, sistemi demokratik, çoğulcu kılmak arzusunu ortaya koymuş, böylece geleneksel olarak
yaşadıklarından bir ders çıkararak, bu alanı müdahalelerden uzak tutmak ve bağımsız
kalabilmek için yasal düzenlemede eyaletler arası bir oydaşma sağlanmıştır.Bu oydaşmanın
sağlanmasında kuşkusuz en önemli rolü federatif yapının temel mantığı olan karşılıklı uyum ilkesi
ve bu ilkeyi geçmişin kötü deneyimlerinden ders alarak, akıllı bir şekilde uygulayan eyaletlerin
politik karar mekanizmalarının yapısı oynamış bulunmaktadır.
Almanlar, savaş sonrası radyo ve Tv yayınlarının müttefiklerin katkısı ile
düzenlenmesinden her zaman kuşku duymuşlar ve bunun Alman kültürü için yaratacağı
zararlara dikkat çekmişlerdir. İngiltere'nin desteği ile Hamburg'ta kurulan Nordwest Deutscher
Rundfunk radyo istasyonu 1952 yılı sonralarında Tv yayınlarıma başlayınca, Federal Hükümet,
ulusal bir yayından yana tavrını ortaya koyarak, radyo Tv tekelinin eyaletlerden alınarak devlete
verilmesini önerdi fakat bu tasarı geri çevrildi. Burada eyaletlerin karşı koyması önemli rol
oynadı.
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Adenauer Hükümeti 1958'de, federal hükümetine bağlı ikinci bir Tv istasyonu kurmak
için meclise bir tasarı daha getirdi.
Eyaletler buna karşı çıkarak, konuyu Karlsruhe Anayasa Mahkemesine getirdiler. 21
Şubat 1961 tarihli karar, Federal bir Tv kurumu oluşturmak isteyen Adenauer hükümetinin
tasarısını, federal devletin ilelişimin yalnızca teknik safhası üzerinde yetkisi olduğu, yayın
politikası program düzenleme ve yapımının eyaletlerin yetkisinde bulunduğu sonucuna
varmıştır.
Bu federal Almanya'da yayıncılığın tüm yetki ve sorumluluğun eyaletlerde, teknik
düzenlemenin ise merkezi devlette olduğu, ikili bir kamusal alan düzenlemesi anlamına
gelmektedir.

6.2.3 Fransa'da Kamusal Yayıncılık Sistemi
Fransa, radyo yayınlarına Kıta Avrupa'sındaki diğer ülkelerle birlikte öncü konumda
başladı.
Fransa, demokratik değerlere bağlı sisteme sahip, özgürlükçü bir ülke olmasına rağmen,
yayıncılık alanında tekel uygulamıştır. Siyasal iktidar, önce radyo sonra televizyon ile birlikte
bu alanı kendi iktidarının gerekleri doğrultusunda kullanmıştır.
Radyo alanındaki gelişmelerden sonra Fransa televizyon yayınlarına 1931 yılında
deneme, 1935 yılında da yaygın olarak başladı. Fransiz hükümeti, bütün Fransa'yı kapsayacak
bir şebeke kurmaya hazirlanırken, 3. Dünya Savaşı nedeni ile bunu gerçekleştiremedi. Savaş
sonrası, hükümet tekrar hazırlıklar yaptı ve 1949'da TF 1 denilen birinci kanal yayınlarını
devreye soktu.
Fransa yayın tekeli savaş yıllarında devletin elindeydi. Savaşın bitimiyle birlikte 31
Aralık 1945'te Ulusal Yayıncılık Ofisi kurma ilke kararı alındı. Ofis 14 yıl süre ile enformasyon
bakanlığına bağlı olarak çalıştı. 1959 yılında bir karamame ile RTF (Radiodiffusion-Television
Franşaise) adlı bir kamu kuruluşu haline dönüştürülerek, Bakanlığa bağlı, ek bütçesi olan bir tekel
tesis edildi.
27 Haziran 1964'te RTF'nin yerine ORTF (Office de la Radiodiffusion-Television
Française) adlı, endüstriyel ve ticari bir kamu kuruluşu şeklinde örgütlendi. Fransa'daki bütün
radyo ve Tv yayinları bu kuruma bağlandı. Bu arada Aralık 1963'te A2 (Antenne 2) adlı yeni
bir kanal kurulmuştu. Bunu Aralık 1972'de ORTF'ye bağlı üçüncü kanalın kurulmasi takip etti.
FR 3 büyük ilgi çekti. Fakat bu arada tartışmalar da başladı. Üç kanalın da aynı kamu kuruluşunun
denetiminde olması ve dört radyo şebekesinin de tekelin kontrolünde bulunması ile De
Gaulle'cüler, devlet tekelini yayıncılık alanında propaganda amaçlı olarak kullanmaktan hiç bir
rahatsızlık duymuyor, özellikle kendi kadrolarını bu yayın kuruluşlarına yerleştirerek
siyasetlerini eylem alanına taşıyorlardı. Bu tırmanma, 1960-70 yılları arasında en üst noktalara
çıkmıştı.
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Dengeli yayıncılık tarafsızlık gibi kavramlar yasada açıkça belirtilmişken, Enformasyon
Bakanlığı, radyo ve televizyonun yayınlarına çok sık müdahale etmiş, sansür uygulanmıştır.
Bu noktada toplum duyarsız kalamamış, otoriter De Gaulle'cü yaklaşımın karşısına,
Giscard'cı serbestlik yanlısı ideoloji çıkarak, yayıncılık sektörünün siyasal baskılardan uzak
tutularak, çoğulcu ve tarafsız bir iletişim alanı düzenleme isteği güçlü olarak dile getirilmiştir. Bu
isteklere rağmen, yayıncılık sektöründeki politizasyon devam etmiş, bu konudaki reform
girişimleri sonuçsuz kalmıştır.
1974 yılında ORTF dağıtıldı ve kanalların her biri, biçimsel anlamda bağımsız oldu. Her
kanala ayrı bir genel müdür atanarak, bütçeler ve gelirler ayrıldı, istasyonlar arası rekabet
başladı. Fakat bu biçimsel düzenleme, politizasyonu engelleyememiştir. 1981 yılında yapılan
başkanlık seçimi sonrasındaki sol iktidara kadar bu tekel etkileri devam etmiştir. Sosyalist iktidar
çoğulculuğun savunucusu olarak, bu konuda yeni bir siyasal irade beyanı ile iletişim alanını,
devlet tekelinden kurtarma yolunda çalışmalara başlamıştır.

6.2.4. İtalya'da Kamusal Yayıncılık Sistemi
İtalya'daki iletişim alanının en büyük özelliği, başlangıcından beri Devlet Tekeli'nin en
başta gelen örneği olmasıdır. İtalya'da radyo ve televizyon yayinları kamu niteliğindedir ve bu
hizmetin birkaç ekonomik ve mali gücün kontrolüne geçmesi istenmemektedir. Bu hizmet
devletin tekelinde olmasına rağmen, devlet bu hizmeti ya kendisi ya da başka bir kuruluşa
devretmek suretiyle yerine getirilmektedir.
1924 yılında radyo yayın hizmeti imtiyazı URI (Unione Radiofanica Italiana) adlı bir
anonim şirkete verilmiş, 1927'de imtiyaz 25 yıllık bir süre için yenilenmiş ve 1944 yılında bu
kuruluş RA1 {Radio Audizioni Italiana) adını almıştır.
14 Nisan 1975 tarihinde Radyo ve Televizyon Yayınları Hakkında Yeni Kurallar başlıklı
bir kanun, devletin tekel hakkını açıkça belirlerek bu kamu hizmetini "imtiyaz" şeklinde verme
yetkisini de hükme bağlamıştır.
Burada İtalya'daki yayın hizmetlerinin bir kamu hizmeti olduğu vurgulanmakta, bu
kamu hizmeti yasa ile imtiyaz şeklinde tanınmakla ve anlaşmalarla düzenlenmektedir. Son
olarak Posta ve Telekomünikasyon Bakanlığı ile RAI arasında yapılan ve 10 Ağustos 1981 tarihli
anlaşma, bu imtiyazi tekrarlayarak, bu kamu hizmetinin idare tarzı düzenlenmiştir.
RAI geleneksel anlamda kamu hizmeti yayın kurumu olarak, siyasal kademelerine
bütün tayinler, RAT'nin statii tespitleri, yabancı devlet, şirket ya da Özel kişilerle Rd-Tv alanına
yonelik anlaşmalar yapabilmek için idari vesayeti altında olduğu Posta ve Telekomünikasyon
Bakanlığı başta olmak üzere, gerektiğinde Dışişleri ve Savunma Bakanlığnın iznine bağlıdır.
RAI aynı zamanda parlamento denetim komisyonu tarafından, haberlerin objektifliği,
doğruluğu ve politik bağımsızlığj açısından gözetim altında tutulur.
Posta ve Telekomünikasyon Bakanlığı, RAI istasyonlarının işler durumda bulunmasını,
teknolojik gelişmelerin zorunlu ve gerekli kıldığı yenilikleri kullanmasmı sağlar.
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RAI, Parlamento denetim komisyonu tarafından rd ve Tv'dan yararlanmayı sağlamak
için kurallara bağlanmıştır. Reklamlar konusunda bu komisyon, tüketici çıkarlarının korunması,
kamu yararı ile ticari seklör arasında uyumu sağlar.
Yıllık gelirini, abone ve reklamlardan sağlayan RAI'nin ayrı ve bağımsız bir bütçesi
vardır. Diğer gelirleri sunduğu hizmetlerin karşılığı olup, devlete, devletin dışındaki müşterilere
hizmet, rd-tv yayını satar, basım ve yayın faaliyetinde bulunur.
İtalya'daki yayın alanını düzenleyen kamusal yarar mantığı içindeki tekelci anlayış, İtalyan
tarihinin gelenekleri içinde yerini bulmuş, özellikle Faşist Mussolini İtalya'sında toplumu sarıp
sarmalayan bir propaganda ve yerleşik ideolojiyi toplumun her kesimine yayan bir araç olarak
kullanılmıştır.
İtalya'nın sömürgeci ve yayılmacı siyasetinde de radyo çok önemli roller oynayarak,
sistemin içindeki yerini, iktidarla ve faşizme özdeş bir şekilde sağlamlaştırmışlır.
Savaş sonrası oluşan dengeler içinde, faşizmin gerilemesi, tepkilerin artması ve sosyalist
partilerin iktidara yürümeleri, toplumdaki çoğulcu ve demokrat tavrı pekiştirmiş, yayın alanındaki
tekelci sistem ihtiyaca cevap veremez hale gelmiştir.
1970'li yıllar, İtalyan siyaset yaşamında köklü değişimlerin yaşandığı yıllar olarak, radyo
ve televizyon sektöründe tam anlamıyla bir kaos'un yaşandığı dönem olmuştur.
Bu toplumsal tepkilere karşı siyasal iktidarı oluşturan koalisyon yeterli ve çoğulcu bir
cevap üretmekle geçince, iletişim alanı yasayı beklemeden, fiili bir durum yaratmış ve RadyoTv'da devletin tekel uygulamasını delmeye başlamıştır.
Politik alanın boşlukta kalması ile başlayan fiili durum, 1990 yılına kadar, sektörle
hükümet arasında müthiş bir mücadele yaşanmış, her iki kesim de kendi olanaklarını,
avanlajlarını sonuna kadar kullanmışlardır.
Bu sürecin başlamasında İtalyan Komünist Partisi'nin, kamu yayıncılık felsefesini
savunmasına rağmen, toplumdaki istemler, İtalya'da tekelciliği sarsan, bu konuda aktif mücadele
verilen, demokrat ve çoğulcu bir sisteme doğru gidişin temellerini almışlır.
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7.1 Televizyon Dili
Her iletişim aracı gibi televizyon da doğasından gelen özellikler, kullandığı dil ve
yolladığı mesajlarla kendi iletişim biçimini kurmaya çalışır.
Her kitle iletişim aracı, kendine özgü anlatım biçimi ve sunum özelliklerine sahiptir ve
oluşturduğu dil ile etrafındaki gerçekliği yansıtmayı amaçlar. İletişim araçlarının yaptığı
bilgiyi, duygu ve düşünceleri topluma belirli kurallar sistemi yani dil aracılığıyla iletmeyi
sağlamaktır.(Berger, 1993: 18) Sunduğu enformasyonu kendi dil ve biçimsel özelliklerine göre
aktaran televizyon, oluşturduğu dil ile de toplumun yapısını ve nasıl işlediğini anlamamıza
yardım eden gerçekliklerin görüntülerini sunar ve zihnimizde anlamlı bütünler oluşturur. (Fiske
vd., 1978: 116)
Televizyonun kullandığı dil ise bir görüntü sistemidir. Televizyonda gördüklerimizin
büyük bir bölümü görüntüye ve bu görüntülerin zihnimizde anlamlı bir bütün oluşturmasına
dayanır. Görüntü, herhangi bir televizyon programının (drama, haber, spor v.b.) en belirgin
öğesi, ana anlatım aracıdır. Görüntünün yanında ses ve yazı da ikincil anlatım araçları olarak
kullanılmaktadır.
Görüntünün okunmasında yararlanılan yöntem semiyolojidir. Semiyoloji basit olarak
işaretlerin ve göstergelerin bilimi olarak tanımlanır. Çünkü televizyon programlarında anlam,
göstergelerden ve bu göstergeler birbiriyle ilişkilendiren sistemden çıkartılır. Bu sistem içinde
gerekli olan ortak bir takım uzlaşımlardır. Çünkü insanların birbirleriyle ve kitle iletişim
araçları ile iletişimde bulunabilmesi için ortak bir takım sistemleri paylaşması gerekir. Eğer bu
olmazsa iletişim ve anlamlandırma gerçekleştirilemez. Bu ortak sistemleri öğrenmek ve
kullanmak için göstergelerin ne anlama geldiğini bilmek gerekir. (Berger, 1993: 12-13)
Kendinden önce yer alan diğer iletişim araçlarının devamı ve daha da gelişmişi olarak
kabul edilen televizyon, teknolojik, kültürel ve sosyal yönleriyle gazete, sinema, tiyatro ve
radyo gibi araçların anlatım biçimlerinden yararlanmış ve onlardan çok da bağımsız olmayan
bir anlatı formatı geliştirmiştir. (Williams, 1974: 448)
Sinema ve televizyonda kullanılan anlatım biçimi, ister gerçek isterse kurmaca bir olayı
anlatsın, dramatiktir. Çünkü sinema filmlerinden haber programlarında kadar bütün yapımların
bir hikayesi vardır.
Dram sözcüğü hareketi imler. Bu hareket, öznesi, amacı, etkisi olan bir eylemdir. Sevda
Şener, dram sanatını tanımlarken şu üç özelliğin altını çizmektedir. Dramatik olanı içermesi,
içeriği en etkili bir biçimde yansıtacak özel bir yapısı olması, seyirci önünde oynanmak üzere
hazırlanıp seyirci önünde oynanarak tamamlanmasıdır. (Şener, 1997: 12)
Dram sanatının, seyirci önünde oynanmak üzere hazırlanıp seyirci önünde oynanarak
tamamlanması özelliği, dramanın televizyonda kullanımı söz konusu olunca, doğal olarak farklı
bir biçim almaktadır. Televizyonda canlı programlar dahil olmak üzere hiçbir programın,
seyirciye tiyatro gibi dolayımsız ulaşma şansı yoktur. Televizyon aracılığı ile iletilen her tür
program, karmaşık bir teknolojik dolayımdan sonra izleyiciye ulaşabilir. Ancak dram sanatının
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dramatik olanı içermesi, içeriği en etkili biçimde yansıtması, televizyon anlatısı açısından da
geçerli olan özelliklerdir. Üstelik, bunlar televizyonun bütün türleri için vazgeçilmezdirler.
(Poyraz, 2002:26-27)
Drama insani çelişkiyi temsil eden kusursuz bir araçtır. Psikolojik özgürlük ve çözüm
vaad eden drama karakter ve temanın gelişimi sırasında uyanan duygusal arzuları tatmin eder.
Sıradan insanlar için de bazen önemsiz roller bulunmasına rağmen haber temalarının çoğunluğu
“yıldızlaşmış” tanıdık yetkili aktörler etrafında döner.(Bennett, 2000: 106)
Martin Esslin, televizyon dilinin drama dili olduğunu vurgulayarak:
“....televizyon, pekçok şeyi ortaklaştığı sinema gibi, özünde dramatik bir araçtır; çünkü
aktardığı şeylerin büyük kısmı oyuncuların daha önceden hazırlanarak sunduğu kurgusal
malzemelerden oluşan ve oyunun konusunu, konuşmaları, karakterleri, kostümleri –kısaca
dramatik ifade araçlarının hepsini- kullanan geleneksel drama biçimindedir.” (Esslin, 1991: 14)
Yusuf Kaplan da Esslin’le aynı görüşü paylaşmaktadır:
“Bilindiği gibi televizyon hem eğlendirmek hem de bilgilendirmektedir bizi. Televizyon
bunu belli bir öyküleme/anlatım tekniği kullanarak yapmaktadır... Çünkü –haberlerden
seriyallere kadar- televizyonun tüm türlerinin (genre) kendilerine özgü öykü anlatma biçimleri
vardır.” (Kaplan, 1992: 51)
Televizyonun imajının drama olduğu söyleyen Esslin:
“Televizyon bütün dramalar gibi, şiddet sahneleri de dahil, en büyük görsel ve duygusal
etkiye sahip önemli sahnelerle faaliyetlerini yoğunlaştırır ve pekiştirir, bu arada görsel dramayı
yavaşlatan veya kaldıran malzemeleri görmezden gelir. Örneğin, saatlerce sürmüş bir siyasi
gösteride, polis coplarının bir grup göstericinin üstüne indiği otuz saniye büyük ihtimalle büyük
olayın televizyona çıkarılan tek kısmı olacaktır. Dahası, bu kısa parça, onu çok daha
dramatikleştirecek bir montaj gerilimi katılarak edite edilir. (Esslin, 1991: 56)
Groombridge televizyonun olaylara bakış biçimini şöyle özetlemektedir: “eğer hareket
varsa kaydet; hareket yoksa, iletilecek bir şey de yoktur.... Eğer dramatik bir olay varsa, bunu
rapor et; dramatik değilse, dramatikleştir; eğer bu da yapılamıyorsa, sorun çok da önemli
değildir.”(Groombridge, 1972: 107’den aktaran Ergül, 2000: 72)
Drama potansiyeli taşıyan bir olayın büyük bir haber olma ihtimali daha yüksektir.
Muhabirlerin ve editörlerin dramatik özellikler içeren olaylar aradıkları ve haberde bu
özellikleri vurguladıkları bir sır değil. Büyük bir televizyon ağının haber yapımcısının editör ve
muhabirlerine haber politikalarıyla ilgili olarak söyledikleri bunun en güzel örneğini teşkil
etmektedir:
“Her haber öyküsü, dürüstlük ve sorumluluktan herhangi bir taviz vermeksizin, kurgu
ve dramanın niteliklerini sergilemelidir. Bir yapıya ve çatışmaya, düğüm ve çözüme, artan ve
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yatışan hareketliliğe, bir başlangıca, gelişme ve sonuca sahip olmalıdır. Bunlar sadece drama
için değil anlatı sanatı için de elzemdir.” (Bennett, 2000: 105)
Dramalaştırmanın en açık etkisi haberin içeriğini önemsizleştirmesidir. Dikkati büyük
olay ve sorunlara sabitlemek yerine, drama üretimine doğru artan bir eğilim vardır. Kongre
oylamasında olduğu gibi, drama durumun gerçek bir hususiyetini yansıtabilse bile, dramaya
odaklanmak genellikle dikkati olayın barındırabileceği genel ve kalıcı politik anlamdan
uzaklaştırıyor. Gaye Tuchman’ın çok iyi gözlemlediği gibi, haberde aksiyon gerekliliği, bazı
hızla gelişen hareketliliğe sahip olaylara yarıyor. Sonuçta, kronik sosyal sorunlar ve müzmin
politik meseleler, çok yavaş geliştiklerinden, genellikle haber olamıyorlar. Bu bakımlardan,
dramalaştırma kişiselleştirmenin bir çok etkisini bütünlüyor.(Bennett, 2000: 113)
Dramatikleştirilerek haberin güncel dışılaştırıldığını vurgulayan Baudrillard’a
göre:
“Tüketim toplumunda haber tümüyle güncelleştirilir, yani gösterisel tarzda
dramatikleştirilir; ve tümüyle günceldışılaştırılır, yani iletişim aracı tarafından uzaklaştırılır ve
göstergelere indirgenir.” (Baudrillard, 1997: 26)
Televizyon programlarını oluşturan sadece görsellik ve görüntüsel anlatım değildir.
Görüntünün yanında ses de ikincil anlatım aracı olarak karşımıza çıkmaktadır. Ses sadece
görüntüyü desteklemez, aynı zamanda belli bir anlatım da yaratır.
Algısal düzeyde genel olarak insanın, sesi görüntüden çok daha iyi ayırd edebildiği ve
duyulan sesin görüntüsünden çok daha fazla algılandığı söylenebilir. (Millerson, 1982: 64)
Bu bağlamda, ses izleyicinin konuya dikkatini çektiği gibi, bazen de görüntünün önüne
geçebilir. Ses, görüntüsel anlamın etkisini güçlendirmek amacıyla kullanılır.
Bir televizyon programında iletilecek mesaj, görüntü ve sesin birlikte kullanımıyla etkili
olmaktadır. Televizyonda sesin kullanımı iki türlüdür. İlki olayın geçtiği yerdeki doğal sesler,
diğeri ise stüdyoda uzman, spiker, seslendirme sanatçısı tarafından olayla ilgili metnin
okunmasıdır.

7.2 Televizyon Haberciliği Kavramı
Televizyonda yayınlanan her programın bir amacı ve işlevi vardır. Televizyonun
işlevleri genel olarak kitle iletişim araçlarının işlevleriyle aynıdır. Ancak televizyonun
teknolojisinden gelen özelliklerle bu işlevlerin bazıları daha öne çıkmaktadır.
Televizyon programları genel olarak şu işlevleri yerine getirir:
•

