.
YAKIN DOGU UNiVERSiTESi
iLETiSiM F AKUL TESi

KONU:

"DUNDEN BUGUNE BAYRAK RAD YO TELEvjzYON KURUMU"

MEZUNiYET PROJESi

DANISMAN:

HAZIRLA YAN:

YRD. DO~. DR.

SONA Y DARBAZ

NERiMAN SA YGILI

RADYO TELEViZYON

SINEMA B0L0M0

971123

LEFKOSA 2001

•

ONSOZ

Her seyin son derece hizla degistigi bir cagda yasiyoruz. Artik gunumuzde
elde edilen bilgileri takip etmek neredeyse imkansiz hale gelmistir. Bu hizli
degisimin nedeni teknolojide yasanan gelismedir. Deger yargilanrruzi, tutum ve
davramslanrmzi buyuk olcude etkileyen bu degisirnde en buyuk rolu kitle iletisim
araclan almaktadir. Yasadigirmz caga bu nedenle "Iletisim Cagi" denmektedir. Bu
acidan kitle iletisimi alanmda ve araclannda calisanlara buyuk gorev ve
sorumluluklar dusmektedir, Bu sorumlulugu tasiyacaklann ustun nitelikli insan gucu
arasmda secilmesi zorunludur, hatta bu da yeterli degildir, onlann meslekleriyle ilgili
gelisrneleri yakmdan izlemeleri ve uygulamalan da gereklidir. Bu ise surekli bir
egitimi zorunlu kilmaktadir.
Iste bu dusunceden yola cikan bayrak Radyo Televizyon Kurumu yetkilileri
~

ile Yakin Dogu Oniversitesi yetkilileri arasmda imzalanan bir protokol geregince
Yakm Dogu Oniversitesi Iletisim Fakultesi Radyo Televizyon ve Sinema
Bolumu'nde burslu olarak okuma firsatiru buldum. Bu egitirni aldigim sure icinde
bana surekli destek olan esim Mehmet'e, varhklanyla beni mutlu eden cocuklanrn
Kagan ve Ayten'e, Yakm Dcgu Oniversitesi ile isbirliginde ilk adirm atan ve yapilan
sinavlarda beni takdir eden donernin BRTK Muduru Ismet Kotak'a, bu projenin
hazirlik calismalan suresince bana yardirnlanrn esirgemeyen Saym BR TK Koor.
Yrd. Radyo Sengul Osttiner'e, Saym BRTK Koor. Yrd. Vericiler Mustafa Tosuna
ve Saym BRTK Muduru Huseyin Cobanoglu'na tesekkur ederim.
Yakm Dcgu Oniversitesi Iletisim Fakultesi Dekan Vekili Saym Yrd. Doc. Dr.
Neriman Saygili'dan aldigim dersler ve bu projenin hazirhk asamasmdaki gorus ve
onerileri bana buyuk bir destek ve yo! gosterici olmustur, kendisine sonsuz
tesekkurlerimi sunanm.

Haziran 2001

Sonay Darbaz
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Iletisim insanhgm var olmasi ile ortay cikan bir gereksinmedir. Iletisimin
gecmisi insanhk tarihi ile baslar.Iletisim ise en gene! anlamiyla, duygu, dusunce ya

da bilgilerin akla gelebilecek her yolla baskalanna aktanlmasi surecidir, Iletisim bir
ileti alisverisi seklinde, cift tarafli bir kavramdir. Y ani iletisirn, insan yasanunin
toplumsal kulturel duzenin "olmazsa olmaz" bir kosuludur. Bu nedenle iletisim
kavrammm ozunde yalm bir ileti alisverisinden 90k toplumsal nitelikli bir etkilesim
ve paylasirnda dile getirilmektedir.
Insan ancak iliskileri icinde varolabilen bir canh oldugundan,
dusunebilme, dusundugunu karsismdakine anlatabilme yetenegi toplumsal yasarnm

temelini olusturmaktadir. Insanoglunun dusunce ve duygu alisverisini kisitlamak ya
da genisletmek onun yasam bicirnini degistirmektedir.

Bu degisirn simgelerin ve

mesajlann yogun bir bicirnde uretilmesinden ve genis bir alana yayrlabilmesinden
kaynaklanmaktadir. Iletisirn teknolojisindeki gelisrneler kadar hicbir teknolojik bulus
yasarn

bicirnini,

bireylerin

bilinclenmesini

ve

toplumsal

davraruslanm

etkilernernistir.
Kitle iletisimi, kisisel iletisimden farklihk gostereni kapsami 90k daha genis
bir kavrarndir. Bu farklihk; hitap ettigi kitlelerin farkhligmdan, kullarulan iletisim
araclanndan ve iletilmek istenen mesajm iceriginden kaynaklanmaktadir. Iletisimden
farkh olarak kitle iletisirninde; kaynak ve hedef birimler karsi karsiya gelmemekte,
gazeteler,

dergiler,

film, radyo

ve televizyon

kitle

iletisirninin

kanallanru

olusturrnakta ve bu kanallar aracihgiyla bir tek kaynak 90k sayida hedefe genis bir
alan ve zaman icinde ulasabilmektedir.
Kitle iletisirninde sozu edilen kitlesellik kavrami iletilerin ayrn anda kitlesel
sayidaki ahciya iletilebilmesinden kaynaklanmaktadir, yani kitle iletisim araclanrun
bu niteligi, bunun modern araclann yapilmasmdan ziyade erisim alam ve izleyici
sayisinda aranmaktadir.
Kitle iletisiminin

iletilerinin

yapisina

baktigirmzda

bireysel degil, kamusal hizli ve gecici nitelikte oldugunu

bu iletilerin

gorrnekteyiz.

Kitle

iletisiminin iletileri kamusaldir, cunku ayni anda toplum bunlan edinme imkanma
sahiptir. Hizhdir, 90k kisa bir surede hatta bazen cereyan ettigi anda iletilir. Gecici

niteliktedirler,

•

cunku 90k kisa bir zaman dilimi icerisinde

tuketilip

eskiyerek

gecerliliklerini, guncelliklerini yitirirler.
Ozellikle kitle iletisimi sozkonusu oldugu zaman, kaynak aym mesaji almasi
istenilen degisik sosyal, kultur, begeni, gelir ve cinste ytizbinlerce hatta milyonlarca
sayida aliciya seslenmek zorunda kalmaktadir. Boylesine bir zorunluluk, kaynagin
tum bu farkh yapidaki kisilerin hepsini birden ilgilendirecek bir mesaji hazirlamak
durumunda birakmaktadir.
Basanh bir iletisimde, hedef kitlenin cesitli nitelik ve ozelliklerinin bilinmesi,
kullamlacak dilin ve icerigin seciminde ve hangi kanalm/kanallann

kullamlacaginm

tespitinde; ozetle mesajm etkinliginde 90k onemli bir rol oynar. Iletisim surecinin en
son asamasi ise ongorulen hedeflere ulasilmasi;

yani ahcilar uzerinde istenilen

degisiklerin gerceklestirilmesidir ki zaten iletisimin basansmm olcutu budur.
Proje konusu olarak "Dunden Bugune Bayrak Radyo Televizyon Kurumu"
kon~usunu secmemdeki amac, oncelikli olarak bana bir burs imkam saglayan Bayrak
Radyo Televizyon

Kurumu'na

bir vefa borcunu

odernekti.

Ikinci arnacirn ise

ulkernizde hem radyo hem de televizyonla kitle iletisimini gerceklestiren en eski ve
koklu kurum olan Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nun
anlatmak

ve

yapngim

gerceklestirmedigin
Arasnrmamn
Kibns'ta

kurulmus

arastirma

ile . de

basanli

nasil bir gelisim izledigini
bir

iletisim

gerceklestirip

saptamaku.
Birinci Bolumunun ilk kisminda
olan

Radyo-Televizyon

1963 Olaylan Oncesinde

istasyonlanndan

soz

ederek

bu

kurumlarda Kibnsh Turklerin ne olcude gorev aldiklanrn anlatmaya cahstim. Ikinci
kisirnda ise 1963 olaylanyla
dislandiklanm

birlikte Kibns'Ii Turklerin bu istasyonlardan

nasil

ve bir toplumun sesini duyurmak amaciyla ne sartlarda bir radyo

kurdugunu ve kurulan bu radyonun (Bayrak Radyosu) 3 7 yil icinde nasil dart rad yo,
iki televizyon kanalma ulastigim aktarmak istedim.
Arastirmanm

ikinci Bolumu'nde

Bayrak Radyo Televizyon

Kurumu'nun

idari yapisi ile birlikte yasal zorunluluklanni irdeledim
Arastirmarun
etkinligini

son bolumunu ise Bayrak Radyo Televizyon

olcmek amaciyla

yapngim

bir arastirmaya

ayirdim.

Kurumu'nun

Tarihsel olarak

yasanan gelisrnenin, dinleyici ve izleyici tarafmdan nasil karsilandigim
edilip edilmedigini saptamak istedim.

ve takip

•

i<;iNDEKiLER

ONSOZ

.I

GiRi~

II

i <;iND EKiLER

III
I. BOLUM

I. 1963 OLAYLARI

ONCESiNDE

KIBRIS'TA RADYO TELEViZYON

iST ASYONLARl

\

:.:::-::~··~·~······································ 1

1. Kibns Askeri Radyo istasyonu: (Cyprus Forces Bro~dcasting Service)

1

>

2. Kibns Radyo istasyonu: (Cyprus Broadcasting Service)

2

3. Kibns Radyo - Televizyon Korporasyonu: (Cyprus Broadcasting Corpora-

tion)

4

II. 1963 OLAYLARI

SONRASINDA KKTC'DE KURULAN BAYRAK

RADYO TELEViZYONU

5

..

I. Kurulusundan Baris Harekati'na Bayrak Radyosu (1963 - 1974)

5

2. Bans Harekatr'ndan Kuzey Kibns Turk Curnhuriyeti'ne Bayrak Radyo

Televizyonu ( 197 4 - 1983 )

1I

3. 1983 'ten Gunumuze Bayrak Rad yo Televizyon Kurumu ( 1983 - 20001 )

14

II. BOLUM
I. BA YRAK RAD YO TELEViZYON

KURUMU'NUN

20

Y APISI..

1. Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nun Yasal Dayanagi

20

1.1 Bayrak Rad yo Televizyon Kurumu 'nun Kurulusu, Amaci, llkeleri, Yetki
ve Gorevleri

20

1.1.1 Bayrak Rad yo Televizyon Kurumu'nun Yaym ilkeleri

21

1.1.2 Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nun Gorev ve yetkileri

21

1.2. Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nun Karar ve Yonetim Organlan

22

1.2.1 Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nun Yaymlarmdaki Yasal
Sorumluluklar
2. Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Hizmetlerinin Yurutulmesi ve

23

Orgutlenme

~

2.1 Bayrak Radyo Televizyon

Kurumu'nun Idari Orgutu

2.1.1 Bayrak Radyso Televizyon
2.1.2 Bayrak Radyo Televizyon
2.2 Bayrak Radyo Televizyon

25

Kurumu'nun Personel

25
Yapisi..

Kurumu'nun Mali Yapisi

26
27

Kurumu'nun Teknik ve Program

Orgutu

27

2.2.1

Bayrak Radyo Televizyon

Kurumu'nun Teknik Yapisi..

28

2.2.2

Bayrak Radyo Televizyon

Kurumu'nun Program

28

yapisi..

II. BA YRAK RAD YO TELEViZYON KURUMU YA YINLARININ

DUZENi.

30

1. Bayrak Rad yo Televizyon Kurumu Rad yo yaymlan

30

1.1 Bayrak Radyosu

30

1.1.1 Bayrak Radyosu Yaymlannm Icerigi

30

1.1.2 Bayrak radyosu Yaymlanmn Alam

32

~

1.2 Bayrak International.

33

1.2.1 Bayrak International Yaymlannm Icerigi

33

1.2.2 Bayrak International'm Yaym Alam

33

1.3 Bayrak FM

_.

34

1.3.1 Bayrak FM Yaymlarmm Icerigi

34

1.3.2 Bayrak FM'in Yayin Alam

35

1.4 Bayrak Klasik

36

1.4.1 Bayrak Klasik Yayinlannm Icerigi
1.4.2 Bayrak Klasik'in Yaym Alam

36
,

2. Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Televizyon Yaymlan
2. I BR T TV 1

36
36
36

2.1.1 BRT TV 1 Yaymlanrun Icerigi

37

2.1.2 BRT TV I 'in Yaym Alam

39

2.2 BRT TV 2

41

2.2.1 BR T TV 2 Yaymlanrun Icerigi

41

2.2.2 BRT TV 2'nin Yaym Alam

42

2.3 BRT INT Uydu Yaymlan

.42

2.3.1 BRT INT Uydu Yaymlannm lcerigi

43

2.3.2 BRT INT Uydu Yaymlarmm Alam:

43

2.4 BRT Internet Web Sitesi

'.~

.43

2.4.1 BRT Internet Web Sitesi'nin Icerigi

.44

2.4.2 BRT Internet Web Sitesi'nin Yaym Alam

44

III. BOLUM
I. BA YRAK RADYO TELEViZYON KURUMU YA YINLARIYLA

n.cn.t

ARA~TIRMA

45

1. Omekleme

45

2. Yorum

46

2.1 Gen el Degerlendirme

.46

2.2 Yas GU:ruplanna Gore Capraz Degerlendirrne

50

2.3 Cinsiyete Gore Capraz Degerlendirme

53

2.4 Mesleklere Gore Capraz Degerlendirme

56

2.5 Yerlesirn Yerlerine Gore Capraz Degerlendirrne

60
~-

2.6 Egitirn Durumuna Gore Capraz Degerlendirme

63

2.7 BRT TV Kanallanna Gore Capraz Degerlendirme

67

2.8 Yerli TV Kanallanna Gore Capraz Degerlendirme

67

2.9 BRTK TV Yayinlannda En Cok Tercih Edilen Programlara Gore Capraz
Degerlendirrne

68

2.10 BRTK Radyo Yaymlannda En Cok Tercih Edilen Kanallara Gore Capraz
Degerlendirme
2.11 Yerli Rad yo Kanallanna Gore Capraz Degerlendirrne

70
71

2.12 BRTK Radyo Yayinlannda En Cok Tercih Edilen Programlara Gore
Capraz Degerlendirrne
2.13 Gene! Goruslere Gore Degerlendirme
SONU<;
KAYNAK<;A

DiZiN

72
73

I. BOLUM
I. 1963 OLAYLARI ONCESiNDE KIBRIS'TA RADYO TELEViZYON iSTASYONLARI
1. Kibrrs Askeri Radyo istasyonu: (Cyprus Forces Broadcasting Service)
Kibns'ta kurulan ilk radyo istasyonu idi. ingiliz ordusu tarafindan 1948 yihnda
Lefkosa yakinlannda kurulmustu. Bu radyonun esas amaci Kibns'ta uslenmis
bulunan ingiliz ordusuna yonelik yayinlar yapmakti. Aynca da Kibns Alayina
yonelik her gun yanm saatlik Rumca bir program, 1949'dan itibaren de haftada iki
defa yarimsar saatlik Turkce bir program yayinlarnaya basladi.
Rumca ve Turkce yapilan kisa sureli yayinlarin drsinda turn yayinlann dili
ingilizce olmasma ragmen, adada baska radyo istasyonunun olrnayisi, yayinlann
ilgiyle izlenilmesine neden oldu. Bunun sonucunda da l 950'de radyo ruhsat sayisi,
1945 yihrunkinin cift kati oldu.(1l
FBS Kibns halkina yonelik kisa Rurnca ve Turkce programlanna ek olarak,
Kibns Somurge hukumetinin resmi sozci.ili.igi.inU· de yurutrneye basladi. Bu nedenle
istihbarat Dairesi'nin Kibns ile ilgili olarak hazirladigi gi.incel konulardan bir
tanesini haftada bir defa yaymlanna aid 1. Rumca yayin saatlerini de arttirdi. FBS' in
programlan ciftcilere, kooperatifcilere, mi.izikseverlere yonelikti. Bu programlar
Kibns Radyosu kurulduktan sonra da bir sure daha devam etti.
l 960'da Kibns Cumhuriyeti'nin kurulmasmdan hemen once FBS
Larnaka'daki Dikelya ingiliz ussune tasmarak oradan yayin yapmaya basladi, Bu
radyo bugun de ingiliz Uslerinde yasayan Ingiliz askerlerine ve ailelerine yonelik
ingilizce yaymlanrn hala si.irdi.irmektedir. Y aymlan adamn her yerinde 90k net bir
bicimde isitilip dinlenebilmektedir.

I). Dedecay, S.S. "Kibns'ta Enformasyon Veya Yazih ve Sozlu Ki.ilti.ir",
Lefkosa 1998, s.45.

L.6.T.0 Yayinlan,

.

.

2. Kibrrs Radyo Istasyonu: (Cyprus Broadcasting Service)
1948 yilmda kurulan FBS 'in yaymlanna Kibns halkmm buyuk ilgi gostermesi
uzerine ingiliz Sornurge Hukumeti 1950 yilmda Kibns'ta bir radyo istasyonu
kurmak icin cahsmalara basladi. Somurge Hukurneti radyo istasyonu kurulmasi icin
193.000 Sterling bagista bulundu. Bu bagism 85.000 Sterling'i radyo istasyonunun
kurulmasma ve binalann insaatma harcandi. <2l

1951 'de rad yo istasyonunun insaati

surerken, rad yo icin gerekli personelin egitirni de yapildi, Eylul 1952' de deneme
mahiyetindeki ilk yaymlara baslandi. Dusuk gticlu bir verici ile yapilmaya baslanan
bu deneme yaymlannm amaci, dinleyiciden gelecek olan elestirileri ve onerileri
inceleyip degerlendirmekti. Deneme yayinlanrun sinyalleri 15 mile kadar
ulasabiliyordu.
2 kilowatt ile simrlandinlrms olan vericilerin frekansi 692 kilocycle idi ise de,
1484 KCs uzerinden ikinci bir kanaldan da yaym yapmak icin Kibns Radyo
Servisi'ne resmen izin verildiginden bu ikinci kanaldan da deneme yaymlan
baslatildi.
lnsaat l 952'de tamarnlandi. Radyo binasi gayet modern olarak gclistirilmis
en yeni akustik ve teknik rnetotlara uygun bir bicimde insa edilmisti. Muzik
programlan, tiyatro kaydi yapilabilecek studyolan mevcuttu.
Denerne mahiyetinde baslatilrrus olan ilk radyo yayinlan uc dilde (lngilizce.
Turkce, Rumca) hazirlarup yaymlaruyordu. Kurulusunun baslica amaci ise Kibns
halkina hizmet oldugundan bu cercevede programlar hazirlaruyordu. Ulkede
gerceklesen festivaller, panayirlar, kilise ayinleri, muzik topluluklanrun konserleri
radyo yaymlannda yer aliyordu. Aynca carsi esnafina, tuccara, tanm sektorunde
calisanlara yonelik ve mesleki bilgilerini gelistirilebilecek yararh programlar da
yapildi. Fakat yine de yaymlann buyuk bir k1sm1111 muzik yayinlan tutuyordu.
Kibns Radyosu haber burosu ise 4 Ekim 1953 'te Kibns Valisi tarafmdan torenle
resmen acildi, 4 Ekim 1953 'te resmen hizmete giren Kibns Radyosu'nda Kibns
halkirnn haberlere ve radyo yayinlanna olan olaganustu ilgisini goren somurge
hukumeti, K1bns'111tum sehir ve kasabalannda l 954'ten itibaren, mahalli haber

2). a.g.e. s. 46.

2

••

burolan acarak, haber bultenlerinin % 45'ini yerli haberlerin olusturrnasim sagladi
Hem Rumca hem de Turkce yayin saatlerinin artirilmasi ve FBS'in
Kibns'taki Ingiliz kolonisine yonelik tatminkar yaymlanndan oturu Kibns
Radyosu'ndaki ingilizce program saatlerinde herhangi bir degisiklik yapilmamasi
karara baglandi, Ancak bu karann yururluge konmasmdan hemen sonra 1955 yih
basinda birinci kanal 692 kilocycle'dan sadece Rumca yayin yapilmasi; ikinci kanal
606 kilocycle'dan ingilizce, Turkce ve bazi Rumca yaymlann yapilmasi planlandi,
Arna bu gerceklesmeden once, 1 Nisan 1955 'te, Rum tedhis orgutu EOKA rad yo
binasina 3 saatli bomba yerlestirdi. Bu bombalann patlamasi sonucu radyo
studyolannda buyuk tahripler oldu. Radyonun yaym saatlerinin uzatilrnasi karan
gecikmeli de olsa yururluge girdi ama ikinci bir bombalama olayi daha gerceklesti.
Bu kez radyonun kutuphanesi zarar gordu .. Burada 2000 gramofon plagi zarar
gordu. Bu arada bir bomba da patlamadan imha edildi. Yaymlar yine de kesintisiz
surduruldu.
1 Temmuz l 956'dan itibaren Kibns Radyosu'nun yayinlan adanm her
tarafindan isitilmeye baslandi. 1960 Kibns Cumhuriyeti'nin kurulus arifesinde,
Kibns Radyosu, yayinlanru "Atalasa 'daki iki lane 20 kw giiciindeki verici;
Limasol 'da ve Baf'ta kurulan role istasyonlarindaki 2 'ser kw 'ltk vericiler: ve
Olimpus dagina kurulan VHF linki, aractltg: ile ,,(Jl turn adada rahathkla
duyurabilmeye basladi.
Kibns Radyo istasyonu kuruldugunda, direk Hukumet Sekreteryasina bagh
olan istihbarat Dairesine bagh idi. Ancak 1 Nisan 1955'te radyonun sabote edilmesi
ve politik durumun adada gittikce kotulesmesi uzerine Sornurge Hukumeti Istihbarat
Servisleri Dairesinde degisiklik yapti ve Istihbarat Servislerini a) Kibns Radyo
Istasyonu Mi.idi.irli.iglive b) Halkla Iliskiler Oairesi Mudurlugu olarak ikiye ayirdi.
Bu iki dairenin faaliyetlerini koordine edecek bir gene! rnudur ta yin etti. 195 8 yih
sonunda Turkiye ve Yunanistan arasmda vanlan politik antlasmarun Kibns'taki
muspet etkisini goren Somurge Hukumeti, 1 Ocak 1959'da cikardigi yeni bir radyotelevizyon yasasiyla Kibns Radyosu'nu, "Cyprus Broadcasting Corporation - Kibns

3). a.g.e. s.52.

3

Radyo-Televizyon

Korporasyonu"

adi altmda ozerk ve tarafsiz bir kurulus haline

getirdi.

3. Kibrrs Radyo - Televizyon Korporasyonu: (Cyprus Broadcasting
Corporation)
ingiliz Sornurge hukumeti Rum halki ve tedhis orgutu EOKA ile yuzyuze
gelmeksizin

arzu ettigi egitsel veya belgesel filmleri ve politik dusunceleri

araciligi ile kolayhkla
ekonomik

gosterebilecegine

varhgmi surdurebilecegine

ve bu vesileyle de Kibns'ta kulturel ve
inamyordu.

Ingiliz Sornurge Hukumeti bu dusuncelerle
yilmda televizyona
deneme yaymlan
kurulacak

yola cikmasaydi Kibns'm 1957

kavusmasi mumkun olmayacakti.
haric, Kibns Televizyon

ilk televizyon

hukumet tarafmdan

Cunku

istasyonu,

Bagdat'taki televizyon

Ortadogu ve Dogu Akdeniz'de

istasyonu olacakti. Aynca, ingiliz sornurgesindeki

yonetilecek

ilk televizyon kurumu yine Krbns'rnki

15 Ekim l 957'de Kibns Valisi Sir John Harding tarafindan
Televizyon

Servisi torenle acildi. Mart l 958'de

hem de Limasol'dan

televizyon

televizyon

ulkelerde,

olacaktr.l'"

Kibns

yayinlan

net bir bicirnde izlenmeye baslandi. Televizyonun

hem Larnaka
Ingilizce,

r

Ti.irk\e ve Rumcadan olusan ilk denerne yaymlanrun

si.iresi bir bucuk iki saat olup

haftada iki gece idi. 1 Ocak l 959'dan itibaren ise televizyon
gi.inleri artunldi

ve "Cyprus Broadcasting

Corporation"

haline getirildi. Kibns'taki Radyo ve Televizyon

yayin saatleri uzatildr,

ad: altinda ozerk bir kurulus

yayinlan,

Kibns Radyo ve TV

yaymlar kanunu fasil 300 (a) altmda konulrnus olup 1959 yilinda bir devlet kurulusu
olarak hizmet gormeye baslarmsn. Radyo ve televizyon
donerninde

Bakanlar Kurulu tarafmdan olusturulan

yonetilmekteydi.i" Radyo-Televizyon

yaymlan

Kibns Cumhuriyeti

bir yonetirn kurulu tarafmdan

ile ilgili 1960 Kibns Anayasasma

konan ve radyo ve televizyon yaymlan ile personelinin

%30'unun

% 70'inin Rumca ve Rum olmasim ongoren 171. maddeden
Televizyon

Korporasyonu

Turkce ve Turk;

dolayi Radyo -

Yonetim Kurulu, tlc Turk ve yedi Rum'dan

olusuyordu.

4). a.g.e. s.76

5). Sayil, A. "Bayrak ... Bayrak ... Bayrak ... Bayrak Radyosunun ilk 09 Ayinda Yaptigi Tarihi
Yorurnlar", K.T.M.D. Yay1111: 9, Lefkosa Subat 2000, s. l.
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Yaym programlannm saatleri de ayni orana gore duzenleniyordu, 1963 'te Turklerle
Rumlar arasmda patlak veren silahh catismalar nedeniyle Rum kesiminde olan
Radyo istasyonu'na Turk memurlann gitmesi imkansizlasmca, Rumlar tum radyonun
yonetimini ele aldilar ve radyo programlanrn yeniden duzenleyerek yaym saatlerini
de artirdilar.c6) Artik Kibns Radyo-Televizyon Korporasyonu otomatikman bir Rum
radyo-televizyon kurumuna donusmus oldu.

II. 1963 OLA YLARI SONRASINDA KIBRIS'T A KUR ULAN
BA YRAK RADYO TELEViZYONU

1. Kurulusundan Barrs Harekatr'na Bayrak Radyosu (1963 -1974)
1960 Kibns Cumhuriyeti'nin kurulusundan 1963 yihrnn son haftasma kadar,
Kibns Radyo Televizyonu'nun

~

yonetirni ve yaym programlan ile butun ayrmular.

Kibns Anayasasinda ve Kibns Radyo Televizyon Korporasyonu yasasmda belirtilen
kurallara gore duzenlendiginden, yaymlann Turkce Bolumunden sorumlu Krbnsli
Turk personelin hazirladigr

programlar en ufak bir sansure tabi tutulrnaksizm

yayinlaruyordu. Fakat l 962'den itibaren: Bayraktar Camiine bomba konrnasindan;
Basin mensubu iki politikaci Ayhan Hikmet ve Muzaffer Gurkan'rn
oldurulmesinden; Dr. Kucuk'un mecliste vergi yasasiru veto etmesinden; Makarios,
1960 Kibns Anayasa'sinda yapilmasi gereken degisiklikleri 13 madde halinde
hazrrladrgi

bir memorandum'u Turkiye ile Yunanistan'a resmen sunusundan; sonra,

Kibns radyosunun Rum yoneticilerinin yayin icin hazirlanan Turkce programlann
metinlerini, onceleri gizliden gizliye, sonra da aciktan aciga kontrol etmek istemeleri
uzerine, 1960 Kibns Cumhuriyeti'nin hukuki temelinde yatan Turk-Rum
dostlugunun ve isbirliginin eek cabuk zedelenmesine yo! a9t1.(7) 21 Aralik 1963 'te
baslayan catismalardan hemen sonra, Rum kesiminde kalan Kibns radyosunu,
Kibnsh Turk personel, bir daha donmemek uzere terk etti.

6). Dedecay, s.53.
7). a.g.e. s.55.
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Kibns'in cesitli bolgelerinde mahsur durumda yasamak zorunda birakilan ve
bir radyo istasyonundan yoksun Kibns Turkleri, adanm diger bolgelerinde yer alan
kritik olaylardan habersiz yasiyorlardi. Rum radyosu Kibnsh Turkleri yarnltici telasa
dusurucu ve yanlis ve yanli haberler vermekte idi. Aynca Kibns Turklerinin dis
dunyayla ternasi imkansizdi. Kibns Turku sesini ve davasmi, varolma rnucadelesini
dunyaya duyurmali idi. Bu aci gercegi dikkate alan Turk Liderligi, bir radyo
istasyonunun derhal kurulmasi gerektigini dusunuyordu,
Gunlerden 24 Arahk 1963 Sah. Turk liderligi gereken direktifi verdi.
"Kahraman Mucahitlerimizin sesini dogru olarak yansitacak bir radyoya ihtiyac
vardir." Bu direktif, o gun siperde bulunan muhendis ve mucahitlere duyuruldu. Ve
cahsmalar baslatildi. Varolma mi.icadelesi icinde olan Kibnsh Ti.irklerin Turk
Mukavemet Teskilati (TMT) adh orgutu de bu girisime onayak oldu ve Kibns
Turkunun sesini Lefkosa disina cikarmak maksadiyla Ali Gursoy, Ozer Berkem,
Tugrul Hilmi, Ozker Kufi, Ozkan Ragip, Orban Atai, Erdogan Nairn, Hasan Gazi,
Muammer Rasit, Kubilay Halluma, Ersoy Talat, Yusuf Gazi gibi isimler biraraya
gelip calisrnalan birlikte yuruttuler. ilk olarak, uzerinde verici maksatlan icin
r

kullarulabilecek lambalar bulunan sinerna arnplifikatorlerine bas vuruldu.
Teknisyenler cahsmalanrun ilk meyvesini alrnaya baslanuslardr.

Sinerna

arnplifikatorleri, verici cihaza donduruldu. ilk yayin 250 metrelik bir alandan
duyulabiliyordu.
Radyonun kuruculan arasinda bulunan Ali Gursoy radyo kurma fikrini
zamanm Cumhurbaskaru Muavini Doktor Fazil Kucuk'e acti ve onun da onayim aldi,
Cihaz temini icin mucahitlerden yardim isteyen Ali Gursoy, Mehmetali Tremeseli
kornutasmda 10 mucahitle 24 Arahk 1963 gece yansi Rumlann atesi arasindan Rum
kesimine gecerek Orhan Sevket'in deposunda bulunan askerden alinma hurdaliklar
arasmda verici cihaz olarak kullanilabilecek ancak bircok aksami eksik bir cihazi
bulup Turk tarafina getirdiler. Cihaz Dr. Kucuk'un ikametgahmdaki garaja
yerlestirildi, Cihazin Redresor unitesi yoktu. Cihazin gecici olarak calismasi icin 100
adet akuye ihtiyac vardi. Turk Mukavemet Teskilati'rnn istemi ile Lefkosalilann
araclanndan akuler toplandi. Akulerin toplanmasi icin Fikri Macila ve mucahitler
yardimci oldu. Toplanan akuler isaretlendi, kayit tutuldu. Toplanan akulerin bakirru
Lefkosa'da bulunan, Bataryaci Kemal'e verilmisti. Bataryaci Kemal de o zor
kosullar altmda akuleri birbirine ekleyerek enerji uretmisti,

6

25 Arahk 1963 tarihinde radyo Orta dalga 1500 Kc. 200 metre dalga
uzunlugu uzerinden saat 09.00'da, "BAYRAK, BAYRAK,
BA YRAK, BA YRAK ... BURAS!

KIBRIS TORK M0CAH1D1NiN

BA YRAK, BA YRAK, BA YRAK ... sozleriyle
gunku gorunum

BAYRAK ... BAYRAK,
SES!.

ilk yaym hayatma basliyordu.v''

soyleydi. Verici cihaz ve studyo Cumhurbaskan Muavini

Kucuk'un garajmda idi. Verici cihaz 1509 tipi askeri cihaz,
adet 12 Voltluk akuden olusmakta

0

Dr. Fazil

besleme unitesi ise 100

idi. Studyo cihazlan olarak ise 8 adet telefon

ahizesinden yapilmis mikrofon ve Mikrofonlan idare eden bir anahtar vardi. Anten
olarak ise 40 ayak yuksekliginde

bayrak diregi kullamlmakta idi. Beslenme

ise alelade cereyan telinden olusuyordu,

kablosu

Ne yazik ki yaym suresi sadece 5 dakika idi.

0 gunlerde , Kemal Tune ile Oner Ulutug radyonun programlanm duzenlernek uzere
gorevlendirilrnislerdi ve ilk anonslan da onlar gerceklestirrnisti.

Ancak 100 adet 12

voltluk aku ile calisan radyonun daha uzun sure yaym yapabilmesi icin bazi
calismalann yapilmasi gerekiyordu. Si.irenin 5 dakikayi asamamasuun nedeni 8 adet
telefon ahizesinden olusan mikrofon teskilati idi. Spiker 5 dakikalik konusma
sirasmda 8 adet anahtan kontrol eden teknisyenin direktifi ile basiru ahizeden
ahizeye cevirip konusmasim tamamliyordu. Buna da care ararurken bir kisi Dr.
Kucuk'un ikametgahmda bazi cihazlann ve kablolann bulundugunu haber verdi. Bu
cihazlar almarak kontrol edildi. Bunlardan biri mikrofon, digeri studyo mikseri,
ucuncu parca ise ferograf tipi bir ses alma cihazi idi. Bu cihazlarin yarunda
bir miktar da mikrofon kablosu bulunuyordu. Cihazlar ahrurken yapilan arastirrnada
ogrenildi ki, 23 Aralik 1963 pazartesi gunu Dr. Fazil Kucuk 'un sesini almak uzere
Rum radyosundan gelen personel, bu cihazlan agirlig: nedeniyle, sonradan almak
uzere orada birakrmslardi. Bu cihazlann bulunusu butun calisanlann moralinin
yukselrnesine neden oldu. Bu defa ele gecirilen cihazlar Dr. Kucuk 'un garajmm arka
tarafma nakledilerek oradaki kucuk bir keci agihna yerlestirildi. Orada bir studyo
duzenlendi, Buradan haberler okunurken, cogu kez bir kecinin bagirrnasi
mikrofondan disanya istemeyerek yayihyordu. Bu studyonun kurulmasmdan sonra
yaym suresi uzatildi ve yaym ilkeleri tespit edilerek ortaya konuldu. Lefkosa Serdan

8). Giirsoy, A. "BRT'ye ilk Adim", BRT 1985 Ytlhg1, BRTK Yayinlan, Lefkosa 1985, s.10.
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buradan Kibns halkma ilk defa hitabetti.(9)

•

28 Arahk 1963 Cumartesi sabahi Ahmet Yusuf (Atamsoy) gelerek Lefkosa
Serdan'nm bir emrini calisanlara teblig etti ve radyoyu Turk Mukavemet Teskilati
adma devraldi. Zamanla, yonetici kadro tespit edildi. Bayrak Radyosu veya "Kibns
Turk Mucahidinin Sesi" askeri bir radyo addedildiginden teskilattan mucahit ilkokul
ogretmeni Ahmet Yusuf Bayrak Radyosu'na mudur olarak gorevlendirildi, "Kibris
Radyosu 'ndan Bayrak Radyosu 'na intisap edebilen personel, politik durumun
vehametini gozonunde tutarak, bu atamayi sineye cekmeyi, o gun icin daha uygun
bulurlar"(IO) Bunun yam sira teknik kadro gelistirildi: Program yapimcilan ve
spikerler arttmldi. Bir takirn spikerler ingilizce ve Rumca yaym yapmak uzere
ayrildi. Mudur yardimcihgi gorevini

Ozer Debbag ustlenmisti. Teknik kadroda ise

Erdogan Nairn, Tugrul Hilmi, Dervis Ozer, Rasit Muammer, Yusuf Gazi, Kubilay
Halluma, Ozkan Ragip Huseyin ve Orhan Atai vardi. Program yapimcilan ve
spikerler Oner Ulutug ve Kemal Tunc'tu. Operatorler Fuat Abdi.ilkadir ve Yakup
Aziz'di. Haberler bolumunde Hakki Suha, Kemal A~1k, Ali Sakir, Cater Mehmet
vardi. ingilizce spiker Niyazi Ali, Rumca da Cafer Mehmet ve Seyfi Koprulu idi.
I Ocak 1964 gununden itibaren Bayrak Radyosu'nun yayinlan 3 kilometre mesafedcn
duyulur hale getirilmisti. Uzak mesafelere yay111 yapabilrnck

icin anten

degerlendirmesi yapildr. iki tip anten i.izerinde duruldu. Yatay anten Saray Otel ile
Merkezi Polis istasyonu arasma polis subayi Ozker Kufi tarafmdan cekildi. Bundan
sonra da verici cihazm, antenin bulundugu bolgeye gitmesi kararlasunldi. 18 Ocak
1964 aksarru verici cihaz sessizce mahkemelerin bulundugu binada bir kucuk odaya
nakledildi. Artik Bayrak Radyosu'nun sesi 15-20 Km. uzakliktan duyulabiliyordu.
Y atay antenin de beklenen sonucu vermedigi gorulunce di key bir anten dikilmesi
dusunuldu. Antenin Hisar uzerinde emin bir yerde olmasma dikkat edildi.
Hesaplamalara gore 146 ayak yuksekliginde bir antene ihtiyac vardi. Mehmet Suvari
basta olmak uzere Telefon Idaresi mensuplan, bu anten konusunu uzerine aldi.
Yapilan ilk anten 60 ayak yukseltilebildi ve dustu. Fakat umitsizlige kapihnmadi. 24

9). Bayrak Radyosu, "BRT 37 Yasmda" adh program, 25/12/2000.
I 0). Dedecay, s.55.
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Subat 1964 gunu Hisarlar uzerine 126 ayak bir anten dikiltli, 60 ayagi kafes seklinde
idi. 66 ayagi tek boru halinde, yukanya cekilmek suretiyle eklendi. Yeni vericinin
anten civanna goturulmesi

dusunuldu,

yerlestirildi. Studyo kurma zamamnm
uygun yer olarak Mevlevi

Bir tahta kulube yapildi. Cihaz oraya
da geldigi tespit edilince gizlilik bakimmdan

Tekkesi'nin arka odalan secildi. Haber servisi Bozkurt

gazetesinin idare odalannda, program servisi ise mahkemenin kucuk odasmda idi.
Orhan Atai'nin yikilmak uzere olan binasi da atolye olarak kullanihyordu.
Ancak Rumlar Bayrak Radyosu gelismeler
artirdilar.

Yayim parazitlerle

kaydettikce,

yaymlanm onleme cabalanm

onlerneye cahsiyorlardi. Bir Ingiliz askeri radyosu

parazit yapmakla gorevli idi. (F.B.S.) Turkler de Rumlara Lefkosa'run merkezi
yerinde ldadi sokakta bulunan Misirh Apartmam'nm

terasma kurduklan bir parazit

sistemi ile (o gunlerde "Tel Koyma Sistemi" denirdi.) C.B.C'nin Televizyon
yaymlanna parazit kondu. Bu parazit olayi uzerine geri adim atmak zorunda kalan
Rumlar, Bayrak Radyosu yaymlanna koyduklan paraziti kendiliklerinden
~-

kaldirdilar.

Bu gelismeler uzerine de Turkler de C.B.C'ye uyguladiklan parazit sistemini
kald1rdilar.(J J) Cahsmalar sonucunda, mart aymm baslannda olusan ekip
programladrgi cahsmalan surdurerek 1500 Kc uzerinden 200 metre dalga boyunda
ve 6- 7 MC/ uzerinden Turkce, Ingilizce ve Rumca yaym yapabilecek bir cihaz

gelistirildi, Yaym suresi boylece 7 saate cikanldi. 3 Mart 1964 ile 21 Aralik 1964
arasmda teknisyenler Orta Dalga ( 1509 tipi) bir verici cihazi cahstirrnaya basladilar.
Kisa Dalga vericisi kuvvetlendirildi. Parazit onleme islemi inkisaf ettirildi. Redresor
unitesinin faaliyete gecirilmesiyle 12 voltluk bataryalar devreden cikanhrken
Bataryaci Kemal' in de gorevi sona erdi. ( 12)
1966'da gerceklestirilen

yeni bir orgutlenme sonucu, Bayrak Radyosu

Muduru baska bir goreve atandi ve Kibns Radyosunda cahsan Kibnsli Turk Personel
Bayrak Radyosu'na cagnldi, Yapilan yeni duzenlerneyle Hakki Silha, Gene!
Mudurluge,

Suphi Riza ise Program Yaym Bolumu Baskanligma getirildi. 1968'de

Program Amirligi yardimcisi olarak Harid Fedai atandi, Suphi Riza'rnn emekli

11).Saytl,

s.10-11.