Haber verme

•

Eğlendirme

•

Eğitme
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•

Mal ve hizmetlerin tanıtımını sağlama

İnandırma ve Harekete Geçirme (Aziz, 1981: 51)
Televizyonun yukarıda sıralanan işlevleri arasında en önemlisi ilk sırada yer alan haber
verme işlevidir.
‘İletişim çağı’, ‘bilgi çağı’ olarak adlandırılan Yirminci Yüzyılda, başta televizyon
olmak üzere kitle iletişim araçları vazgeçilmez niteliğe ulaşmışlardır. Televizyon, yaşamımızın,
haber de televizyonun bir parçası durumundadır. Televizyon haberleri aracılığı ile artık, egemen
söylem geniş kitlelere ulaştırılmakta ve benimsetilebilmektedir. (Kars, 1996: 2)
Televizyon gazeteciliği yeni bir gazetecilik modelidir; radyo haberciliğinin, yazılı
basından röportaj tekniklerinin, belgesel sinema film tekniklerinin sentezidir. Konuşma
biçiminde haber veren yeni gazetecilik modeli görsel-işitseldir ve okuma-yazma bilme
zorunluluğunu ortadan kaldırmaktadır. (Parsa, 1993: 21)
Televizyonun bugün haber yayımı için en tutulan araç sayılması televizyon
izleyicilerinin radyo dinleyenlerden, sinemaya gidenlerden, gazete okuyanlardan daha çok
olmasından, bir yerde de resimlerin çekiciliğinden ötürüdür. Televizyon haberlerinde hareket
eden resimler vardır, bu da çekici ve ilginçtir. Haber yapımcısı izleyici için seçim yapar,
zamandan kazanç da izleyiciye hoş gelir. Oysa haber araçları arasında televizyon haberleri en
yetkin değildir. Televizyon haberleri radyodan da, gazeteden de daha az olay verir. (Swallow,
1973: 15)
Buna karşın insanların günlük olayları öğrenmek için televizyon haberlerini tercih
etmesi gün geçtikçe artmaktadır. 1959 yılında Amerika’da yapılan bir araştırma sonuçlarına
göre, Amerikalıların %51’i bazı haberleri televizyondan öğreniyorlarken, %19’u televizyonun
ilk haber kaynakları olduğunu söylüyorlar. Bu oran 1997 yılında, bazı haberleri televizyondan
öğrenenlerin yüzdesi %69, televizyonu ana haber kaynağı olarak kullananların yüzdesi ise %47
olarak tespit ediliyor. (Hollifield, 2001: 14) 1998 yılında Newsweek dergisi için yapılan başka
bir araştırma ise bu araştırmayı destekler nitelikte. Araştırma sonucuna göre halkın %61’i
günlük olaylar hakkındaki haberleri televizyondan öğreniyorlar. (Huffman, 2001: 211)
1960’ların başında yapılan kamuoyu araştırmalarının sonucu, 1959’da Amerika’da
yapılan araştırma sonucuyla örtüşmekte. Buna göre, çoğu insan gazete ya da diğer haber
medyalarına nazaran televizyonu ana haber kaynağı olarak görüyor. Ancak, 2001 yılında
yapılan bir araştırmaya göre ise, televizyonun ana haber kaynağı olarak görülmesine karşın,
televizyondan alınan haberlerin yanlış anlaşılma ve unutulma oranı gazetelere göre daha
yüksek.(Molen, 2001: 483)
Televizyon haber yayıncılığının temel özelliği “konuşma biçiminde haber verme”dir.
Haber verme Ortaçağın kent tellalları gibi ağızdan çıkan sözcük kanalıyla yapılmaktadır.
“Ortaçağ’ın kent tellalları geleneğinde, bir yanda hiç tepki göstermeden mesajı dinleyen halk,
günümüzde de radyo ve televizyon; sadece dinleyen, izleyen kitlelere haber iletmektedir.”
(Siller, 1972:16’dan aktaran Parsa; 1993: 23)
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Televizyon haberleri görüntülü radyo yayınları şeklinde yorumlanmıştır. İlerleyen
yıllarla birlikte, televizyon haberlerinde görsellik önem kazanmaya başlamış ve televizyonun
asıl gücünün, sesle birlikte verilen görüntüde olduğu anlaşılmıştır.
Görüntünün önemi büyüktür. Çünkü insanlar için görme konuşmadan önce gelmiştir.
Çocuk konuşmaya başlamadan önce, bakıp tanımayı öğrenir. (Berger, 1993: 13)
Evinize gidin, herhangi bir kanalın haber bültenini açın ve sırtınızı televizyonunuza
dönün, dinleyin... İzlediğiniz ya da dinlediğiniz haberi eğer anlıyorsanız, sırtınız dönük
anlıyorsanız, o televizyon haberi kötü bir televizyon haberidir. Çünkü iyi televizyon haberi
gözle izlenir... Sırtınızı döndüğünüz anda dinlediğiniz haber, maalesef radyo haberidir.
(Haksever, 2002: 4)
Gazete haberciliğindeki metnin kuvvetli olması her şeyi size anlatır. Ya da metinde her
şeyi anlatmaya çalışırsınız. Televizyon haberciliğinde ise önce olan görüntü, görüntüyü
besleyen kelimeler ve ikisinin tam uygun evliliği televizyon haberciliğini oluşturuyor.
(Aslanbay, 1998: 1) Televizyon ekranlarına yansıyan haber özetlenerek, hikaye edilerek yani
bir anlamda yeniden kurgulanarak izleyiciye sunulmaktadır. (Fishman, 1980: 14)
Televizyon haberlerinin temeli görüntüye dayanır. Görüntü ve ses unsurları birleşerek
haberde dramatik bir bütünlük oluşturur. Televizyon haberciliği, günün olaylarını resimlerle
sunma yöntemidir. Bu resimlerin gazete ya da dergi fotoğraflarından ayıran nokta, televizyonda
resimlerin hareketli oluşudur.
Medyanın öteki dallarından farklı olarak televizyonda, göz ile kulak arasında sürüp
giden duyumsal bir rekabet vardır. Doğal olarak bu yarışı göz kazanır ve resim sesin önüne
geçer. Sonuç olarak bazı haberler görsel güçleri olmadığı için tamamen gözardı edilirlerken,
bazıları da bu güç yüzünden ön plana çıkartılırlar.(Matelski, 2000: 22)
Televizyon haberleri gazete haberlerine göre haberin dramatik ve duygusal yönlerini
daha iyi vurgulamaktadır. (Hollifield, 2001: 4)
Televizyon haberciliği, radyo ve yazılı basın haberciliğinden görüntü unsuru ile ayrılır.
Görüntü, televizyon muhabirinin olayı anlatmakta kullandığı en önemli araçtır. Hareketli
görüntülerin bulunmadığı durumlarda, hareketsiz görüntüler (dia, grafik, data, harita v.s.)
kullanılmalıdır.
Postman ve Powers ise haberde elektronik grafiklerin kullanımının yalnızca teknik bir
konu olarak görülmemesi gerektiğini belirterek, “bunlar aynı zamanda düzensiz olay akışının
karşısında haber denen usandırıcı düzenlilikteki bir dünyanın, yani televizyon haberciliğinin
baskın temasının simgeleridir” ifadesini kullanmışlardır.(Postman vd, 1996: 91-92)
Kitle iletişim araçları içerisinde görsel ve işitsel bir araç olma özelliğiyle diğerlerinden
ayrılan televizyonun görüntüye dayalı dili, televizyondaki yayın akışını oluşturan hemen her
program için geçerli olma özelliği taşımaktadır. Kuşkusuz, televizyon haberleri de bu görsel
anlatım biçimine uygun ölçütlerle yapılandırılmaktadır. Bu anlamda televizyon haberlerinin
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seçiminde haber konusunun kendisi kadar, -hatta bazen daha da fazla- haberle ilgili görsel
malzemenin de öne çıktığı gözlemlenmektedir. Dolayısıyla kimi haberler, görsel açıdan
yetersiz bulunarak bülten dışı bırakılırken, görsel anlamda zengin ancak haber değeri açısından
görece sıradan konular haber sıralamasında öne geçebilmektedir. Televizyon haberlerinde
sıklıkla karşılaşılan trajik öğelerin, haberi ayrıntılandırmakta çok da işlevsel olmayan ama
ısrarla yinelenen kan ve şiddet görüntülerinin bu denli vurgulanması da aynı gerçeği pekiştirir
niteliktedir. Bir anlamda bu yöntem, “heyecan yaratmak için hızlı ve pis bir yöntemdir ve
heyecan, haberleri sattırır. İnsanlar, ayrıntısı okuma odalarında gözler önüne serilen dramlar ve
sefaletler görmeyi umuyorlar. Gözyaşları, öfke ve acı, fotoğrafları ve televizyon haberlerini
güçlü kılıyor.(Matelski, 1996: 22)
Günümüzde asıl bilgi verici bir yayın aracı haline gelen televizyon, bu işlevini haber ve
haber programlarıyla pekiştirir. Haber ve haber programları, diğer programlara oranla çok fazla
sayıda izleyiciye seslenerek, halkı günlük olaylara ve bu olayları yaratan kişilere, hiçbir aracın
yapamadığı biçimde yaklaştırırlar. Televizyon, dünyada olan olayları her yerde herkese
‘anında’ gösterme olanağına sahip olduğu için, diğer kitle iletişim araçlarından farklılık
gösterir.(Groombridge, 1976: 28)
Ulusal televizyonlarda haberler stratejik düşüncede büyük önem kazanıyor, çünkü bu
program türü televizyonun kendisini diğerlerinden ayırt etmesinin temel yoludur. Bununla
birlikte eğlence programcılığı başkaları tarafından üretiliyor. CBS, II. Dünya Savaşı
haberlerinin takibiyle kendisini NBC’nin ilk saygın rakibi olarak yerleştirdi. (Monaco, 2001:
441)
Televizyonda görüntüden sonra gelen anlatım aracı olan sesin işlevselliği televizyon
haber programlarında da aynıdır. Örneğin; doğal ses; bilgiyi doğrudan aktaran normal
konuşmalar, çevresel ses; olayların geçtiği yeri belirleyen sesler, yorumlayıcı ses; düşünceler,
duygular açısından etkili olan sesler, simgesel ses; simgesel olarak bir olay ya da nesneyi
açıklayan sesler, öykündürücü ses; konunun sesi kişiliği, hareketleri vb. öykündüren sesler,
birleştirici ses; olaylar ve sahneler arasındaki ilişki kuran sesler, sıralayıcı ses; dramatik ve
komik etkiler düzenlemek için birbiri arkasına eklenen sesler. (Millerson, 1982: 108)
Televizyon programlarının en vazgeçilmez unsuru olan müzik, aynı zamanda haberlerde
ve özellikle de haber programlarında son derece uzmanca kullanılmaktadır. Müziğin insanlara
neler sağladığını ise Aristo şöyle açıklamaktadır: Müzik, dolmuş olan duygularından insanı
kurtarma ve onu rahatlatma işlevini taşımaktadır. (Poyraz, 2002: 31)
Haber başlıklarının yüksek sesli ve dramatik müziği izleyicinin ilgisini ve dikkatini
çekmek içindir, programın önemini gösterir ve habere dramatik çağrışım yapar.
Müzik programlarda içeriği destekleyici bir unsurdur. Burada verilen haberin dramatik
yapısına uygun müzik seçimi önemlidir. Bir katliamda söylenecek sözden çok görüntü önemli
ise durumun vahşetini destekleyen bir müzik kullanılabilir. İstenilmeyen bir kişiyi küçük
düşürmek, alay etmek gibi amaçlarla da müzik kullanılabilir. Ses efekti kullanımı da müzik gibi
etkiyi arttırmak amacını taşır. İçerikteki amaca uygun olarak seçilen efektlerle düşme, vurma
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sesi, ayak sesi, silah sesi kullanılarak haberin daha etkili olmasına çalışılır. Kimi zaman da
yeterince büyük olmayan olayın daha büyük ve korkunç görünmesi için efektler eklenebilir.
Özellikle çatışmalarda otomatik silah sesleri sık kullanılan bir efekttir. Bunların yanında olayın
geçtiği yerde görüntü ile birlikte kaydedilen doğal ses efektleri de güvenilirlik ve etkileyiciliği
arttırır. Müzik ve ses efekti, haberin tarafsızlığını etkileyebilecek önemli unsurlardan olup, bu
nedenle de bilinçli kullanılması gerekliliği açıktır.(Kafalı, 1993: 100-101)
Televizyon haberinin oluşturulmasında bilinçli veya bilinçsiz olarak belli yaklaşımlar
harekete geçmektedir. Güzel, çirkin, itici, hoş gibi ‘estetik’; yaratıcı, gerekli, olması gereken
gibi ‘mesleki’; tutarlı, tutarsız, ölçülü, ölçüsüz gibi ‘mantıki’; verimli, verimsiz, çalışkan,
tembel, yararlı, yararsız gibi ‘sosyo-kültürel’; dürüstlük, ahlaksızlık gibi ‘ahlaki’ değerler,
yaklaşımlar haberi oluşturmada rol oynamaktadır. Belirtilen etkenler televizyon haberinin
oluşturulmasında olaydaki kahramanları, düşmanları, politikaları, sunulacak değerleri; bunların
ortaya konmasında kullanılacak teknolojileri de belirlemektedir. (Usluata, 1997: 93)
Elektronik iletişim araçlarında (televizyon) boy gösterenlerin söyleyeceği her şey, bir
senaryoya göre dikkatle planlanmıştır; sesin tonu, yüksekliği, vurgular önceden prova
edilmiştir. Her program, küçük bir piyestir.(...) En rahat ve insanca görünen programlar bile ses
duvarından oluşur; herhangi bir araya, özürlere, yanlış girişlere ya da boşluklara yer yoktur.
Sessizlik, gelir kaybıdır.(Sanders, 1999: 44-45)
Televizyon haberi adını aldığı bir biçim içerisinde yer alarak izleyenin karşısına çıkan
olay temelde, pazarı merkez alan yöneticilerce oluşturulan yatırım araçlarıdır ve buna bağlı
olarak da haberciliğin ötesinde ve bütünlüğünde rekabet aracıdırlar.(Langer, 1998: 1)
Baudrillard, postmodern medya ortamında, enformasyon ile eğlence, imge ile siyaset arasında
sınır kalmadığını, haberler ve belgesel gibi ciddi programların bile öyküleri çerçevelemede
kullandıkları dramatik kodlar nedeniyle eğlence programı haline dönüştüğünü ve bir tür enfoeğlence tarzının ortaya çıktığını belirtir. (Kellner vd., 1998: 150) Televizyon haberleri de diğer
televizyon ürünleri gibi eğlence işindedirler; izleyiciyi habercilik amacıyla değil ticari
nedenlerle çekmek isterler. Televizyon haberleri, profesyonel haberciliğin değerlerinin ötesinde
izleyiciyi çekmeye yönelik değerlere sahiptir. Bu yüzden, izleyiciyi en çok çekeceğine inandığı
olaylar arasından seçim yapmaya dayanır. Ağırlıkla film edilmiş görüntülere bağlıdır; bu da
çoğu zaman eksik veya üstünkörü bilgi içeriği yaratır. Televizyonda yer alan haberler genellikle
önemsiz şeyler içinde gezinir ve duygusal bir yapıda yer alır. İstismar edicidirler, kahramanlık
yaratırlar ve anlatımları uzayıp giden biçimde yer almaktadır. (Langer, 1998: 1)
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8.1. Televizyonda Üç İletişim Biçimi
Televizyonda Üç İletişim Biçimi vardır. Bunlar;
1)
Enformasyon Amaçlı: Temel amaç, ilginçlik, güvenilirlik, enformatik sunum.
Katılım amacı, bilgi açığı, bilme ihtiyacını giderme, bilgileniyor hissi tatmini.
2)
Öykü Anlatma Amaçlı: Temel amaç, heyecanlı, dramatik yapı kurmak. Katılım
amacı, macera hırsını artırma çabası, öykü e drama izleme hoşnutluğu.
3)
Cazibe Oluşturma Amaçlı: Temel amaç, olağandışı, şok edici, duyguları
harekete geçirici, göz alıcı halde sunum yapmak. Katılım amacı, etkilenme eğilimini artırma.
Bu üç ayrı iletişim biçimi üç farklı televizyon haberciliği uygulamasına zemin hazırlar:
1)
Enformasyon Amaçlı Televizyon Haberciliği: Malzeme gazeteciliği, haberler
gerçeğe dayanır, gerçeği anlatır.
2)
Öykü Anlatma Amaçlı Televizyon Haberciliği: Gerçek dramatize edilir ve
kurgulanır. Böylece gerçek olaylar iyi öykülere dönüşür.
3)
Cazibe Amaçlı Televizyon Haberciliği: Televizyonda
bombalı saldırılar, cinsel sapkınlıklar, cinayetler gibi duyguları harekete geçiren olaylar etki
uyandırır. Buradaki amaç izleyicilerin duygularını olumlu ya da olumsuz şekilde harekete
geçirmektir. Haberler bu şekilde kurgulanır(Ekström, 2000: 465-485).
Televizyon haberleri, sunuluş biçimine göre, genel olarak, ‘olaysal’(episodic) ve
‘konusal’ olarak sınıflandırılmaktadır. Kamu olaylarının somut durumlar olarak anlatıldığı
olaysal haber çerçevesi ile cinayet ya da terör eylemi gibi belli bir durumun incelenmesi ya da
belirli bir olaya yönelik haberin aktarılması sağlanmaktadır. Olaylara düşünsel boyutun da
katıldığı tematik haber çerçevesi ile hükümetin sosyal yardım harcamalarındaki değişimler,
terör eylemlerinde bulunan grupların sosyal ve siyasal eleştirileri gibi kamuyu ilgilendiren
sorunlar daha soyut ve genel bir bağlama yerleştirilmektedir. Genel sonuçlara ve durumlara
yönelik olan haberler ‘eşlik etme’ ya da ‘arka plandan izleme’ biçiminde verilmektedir. İki
çerçeveleme biçimi arasındaki temel farklılık, tek tek olayları anlatan haberlerin, konuları
göstererek anlatan somut tanımlamalar olmaları ve çeşitli ‘resimler’ kullanmaları, ortak ve
genel konuları sunan tematik çerçevelemelerin ise ‘düşünen beyinlere’ yönelik olmasıdır.
(Iyengar, 1991: 14’ten aktaran Mengü, 2003: 76)
Televizyon haber programında olayın sunulabileceği çeşitli yollar vardır:
•

Doğrudan stüdyo kamerasının karşısındaki spikerin konuşmasıyla,

•

Olayın geçtiği yerde çekilmiş ya da arşivden alınmış film ya da video bantla,

•

Olayın geçtiği yerden canlı kameralarla,
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•
Görüntüde fotoğraf, çizim, haritalar, bilgisayar grafikleri vb.nin kullanılmasıyla
(Swallow, 1973: 17-18)
Televizyon haberlerinin sunumunda 1. kişi spiker/anchor ile 2. kişi izleyici arasında
direkt göz kontağı vardır. Bu göz kontağı izleyici ile haberlerdeki karakterler arasında da bir
ilişki doğmasına neden olur. Haberin kurgulanışı iki şekilde yapılabilir. İzleyici ve karakter bir
tutularak “biz” öznesi ya da izleyici ve karakterler ayrı tutularak “onlar” öznesi
kullanılır.(Hartley, 2001: 77)
Marilyn Matelski ve Neil Postman’ın yaklaşımlarına göre televizyon haberi aktardığı
haberlerle olayları, durumları aktarmanın yanında izleyene şu şekilde bir seslenmede
bulunmaktadır:
•

“Kentin ve evin güvenlikte, merak edilecek bir şey yok;

•

Eşin ve çocukların güvenlikte, rahat ol;

•

Yirmidört saat içindeki olaylar senin kendini iyi hissetmene,

•

Eğlenmene yarayacak.” (Matelski, 1996: 59)

Televizyon haberlerinin amacı, günlük yaşamda olup bitenleri açık, doğru, tarafsız ve
anlaşılır şekilde izleyicinin önüne çıkartmaktır. Bu nedenle haber dili; açık, düz ve herkese aynı
anlamları ifade eder şekilde olmalıdır. Haber yazımında oluşturulacak dille ilgili olarak farklı
araştırmacılar hemen hemen aynı noktalarda birleşirler. Buna göre; aktif formda cümleler
kurulmalı, etkili fiiller kullanılmalı, sıfat ve zarflardan kaçınılmalı, genellikle tek heceli
sözcükler kullanılmalı, benzetme ya da hüküm vermekten kaçınılmalı, basit ve direkt anlatım
kullanılmalı, fiillerin zamanı doğru kullanılmalı, olaylar net-anlaşılır ve açık kelimelerle
yazılmalı, yeni olan bir olay şimdiki zaman diliyle anlatılmalı, otoriteyi elden bırakmayan
arkadaşça bir yöntem izlenmeli, dilin kurallarına uyulmalı, konuşulan basit dil kullanılmalı,
argoya kaçmamalıdır. (Yorke, 1987: 28)
Televizyon haberi, özneler arasında gerçekleşen fiili dilsel zaman ve mekanda “orada
olma” izlenimi yaratacak çeşitli yollar geliştirmiştir. Televizyon sunucusu burada değildir, ama
paylaşılan bir mekanın, paylaşılan bir zaman izleniminin ve konuşan öznenin gerçekten kendisi
için konuştuğuna ilişkin göstergelerin kurulması aracılığıyla bir mevcudiyet izlenimi yaratılır.
(Morse, 1998: 94)
Televizyon haberi olarak karşımıza gelen olayların, durumların, söylemlerin ne türde
süreçlerden ve etkilerden geçerse geçsin habercilikte yer etmiş temel sorulara yanıt vermesi
beklenmektedir. Olay açısından ele alınırsa; ne olduğu, nerede olduğu, ne zaman olduğu, kimin
veya kimlerin yer aldığı, nasıl olduğu, neden olduğu ve olayın ne anlama geldiği yanıtlanmaya
çalışılır. Belirtilen temel sorulardan haberde olayın işlenmesi adına daha geniş bir yapıya
geçilmektedir. Hikayenin neden önemli olduğu vurgulanmaya çalışılır, yer alan haberin bu
şekliyle neden izleyen için önem taşıdığı hissettirilmeye çalışılır, izleyenin ilgisini çekerek bir
tür izleyen tepkisi amaçlanır.(Boyd, 1997: 54)
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Oğuz Haksever televizyon haberciliğinde dikkat edilmesi gereken en önemli noktaları
şu şekilde sıralamıştır:
1-Anlaşılır Olmak: Bunun için öncelikle o ülkede geçerli olan dili çok iyi konuşmak
ve kullanabilmek gerekir. Dil o kadar iyi kullanılmalıdır ki, son derece karmaşık konular
insanlara doğru düzgün anlatılabilsin. Yurt dışında anlaşılır olma maddesini yerine getirebilmek
için bir kısaltma bulmuşlar: ‘Kiss’ yani öpücük. Şu kelimelerin baş harflerinden oluşuyor:
‘Keep it, Smile and Stupid’ Yani son derece basit olması gerekiyor. Stupid kelimesinin karşılığı
aptal demek, yani gerçekten o kadar sade ve o kadar herkesin anlayabileceği şekle
getireceksiniz ki, yaptığınız işler bir aptal için dahi anlaşılır olsun.
Gazete haberinde anlamadığınız bir cümleyi döner geriye okursunuz, gazete haberi bir
lokmada yutulabilir, ama televizyon haberi küçük küçük lokmalarla sindire sindire verilmelidir.
Anlaşılmazsa hiçbir anlamı yoktur yaptığınız işlerin. Ayrıca edilgen değil, etken cümleler
kurulması gerekir.
2- Akılda Kalıcı Olmak: Bu maddeyi yerine getirebilmek için 7 tane kural var:
a) ‘Duyguların konuşmasına izin verin’: Dejenere etmeden duygulara hitap etmek,
duyguları titretmek. İnsanlar duygu dolu haberleri daha iyi anlıyor ve hatırlıyorlar. Dejenere
etmeden duygulara hitap etmek için çok iyi donanımlı olmak gerekiyor.
b) ‘Ağırlaşın’: İnsan beyni, kısa sürede çok fazla bilgi bombardımanına tutulmaktan
hoşlanmıyor. Peş peşe katlar içeren bir haberde, insan beyni seçici davranıyor ve görüntüye
yöneliyor. O zaman da haber içindeki bilgi boşa gidiyor. Karmaşık bir hikaye, bir haber
yapacaksanız, uzun görüntüler kullanmakta yarar var. Uzun planlar kullanırsanız, o haberin
içerisindeki bilgiyi de insanlara aktarma olanağına sahip olursunuz.
c) ‘Sessizlikten çekinmeyin’: Çok karışık bilgilerle dolu haberlerde, iki, üç saniyelik
sessizliklere izin verin, insanlar bir nefes alsınlar, daha önce aldıkları bilgileri sindirebilsinler.
d) ‘Görüntü ve sesin eşleştirilmeye çalışılması’: Görüntüyle ses, yani seslendirme,
görüntü ile iç ses arasında çelişki varsa, izleyicinin dikkati bölünüyor; dolayısıyla yine
görüntüye kayıyor, yine bilgi boşa çıkıyor.
e) ‘Olumsuz görüntülerle nasıl baş edeceğinizi bilin’: Eğer suç görüntüleri, kaza
görüntüleri gibi olumsuz görüntüler içeren bir haber yapıyorsanız, bilgiyi bu görüntülerden
sonra verirseniz, haberdeki bilgi boşa gitmemiş olur.
f) Alegori: Fransızca’dan gelen bir deyim. Alegori’yi, bir meseleyi, bir olayı
anlatırken, bir örnek vaka, görüntü ya da yaklaşım bulma diye tanımlayabiliriz. Özellikle bilim
ve teknoloji haberlerinde ya da ekonomi haberlerinde çok kullanılması tavsiye ediliyor.
Bunların kullanıldığı yerlerde haber hem anlaşılıyor, hem de akılda kalıyor.
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g) ‘Kendinizi izleyicinin yerine koyun’: Öyküsel anlatım burada öne çıkıyor.
İzleyiciyi yormamak esas. Yani asla izleyiciyi hafızasını yoklamaya sevk etmeyin. İstediği anda
bilgiyi verin. İzleyiciyi asla düşündürtmeyin, yaptığınız haberden sonra düşünsün.
3- Çabukluk ve Doğruluk Arasındaki İnce Sınır Çizgisi: Doğruluk bir televizyon
haberinin güven kazanmasının en önemli unsurlarından biri. Haberi çabuk vereceğim diye
yanlış verdiğiniz takdirde, bir süre sonra kimse sizi pek fazla seyretmez, seyretse bile
güvenmeden seyreder. Örneğin, ‘Son dakika’ diye verilen haberler gerçekten günlük yaşantıyı
etkileyebilecek bir olay olmalıdır. Değilse eğer ‘son dakika’ ibaresi kullanılmamalı, haber, bir
sonraki bültende ilk haber olabilir, son dakika olmasına gerek yok.
4- Web, İnternet: Her televizyon haber merkezinin bir internet sitesi var. Artık
gazeteciler bilgisayar teknolojisinin, internet teknolojisinin bütün inceliklerini öğrenmek
zorundalar. O sanal alemde müthiş bir araştırma imkanı var. Her konuyu, her farklı görüşü
bulabilirsiniz. (Haksever, 2002:1-4)
Televizyon haberciliğinin gücü anındalığından gelmektedir. Önemli olan değişen
gelişmeleri mümkün olduğu kadar en kısa zamanda yayınlamaktır.(Kalbfeld, 2001: 70)
Televizyonda haber yazımı konusunda üzerinde durulması gereken kurallar Ivor
Yorke’e göre şöyledir:
“Kelimeler ve görüntü uyumlu olmalıdır. Açıklamalarda tekrar olmamalıdır, ayrıntılar
izleyicinin gördüğü ve duyduğu boyutta tam verilmelidir. Açıklamalar ve tanımlamalar
seyircinin göremediği ve duyamadığı biçimde olmamalıdır. Açıklamalar gereğinden fazla
olmamalıdır. En iyi metin kelimelerin gerektiği gibi kullanıldığı, gereksiz tanımlamaları
olmayan metindir. (Yorke, 1987: 82)
Haberde kullanılacak sözcükler özenle seçilmelidir. Makalelerde olduğu gibi uzun
cümlelerden, ayrıntılarla dolu metinlerden kaçınılmalıdır. Çok kolay anlaşılabilecek, konuyla
alakasız bir kişinin bile rahatlıkla anlayabileceği metinler hazırlanmalı, devrik cümle
kullanılmamalıdır. Cümleler oldukça kısa olmalı, bir cümle 8-9 sözcüğü aşmamalıdır.
Ernest Hemingway “Silahlara Veda” adlı romanının son bölümünü tam 44 kez
yazmıştır. Hemingway’e bu kadar çok kez yazmasının nedeni sorulduğunda “doğru sözcükleri
bulmak için” yanıtını vermiştir. (Cappon, 2000:5) Haberde de gerekli bilgiyi toplamak kadar
yazmak da önemlidir. Haber en doğru sözcüklerle yalın olarak yazılmalıdır. Bunun için en
doğru metni yazana kadar denemekten kaçınılmamalıdır.
Ragıp Duran, televizyon haberlerinde gösterilenler ile görünenlere inanma ilişkisine şu
aktarma ile yer vermektedir. Marie-Jose Mondzain’in Le Monde Gazetesi ile 8 Eylül 1998’de
‘İmaj Felsefesi’ başlıklı yaptığı röportajında haber bültenlerinin çok tehlikeli olduğu yer
bulmaktadır. Bunun sebebi, bakanın gördüklerine inanması gerektiğidir. Bir su baskını,
Cezayir’de bir katliam ya da bir grev eylemini izleyiciler ‘sanki olayın içindeymiş gibi’ izlerler.
Her şey bir olaya katılma biçimiyle yayınlanmaktadır. Halbuki, arada bir sürü makine, montaj,
bir dizi kısıtlayıcı unsur gizlenir. Bunlar olmasa, yani izleyici olayın meydana geldiği ortamda
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kendisi bulunsa, mutlaka televizyonda gösterilenlerden farklı şeyler görecektir. Mondzain, bu
duruma ‘balon etkisi’ adını vermektedir. İzleyici, dünyayı penceresinden olduğu gibi
gördüğünü sanmaktadır. Bu, böyle olması ve öyle sanması için özellikle düzenlenmiş bir şeydir.
(Duran, 1996: 26)
Televizyon haberlerinin gündem belirlemedeki önemi büyüktür. Gündem oluşturma,
medyanın haberleri sunuş yoluyla, tüketiciyi manipüle etme (etkileyerek yönlendirme)
yöntemlerinden biridir. Bu yolla halkın düşünceleri bir yönde toplanır, çözüm gerektiren bir
konu üzerinde kamuoyu yaratılır.(Rigel, 1995: 36) Gündemin en önemli konusu televizyonda
ilk haber iken, gazetede manşettir. Walter Lippman tarafından 1920’li yıllarda ilk kez ortaya
atılan gündem belirleme düşüncesinin, adını koyan ve tanımlayan ilk eser McCombs ve Shaw’a
aittir.(McCombs, 1972: 176-187’den aktaran: Yüksel, 2000: 6)
Gündem belirleme kuramı, haberleri sunuş biçimi yoluyla bazı konulara ağırlık vererek,
kamuoyunun gündemini belirlediği görüşüne dayanmaktadır. Gündem oluşturma, bireylere
nasıl düşünmesi gerektiğini değil, ne hakkında düşünmesi gerektiğini belirtmektedir.
Medya, topluma ulaşacak bilgilerin önemliliklerini sıralamakta ve belirli bir düzen
içerisinde filtre ederek sunulmasını ya da öğrenilmesini sağlamaktadır. Hangi bilgilerin toplum
için önemli olduğunu belirlemekte; neyin ya da hangi konunun haber değeri taşıdığını; örneğin
bir haberi gazetede gerek birinci sayfasına alarak ve gerekse de fotoğraflarını büyüterek ya da
büyük puntolu başlıklarla sunarak, topluma dikte ettirmektedir.(Yüksel, 2001: 25)
Gündem belirleme yaklaşımı ile denilebililir ki; televizyon haber bültenleri de topluma
ulaşacak bilgilerin önemliliklerini seçmekte, çerçevelemekte, sıralamakta ve belirli bir düzen
içerisinde filtre ederek öne çıkartarak sunulmasını ya da öğrenilmesini sağlamaktır.
Televizyon haberleri her gün seçtiği ve gündeme getirdiği haberlerle bireylerin o gün
hangi konuların önemli olduğuna ilişkin düşüncelerini, algısal bir süreç içerisinde planlayarak
düzenler. Bireysel düzeyde gündem belirleme süreciyle ilgili olan bu algısal süreçlerin
başlıcaları çerçeveleme ve öne çıkarma kavramları ile açıklanmaktadır.(Rogers vd, 1983: 80)
Medyanın kamuya ne düşüneceğini değil ama daha çok ne hakkında düşüneceğini
söylemedeki başarısını ön gerçek kabul eden gündem belirleme yaklaşımı, medyanın kamunun
zihinsel sıralamasına bilgileri yamamakta ve toplum gündemindeki konuları düzenlemekte
olduğunu ifade etmektedir. Böylece medya, toplumun “eşik bekçiliği” rolünü üstlenmektedir.
(Yüksel, 2001: 25)

8.1.1. Görüntü-Metin Uyumu
Televizyon haberlerinde görüntü ve metin birbirini tamamlayan unsurlardır.
Televizyonda görselliğin ön planda oluşu, televizyon haberlerinde de görüntünün ön planda
olmasına yol açar. Televizyon haberlerinde metne uygun görüntü aranmaz, görüntüye uygun
haber metni yazılır.
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Görüntü “ne” sorusuna yanıt verirken, metin “niçin” sorusuna yanıt verir. İzleyiciler
ekranda “ne” olduğunu görürken, “niçin” olduğunu dinlerler. (Everton, 1999: 85)
Görüntüye uygun haber metni yazmanın kuralları:
•

Kelimelerle görüntü uyumlu olmalı.

•

İzleyicinin gördüğü ya da duyduğu şeyler tekrarlanmamalı. Bu bir tv, radyo

değil.
•
İzleyicinin görmediği şeyler de ayrıntılı şekilde metin olarak sunulmamalı,
izleyici kendini aldatılıyor zanneder.
•
Metni kendi içinde tekrarlanmamalı. En iyi metin en az kelimeyle oluşan
metindir. (Yorke, 2000:95)
Metin yazarı kelimelerle oynamayı çok iyi bilmeli, görüntü ile metin iyi ayarlanmalı ki
örn: görüntü bittiğinde spiker hala aynı haberi okuyor olmasın. Bunun en garanti yolu metni
görüntüden 1-2 sn önce bitirmektir.
Görüntüye metin yazımında 1 saniyelik görüntüye 3 kelime karşılık gelir. Yani 30
saniyelik görüntüye 90 kelime gelecek şekilde ayarlanmalıdır. (Yorke, 2000: 85)
BBC’nin ödüllü eski dış haberler muhabiri Martin Bell, görsel anlatımı şu şekilde
tanımlamıştır:
“İşin sırrı görüntünün önceliğine boyun eğip, haberin anlatımının büyük kısmına sahip
olduğunu kabul etmektir. Daha sonra, tamamlamak için onu birkaç kelime ile çerçevelemek
gerekir.” (Everton, 1999: 50)
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9. TELEVİZYON HABERCİLİĞİNDE HABER ÜRETİM SÜRECİ
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9.1. Televizyon Haberlerinin Etkisi (8.1’in Devamı)
Ana haber bültenlerinde televizyonda bir iletişim süreç ve süzgecinden geçirilerek
insanlara ulaşmaktadır. Süreç, olayın haber değeri taşıyıp kaydedilmesiyle başlamakta, kanalın
kurum yapısı ve ideolojik görüşleri doğrultusunda, görsel teknik öğelerle zenginleştirilerek
yeniden yapılandırılmakta ve sunulan gerçeklik olarak izleyenlerin karşısına çıkmaktadır.
Haber merkezlerinde genel olarak televizyon haberleri için, “dünyaya açılan pencere”
tanımı yapılmaktadır. Fiske tarafından şeffaflık yanılgısı olarak nitelendirilen bu tanımın,
doğruyu yansıtmadığı söylenebilir. Çünkü televizyon haberleri dünyada olan her şeyi
aktaramaz, bu nedenle de hangi olayı haber olarak değerlendirebileceğini seçmek zorundadır.
Televizyon haberinin, en objektif ve doğrudan bilgi ulaştırma metodu olduğu düşünülse de,
onun da planlanmış, diğer şeyler gibi kendi gündemi, üslubu, gereklilikleri ve hedefleri vardır.
(Fiske, 1990: 282)
Televizyon haberleri için haber üretenlerin ana kaynakları; bir yazılı basın
organizasyonunkinden çok farklı değildir. Haberlerin görsel açıdan tamamlanması
organizasyonun kendi kameramanları ve televizyon haber ajansları ve haber değişimi yapılan
Eurovision gibi kuruluşlar tarafından sağlanır.
Temeli klasik haber olan uluslararası televizyon haber ajansları: Reuters TV, BBC
News, ITN (ortakları arasında Reuters, The Daily Mail, Granada, Carlton bulunmakta), APTN
(Associated Press TV News- Associated Press TV ve WTN- Worldwide Tv News’ün 1998’deki
birleşmesiyle ortaya çıktı)’dir.(Lewis, 2003: 18) Türkiye’deki ulusal olarak hizmet veren
televizyon haber ajansları ise, İhlas Haber Ajansı (İHA), Cihan Haber Ajansı (CHA) ve Doğan
Haber Ajansı (DHA)’dır. Televizyon haber ajanslarının en büyüğü Reuters Television, dünya
genelinde 70 büro ve 85 ülkede 260 yayıncı aboneye sahiptir. Televizyon haber ajansları aynı
zamanda Avrupa Yayın Birliği (European Broadcasting Union- EBU) ve diğer kuruluşlardan
haber değişimi mekanizmasından da haber alırlar. Ve aldıkları haberleri kendi video ve doğal
seslerle birleştirip kendi haber paketleri haline getirirler ve uydu ya da EBU aracılığıyla
abonelerine ulaştırırlar. (Paterson, 1998: 79)
Bir televizyon haber merkezine girdiler Tablo 1’de de belirtildiği gibi haber
ajanslarından, uluslararası haber servisleri
ve uydulardan, kadrolu muhabirler ve
kameramanlardan, serbest muhabirler ve kameramanlardan, dış büro ve stüdyolardan geldiği
gibi, kendiliğinden gelen bilgi ve resimler şeklinde de olur. Haber merkezinin ilgili bölümlerine
giden bu girdiler değerlendirilir, haber haline getirilir ve editörlere kontrol edilmek üzere
sunulur.
Olayın haber olmaya aday olmasıyla başlayan süreç, yapım, yani prodüksiyon olarak
adlandırılmaktadır. Yapım için olayı takip edecek kameranın devreye girmesi, araştırmaların
başlaması ile olay artık olduğu durumdan daha farklı bir boyuta taşınmaya başlanmasıyla teknik
ve mekanik koşulların içerisine alınır.
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Olay, televizyon haberi olarak izleyicinin karşısına gelirken, geçirdiği süreç açısından
bakıldığında düzenli işleyen bir zincire benzer. Olayın gerçekleşmesinden haber haline gelerek
yayına çıktığı ana kadar olan süreç, yapım olarak adlandırılmaktadır. Bu süreç içinde, olayı
takip edip belli bir biçime sokacak ve onu televizyon haberi olarak karşımıza getirecek kişilerin,
araçların ve işlemlerin etkileri de oldukça önemlidir. (Boyd, 1997: 54)
Özel televizyon kanallarının haber bültenleri de diğer program türleri gibi kanalların
kurum yapılarına göre biçimlendirilir. Her haber organizasyonunun haber formatı değişiklik
gösterir. Süre açısından bakıldığında ana haber bültenlerinin süresi ortalama yarım saat olmakla
beraber CNN-Türk’ün ana haber bülteni (Editör) ortalama 45 dakika sürmektedir.
Her televizyon kanalı ana haber bültenini prime-time’ın ilk bölümüne yerleştirir. (Fiske,
1990: 281) Her haber bülteni açılış, teasers (özetler), haberler ve kapanıştan oluşur. Araya
alınan reklamlar haber bülteni süresine katılmaz. Reklamlar kanalın reklam bölümünce,
yapımcıya süre olarak bildirilir. Yapımcı ona göre haber bülteninde hangi haberlerden sonra
reklam gireceğine karar verip akışa ekler.
Her sabah haber merkezindeki birimlerin şefleri ya da müdürleri (istihbarat şefi,
ekonomi şefi, dış haberler müdürü gibi- Bu toplantıdan önce bölüm şefleri isterlerse önce bölüm
çalışanları ile toplantı yaparlar) Genel Yayın Yönetmeni başkanlığında “gündem toplantısı”
yapar. Saat 10:00 civarındaki gündem toplantısında öncelikle, bir gün önceki haberler
değerlendirilir ve gün içinde izlenecek rutin gündem ele alınır. Her servisten gelen haber ve
görüntü malzemesi değerlendirilir. (Hangi habere gidilecek, hangisi izlenemeyecek gibi.) İkinci
olarak o gün yapılabilecek özel haberler görüşülür. Uygun görülenler için onay verilir. Son
olarak eldeki hazır haberlerin -ki bunlar özel haberdir- üzerinden geçilir.
Bu toplantılarda rakip kanalların da ne yaptıkları ve kendilerinin yapmadıkları tartışılır.
Hangi haberi atladık? Niye? Sorularının yanıtı aranır. (Bourdieu, 1998: 24) Rekabet nedeniyle
rakip kanalları takip etmek önemlidir. Öyle ki, CNN-Türk’ün ana haber bülteni Editör
Programı’nın odasında CNN-INT, BBC-World, CNN-Türk ve rakip kanal olarak kabul edilen
NTV’nin yayınlarını gösteren 4 televizyon sürekli açık olarak bulunmaktadır.
Gündem toplantısı CNN-Türk’te her sabah 9:30’da başlar. CNN-Türk’te yapılan
toplantıya video-phone aracılığıyla Ankara bürosu şefleri de canlı olarak katılırlar.
BBC’de ise editoryal toplantı her sabah saat 8:50-9:15 arasında yapılır. (Lewis, 2003:
19)

9.1.1 Televizyon Haberciliğinde Kullanılan Terimler
Kam-Spiker: Haber iki bölümden meydana gelir. Flaş bölümüne televizyonculukta
Kam-Spiker denir. Kam-Spiker kısa olmalıdır. 3-6 satır ideal ölçüdür. Bir gazetenin manşeti
gibidir. Spiker\anchor tarafından okunur.
Perfore: Haberin ikinci bölümüdür. Görüntü akarken spiker\anchor tarafından
okunabildiği gibi, pakette perforeciler tarafından seslendirilmiş olarak da verilebilir.
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Paket: Metin+görüntüdür. Görüntüye haberin yazılmasıyla, montajlanmış,
yayınlanmaya hazır olan haberdir. CNN-Türk’te paket kelimesi kullanılırken, TRT’de Beta ya
da VTR olarak kullanılır.
VO (Voice Over): Görüntünün girmesiyle, görüntünün altından spiker\anchor’ın
okumaya devam ettiği metin.
SOT (Sound on Track): Ses. Haberde metin arasında habere konu olan kişinin kendi
ağzından “X şunu demişti” şeklinde konuşmasının girmesi. Ortalama 1,5 dakika sürer, çok
önemliyse ikiye bölünüp verilebilir.
Video-Phone: Telefon hattıyla görüntülü bağlantı. Canlı yayın aracı gönderilmeyen
yerlere gönderiliyor. Çok verimli aktarım sağlayan bir sistem değil. CNN-Türk’ün gündem
toplantılarına Ankara Bürosu şefleri video-phone sistemiyle canlı olarak katılıyor.
CBS, Operasyon Direktörü Mel Olinsky ile 10.10.2001 tarihinde yapılan söyleşide,
Olinsky, CNN’in Nisan 2001’de Amerikan casus uçağını Çin’i inmek zorunda bırakılması
olayını ilk kez video-phone yöntemiyle yayınladığını belirtti. CNN’in uçakta bulunan video
phone sistemi ile olayı canlı görüntülerle vermesinin yayını yapan tek televizyon olduğundan
olay haline geldiğini söyleyen Olinsky, Çinlilerin ne olduğunu farkettikleri anda, sisteme el
koyduklarını belirtti.
(http://turk.internet.com/haber/yazigoster.php3?yaziid=2738)
Mel Olinsky sistemi şu şekilde anlatıyor:
“Bunun bilgisayarınızdaki kamera ile Video Konferans yapmaktan pek bir farkı yok.
Herşey, kolaylıkla taşınabilecek büyüklükte küçük bir çantanın içinde. Kullanımı son derece
kolay. Bu sistemi, 64 K data hattı olan bir M4 uydu telefonuna bağlıyorsunuz ve gayet basitçe
video görüntü akıtmaya başlıyor. Uydu telefonu batarya ile çalışıyor. Video telefon aslında ufak
bir bilgisayar Ama her şeyi kendi içinde, hard drive’i yok. EPROM ile çalışıyor. Bu nedenle,
açtığınızda doğrudan program başlıyor.
Video’yu geçirmek için 2 yol var. Birisi gerçek zamanlı, ki CNN öyle yaptı. Bu canlı
video konferans yapmak anlamına geliyor. Ama kalite ve çözünürlük düşük oluyor. Diğeri,
hafızaya almak ve daha sonra dosya olarak göndermek. Biraz daha uzun zaman alır ama kalitesi
daha iyidir. Resim büyüdükçe, görüntü kötüleşiyor. Bu nedenle yönetmene resmi küçük
vermesini söylüyoruz. CNN genellikle böyle yapıyor. Ekrana 2 kutu koyuyorlar. Bir tanesi
sunucuyu verirken, diğeri uzaktaki röportajcıyı veriyor. Kutu küçüldükçe kötülüğü daha az
farkediliyor.”
(http://turk.internet.com/haber/yazigoster.php3?yaziid=2738)
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9.2 Televizyon Haberciliğinde Haber Üretim Sürecine Katılan Kişiler
9.2.1. Genel Yayın Yönetmeni
Genel Yayın Yönetmeni, organizasyonun yaratıcı bölümünün yani haber bölümünün
başındaki kişidir. Genel Yayın Müdürü, Haber Genel Yönetmeni ve Haber Dairesi Başkanı gibi
sıfatlar da kullanılır. Haber Dairesi Başkanı sıfatı TRT’ye özgüdür.
Genel Yayın Yönetmeni, Genel Müdüre bağlantılı olarak imtiyaz sahibine karşı
sorumludur. Genel Yayın Yönetmeni, yayın kuruluşunun yayın kimliğine uygun olarak yayın
politikasını belirler.
Genel Yayın Yönetmeni; her servisin çalışma şeklini, haber aşamalarını, iç ve dış
haberleri, olayları, görüşleri, siyasi gelişmeleri, toplumsal değişimi, görüntü kalitesini ve
televizyon haberlerine uygun metin yazımını bilmek zorundadır.
Avrupa ve ABD’de Genel Yayın Yönetmenlerine “Haber Yönetmeni” (News Director)
adı verilmektedir. Haber yönetmeni deyimi; bir gazete, dergi ya da televizyon kanalının tümünü
ya da belirli bir bölümünü yöneten-yönlendiren, düşünsel ve yönetsel sorumluluğunu üstlenen
kişi anlamında kullanılmaktadır. Bu anlamı içeren bir kavram olarak, ülkemizdeki televizyon
kanallarında haberlerin son yazımını, düzeltmesini yapan ve yayına hazırlayan kişilere “editör”
denilmeye başlanmıştır. (Kars, 2002: 602)
İkinci editoryal toplantı genellikle ana haber yayın saatinden yaklaşık olarak iki saat
önce yapılır. Toplantıya katılım sabah yapılan gündem toplantısı gibidir. CNN-Türk’te öğleden
sonraki toplantı saat 16:00’da başlar. Ve toplantının ağırlık noktası Editör adındaki ana haber
bültenidir. Bunun yanında toplantı, günü toparlamak ve ertesi gün ne yapılabiliri tartışmak için
yapılır.
Eğer CNN-Türk’teki gibi ara bültenler var ise bunun ayrı bir sorumlusu vardır. Ve gün
içindeki rutin gelişmeler bu bültenlerde kullanılır. Haber kanallarında sıralama toplantısı
yapılmaz. Sabah-öğle ve ana haber gibi saatlerdeki bültenler için sıralamadan kendi yapımcıeditörleri sorumludur. Onlar özel bir akış hazırlayabilir. Örn: CNN-Türk’ün Ana Haber Bülteni
(Editör)’ün yapımcısı Gürkan Zengin, Editör’ün akışını kendisi, ekibiyle birlikte
hazırlamaktadır.

9.2.2. Haber Müdürü-Editörler
Haber Müdürleri, Genel Yayın Yönetmeni’nden sonra gelen kişilerdir. Haber merkezine
bağlı servislerin şefleri de birer editördür. Haber Müdürünün görevi Genel Yayın Yönetmeni
gibi yayın akışını belirlemek ve muhabirleri yönlendirmektir. Muhabirlerin yazdıkları haberleri
denetler ve düzeltir.
Haber Müdürü-editör, neyin haber olacağını bilen, karar veren kişidir. Televizyon
kuruluşunun yayın politikasını en iyi bilen, Genel Yayın Yönetmeninin ne istediğini en iyi
anlayan kişidir. Editörler, bir haberin yayınlanmasına, çalıştıkları kurumun yayın politikası
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açısından bakarak ve kişisel insiyatiflerine göre karar verirler. Yayın politikası, kurumun
örgütsel yapısına ve politik görüşlerine göre değişiklik göstermektedir. Muhabirleri haber
seçiminde ve yapımında yönlendiren kişidir. (Kars, 2002: 602)
Bir televizyon kanalında birden fazla haber müdürü bulunur. Haber Koordinatörü haber
müdürlerinin başıdır. Genel Yayın Yönetmeninin olmadığı zamanlarda onun yetkilerini
kullanır, gündem toplantısına başkanlık eder.

9.2.3. Muhabir
Muhabirin görevi haber üretmek, ortaya çıkarmakken, televizyon muhabirinin görevi
görüntülü haber yapmaktır. Televizyon muhabirleri habere kameramanla birlikte gider.
Olayı aktarmak üzere gözleyen muhabir, olayı haber haline getirme sürecinde kendi
inançlarını, değer yargılarını, tutumlarını ve diğer birçok özel durumu bilerek veya bilmeyerek
işin içine katar. Muhabirin etkisinin yanı sıra kamera da önemli araçtır.
Bir televizyon haberi için 100 kelime kullanan muhabir, aynı haberi gazeteye yazsa
1000 kelime kullanmak durumunda kalır. (Itule, 1987: 176) Televizyon haberinde görüntüye
verilen önem metindeki ayrıntıyı gereksiz hale getirir.
Televizyon haberlerinin sunumunda muhabirin yeri oldukça önemlidir. Muhabirin
uyguladığı haber toplama yöntemi, daha çok ve doğru haber toplamak için önemlidir.
Muhabirlerin çalıştıkları kurum ve televizyon içinde yer alan söylemsel hiyerarşideki yerleri,
haber spikerinden daha düşüktür ve aynı gerçeğe farklı katkılarda bulunabilmektedir. Gerçek,
yalnızca stüdyo içinde bulunmakta ve söylenmektedir. (Dursun, 2001: 159)

9.2.4. Yapımcı
Kurguya giren bantların, yayına gittiği zamana kadar geçen süre içerisinde sorumluluğu
üstlenen kişidir. Canlı yayın bağlantıları, son dakika gelişmeleri ya da yaşanan aksiliklerde son
söz, müdahale yetkisi yapımcıdadır. İstediği değişikliği yapabilir, sorumlu kişidir.
Yapımcının görevi günlük editoryal toplantı ile başlar. Yapımcı hangi haberlerin, hangi
formda ve sırada yayınlanacağına karar verir. Bu görevleri yerine getirirken yapımcı, aşağıda
öncelik sırasına göre dizilmiş olan maddeleri yapar:
1-Yayının zamanlamasını yapmak:
Haber bülteni belirtilen saatte bitmelidir. Daha fazla ya da daha az olamaz. Bazı
haberlere reklam için ara verilebilir, reklam süresi haber süresine katılmaz.
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2-Doğru haberleri seçmek:
Yapımcı, görevli editör ve haber dairesi müdürleriyle beraber çalışır. Genel gündem ve
haber kaynakları ‘doğru haberler’lerle örtüşmelidir. ‘Doğru haber’in birçok tanımı olmakla
beraber, normal olarak o günün en fazla haber değeri taşıyan, toplumun ihtiyaçları ve kurumun
politikası ışığında verilen haberdir.
3-Haberlerin sıralamasını doğru yapmak:
Terim olarak rundown ve lineup olan sıralamanın yapılması haber listesinin
yayınlanacağı şekilde kronolojik sıraya göre dizilmesidir. Bu dizilme işleminde, her haberin
sayfa numarası, başlığı, okuyacak olan anchorun ismi, kamera çekim şekli, haberin sunulması
için gerekli olan zamanın belirtilmesi gerekir.
4-Bültenin yayınlanabilmesi için yönetmen ve üretim ekibiyle birlikte çalışmak:
İyi bir yapımcı hiçbir haber bülteninde yönetmenle eşit göreve sahip olduğu gerçeğini
unutmamalıdır. Yapımcı ve yönetmen arasındaki iyi iletişim ve işbirliği kesinlikle temel
kuraldır.
5-Taslakları düzeltmek:
İyi yapımcı daima haber bülteni için yazılan her taslağı dikkatlice okur, muhabirlere
haberleri geliştirmeleri konusunda yardım eder. Haberleri doğruluk, hakkaniyet, denge,
kavrayış ve anlatım açısından olduğu gibi mahremiyet, özel hayat ve yalan haber açısından da
düzeltir.
6-Grafikleri sıralamak:
Bir çok kurum iyi bir sanat bölümüne sahiptir. Yapımcı haber için grafik yapılmasını
ister ve daha sonra grafiğin doğru kullanımıyla ilgili olarak muhabirle çalışır.
7-Bağlantıları kontrol eder:
İyi yapımcı devamlı olarak kaynaklardan (ajanslar v.s.) gelen haberleri tarar ve yayına
en iyi, en taze ve geliştirilmiş haberin verildiğine emin olmak ister.
8-Ana kumanda masasıyla beraber çalışmak:
İyi yapımcı ana kumanda masasıyla yakın çalışır ki acil gelen haberlerin
yayınlanabilmesi için müdahale şansı olsun.
9-Liderlik özelliği göstermek:
Yapımcı orkestra şefi gibidir. Herkesin kapasitesini bilir ve kimin kiminle
çalışabileceğini, ne iş yapabileceğine karar verir. Ve liderlik özelliği sayesinde pozitif ve
üretken bir çalışma ortamı sağlayabilir.
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Yukarıdaki özelliklere sahip olmamak her madde için aynı oranda negatif sonuç
doğurmaz. Yapımcının zaman konusundaki başarısızlığı kendisine hemen dönen bir
olumsuzlukken, liderlik özelliklerinin olmamasından kaynaklanan olumsuzluğun ortaya
çıkması daha çok zaman alan problemler doğurur. Ancak, bir yapımcının başarısı yukarıdaki
özelliklerin hepsine sahip olmasından geçer. Aksi takdirde görevi uzun vadeli olmayabilir.
(Carr, 2001: 133-134)
Yapımcı haberleri değerlendirirken 3 ana faktöre göre değerlendirir: Öncelik, akış ve
hız.
1Öncelik: İzleyiciler, kendilerine göre en önemli olan haberi ilk sırada görmek
isterler. Eğer ilk sırada verilen haber kendileri için en önemli haber değilse, kanal değiştirecek
ve büyük olasılıkla tekrar geri dönmeyeceklerdir. Ve ilk haber nedeniyle o günkü reytingler
düşecek ya da yükselecektir.Yani, ilk haber mutlaka o günün en önemli haberi olmak
zorundadır. Yapımcılar haberlerini haber değerlerinin yanında kurumun kimliği ve yayın
politikası çerçevesinde değerlendirirler.
2Akış: İlk haberi seçtikten sonra ikinci adım ikinci haberi seçmektir. Ancak
burada ikinci haber olarak günün en önemli ikinci haberini seçmek doğru seçim değildir.
Televizyon haberlerinde haberler konularına göre sınıflandırılır. Ve daha sonra konular
mantıksal olarak sıralanır. Tabi ki bu sıralamalar haber değerine göre yapılır. (Carr, 2001: 143)
3- Görüntülerde Akıcılık: En büyük düşmanınızın televizyonun kumandası olduğunu
unutmamalısınız. Eğer izleyicinin ilgisini kaybederseniz, zapping yapar ve o andan sonra tarih
olursunuz. İzleyicinin ilgisini aktif halde tutmanın bir yolu da hızlı adımlamaktır. İdeal olarak
her birkaç saniyede her şey değişmelidir. Örn: Yeni bir gerçeği açıklamak, kameranın açısını
değiştirmek, grafiği değiştirmek v.s. Görüntü aktif olmalı, sabit, durağan olmamalıdır. (Carr,
2001: 144)

9.2.5. Writer
Muhabirlerin yaptığı haberlerin görselliği için yapılması gerekenleri tespit eder. Bu
haberlere gereken grafikleri yaptırır, post-production denilen görüntü efektlerinin
kullanılabildiği montaj setlerinde, görüntü bantlarına gereken işlemleri yaptırır.