12). Bayrak Radyosu, "BRT 37 Yasmda'' Adh Program, 25/12/2000
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olmasi uzerine de Harid Fedai Program Amiri oldu.

•

Kasim 1967 yilma kadar, Bayrak Radyosuna yapilan atamalar Kibns Rum
Radyosu'ndaki baremler esas almarak yapihyordu. Ancak Bayrak Radyosu askeri bir
radyo niteligi tasidigmdan, yapilan turn atamalann, Sancaktann onaymdan gecrnesi
gerekiyordu. 1972 'de ikinci bir reorganizasyondan soma Genel Mudur ve 3 Genel
Mudur Yardimcrhgi ihdas edildi. Genel Mudur yine Hakki Silha oldu. Yaym
Bolumu'nden sorumlu Genel Mudur Yardimcisi Mehmet Fehmi, Teknik
Bolumu'nden sorumlu Genel Mudur Yardimcisi Tugrul Hilmi ve Idari Bolumu'nden
sorumlu Genel Mudur yardimcisi olarak ise Harid Fedai gorevlendirildi. Bu mevkiler
Bayrak Radyosu'nu kurumlastiran yasamn cikisma kadar devam etti.
1963 sonu kurulmus olan Bayrak Radyosu'nun cok cabuk olumlu sonuclar
verdigini goren askeri ve sivil yoneticiler bolgesel yaym yapan baska radyolan da
kurdular. 10 Su bat 1964 'te kurulan Magusa Canbulat Radyosu, yaymlanm 1987

yilma kadar surdurdu, 7 Ocak 1964'te Lefke Sancak Radyosu kuruldu. Bu radyo da
yaymlanm di.izensiz bir bicirnde 1974 Baris Harekati ertesine kadar surdurdu. 14
Ocak 1964'te kurulan Gazi Baf'm Sesi radyosu da 1974 Bans Harekati ile Baf11
Ti.irklerin Kuzey Kibns'a nakledilislerine kadar yaymlanm surdurdu. 7 Mart l 964'te
kurulan Larnaka Dogamn Sesi radyosu da 1974 Baris Harekati ile Larnakali Ti.irkler
Kuzey Kibnsa nakledilene kadar yayinlanm surdurdu. l 964'de Limasol'da kurulan
radyonun yaym ornru ise iki uc gun oldu. 1964 yili ortalannda ise Anamur' dan yaym
yapan Kibns'rn Sesi Radyosu hizmete girdi. Kibns'rn Sesi Radyosu yaymlanm 1979
yilma kadar surdurdu. Bu radyolann Bayrak Radyosu ile yaptiklan isbirligi
sonucunda Kibns'rn en ucra koyunde yasayan Kibnsh Ti.irklere her turlu haberin
anmda ulasmasi saglanrrus oldu.(IJJ
25 Aralik 1963 'de kurulan Bayrak Radyosu 1966 yilma kadar ayni kanaldan
i.iy dilde Turkce, Rumca ve ingilizce olarak yaymlanm surdurdu, 1966 yilmda ise
yaptigi yeni bir verici ile, Turk dilini ayirarak, iki ayn kanaldan yaym yapmaya
basladi. Bayrak Radyosu Turkce dilinde yaymlar yaparken yabanci dilde ingilizce ve
Rumca yaym yapan diger kanal ise Rad yo 2 olarak adlandinldi. Y abanci Di!

13). Dedecay, s.57.
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Kanalmda Rumca ve ingilizce haber, yorum ve prcgramlai si.irdi.iri.ildi.i. Yabanci Oil
Kanali 1966 yilinda gi.ini.in belirli saatlerinde yaym yapiyordu. Bu tarihte programlar
haftalik yapihyor, bu programlan
programlarla

gosteren bir defter hazirlaruyordu.

beraber bir yaym si.iresinin ne kadannm

Bu defterde

ki.ilti.ir ne kadannm

eglence ve

ne kadannm topluma haber ve egitim iletecegi saptanrnaktaydi.i'V
Bayrak Radyosu'nda

reklamciliga

1966 yihnda baslandi. Bu bolumde bir tek

personel go rev aid 1. Gi.inde 10-15 dakika reklam yaymma Bayrak Radyosu' nda yer
verildi.
1973 yihnda Turkce yaym vericisi 10 Kw'Iik bir gi.ice yi.ikseltilerek 90k daha
genis bir alana seslenme imkam dogrnus oldu.
1974 Bans Harekatr'rnn
yayinlanru

gerceklesmesine

kadar Bayrak Radyosu ve Radyo 2

gucunu artirarak surdurdu,

2. Barrs Harekatr'ndan Kuzey Kibrrs Tiirk Cumhuriyeti'ne Bayrak
Radyo Televizyonu (1974 - 1983)
Bayrak Radyosu 1963 'ten 1974 Bans Harekati 'na kadar duzenli bir gelisrne
temposu gosterrnisti.
gittikce artrmusti.

1963 'de 5 dakikahk kisa araliklarla

l 974'e gelindiginde

basladigi yayinlanru

ise gunde 16.5 saatlik yayin kapasitesine

ulasmistr.
20 Ternmuz

1974 yilma gelindiginde

Bayrak Radyosu da bu donemde gorevlerine
1974 Baris Harekati sirasmda tum gelismeleri,
dakikasina
haberlesme

duyurmustu,

Aynca

Kibns'ta

Bans Harekau baslatilrms ve

bir yenisini eklernisti. Bayrak Radyosu
Kibnsli Turklere ve Dunyaya dakikasi

sancaklara ve koylere yonelik yaptigi ozel yayinlarla

birimi gorevini de yerine getirrnisti. Bayrak Radyosu bu donernde

mevzide savasan mi.icahit ve askerin moralini yuksek tutmak, dogru ve erken haber
vermek gorevini de yurutmustu.

1974 Bans Harekati sonrasmda

olanagmin dogmus olmasi Radyonun da gelismesine

disa acilma

olanak saglarmsti.

1974 sonrasinda Bayrak Radyosu verici cihazlan ve sti.idyosu, Hisar altmdaki
mahzenden

almarak, once Ingiliz Hukumeti Binalan olarak amlan ve daha sonra

14). Bayrak Radyosu, "BRT 37 Yasmda "Adli Program, 25/12/2000.
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mahkeme binalan olarak kullarulan Ataturk Meydam 'ndaki binalann bir kisrruna
yerlestirilip

yaym yapilmaya

devam edildi.

Daha soma ise yine Ataturk

Meydam'nda bulunan postane binalannm uzerine tasmdi ve yaymlanm BRT sitesine
tasmana kadar buradan surdurdu.

1974 sonrasmda 06.30'da baslayan Turkce yaym

gece 23.00'e kadar kesintisiz surdurulmustu.

Gunde yaklasik 17 saat yaym yapan

radyodan yaymlanan egitim ve kultur agirhkh programlann yuzde oram da artrmsti.
Daha soma yaym suresi 1 saat daha uzatilarak yaym saatleri 06.30-24.00 olarak
duzenlenmisti, Y abanci Dil Kanah 'nm yayrru da 5 saat uzatilarak 11 saate cikanlrms
ve 12.00-23 .00 saatleri arasmda yaym yapmaya baslanrmsti.

Sonradan bu yaym da 1

saat uzatilrms ve 24.00'e kadar yaym yapilmaya baslanrmsti.i''"
30 Kasun 1976'da Guvenlik

Kuvvetleri

girmesi ile Bayrak Radyosu personeli

Komutanhgi yasasmm yururluge

1963-1976

yillan

arasmda yaptigt

gorevlerinde

mucahit olarak kabul edildi ve terhis olundu. Bundan sonraki atamalar Amme
Hizmeti Komisyonu tarafmdan
1974 oncesine

yapilmaya

kadar haber iletimi oncelikli

cihazlar ve el radyolan ile almabilmesi,
avantajlan gozetilerek
yogunlasrldi,
degisti.

ozellikle

bu olanagin

1974 oncesi

b~~land1.

gelistirilrnesine

cahsildr.

yasayan

kisimlar

Ekim l 974'te TRT Adana Televizyon yayinlanm
verici ile Kuzey Kibnsa

adim aldi. Cukurova

yayinlan

Ancak 1974 yihndan
dagilmts

uzerinde
sonra durum

bulunan

Turk

·

Baris Harekatr'ndan hemen sonra, Sinandagi

Sinandagi'ndaki

orta dalga

ve tum Kibnsa

bir araya toplandi.

gelen teknik bir ekiple hasara ugrayan

icin hem basit

hem de daha uzak bolgelerden almabilmesi

Genlik Modulasyonlu

uzak bolgelerde

toplumu adarun kuzeyinde

konu oldugu

verici istasyonu TRT'den

tamir edilerek calisir

hale getirildi.

4

basit bir alici ile alip

aktararak Bayrak Radyo Televizyonu

Televizyonu yaymlan haftada

tit; kez aktanlmaya baslandi,

Y ayinlar l 5 ay boy le surduruldu,
Ankara-Adana, Adana-Kibns arasmdaki link tamamlanarak 3 l Aralik l 975'te
Ankara merkez yaymlan Kibns'tan da izlenmeye baslandi, Bu televizyon
yaymlanm adamn daha genis bir bolgesine aktarmak icin Lefke ve Orga'ya (Kayalar

15). BRT Y1l11g1 1988, "BRT Yayinlannm Gelisimi", s.50.
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Koyu) yansrticilar

kondu.

Ancak televizyon yaymlanrun

yerel olarak yapilmasi ve

halkin ihtiyaclanna ve Rum propagandasma cevap verilmesi amaciyla Turkiye
Cumhuriyeti

ve TRT yardimlan ile Lefkosa'da Kizilbas bolgesinde 19 Temmuz

l 976'da bir televizyon haber studyosu kuruldu. Bu studycdaki cihazlar
Diyarbakir' dan sokulup getirilmis olan siyah beyaz cihazlardi ve siyah beyaz yaym
yapilmaktaydi.

Boylece Bayrak Televizyonu

l 979'da BRT Guneydeki
TRT'den

CBC (Guney Kibns'taki Radyo, TV. Mudurlugu)

once renkli televizyon yaymlanna

ile saghkli link baglantisi kurma cahsmalan
Dogruyol televizyon

yansiticilan

Bayrak Radyosu'nda

gecti. 6 Temmuz
tamamlandi,

ve

1979 tarihinde ise TRT

1982'de Degirmenlik

ve

devreye girdi.

4 Arahk 1977'de FM yaymlanna

program icerikleri ve sayisi artinldi.
televizyon

resmen hizmete sokuldu. I Temmuz

gecildi. Boylece

1983 'te Sinandagi 'nda 3 FM kanah bir

dizgesi ve Yeni iskelede 28 Ekim 1983 'de yeni verici merkezleri devreye

sokularak orta dalga Turkce vericisi
vericisi 7,5 Kw'tan

10 Kw'tan 100 Kw'a, orta dalga yabanci di!

10 Kwa ve FM kanali da 7 Kw'tan 32 Kw'a, televizyon yaym

guci; ise 5 Kw'tan 100 Kw'a cikanlrrus oldt1.(16l
1983 'den once Bayrak Radyosu'nun
davasim dunyaya duyurmakti.

en onernli islevi Kibns Turk Halk1111n

Bu nedenle propaganda

tutmaya yonelik programlar yayinlann

yonu agrr basan morali ayakta

onernli bir bolurnuntt tutuyordu.

Bans

Harekati 'run hakhligi ve en onernlisi Kibns Turk Federe Devletini tarutma amacina
yonelik olarak programlar

yeniden duzenlendi.

Bayrak Radyosu TRT ile isbirligini bu donernde artirarak surdurdu. ve
program ve materyal acismdan TRT'den buyuk yardim gordu, 1974-1983
arasi donernde TRT'den

temin edilen takviye yaym materyali BRT yaymlanrnn

yaklasik % 1 O'unu tutuyordu. Diger programlar Bayrak Radyosu bi.inyesinde
hazirlanmaktaydi.
22 Temmuz

1983 tarihinde Bayrak Radyo Televizyon

50/1983) Boylece kurulusun adr "Bayrak Radyo - Televizyon
degistirildi,

yasasi cikanldi. (Say:
Kurumu" olarak

1983 oncesinde BR T' deki atamalar diger devlet kuruluslanndaki

16). Bayrak Radyosu, "BRT 37 Yasmda'' Adh Program, 25/12/2000.
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sistemle olmaktaydi.
Hizmetleri

Atama ve terfi islernleri devletin bu gorevi ustledigi Amme

Komisyonu

Atamsoy'dan

vasitasryla yapilmaktaydi, BRT'nin

ilk Muduru Ahmet

sonra gorevi devralan Hakki Silha 1983 yihnda Bayrak Radyo

Televizyonu

Kurum olunca, BRT Kurumu ve Yonetim Kurulu baskanhgina getirildi.

Ancak onun emekli olmasi uzerine goreve Ozer Berkem atandi.
Kuzey Kibns Turk Cumhuriyeti 'nin 15 Kasim 1983 tarihindeki
Bayrak Radyo Televizyon

ilanma kadar

Kurumu teknik ve program acisindan pek cok ilerleme

kaydetti.

3. 1983'den Giiniimiize Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (1983-2001)
22 Temmuz

1983 tarihinde gecen yasayla Bayrak Radyo Televizyon

Kurumu

olarak arulmaya baslayan kurulusta teknik ve program acismdan yeni atihrnlar
yapildi. 15 Kasun 1983'te Kuzey Kibns Turk Cumhuriyeti'nin
Televizyonu'ndan

anmda duyuruldu.

radyo kanallanndan

da yayinlanyla

Bildirgesi

Kibns halkmm yasadigi coskuya Bayrak Radyo Televizyon

ve Almanya'ya

devarn ederken

Bu cercevede TRT'nin

yam stra ingiltere

da egitim icin eleman gonderildi.

15 Ocak 1984 Kibns Turk Toplumunun
tarihi. Bu acih gunde duzenlenen

lideri Dr. Fazil Kucuk 'un olum

torenler Bayrak Radyo Televizyon

anmda aktanldi. Bayrak Radyosu Selimiye Camii'nden

Kurumu
baslayarak

toreni naklen radyodan verdi. 1984 yihnda ise BRTK yilhg1 yaymlanmaya
BRTK'da

Kururnu

katildi.

egitimi de tum hizla baslatildr.

yaymlanyla

Kuzey

ilaru ve KKTC Meclisi onunde yapilan konusmalar

BRT Kurum olduktan sonra teknik acidan gelismeler
personelin

Turkce, ingilizce olarak

herkesin bilgisine sunuldu. Radyo ve Televizyonda

Kibns Ti.irk Cumhuriyeti'nin
arunda aktanldi.

Bagimsizhk

ilaru Bayrak Radyo

yapilan faaliyetlerin

ve yayinlann

ti.im

basladi.

tamtildigi dergi yilda bir kez yayinlandi

ve 1988 yihna kadar yaym hayatma devam etti.
2-4 Temmuz

1984 tarihlerinde

Turkiye Basbakaru Turgut Ozal' m Kuzey

Kibnsa yaptigi 3 gunluk resmi ziyareti sirasinda, Kuzey K1bns'111 degisik
bolgelerinden

radyo olarak 6, televizyon olarak ise 2 naklen yayin gerceklestirildi.

Bu televizyondan

gerceklestirilen ilk naklen yayin idi. BRT'nin

kez gerceklestirdigi televizyon
olanaklanndan

naklen yaymlan

studyo disinda ilk

sirasmda, TRT'nin

teknik

yararlaruldi.

14

1984 yili icinde yabanci dil yaymlanna Arapca haber ve yorumlar da eklendi.
Komsu ulkelere yonelik tamtim gorevi de ustlenen "Merhaba Dostlar" prograrm
Turkce, Arapca ve ingilizce birlikte kullarularak

hazirlandi.

1986 yilmda BRTK, merkezi New York'ta bulunan uluslararasi EMMY
Odulleri yansmasina doki.imanter dalinda 60 dakikahk bir televizyon filmi ile katildi.
BRTK'nm yapiti, Lefkosa'run Turk bolgesindeki
Osrnanli Imparatorlugu donemlerine
aldi. (

Bizans, Luzinyan,

Venedik ve

ait arkeolojik yapilarla tarihi eserleri konu

17l

1988 yili Bayrak Radyosu'nun kurulusunun 25. yildonumu olmasi nedeniyle
Amblem yansmasi di.izenlendi ve bu yansmada birinciligi Hikmet Ulucamm cizdigi
amblem aldi. Ikinci Alev Bozer'in amblemi gelirken, ucuncii yine Hikmet Ulucamin
cizdigi amblem oldu. Hasan Erhan'm amblemi ise ovguye deger bulundu. Yine
1988 yilinda di.izenlenen III. Akdeniz Akdeniz Muzik Festivali 'ne kanlim
organizasyonunu BRTK ustlendi, KKTC aday sarkilanm toplayarak istanbul'a
ulasnrdi ve orada yapilan on-elemede Ender Bahri' nin Cagn adh sarkisi finalist
olarak saptandi. 8 Ekim 1988 gecesi yapilan yansmada KKTC BRTK
organizasyonuyla tarutilrms olduY8l
BRTK 1988 yili icinde 21 Aralik 1963 - 1 Ekim 1974 donernini

kapsayan

Milli Mucadele yillan donerninde yasanrms olaylan iceren bir "Am Yarisrnasi"
duzenledi. Yansrnada Burhan Mahrnudoglu'nun "Bir Silahsorun Intikam Ulkusu"
adli yapin birincilige layik gorulurken, "Ozgurlugun Bedeli" adh yapitt ile Soza!
Gurcinar 'm a111s1 ikincilik, ve Osman Nuri Ahmet Hulusi de "Esaretimin ilk Dort
Gunu" adli amsi ile ucunculuk odulunu aldi.
BRT Kurumu, Sukran-Sf etkinlikleri cercevesinde ulusal mucadelernizi konu
alan bir Siir ve Oyku yansmasi duzenledi. Bu yansmada siir dalmda birinciligi

"Agular Ve Solenler" adli siiri ile Mehrnet Kansu aldi. "Adirn Koymusken Kuzey
Kibns Ti.irk Cumhuriyeti" adh siiri ile Zebra Serce ikinciligi ve Mahrnut Islamoglu

17). TAK Bulteni, "K1bns", 16/9/1986, s.5.
18). Gunduz, E. "III. Akdeniz Akdeniz Mtizik Festivali", BRT 1988 Yillrg), BRTK Yay1111,
Lefkosa 1988, s.40.
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"Sukran Hepinize" adh siiri ile ucunculugt; kazandi. Oyku dalmda ise "Uzun
Geceler" adh yapiti ile Huseyin Tilki birincilik, "Herhangi
Rabia Yilmaz ikincilik ve "Bir Arslamn Kukreyisi"

Birisi" adh yapiti ile

adh yapiti ile Senay

ucunculuk odulune layik goruldu. CI 9l

Hacisuleymanoglu

13 Subat 1987'de BRTK Sitesi'nin temelleri atildi ve 16 Kasim 1988'de de
Sitenin birinci etabmm acihsi yapidi. 14 Kasim 1987' de ise Selvilitepe
istasyonu hizmete girdi. Bayrak Televizyonu

verici

1987 yilina kadar aym kanah paylasirn

esasma gore kullanarak TRT ile ortak yaym yapiyordu. 1987 yilmda hizmete giren
vericilerle birlikte tamamen ayn bir yayin kanalma sahip oldu.C20l
1990-1991 yillannda Ttirkiye'de
BRTK vericileri aracihgiyla
20 Temmuz

1994'de

Kibns'ta

yayinlanan ozel televizyon yaymlan da

izlenmeye baslandi,

agirhkh olarak Turkce sozlu muzik yay1111 yapacak

olan Bayrak FM radyosu hizmete girdi. 15 Subat l 997'de,
di! yaymlanru

1990 yilma kadar yabanci

surduren "Radyo 2"nin adi "Bayrak-lntemational"

I Arahk 1997 tarihinde ise klasik rnuzik yay1111 yapmak uzere,

olarak degistirildi.
Bayrak Klasik 'in

yayina baslarnasi ile BRTK bi.inyesinde yayin yapan radyo sayisi 4'e cikti. BRT I
televizyonunun

yarusira 1997 yilinda deneme yayina baslayan

BRT 2 televizyon

yabanci dil agrrhkl:

kanali ile de televizyon kanah sayrsr da 2'ye cikti.