9.2.6. Arşivci
Bir haberin yayına hazırlanması sırasında arşiv görüntüleri de kullanılır. Bu tarihsel bir
araştırma yapıldığını gösterir. Genellikle bir olayın altında yatan tarihi ve sosyal bağlama pek
önem verilmese de, tarihi görüntüler haberin ‘hakikiliğini’ pekiştirir. (Chandler, 2002: 1)
Her TV haber departmanı kendi arşivlerine sahiptir. Bilgisayar ortamında kayda
geçirilen ve alfabetik sıralamayla saklanan bilgiler haber editörü ve muhabirin işini
kolaylaştırmaktadır.(Yorke, 2000: 24)
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Haber arşivcisi, haberleri arşivlemekten sorumludur. Arşivci, yayına giren bantları
arşivlerken, haber yapılmış görüntülerin ham halini de arşivler. Böylece yayımlanmayan haber
bantları korunmuş olur. İleriki bir tarihte, haber yapılan konuyla ilgili bir başka haber
yapıldığında ya da bir başka kişinin çalışması için ham görüntüye gereksinim duyulabilir.
Muhabirin ya da editörlerin konuya yaklaşımına göre, daha önce kullanılmamış görüntü
parçaları kullanılabilir.
Arşiv görevlisi, hem yayına giren hem de ham görüntü kasetlerini belirli bir sınıflamayla
arşivde depolar. İçindeki bilgileri bilgisayara kaydeder, kağıt üzerine dökümünü alır ve
dosyasında saklar. (Kars, 2002: 606)

9.2.7. Canlı Yayın Bağlantıları
Televizyon haber organizasyonları önemli olayları yerinden verebilmek için en az bir
canlı yayın aracına sahiptirler. Canlı yayın aracında yerleşmiş haber ekipleri –muhabir, görüntü
ve ses teknisyenleri- bulunur.
Canlı yayında, olayları inceleme ve düşünme zamanı kısalır. Prim yapan yalnızca
duygulardır. Gazeteci, sıcağı sıcağına, içgüdüsel olarak tepki verir. Mesleğinin zorunluluklarını
ve sınamalarını bir yana bırakıp, o da olayın bir tanığı haline gelir. (Ramonet, 2000: 71)
Canlı yayında muhabirle bağlantıya geçilirken ekrana kısa bir görüntü gelmesi ile geçiş
teknik olarak kolaylaşmakta ve uydularla canlı yayın gerçekleşmektedir, ancak burada da
kanalın kurumsallığı vurgulanılmaktadır. Spiker ve muhabirin aynı ekranı paylaşarak yaptıkları
canlı yayında ise hem kurumsallık hem de bireysellik söz konusu olmaktadır. Muhabir hem
gerçekliği verirken, spikerin ortaya koyduğu son gerçeklik televizyon tarafından
dolayımlanmaktadır. (Dursun, 2001: 159)
Olay yerinden yapılan canlı yayında, muhabir olayı görerek anlatır. Canlı yayında
görevlendirilen muhabir deneyimli olmalıdır. Çünkü canlı bağlantılarda yapılan sunumlarda
geriye dönüş ve tekrar yoktur. Muhabir anında izleyiciyle kontak kurar. Bu tür işlerde görev
alacak olan muhabirler, ses tonları ve diksiyonları iyi, olaya hakim olmalıdır. (Hilliard, 1984:
146)
Canlı yayında ekranda görülen kameranın görebildiği kadardır. Bu durumda muhabir,
olayı ayrıntılı olarak anlatır, çünkü olayı tamamen görür. Muhabirler olayı ilk duyan kişilerdir.
Muhabirin ekrandaki performansını konuşma, hal, hareket ve giyimi etkiler. (Yorke, 1987: 9899)
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10. TELEVİZYON HABERLERİNDE SUNUM YÖNTEMLERİ
Televizyon haber sunumlarında farklı yöntemler kullanılmaktadır. Ancak ortak nokta,
bir sunucu tarafından (anchor/spiker) kam/spikerle sunulmasıdır.

Kam/Spiker
Kamera spikerde kelimelerinin kısaltmasından oluşan kam/spiker, kameranın spikeri
gösterdiği anda, spikerin okuyacağı cümleleri ifade eder. Haberin flaşıdır. Vurucu ve haberin
algılanmasını sağlayacak nitelikte olması gerekir. İdeali 3 ila 6 satırdır. Kam/spikerde belirtilen
haberin ana enformasyonu, girişte olmamak kaydıyla, haber içinde tekrar edilmelidir. Bu tekrar,
ses ve görüntü olarak yapılabilir.
Sunucunun kolay okuyabilmesi için genellikle metnin tümünde büyük harf kullanılır.
Anchorlar isterlerse kam/spiker üzerinde oynama yapabilirler.

“D- BEYAZ ESARET KAM/SPİKER
BEYAZ ESARET BUGÜN DE SÜRDÜ SEVGİLİ SEYİRCİLER. BİRÇOK İLDE
OKULLAR TATİL EDİLDİ. TİPİ VE BUZLANMA YÜZÜNDEN SAYISIZ KAZA
MEYDANA GELDİ. YILLARDIR KAR YÜZÜ GÖRMEYEN İLLER BİLE BEYAZA
BÜRÜNDÜ. KUZEY KIBRIS’IN BAŞKENTİ LEFKOŞE, SON 30 YILIN EN ŞİDDETLİ
KIŞINI YAŞADI.”

10.1 STD
Stüdyonun kısa halidir. Stüdyodan sunulması demektir. Sunucunun okuduğu
kam/spikerdir. Genellikle görüntü ile desteklenmez. Son dakika haberlerinde kullanılır.
ÖRN: (kam/spikerin başındaki D, Dış haberleri temsil ediyor.)
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“D- Norveç STD
NORVEÇ’İN BAŞKENTİ OSLO’DAN KALKAN UÇAK KAÇIRILDI. İLK
BİLGİLERE GÖRE ROTASI ROMA OLAN UÇAKTA 8’İ MÜRETTEBAT, 145 YOLCU
BULUNUYOR. KÖKTEN DİNCİ TERÖR ÖRGÜTÜ EL KAİDE ÜYESİ OLDUĞU
SANILAN KORSAN, HENÜZ YETKİLİLERLE BAĞLANTIYA GEÇMEDİ. OLAYLA
İLGİLİ DETAYLAR AYDINLANDIKÇA BÜLTEN İÇİNDE SİZE AKTARMAYA DEVAM
EDECEĞİZ.//”

10.2 DSF ya da V/O
İkincisi, DSF (Doğal Ses Fonda) ya da V/O (Voice Over)’dır. Burada, sunucunun
kam/spikeri okuduktan sonra gelen görüntü ekrandayken, haberi kendisinin okumasıdır.
Görüntünün montajının daha önce yapılmış olması gerekir. Görüntülere ait kaynağın ve
çevrenin seslerinin haber yayını sırasında “dip ses” olarak verilmesi kullanılabilir. Bu,
genellikle kaza, sel gibi bir kişinin konuşmadığı olaylar içindir.
DSF’nin bir başka uygulanış biçimi de, doğrudan görüntüye dayalı haberlerdedir. Fazla
ayrıntısı olmayan, ama görüntüsü ilgi çekici haberler, sunucunun kam/spikeri okumasının
ardından doğal sesle aktarılır. Sunucu görüntü üzerine konuşmaz. Bu yöntemde genellikle,
şarkıcı konserlerinde veya otomobil kazaları gibi olayları gösteren polis ve belediye kamerası
görüntüleri kullanılmaktadır. DSF haberlerde başvurulan üçüncü yöntem, ikincisine benzer.
Ancak burada sunucu önceden belirlenen aralıklarla görüntü üzerine konuşur. Haber;
“efekt/seslendirme/efekt/seslendirme/efekt” gibi düzenleme ile sürer. Bir diğer yönteme, sese
ve görüntüye ulaşılamadığında başvurulur. Bir kişinin (parti, sendika lideri gibi) yaptığı
konuşmada, eğer görüntü ve kişinin sesi yoksa, grafikli DSF kullanılır. Sözü edilen kişinin
fotoğrafı, ekranın bir yanında (genellikle solda) kullanılırken, söylediği sözler grafik düzenle
aşağıdan yukarıya doğru akıtılır ya da bölüm bölüm verilir. Bu konuşmayı sunucu seslendirir.
DSF bantların sonunda da daha önce belirtilen nedenle 5-10 saniye görüntü akıtılır. (Sağnak,
2011: 151)
DSF haberlerin sunucu tarafından okunan birinci türünün uzunluğu 25-30 saniyeyi
geçmemelidir.
DSF metninin başlangıcı kam/spikerle aynı olmamalıdır. Ancak, kam/spikerdeki ana
enformasyon DSF’nin ilerleyen cümlelerinde geçmelidir.
“D-İRAN’A YAPTIRIMLAR V/O
MALUM AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ’NİN BUGÜNLERDE AMACI
İRAN YÖNETİMİNİ ÇEŞİTLİ YAPTIRIMLARLA KÖŞEYE SIKIŞTIRMAK. PEKİ
AMERİKA’NIN YAPTIRIMLARI SADECE İRAN’I MI ETKİLİYOR. ASLINDA
DOLAYLI OLARAK HAYIR ÇÜNKÜ AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ ALDIĞI
KARARLAR DOĞRULTUSUNDA İRAN’LA PETROL TİCARETİ YAPAN, İRAN’DAN
PETROL ALAN DİĞER ÜLKELERE DE YAPTIRIM UYGULUYOR. HATTA
AMERİKAN YAPTIRIMLARINA UYACAK 12 ÜLKELİK BİR LİSTE AÇIKLADI. ŞU
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ANDA BU LİSTEDE TÜRKİYE’Yİ GÖRMÜYORUZ. AMA İLERLEYEN GÜNLERDE
KİMİ YORUMLARA GÖRE TÜRKİYE DE AMERİKAN YAPTIRIMLARINDAN
ETKİLENEBİLİR.
******************************V/O*******************************
AMERİKA
TAHRAN’LA
PETROL
TİCARETİNİ
YETERİ
KADAR
AZALTTIKLARI GEREKÇESİYLE İRAN’A YÖNELİK YAPTIRIMLARDAN 11
ÜLKENİN BANKALARINI 6 AYLIĞINA MUAF TUTTU. ANCAK TÜRKİYE O
LİSTENİN DIŞINDA DAHASI REUTERS HABER AJANSININ HABERİNE GÖRE İRAN
PETROLÜNÜ SATIN ALDIĞI İÇİN AMERİKAN YAPTIRIMINA MARUZ
KALABİLECEK ÜLKELERDEN. AMERİKAN DIŞ İŞLERİ BAKANLIĞI İRAN’LA
PETROL TİCARETİNDE BAŞI ÇEKEN 12 ÜLKENİN YAPTIRIMA MARUZ
KALABİLECEĞİNİ AÇIKLADI. ÜLKE İSİMLERİNİ VERMEDİ. REUTERS’A
AMERİKALI BİR YETKİLİNİN İLETTİĞİ LİSTEDE İSE O ÜLKELER AÇIKÇA
BELİRTİLİYOR. TÜRKİYE ONLARDAN BİRİ. İRAN PETROLÜNÜN BİR VE İKİ
NUMARALI ALICILARI ÇİN VE HİNDİSTAN’LA, DÖRDÜNCÜ EN BÜYÜK ALICI
GÜNEY KORE DE LİSTEDE. TÜRKİYE’NİN 12 ÜLKE ARASINDA HANGİ SIRADA
OLDUĞU BELLİ DEĞİL. AMERİKALI YETKİLİLER LİSTE SÜREKLİ DEĞİŞİYOR
DİYOR.//”
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10.3 SOT (Sound on Track)
Ses. Haberde metin arasında habere konu olan kişinin kendi ağzından “X şunu demişti”
şeklinde konuşmasının girmesi. Kam/spikerden sonra giren bantta kam/spikerden sözü edilen
kişinin konuşmasının o bölümü ekrana getirilmektedir. Bu konuşmanın da 25-30 saniyeyi
geçmemesi gerekir.
Eğer aynı konuşmacı birden fazla farklı konulara değiniyorsa, bunların birleştirilerek
değil, ayrı ayrı kam/spikerlerle sunulması gerekir. Genellikle siyasi parti liderlerinin
konuşmaları SOT olarak verilir.
ÖRN:

“D-TAYYİP ERDOĞAN-SOT
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BAŞBAKAN
ERDOĞAN
BUGÜN
İSTANBUL’DAYDI.
BEŞİNCİSİ
DÜZENLENEN MODA GİYİM HAFTASI KONFERANSINDA KONUŞTU. VE
TÜRKİYE’NİN NOTUNU KIRAN ULUSLAR ARASI KREDİ DERECELENDİRME
KURULUŞU STANDARD AND POORS’A ÇOK SERT ÇIKTI.
**************************SOT********************************
(STANDARD AND POORS BİR AÇIKLAMA YAPTI. YANİ BEN BUNU ÇOK
GARİPSEDİM. NEDEN DERSENİZ POZİTİFTE OLAN TÜRKİYE, DURAĞANA
İNDİRİLDİ. AMA BUNU KİMSE YUTMAZ. YANİ BUNU SEN TAYYİP ERDOĞAN’A
YUTTARAMAZSIN.)
Kam/spiker okunduktan sonra, parantez içindeki bölüm banttan yayına verilmektedir.

10.4 4Paket/Beta/VTR/Perfore
Televizyonlarda kullanılan haber sunumu; paket, beta, VTR, perfore ya da sesli haber
tabir edilen biçimde yapılır. Sunucu kam/spikeri okuduktan sonra, haber bandı yayına girer.
Pekat, kam/spikerle aynı cümleyle başlamamalıdır.
Bant, canlı yayın yapan muhabirin, konuyla ilgili verdiği bilgilerden sonra da yayına
sokulabilir: “Şimdi bu konuda hazırladığımız haberi izleyelim.” Buna televizyonculukta habere
pas atmak denir. Paketlerde, hazırlanan metinlerde konu ile ilgili kişi ve kişilerin aralıklarla
konuşmalarının seslendirme eşliğinde aktarılması da yapılabilir. Paketlerde PKG kısaltması
kullanılır. (Sağnak, 2011: 155)
Muhabir: Muhabir haber sunum sürecinde de karşımıza çıkmaktadır. Canlı bağlantılar
şeklinde olay yerinden haber veren muhabir sunuma stand-up (ayakta) şeklinde katılmaktadır.
Stand-up (ayakta) da izleyiciler muhabirin saçına, yüzüne, tavrına, elbiselerine, ellerinin
hareketlerine kelimelerden daha çok dikkat ederler. Yapılan bir araştırmaya göre, insanların
olayı bildiren muhabirden aldıkları mesajlar yüzdeleriyle birlikte aşağıdadır:
•

Mesajların %55’ini muhabirin vücut dilinden,

•

Mesajların %38’ini ses tonu ve tavırlardan,

•

Mesajların %7’sini kelimelerden alıyorlar. (Everton,1999: 49)

Uzmana Başvurulması: Haber anlatılarında benimsenen bir başka yöntem ise belirli
bir konu ya da sorunla ilgili olarak konuyu aydınlatması için uzman görüşüne başvurulmasıdır.
Uzman görüşleri, gazetecilik ve televizyonculuğun profesyonel kodlarından olan nesnelliğin
üretilmesine katkıda bulunurken, televizyonun söylemsel hiyerarşisi içinde bilimi, yani
olgusallığı temsil etmektedir. Ayrıca haberlerin sunumu sona erdiğinde, çoğunluğu dev medya
kuruluşlarının gazetelerinde yazan ünlü köşe yazarları, televizyon haber bültenlerinde yorumcu
olarak yer almaktadır. Bu yorumcular, kendi belirledikleri ve o güne ait siyasi, ekonomik,
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toplumsal ve kültürel konulara ilişkin kendi görüşlerini aktarırlarken aynı zamanda ortak duyu
olarak adlandırılabilecek bakış açılarını dile getirirler. Bu görüşler, sorunlu konulara ilişkin
toplumsal uylaşımları kurmak için vardır. Medya seçkini olarak adlandırabileceğimiz bu kişiler,
kamusal söylemin sınırları içinde oydaşı ve egemen değerleri yeniden üretme işlevini başarıyla
yerine getirirler.(Dursun, 2001: 162-163)
Graeme Burton’a göre, haberde uzmanlara başvurulması otorite görünümünün bir
parçası. Çünkü haberciler, bunu katıksız bir gerçekmiş gibi sunma eğilimindeler diyen Burton,
habercilerin uzmanları kendi inanılırlıklarını artırmak amacıyla kullanıp kaynak gösterdiklerini
vurgulamaktadır.(Burton, 1995: 141)
Resim Seçici: Rejide yönetmenin yanında görev alır. Resim seçiciler, yönetmenin
komutları doğrultusunda kamera görüntüsünü seçen kişilerdir. Ancak, bazı durumlarda
yönetmen resim seçicilik görevini de yapabilir.
Canlı bağlantılar sırasında “kelebek” denilen bir grafik kullanılır. Kelebek grafiğin, bir
tarafında spiker, diğer tarafında ise konuk ya da canlı telefon bağlantısı yapılan kişinin fotoğrafı
bulunur. Teknik alt yapıya bağlı olarak bu kelebek dörtlü de açılabilir. Görüntü efektlerinden
ve kamera hareketlerinden yararlanarak resim seçici görüntü düzenlemeleri yapar.(Kars, 2002:
611)
Resim Kayıt: Canlı yayın sırasında VTR’leri (video tape recorder- video kayıt cihazı)
kullanarak bantları okur. VTR operatörü adı verilen resim kayıttaki kişi, program yapımcısının
verdiği sıra yani akışa göre kasetleri ayarlayıp okutur.
VTR operatörü, haber bantlarının yanında, çeşitli grafiklerin yayına verilmesine
yardımcı olur. VTR operatörlüğü çok dikkat isteyen bir görevdir çünkü yayın sırası gelen haber
bantının bir anlık gecikmesi yayında aksamalara neden olur.
Işıkçı: Stüdyodaki aydınlatmadan sorumludur. Kameranın saptadığı bütün görüntülerin,
en güzel biçimde görünmesini sağlamak için çalışır. İyi bir ışıkla, cildi çok kötü olan birini bile
pürüzsüzmüş gibi gösterebilirler. Işıkçı, yayın formatı nasılsa ışığı ona göre kullanır. Loş bir
ortamdan giderek aydınlanan bir ortama geçiş yapılabilir. Bunu sağlayan ışıkçıdır. (Kars, 2002:
612)
Ses Operatörü: Programın ses yönünden sorumludur. Çok kanallı ses mikseri ile hangi
sesin yayına verileceğinden sorumludur. Mikrofonların açılıp kapanması, sesin çok yüksek ya
da bozuk olmaması için ses düzeyinin kontrol edilmesi ses operatörünün görevidir. Ses,
programın verimliliğini etkileyen temel unsurlardandır. Seste olabilecek aksaklık, izleyiciye
iletilecek bilgilerin de ulaşmasını olumsuz olarak etkiler. Neticede ses olmayınca, bilgi de
olmaz.
Ses operatörünün bir hatası felaket demektir. Örneğin, birisinin mikrofonu yanlış
zamanda açılırsa ne olacağını bir düşünün. Böyle bir durum, “Bu Sabah CBS” programının
sunucusu Kathleen Sullivan’ın başına gelmişti. Sette kapalı devre içindeyken, mikrofonunun
açık olduğunun farkında değildi. Patronunu hedef alan yorumları ve CBS’i “Cheap
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Broadcasting System” (Ucuz Yayın Sistemi) olarak nitelendirmesi canlı yayında duyulmuş ve
ünlü bir dava haline gelmiştir. (Postman&Powers, 1992: 56)
KJ Operatörü: KJ yani karakter jeneratörü (yazı cihazı)nı kullanan kişidir. KJ
operatörü yayına yazı karakterlerinin verilmesinden sorumludur.
ÖRN:
“KJ1: OKUL SÜTÜ!
HASSAS TARTIŞMA BÜYÜYOR
KJ2: OKUL SÜTÜ!
Recep Akdağ Sağlık Bakanı
ELEŞTİRİLERE 3 KOLDAN YANIT
KJ3: OKUL SÜTÜ!
Muharrem İnce CHP Grup Başkanvekili”
PROJEYE DEVAM…AMA DİKKATLİ!
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Bu yazılar, haberde altta şerit şeklinde yazılan yetkili birinin önemli sözü, programda
bulunan konuğun ismi olabileceği gibi muhabir ya da kameramanın künyesi de olabilir. KJ’ler,
sesi kısık televizyonlarda seyircinin ilgisini çekmek için kullanılabildiği gibi, haberin açıklayıcı
unsuru da olmaktadır. Seyirciye, sesi açmadan da haberle ilgili fikir verebilmektedir. Yatay ya
da dikey kullanılabilir. Bazı haberlerde üst KJ mahreç gibi olayın geçtiği yeri verebilir.
KJ Operatörü, bu yazıları gerektiğinde yönetmenin talimatıyla yayından önce hazırlar
ve yayın sırasında yeri geldikçe yayına verir.
Kişi KJ’lerinin ne zaman verileceği time code’u ile belirtilmelidir. Time code’ları
belirleme görevi öncelikle muhabirindir. KJ operatörü, KJ’leri bu time code’lara göre ekrana
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getirir. Haberde aynı kişi iki farklı zamanda ekrana geliyorsa ikinci kez KJ verilmeyebilir.
(Sağnak, 2011: 166)

10.5 Time Code
Bir televizyon muhabiri haberden geldikten sonra, öncelikle haber görüntülerini izler.
İzlemedeki amaç, görüntülerin yayın kalitesine uygunluğuna bakılması, seste ve ışıkta bir sorun
olup olmadığının test edilmesi içindir. Muhabir izlerken ayrıca, çekilen görüntüler içinde hangi
bölümlerin, hangi sırayla ve ne kadar kullanılacağına karar verir. Bunun belirlenmesine “time
code” alma denir. Yani, hangi görüntünün; bandın hangi saat, dakika, saniye ve karesinde
kayıtlı olduğunu gösteren rakamsal verilerin bir yere not edilmesidir. Böylece hangi görüntü
kasedin neresinde bilinebilir. Bunun nedeni, kurgu süresinden tasarruf etmektir.
Montajcı: Montaj diğer bir deyişle kurgu, ekrana gelecek haberin son aşamasını
oluşturmaktadır. Görüntülerin, haber metinlerine göre kurgulanmasından ve seslerin
oturtulmasından sorumludur. Haberi etkili bir şekilde anlatmak için montajın temel iki aşaması
vardır:
1- Teknik Aşama: Çekimlerin uzunluğu ve sırası, görüntüden diğerine geçiş ve görüntü
ve sesin devamlılığını sağlamak.
2- Artistik Aşama: Seyircinin algısını etkilemek, olaylar arasında ilişki kurmak, hava
ve gerilim katmak, görüntülerle oynamak.
Haber merkezinde hız çok önemlidir. Haberin merkeze geldiğinde montaj aşamasında
dikkat edilmesi gereken noktalar şunlardır: Öncelikle time codeları ile birlikte bir görüntü listesi
hazırlanmalıdır. Montaj cihazlarının önünde görüntü aranarak zaman kaybedilmemelidir. Daha
sonra, görüntü, listesinin yanı sıra, haber bandı ve metni de bulunmalıdır. Ve montajcı ile görüş
alışverişi yapılmalı, hangi noktanın üzerinde durulacağı belirtilmelidir. Montajcı, ilk seyirci
gibi değerlendirilmelidir. Montajcı, bir karışıklıktan söz ediyorsa, ondan vazgeçmeli veya
değiştirmelidir. Metinde değişiklikler için esnek olunmalıdır çünkü kelimeler görüntüden daha
kolay değiştirilebilir. Ayrıca, haberin nefes alması sağlanmalıdır. Paragraf ya da cümle
sonlarında susulmalı, görüntü akıtılmalı ve mutlaka seyirciye olayı algılama şansı verilmelidir.
(Sağnak, 2011:160)
Montajda minimum iki VTR gerekmektedir. Birinci VTR’de master bant bulunur.
İkincisinde ise yayına girecek görüntü montajlanır.
Montajı tamamlanan kasetler, yayına giriş sırasına göre, altlarına biri sunucuya, biri
yönetmene, biri de VTR operatörüne verilmek üzere üç kopya kam/spiker ile uzun bir masa
üzerinde sıralanmaktadır. Kasetlerin üzerindeki etikette şu bilgilerin olması gerekir: Haberin
adı, süresi, giriş zamanı (in), çıkış zamanı (out) ve son söz.

Etiket Örneği
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Şike Soruşturması
Süre: 2’18’’
İn:00:01:00 Out:00:02:18
Son Söz: Belli Olmaz

Haber kasetleri 1. dakikasından sonra montajlanır. O yüzden in: 1. dakikayla başlar.
Kullanılan kasetler 5 dakikalık kısa süreli kasetlerdir. Yayın öncesi yönetmen, yapımcı,
editörler ve sunucular, yayın akışına göre haber kasetlerini kontrol eder. Yayın sırasında VTR
operatörü, yönetmenin komutuna bağlı olarak bantı oynatır ve sonlandırır.
Etiketin üzerindeki son söz bir şey ifade etmiyorsa 2-3 son kelime kullanılabilir. Yayının
sağlıklı yürümesi için VTR operatörü iki VTR kullanır. Birinci VTR’deki bant yayındayken,
ikinci VTR’de ikinci bantı hazırlar.İlk haberin son sözünü duyunca, ikinci bandı yayına sokar.
Ve bu kez, ilk VTR’de üçüncü bandı hazırlar. Bu, böyle devam eder. Ancak günümüzde bazı
televizyonlar bant kullanımını bırakmış, tamamen bilgisayarlı sisteme geçmiştir. Bu durumda,
haberler bilgisayarda hazırlanmakta, ve bilgisayardan çağırılmaktadır. Dolayısıyla VTR
cihazına bant çıkarıp takma işlemi devre dışı kaldığından, VTR operatörünün bu görevini
yönetmenler de yerine getirebilmektedir.
Teknik Yönetmen: Teknik yönetmen kontrol odası ve yayında olanlar arasında bağ
kuran kişidir. Görüntü ve ses başta olmak üzere, video kayıt cihazı (VTR), bant okuyucularında
(player) meydana gelen her sorunla ilgilenir. Haber yönetmeninin her türlü teknik sorunda
başvuracağı kişi teknik yönetmendir. KJ veya ses cihazında, resim seçme masasında, ışıkta,
kamerada veya VTR’lerde meydana gelebilecek sorunların sorumlusu ve çözüm merkezidir.
(Kars, 2002: 614)
Kameraman: Televizyon haberlerinde görsellik ön planda olduğundan kameraman
tarafından (aktüel kamera) çekilen görüntüler çok önemlidir. Bu açıdan kameramanlar
televizyon haberciliğinin en önemli parçasıdır.
a)Robot Kamera: Haberde, görevli stüdyo kameramanı ve aktüel çekim kameramanı
olmak üzere iki çeşit kameraman vardır. Stüdyo kameraları haber yayını sırasında kullanılır.
Ancak günümüzde bazı kanallarda stüdyoda robot kameralar kullanılmaktadır. Örneğin CNNTürk’ün haber bültenleri stüdyoda bulunan ve farklı yerlerde konumlandırılmış beş robot
kamera ile çekilmektedir. Robot kameraların başında kameraman bulunmaz. Ayarları uzaktan
kumandayla yönetmen tarafından yapılır.
b)Aktüel Kamera: Aktüel çekim kameramanları ise, stüdyo dışında gittikleri haberlere
ait görüntüleri çekerler. Dışarıda çalıştıkları için yönetmenin kontrolünde değildirler.
Kameramanın çektikleri görüntüler kurgulanır, haber metni seslendirilebilir (perfore okumak)
ya da görüntüler spikerin yayın sırasında üzerine metin okuyacağı şekilde montajlanır. Buna
140

DSF (Doğal Ses Fonda) denir. Haber son anda yetişmişse ya da canlı yayında konuk varsa,
sürekli konuğu ve spikeri göstermek yerine söz konusu olayın görüntüsünü vermek için DSF
kullanılır.
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11.1. TELEVİZYON HABERLERİNİN ETKİSİ
Haber yapanlar üretenler/kararlaştırıcılar (muhabirler, editörler, yayın sahibi), dünyada
meydana gelen olaylar arasından bir eleme yapmakta, sonra da seçtiği olayı habere
dönüştürmektedir. Dolayısıyla televizyon haberi de, diğer medyumlarda olduğu gibi, haber
yapan/üreten/kararlaştıranın belirlediği kadarıyla gerçekliğin ekranlara yansıtılması olarak
karşımıza çıkmaktadır. Ancak gazeteciler "gerçek olanı" seçerken kendi ilgi alanlarının dışında
seyircinin neyi önemli ve ilginç bulduğunu da belirlemeye çalışmaktadır. Çünkü haberlerin
amacı, "insanlara keyif vermek, en azından belirli bir sınıra kadar kendi sorunlarım kafalarından
atmalarını sağlamaktadır. Hatta "haberin, haber müdürleri ve muhabirler ne derse o olduğunu
söyleyebiliriz. Bir yayın şebekesinin haber programını izlemek için televizyonu açtığınızda ne
varsa, tanım gereği haberdir" denilmektedir (Postman ve Powers, 1996:19-25).
Televizyon bülteni için seçilen olayların anlatı yapıları, diğer anlatı biçimlerinde olduğu
gibi, bir sorun çevresinde şekillenmekte ve değişim, düzen bozukluğu ile huzursuzluk
içermektedir. Sorun ortaya konulmakta, işlenmekte ve sorunun çözümü aktarılmaktadır. Bu
anlatıda, baş karakter ya da karakterler, anlatıcı, seyirci ve anlatı söylemi en önemli unsurlar
olarak karşımıza çıkmaktadır. Haber yayınlanır yayımlanmaz drama başlayacaktır ve olay ne
kadar büyükse o kadar drama eklenmesi gerekecektir. Haber bültenleri, bütün televizyon
programları arasında, mesajlarını etnosantrik yönü en kuvvetli olan ve ulusal kimlik söylemini
en fazla üreten program türleridir (Bilgiç, 2008: 33-34). Türkiye'de ana haber bültenlerinin
yüzde 95'i iç, yüzde 5'i dış haberlerden meydana gelmektedir (MTM, 2010). Haber bültenlerinin
jeneriklerine bakıldığında da ulusallık, jeneriklerde ağırlıklı olarak kullanılan Türkiye'ye özgü
haber görüntülerinden, seslerinden oluşmaktadır.
Televizyon haber bültenleri, gazetecilik ilkeleri gereği, yanlış enformasyon vermekten
kaçınmaktadır. Ancak yanlış enformasyon vermemek, seyirciye doğru enformasyonun
verileceği anlamına gelmemektedir. Dezenformasyon böyle bir durum doğurmaktadır:
"Dezenformasyon, yanıltıcı (yersiz, ilgisiz, parçalı ya da yüzeysel) enformasyon, yani insanda
bir şey hakkında bilgi sahibi olma illüzyonu yaratan, oysa aslında insanı bilgilenmekten
uzaklaştıran enformasyon demektir." (Postman, 1994:119).
Rating ölçümleri sadece diziler, filmler ve eğlence programları için geçerli değildir.
Rating, haber bültenleri için de önemli bir gösterge olarak kabul edilmektedir. Kanal D anchoru
Mehmet Ali Birand bu konuda şunları söylemektedir: "Bütün her şeyi ölçeceksin... habere
gelince 'ııh' diyeceğiz... iyi veya kötü rating bir şekilde ölçülüyor ve bir değer çıkıyor ortaya...
Bu değer doğru mu, değil mi, bilmem. Belki doğru değil, belki yeteri kadar doğru değil, ama
tek ölçü var elde. Başka bir ölçü yok... sizin ratinginiz uzun süre yerlerde sürünürse... patron
gelir, 'Ee, Mehmet Ali olmuyor' da der... Onun için bizim üstünde durdugumuz nokta, rating
kadar ratingsiz katiyen şey yapmayız. İrfan Şahin* de dahil olmak üzere hepsi 'Mehmet Ali
rating önemli değil, bizim için önemli olan prestijimiz' deseler de ben inanmam... Aşağıdan ben
İyi geliyorum, haberler almalı o ratingi ya biraz daha artırmalı veyahut da aynı düzeyde tutup,
ondan soma, gece benim dizilerime iyi müşteri getirmeli. Böyle bakarlar daha ziyade" (Kral
Çıplak, 2010). Rating kaygısı beraberinde haberi seyrettirmek için şiddetin, karmaşa
görüntülerinin ve magazinleşmenin dozunun artırılmasını getirmektedir. Rating, reklam ve kâr
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paralelliği, haber bültenlerinin en geniş kitleye ulaşması zorunluluğunu doğurmaktadır.
Postman ve Powers, haberlerin televizyon kanalları için kâr merkezi olduğunu
vurgulamaktadır.
Para kazanmak, yani reklam İhtiyacı, haber bültenlerini bile "kısa bir ara," "tam sekiz
dakika sonra birlikteyiz" gibi üzeri kapalı ya da "şimdi reklamlar" gibi doğrudan anonslarla
bölmektedir. Seyirci haber bülteni öncesi ve sonrası reklam kuşaklarının yer alacağının
farkındadır. Bu televizyonun yayın akışının aslında parçalardan meydana gelmesinden
kaynaklanmaktadır. Parçalar reklamlarla bölünmekte veya reklamlar parçalarla
tamamlanmaktadır. "Bir haberin hemen arkasından bir reklam kuşağı gelecek, bir anda
haberlerin etkisi silinecek, hatta büyük ölçüde bayatlayacaktır. Bu Özellik, haber programının
yapısında anahtar bir unsurdur ve bu niteliğiyle televizyon haberlerinin ciddi bir kamusal
söylem biçimi şeklinde hazırlandığı iddialarını çürütür... Televizyonun kopuk kopuk
programlarına o kadar alışmış durumdayız ki, bir muhabirin nükleer bir savaşın kaçınılmaz
olduğu haberini verdikten sonra 've şimdi de reklamlar' demesine hiç şaşırmayız artık.
Haberlerle reklamların bu şekilde yan yana konmasının dünyamızı ciddi bir yer olarak
yorumlayışımıza yaptığı zararı abartmış olmamız pek mümkün değildir. Gençler, televizyon
haberlerini izlerken diğer kesimlerden daha fazla zulüm ve ölüm haberlerinin büyük ölçüde
abartılı olduğunu ve ne olursa olsun ciddiye alınmasına ya da sağduyulu bir tepkiyle
karşılanmasına gerek olmadığını varsayan bir epistemolojinin etkisine girmektedirler"
(Postman, 1994:117). Artık reklamlarda farklı bir boyuta da sıçrandı. Sponsorluk alması
yasayla yasaklanan ana haber bülteni, reklamla bu kez tamamen iç içe girdi. Türkiye'de ana
haber bültenleri öncesi verilen reklamlarda, artık o kanalın logolu mikrofonunu tutan "muhabir"
bir ürünün tanıtımını yaptıktan sonra, haber bültenine pas atmaktadır.
Televizyon haberlerinde verilen birçok bilginin etkisiz olduğu iddia edilmektedir. Buna
göre televizyon seyircileri, seyrettikleri ve duyduklarının büyük bölümünü hatırlamamaktadır.
Araştırmalar, ortalama olarak haber bültenlerindeki haberlerin dörtte birinin doğru şekilde
hatırlanabildiğini ortaya koymaktadır. Bu oran da sadece bültenin bitişinden sonraki birkaç
dakikayı kapsamakta ve Seyirciler bu konudaki soruyla muhatap olacağından haberdar
edilmektedir (Comstock ve Scharrer, 1999:190). Bir başka araştırmaya göre, vahşet içeren
haberler diğerlerine göre daha fazla hatırlanmakta, görüntüler de metinlerden daha çok
hafızalarda kalmaktadır (Brosius, 1993:107).
Haberde doğruluk, gazeteciliğin olmazsa olmaz koşulu olarak belirtilmektedir. Ancak
"doğru" nedir ve kimin tanımı doğru olarak kabul edilecektir? Bu soruya verilecek cevap
beraberinde yıllardır tartışılan, haber medyasının sosyal gerçeği doğru yansıtıp yansıtmadığı ya
da gazetecilerin hangi noktaya kadar dogru haber yapabilecekleri sorununu gündeme
getirmektedir. Liberal çoğulcu yaklaşım ifade özgürlüğünün, modern bir toplumda pazar odaklı
kitle iletişim araçları tarafından korunabileceğini ileri sürmektedir. Bu görüşü savunanlar,
medyanın "dördüncü gücü" temsil ettiğini belirtirler. Haber medyası da mümkün olduğunca
yöneticilerin demokratik denetimini sağlayarak bir dereceye kadar kamuoyunun oluşmasını
gerçekleştirir. Bu demokratik görevin yerine getirilmesi basın özgürlüğüne bağlıdır ve prensip
olarak güçle imtiyazın etkili olmasını engeller. Haber medyası sistemin denetimi ve dengelerin
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sağlanmasında önemli bir görev üstlenmelidir. Liberal çoğulcular bir haber kuruluşunun gerekli
görüş çeşitliliğini göstermesinin medya çalışanları ve yöneticiler, editörler ve gazeteciler
arasındaki çatışma ve düşünce ayrılığında saklı olduğu görüşünü savunmaktadır (Allan,
2004,46).
Kitle iletişim araçlarının, ana demokratik rolünün, devleti gözleyen bir kamu gözcüsü,
dördüncü güç olarak hareket etmesi olduğu görüşünü savunan liberal çoğulcu yaklaşıma göre
gözcülük rolü, kitle İletişim araçlarının diğer rollerinden daha önemlidir. Bu aynı zamanda
basın-yayın organlarının örgütlenme biçimini belirlemektedir. Kitle iletişim araçlarının
iktidardan tam bağımsızlığı sağladığı belirtilen bu örgütlenme de sadece serbest pazar kuralları
içerisinde gerçekleşebilmektedir. Basın yayın organlarının iktidarın otoritesine girmesi ise
kaçınılmaz olarak medyanın gözcü görevini sürdürememesi sonucunu doğuracaktır. Curran'a
göre basın, devletin hizmetinde hırlayıp duran bir köpeğe dönüşecektir (1992:142-143).
Medyanın gözcü rolüyle ilgili görüş, kitle iletişim araçlarının yoğun bir biçimde politize
ve muhalif olduğu bir dönemde ortaya çıktı. Günümüzde medyanın çoğunluğunun eğlence
araçları haline geldiğini kaydeden Curran'a göre kamusal olaylarla ilgili haberler, medya
içeriğinin yalnızca küçük bir bölümünü oluşturmakta ve bunların sadece küçük bir bölümü
hükümet icraatlarının eleştirisi biçiminde kendisini göstermektedir. Curran medyanın rolü için,
"(birkaç istisnai durum dışında) çoğu zaman yapmadığı şeyler açısından tanımlanmaktadır"
demektedir (Curran, 1992:147). Curran, medyanın büyük şirketlere bağlanması gibi mülkiyet
alanında yaşanan değişimlerin sonuçlarından birisinin, medya kuruluşlarının zaman zaman
bağlı oldukları dev kartellerin etkinliklerini araştırmaktan ya da eleştirmekten kaçınmaları
biçiminde ortaya çıktığına işaret etmektedir: "Bazı istisnai durumlarda kardeş şirketler kendi
çıkarlarının dolaylı eleştirisini engellemek için müdahale bile etmişlerdir." Örneğin 2006 Aralık
ayında bir gazetenin "Cumhuriyet tarihinin en büyük vergi kaçağı, 1,2 milyar YTL"
manşetinde, şirket ismi yer almasa da Doğan Grubu'nun sahibi olduğu Petrol Ofisi'nin ima
edildiği anlaşıldı. Cumartesi günkü bu iddia, aynı gruba ait CNN Türk haber kanalında, Öğleden
sonra, POAŞ yöneticilerinin yaptığı açıklamaya kadar haberleştirilmedi. Daha sonra haber,
sadece basın toplantısı boyutuyla verildi.
Alternatif görüşler ise analizlerini ekonomi-politik çerçeveye oturtur, liberal
çoğulculuğun ciddi bir revizyondan geçmesi gerektiğini vurgular. Marksistlere göre, hakim
sınıfın fikirleri aynı zamanda cağın hakim fikirleridir. Resmi ya da özel kitle iletişim araçları,
hakim sınıfların üyeleri tarafından kontrol edilir. Marx'ın bu görüşünden hareketle, modern
ekonomi politikçiler, global, ulusal ve yerel boyutta haber medyasının güç ve etkisindeki
farklılaşmanın belirlenmesinden yararlanmışlardır. Sektörde sahipliğin giderek artan bir şekilde
yoğunlaşması, holdingleşmesi, birleşmesi gibi dinamik etkilerin, doğrudan gazetecilik içeriği
üzerindeki kontrolle ilgili olduğu görüşü ileri sürülmektedir. Bu görüşü savunanlar, kurumların
kâr maksimazisyonu hedefinin giderek yüzeysel haber formatlarına yönelmesiyle içeriğin aynı
hale geldiğini ve önemli konuların hızla azaldığını ifade etmektedir. Şirketler, "alt tabakanın
sürekli, ama yavaşça alternatif ve muhalif seslerle haber değerini yeniden biçimlendirmesinden
korkmaktadır. Kendilerini ilerici sosyal değişime adamış işçi hareketi, sendikalar, feministler,
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ırkçılık karşıtları, çevreciler gibi sesleri, hassas piyasa dengelerine bağlı haber kuruluşlarının
çıkarlarına bir tehdit olarak algılamaktadır {Allan, 2004:46-52).
Medya şirketleri kapitalizmle bütünleşmektedir. Çok uluslu şirketlerin kitle iletişim
araçlarını denetlemesi sonucu, medyanın muhafazakâr bir eğilime sahip olduğu görülmektedir.
Yani medya, kendi ekonomik çıkarlarını iletmektedir. Medya, gözcülük rolünden çok, hakim
ekonomik güçlerin iktidar ve devlet üzerindeki etkisi için araçlardan sadece birisi haline
gelmektedir (Curran, 1992: 149). "Medyanın önemli bölümünün ve diğer ideolojik kurumların,
genel olarak mevcut iktidarın algılamaları ve çıkarlarını yansıtması, tartışmaya gerek
görülmeyen varsayımlar temelinde doğal bir beklentidir... medya haberlerin ve çözümlemelerin
çatısını yerleşik ayrıcalıkları destekleyen bir çerçevede kurarak ve bu doğrultuda her türlü
tartışmayı sınırlayarak, birbiriyle sıkı sıkıya kaynaşmış olan devletin ve şirketlerin çıkarlarına
hizmet etmektedir" (Chomsky, 1993: 23). Herman ve Chomsky, geliştirdikleri "propaganda
modelinde, güç ve paranın yayınlanacak haberleri filtreleme olanağına sahip bulunduğunu,
muhalif sesleri marjinalize ettiğini ve iktidar ile baskın özel sektör çıkarlarının mesajlarını
kamuoyuna iletme imkânı sunduğuna dikkati çekmektedir (Herman ve Chomsky, 1998:2)
Yine de haber medyasının hepsinin, keskin bir şekilde hakim sınıfın propagandasını
yaptığını ve gazetecilerin birer kukla olduğunu iddia etmek, en azından alternatif haber
medyaları açısından, doğru değildir. Haberin propagandayla sürekli iç içe olduğunu
söylenilemez. Propagandacı, gazetecinin aksine kamuoyunu kendi tarafına çekmek, gerekirse
bunu sağlamak için farklı taktikler uygulayarak, çarpıtma ya da doğruyu gizleme yöntemlerini
kullanır. Bazı araştırmacılara göre, kasıtlı olarak üreten veya olayları saptıran gazeteci ise
mesleğin hastalığını göstermektedir (Allan, 2004: 56). Ancak Chomsky, gazetecilerin,
propaganda modelinin öngörülerine yakından bağlı medyaya haber getirenlerin çoğu dahil
olmak üzere, çalışmalarında cesaret, erdem ve atılganlık sergileyerek ileri derece bir
profesyonellik tutturduklarını ifade etmektedir: "Bunda hiçbir çelişki yoktur. Sorun yaratan şey,
ifade edilen düşüncelerin dürüstlüğü ya da gerçekleri arayanların erdemliliği değil, daha çok,
konuların seçimi ve sorunlara ışık tutulması, dile getirilmesine izin verilen düşünceler
yelpazesi, haberciliğe ve yorumlara kılavuzluk eden tartışılmaz öncüIIer ile belirli bir dünya
görüşünün sunulmasında zorunlu tutulan genel çerçevedir." (Chomsky, 1993: 25).
Bilginin ve haberin dünya üzerindeki dolaşımında serbestliğini engelleyen faktörün, bu
iletişim unsurlarının teknolojinin gücü sayesinde tekelde toplanması olduğu belirtilmektedir.
Bir diğer faktör de haberin hazırlık aşamasında da verilerin hep güçlüden yana bir anlayışla
tasarlanıp dağıtıma sunulmasıdır. Bu faktörlerin toplamında, haberin-bilginin serbest
dolaşımında dengesizlik yaşanmaktadır. Zira bilgi ve teknoloji üretiminde ekonomik
gelişmişlik düzeyinde ülkeler arasında bir standardizasyon söz konusu olamayacağı gibi bu
unsurların serbest dolaşımında da bir dengeden asla söz edilemeyecektir. Gelişmiş ülkeler, bu
avantajlarından yararlanarak tüm dünyayı standart bir kültür ve ideoloji çerçevesinde
biçimlendirmeye çalışmaktadır (Rigel, 2000: 72).
Haberin ideolojik karakteri, haberin yapımındaki profesyonel normlar ve değerlerin
çözümlenmesiyle kendisini ortaya koymaktadır. Haber bültenlerinde kullanılan haberler,
kanallar arasında yayın akışı açısından büyük farklılıklar göstermemektedir. Örneğin
150