BRTK'nm

1997 yrlinda di.izenlenen "Hernodiyaliz

koymasi kamuoyunda

Kampanyasi'tna katki

takdirle izlendi. 22 Mart 1997 cumartesi gunu di.izenlenen

canh yaymlarla rad yo ve televizyonda,

kampanyarun

hedefi olan 10 milyar asilarak

18 milyar Turk Lirasi bagis toplandi.
1997 yilinda BRT 23 Nisan Cocuklar arasi Resim yansmasi

duzenlendi

geleneksellestirilerek

her yil yapilrnaya baslandi. 20 Temmuz Bans ve Ozgurluk

Bayrarm etkinlikleri

cercevesinde 1997 yilinda "Genclik Gozuyle Ulusal Kibns

ve bu

Davasi ve Cozum" konulu Yazi yansmasi duzenlendi.
BRT Televizyonuna

naklen yayin araci 1997 yihnda duzenlenen

bir torenle TRT

tarafmdan hediye edildi. TRT - BRT ortak calismalan olarak hazirlanan arac 4

19). Savim, S. "Haberler",

BRT 1988 Yilligi, BRTK Yayiru, Lefkosa 1988, s.46.

20). a.g.e. s.46.
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kamera ile cahsabilecek

kapasiteye sahip. 1997 yilmda aynca BRTK'mn

Ankara,

Gazi Magusa ve Gime burolan hizmete girdi. Gazi Magusa Burosu 15 Mart 1997'de,
Girne Burosu 28 Agustos 1997' de acildi.
BRTK, KKTC Guzellik Yansmasi'run
katilmaya ba~lad1Y1)

organizasyonuna

da 1997 yilinda

KKTC Guzellik Yansmalan BRT 1 Televizyonundan

naklen

yaymlandi.
1997 yilmda; Bayrak Radyosu, Bayrak FM ile BRT 1 Televizyonu
Akdeniz Universitesi

isbirliginde

Internet agina baglandi,

Dogu

1998 yilinda 4 yaym, 2

kayrt studyosu ile 1 de merkez kontrol sistemi kuruldu.
BRTK Uydu yayinlan, Turksat 1- C uydusu uzerinden saglanan sayisal
kapasite uzerinden 20 Haziran 1998 tarihinde baslaulmisur.

Ayrn donemde TRT

Kurumu ile yapilan isbirligi anlasrnasi uyannca, haftahk 4 saat olarak yapilan
yayinlar, Turksat 1-C'deki TRT-INT analog kanalmdan
yayinlanrms

da eszamanh

ve halen surdurulmektedir.

1 Mart 2000 tarihinden baslayarak

gunluk ana haber bultenleri

de sayisal

dahil edilerek haftahk uydu TV yaym saati 9'a crkanlrmstrr.

uydu yaymlanna

5 Haziran 2000 tarihinde ise, uydu TV yayin saatlcri artinlarak
cikanlmrs

olarak

21 saate

ve "Bayrak Radyosu" ile yabanc: dil radyo yayin kanah "Bayrak

International"

olmak uzere iki radyo yay1111 da ay111 (sayisal) kapasite i.izerinden tam

zamanli olarak yayinlanmaya

baslanmistir.

Ekim 2000 tarihinde ise yeni yayin donerni ile birlikte sayisal uydu TV
yayinlan haftada 45 saate cikanlmisnr.
gunler kutlamalan,

20 haziran 1998 tarihinden bu yana milli

torenler vb. de canli olarak uydu yaymma dahil edilrnistir.

26 Haziran 1999 tarihinde lsvicrede gerceklestirilen
Forum"a uydu kanah ile baglanti kurulmus, Cumhurbaskarn
studyolanndan

"Crans Montana
Rauf Denktasm BRT

Isvicredeki foruma katilmasi olanagi saglanarak

aracihkh ilk telekonferans

turnuyle uydu

gerceklestirilmistir,

21). Bayrak Dergisi, "Yansmalar, Festivaller ve BRT", BRTK Yayim, Yrl.l , Say1:7, Lefkosa
Eyltil 1997, s.17.
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BRTK sayisal uydu yaymlan, Turksat 1-C uydusu iizerinden
transponderi)

(7. ban

batr yaym alanmda tum Avrupa ve Orta Dogu ile dcguda Azerbaycan'a

kadar olan bolgede 60 cm. capmda parabol uydu ahci antenleri kullamlarak
Sayisal yaym frekansi 11111 Megaherz ve dusey polaritelidir.

izlenebilmektedir.

BRTK yaym standardi, Avrupa Telekornunikasyon
(ETSI) ve uluslar arasi Telekornunikasyon
Uydu yaymlan

standartlarma

BRTK, KKTC'nin

Standartlan

Birligi (ITU) tarafmdan belirlenen Sayisal

uygun olarak secilrnistir.

15. Kurulus yildonumu

etkinlikleri

cercevesinde KKTC

15. Yd Marsi'rn belirlemek uzere bir yansma duzenledi. Bu yansrnada
Erbay Geceyatmaz'a

Enstitusu

ait eser kazandi. Liseli ve Universiteli

birinciligi

gencler arasmda

duzenlenen "Genclik Gozuyle Kuzey Kibns'tan 009 Sorununa Cozum" ve "2000'li
Yillarda KKTC" konulu yazi yansmalan
Geleneksel

ile 20 Aralik 1998 tarihinde de BRT

Bayrak Kosusu Duzenledi, Yine 15. Yd nedeniyle Yuzme Maratonu da

di.izenlendiY2l
BRTK, TRT dismda hem Tiirkiye'deki
televizyon

kuruluslanyla

da isbirligi protokolleri

hem de yabanci ulkelerdeki

radyo-

irnzaladi. Bunlar Azerbaycan

Devlet Radyo -TV, Macar Duna TV, Kanai T (Trakya), Antalya E TV, izmir Ege
TV, Karadeniz TV ve Gagavuz TV.
1993 ortalarmda

Turkiyede ozel radyo ve televizyonlann

uzerine ulkemizde de ozel radyo televizyonlann
baslatilrmsur.

yasaya kavusrnasi

kurulmasi yonunde bir calisma

IO Temmuz 1997 tarihli kuzey Kibns Turk Cumhuriyeti

kabul olunan "Karnu ve Ozel Radyo Televizyonlann

Kurulus ve Yaymlan

(sayi 83/1997) 21 Temmuz 1997 tarihinde Resmi Gazetede yaymlanarak
girrnistir. Bu yasayla Yuksek Yaym Kurulu olusturulmustur.Bu
kisrni, Bayrak Radyo ve Televizyon
Buna gore KKTC'de

yururluge

yasanm Dokuzuncu

iliskin kurallan belirlemektedir.

iliskiler BRTK tarafmdan

yurutulur, BRTK Yuksek

talebi uzerine Ulusal, Bolgesel ve Yerel planlamalara

22). Bayrak, "BRTve

Yasasi

Kamu yaymcihgi BRTK eli ile yurutulur. Uluslar arasi Orgutler

ile diger ulke kurumlanyla
Yaym Kurulunun

Kurumu'na

Birlesiminde

esas

15. YII", 35. YII Ozel Sayisr, BRTK Yayiru, Lefkosa 25 Aralik 1998,

s. I 0-11
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olusturmak

uzere gerekli olcum ve denetimleri

yapar. Radyo ve televizyon

yaymlarma

iliskin olarak Frekans spektrumunu

surekli izleyerek,

degisiklikleri

rapor

eder. Kurulun istemi uzerine frekans planlamalanm

yapar. Olcum ve denetimler

gerekli arac, gerec ve teknik donamm ile yapilacak

giderler, ozel bir anlasma ile

YYK tarafmdan

icin

karsilarnr. Yine BRTK, yurticinde yapilan radyo-televizyon

yaymlan ve komsu ulkelerden yapilan karasal yaymlar ve yurticine uydu araciligi ile
yapilan yaymlann izlenmesi, gerekli hallerde frekans ve gucleri ile yaym
standartlanna uygunlugunun denetlenmesi gibi amaclarla dinleme merkezleri
kurarY3l

Gunurnuze gelindiginde BRTK 4 radyo kanali, 2 televizyon kanali ile
KKTC'de kamu yaymcrhgirn yuruten tek kurum olma ozelligini tasimakta. Aynca
ozel radyo televizyonlarla da siki isbirligi icerisinde. Gerek KKTC'de yaym yapan
ozel radyo televizyon kanallan, gerekse Turkiye 'den yaym yapan bazi radyo
televizyon kanallan BRTK vericileri kullarularak

yayinlartru

KKTC'ye

aktarrnaktadir.

23). Kamu ve Ozel Radyo ve Televizyon Yasasi, 83/1997, Madde:38-39-40-41.
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II. BOLUM

I. BA YRAK RADYO TELEViZYON KURUMU'NUN
YAPISI

1. Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nun Yasal Dayanagi
Kuzey Kibns Turk Cumhuriyeti Anayasasi 130. maddesinde Radyo,
Televizyon ve Haber Ajanslan 'nm kurulusunu duzenler. Bu maddeye gore rad yo ve
televizyon istasyonlannm kurulus ve yonetimleri yasa ile duzenlenir, Her tiirh; radyo
ve televizyon yaymlan, tarafsizhk ilkelerine gore yapihr, Haber ve programlann
secirninde, sunulmasmda, kultur ve egitime yardimcrhk

gorevinin yerine

getirilmesinde, insan haklanna dayanan demokratik, laik ve sosyal hukuk devletinin,
ulusal guvenligin, gene! ahlakm gereklerine uyulmasi haberlerin dogrulugunun
saglanmasi ilkeleri ile organlann secirni, yetki, gorev ve sorumluluklan yasa.ile
duzenlenir. lste Anayasanm bu maddesine dayarularak Bayrak Radyo Televizyon
Kurumu kurulrnustur,
1.1

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nun Kurulusu, Amaci,
Y etki ve Gdrevleri
Bayrak Radyo Televizyon Kurumu, Bayrak Radyosu olarak 25

Arahk 1963 'te kuruldu. Arnaci Kibns gerceklerini ve Rumlann Turklere karsi
giristigi mezalimi, Kibns'ta Turk varligim, direnisini ve olaylann nasil gelistigini
dunyaya duyurmak ve Rum radyosunun sahte ve moral bozucu yaymlanna karsi
yaym yapmakti. Bu nedenle de Turk Mukavemet Teskilati da radyo kurma ve
yaymlan yurutme isine bilfiil katilrmsu. Hatta radyonun yonetimi de Sancaktarlik
tarafmdan mucahit komutan Ahmet Atamsoy'a verilrnisti. Bu yonetirn 1966 yilma
kadar surdu, 1966' da gerceklestirilen yeni bir orgutlenme ile mudur olarak Hakki
Silha atandi, Ancak Bayrak Radyosu askeri bir radyo niteligi tasidigmdan yapilan
turn atamalann Sancaktann onaymdan gecmesi gerekiyordu.
30 Kasim 1976'da Guvenlik Kuvvetleri Kornutanhgi yasasmm yururluge
girmesi ile Bayrak Radyosu personeli 1963-1976 yillan arasmda yaptiklan

20

mucahit olarak kabul edildi ve terhis olundu. • Bundan sonraki atamalar

gorevlerinde

diger devlet dairelerinde

oldugu gibi Amme Hizmeti Komisyonu

tarafmdan

yapilmaya baslandi,
22 Temmuz
Meclisi'nden

1983 tarihinde Bayrak Radyo Televizyon

gecti. (Sayi 50/1983 degistirilmis

yasayla KKTC'de
yetkisi BRTK'ya

Kurumu yasasi KTFD

25/1986; 54/1989; 35/1993) Bu

radyo ve televizyon tesis ve istasyonlanm kurmak ve cahstirmak
verildi.

1.1.1 Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nun Yaym ilkeleri:
BR T Kurumu yaymlannda
turn cahsmalanrn

yasasmda yer alan ilkeleri gozetmek ve

bu ilkeler ve yansizhk ilkesine bagh kalarak yurutrnekle

yukumludur.

BRTK su ilkeler cercevesinde

yaym yapar. Anayasaya

Demokratik,

laik ve sosyal hukuk devleti ilkelerine; Ataturk ilke ve devrimlerine;

Ulusal guvenlik ve gene! ahlak; Ulkenin ekonomik,
katki; Haberlerde

baghlik;

sosyal ve kulturel gelisimine

yansizhk, dogruluk ve cabukluk; Haber ve yorum ayrihgr;

goruslere yer verme; Ulusal dava ve politikarun

Karsit

tamt1m1.'24l

1.1.2 Bayrak Radyo Tclcvizyon Kurumu'nun Go rev vc Y ctkilcri
Bayrak Radyo Televizyon

Kurumu yasas111111 kendisine verdigi

yetkiyle yurt icinde ve d1~111da radyo ve televizyon
yurdun cesitli yerlerinde
mevcutlan

radyo ve televizyon istasyonlan

genisletir ve gelistirir. BRTK yaymlanrun

anlasilabilecek

yayinlan

bir dille yapilmasuu

yapar. Devlet adina

ve tesisleri kurar, isletir:

yurttaslar

tarafindan

saglar. Ulusal ve toplumsal cikarlann

gerektirdigi

bicimde gercege uygun haber hizmetleri yurutur ve toplumun

guvenligini

artirmada etkili olacakbasanh olaylann ve ulusal gi.inlerin

yildonumlerinde

ulusal duygulan

canh tutacak hatirlanci

Halk oylarnasi yasasmda ve yururlukteki
getirir. Toplumun

kolayca

yaymlar yapar. Secim ve

diger yasalarda ongorulen

sosyal, ekonomik ve kulturel kalkmmasma

arnaciyla egitici, kulturel, egitirne yardimci ve eglendirici

inane ve

gorevleri yerine

katkida bulunmak

yaymlar yapar. Basta TRT

olmak uzere uluslar arasi radyo ve televizyon kuruluslan ile, Frekans saptama

24). BRTK Yasasi, Madde:4, 50/1983 degistirilmis 25/1986; 54/1989; 35/1993.
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komitesi, Telekomlinikasyon
bulunur. Komsu istasyonlann
dinleme merkezleri

birligi gibi orgutlerle iliski hi'rar ve isbirliginde
yaym frekans ve guclerini denetlemek

amaciyla

kurar ve KKTC Frekans Saptama ve Kayit Komitesi'nde

tam

yetkili bir uye ile temsil edilir.c25l
1.2 Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nun Karar ve Ydnetim
Organlan
Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nun

karar ve yonetim organlan,

Yonetim Kurulu ve Mudurdur.
BRT Kurumu Yonetim Kurulu yedi kisiden olusur. Bakanlar kurulu karan ile,
ekonomik,

teknik, sosyal, kulturel, egitim ve hukuk konulanndan

herhangi birinde

tecrube sahibi olanlar arasmda atanacak iki kisi (uye); Guvenlik Kuvvetleri
Komutanhgr'run

bir temsilcisi (uye); Kurumda calisanlan

sahip kurulusun bir temsilcisi (uye); Basin-Yaym

temsil eden en 90k uyeye

mensuplanndan

olusan en 90k

uyeye sahip kurulusun bir temsilcisi.ruye);

Dogu Akdeniz Universitesi

yoneticiler

Rektor veya Rektor yardimcilanndan

Kurulu tarafmdan belirlenecek

Vakif
biri

(uye); ve BRTK Muduru.
Yonetirn Kurulu baskanhgi ile BRT Kurumu Mlidlirlligli ay111 kiside
birlesemez.

Yonetim Kurulu baskan ve uyelerinin gorev suresi uc yrldir. Yonetim

Kurulu, Kurumun en yuksek karar ve yonetim organ: olarak, rnudurlukce
tuzuk ve yonetrnelik taslaklanru
planlanmasiru

ve programlann

inceler ve onaylar, yaym hizmetlerinin
saptanrnasi yonundeki taslaklan

baglar, kurum butcesini, bilancoyu, kar ve zarar hesaplanrn
ve surekli personelin
hakki istemlerini
yapilmasiru

hazirlanan

gorusup karara

kabul veya reddeder, asil

atanma ve disiplin islemlerini yapar,siyasal

partilerin yarnt

inceler ve karara baglar, gercek ve tuzel kisilerle isbirligi

karara baglar, reklam yaym ilkelerini saptar ve tarifeye baglar.

Yonetim Kurulu toplantilannda
salt cogunlugudur.

toplanti ve karar yeter sayisi uye tamsayisirun

Tum kararlar Yonetim Kurulu'nda

acik oyla ahmrY6l

25). a.g.e. Madde:5.
26). a.g.e. Madde:7,8,9, 10, 11.
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BRT Kurumu Muduru Bakanlar Kurulu karan ile atarur. BRT Kum Muduru
yasada belirtilen sartlar gerceklesirse basbakanin veya Kuzey Kibns Turk
Cumhuriyeti

Cumhuriyet Meclisinde grubu bulunan siyasi partilerden birinin,

mudurun gorevden ahnmasi istemiyle yazili olarak Yonetim Kuruluna basvurrnasi ve
Yonetirn Kurulunun istemi dogrultusunda olumlu gorus bildirmesi uzerine, Bakanlar
Kururlu karan ile gorevden ahrur.
BRT Kurumu Muduru kurumu yurt icinde ve yurt dismda temsil eder, kurum
butcesini, bilancosunu, kar ve zarar hesaplanrn hazirlar ve kurum butcesinin ita
amirligini yapar. Kurumu yayin ilkelerine ve yansizhk ilkesine uygun bir bicimde
yonetir ve yonlendirir. Yaymlann ve yayinlarla iliskili ti.im hizmetlerin bir plan ve
programa bagli olarak yurutulmesi yonunde onlemler alir. Kumm personelini
denetler ve mesleklerinde yetismelerini ve ilerlemelerini saglayici onlernler ahr.
Hizmet birimleri arasinda esgudurnu ve isbirligini saglar.Muduriin yoklugunda
kendisine koordinator vekalet ederY7l
1.2.1

Bayrak Radyo Tclevizyon Kurumu'nun Yaymlanndaki Yasal
Sorumluluklan
BRT Kurumu, Hukumet bildirilerini ve Hukumet adina yapilan

konusmalan, sadece hukumeti baglarnak kaydiyla, yayinlamakla yukurnludur.
Hi.iki.imetin ortak sorumluluguna giren veya kendi bakanhklanrun isleri ile ilgili
konularda bakanlann yapacaklan konusrnalara iliskin yayin istekleri, basbakanm
yazih istemi ile yapihr.
Hukumet bildirileri d1~111da kalan oteki siyasal konulann Bayrak Radyo ve
Televizyonundan yaymlanabilmesi icin bunlann yeni bir haber niteliginde olmasi
gerekir.
BRT Kurumu radyo ve televizyon programlannda, yirmi dakikadan az
olmamak kosuluyla bir Meclis saati duzenlernekle ve lehte ve aleyhte yapilan
konusmalan da icerecek bicirnde ozet yayin yapmakla yukumludur. Butce
Gorusmeleri de otuz dakikayi gecmernek i.izere Kumm tarafindan yaymlanmalidir.
Kuzey Kibns Turk Cumhuriyeti Basbakani, ulusal guvenligin acikca gerekli

27). a.g.e. Madde: 12, 13, 14.
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kildigi durumlarda,
karannm

bir haber veya yaymi yasaklamaya

yetkilidir. Y asaklama

yazih olmasi veya ivedi hallerde sozlu yapilmissa, derhal yazih olarak
·

tekrarlanmasi kosuldur.
1.2.2

(28)

Bildiri ve Konusmalara Karst Yamt Hakkmm Kullamlmasi ve
Diizeltme ve Yamtlama Hakki

Hukumete dahil olmayan siyasal partiler Hukurnet bildirilerinde
Hukumet adma yapilan konusmalarda,
elestirildigini

kendi parti goruslerinin

ileri surerek, yanit vermek hakkim kullanmak

iki ornek halinde ve yazih olarak Kurum Mudurlugune

veya

tarnsildiguu

isteyebilirler.

veya
Bu istemin

iki tam gun icinde yapilmasi

gerekir. Mudur bu basvuruyu Yonetim Kurulu baskan veya Vekiline iletir ve
Yonetirn Kurulu olagan ustu toplantiya cagnhr. Yonetirn Kurulu basvuruyu
yerindelik

ve hakhlik acisindan degerlendirir

kendisine iletildigi

en gee; iki gun icinde karanm verir ve bu karar bir yazi ile

tarihten baslayarak,
basvuruda

ve basvurunun

bulunan siyasal partinin baskanligma

gonderilir. Yonetirn kurulunun

isterni kabul etmesi halinde iki tam gun icinde yanit hakkmm yaymlanmasi
Bu konusma,

yarut teskil ettigi hukumet bildirisi veya konusmarun

saatte ve konusmamn

k onusmamn

yapildig: ayni yayin postasinda

..