Türkiye'de yapılan son bir araştırma bu görüşü güçlendirmektedir. Araştırmada, en çok
seyredilen sekiz ana haber bülteni (ATV, Fox, Kanal D, Kanal 7, Show, Star, STV ve TRT1)
incelendi. 20-26 Eylül 2010 haftasını kapsayan araştırmada, "ana haber bültenlerindeki
değişimin nedeni, hangi kanalın ana haberinde nasıl bir tablo çiziliyor" sorularına cevap arandı.
Kaza, cinayet, hırsızlık, gasp, kapkaç, kavga, eylem gibi haberlerin ekrana taşındığı ana haber
bültenlerinde, bu haberlerin oram yüzde 31 olarak belirlendi. 2008 yılının aynı döneminde ise
bu oran yüzde 16 idi. Bunlar arasında trafik kazaları, ana haberde en çok yer bulan konu olarak
karşımıza çıktı. Trafik kazası haberlerini, hırsızlık, yangın, cinayet ve protesto haberleri izledi.
Ana haber bültenleri içerisinde yukarıda sayılan türdeki haberlere en çok yer veren kanal
ATV oldu. ATV'yi sırasıyla Star, Show ve Fox izledi. Ana haber bültenlerinde en çok yer
verilen ikinci konuyu "siyaset" haberleri meydana getirdi. 2008 yılında ekranlara gelen ana
haber bültenlerinde, siyaset haberlerine ayrılan oran yüzde 42 iken, bu oran son araştırmaya
göre, yüzde 28'e geriledi. Siyaset haberlerine en çok yer veren ana haber bültenleri ise sırasıyla
şöyle: STV, Show, Star ve Kanal D. RTÜK'ün terör haberlerine getirdiği kısıtlama sonrasında
(Televizyon haberleri ve etik başlığında ele alınacaktır), medyanın terör haberlerine ilgisinde
azalma gözlendi ve yüzde 12'lik dilimi oluşturdu. Bu haberlere en çok yer veren kanallar
sırasıyla Star, Kanal D ve Show oldu. TRT 'de en çok verilen haberler arasına terör girmedi.
Genelde ekonomi haberlerine gösterilen ilgide önemli bir düşüş saptandı. Ekonomi haberlerine
en çok yeri TRT1 verdi. TRT 'i, Star ve STV izledi. Sekiz ana haber bülteninde, televizyonlar
bazında, en çok yer verilen beş konu şöyle belirlendi: ATV, Show ve Star: Yasam, siyaset,
terör, eğitim, sağlık. Kanal D: Yaşam, siyaset, terör, eğitim, kültür-sanat. Fox: Bültenin yüzde
46'sı yaşam ve magazin. Kanal 7: Siyaset bültenin yüzde 63'ünü oluşturdu. TRT 1: Siyaset.
Yaşam, ekonomi, sağlık, kültür-sanat (MTM, 2010).
Bir yayın kuruluşunda görev yapan muhabirler, editörleri ve yayının diğer çalışanları,
günlük olayları bir seri "haber değeri”ne göre ekrana taşımaktadır. Hall'a göre, bu haber değeri
her gazetecinin bilgi dağarcığına dayanmaktadır. Gerçek gazeteciler, içgüdüsel olarak haber
değerinin anlamım bilse de bunu tanımlamakta zorlanmaktadır. Dünyada her gün milyonlarca
olay meydana gelmesine karşıtın, bunların sadece çok küçük bir kısmı potansiyel haber olarak
görülmekte ve bu potansiyelin küçük bir bölümü, haber medyasında haber olarak
değerlendirilmektedir. Bir olayın haber değeri taşıyıp taşımadığına alternatifleri İçinde, belirli
faktörler göz önüne alınarak bakılmaktadır. Haber değerleri, zaman İçinde ve bir haber
kuruluşundan diğerine değişse de bu faktörler, olayı bir haber olarak yorumlama açısından
yararlı olmaktadır. Dolayısıyla bu değerler, belirli olayların habere değer bulmak ve
alternatifleri göz ardı etmek için yeniden tarif edilebilmektedir.
Gitlin'e göre, hangi olayın haber yapılıp yapılmayacağı konusunda kurumsal prensipler
ve çerçeve (frame) önem kazanmaktadır. Dünyadaki gelişmeleri doğal gösteren çerçeveler; ne
var, ne oluyor ve ne önemi var" gibi küçük, anlaşılabilen teorilerden oluşan seçim, üzerinde
durulan nokta ve sunum prensiplerinden oluşmaktadır. Olayla ilgili tartışmalarda çerçeveler,
dikkati çeken sonsuz ayrıntıları pratik haberlere dönüştürmek için filtre etmeye yardımcı
olmaktadır. Yani çerçeveler, dahil etme ve dışlama konusundaki hiyerarşik kurallara bağlı
olarak dünyanın düzenlenmesinde yardımcılık görevi üstlenmektedir. Söz etmeden ve farkında
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olmadan, çerçeveler, gazeteciler ve okuyucu ile seyircileri için dünyayı organize etmektedir.
Çerçeveler gazetecilere, birçok enformasyonu hızlı ve rutin olarak işlemeyi, bir enformasyon
olarak algılamayı, belirli kategorilere ayırmayı ve müşterisine etkili bir şekilde sunmayı
sağlamaktadır. Bu çerçevelerin bazıları, haberin geleneksel varsayımlarına atfedilebilir: Haber,
neden olduğuyla değil olayla, grupla değil kişiyle, uzlaşmayla değil çatışmayla ilgilidir. Ancak
çerçevelemedeki iddia, objektiflik için haberin dengeli ve adil görünmesini de emretmektedir
(Allan, 2004: 56-59).
Resmi kanallar dışındaki TRT de artık rating peşindedir- özel kanalların özellikle ana
haber bültenlerinde, belirtildiği üzere, mümkün olan en geniş seyirci kitlesine ulaşmak
hedeflenmektedir. MacNail'in televizyon haberini, "temel fikir; her şeyi kısa tutmak, kimsenin
dikkatini dağıtmamak, ama onun yerine varyeteyle, yeniliklerle, hareketle durmadan tahrik
etmektir. Hiçbir konsepte, hiçbir karaktere ve hiçbir probleme birkaç saniyeden daha fazla
zaman ayırmamız gerekmez" diye tanımladığım altını çizen Postman, şu saptamayı
yapmaktadır: "Mac-Nail şöyle devam eder: 'Bir haber programı denetlemenin koşulları, en iyi
haberin bir lokmalık olması, karmaşıklıktan muhakkak kaçınılması, nüansların atlanması, tek
tek özelliklerin sıralanmasının basit mesaj iletmeyi zorlaştırması, düşüncenin yerini görsel
uyarıcılığın alması, doğru sözlülüğün bir anakronizm olmasıdır'... Ticari bir kanala haber
programı hazırlama işi... Sonuçta, bütün iyi niyetinize rağmen MacNail'in tanımına çok
benzeyen bir program ortaya çıkarmanızı talep ederdi. Dahası MacNail'in anmadığı bazı öğeleri
de dahil ederdiniz programa. Haber muhabirlerinizden ünlü kişiler yaratmaya çalışır, hem
basında hem televizyonda reklamını yapar; izleyicileri cezbedecek 'haber özetleri' hazırlar;
mizah bölümü olarak bir meteoroloji uzmanı ile dili bir nebze argoya kaçan bir spor muhabiri
bulur (bu, sıradan biracı insanlarla ilişki kurmanın bir yoludur); kısacası bütün programı,
eğlence sektöründekî herhangi bir yapımcının tercih edebileceği türden bir paket biçimine
sokardınız" (Postman, 1994:117-U8). Türk televizyonların ana haber bükenlerinde bir dönem
kullanılan Cüce Ferhat, Dev Halil îbo, Kubidik gibi karakterler, fiziksel özelliklerine göre
yaratılan "muhabir" türleri olmuştur.
Haber bültenlerinin hazırlanmasında ajanda ya da gündem, en başlıca kaynak olarak
gözükmektedir. Ajanda maddeleri, planlanmış günlük olayların listeleridir. Gündem, basın
toplantıları, törenler, ziyaretler ve gösteriler gibi kendiliğinden gerçekleşmesi gerekirken,
genellikle böyle olmayan olayları içeren program eylemlerin yer ve zamanını göstermektedir.
Günlük haberlerin hangisinin takip edileceğine karar verilirken haber müdürleri genellikle
gündeme göre görev dağımı yapmakta (Postman ve Powers, 1992: 71) ve bu gündem,
beklenmedik olaylar dışında, ana bültenin temel haberlerini oluşturmaktadır.
CNN Türk'ün gündemin belirlendiği "Haber Toplantısı" programı ile "Nevşin Mengü
ile Ana Haber" bu konuda önemli ipuçları vermektedir. CNN Türk'ün 20-24 Aralık 2010
tarihlerindeki, Haber Toplantısı ve ana haber bülteni izlenmiş ve gündemin ana haberi büyük
oranda belirlediği saptanmıştır. CNN Türk'ün örnek olarak seçilmesinde, haber toplantısının
seyredilebilmesi rol oynamıştı. Burada sadece 20 Aralık tarihindeki sonuçlar verilecektir.
Haber Toplantısı programında gündeme sunulan başlıklar şöyledir: Ankara Bürosu; Kemal
Kılıçdaroğlu (CHP li-deri) izleniyor, MYK nasıl oluşturulacak? Başbakan Erdoğan Otelciler
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Federasyonu'nun 3. Olağan Kongresi’nde konuşacak. Bakanlar Kurulu toplantısı, iki dil
tartışması gündeme gelebilir. Suriye Başbakanı Ankara'da Yurt Haberleri; Kahramanmaraş
gösterilerini Ökkeş Şendiller ‘in balkondan izlemesi. Demokratik Özerklik Çalıştayı
tartışmaları. Mersin'de öldürülen müzisyen için sanatçıların protestosu. Antalya'da Savarona
sanıklarının mahkemeye çıkması. Tunceli'de kadın garsonların çalıştırılmasına tepkiler. Dış
Haberler; Ermeni tasarısı Amerikan Temsilciler Meclisi'ne gelebilir. Kore'ler arasında
gerginlik. Avrupa'da öldüren soğuklar. Irak’ta yeni hükümetin parlamentoya sunulması.
İstanbul; Mehmet Haberal Adli Tıp'ta. Terörle mücadelede açıklama yapılacak. Üçüncü Köprü
ile ilgili protesto. Mübadele müzesi açılacak. Ekonomi; İspanya ve Yunanistan'nın kredi
notunun inmesi bekleniyor. Dolar 1.55 sınırında Türkiye'nin kamu borç stoğu açıklanıyor.
Mezbahalara hayvan ithal izni çıkıyor. Kültür-Sanat; Kültür başkenti sona eriyor. Spor; FB
Acıbadem finale yükseldi. Toplantıda, Poyrazköy'deki kazılarla ilgili canlı bağlantı yapılmıştır.
"Nevşin Mengü ile Ana Haber “de sırasıyla şu haberlere yer verilmiştir: Demokratik
Özerklik Çalıştayı haberi, iki konukla canlı yayında görüşme. Ermeni tasarısıyla ilgili Dışişleri
Bakanı'nın açıklaması. CHP'de Kurultay sonrası, yeni MYK atanacak, Ankara muhabiriyle
canlı bağlantı. Poyrazköy'deki kazıyla ilgili olarak muhabirle canlı bağlantı. Haberal Adli Tıp'a
sevk edilmedi. İstanbul'da terör örgütüne operasyon. Kahramanmaraş'ta gerginlik. Mersin'de
(müzisyen) Öztürk'ün arkadaşları bar önünde eylem yaptı. Kot kumlama işçileri Ankara'da,
muhabirle canlı bağlantı. Tayvan şokta, sürücü aracını öğrencilerin üzerine sürdü. Belarus'ta
Cumhurbaşkanı seçimine şaibe karıştı. Bakanlar Kurulu, sözcü Cemil Çiçek'in açıklamaları;
ÖSYM'nin yapısı değişiyor, iki dil tartışması, Ermeni tasarısı ve reklam arasından sonra
Çiçek'in açıklamalarına canlı bağlantı. Meclis Genel Kurulu karıştı, yalancı tartışması. Şilili
madenciler KKTC'de Nakşibendi Şeyhi'ne gitti. Avrupa'da soğuklarının ardı arkası gelmedi,
meteoroloji uzmanıyla canlı bağlantı. Yılbaşı hazırlıkları, Nişantaşi ışıl ışıl. Fare zannedilen
kemirgen su maymunu çıktı.
CNN Türk'te ana haber bülteni 17:oo'de başlamış ve 18.21’de sona ermiştir. Bülten
içinde, saat 17.51’de 10 dakikalık tanıtım ve reklam arası verilmiş, reklam çıkışında doğrudan
Cemil Çiçek'in açıklamaları canlı olarak ekrana getirilmiştir. Açıklamalarına daha önce
başladığı anlaşılan Çiçek'le ilgili canlı yayın yaklaşık altı dakika sürmüştür. Haber
Toplantısı'nda gündeme gelen 16 haberden (ekonomi ve spor dışında) dokuz habere ana
haberde yer verilmiştir. Suriye Başbakanı ertesi gün resmi törenle karşılanmıştır. Başbakan’ın
Türkiye Otelciler Federasyonu'nda 10.30'da yaptığı konuşma önceki bültenlerde kullanılmıştır.
Ayrıca Cemil Çiçek’in canlı bağlantısı, aralarında Başbakan’ın da
Bulunduğu haberlerden vazgeçilmesi sonucunu doğurmuş olabilir. Ana haberde,
gündemde görüşülmeyen, gün içindeki gelişmeler veya ulasan haberler açısından altı haber;
Şilili madenciler, kot kumlama işçileri, Belarus, Tayvan, Meclis Genel Kurulu, Yılbaşı
hazırlıkları ele alınmıştır. Sürpriz gelişmeler ve canlı yayın bağlantılarının süresi de
değerlendirilecek haber sayısını etkileyen faktörlerdir. Ekonomi haberleri, MTM
araştırmasından da anlaşılabileceği üzere, ana haber bülteninde yer bulamamıştır. Spor
haberleri, ekonomi ve kültür-sanat haberlerinde olduğu gibi kendi bültenleri içerisinde
değerlendirilmiştir (CNNTürk,2010).
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Postman ve Powers, haberlerin öncelikle insanların oluşturduğu yargılar olduğunu,
haberlerin "toplanmaktan" çok "yapıldığını" belirtmektedir: "Bu yapılış gazetecinin önemli
bulduğu ya da onun İzleyiciler tarafından Önemli ve İlginç bulunacağını sandığı fikrine
dayanmaktadır... Gazeteci haber yapmak için bir olayı seçtiğinde aynı zamanda görmeye
değecek, görmezden gelinecek, hatırlanmaya veya unutulmaya değecek olan şeyleri de seçmesi
gerekecektir... dışarıda bir yerlerde ne olduğuna ilişkin muhabirin daha önceki varsayımları,
orada olduğunu düşündüğü şeyleri kurgulamasını sağlar" (1992: 21). CNN Türk Haber
Toplantısı'nda, Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Mehmet Pakdemirli'yle öğrenciler arasındaki
tartışma gündeme getirilmiş, öğrencilerin protesto yapmasını engelleyen ve "okuldan atmakla"
tehdit eden rektör eleştirilmiştir. Ana haberde canlı yayın konuğu yapılan rektör, "okuldan
atma" hakkını yasalarla kendisine verildiğini söylemiştir. Haber hazırlayıcılarının, bu yasa
maddesinden habersiz konuk ağırladığı ve sadece protesto hakkının demokratik bir hak olarak
algılanması düşüncesine göre hareket ettiği görülmüştür (CNN Türk, 2010b). Bu örnekteki
demokratik hak meselesi, ayrıca tartışılması gereken bir konu olduğu için ele alınmamıştır.
Gazetecilerin, olayları yansıtırken bir ayna görevi görmesi gerektiği ya da böyle
davrandığı ileri sürülmektedir. Ancak gazetecinin olayı objektif olarak yansıtıp yansıtmadığı,
en azından çarpıtıp çarpıtmadığı tartışmalıdır. Gazetecinin ayna görevi üstlenmesinin, medya
çalışanının içerisinde bulunduğu sosyal yaşamla bağlı ideolojik dinamikleri ortadan
kaldıramayacağı için sağlanması zor görünmektedir. Objektif gazeteciliğin siyasal bağımsızlığa
karşı taahhüdü bulunduğuna işaret eden Hallin, yine de bir gazetecinin haber yaparken hükümet
yetkililerinden aldığı bilgiyi objektif olarak yansıtmasının bir ayna görevi gibi görülebileceğini,
ancak bunun sadece hükümet açısından olayın aktarılması olarak kalacağını, istenmeyen
bilgilerin saklanabileceğini iddia etmektedir (Hallin, 1994: 46). Tuchman ise yapısından dolayı
bir sosyal kaynak olan haberin, gerçek olarak üretilebilecek ve adlandırılabilecek bir seri belirli
kısıtlama ve limitler içerdiğini söylemektedir. Bürokrasi haberlerini araştıran Tuchman, haber
ağının bürokrasiyle olan bağının tercih edilen olayları habermiş gibi gösterebileceği gibi, diğer
gelişmelerin kayda değer bulunmayıp onlardan vazgeçilebileceğine işaret etmektedir (aktaran
Allan, 2004: 60).
Haberlerde, görüşlerine başvurulacak kişiler için bir kredibilite hiyerarşisi ile karşı
karşıya kalınmaktadır. Bu görüş, toplumun bürokratik olarak yapılandığına ilişkin ortak
sezgisinde yatmaktadır. Dolayısıyla böyle durumlar, muhabirleri bir fihristle donanmaya zorlar.
Ne olursa olsun, her zaman bilen konumunda görevli ve yetkililer vardır. "Tepedekiler" her
zaman bürokratik yapının işleyişine "alttakilerden" çok da-ha fazla hakimdir. Tepedekilerin
söylediği her şey, elde edilebilecek en güvenilir bilgi olarak değerlendirilmektedir. Alttakilerin
görüşlerine ise statüleri dolayısıyla, partizan ya da çarpıtılmış bilgi olarak yaklaşılmaktadır.
Haber yapıcılar, bu nedenle bu bürokratik hiyerarşiye göre hareket edecektir. Hall, Critcher,
JefFerson, Clarke ve Roberts, böylece medyanın bağımsızlığını koruma amacı ve daha
profesyonel yaklaşım arzusunun, medyayı güçlü bir biçimde sosyal gerçeklerin tanımlanması
gibi önemli bir alana yönlendirirken, başvurdukları kaynağın akredite kaynaklar kurumların
sözcüleri olduğuna işaret ederek, bir ironiye dikkati çekmektedir (Allan, 2004: 62-65).
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Gazetecilerin, günlük rutinlerinde, kaynakların haber değeri taşıyıp taşımadığını altıncı
his, önsezi ve içgüdüsel nedene bağlı olarak saptadıklarını belirtmektedir. Gazetecilik
jargonunda bu durum, genellikle "haber kokusu almak" olarak tanımlanmaktadır. Bu durumu
"teamül/geçmiş örneklerin sözcük dağarcığı" (vocabulary of precedents) olarak adlandıran
Chan, kurallar hakkındaki deneyimler, örgütsel kısıntılar ve kaynaklarla ilişkilerin gazetecileri
belirli bilgilerle sosyal dünyada kendilerini konumlandırmaya yönlendirdiğini iddia etmektedir.
Kaynakların, bürokratik hiyerarşiye göre seçilerek güvenilmesi, gazeteciyi araştırma yapma
külfetinden kurtarmaktadır. Gazeteciler birçok durumda haberin gerçek kaynağına ulaşsalar da
bu izlenimlerini iletmekten çok bir kaynağa dayandırmayı tercih etmektedir. Ek bilgiler ancak
bu kaynağın açıklamalarını desteklemek amacıyla kullanılmaktadır. Ancak bir görüşü
savunanlar kadar onun karşıtlarının da bulunduğunu ve muhalif düşüncenin, seyircinin önemli
bir bölümünü temsil etmesi halinde, bu görüşlerine yer vermek gerektiğini dikkatten
kaçırmamak gerekmektedir. Muhalifler, zaman zaman hakim görüşü desteklemek amacıyla da
ekrana getirilebilmektedir. Hakimler ve muhaliflere yöneltilen soruların seçimiyle bu
gerçekleştirilebilmektedir (Allan, 2004:72-73).
Televizyon kanalının yapısı, haber bültenlerinde izlenecek eleştiri metodlarını da
belirlemektedir: "Muhafazakâr bir televizyon kanalının haber bültenlerinde mevcut siyasi
iktidarı eleştirecek yönde oluşturulmuş haber metinlerini göremeyeceğimiz gibi, ana muhalefet
partisinin önemli bir icraatını da yine bu kanalın haber metinlerinde görmemiz olası değildir.
İktidar karşıtı bir ideolojik yanlılık sergileyen diğer bir televizyon kurumunun haber
metinlerinde de ağırlık olarak siyasi iktidar ve icraatlarına yönelik eleştirilerin yoğunluğu
dikkatimizi çekecektir" (Vural, 2010: 66).
Medya çalışmalarında da üzerinde durulan bir kavram eşik bekçiliğidir (gate keeper).
Kurt Lewin'in evle ilgili yiyecek alışverişi kararlarım ele alan çalışmasından kaynaklanan
kavrama göre, enformasyon her zaman eşik alanları olan bazı kanallardan geçerek akmaktadır.
Bu eşik alanlarında, kararlar, tarafsız kurallara veya kişisel 'eşik bekçileri ‘ne göre,
enformasyon veya malların girmesine izin vermek veya kanalda devam etmek üzere
alınmaktadır. Lewin, böylece kitle iletişiminde haberlerin akışıyla ilgili bir kıyaslama da
başlatmaktadır. White tarafından ele alınan bu görüş, metropol dışında yayınlanan bir Amerikan
gazetesinde, süreci baskı altında tutan ve yönlendiren örgütsel etmenler göz önüne almadan,
uygulanır. Birçok haberi dışlama kararı alan, haber ajanslarından gelen haberleri seçen, yani
eşik bekçiliği yapan editör üzerinde yoğunlaşır. Basın-yayım organlarında, eşik bekçiliği
sadece haberlerin seçimiyle sınırlı değildir, aynı zamanda geniş bir yelpazede, o organın,
sanatçı ve yazar ajansları, kültürel olayların üreticisi veya destekçisi gibi meslek rollerini de
üstlenir. Shoemaker ise, White'in modelini, eşik bekçiliğinin gerçekleştiği toplumsal yapıyı,
ideolojik, kültürel bağlamı göz önüne alarak genişletir. Shoemaker, kaynaklar, reklamcıların
pazar, çıkar grupları ve iktidar dahil olmak üzere, söz konusu toplumsal ve kurumsal etmenlere
de dikkati çekmektedir (McQuaiI ve Windahl, 1997:194J- Türkiye'de de eşik bekçisinin (editör)
üstlendiği İş "tiriyaj" olarak adlandırılmaktadır. Editör, haber ajanslarından gelen haberleri
konularına göre ayırıp servislere göre dağıttığı gibi, yayın organına ya da ideolojik yaklaşıma
göre elimine eder.

155

Postman, eğlencenin televizyondaki her türlü söylemin üst ideolojisi olduğunu
belirtmektedir. Ona göre, neyin gösterildiğinin ya da hangi bakış açısının yansıtıldığının hiçbir
önemi bulunmamaktadır. Her şeyin üstünde tutulan varsayım, hepsinin seyircinin eğlenmesi ve
mutluluk duyması gözetilerek verilmesidir: "Bu nedenle bize her gün trajedi ve barbarlık
örnekleri sunan haber programlarında bile, televizyon muhaberlerinin bu haberleri 'yarınla
ilişkilendirme' teranelerini dinleriz... Televizyon haberlerinin, 'haberlerinin ciddiye
alınmayacağını bildiğimiz için, deyiş yerindeyse her şeyin eğlenceye çevrilmesi önerilerini
kabul ederiz. Bir haber programdaki (iyi görüntüler ve program ekibinin sevimliliği, hoş
esprileri, programın açılıp kapanışındaki etkileyici müzik, canlı yayınlar, dikkat çekici
reklamlar) bunu gösterir; izlediğimiz görüntüler bize ağlanacak bir şey olmadığım düşündürür.
Açık bir dille ortaya koyarsak, haber programı bir eğitim, düşünme ya da katarsis değil, bir
eğlenme çerçevesi sunar... Onlar bakılacak haberleri ekrana getirmektedir. KuIIandıkları aracın
(medium) onları götürdüğü yolda yürümek zorundadırlar" (Postman, 1994:100).
19. yüzyılın ilk yarısından itibaren genişlemeye başlayan devlet ve örgütlenmiş
ekonomik çıkar gruplarının kamusal alanı tahakküm altına almaya başladığını belirten
Habermas'a göre, yeni bir korporatist iktidar ilişkileri düzeni kurulmakta ve bu düzen
içerisindeki Örgütlenmiş çıkar gruplan, kamuoyunu giderek daha çok dışlayarak, hem kendi
aralarında hem devletle anlaşmalar yapmaktadırlar. Habermas, kitle iletişim araçlarının,
güçlendirme ve akılcılık aktörlüğünden uzaklaşarak kamuoyunun kenara itilmesine yardımcı
olan ek bir araç haline geldiğini ve kitle oyunu güdümlemeye başladığını belirtmektedir.
Medya, politikayı bir gösteri olarak tanımlamakta ve sindirimi kolay düşünceler önermekte ve
kamuoyunu edilgin tüketiciler haline getirmektedir (aktaran Fiske, 1996:141).
Postman ve Powers, kullanılan haberlerin önemli olduğuna kimin karar verdiğini
sorduktan sonra günlük gerçeğin ne olduğuna işaret etmektedir (1996: 26): "Televizyon
haberlerinde her gün yayımlanan yangınlar, tecavüzler ve cinayetler ne tarihîn ne de edebiyatın
malzemesi olan, haber kalmayan haber çeşitleri? Onların önemli olduğuna kim karar veriyor ve
neden? Haber programların görevi, toplumun gelişiminin günlük muhasebesini ortaya
dökmektir. Bu bazıları soyut (örneğin işsizliğin durumu hakkında bir bilgi) bazıları somut
(örneğin özellikle dehşet verici cinayetler üzerine bilgiler) pek çok yolla yapılabilir. Özellikle
somut bir özelliğe sahip bu bilgiler, 'Ben ne çeşit bir toplumun üyesiyim?' sorusundan uygun
sonuçlar çıkarmayı uman izleyiciler için günlük gerçeklerdir."
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12.1. Seyirci ve Yeniden Üretimi
Bir televizyon sahibi olmak bugün insanlar tarafından bir lüksün ötesinde önemli bir
ihtiyaç olarak kabul görmektedir. Gelişmiş ve geri bıraktırılmış ülkelerin çoğunda evlerde en
az bir televizyon alıcısı bulunmaktadır. Televizyon, karşısında 'uzun bir zaman geçirilen araç
konumundadır. Haftanın neredeyse 25-30 saati bu aktiviteye ayrılmaktadır. Bu yılda 1500
saate, yani dolu dolu 25 güne, neredeyse bir aya eşit gelmektedir. Bu süre zarfında insanların
televizyonu birebir seyrettiği varsayılmamalıdır. Televizyon seyredilirken, buna açıkken demek
daha doğru olur, insanlar farklı işlerle de uğraşabilmektedir. Yemek, aile bireyleri ya da
konuklarla sohbet etmek, ütü yapmak, evi temizlemek gibi. Yine de seyircinin yayın sırasında
ne yaptığı, hangi programı niye ve ne kadar tercih ettiği -doğruluğu ve kesinliği ne kadar
tartışılırsa tartışılsın rating ölçümleriyle ortaya çıkmaktadır.
Reklam verenlerin talebi nedeniyle bu bilgiye ulaşmak için milyonlarca dolar
harcanmaktadır. Ancak reklam verenler bu bilgileri ya da verileri doğrudan kendileri
toplamamakta, bunu bağımsız kuruluşlar aracılığıyla sağlama yoluna gitmektedir. Dünyada
kurulan ilk bağımsız İzleme kuruluşu, reklam verenlerin yönlendirmesiyle gazete-dergi
yayıncıları tarafından 1914 yılında, Tiraj İzleme Bürosu (Audit Bureau Circulations - ABC)
adıyla oluşturuldu. Yazılı basımın ardından ayrı talep 15 yıl sonra radyo için geldi ve Yayıncılık
Analiz Kooperatifi (Cooparative Analysis of Broadcasting - CAB) kuruldu. 1923'de kurulan ve
önce ilaç gibi konularda araştırmalar yapan A. C. Nielsen, 1942'den itibaren geliştirdiği
otomatik ölçüm cihazlarıyla 1950'de radyo ölçümleri yapmaya başladı, 1954'te televizyon
alanına yöneldi. Nielsen, 1987'de geliştirdiği "peoplemeter" sistemiyle seyircilerin demografik
Özelliklerini daha fazla ortaya koyan araştırmalara yöneldi. 1962'de kurulan İngiliz firması
AGB (Audits of Great Britain), televizyon rating ölçümlerine 1968'de geçti, 1981'de izleyici
ölçer' (peoplemeter) teknolojisini geliştirdi (Sterling, 2009: 135-139). Nielsen Media
Research, AGB'nin hisselerinin yarısını 2005'te, tümünü 2008'de aldı. Peoplemeter, setmeter
denilen ve sadece televizyonun açılıp kapanmasını belirleyen cihaz yerine geliştirildi.
'Peoplemeter'da, televizyonun üzerine yerleştirilen bir ölçüm aygıtı ile kullanılan uzaktan
kumandada, her aile bireyi için ayrı bir buton bulunmaktadır. Böylece hangi programın, kim
tarafından ne kadar süreyle seyredildiği (Çaplı, 2002:161), telefon hatları aracılığıyla merkeze
ulaştırılmaktadır. Reklamcılar, bu sonuçlara göre farklı ürünler için farklı hedef kitleleri
belirleyebilmektedir.
Ölçümleri de iki farklı sonuç elde edilmektedir; rating (seyredilme/izlenme oranı) ve
share (seyredilme/izlenme payı). Rating, bİr program ya da zaman diliminde her dakikaya
düşen ortalama seyirci yüzdesini göstermektedir. Share yöntemi ise televizyonda
seyredilmeden hangi kanalın açık kaldığım belirlemekte kullanılmaktadır. Rating ve share
ölçümleri için denekler (panel aile olarak adlandırılmaktadır ve beş yaş üzeri kentli nüfusu
temsil etmektedir) sosyoekonomik gruplara bölünmüştür. Türkiye'de bu gruplar A/B, Cı, C2 ve
D-E olarak saptanımıştır. 2007'den itibaren sosyoekonomik statünün belirlenmesinde, hane
reisi ve eşi ile devraldıkları kültürel mirası temsilen, ebeveynlerinin eğitim ve mesleği baz
almamaktadır. Bu kişilerin ağırlıklı meslek ve eğitim puanlarının toplamı sosyoekonomik statü
gruplandırma puan skalasındaki yeri, hanenin hangi statü grubuna ait olduğunu belirlemektedir.
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Meslek skalası, mavi ve beyaz yakalılar olarak ayrılmaktadır. Bunlar da kendi içinde maaşlı ya
da kendisine ait işi olup olmadığı gibi kriterlere göre saptanmaktadır. Ailelere gelir durumu
sorulmamakta, sözlü beyana dayanılarak elde edilen bilgiler, geliri tahmin etmede
kullanılmaktadır. Sosyoekonomik statülere göre grupları temsil edenlerin oranı şöyledir: A/B
yüzde 16,6, C1 yüzde 32,4, C2 yüzde 36.6, D ve E grupları yüzde H-5 (Hatırnaz, 2007: 40-41).
Rating sonuçları ya gruplar bazmda ya da tüm kişiler bazında (total) gösterilmektedir. TIAK
üyesi olsun olmasın, bütün televizyon kanalları ölçülmektedir. Ancak günlük ölçümler sadece
TİAK üyesi olan ATV, Cine 5, Flash TV, Fox TV, Habertürk, Kanal D, Kanal 7, Show TV,
Star TV ve STV ye ulaştırılmaktadır (AG8 Nielsen, 2010). Diğer televizyonlar "Others" (diğer)
başlığı altında gösterilmekte, ancak seyredilme oranları ayda bir kez açıklanmaktadır. Research
Piyasa Araştırma Hizmetleri A.Ş. (önce AGB Anadolu Piyasa Araştırma Hizmetleri A.Ş.) olan
kuruluş kazandı ve televizyon rating ölçümleri yaptı. Yapılan ölçümün amacı, "Anlık ve günlük
bilgiler paralelinde reklam sektörüne uzun dönemli bilgileri sağlamak, birbirini takip eden bu
bilgiler arasındaki değişim oranlarını izlemeye imkan vermek, sektörün gidişatım trend
analizleri yaparak takip edilmesine yardımcı olmak" diye açıklanmaktadır. Ölçümler, karasal
ve kablo yayınlarının dışında 2005 yılından itibaren uydu alıcılarını kullanan seyircileri de
kapsadı. Bugüne kadar 34 ilde^ 2500 hane ile ölçümleme yapılmaktadır (Çağdaş, 2006: 137139). Ölçümlemede kullanılan cihaz sayısi3 bin 636'dır (AGBNiselsen, 2010).
AGB Türkiye'nin (Anadolu Piyasa Araştırma Hizmetleri A.Ş.), yaptığı rating
çalışmaları olumsuz eleştiriler aldı. Bu konuda işi mahkeme safhasına kadar taşıyan ise devlet
yayın kuruluşu olan TRT'dir. TRT, rating ölçümünde kullanılan deneklerin isimlerinin
yapımcıların elinde gezdiğini ve bu deneklere para ödendiğinİ iddia etti. TRT'nin diğer iddiaları
ise ölçümlerde nüfusu 20 binin altındaki yerleşim merkezlerinin dikkate almmaması, TRT'nin
Türkiye'nin yüzde 99'una yayın yaptığı halde, yüzde 70'ine ulasan özel televizyon kanallarının
ölçümlerde ilk sıralarda çıkması oldu. TRT ayrıca reklam pazarında (2008 rakamlarıyla 1.603
railyon lira) yeterli oranda pay alamamaktan yakınmaktadır (Ateş, 2009). TRT, rating
sisteminden çekildi (Yıldız alp, 2010). Rekabet Kurulu da AGB Türkiye konusunda yaptığı
incelemede, "TİKA’m belirli bir mal veya hizmet piyasasında doğrudan ve dolaylı rekabeti
engelleme, bozma ya da kısıtlama doğurabilecek nitelikte bir teşebbüs birliği olduğuna" dikkat
çekerken, TRT'nin faaliyetlerini zorlaştıran herhangi bir bilgiye ulaşılamadığını ve bu nedenle
soruşturmaya gerek olmadığına karar verdi. Ancak Rekabet Kurulu, mevcut yapıya İlişkin var
olan tereddütleri giderici değişikliklerin yapılmasını talep etti (AA, 2009).
Rekabet Kurulu kararında, Özel televizyonlar olduğu kadar bazı TRT programlanın zan
altında olduğu görülmektedir (Rekabet Kurulu, 2009). TIAK, AGB ile olan sözleşmesini 2009
Mayıs ayında feshetti ve yeni ihale sürecini başlattı. TİAK'ın yeni ihaleye karar vermesi ve
açması bu eleştirilerin yaşandığı zamana denk gelmektedir. Ancak TİAK yöneticileri, bu
konudaki iddiaları reddetmektedir. TİAK’ın açtığı yeni ihale ile 2011 yılından itibaren rating
ölçümlerinin TNS Piyasa Araştırma Şirketi tarafından yapılması, ölçümlerin 34 ilden 81 ile ve
hane sayısının 2 bin 500'den 3 bin 500'e çıkarılması kararlaştırıldı. Geçiş sürecinde, iki şirket
Ekim, Kasım ve Aralık aylarında ortak çalışma yürütmesi, Ocak'tan itibaren TNS'nin ölçüme
başlaması öngörüldü (RVD, 2010). Ancak TNS, TİAK'm yeniden yapılanma sürecinin (tüzel
kişilik kazanma) kendilerinin ölçümlere başlamasını geciktirdiğini ileri sürdü (Eyüboğlu,
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2011a). Ocak ayında da ölçümlere, sektörden gelen talep gerekçesiyle AGB devam etti,
İhalenin yenileneceğini açıkladı (Eyüboğlu, 2011b). Ancak yeni RTÜK Yasası'nın 37.
maddesinin i fıkrası ile "Yayın hizmetlerinin izlenme ve dinlenme oranı ölçümlerinin
yapılmasına ve denetlenmesine ilişkin usul ve esaslar ile bu usul ve esaslara uymayan şirket ve
kuruluşlara uygulanacak müeyyideleri belirlemek" RTÜK'ün görev ve yetki alanına sokuldu.
iktidar partisinden milletvekilim adaylığı için başvuran RTÜK Başkanvekili İhsan Yerlikaya
da rating denetimini kurulun üstleneceğini veya denetim mekanizması çerçevesinde temsilcileri
bulunacağını belirterek, "Dolayısıyla tamamen bağımsız, kendi başına rating ölçümü yapan
kuruluş olmayacak" açıklamasını yaptı (medyafaresi.com, 2011).
TİAK toplantılarına 10 yıldan fazla süredir katıldığım belirten Bir'e göre, reklam
verenin güvenilir ölçüm istemekten başka gündemi bulunmamaktadır (Bir, 2008). Zaten Ien
Ang da rating ölçümünün bir nevi sorgulama olduğunu ve amacının televizyon seyircisinin,
tutumlarım tarif etmek ve böylece sektör pratiginde ve pratiği için elverişli objelere çevirmek,
yayıncılar için olduğu kadar reklamcılar için de seyretme alışkanlıklarını verimlilik temelinde
yorumlayarak, kesin bir şekilde izlemek olduğunu vurgulamaktadır (Ang, 1991:70).
Günümüzde, etik kaygılara öncelik vermeyen, daha çok pazar kaygısıyla hareket eden
kapitalist şirketlerin sahip olduğu prime time televizyonlarının giderek artması, rating
ölçümlerindeki tartışmalar ve verilen önem nedeniyle, üretimin son halkası seyirciyi ön plana
çıkarmaktadır. Bu özel durum, sadece televizyon sahiplerinin değil, teorisyen ve
araştırmacıların da incelemelerinde toplumu, dolayısıyla bizim bu başlıkta üzerinde
durduğumuz seyirciyi odak olarak alması sonucunu doğurmaktadır. Bu konudaki tartışmaların
temelini oluşturan Marksist görüşe göre, yönetici sınıf, televizyonu egemen (dominant) ideoloji
aracılığıyla kapitalist sistemi yeniden üretmekte kullanmaktadır (Casey ve diğ., 2002:110).
Ekonomi politiği ön plana çıkaran Marksistler, sadece siyasal ve ekonomik güç
kavramına dayanmaları nedeniyle eleştirilmiştir. Önce Almanya'da, 1930'lardan itibaren
çalışmalarını ABD'de yürüten Frankfurt Okulu, kitle iletişim araçlarının egemen sınıfa
ideolojinin yeniden üretilmesinde yardımcı olduğu fikrini temel almakla birlikte, genel Marksçı
şemadan biraz ayrışarak, kültürel alanın önemine dikkati çekmekte ve bunun modern
kapitalizmin giderek gelişmesinde, proleter devrimin gerçekleşmemesinde etkili olduğunu
vurgulamaktadır. Kapitalist toplumlarda, kültür ve bilinç endüstrisinin ürettiği standart ve
vulgar kültürel ürünler, gerçek İhtiyaçları ve olması gereken işçi sınıfı kültürünü baskı altına
almaktadır. Bağımlı/İkincil (subordinate) sınıflar, kendilerini maddi ve ideolojik açıdan
kapitalist sisteme bağlayacak, Adorno'nun (1991) deyimiyle, sahte ihtiyaçlar ve sahte umutların
pesinden gitmektedir.
1930'lardan başlayan ve 1960 ile 1970'li yıllara damgasını vuran bu görüş, konunun yani
seyircinin ihmal edilmesi nedeniyle eleştirilere hedef oldu. Buna göre, seyircinin kitle
kültüründen haz duyabileceği dikkate alınmamaktadır. Diğer sosyal güçler yerine, sınıf
egemenliği üzerinde durulması da bir başka eleştiri konusudur. "Devletin İdeolojik
Aygıtları" kavramını savunan Fransız Marksist Louis Althusser, bu noktaların bazılarna
işaret ederek, kapitalist toplumun en az üç; ekonomik, politik ve İdeolojik katmandan meydana
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geldiğini vurgulamakta ve her katmanın kendi göreli özerkliği bulunduğunu söylemektedir.
Burada vurgulanan, ideolojik katmanın kitle İletişim araçları da dahil olmak üzere, ekonomik
katmandan, yani egemen sınıfın taleplerinden bağımsız olarak hareket etme imkanının
olmasıdır. Althusser'e göre, kapitalizm; eğitim, din ve kitle İletişim araçları gibi güçlü kurumlar
tarafından yeniden üretilmektedir. Althusser, ideolojinin bireylere seslenerek ve sorular
sorarak, ideoloji içinde özne haline getirdiğini belirtmektedir.
Althusser'in bütün kültürlerin kapitalizmin yeniden üretiminde rol oynadığı tezine
duyulan şüpheler ve ideolojik baskılara direnilmesini ihmal etmesi, İtalyan neo-Marksist
Antonio Gramsci'ye dönüşü beraberinde getirmektedir. Marksizmin determinist yaklaşımına
karşı çıkan ve popüler kültür ile kültürel kurumları analiz eden, Lenin'irı daha önce bahsettiği
"hegemonya" kavramını kullanan Gramsci'ye göre, popüler kültür ve kültürel kurumlar,
egemen ve bağımlı gruplar arasındaki ideolojik anlam farklılıklarını kültür politikası ile
mücadelesinin tarafıdır. Egemen grup, kültürün ideolojik anlamını bağımlı grupların
iktidarlarının meşruluğu konusunda ikna için kullanmaktadır. Ve bu rıza sağlandığında,
iktidardaki grup egemenliği kazanmış olacak ve polis, ordu vs. gibi yollarla baskıya gerek
duymayacaktır. Dolayısıyla sözünü ettiğimiz egemen ideoloji, sistemi ve yönetici sınıfı
destekleyecek böylece normal ve doğal olarak karşılanacaktır (Casey ve diğ., 2002: 95).
Gramsci'yi hegemonyanın sadece yukarıdan empoze edilen fikirler ve manipülasyon
yoluyla gerçekleşmeyeceği gerekçesiyle eleştiren Raymond WiIIiams, televizyona tek
propaganda aracı olarak bakılmasına karşı çıkmaktadır. "Televizyon kültürün bir parçasıdır,
televizyonu anlayarak toplum analiz edilebilir" diyen VViIIİams "akış" (flow) kuramından
bahseder. Televizyon programları bir bütünün parçasıdır, devamlılık arz eder. Buradaki temel
nokta reklamlardır ve programlar reklamlara göre kurulmaktadır (Williams, 2003).
1980 sonrası "kitle kültürü “ne karşı "popüler kültür" kavramı ortaya atıldı. Stuart Hall'a
göre, üreticiler tarafından kodlanan medya metinleri ile tüketiciler tarafından onların çözülmesi
arasında bir ayrım yapılmalıdır. Bu ayrımla, seyircilerin metinleri anormal veya karşıt biçimde
çözmeleri ya da egemen ideolojinin tercihi doğrultusunda davranmaları konusundaki tepkileri
ortaya çıkarılmaktadır. Seyirciler, edilgen değildir ve kendi okumalarını ve anlamlarını
üretebilmektedir. Bu "popüler kültür" iktidardakilerin kültürüne karşı mücadele alanlarından
biridir. Hall, "kodlamak/çözmek" kuramında seyircinin, tercih edilen veya egemen mesajı,
gönderenin istediği gibi algılayacağına dair bir yasa bulunmadığına dikkati çekmektedir (Hall,
2007: 391). Hall, çözmenin adapte olma ve muhalif durma unsurlarının karışımı olduğuna işaret
ederek, bireyin bu aşamada direnç gösterebileceğini ve mesajı yeniden üretebileceğini
söylemektedir. Bireyler bir mesajı çözerken, sadece anlamaya çalışmaz aynı zamanda kendi
yaşamlarına, deneyimlerine, ihtiyaçlarına ve arzularına uygun anlamlar yüklemeye çalışırlar
(Hall, 2007:397).
Popüler kültürü, John Fiske de iktidar ve direnme alanı olarak tanımlanmaktadır. Fiske,
popüler basının gelişmeci olabileceğini ancak hiçbir zaman düzene karşı gelip onu değiştirmeye
teşebbüs etmeyeceği için radikal olamayacağını vurgulamaktadır. Televizyonun her şeyden
önce bir popüler kültür aracı olduğu unutulmamalıdır. Yapımı veya yayını belirleyen ekonomik
yapı, bu aracın özellikle Batılı toplumlarda geniş kitlelere ulaşmasını talep etmektedir. Sosyal
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ilişki çeşitliliği ve sosyokültürel deneyimlere sahip, alt-kültürler ve farklı seyirci gruplarından
oluşan geniş bir kitleye hitap eden televizyon, bu çeşitli söylemlerin kavranmasını ve keyif
alınmasını sağlamak için programlara dayanmaktadır. Bu nedenle, televizyon söz konusu
çeşitliliği homojenleştirerek, bir programın mümkün olduğunca farklı seyirciye ulaşmasını
sağlama amacını gütmektedir. Farklı seyircilerin ortak noktalarını bulmaya çalışan televizyon
aynı zamanda programlarda farklılıkların da ortaya çıkabilmesi için bir aralık bırakmaktadır
(Fiske, Tekelioğlu, 2007:37) Türkiye'deki popüler kültürle İlgili çalışmasında, birkaç yıl
öncesine kadar, görsel ve işitsel medyanın sundukları açısından sadece seçim yapabilen ve pasif
durumda olan izleyicinin, artık yaygın olarak kullanılan interaktif yöntemler sayesinde bizzat
talebi tayin eden, şekillendiren aktif bir güce dönüşmeye başladığını belirtmektedir. Tekelioğlu,
bu saptamayı yaptıktan sonra bir tehlikeye de işaret etmektedir: "Özellikle görsel medyanın
yeni konfigürasyonu kültürel bir muhafazakârlık kaynağına dönüşmüştür ve günümüzün
popüler kültürü, medyanın etkin araçları yoluyla, bu muhafazakârlığı sürekli yaymaktadır. AB
grubunun bu programlara3 karşı artmakta olan ilgisi, yeni merkezi kültürün toplumun iktisaden
güçlü merkezinin eline geçmek üzere olduğunu (belki de artık ele geçirildiğini)' göstermektedir.
Kapitalizm İle kültür arasındaki ilişki medyada kurulmaktadır; eğer buradaki kültür sonunda
ortalama bir beğeniyi yansıtacaksa, böyle bir beğeni popüler kültürün tam göbeğinde
şekillenecek ve muhafazakâr bir yapıda olacaktır." Tekelioğlu'na göre, yakın geleceğin siyaset
sosyolojisi dinamikleri açısından düşünüldüğünde, popüler kültürün bir faşizm üretmesi
tehlikesinden çok, kültürel muhafazakârlığı siyasal muhafazakârlığa dönüştürebilme
potansiyeli bulunmaktadır (Tekelioğlu, 2006: 85-86).
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13.1. HABER BÜLTENLERİ
Televizyonda ilk haber bülteni, İngiltere'de, 1933 yılında, yayınlandı. Televizyon
haberlerinin kısa tarihi bölümünde belirtildiği gibi, sinemalarda gösterilen haber aktüalite
filmleri, televizyon haber bültenlerinin formatının temelini oluşturdu. Haber aktüalite filmleri,
Amerika'da sinemalarda 1967'ye kadar, diğer ülkelerde birkaç yıl daha gösterildi. Her bölüm
yaklaşık 1o dakika sürmekteydi. Haber aktüalite filmlerinden önce 1894-1909 yıllan arasında
izin verildiği oranda sadece haber filmleri de gösterildi. Bu haberlere örnek olarak spor
etkinlikleri, Güney Afrika Savaşı olarak da bilinen Boer Savaşı, Kraliçe Victoria'nın cenaze
töreni ve San Francisco depremi sayılabilir. Haber aktüalite filmlerini ilk kez Fransız Pathe
şirketi, çeşitli haber filmlerini birleştirerek sunmasıyla, sinemalarda gösterilmeye başlandı.
Pathe'nin bu filmleri sırasıyla Fransa, İngiltere ve ABD'de sinemalara geldi. 1911'de Pathe'nin
on gün ardından, Vitagraph şirketi, haber aktüalite filmleri üretmeye başladı (Fielding, 2009:
991). Türkiye'de de 30'Iardan itibaren, yabancı kaynaklı haber aktüalite filmleri gösterildi.
Gazetelerdeki sinema reklamlarında "Foks Jurnal dünya haberleri" olarak sunuldu
(Kayserilioğlu, 2011: 75). Hatta bu filmler davalık da oldu4 (Milliyet, 1953b), Bazı bankaların
hazırlattığı filmler de, 6o'Sı yıllardan itibaren sinemalarda gösterilmeye başlandı ve
televizyonun yaygınlaştığı 1970'li yıllara kadar sürdü.
Haber aktüalite filmleri modelinde, "çeşitli ve farklı haberler birbirini izlemekte,
başlıklar gazete birinci sayfa başlıkları gibi sunulmaktadır. Ve pratikte, her bölüm günün
önemli haberi ile başlamakta, bunu daha önemsiz haberler izlemekteydi. Haber aktüalite
filmleri, haber bültenlerinin sadece ilham kaynağı değildi. Yetersiz işgücü,
haber
bültenlerinde, haber aktüalite filmlerinin kullanılmasının en önemli nedeniydi. Amerikan ABC
televizyonu bu nedenle ilk yıllarında yani 1950’lerde Fox Movietonç ve Hearst Telenews'un
haberlerini kullanmak zorunda kaldı (Sterling, 2009: 2). NBC, 1948'de ilk haber aktüalite
filmlerinden oluşan bir program gerçekleştirdi. İkinci yıl bu program 15 dakikaya uzatıldı ve
"Camel News Carav'an" adıyla sunulmaya başlandı ve 1957'ye kadar sürdü. Programı sunan
Cameron Swayze idi (Meltzer, 2009: 83). CBS, Hearst-MGM’in kuruluşu olan Telenews ile
anlaşma yaparak, "Douglas Edwards ile CBS Haberleri" adıyla (CBS News with Douglas
Edwards) 1948'ten itibaren düzenli gece haberleri sundu. Edvvards, günümüz televizyon haber
sunuculuğunun öncülerinden sayılmaktadır ve "Soyut dünyaya karşı konusan bir obje" olarak
adlandırılmıştır. Anchorman teriminin ilk kullanılışı, 1960'lara rastlamaktadır. Daha sonra CBS
televizyon haberlerinin başkanlığını yapacak The Evening Stars'ın yazan ve yapımcı Don
Hewitt, "Tabandan itibaren haber takibini ve üretimini de üstlenecek güçlü bir kişinin ekranda
görünmesi gerektiği üzerinde" görüş alışverişinde bulunmuş ve "durumu bayrak yarışına
benzeterek, yaşam son ayağını koşacak kişinin anchorman" olarak adlandırılmasına karar
vermiştir (Meltzer, 2009: 85). Bu kişi siyasal olayları takip etme başarısı ile yıldızlaşan Walter
Cronkite oldu ve 1962-1981 yıllarında yüksek ratinglerle bu görevini yürüttü. Takip eden
yıllarda,
anchorman
John
Chancellor,
televizyon
haberciliğinin
oluşturulmasında/belirlenmesinde ilk isimlerden biri olarak değerlendirilmektedir (Meltzer,
2009:83).
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Televizyon haberciliğinin ilk yıllarında anchorlar, haberleri okuyan sıradan ve aynı
zamanda yayın üzerinde denetimi olan figürler olarak görülmektedir. Televizyon gazetecileri