· ·

yayin l anma surestru asarnaz.

Kurum yayinlannda

yaymlandrgi

(29)

bir kisinin sahsiyet ve serefine dokunan yayin yaprlrnasi
yedi gtm icinde,

yapacagi yazili bir basvuru ile, dtizeltme ve yanitlarna hakkiru

kullanabilir.

Duzeltrne ve yarut metni basvuru tarihinden

yaymlarur.

Ancak duzeltme ve yarut metni sue; niteliginde

metin Mudurlukce
Mahkemesi

gerekir

yapihr ve bildiri ve

halinde boyle bir kisi, yayuun yapildigi tarihten baslayarak
Mudurluge

bu

derhal Lefkosa Kaza Mahkemesine

baslayarak

Lie; gun icinde

ifadeler tasiyorsa, bu

gonderirlir.

Lefkosa Kaza

yargici en gee; 24 saat icinde duzeltrne ve yarut metninin sue; niteliginde

olup olmadigi yonunde inceleyerek

karar verir. Yargicm karanna

cevap metni yayinlamr veya yayinlanmaz,
icinde istinaf edilebilir.

gore duzeltrne ve

Y argicin verdigi karar taraflarca 24 saat

(JO)

28). a.g.e. Madde: 17, 18, 19,21.
29). a.g.e. Madde: 16.
30). a.g.e Madde: 23,24.
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BRT Kurumu yaymlan yoluyla islenen suclarda ve haksiz fiillerde: Canli
yayin yapilmasi halinde, sue; veya haksiz fiil teskil eden fiili isleyen kisiler; yaymm
bir metne dayamlarak yapilmasi halinde, metni yazan ve denetleyen kisiler; yaymm
tespit yoluyla yapilmasi halinde, sesi ve goruntuyu tespit eden veya tespiti
denetleyen kisiler; butun diger hallerde konusan ve yayrru fiilen yoneten kisiler
sorumludur.<31 l
2. Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Hizmetlerinin Yiiriitiilmesi ve
Orgiitlenme

BRT Kurumu, radyo ve televizyon yaymlanmn gerektirdigi kamu hizmetleri,
Anayasa, BRTK Yasasi, BRTK Yasasi uyarmca cikanlacak tuzukler, kendisine ozel
olarak odevler yi.ikleyen veya hizmetleri ile ilgili kurallar koyan yururlukteki diger
yasalar ve Yonetim Kurulu kararlan cercevesinde, Mudur, Koordinator,
Kcordinator Yardirncilan, Amirler ve bunlann gozetirn, denetim ve yon
verdiriciliginde gorev yapan surekli personel, sozlesrneli personel, kasiyeli elemanlar
ve isciler eliyle yurutulur.
2.1 Bayrak Radyo Tclcvizyon Kurumu'nun idari Orgiitii

BRT Kurumunun karar ve yonetim organ: Yonetirn Kurulu ve Mudurdur.
Mudure sorumlu olmak uzere, kcordinator, Koordinator Yardirncilan (Idari, Radyo.
Televizyon, Haber, Studyo ve Vericiler) vardir. BRT Kurumu'rida

personel islerini

Koordinator Yardimcisi Idari yurutur. BRT Kurumunun personel, muhasebe ve
maliye, alim, ikmal ve depo, reklam islerini sevk ve idare eder; personel islerini
----.. ._______

ytirutur, bu hususla ilgili etud ve cahsmalar yaparak BRT Kurumu Mudurune
onerilerde bulunur, neticeye baglanan onerileri takip eder.Koordinator Yardrmcisi
ldare'ye bagli iki amirlik mevcuttur. Bunlardan ilki Personel ve Idari isler Amirligi
digeri ise Mali Isler Amirligi' dir.
Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nda, Kurumun hukuksal islernlerinden
sorumlu bir de Hukuk Damsrnani gorev yapmaktadir.
Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nun tarnnrmru gerceklestirmek ve halkla
iliskilerini yurutmek amaciyla olusturulrnus bir de Halkla lliskiler Birimi mevcuttur.

31 ). a.g.e. madde: 25.
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Halkla Iliskiler Birimi 'nin amaci BRTK'nm dis dunya ile olan iliskilerini

gelistirerek

•

surdurmektir. Merkezi Lefkosa'daki BRTK tesislerinde bulunan bolumun KKTC
simrlan icinde Girne ve Gazi Magusa subeleri vardir. Yurtdisinda ise Ankara ve
Londra'da bir subesi hizmet vermektedir.
Gelisen teknoloji ile birlikte Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nun da bu
gelisrneyi takip edebilmesi icin bir Bilgi Islern Merkezi Kurulmustur. Bu merkezde
Kurumun bilgisayar agina kavusturulmasi, yaym ve yapim asarnalannda bilgisayar
teknolojisinden kullamlmasi ve Kurum yaymlanmn internet baglantisirun
saglanrnasi gibi hizmetler verilmektedir.
2.1.1 Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nun Personel Yapisi
BRT Kurumu'nda hizmetler surekli personel, sozlesmeli personel,
kasiyeli elemanlar ve isciler eliyle yurutulmektedir, Surekli personel, kurum
hizmetlerinin gerektirdigi asil ve surekli gorevleri yerine getiren ve daimi kadrolarda
gorevlendirilen personeldir.
Sozlesmeli personel, daimi kadro ile yaptmlarnayan veya daimi kadro ile
yapunlrnasinda sakinca bulunan ve ozel bir uzmanlik veya meslek bilgisi ve
yetenegini gerektiren isler icin sozlesmeli olarak calistmlan personeldir. Sozlesmcli
personel, yaptmlacak isin gerektirdigi surece istihdam edilir ve istihdam kosullan vc
ucret tutan Mudurun onerisi ve Yonetirn Kurulu karan ile saptarur.
Kasiyeli elemanlar, radyo ve televizyon yayinlan ile program metinlerinin
hazirlanrnasmda veya okunmasinda ve personel egitim hizmetlerinin yurutulmesinde
anlasrnaya dayah olarak ve zaman birimi esasi uzerinden ucret odenerek gordurulen
hizmetlerde tumuyle gecici olarak cahstinlan elernanlardir. Kasiyeli elemanlara
odenecek birim ucretler mudurlukce hazirlanacak ve Yonetim Kurulu karan ile
uygulanmaya konulacak cetvellerde belirlenir.
Isciler, daimi isci kadrolanna dayarularak istihdam edilen ve surekli personel
eliyle yurutulerneyen islerin yaptmlrnasmda kullamlan personeldir.Y"
Personel ve Idari Isler Amirligi, personelle ilgili tum bilgilerin yer aldig:
dosyalan duzenler, kurumun ic ve dis yazismalannda kullamlan belgeleri hazirlar,

32). a.g.e. Madde: 46.
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yurtici ve yurtdisi pasta hizmetlerini
dokumanm

ic ve dis guvenligini,

temizlik hizmetlerinin
guvenlik hizmetleri

yurutur. Kurumun yayin, personel, malzeme ve

BRTK binalannm

her turlu bakim onanm ve

yapilmasiru saglar. Santral, darusma, sofor, odacihk ve
sevk ve idare eder.

2.1.2 Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nun Mali Yapisi
BRT Kurumu'nun

gelirleri radyo ve televizyon

yapilan her cesit ilan ve reklam karsihklan;
benzeri programlara
Girisilecek

kurumun duzenledigi

araciligiyla

konser, temsil ve

giris ucreti, kitap, dergi ve plak gibi yaymlarla ilgili gelirler;

her turlu radyo ve televizyon ticari ve ekonomik islemlerinden

edilecek karlar ve Kuruma yapilacak bagislardir,
karsilanrnayan

Ongorulen bu gelirlerle

isletme a<;:1g1, her yil Devlet Butcesinden

Turkiye Cumhuriyetinin

BRTK'ya

elde

katki olarak karsilanir.

sagladigi finans projeleri de onernli bir gelir

kaynagrdir.

Burce kesin hesaplan da, Sayistay'm
sona ermesinden
Meclisi'nin

uygunluk bildirimi ile birlikte mali yilin

baslayarak en gee alti ay icinde Kuzey Kibns Turk Cumhuriyeti

onayina sunulur.

BRT Kurumunun

yapacagi i~ ve hizmetler ile ilan ve reklamlar karsihgmda

ahnacak ucretler tarifelerle saptanir. Bu ucret tarifeleri, Mudurlukce
yonetim Kurulunun onayindan sonra Resmi Gazetede yayinlanarak

hazirlarur

ve

yi.iri.irli.ige

konulur.
BRT Kurumu mali konularcla Sayistay'rn
BRT Kurumunun

bagltcl1rY3l

her turlu maliye, muhasebe ve butce islernlerini

Amirligine

bagli personel yurutur.

Reklamlar

ise, BRTK'da

yonetmeliklere

denetimine

Mali Isler Arnirligine bagh olarak calisan

yaymlanacak

reklamlan

tespit edilmis yontern ve

gore kabul eder, reklam toplar ve yayinlanmasim

toplayip kayitlanru

Mali Isler

saglar, odenekleri

tutar.

2.2 Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nun Teknik ve Program Orgutu
Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nun
Vericiler Koordinator

yardimcrlrgi,

Teknik yapisiru Studyolar ve

ona bagh Amirlikler ve bu Amirliklerin

altmda

33). a.g.e. Madde: 29, 35.
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gorev yapan Surekli Personel, Sozlesmeli
Kurumun

Programlanndan

Personel ve Kasiyeli Personel yurutur.

ise Radyo, Televizyon

Yardimcihklan ve onlara bagh Amirlikler
Surekli Personel,

Sozlesmeli

ve Haber Koordinator

ve bu Amirliklerin

Personel ve Kasiyeli Personel

altinda gorev yapan
sorumludur.

2.2.1 Bayrak Radyo Televizyon Kurumunun Teknik Yapisi
Bayrak Radyo Televizyon

Kurumu'nda

teknik islernler Koordinator

yardimcisi Vericiler ve Koordinator Yardimcisi Studyolar ' a bagh Amirlikler
personel araciligiyla

ve

yurutulur.

Koordinatore sorumlu olmak uzere gorev yapan Koordinator Yardimcisi
Vericiler ve ona bagli personel, BRT Verici ve Yansitrct

donatirn ve

kaliteli ve verimli bir sekilde calrsmasim saglar Yay111 teknigindeki

isletmelerin

cagdas ilerlemeleri
onaylananlan

izler, gerekenleri

uygulamak

icin mudure onerilerde

bulunur,

uygular, teknikle ilgili ileriye donuk projeleri ve bolumun

tek liflerinj hazirlar.
Amirhgi

merkezlerindeki

Koordinator

Yardimcisi

butce

Vericiye bag]: Teknik Koordinasyon

ve Kantara, Yeni lskele ve Selvili Tepe Tcsis /\rnirliklcri

gi_ircv

yapmaktadir.
Koordinatore

sorumlu olrnak uzcre gorcv yapan Koordinator

Studyo ve ona bagl: personel, radyo ve tclcvizyou
isletmelerin

kaliteli ve verimli bir sekilde cahsmastru

Sti.idyoya bagl: Radyo ve Televizyon
Televizyon

studyolunndaki

Yapim-Isletme

Amirlikleri

Studyolan

Yarduncis:

donaum vc

sagL!r. Koordinaior

Yardrmcix:

bakim Amirlik lcri. Radyo vc

ve Televizyon

yayrn Yonctirn

Amirligj gorev

yapmaktadir.
Koordinatore
Amirligi

ise, turn dis ve ic cekimlerin

linklerinin

kurulmasuu,

Naklen yayin ve Eng

sorumlu olarak calisan Aktualite

saglar. Canh yayinlann

gerceklestirilmesini

goruntu ve sesin ulastmlmasmi

ve cekimleri

gerceklestirir.

2.2.2 Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nun Program Yaprsi
Bayrak Radyo Televizyon
Koordinator

yardirncisi Radyo, Televizyon

Kurumu'nun
ve Haber'e

Program Orgutunu
bagh Arnirlikler

ve onlara

bagh personel yunitrnektedir.
Koordinatore
Radyo, BRT Kurumu'nun
Kurulunun ilke kararlan
gerceklestirir

sorurnlu olmak i.izere gorev yapan koordinator
radyo yaymlanrn
cercevesinde

yardrmcrsi

gene! yayin ilkeleri ve Yonetirn

planlar ve ernrindeki

orgranlan

araciligryle

ve yayinlar. Radyoda yayinlanacak haber ve habere donuk programlar
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dismda tum programlarm
yaymlanmasim
arsivinde

saglar. Koordinator

Kultur Yaymlan Amirligi,
Amirligi

International,
personel

gerekecek
Yardimcisi

Muzik Eglence Yaymlan

denetlenmesini
yaymlarm
Radyoya

Arnirligi,

ve

ses ve metin
bagli Egitirn ve

Yaym Planlama

ve Yabanci Dil Yaym Arnirligi ile Bayrak Radyosu,

Bayrak FM ve Bayrak Klasik Radyolan

ve buralarda

ve

Bayrak

gorev yapan

vardir.
Yine Koordinatore

Televizyon

gerceklestirir
programlar

sorumlu olarak gorev yapan Koordinator

da BRTK'mn televizyon

Kurulu'nun ilke kararlan

yaymlanm,

cercevesinde

ve yaymlar. Televizyonda
dismda tum programlann

ve yaymlanmasmi
yaptmr,

hazrrlanmasmi,

saglar. Ileride yararlarulmasi

korunmasmi

Denetleme

planlanmasiru,

metin arsivlerinde

genel Yaym Ilkeleri ve Yonetim

planlar ve emrindeki
yaymlanacak
planlanmasirn,

saglar. BRT Kurumu yasasmm

bunlan muhafaza

organlan araciligiyle

haber ve habere donuk
hazirlanmasirn,

ongordtigti

denetlenmesini

yaym tespitlerini

ettirir; ileride yararlamln_;as1 gereken yaymlann ses ve

korunmasim

olarak Program yaym

yardimcisi

saglar. Koordinator

yardtrncisi

Televizyona

bagh

Amirligi gorev yaprnaktadir.

Koordinator Yardimcisi Haber de Koordinatore sorumlu olarak, gene!
yaym Ilkeleri ve BRT Yonetim Kurulunun ilke kararlan cercevesinde radyo ve
televizyonda yaymlanacak haber bultenlerini ve habere donuk programlarla spor
programlarmm hazirlanmasiru, denetlenmesini ve yayinlanmasuu saglar. BRT
Kurumu Yasasi'run ongordugu metin ve tespitleri yaptmr, sakh tutar; ileride
yararlarulmasi getekecek olanlann ses, metin ve goruntu arsivlerinde korunmasirn
saglar. Koordinator yardimcisi Habere bagh olarak Radyo Haber Arnirligi,
Televizyon Haber Amirligi, Spor Amirligi ve Dinleme Tercume Yabanci Dil Haber

Amirligi hizmet vermektedir.
Bu birimlerin birer de arsivleri mevcuttur. Radyo arsivinde, radyolarda
kullamlan materyal (Plak, Kaset, CD, Dat) yam sira, yaym bantlan ve arsiv
programlar bulunmaktadir, Televizyon arsivinde televizyon materyali (film, dizi
film, rnuzik bantlan) program bandlan ve arsiv programlar yer ahr. Haberler
Bolumu'nun de ayn arsivi vardir. Bu arsivde daha once kullamlan haber materyeli
korunmaktadir.
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BRT Kutuphanesi'nde

de personelin kullarumiha acik olan kitaplar

bulunmaktadir. Arasnrma, inceleme kitaplannm yam sira, biyografi, tarih, edebiyat
gibi her konudaki kitap, BRT Kutuphanesi'nde

bulunmaktadir.

II. BA YRAK RADYO TELEViZYON KURUMU YA YINLARININ DUZENi

1. Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Radyo Yaymlarr
Bayrak Radyo Televizyon Kurumu bunyesinde dort radyo kanali
yaym yapmaktadir, Bunlar Bayrak Radyosu, Bayrak International, Bayrak FM ve
Bayrak Klasik'tir. Koordinator Yardirncis: Radyo, bu radyo kanallannda yer alan
tum programlann planlanmasiru, hazirlanrnasiru, denetlenmesini ve yaymlanmasim
saglar.
1.1 Bayrak Radyosu
25 Arahk 1963 yihnda kurulan Bayrak Radyosu'nun amaci bu yaymm
en genis dinleyici kesimini kapsadigi goz onunde tutularak, ulke genelinde cesitli
yas, meslek, egitirn ve kultur seviyesindeki dinleyici topluluguna cesitli konularda
bilgi ve haber vermek, Kuzey Kibns Turk Cumhuriyeti'nin

tamnlmasim saglamak,

egitirne yardimci olmak, eglendirirken egitmek ve dinleyicilerin rnuzik gereksinimini
karsilamaknr. Bayrak Radyosu yayinlanru bilgisayar destekli olarak surdurmektedir.
1.1.1 Bayrak Radyosu Yaymlarmm ii;erigi
Bayrak Radyosu 06.30 - 24.00 saatleri arasmda yaym yaprnaktadir.
Bayrak Radyosu yaymlan, egitirn agirhkh olmak uzere kultur, muzik ve
eglence programlan ile haberler, reklamlar ve spor programlanndan

olusur.

Bayrak Radyosundaki muzik turu Turk Halk Muzigi, Turk Sanat Muzigi
ve Pop Muzikten (Turk ve Yabanci Pop Muzigi) olusur.
Gunluk 17.5 saatlik yaym suresinin 4 - 5 saatini canli olarak sunulan
egitirn kultur programlan tutmaktadir. Bu programlarda ulkede yer alan cesitli kultur,
sanat olaylan, konferanslar, cesitli sosyal olaylar, saghk konulanyla ilgili bilgiler
verilmekte ve uzman konuklar cagnlarak roportajlar yapilrnaktadir. Haberler ve
reklamlar disinda kalan diger surede ise canh muzik ve bant muzik programlan
yayinlanmaktadir. Bu programlarda cesitli rnuzik turleri konusunda ve muzikle ilgili
her konuda bilgi verilmektedir. Aynca TRT kaynakh Kuran-i Kerim ve Turkce
acrklamasi Cuma sabahlan yaymlamrken, Din gorevlilerinin program yapimcilan
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sorumlulugunda hazirladiklan "Din Ahlak Konusmasi'' Persembe aksarnlan
yayinlanmaktadir.
TRT kaynakli "Arkasi Yann", "Temsil Saati", Cocuk Bahcesi" gibi
drama programlanna yer verilirken, BRT-Devlet Tiyatrosu ve BRT-Belediye
Tiyatrosu isbirliginde hazirlanan drama yapirnlar da zaman zaman yayma
girmektedir.
Ozel gun ve haftalarda ozel programlar hazirlanmaktadir. Veya ozel gun
ve haftalarla ilgili bilgilere kusak programlan icinde yer verilmektedir.
Bayrak Radyosu'nda yayinlanan haberler BRT Haber Merkezi tarafindan
hazirlanrnaktadir. Haber Merkezi'nde hazirlanan tum haberlerin kaynagi
muhabirlerin dogrudan haber kaynagina ulasmasi ve Dinleme-Tercume Servisi'nin
cesitli radyo ve televizyon kuruluslanndan (TRT, CBC, BBC, NTV vb.) derledigi
haberlerden olusturulur. Bunlara ek olarak Turk Ajansi Kibns, Anadolu Ajansi ve
Ihlas Haber Ajansi 'nm gectigi haberler de haberin kaynagim olusturur.
BRT Haber Merkezi'nce hazirlanan tum haberlerde ulke icinde gelisen
olaylara buyuk onern verilir. Kuzey Kibns Turk Cumhuriyeti ile ilgili dis temaslar ve
di.izenlenen toplanti, konferans ve benzeri etkinlikler de dis muhabirler aracrhgiyla
izlenir ve arunda habere aktanlir.
Radyo Haber Arnirligince her gun bir sabah haberi (07.00), dart ana
haber (08.00, 13.30, 18.30, 22.30), hafta ici gunlerde 8 kisa haber (09.00, 10.00,
11.00, 12.00, 15 .00, 16.00, 17.00, 21.00), hafta sonu ve tatillerde ise 4 kisa haber
(10.00, 12.00, 16.00, 21.00) bulteni hazirlarup Bayrak Haber Studyosu'ndan
yaymlamr. 08.00 Ana Haber Bulteni'nin ardindan gunluk gazetelerin ozetleri
aktanhr. 10.00 Kisa haberleri sonrasi ise KKTC Merkez Bankasi 'ndan al man do viz
kurlarma yer verilir. Meteoroloj i Dairesi 'nden al man hava durumu da haberlerin
sonunda dinleyiciye aktanhr, Haberlerin sonunda yer alan spor haberlerini ise Spor
Bolurnu hazirlar. 13 .30 ve 18.30 Ana haberleri hafta arasi iki spiker tarafmdan
aktanhr. Haberlerde zaman zaman canli telefon baglannlan yapihr, onernli
konferans, basm toplantisi gibi olaylar naklen verilir. Ozel milli gunler de BR T 1
Televizyonu ile birlikte naklen aktanlir. Onemli olaylarla ilgili haber programlar
yapihr,
Hafta ici Sali, Carsarnba ve Persembe gunleri Spor Bolumu tarafmdan
hazirlanan "Radyo Spor" 17.30-18.30 saatleri arasmda, Pazartesi, Cuma gi.inleri ise
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17.00-18.30 arasmda yaymlamr. Hafta sonu ise mac naklen yaymlannm da
aktanldigi "Radyo Spor" 14.30-18.30 saatleri arasmda yer alir. Ti.im spor
programlannda sporun her ti.iri.i, haber kaynaklanna ulasarak, karsi tezlere de yer
verilerek aktanhr.
Bayrak Radyosu yaymlan icinde reklamlar da yayinlanmaktadir.
Reklamlar BRT Reklam Bolumu veya ozel reklam ajanslan yaptrm olmakta ve BRT
Reklam Tuzugu uyannca saniye, dakika veya kelime i.izerinden
i.icretlendirilmektedir. Bayrak Radyosu'nda yaymlanan reklamlar, Jingle Reklam,
Kum Spot ve Duyurular ile Mi.izikli ve/veya Dramatik Yapih Reklam seklinde
sunulmaktadir. Reklam Ajanslanna belirlenen i.icretler i.izerinden % 20 indirim
yapihr. Radyodaki jingle, Mi.izikli ve/veya Dramatik yapih reklam ve Programh
reklamlarda ise "yayinlanacak reklam bandi veya Jingle" Reklam Ajansi tarafmdan
hazirlarnrsa ajans indirimi % 30 olarak uygularur. Belli duyurular ise i.icretsiz
yayinlamr. Genellikle bunlar yardirn arnach yapilan etkinliklerin duyurulandir.
1.1.2 Bayrak Radyosu'nun

Yaym Alam

Bayrak Radyosu yaymlan dort verici merkezinden, internetten ve
uydudan yapilmaktadir.
a) Yeni Iskele Radyo Verici Merkezi
Yaym Frekansi: 1098 KHz-Orta Dalga
Yaym Gucu : 50+50 KW
Yaym Alam: Turn Orta Dogu , kisrnen Ti.irkiye, Suudi Arabistan,
Azerbaycan vb. i.ilkeler.
b) Sinandagi (Kantara) Verici Merkezi
Yaym Frekansi: 90.6 MHz- FM Band1
Yaym Gucu: 10 KW
Yaym Alam: Kuzey Kibns Turk Cumhuriyeti'nin Dogu Bolgesi, Gi.izelyurt
ve Lefke Bolgesinde snurh, Ti.irkiye'nin Guney Sahilleri, Li.ibnan ve Israil, Limasol
ve Baf Bolgesi simrh olmak uzere Gi.iney Kibns.
c) Selvilitepe Verici Merkezi
Yaym Frekansi: 102 MHz- FM Band,
Yaym Gi.ici.i: 5 KW
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Yaym Alam: Kuzey Kibns Turk Cumhuriyeti'nin Bati Bolgesi, Yeni Iskele
ve Karpaz Bolgesinde smirh, Turkiye'nin Guney Sahilleri, Lubnan ve Israil,
Limasol ve baf Bolgesi simrh olmak uzere Guney Kibns.
d) Lefkosa BRTK Sitesi
Yaym Frekansi: 102.5 MHz- FM Bandt
Yaym Gucu: 50 W
Yaym Alam: Lefkosa Bolgesi, Bogaz Bolgesi (Lefko~a- Girne Anayolu).
e) Internet
Bayrak Radyosu Internet Sitesi. www.brt.gov.nc.tr, www.emu.edu.tr/brt.
f) uydu: Turksat I-C 7. ban transponderi
Sayisal Frekansi: 11,111 MHz
Yaym Alam: Ban yaym alanmda tum Avrupa ve Orta Dcgu ile doguda
Azerbaycan'a kadar olan bolge.
1.2 Bayrak International
Bayrak International FM ve orta Dalgadan ingilizce yayin yapan bir
kanaldir. Hedef kitlesi ingilizce konusabilen herkes, KKTC'(e yerlesrnis yabancilar

ve ulasilabildigi yabanci ulkelerdeki dinleyicilerdir. Haziran l 968'de Bayrak
radyosunun ikinci kanali olarak yayma baslamis, 15 Subat 1997 tarihinden itibaren
de Bayrak. International adim alrmstir. 06.30 - 24.00 saatleri arasmda bilgisayar
destekli olarak yayinlanm surdurmektedir.
1.2.1 Bayrak International Yaymlarmm i1yerigi
06.30-24.00 saatleri arasmda yaym yapan Bayrak
International'm geneli muzik programlan olmakla beraber, turizm tanitma, habermagazin ve gene! kultur icermektedir.
Her gun iki kez Ingilizce haber ( 14.15 ve 19 .30), iki kez Rumca haber
(14.00 ve 20.00), hafta ici iki kez Ingilizce ve Rumca ara haber (12.00-16.00), hafta
ici gunde bir kez Arapca, Rusca ve Almanca haber bulteni (18.00-18.05-18.10)
yayinlanmaktadir. Haber bultenleri Yabanci Oil Haber Amirligi tarafmdan
hazirlanmaktadir. Haberlerde oncelikli olan ulke gundemini ilgilendiren konular ve
Kibns sorunuyla ilgili olan demec ve toplantilardir.
1.2.2 Bayrak International'm Yaym Alam
Bayrak International

Uy verici merkezinden, ve uydudan

dinlenebilmektedir.
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a) Y eni iskele Radyo Verici Merkezi
Yaym Frekansi: 6.150 MHz-K1sa Dalga
Yaym Gucu: 25 KW

Yaym Alam: Global Yaym. Tum dunyadan ahs raporlan almrmstir.
b) Sinandagi (Kantara) Verici Merkezi
Yaym Frekansi: 87.8 MHz - FM Bandt
Yaym Gucu: 10 KW
Yaym Alam: Kuzey Kibns Turk Cumhuriyeti
Lefke Bolgesinde

sirurh, Turkiyenin

Dcgu Bolgesi, Guzelyurt ve

Guney Sahilleri, Lubnan ve Israil, Limasol ve

Baf Bolgesi sirurh olmak uzere Guney Kibns,
c) Selvilitepe Verici Merkezi
Yaym Frekansi:

105 MHz- FM Bandi

Yaym Gucu: 5 KW
Yayin Alam. Kuzey Kibns Turk Cumhuriyeti'nin

Ban Bolgesi, Yeni Iskele

sirurh olmak uzere Guney Krbns.

ve Karpaz Bolgesinde

d) Uydu: Ti.irksat I-C 7. bati transponderi
Sayisal Frekansi: 11,111 MHz

Yayin Alam: Ban yayin alarunda turn Avrupa ve Orta Dogu ile dcguda
Azerbaycan'a

kadar olan bolge,
1.3 Bayrak FM
Bayrak FM 20 Temmuz 1994'te acildi, Bu kanalin amaci mi.izik

programlan

ile dinleyicinin

ve haber ile de dinleyiciyi
aydmlatmaktir.

mi.izik zevki ve kulturunun gelismesine yardirnci olmak
i.ilkede ve dunyada meydana gelen olaylar hakkinda

Bayrak FM 06.30-01.30

arasmda ise otomasyona

baglanmaktadir.

arasmda canh yayin yaparken, 01.30-06.30
Bayrak FM yaymlan

bilgisayar destekli

olarak surdurulmektedir,
1.3.1 Bayrak FM Yaymlarmm ic;erigi
Bayrak FM' de agirhkli olarak mi.izik yayiru yapilmaktadir.
Canli olarak sunulan kusak programlanmn

mi.izik akisi icinde parcalar arasinda

gecisleri saglamak ve yapima renk katmak amaciyla kisa kisa yasarnla ilgili soz
unsurlanna

yer verilir. Yayinlar dinamik, sicak ve tempolu bir sunus icinde

surdurulur.

Zaman zaman yapilan yansmalarla dinleyicilerin

saglamr ve kazananlara

programa katihmlan

hediyeler verilir.
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BRT Haber merkezince

hazirlanan

ve Bayrak Rldyosu'ndan

kisa haberler Bayrak FM'de Bayrak Radyosu ile ortak
10.00, 11.00, 12.00, 15.00, 16.00, 17.00, 21.00.
12.00, 16.00, 21.00).

Aynca Bayrak Radyosu

(hafta ici: 09.00,

Hafta sonu ve tatillerde:

10.00,

18.30 Ana Haber Bulteni de banda

kaydedilerek Bayrak FM'den gece 01.00'de yayinlamr.
Bayrak FM'i dinleyenlere

yayinlarur

da yayinlanan

Bunun nedeni Intemetten

ulke gi.indemini yansitmaktir.

Bayrak FM'de kuru spot ve jingle reklam programlan yayinlanmaktadir,
Gunde 15 dakika reklam yayinlanmaktadir.Kuru

spot kusak reklamlann suresi 12

dakika, jingle reklamlann suresi ise gunde yaklasik 3 dakikadir.

Reklamlar BRT

Reklam Bolumu tarafindan hazirlanmaktadir.

1.3.2 Bayrak FM'in Yaym Alam
Bayrak FM tis; verici merkezinden ve internetten dinlenebilir.
a) Sinandagi (Kantara) Verici Merkezi
Yaym Frekansi: 98.1 MHz- FM Bandt
~

Yaym Gucu: IO KW
Yaym Alam: Kuzey Kibns Turk Cumhuriyeti'nin Dogu Bolgesi, Gi.izelyurt

ve Lefke Bolgesinde strurh, Ti.irkiye'nin Guney Sahilleri, Lubnan ve lsrail, Limasol
ve Baf Bolgesinde sirurh olmak uzere Guney Kibns.
b) Selvilitepe Verici Merkezi
Yaym Frekansi: 92.1 MHz - FM Bandt
Yaym Gucu: 5 KW
Yayin Alam: Kuzey Kibns Turk Cumhuriyeti'nin Bat! Bolgesi, Yeni iskele
ve Karpaz Bolgesinde simrh, Ti.irkiye'nin Guney Sahilleri, Lubnan ve Israil, Limasol
ve Baf Bolgesi smirh olmak uzere Guney Kibns.
c) Lerfkosa BRTK Sitesi
Yaym Frekansi: 94.2 MHz - FM Bandt
Yaym Gucu: 1 KW
Yaym Alam: Tum Kuzey Kibns Turk Cumhuriyeti ve kismen Gi.iney
Kibns.
d) Internet
Bayrak FM Internet Siteleri: www.brt.gov.nc.tr
brt.emu.edu. tr
www.emu.edu.tr/-brt
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1.4 Bayrak Klasik
1 Arahk 1997'de tamamen klasik milzik yayini yapmak amaciyla
kurulmustur.

Yaymlannda

Klasik Bat! Muzigi, Klasik Turk Muzigi, Caz rnuzigi

turunde muzik programlanna
arasmda yayin yaparken

yer vermektedir.

ilk acildig; zaman I 0.00 -22.00

1 yildan beri I 0.00 - 24.00 saatleri arasmda yaym

yapmaktadir.
1.4.1 Bayrak Klasik Yaymlarmm

Icerigi

Bayrak Klasik yaymlan klasik milzik agirhkli olarak
gerceklesririhr.

I 0.00-24.00

uygun olarak hazirlanan
ve Bale Muzigi

saatleri arasmda yaym yaprnaktadir.

Kendi niteligine

Klasik Ban Muzigi, Klasik Turk Muzigi, Caz Muzigi, Opera

programlan

yardirnci olmak amacindadir.

ile dinleyicinin
Programlarm

muzik zevki ve kulturunun

gelismesine

yam sira anonslu klasik muzik

orneklerine de program akrsinda yer verilmektedir.
1.4.2 Bayrak Klasik Yaym Alam
Bayrak Klasik yayinlan

bir verici merkezinden

yapilmaktadir.

a) Selvili Tepe Verici Merkezi

Yayin Frekansi: 88.3 MHz - FM Bandt
Yaym Gucu: I KW
Yayin Alam: Turn Kuzey Kibns Turk Cumhuriyeti

ve krsmen Guney

Kibns.

2. Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Televizyon Yaymlan
Bayrak Radyo Televizyon
yaym yapmaktadir.

BRT TV I 19 Temmuz

Kurumu Btinyesinde

iki televizyon

kanah

l 976'da yaym hayatma basladi. BRT TV

2 ise 1997 yihnda onceleri yabanci dilde yayin yapmak arnaciyla acildi. Su anda ise
sabah 07.00 - 13.20 arasmda BRT TV 1 ile ortak yaym yapmakta daha sonra ise
ayn kanaldan deneme

yayirn yapmaktadir.

1.2 BRT TV 1
BRT TV I kanah 07.00-01.00

arasmda yaym yapmaktadir.

Arnaci bu yayirnn en genis seyirci kitlesini kapsadigi goz onunde tutularak,
genelinde cesitli, yas, meslek, egitirn ve kultur seviyesindeki

ulke

seyirci topluluguna

bilgi ve haber vermek, en yaygm sekliyle milli kultur butunlesmesine, egitime,
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ulkenin tarunrnasma
gereksinimini

yardirnci

olmak, eglendirirken

egitrnek ve seyircilerin

mtlzik

•

karsilamakur.

Yaym merkezi Lefkosa'dir.
H

,.,
( 2.1.J BRT TV I Yaymlannm
I
I

JmT TV I yayinlan

I

.'

ii;crigi.

egitirn aguhkl:

olrnak uzcre kultur.

.

;

'
f'

f,

i

rnuzik, eglerice, film ve dizi filmier ve spor program Ian ile haberler ve rek lamlardan
i

olusur.

1t.·

BRT TV l 'cle hafta ici her sabah yayinlanan
Gelen"

BRTK yapirm olup ozellikle s~bah o saatlerde televizyon

harurnlanna

yoneliktir.

adli rnuzik program,
program:

kusak program,

"Benimle

(09.30-11.00)

J
J

"Gunle

.r:

izleyen ev

Ogle saatlei inde (13.20) "Sizin Scctikleriniz."

yayina girrnektedir.

Saat 15.00'de

Oynar Mism?" yayrna germcktedir.

~

ise yine BRTK yapirm yocuk\

·I

1.

f

Aksam kusag: "Aksarmn

.f.

Getirdik leri" ise hafta ici her gun 18.15-18.30
kultur agirhkh

bir programdir.

saatleri arasinda yayinlanan

Gece kusaginda

egitirn

ise 20.45 - 21.15 saatleri arasinda

"Sizin Ekra1~m1z" adh canh egitirn, kultur agirhkh program yayuilanmaktadir.
Pazartesi

geceleri 21. J 5 - 22.30 saatleri arasinda yayinlanan "Torba" progranu

mizah agtrlikh olarak
!

olarak hazirlanan

BR.TK yapuru olarak haztrlanmaktadrr.

da

Ciftciye yonelik

"Tanrn Saati" program, haftacla bir gun yayina girmektedir.

'·

"Parazit" adh eglence progranu

cla haftada bir yayina girmektedir.

"Din ve Ahlak Konusmasi'' yaymlanmaktadir.
Cumartesi

~

Haftada bir de

BRT yapuru "lsrasyon" progranu

gJceleri 21.00-- 22.00 saatleri arasmda yaymlanmaktadrr.

ulkerniz sanatcilan tarutrlmakta

ve eserlerinden

da

t

Bu programda

ornekler verilmekteclir.
\

BRTK yap11111 bu programlarin

yarn sira "TV'de Sinema" adi altinda filmle\i
·'

yaymlanrnakta,

cesitli belgesel prograrnlanna,

cizgi filmier gosterilrnek

dizilere

yer verilmekte,

cocuk lar icin

ii,

tedir.

BRT INT yaymlan

da BRT TV I kanalmdan

ulkernizden

de

izlenebi I mektdir.
BRT TV 1 kanahnda
hazirlanmaktadir.

yer alan haberler BR.T Haber Merkezince

Yaz aylan drsinda kalan donemde hafta ici her gun 07.00 - 09.00

saatleri arasinda "Sabah haber" ekrana gelmekteclir.
televizyonlan

basina gecenlere

bir gun oncesinin

Bu prograrnm

olaylanrn

'

arnaci sabah

anunsatmak,

gunluk
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gazetelerin

ozetlerini

sunmak, Guney

Kibns'ta olup bitenler hakkmda Rum

Basmmm yazdiklanrn kisa degerlendirmelerle aktarmaktir.
BRT Televizyon Haberleri Bolumu gunun gelismelerini zaman zaman
izleyiciye duyurmak icin suresi 5-8 dakika olan kisa bi.iltenleri de hazirlayip ekrana
getirmektedir. Yaz ve kis aylannda farkh saatlerde yayimlanan ara haberlerde temel

yaklasim kisa, ozet olarak o ana dek meydana gelen gelismeleri izleyiciye
aktarmaktir. Sabah saat 11.00'de "Sabah Bulteni" yayimlanmaktadir.

Amaci gunun

di.inyadaki ve yurttaki ilk gelismelerini izleyiciye aktarmak ve gunun gi.indemini
halkm bilgisine getirmektir. Suresi yaklasik 10 dakikadir. Ogle Bulteni saat 13 .00' de
gunun gelismelerini aktanr. Suresi yaklasik 20 dakikadir.

Saat 18.00'de yayinlanan

bultende de gunun gelismeleri aktanhr. Suresi yaklasik 20 dakikadir.
19.30'da ana haber bi.ilteni ekranlara gelir. Bu bultende devlet ve hukumet
yetkilileri, siyasi partiler, sivil toplum orgutleri, egitim kurumlan gibi 90k genis bir
yelpazenin aciklamalanru, etkinliklerini, ulke gunderninde bulunan konulan, Turkiye
~-

ve dunyada yasanan baslica olaylan yaklasik 50 dakikalik bir surede aktanlmaktadir.
"Gece Bulteni" ise saat 23.00'de yayma girmektedir, bu bulten gunun en onernli
gelismelerini

bir kez daha ekranlara tasirken aksam saatlerinde olup bitenleri de

izleyicinin bilgisine getirmektedir. Suresi yaklasik 20 dakikadir.