ekran kişiliklerini geliştirerek, kullandıkları mimikler sayesinde seyirci ile temas kurarken,
doğrudan kameraya bakarak bir anlamda seyircinin gözüne bakmayı ve böylece her seyirciyle
doğrudan ve kişisel ilişki kurmayı sağlamaktadır (Meltzer, 2009: 83). Edward R. Murrow ve
takipçileri, radyo ya da gazete haber sunumunun, televizyonlarda show adamlığı
(showmanship) için yeterli olamayacağım ortaya koydu, televizyon haber sunumundaki
standartları farklılaştırdı. Böylece 1950'li yılların başındaki önemsenmeyen, sadece haberleri
okuyan sunucuların yerini, seyirciyle birebir temas kuran anchorlar aldı. Bu gelişme ile
anchorlar aynı zamanda sunulacak haberlerin de belirleyicisi oldu, onlara bağlı haber birimleri,
ekipleri oluşturuldu. Douglas Edwards 16 tam zamanlı ve 14 yarı zamanlı gazeteciyle birlikte
çalışmaya başladı. CBS'te, Walter Cronkite ile birlikte anchor, aynı zamanda haber biriminin
yöneticiliğini de yapan kişi konumuna geldi. Bu yukarıda da ifade ettiğimiz gibi anchorun,
haberlerin seçimi, hazırlanması konusunda haber değerlendirmesinin ön plana çıkmasına ve
sadece bir ekran yüzü olmayacağı gerçeğinin ortaya çıkmasına yol açtı. Bu iki görev, daha sonra
birçok televizyon kanalında uygulanacaktır. Anchorlarm bu şekilde belirmesi, şöhret, yetki ve
ücret anlamında geleneksel gazetecilik ilkeleri İle çatışılması sonucunu doğurdu. Tepkilerin
temelinde, anchorun sevimli görünmeye çalışan kişiliği, gazetecilik yetisinin göz ardı edilmesi,
televizyon gazetecilerinin istihdamı ve terfisinde pazar araştırmalarının artan etkisi ile ödenen
yüksek meblağlar yatmaktadır. Örneğin ABC'de Barbara Walters'ın i975'te beş yıllığına 5
milyon dolara anlaşma yapmış ve en yüksek ücret ödenen haber sunucusu olmuştur (Klein,
1989,38).
Türkiye'de de anchorlara yüksek ücretler ödenmektedir. İnternet sitelerinde yazılan ve
gazete yazılarna konu olan İddialara göre, Ali Kırca'nın maaşının aylık 70 bin dolar olduğu
belirtilmektedir (Işıklar 2007). Televizyonlarda alman ücretlerle ilgili olarak 1998 yılına ait
verilen rakamlar İse şöyledir: Ali Kırca 40 bin dolar, Mehmet Ali Birand 30 bin dolar, Gülgün
Feyman 30 bin dolar, Reha Muhtar 25 bin dolar (gercekgundem.com, 2007). Ana haber
editorlüğü ve ankorluk yapan Defne Samyeli’ye televizyon haberlerinin kapısını açan, 1993
Miss Turkey güzellik yarışmasında aldığı derece ve seçiminde "celebrity effect"in etkisi olduğu
hissedilmektedir. Samyeli, Kanal D ana haber bülteninde bir rehin alma olayıyla ilgili yapılan
canlı yayın hakkında da eleştirilmektedir. "Naklen rehine pazarlığı'' adı verilen bültenle ilgili
eleştiriler; "medya etiği, rehinelerin hayatları İle ilgili taşıdığı riskler, maceracılık, suça
özendirici cümleler kurulması, duygu sömürüsü yapılması, sorunların bu yolla çözülebileceği
fikrini aşılamıştır noktalan üzerinde yoğunlaşmaktadır. Yaptığı bültenlerle eleştirilen Reha
Muhtar, haberciliği, habercilerin yapması gerektiğine işaret etmektedir
Türkiye'de günümüzün anlayışı ile anchorluk kurumunun başlayışı Özel televizyonların
çıkışma dayanmaktadır. Bu konuda ilk örnek Star televizyonunun, TRT'den transfer ettiği
Gülgün Feyman sayılmalıdır. Feyman'nın sözleriyle, "[TRT'nin] sert katı sunuşunun ötesine
geçmek" kendisiyle başladı (Bugün, 2008). Ancak, Feyman anchorman olarak tanımlanmasına
karşı çıkmaktadır (msxlabs.com, 2010). Türkiye'de ilk anchormanın 1994'te ATV Haber
Dairesi Başkam Ali Kırca olduğu belirtilmektedir (Hazar, 2010). Ancak, Kırca'dan önce
tanınmış gazeteci Güneri Cıvaoğlu ['Güneri Cıvaoğlu ile Ana Haber' tanıtımları gazetelerin
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televizyon sayfalarında yer aldı (MiIIiyet, 1993)] bu görevi yerine getirdi. Anchorman tanımı
da Cıvaoğlu ile medyanın gündemine girdi (Bapoğlu, 2010). Bu nedenle Kırca'nın ilk
anchorman olarak anılmasının nereden kaynaklandığı anlaşılamamaktadır. Büyük olasılıkla bu
durum, Cıvaoğlu'ndan farklı olarak, Kırca'nın kurum adını da kullanmış olmasıdır: Ali Kırca
ile ATV Haber (Yazıcıoğlu, 1994)-Anchormanlık yapmasalar da özel televizyonlarda ilk
yıllarda haber sunucularının büyük bölümünün (Eyüboğlu,i994) ortak özelliği TRT'den
gelmeleridir. ABD ya da İngiltere'deki haber sunucularının ortak özelliği de radyodan
televizyon dünyasına adım atmalarıdır (Dooley, 2009: 709). Türkiye'de anchorman olarak
tanınmış gazeteciler ya da eğlence (entertainment) dünyasının isimleri ekrana çıkmış, bir
bölümü bu görevi sürdürmüştür: Mehmet Barlas, Mehmet Ali Birand, Güneri Cıvaoğlu, Can
Dündar, Uğur Dündar, Ahmet Hakan, Reha Muhtar, Cem Öğretir, Defne Samyeli. Anchor ve
spikerlerin, İstanbul Türkçesi konuşması öngörülmektedir.
Haber aktüalite filmleri, bütün dünyada olduğu gibi, televizyonun etkisini artırmasıyla
birlikte Türkiye'de 1970'lerin ilk yarısında sinemalardan çekildi. Amerika gibi ülkelerde haber
aktüalite filmleri. 16 milimetrelik sesli kameraların bulunuşu ve kullanılmasıyla birlikte yerini
1960'Iarda televizyon habercilerinin ürettiği haber görüntülerine bıraktı (Benjamin, 2009: 505).
Filmlerin yıkanması ve montajın uzun sürmesinin dezavantajı, 1970'lerde elektronik haber
toplama (Electronic News Gathering-ENG) olanaklarının, yani videobantları, portatif video
kameraları ve bunlarla sağlanan görüntülerin mikrodalgalarla ulaştırılmasıyla giderilmeye
çalışıldı. 1980'Ierde yaygın olarak kullanılan bu teknoloji, banyo süresinden kurtulunduğu için
haberlerin seyircilere daha hızlı ulaşmasını sağladı. Üstelik bu sayede canlı yayın da
yapılabilmekteydi. 1990'larda kameralar (camcorder), görüntünün kaydedildiği video
kaydedicilerden bağımsızlaştı ve videokasetler artık kameralara takılabildi. Fiyatları 250 bin
dolara ulaşsa da uydu haber toplama (Satellite News Gathering-SNG) araçlarından (canlı yayın
araçları) ile canlı yayında ya da görüntülerin zamanında gönderilmesinde yararlanıldı. Körfez
Savaşı'ndaki canlı yayınlar, bu teknolojinin önemini ortaya koydu.
2000'in ilk yıllarında kameralardaki videokasetler, yerlerini hard disklere bıraktı.
Kameralar ardından bellek kartı türü ortamlara da kayıt yapabilir noktaya ulaştı. Bu dönem aynı
zamanda internet kullanılarak görüntülerin uydu teknolojisinden bağımsız ve daha ucuz
iletilmesinde yararlanıldığı dönem oldu. CNN gibi haber kanalları da videophone (DSNGDigital Satelüte News Gathering) gibi teknolojilere başvurdu. İlk olarak 11 Nisan 2001'de Çin'e
ait Hainan adasında 11 gün gözaltında tutulan 24 Amerikalının serbest kalması ile ilgili yayında
kullanılan (Newsroom, 2001) yaklaşık 5 kilo ağırlığındaki cihaz, görüntü ve sesi uydu telefonu
aracılığıyla gönderebiliyordu. Aynı teknoloji CNN Türk gibi haber kanallarında da kullanıldı.
Ancak görüntülerde beklenilen kaliteye ulaşılamaması nedeniyle, sadece acil canlı yayınlarda
yararlanılmaktadır. GSM'deki 3G adımından da televizyonların 2009'dan itibaren haber
bültenlerde canlı bağlantılarda yararlanıldı. Mobil telekomünikasyon, haber bültenlerinin cep
telefonlarından da seyredilebilmesine olanak sağladı. HD yayınlara geçilmesi haber kamerası
üreticilerinin bu yönde de cihazlar pazarlamaya başlaması ile yeni bir dönem açıldı.
Teknolojik gelişmeler, haberin seyirciye daha hızlı ulaştırılmasını sağlasa da haber
bültenlerindeki temel yapı başlangıcından günümüze korunmaktadır. Cronkite ve takipçileri,
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haber bültenlerini, enformasyonu İnsanlara ayrıntılı biçimde aktaran gazetelerin aksine, ulusal
ve uluslararası gelişmeleri seyircilere sunan "manşet/başlık hizmeti/servisi" (headline service)
olarak gördü (Upshaw 2009, 558). Haberler, bir söylem biçimi olarak da tanımlanmaktadır.
Profesyonel pratikler ve yazılı metinlerle birlikte kodlar, üsluplar, âdet ve gelenekler
içermektedir (Fiske 2007, 282). Televizyon haberleri, görüntü ve sesle olayları seçmekte,
kategorize etmekte, birleştirmekte ve anlatmaktadır. Gerçek dünyayı kültürel olarak
anlaşılabilir işaret ve sembollerle sunmaktadır.
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14.1. Haber Bültenleri
Görüntü ve anlatımın ya da içerik İle tasvirin birbiriyle uyuşması çok önemlidir.
Görüntü ve sesin birbirini tamamlaması haberlerin hatırlanmasında önemli bir etken olarak
karşımıza çıkmaktadır. Grafikler, özellikle ekonomik konularda anlaşılmayı olumlu yönde
etkilemektedir. Sürpriz ve kötü haberler eğer çok korkutucu değilse akılda kalmayı
kolaylaştırmaktadır. Bazı şiddet görüntüleri de aynı etkiyi sağlamaktadır. Duygusallığı artıran
görüntüler her zaman hafızada yer etmemektedir. Ancak kişilerin yakın plan çekimleri daha
etkili olmakta ve hatırlanmaktadır (Comstack ve Scharrer 1999, 194-196). Genellikle ulusal
çıkarlara göre çerçevelenen televizyon haberleri, çoğunlukla tarihsel anlatılan kullanarak,
kolektif kimlik meselesiyle ilgilenmektedir. Ortak geçmiş, ortak tarihi ve paylaşılan kaderi
tanımlamak için kullanılmaktadır. Haberler, geçmişin imgelerini yaratmakta, parçalara
bölmekte ve yeniden oluşturmaktadır. Televizyon haberlerinde, tarihsel anlatı ya genel ya da
resmi biçimde gözükmektedir. Birincisi, sosyal meselelerle doğrudan ilgili olmayan bir olayı
açıklamak için kullanılabilmektedir. Özel bir kalıbı olmayan bu tür durumlarda, televizyon
haberleri, belirli olayları tarihi perspektife yerleştirerek aktarmaktadır (Ha-llan 2001, 207). Son
yılların en soğuk kışı (TRT Haber, 2010), Kara Perşembe [Borsalardaki düşüş] (Kanal D, 2010),
Gösterge bileşik faiz yüzde 6,93 ile tarihin en düşük seviyesini gördü (NTV, 2011) gibi.
Resmi biçim, sosyal bağlılığı anma vesilesi olarak kendini göstermektedir. Haberlerde
ortak anılar kullanılarak sosyal bağlılık hissi hatırlatılmakta, canlandırılmakta ve güçlenmesi
sağlanmaktadır. Bunun için haber dramatize edilirken, tarz ve seslendirme konusu önem
kazanmaktadır. Yan anlamlar, görüntülere ve seslere yüklenmekte, böylece kültürel olarak
algılama sağlanmaktadır. Yananlamlar, aynı zamanda olayda seyircinin haberde "biz" olarak
yer almasını sağlamaktadır. Zaman zaman kişiler de haberde geçmişin tanıkları olarak
bulunmaktadır. Geçmişin haberlerde kullanılması, sembolik bir devamlılık yaratılmasında da
rol oynamaktadır. Televizyon tarihsel açıklamalara başvurduğunda, zaman içindeki gelişmelere
de arabulucuk yapmış olmaktadır. Geçmiş sadece yaşanan gelişmeleri açıklamak için değil,
günün koşullarına göre, kolektif bilincin yeniden oluşturulmasında bir enstrüman olarak
kullanmaktadır. Böylece olaylar, atıfta bulunulan görüntü ve anlamlarla yeniden oluşturularak,
haberlerde geçmiş ve günümüz birlikte yasatılmaktadır (Ha-ıllan, 2001: 208-220).
Star TV'de İstiklal Marşı ile ilgili ard arda yayınlanan iki haber buna örnek gösterilebilir.
İlk haber, iktidar partisi gençlik kollarınca düzenlediği anma töreninde, Başbakan'ın marşın son
kıtasını okumasıyla ilgilidir. Anchor, haberi şöyle sunmaktadır: "Başbakan Erdoğan, dün
aksam, partisinin gençlik kollarınca düzenlenen İstiklal Marşımızın şairi Mehmet Akif Ersoy'u
anma gecesine katıldı. 'Minnet borcumuzu onu okuyarak, hissederek ve anlayarak ödeyebiliriz'
diyen Başbakan ardından da İstiklal Marşımızın son kıtasını okudu." İkinci haber, Mehmet Akif
Ersoy'un ve İstiklal Marşı'nın halk arasında ne kadar bilindiğine ilişkin sokak röportajlarından
oluşmaktadır. Anchor bu haberi de şöyle aktarmaktadır: "İstiklal Marşımızın son kıtasını
okuyan Başbakan Erdoğan, partisinin meclis grubunda da, üç gün sonra başlayacak 2011 yılının
Mehmet Akif yılı ilan edildiğini söyledi. Tam da şairimizin törenlerle anıldığı ve gelecek yılın
kendisine ithaf edildiği bugün, Osman Terkan da yine mikrofon elde sokaklardaydı ve tahmin
ettiğiniz gibi soru bu kez MiIIi Marşımızın şairi ve sözleriydi." Röportajlarda, İstiklal Marşı
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dizelerinin bilinmediği ve Mehmet Akif Ersoy'un tanınmadığı izlenimi verilmektedir. Anchor,
haberi şu cümlelerle kapatmaktadır: "Osman Terkan bizi yine gülümsetti ama bu kez acı acı."
(Star TV, 2010)
28 Kasım 2010 tarihinde, Haydarpaşa Garı'nda çıkan yangın da geçmişe ve tarihe atıfta
bulunularak sunuldu. Haber bülteninin "Tarihi Gar Yandı" başlıklı ilk haberini anchor şöyle
açmaktadır: "Tarihi Haydarpaşa İstasyonu bugün az daha kül oluyordu. Az soma Elif Ural'a
bağlanacağız ve son haberi alacağız ama önce İstanbul'u kara duman bulutu altında bırakan o
yangının detaylarına bakalım. Haydarpaşa Garı'nın çatısından yükselen alevler kısa sürede
binayı sardı, hatta dumanlar Boğaz'ı kapladı. Yangın Avrupa yakasından bile rahatlıkla izlendi.
İşte o sıcak anlar ve o anlarda yaşananlar." Yangınla ilgili haberin verilmesi sırasında olay
yerinde bulunan bir kişinin "Koskoca tarih kül oldu" sözlerinin alt yazıyla anlaşılması da
sağlanmaktadır. Olay yerinde canlı yayında muhabir, 16 yıldır garda büfe işletmeciliği yapan
bir kişiyle şu söyleşiyi yapmaktadır:
"Muhabir: Siz 94 yılından beri burada büfe işletiyorsunuz. Hani Haydarpaşa tarihi bir
mekân, Yangını olduğunu gördünüz. Az önce de söylediniz zaten. 'Çırpındım, bir şey
yapamadım' dediniz, Ne hissettiniz?
Büfeci: Ne mi hissettim? O bina yandığı zaman sandım evimin içi yanıyor. Yüreğim
yanıyor. Bir hazine yanıyor. Milletin hazinesi yanıyor. Hakikaten olayı yaşamayan bilmez...
Bir hazine yanıyor. İnsanın beyni yanıyor yani asırlıktır. Düşman malı olsa da. İnsan hakikaten
ama bunu yaşayan bilir."
Muhabir: Evet büfe sahibi Cengiz Bey'in anlattıklarından anladığımız kadarıyla itfaiye
vaktinde, çok seri bir şekilde müdahale etti ama tabii insanların da bir paniği vardı. Sonuçta
kimse ölmedi, kimse yaralanmadı ama bir tarihi değerin yok olmasına da kıl payı kalmıştı.
Ondan kurtuldu İstanbul. Şimdi bu yangının neden çıktığının yanıtım önümüzdeki günlerde
hem bizler arattıracağız hem de tahmin ediyoruz, bütün kamuoyu bu sorunun cevabım
bekleyecek." (Kanal D, 2010b)
"Sarıkamış Harekâtı - 95 yıl önce donarak şehit düşen askerlerimiz anıldı" başlığı ile
duyurulan Sarıkamış Harekâtı’ nda şehit olanları anma haberi de benzer bir şekilde sunuldu:
"Seslendirme: Kasım 1914'te Doğu Cephesi'nde başlayan Rus hücumuna, Osmanlı Ordusu, 22
Aralık-15 Ocak arasında Sarıkamış Harekâtı’ yla karşılık vermişti. Osmanlı askeri, Sarıkamış'a
ulaşabilmek İçin, yetersiz donanımlarıyla, kış şartlarında, Allahuekber dağlarını geçmeye çalştı
ama başaramadı. 60 bin asker donarak şehit düştü. Osmanlı Ordusu, Doğu Cephesi'ndeki
kayıplarının büyük bir kısmını Sarıkamış Harekatı sırasında vermişti. O askerleri anmak için
bu yıl da Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Kızılçubuk ilçesinde toplanan 2 bin kişi, beş
kilometrelik yürüyüş parkında yürüyüşe geçti. Sarıkamış Harekâtı’nın 95. yıldönümünde
düzenlenen yürüyüşün ilk 100 metresine TBMM Başkanvekili Nevzat Pakdemirli ve MiIIi
Savunma Bakanı Vecdi Gönül de katıldı.
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Gönül: Askeriyle, siviliyle, halkıyla, öğrencisiyle, öğretmeniyle buradayız. Bu yürüyüş
onların aziz yürüyüşünü bir hatırasına hürmet, onların rahmetle anılmasına vesile olmak
suretiyle yapılan bir yürüyüştür.
Seslendirme: 2 bin kişi güzergâh boyunca 'Askere uzanan eller kırılsın' diye slogan attı.
Allahuekber ve Soğanlı dağlarına tırmanan kalabalığa Sarıkamış 57. Komando Taburu askerleri
de eşlik etti. Üç saat süren yürüyüş, Yukarı Sarıkamış Köyü şehitliğinde sona erdi. Burada
yürüyüşe katılanları bekleyen askerler, Sarıkamış Harekatı'm canlandırdı." (Star TV, 2010)
Televizyon haberleri, birey ile kamu arasında arabuluculuk görevi üstlenirken, kimin
"bizden biri" olarak kabul edilmesine de işaret etmektedir. Bu sınıflandırma, toplum
bireylerinin karakterlerini, sembolik olarak belirten görüntülerle sağlanmaktadır. Aynı
zamanda bu görüntüler, "dışarıdakilerden" farkı da ortaya koymaktadır. Bu arabuluculuk,
insanların görüntülerini kullanmakta uzman olan televizyon haberleri için çok uygun
görünmektedir. Buradaki kilit görüntü, insan yüzleri, sürekli kullanılan yakın ve orta plan
çekimlerdir. Böylece, görüntülerle seyirci arasındaki mesafe giderilmiş olmaktadır. Aynı
zamanda sosyal sınırların soyut kanısı bir içerikle doldurulmaktadır. Bu tanımlamayla da, "biz"
kategorisini meydana getiren insan manzarası oluşturulmaktadır. Bu aşamayla birlikte,
televizyon haberlerinde, resmi tarihi anlatımlar tarihi, coğrafik ve insan manzarasının
oluşturulmasını gerektirmektedir. Bu üçgendeki her bir nokta diğer ikisine dayanmaktadır.
Kolektif hatıralar coğrafî sınırlar içinde somutlaştırılırken, coğrafik sınırlar tarihi perspektifle
güçlendirilmektedir. Tarih ve coğrafya da toplumun gelişmesinin sembolü olmaktadır (HaIllan, 2001: 222). Bu bakış, "biz"i, "onlar"dan ayırmaktadır.
John Langer, televizyon haberleri ile ilgili şu ortak noktalara dikkati çekmektedir:
Televizyon haberleri, rekabeti gazetecilik sorumluluğu ve dürüstlüğünden üstün gören,
piyasa odaklı yöneticiler tarafından İdare edilmektedir.
Televizyon haberleri, seyircinin dikkatini gazeteciliğe değil, ticari kaygılara çekmeye
çalışan diğer televizyon programlan gibi, eğlence (entertainment) işidir.
Televizyon haberleri, hak edilmemiş beklentileri, istekleri sergilemek için profesyonel
gazetecilik İlkelerini bir kenara itmiştir.
Televizyon haberleri, yüzeysel ve eksik bilgilerle dolu içeriklere neden olan görüntülere
bağımlıdır.
Televizyon haberleri ıvır zıvır işlerle ilgilenmekte ve güven vermeyen duygu
tüccarlığını yapmaktadır.
Televizyon haberleri istismarcıdır." (Langer, 1998:1)
Televizyon haberleri, prime time televizyonlarında, hemen hemen aynı saatte, yaklaşık
45 dakikada, ortalama uzunluğu iki dakikayı bulan birçok haberi sıkıştırmaktadır. Türkiye'de
haber bültenleri, basa güreşen prime time televizyonlarında, 18.45’te başlamaktadır. Reklamlar
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hariç süresi 60 dakikayı bulmaktadır. Haberler "Birazdan" ya da "Az sonra" tanıtımları ile
bölünmektedir. Clements'in deyimiyle, genellikle günün önemli politik ve ekonomik haberleri,
hırsızlık ya da kaza haberleriyle aynı dar bakışla verilmektedir. Seyirci haber değerlerinin yerini
alan eğlence değerleri ile uyutulmaktadır (aktaran Langer, 1998: 2).
Çoğunlukla haberler; polis-adliye haberleri, trafik kazaları, yangınlar gibi diğer/ikincil
konulan ele almaktadır. Gerçek olgulara erişim, bu cinayet ve yangınlar arasmda kaybolup
gitmektedir. Bu tür haberlere yer verilmesinin, ciddi haberlerin karakterinin değişmesine de yol
açtığı iddia edilmektedir. İkincil haberlerin üretiminde kullanılan stratejiler, önemli haberlere
müdahale etmekte, onu şekillendirmekte ve üstün gelmektedir (Langer, 1998: 3). Dramatik
senaryoların kullanılması, rafting baskısı altındaki televizyon haberlerinde, haber ve eğlence
arasındaki mesafenin yok olmasına, hatta bulanıklaşmasına yol açmaktadır. Bulanıklaşma,
infotainment türü haberlerin üretimini hızlandırmaktadır. Infotainment, haberi eğlence ile
karıştırmanın pratik bir yolu olarak karşımıza çıkmaktadır.
Sözlüklerde, bilgiyi (enformasyonu) eğlenceli olacak biçimde haber olarak sunan
televizyon yapımı olarak tarif edilmektedir. Medya dünyasının 70’lerin sonu ve 80’lerin
başında yaşadığı dramatik değişiklikle, haber merkezleri, pazar baskısından etkilenen yönetim
tarafından, haberleri "satmak" için eğlence değerlerine dayanmaya başladı. Postman ve
Powers, elektronik çadıra benzettiği televizyonu, kumpanya çadırına özdeş görmektedir. Her
ikisi de merak ve bastan çıkarma unsurlarını kullanarak seyirciyi davet etmekte ve içeride
tutmaya çalışmaktadır (Postman ve Powers, 1996: 29). Televizyon haberleri, seyirci yaratma
ve oluşturmak için dram, magazin, sansasyon ve görsel etki kullanarak haber değerlerini ticari
kaygılar üzerine kurmaktadır.
Televizyon haberlerinin magazinleşmesinde farklı bir boyut da anchorlukta yasandı.
Haber bültenlerinin sunumunda şöhretlerden de yararlanma yoluna gidildi. Kral TV'nin TMSF
yönetiminde olduğu 2007 yılında, hafta sonlarında ana haber bültenleri şarkıcılara sunduruldu.
Bu şöhretlerden ilki, o dönemde evli bir klanetçi ile beraberlikleri magazin basınında sürekli
yer alan, pop şarkıcısı Deniz Seki oldu (25 Kasım 2007). Seki bülteni kapatırken., "Kral TV bir
ilke imza attı. Haber spikerliğini ilk defa benimle başlattı. Kral TV ekibine son derece
teşekkürlerimi sunuyorum, sürçi lisan ettiysem hepinizden özür diliyorum. İyi aksamlar. İyi
seyirler olsun. Allahaısmarladık" dedi. Haber kanalı, 24 de, görme engelli şarkıcı Metin
Şentürk'e haftanın dört günü için anchorluk teklif etti. Şentürk haberleri, "ezbere dayalı,
kabartma yazı destekli ve rejiden yapılan yönlendirme" ile sundu (Aralık 2010).
Televizyon terimleriyle, ana haber bültenleri, televizyonların bayrak gemileri olarak
gösterilmektedir. Büyük prime time televizyonlarda önemli oranda bütçe ve kaynak ayrılan,
personel sıkıntısı çekmeyen programlardandır. Kriz dönemlerinde haber bütçesinden ve
personelden kısıntıya gidilmemesine çalışılmaktadır. Türkiye'de her yılbaşında neredeyse
patronlar tarafından bir gelenek haline getirilen işten çıkarmalar yaşansa da, birkaç ay içinde
çıkardanlar kadar belki daha az ücretle ama yeni isimlerin alındığı görülmektedir. Bütçe
giderlerindeki artış ileri sürülerek, çok kanallı kuruluşlarda haber merkezi çalışanların sayısının
azaltıldığı ve haber gereksiniminin hem bu kuruluş bünyesinde oluşturulan haber ajansı hem
diğer haber ajanslar aracılığı ile kapanmaya çalışıldığı yaşanmaktadır. Son olarak böyle bir
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düzenlemeye giden CNN Türk ve Kanal D'de aksaklıklar fark edilerek, birleştirilen haber
merkezleri ayrıldı. Ancak her iki kanal da diğer kanallarda olduğu gibi İstanbul ve Ankara
dışındaki haber gereksinimlerini ajanslardan karşılamaktadır.
Haber bültenleri yayınlarında "sıcak gelişme", "günün haberi", "olay yerinden canlı"
gibi sıfatlarla kendi reklamlarım yapmaktadır. Canlı yayın, olay yerinde kanalın bayrağım
dalgalandırmaktır aynı zamanda. Burada yapılan yayın, doğrudan bir mitingi, toplantıyı
aktarmaksa fazla bir açıklamaya ihtiyaç göstermemektedir. Ancak "ham" olaylar, bültenlerde
mesaj formunda sunulmaktadır. Ve bu, olayı yansıtmaktan çok, tasvir anlamına gelmektedir.
Bu da seçme ve sunma, tasarlama ve şekillendirme yani olayları anlamlandırmayla
gerçekleştirilmektedir (aktaran Langer, 1998: 17). Haberler görsel ve sözel olarak, potansiyel
anlamı ortaya koysa da, haberde kullanılan belirli sunum kodlarından, arzulanan anlamı
güçlendirmek için yararlanılmaktadır. Bu ya haberin kapanış cümlesinde ya da anchorun
sözlerinde kendisini göstermektedir.
Haberi oluşturan olağanüstü, beklenmedik ve tahmin edilemeyen olaylar kültürel bilince
bağlandığı oranda anlam kazanmaktadır. Bunun için gazetecilikte sıklıkla başvurulan "bizim
ülkemiz", "bizim milletimiz", "bizim bayrağımız" gibi ulusal bütünlüğü temsil eden ortak
paydalar ileri sürülmektedir. Eğer kişinin değer yargılan diğeri ile uyuşuyorsa, "biz" ortak
çıkarlarımı daha ileriye götürmeli ve farklılıklarım giderecek doğru kanallar bulmalıdır. Ancak
haberler seyredilebilmek için çatışma, şiddet ve anlaşmazlıklar üzerine kurulu olsa da bu
olumsuzluklar, tehditlere karşı ortak paydanın bulunmasının yolu olarak gösterilmektedir
(Langer, 1998.19).
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