Haber bultenleri

sonunda Meteoroloji Dairesi'nden alinan hava durumu ve Turk Bankasr'ndan

alman

doviz kurlan verilmektedir. Onemli olaylarda canli baglanti yapilrnaktadir.
BRT Haber Merkezi'nce hazirlanan acik oturumlar da BRT TV l 'de yer
almaktadir. Bu programlara ulke gundemiyle ilgili konuklar cagnlmakta ve konu
zaman zaman izleyicilerin de katihrruyla tartisilmaktadir. (Salt 21.30 Akis, Carsarnba
21.30·Akttiel, Cuma 21.30 3. Boyut, Pazar 11.30 Haber Panorama)
BRT TV 1 'de haber bultenleri sonunda yer alan ve yaklasik 15 dakika suren
spor programlan Spor Bolumu tarafindan hazirlanmaktadir, Aynca Spor Bolumu
tarafmdan Persernbe aksarnlan 21.30-23.00 saatleri arasmda "Maca Dogru",
Cumartesi Pazar 14.00 - 17.00 saatleri arasmda "Tele Top", Pazar 20.30 - 23.00
arasmda "Futbol 2000", Cumartesi gunleri onbes gunde bir 11.00 - 13.00 saatleri
arasinda Hava Kurumu etkinliklerinden yelken kanat, parasut, model ucak, balonla
gezinti gibi haberlerin yer aldigi "Ucma Zamam" adh program da hazirlanmaktadir.
Aynca yapilan degisik spor etkinlikleri de naklen izleyiciye aktanlrnaktadir.
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BRT TV I 'de yaymlanan reklamlar Reklam Bohlmu tarafmdan hazirlarnr.
Televizyonda yaymlanan reklamlarm turleri sunlardir:
1. Hareketsiz (spot) Reklam (Maksim um 15 sani ye)
a) Muziksiz
b) Muzikli
2. Hareketli Reklam
3. Ozel Tamtici Reklam
4. Sosyal Amach Reklam
5. Kucuk ilanlar
a) Duyuru roll (sesli ve muzikli)
b) Cerceve Reklam
c) Yatay Gecis
d) Hareketli Altyazi veya Roll
e) Logo Reklam
~'

Bu reklam turlerinin ucretlendirilmesi saniye uzerinden uc kategoride yapilmaktadir.
Bu kategoriler soyle belirlenmektedir.
Kategori 1: BRT Televizyonlarr'nda

rutin olarak yayinlanansinerna,

dizi,

canli yayin, aktualite, haber prograrru, spar prograrru, muzik program: gibi
programlarm oncesi, arasi ve sonrasi. (Akis, 3.Boyut, BRT Magazin, Aktuel, Futbol
2000, Istasyon, Sabah ve Aksam kusak programlan vb.)
Kategori 2: Ana Haber ve Spar Haberleri oncesi ve sonrasi.
Kategori 3: BRT Televizyonlan 'nda rutin olarak yaymlanmayan, canh
yayin, spor musabakasi, bayrak ozel eglence programlan ve Secim ozel Programlan
veya yapirm BRTK dismda yapilan ozel programlann oncesi, arasi ve sonrasi,
(Torba, Guzellik Yansmalan, Secim ozel Programlan, Canh Ma. Yaymlan vb.)
BRT TV I 'in bazi programlan uydudan da yaymlanmaktadir.
2.1.2 BRT TV l'in Yaym Alam
BRT TV 1 Yaymlan iki ana verici merkezinden,

9 yansitici

merkezinden, intemetten ve uydudan yapilmaktadir.
a) Selvilitepe Verici Merkezi
Yaym Kanali: UHF Bandi kanal 44
Yaym Gucu: 10 KW
Yaym Alam: Tum Kuzey Kibns Turk Cumhuriyeti, kismen Turkiye.'nin
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Guney Sahilleri, kismen Gtiney Kibns,

•

b) Sinandagi (Kantara) Verici Merkezi
Yaym Kanali: UHF Bandt kanal 21
Yaym Gucu: 1 KW
Yaym Alam: Dogu Bolgesi, kismen Turkiye Guney sahilleri ve kismen
Guney kibns.
c) Kaleburnu Y ansmci Merkezi
Yaym Kanah: UHF Bandt kanal 21 - 52
Yaym Gucu: 5 W
Yaym Alam: Kaleburnu ve cevre koyler,
d) Pile Yansitici Merkezi
Yaym Kanali: UHF Bandt kanal 21 - 39
Yaym Gucu: 100 W
Yaym Alam: Pile ve cevre koyler.
e) Gecitkale Yansrnci Merkezi
Yaym Kanah: UHF Bandi kanal 44 - 56
Yaym Gucu: 1 Kw
Yaym Alam: Gecitkale ve cevre koyler.
f)

Yayla Tepe (Alev Kayasi) Yansinci Merkezi

Yaym Kanah: UHF Bandi kanal 44- 25
Yaym Gucu: 100 W
Yaym Alam: Alev Kayasi ve cevre koyler,
g) Degirmenlik Yansitici Merkezi
Yaym Kanali: UHF Bandi kanal 44- 55
Y aym Gucu: 10 W
Yaym Alam: Degirmenlik ve cevre koyler.
h) Dcgruyol Y ansinci Merkezi
Yaym Kanali: UHF Bandt kanal 44 - 55
Y aym Gucu: 10 W
Yaym Alam: Dogruyol altmdaki koyler.
i)

Lefkosa Yansitici Merkezi

Yaym Kanali: UHF Bandt kanal 44- 66
Yaym Gucu: 50 W
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•
Yaym Alam: Lefkosa ve cevresi.

j) Lefke Yansitici Merkezi
Yaym Kanah: UHF Bandt kanal 44- 52
Y aym Gucu: 100 W
Yaym Alam: Lefke ve cevre koyler,
k) Yesihrmak Yansmci Merkezi
Yaym Kanah: UHF Bandt kanal 44- 30
Yaym Giicu: 10 W
Yaym Alam: Yesihrrnak bolgesi.
I) Internet
Bayrak FM Internet Siteleri: www.brt.gov.nc.tr
brt.emu.edu. tr
www.emu.edu.tr/-brt
m) Uydu: Turksat I-C 7. ban transponderi

Sayisal Frekansi: 11,111 MHz
Yaym Alam: Batt yaym alanmda tum Avrupa ve Orta Dogu ile dcguda
Azerbaycan'a kadar olan bolge.
2.2 BRT TV 2
BRT TV 2 Haziran 1997 yihnda yabanci dilde yaym yapmak
amaciyla deneme yaymlanna basladi. Onceleri 18.00'de baslayip 4 saat suren
deneme yaym saatleri sonradan artinldi. Deneme yaymma basladigi ilk zamanlarda
BRT TV l 'de yaymlanan Rumca ve ingilizce Haberler ortak olarak aktanldi ve
ingilizce olarak hazirlanan bant programlan yayinlandi. Daha sonra ayn programlar
hazirlanmaya baslandi.
2.2.1 BRT TV 2 Yaymlarmm i1yerigi
BRT TV 2, hafta ici gunlerde 07.00-13.20 saatleri arasida,
Cumartesi Pazar gunleri ise 08.00 - 13.20 saatleri arasmda BRT TV 1 ile ortak
yaym yapar. 13.20- 18.00 saatleri arasmda ise BRT TV 1 'de gece yaymlanan kusak
programlann tekran verilir ve filmler gosterilir. 14.00 - 16.00 saatleri arasmda
"Egitim - TV" adi altmda Milli Egitim ve Kultur bakanligi tarafmdan hazrrlanan
programlar yaymlamr.Gece yayirn ise 18.00'de baslar ve programlar BRT TV 2
programcilan tarafmdan hazirlarur. Bu programlar rnuzik, eglence, sosyal icerikli
magazin turunde ingilizce olarak hazirlarnr.
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BRT TV 2'de yaymlanan haberler Yabanci Dil Haber Arnirligi'nce

hazirlamr. Rumca haberler 19.30'da, ingilizce haberler ise 20.00'de yaymlarur. Bu
haberlerde amac ulkede yasayan yabancilara ve Kibns Rum kesiminde yasayanlara
Kibns gerceklerini aktarmak, ulke gundeminden haberler vermektir.
BR T TV 2 kanalmda her aksam orj inal filmier yayinlanmaktadir.
BRT TV 2 kanalmda Spor Bolumu'nce hazirlanan spor programlan da
hafta ici her gun 17.20-18.00 arasmda yer almaktadir. Bu programlar her gun farkh
bir icerikle, her tur spor dah ile ilgili olarak farkh bir yapimci tarafmdan
hazirlanmaktadir.
2.2.2 BRT TV 2'nin Yaym Alam
BRT TV 2 iki verici merkezinden ve iki yansitici
merkezinden yaym yaprnaktadir.
a) Selvilitepe Verici Merkezi
Yaym Kanah: UHF Bandi kanal 33
Yaym Gucu: I KW
Yaym Alam: Tum Bat! Bolgesi ve kisrnen Guney Kibns,
b) S inandagi (Kantara) Veric_i Merkezi
Yaym Kanali: UHF Band: kanal 50
Yaym Gucu: 100 W
Yaym Alam: Dcgu Bolgesi.
c) Pile yansiticr Merkezi
Yaym Kanah: UHF Bandt kanal 33 - 57
Yaym Gucu: 10 W
Yaym Alam: Pile ve cevresi.
d) Yesilirmak Yansinci Merkezi
Yayin Kanah: UHF Bandt kanal 41 - 23
Yaym Gucu: 10 W
Yaym Alam: Yesihrmak koyu,
2.3 BRT INT Uydu Yaymlan
TRT ile yapilan isbirligi cercevesinde BRT TV'sinde uydu
yaymma 20 Haziran 1998 tarihinde baslanmistir. Haftanm lie; gununde, Persernbe
01.00 - 02.00, Cumartesi 01.00 - 03.00, Pazar 01.00 - 02.00 saatleri arasmda TRT
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INT yaymma girerek, yurt disinda yasayan Kibnsh Turklere ulasarak, Turkiye,
Ortadogu ve Avrupa'ya sesleniyor.
Bu yaymm amaci, yurt disinda yasayan vatandaslann ulke kulturu ile
baglannm devamim saglamak ve KKTC'yi her alanda tamtmaktir.
2.3.1 BRT INT Uydu yaymlarmm Icerigt
BRT INT'de Cumartesi 01.00 - 03.00 saatleri arasmda
yaklasik uc yildir yaymlanan "Dusumdeki Kibns" adh prcgrami Abdullah Ucgoz
hazirlayip sunmaktadir. Bu programm arnaci; yurtdisinda yasayan Ti.irklere ulke
gi.indemini aktarmak, Kibns Turkunun ulusal davasi, tarihi konusunda kamuoyu
yaratmak, Yurtdisinda yasayan Ti.irklerin sosyal etkinliklerini duyurmak, ortak
olmak, ulke turizmini, kulturunu on plana cikaracak bolumler aktarmak, ulke
sanatcilanni konuk ederek yurt disinda yasayanlara onlan tamtrnak, KKTC'nin dis
dunyaya vermek istedigi mesajlan aktarmak. Program canh olarak sunulrnaktadir.
Her hafta bir kisiye Turizm Bakanligi ve otellerle isbirligi icerisinde bir hafta tatil
hediye edilmektedir. Tatil hediye eden oteli tamtan bant o aksarnki programda
yaymlamr. "Kibns'tan Mektup Var" adi altmda KKTC'deki bir koy tarutihr ve o
koyde yasayanlann yurt disindaki yakmlanna mesaj gondermeleri saglarur.
Program arunda Londra Ti.irk Radyosu ile de canh baglanti kurularak haber
ahs verisinde bulunulur.
Persernbe aksami 01.00 - 02.00 saatleri arasinda yaymlanan "Kuzey
Noktasi" ve Pazar aksarm 01.00 - 02.00 saatleri arasinda yaymlanan "Haftaya Bakis"
adh programlar ise BRT haber merkezi tarafmdan hazirlarnr. Bu programlarda hafta
icinde KKTC'de meydana gelen olaylar aktanhr.
2.3.2 BRT INT Uydu yaymlarmm Alam
BRT INT uydu yayinlan Turksat 1 C uydusundan

yaym

yapan TRT INT analog kanalmdan izlenmektedir.
2.4 BRT Internet Web Sitesi
Teknolojinin sundugu yeni imkanlarla zaman ve mekan simrlamasi
olmaksizin internet uzerinden yaym yapmak amaciyla hazirlanmaktadir, Bu yayma
ulasma imkanma sahip, her yas, meslek, egitirn ve kultur seviyesindeki ziyaretcilere
"bilgi edinme hakki" cercevesinde dogru, tarafsiz, anlasihr, cabuk ve kapsarnh
konularda haber vermek, tartismah konularda kamuoyunun saghkli olusrnasi icin
turn bakis acilanmn yer aldig: aynntili dosyalar hazirlamak ve yayinlamaktadir.
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BRTK'nm iki radyo kanali (Bayrak Radyosu,
kanalmm

(BR T TV 1) internetin

Bayrak FM) ve bir televizyon

tum dunyaya ulasabilmesi

imkamndan

yararlanmak

icin yaymlamaktadir.
BRTK internet sitesi Bilgi Islern Bolumu'ndeki personel ve BRT Haber
Merkezi 'ndeki Bilgi Islern gorevlileri tarafmdan hazirlanmaktadir.
2.4.1 BRT Internet Web Sitesinin i~erigi
BRTK internet sitesinde Bayrak Radyosu, Bayrak Fm
yayinlanrn dinleyebilir, BRT TV 1 yaymlanm da izleyebilirsiniz.
BRT internet web sitesinde yurtta ve dunyada gelisen olaylan aynntili
haber olarak Turkce ve Ingilizce olarak verilir. Haber arsivine de internetten

ulasabilirsiniz, Aynca bazi konularla ilgili dosyalar hazirlanmistir. Bunlar arasmda
"Askerlik Yasasi", "Kibns Dosyasi", "Baris Harekati ve Kibns'ta Son Durumun
Degerlendirilmesi"

sayilabilir.

BRT internet Web sitesinde BRT Kurumu'nun iki telcvizyon kanah ve dort
radyo kanahnin yaym akislanrn bulabilirsiniz.
KKTC'nin Resmi daire ve Kurumlarmm ve KKTC Oniversitelerinin
linklerine de BRT internet sayfasmdan ulasabilirsiniz,
BRTK'nm kurum faaliyetlerinin tamtirm ve duyurulan da internet
sayfasmda yer almaktadir,
izleyiciler de e-mail adresine ulasarak, yaymlarla ilgili goruslerini
aktarabilirler.
2.4.2

BRT Internet Web Sitesinin Yaym Alam
Bayrak Radyo Televizyon Kurumu internet web

Sitesine bilgisayan olan ve internet bilgi agina bagh olan herkes : www.brt.gov.nc.tr
brt.emu.edu.tr

ve www.emu.edu.tr/brt

adreslerinden ulasabilir.

Aynca e-mail adresi brt@cc.emu.edu.tr'ye

mesaj gonderebilirsiniz.
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III. BOLUM

.

I. BA YRAK RAD YO TELEViZYON KURUMU YA YINLARIYLA

n.cn.t ARASTIRMA
Iletisim "toplumsal bir islev" olarak tammlana gelmistir, Iletisimin temelde
islevleri; bilgilendirme, denetleme, yonlendirme, bilgi ve becerileri iletme, egitme,
duygulan dile getirme, toplumsal iliski kurma, sorun cozup kaygi azaltma,
eglendirme, uyarma, gerekli rolleri ustlenme turunde siralanabilir. Iletisim toplumsal
bir gereksinim, siyasal bir arac islevleri gormenin yam sira ekonomide bir guc,

egitimde bir gizil guc, kulturde bir gozdagi, teknolojide ise yeni duslerin kaynagi
sayilrnaktadir.
Kitlelere yonelik ileti uretimi ve dagitnmrn kurumsallasrms bir bicirnde

surduren Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nun iletisimin bu islevlerini ne olcude
surdurdugunu cgrenebilmek amaciyla bir arastirma gerceklestirrnis bulunuyoruz.
Bu arastirmarun aynntilanna bu bolumde yer verilecektir.

I.

Ornekleme
1996 yih gene! nufus sayimi sonuclan kullanilarak tabakah rasgele

ornekleme yontemi kullarulrmsnr. Birinci tabakayi bolgeler; ikinci tabakayi da
merkez ilce ve koyler olusturrnaktadir. Buna gore :

Toplam nufus : 200.000

Anket sayisi : 220 adet ( p=0,50 ve se;\2=0,00 I)

Lefkosa bolgesi : 62.000

62.000/200.000 = 0,31 x 220 = 68 anket

Merkez: 38.000

38.000/62.000 = 0,61 x 68 = 41 anket

il<;:e ve koyler : 24.000

24.000/62.000 = 0,39 x 68 = 27 anket

Buna gore Lefkosa bolgesinde toplam 68 anket yapilacak bunun 41 'i merkezde, 27'si
ise ilce ve koylerde gerceklesecektir.

Girne bolgesi : 38.000

38.000/200.000 = 0,19 x 220 = 42 anket

Merkez: 13.000

13.000/38.000

= 0,35 x 42 =

15 anket

45

Ilce ve koyler : 25.000

= 0,6:i x 42 = 27 anket

25.000/38.000

Buna gore Girne bolgesinde toplam 42 anket yapilacak bunun 15'i merkezde, 27'si
ise ilce ve koylerde gerceklesecektir.

Gazimagusa bolgesi : 54.000

54.000/200.000 = 0,27 x 220 = 60 anket

Merkez: 27.000

27.000/54.000 = 0,50 x 60 = 30 anket

Ilce ve koyler : 27.000

27.000/54.000

= 0,50

x 60

= 30 anket

Buna gore Gazimagusa bolgesinde toplam 60 anket yapilacak bunun 30'u rnerkezde,
30'u ise ilce ve koylerde gerceklesecektir.

Guzelyurt bolgesi : 27.000

27.000/200.000 = 0, 13 x 220 = 28 anket

Merkez: 12.000

12.000/27.000 = 0,44 x 28 = 12 anket

Ilce ve koyler : 15.000

15.000/27.000 = 0,56 x 28 = 16 ankct

Buna gore Guzelyurt bolgesinde top lam 28 anket yapilacak bunun 12 'si rnerkezde,
I 6's1 ise ilce ve koylerde gerceklesecektir.

Yeni iskele(Karpaz)bolgesi: 19.000 19.000/200.000 = 0,10 x 220 = 22 anket
Merkez: 3.000

3.000/19.000

ilc;:e ve koyler : 16.000

16.000/19.000 = 0,85 x 22

=

0,15 x 22

=

4 anket
=

18 anket

Buna gore Yeni iskele (Karpaz) bolgesinde toplam 22 anket yapilacak bunun 4 'ti
merkezde, 8'i ise ilce ve koylerde gerceklesecektir.

Anket uygularnrken yas gurubu, meslek ve cinsiyet nufustaki dagilimlar oraruna gore
kabaca dikkate alinacaktir.

2. YORUM:
2.1 Gene! Degerlendirme

D Ya,v:

•
Anketimize katilanlann % 2 si 0-11 yas guru bu, % 10 u 12-17 yas guru bu, % 19 u
18-25 yas gurubu, % 27 si 26-35 yas gurubu, % 21 i 36-45 yas gurubu, % 11 i 46-55
yas gurubu ve % 10 u da 55-+ yas gurubunu olusturmaktadir.
D Cinsiyet :

Anketimize katilanlann % 61 i kadm ve % 3 9 u da erkek tir.
D Meslek:

Anketimize katilanlann % 7 si isveren-kendi hesabma calrsan, % 41 i ucretli calisan,
% 7 si isci, % 21 i ogrenci, % 6 si emekli, % 4 i.i issiz, % I 3 i.i ev harurm ve % I i de

diger meslek guruplan olusturrnaktadir.
D Yerlesim yeri :

Anketimize katilanlann % 30 u Lefkosa bolgesi, % I 8 i Girne bolgesi, % 28 i
Gazimagusa bolgesi, % 15 i Gi.izelyurt bolgesi ve % 9 u da yeniiskele(Karpaz)
bolgesinde ikamet etmektedirler.
D Egitim durumu :

Anketimize katilanlann % 3 i.i okula hie gitmernis, % 20 si ilkokul mezunu, % 50 si
Ortaokul-lise mezunu, % 24 u Universite mezunu ve % 3 i.i de yuksek lisans yapmis
durumdadir.

D BRT TV kanallarzndan en cok hangisini tercih edersiniz :

Anketimize katilanlann BRT TV kanallari icerisinde % 82 si BRT TV! kanahrn, %
9 u BR T TV2 kanahrn seyretmektedir. % 9 u da fikir/cevap yok secenegini
isaretlemistir.

-,
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D Yerli TV kanallarindan en cok hangisini izliyorsunuz .~

Anketimize

katilanlann % 43 il BRT TVl i, % 3 il BRT TV2 yi, % 13 il Kibns TV

yi, % 23 il Kanai T yi, % 3
fikrim/cevap

u Gene;

TV yi, % 5 I Akdeniz TV yi ve % 10 da

yok secenegini isaretlemistir,

D BRTK TV yaytnlartndan en cok hangi tur programlari tercih edersiniz :

Anketimize

katilanlann

% 6 si kultur-sanat,

% 5 i egitim-ogretirn,

% 8 i muzik-

eglence, % 24 u haber, % 14 il acik oturum, % 10 u belgesel, % 4 il spor, % 7 si dizifilm, % 2 si cocuk programlan,
prograrnlanm

% 6 si magazin programlan,

tercih etmektedir.

% 5 de fikir/cevap

% 9 u rnizah-gulduru

yok secenegini

isaretlemislerdir.

D BRTK TV. yaytnlartnt en cok hangi saatlerde tercih edersiniz :

Anketimize

katilanlann % 6 si 07.00-09.00 saatlerinde,

saatlerinde,

% 2 si 11.00-13.00.saatlerinde,

17.00-19.30

saatlerinde,

6 si 09.00-11.00

% 2 si 13.00-17.00 saatlerinde,

% 39 u 19.30-21.00 saatlerinde,

saatlerinde tercih etmektedir.

<yo

% 16 st

% 19 u 21.00-24.00

% 10 luk bir k1s1111 ise fikrim yok/ cevap yok

secenegini isaretlernistir.

D BRTK radyo yaytnlarindan en cok hangisini dinliyorsunuz :

Anketimize

katilanlann % 24 ti Bayrak radyosunu,

60 I Bayrak FM'i,

% 7 si Bayrak international'

% l 'i Bayrak Klasigi dinlemektedir.

/cevap yok secenegini

1, %

% 8 lik kisimda fikrim yok

isaretlemistir.

D Yerli radyo kanallarzndan en eek hangisini dinliyorsunuz :

Anketimize

katilanlann % 16 si Bayrak radyosunu, % 2 si Bayrak internationa'r, %

38 i Bayrak FM i, % l 'i Bayrak Klasigi, % 11 i Kibns FM i, % 4 u First FM i, % 3 il
Radyo Vatan'r, % 5'1 Dans FM'i, % S'i Akdeniz FM'i, % 6 si Sim FM'i, % 2 si
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YDO FM'I, % l 'i Dirilis FM'i dinlemektedirler. % 7 Iik'kisim fikir/cevap
vermemistir.

D BRTK radyo yayznlarzndan en cok hangi tur programlarz tercih edersiniz :

Anketimize katilanlann % 5 i kultur-sanat, % 5 i egitim-ogretim, % 45 i muzikeglence, % 15 i haber, % 8 i acik oturum, % 6 si spor, % 2 si cocuk programlan ve %
6 si da canh haber-programlan

tercih etmektedir.

% 7 lik bir oranda fikir/cevap

verrnemistir.

D BRTK radyo yayinlarini en cok hangi saatlerde dinlersiniz .

Anketimize katilanlann % 12 si 06.30-10.00 saatlerinde, % 24 ti 10.00-13.30
saatlerinde, % 10 u 13.30-16.00
18,30-20.30

saatlerinde, % 12 si 16.00-18.30

saatlerinde, % 14

saatlerinde ve % 12 si 20.30-24.00 saatlerinde yaymlan

u

dinlernektedir.

% 16 hk bir oran da fikir/cevap verrnemistir.

D Bir TV izleyicisi olarak a\rngzdaki program turlerinden hangisi sizin icin en
onemlidir :
\

Anketimize katilanlann

eglence,

% 8 i kultur-sanat,

% 7 si egitim-ogretirn, % 8 i rnuzik-

% 27 si haber, % IO u acik oturum, % 10 u belgesel, % 5 i spor, % IO u

dizi-film, % 2 si cocuk programlan, % 4 ti magazin programlan,

% 6 s1 mizah-

gulduru programlanni tercih etmektedir. % 3 de fikir/cevap yok secenegini
isaretlernislerdir.

D Bir radyo dinleyicisi olarak asagidaki program turlerinden hangisi sizin icin en
onemlidir :

Anketimize katilanlann % 5 i kultur-sanat, % 9 u egitim-ogretim, % 45 i muzikeglence,

% 16 si haber, % 6 st acik oturum, % 5 i spor, % 2 si cocuk programlan ve

% 6 si da canli haber-programlan

tercih etmektedir.

% 7 lik bir oranda fikir/cevap

vermemistir.
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D BRT kurumunu belirtilen ilkelerde basarili buluyor musunuz? :

Anketimize katilanlann % 9 u cok basanli buluyor, % 51 i basanli buluyor, % 21 i
basansiz buluyor, % 11 i eek basansiz buluyor ve % 7 side fikir/cevap vermernistir.

2.2 Yas Guruplanna Gore Capraz Degerlendirme

•

Yasiniz :

* BRT

TV kanallarindan en cok hangisini izliyorsunuz

Capra:

Tablo

Cocuk gurubuna bakngrrruz zaman tumunu BRT TV 1 'i izlernektedir. Diger
yas guruplannda yas arttikca BRT TV l yayinlan artarak tercih edilrnektedir.

BRT

TV 2 yayinlan sadece 12 - 35 yas grubunda izlenmektedir. Bu gruba hitap eden
prograrnlann BRT TY 2'de yer alrnasi bu kanalm tercih edilme nedenini
gosterebilir.,

BRT TY 1 'in tercih edilrne nedeni BRT TV 2'nin gunduz saatlerinde

BRT TV l yaymlanni vermesi olabilir.

•

Yasiniz :

*

Yerli TV kanallarindan

en cok hangisini izliyorsunuz: Capraz

Tabla

BRT TV 1 'in tum yas guruplannda tercih edildigi gorulmektedir. Bununla
birlikte Kanai T'nin gene kusaga hitap ettigi ve BRT TV 1 'den sonar en cok izlenen
kanal oldugu gozlenmektedir. Kibns TV'de cocuklar tarafindan tercih edilirken,
olgun kusak da onemli bir oranda Kibns TY'yi tercih etmektedir. Bunun nedeni de
cocuklara yonelik cizi filmier, ve buyuklere yonelik filmier gosterilebilir,

•

Yasintz:

* BRT TVyayznlarzndan

en cok hangi tur program/an tercih

edersiniz: Capraz Tabla
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Cocuk gurubunda

agirhkli olarak cocuk programlan ve dizi filmier tercih

.

edilmektedir. Gene kusakta rnuzik eglence, belgesel, egitim ogretim on plana
cikmaktadir. Olgun kusakta ise haber en fazla tercih edilen programlar olrnaktadir.
Bunun yanmda acik oturum, belgesel ve mizah gulduru izlenen programlar arasmda
gorulmektedir.

•

* BRT TV Yaytnlarini

Yasiniz:

en 90k hangi saatlerde izlersiniz: Capraz

Tabla

Cocuk gurubunda sabah ve aksam uzeri yaymlan cocuk programlanndan
dolayi tercih edilmektedir. Gene kusagm televizyon izleme saatleri tum gune
yayilmaktadir ama aksarn saatlerine dogru bir artis gostermektedir. Olgun kusak ise
artarak bir trendle haber kusag: ve gece yaymlannm yer ald1g1 saatlerde televizyon
izlemektedir.

•

Ya.~·1mz:. * BRT Radyo Yaymlarmdan en cok hangisini dinliyorsunuz.
Capraz Tablo

Him yas guruplannda Bayrak FM biiyuk oranda tercih edilmektedir. Bayrak
Radyosu ise yas trendi arttikca dinlenme orarurnn arttiguu gozlemlernekteyiz.

Bayrak

International'm gene ve orta kusakta daha fazla dinleniyor. Bunun nedeni yabanci
muziklere yer vermesi olabilir. Bayrak Klasik ise 90k az dinlenmektedir. Bunun
nedeni tek vericiden yayin yapmasi veya klasik muzik kulturunun i.ilkemizde pek
yaygmlasmamasi olabilir.

•

Yasiniz.

*

Yerli radyo kanallarindan en 90k hangisini dinliyorsunuz: ·

Capraz Tabla

Turn yas guruplannda Bayrak FM buyuk oranda tercih edilmektedir. Bayrak
Radyosu'nun ise yas trendi arttikca dinlenme orarunin artugim gozlernlernekteyiz.
Ucuncu sirada ise Kibns FM'in turn yas gruplannda ortalama agirhkh bir dinlenme
oranma sahip oldugunu gormekteyiz, Sim FM, Akdeniz FM, Dance FM, First FM,
Bayrak International sirasiyla gene ve orta kusak tarafmdan dinlenmektedir.
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•
•

Yasintz:

* BRTK Radyo yayznlarznda

en cok hangi tur program/an tercih

edersiniz: Capraz Tabla

Tum yas guruplannda yas arttikca dinlenme trendi azalan bir oranda muzik
eglence oncelikle tercih edilmektedir. Olgun kusakta haber ve acik oturum on plana
cikmaktadir. Spar turn kusaklar tarafindan tercih edilmektedir. Olgun yas grubunda
kultur sanat ve canh haber programlar da dikkat cekmektedir.

•

Yastntz:

* BRT Radyo yayznlarznz en cok hangi

saatlerde dinlersiniz:

Capraz Tabla

Gene ve olgun yas gurubunda I 0.00 - 13.30 saatleri tercih edilmektedir. Her
yas gurubunda dagilan ve dusiik oranlarda diger turn saatlerde de radyo
dinlemektedir.

•

Yastntz:

* Bir

TV izleyicisiolaruk ct,l'Cl(;1daki program turlerinden hangisi

sizin icin en onemlidir: Capraz Tabla

Artan bir yas grubu trendi ile haber programlan oncelikli tercih edilir. Olgun
yas gurubunun tercih turu acik oturumlardir. Dizi filmier tum yas gruplannda tercih
edilirken, kultur-sanat ve belgesel gene ve olgun kusak tarafrndan tercih
edilmektedir.

•

Yastntz:

* Bir Radyo

Dinleyicisi olarak asagidaki program turlerinden

hangisi sizin icin en onemlidir: Capraz Tabla

Turn yas guruplannda dagilan bir oranda muzik-eglence oncelikli tercih
edilen program turudur. Egitim Ogretim gene kusak tarafindan tercih edilirken, gene
ve olgun kusagin tercihi artan bir trendle haberlerdir. Kultur sanat, acik oturum ve
spor gene ve olgun kusak tarafindan tercih edilmektedir.
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•

Yastntz:

* BRT Kurumunu

belirtilen ilkelerde'basartlt buluyor musunuz:

Capraz Tabla

Tum yas guruplan BRT Kurumu'nu basanh bulurken gene ve orta kusak
basansiz buldugunu belirtmektedir.

2.3Cinsiyete Gore Capraz Degerlendirme

•

* BRT TV kanallartndan

Cinsiyetiniz:

en cok hangisini izliyorsunuz:

Capraz Tabla

Kadin ve erkekler ayrn oranda oncelikli olarak BRT TV I kanalim tercih
etmektedirler. BRT TV 2 kanah ise daha 90k erkekler tarafindan tercih edilmektedir.

•

*

Cinsiyetiniz

Yerli TV kanallartndan en cok hangisini izliyorsunuz

Capraz Tahlo

Kadinlar ve erkeklerin cogunlugunun

BRT TV I kanalmi tercih ettikleri

gorulrnektedir. Daha soma sirasiyla Kanai T, Kibns TV, Akdeniz TV, Gene TV ve
BRT TV 2 gelmektedir.

•

Cinsiyetiniz *BRT TVyay1nlarzndan en cok hangisini izliyorsunuz:
Capraz Tabla

Kadin ve erkekler en fazla haberler ve acik oturumlan tercih etmektedir.
Erkekler belgesel, mizah gulduru programlanm ve sporu daha fazla tercih ederken,
kadinlann ise dizi-film, rnuzik eglence, magazin programlan ve egitim ogretimi
tercih ettikleri gorulmektedir. Kultur sanat ise her iki cins arasmda esit olarak tercih
edilmektedir.

•

Cinsiyetiniz

* BRT TVyayznlarznz

en cok hangi saatlerde izlersiniz:

Capraz Tabla
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•
Kadm ver erkeklerin turnu BR T TV yaymlanm aksam saatlerinde izlemeyi
tercih ettikleri gorulrnektedir. Bunun nedeni haberlerin oncelikli tercih sebebi olusu
ve haberlerin yaym saatinin de aksarn saatlerinde olmasi sayilabilir.

Sabah saatlerini

ise ozellikle hammlar daha fazla tercih etmektedirler. Bu ise sabahleyin hammlara

yonelik program yapilmasmdan dolayi olabilir.

•

* BRT

Cinsiyetiniz:

Radyo yayznlarzndan en cok hangisini dinliyorsunuz.

Capraz Tabla

Kadm ve erkeklerin

cogu

Bayrak FM yaymlanm dinlemeyi tercih

etmektedirler. yine hem kadmlar hem de erkekler tarafmdan ikinci tercih edilen
rad yo Bayrak Radyosu sonra Bayrak International ve Bayrak Klasik 'tir.

•

Cinsiyctiniz. Yerli Radyo kanallarindan en cok hangisini dinliyorsunuz,
Capra: Tahlo

Yerli radyo kanallan arasinda hem kadmlann

hem de erkeklerin oncelikli

tercihi Bayrak FM'dir. lkinci sirada Bayrak Radyosu gelirken,

ucuncu tercih edilcn

radyo Kibns FM'dir. Azalan bir trendle Akdeniz FM, Sim FM ve First FM kadinlar
tarafindan tercih edilirken, erkekler tarafmdan ise Dans FM, Sim FM'in tercih

edildigi gorulmektedir.

•

Cinsiyetiniz:

* BRT

Radyo yayinlartndan en cok hangi tur program/an

tercih edersiniz Capraz Tabla

Kadm ve erkekler tarafmdan en cok tercih edilen program turunun rnuzik
eglence oldugu gorulmektedir, Erkekler azalan bir trendle Haberler, acik oturum ve
sporu tercih ederken kadmlar da haberler, egitim ogretim programlan, acik oturum
ve kultur sanat programlanm tercih etmektedirler.

•

Cinsiyetiniz: *BRT Radyo Yaytnlarini en cok hangi saatlerde dinlersiniz:

Capraz Tabla
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•
13 .30 rad yo haberlerinin

okundugu saat hem kadmlar hem de erkekler

tarafindan en fazla radyo dinlenilen saat oldugu gorulmektedir.Kadmlar
aksam saatlerinde

sabah ve

radyo dinlemeyi tercih ederken, erkekler butun gune yayilmis bir

sekilde radyo dinlemektedirler.

•

* Bir

Cinsiyetiniz:

TV izleyicisi olarak asagidaki program turlerinden

hangisi sizin icin en onemlidir: Capraz Tabla

Haberler hem kadmlar, hem de erkekler tarafmdan oncelikli olarak tercih
edilmektedir.
programlan

Azalan bir trendle A91k Oturum, Belgesel, spor, mizah gulduru
erkekler

tarafmdan

tercih edilirken, dizi-film, muzik eglence, kultur-

sanat, egitim ogretim acik oturum ve belgesellerin

de kadinlar tarafmdan

tercih

edildigi gorulmektedir.

•

* Bir radyo

Cinsiyetiniz:

dinlcyicisi olarak O}a[;zdakiprogram

turlerinden hangisi sizin icin en oncmlidir. Capra: Tablo

Radyoda kadin ve erkekler tarafindan oncelikli olarak muzik programlannm
tercih edildigini goruyoruz, Ikinci tercih edilen program turu ise haberlerdir.

Spor ve

acik oturum erkekler tarafindan tercih edilirken, egitim ogretim ve canh haber
programlar

•

ve kultur sanat da kadmlar tarafindan tercih edilmektedir.

Cinsiyetiniz:

* BRT Kurumunu

belirtilen ilkelerde basarili buluyor

musunuz: Capraz Tabla

Erkek ve kadmlann

buyuk bir oram (% 50) BRT Kurumunu basanli

bulmaktadir. Erkek ve kadmlann

% 20 si basansiz bulurken, kadmlann

90k basanli

buldugu (% 10) erkeklerin ise 90k basansiz buldugu gorulmektedir.
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2.4 Mesleklere

•

•

Gore Capraz Degerlendirme

Mesleginiz:

* BRT

TV Kanallarzndan en cok hangisini izliyorsunuz:

Capraz Tabla

Tum mesleklerde
gorulmektedir,

•

oncelikli tercih edilen kanalm

BR T TV 1 oldugu

BR T TV 2 kanahru ise en cok ogrenciler tercih etmektedirler.

Mesleginiz:

*

Yerli TV kanallarzndan en cok hangisini izliyorsunuz.

Capraz Tabla

Tum meslek guruplannda
BRT TV 1 oldugunu goruyoruz.

oncelikli olarak tercih edilen televizyon
lsveren-kendi

hesabma cahsanlann

kanal111111

azalan bir

trendle BRT TV 1, Kibns TV, Gene TV, Kanai T ve Akdeniz TV'yi izlediklerini
goruyoruz.

Ocretli cahsanlar

ediyorlar. Ogrencilerin

ise BRT TV 1, Kanai T ve Kibns TV'yi daha cok tercih

tercih siralarnasi ise soyle gorulmekte:

-BRT TV 2. Emekli gurubunun

BRT TV I, Kanai T;

buyuk bir kisrm BRT TV 1 'i tercih ederkcn ikinci

olarak da Kanai T izlenmektedir.
ve Akdeniz TV'yi izlediklerini

lssiz gurubunun
goruyoruz.

ise Kibns TV, Kanai T, BRT TV I

Ev Ha111mlann111 tercihi ise BRT TV I ve

Kanai T' den yana.

•

Mesleginiz:

* BRTK

Tv yayinlanndan en cok hangi tur program/an

tercih edersiniz: Capraz Tabla

Tum meslek guruplannda
ve Ac;1k Oturumlardir.Isveren

oncelikli tercih edilen program turu haberler

ve kendi hesabma calisanlann

tercihi soyle siralaniyor:

Haber, Muzik eglence, A<;:1k Oturum, Belgesel, spor ve magazin programlan.
calisanlar Haber,
Ogrenciler
Emeklilerin

A<;:1k Oturum ve kultur sanat programlanni

ise haberler disinda kalan butun programlan
tercihi ise haberler ve belgesellerden

muzik eglence turu programlardan

Ucretli

tercih ediyorlar.

degisen oranlarda izliyorlar.

yana. Issiz kesimin tercihi ise

yana. Ev hammlan

oncelikli olarak haberleri

tercih ederken ikinci oncelikli olarak ise dizi ve filmleri izlemeyi tercih ediyorlar.
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•

* BRT TV

Mesleginiz:

yayznlarznz en cok harig] saatlerde izlersiniz:

Capraz Tabla

Turn meslek guruplannm TV izleme saatleri aksam 19.30 - 24.00

arasindadir. Oncelikli olarak tercih edilen programm haberler oldugu ve haberlerin
yaym saatinin 19 .30 oldugu dusunuldugunde bu saatin en fazla neden tercih
edildigini anhyoruz. Ev harurnlanrun ikinci tercihi sabah saatleri oluyor. Bunun
nedeni de sabah hamrnlara yonelik programlann yayinlanmasi olabilir.

•

* BRT TV yaytnlarindan

Mesleginiz.

en cok hangisini dinliyorsunuz ·

Capraz Tabla

Emekliler dismdaki

turn meslek guruplannda birinci tercih edilen kanal

Bayrak Flvldir. Ikinci sirada ise Bayrak Radyosu gelmektedir. Emeklilerin tercihi
ise Bayrak Radyosundan

yanadir. Ogrencilerinise

Bayrak International':

ettigini goruyoruz. Bumm nedcni de Bayrak International'da

tercih

ingilizce rnuzik yay1111

yapiliyor olusu olabilir.

•

Mcslcginiz.

* ycrli

radyo kanallarmdan en cok hangisini dinliyorsunu:

Capraz Tahlo

Turn meslek guruplannm tercih ettigi radyo kanalmm Bayrak FM oldugunu
goruyoruz. Bayrak Radyosunun issiz kesim d1~111da tum meslekler gurubundakiler
tarafmdan, Kibns FM'in de tim meslek guruplan tarafmdan dinlendigini goruyoruz.
Isveren - kendi hesabma calisanlann Bayrak FM'den sonraki tercihleri sirasiyla

Kibns FM ve Bayrak Radyosu. Ucretli cahsanlar ise Bayrak FM'den sonra ayru
oranda Bayrak Radyosu ve Kibns FM'i tercih ederken, bir baska tercih ettikleri
radyo kanah ise Sim FM. Ogrencilerin ise Bayrak FM'den sonraki tercihleri
Akdeniz FM'den yana. Bayrak Radyosu'nu en fazla emekli kesim ve ev hammlan
tercih ediyor. Emekli kesimin tercihleri sirasiyla bayrak Radyosu, Bayrak FM, Kibns
FM ve Sim FM seklinde,
oldugunu goruyoruz.

Emeklilerin ikinci tercihinin ise Bayrak FM'den yana

lsciler ise Bayrak FM, First FM ve Akdeniz FM'i aym oranda

tercih ediyorlar.
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•

* BRT radyo yayinlanndan

Mesleginiz:

•

en cok hangi tur program/an

tercih edersiniz: Capraz Tabla

Tum meslek guruplan tarafmdan muzik eglence programlan,
oturumlann

tercih edildiklerini

goruyoruz. Isveren ve kendi hesabma cahsan kesim

en fazla muzik eglence programlanm

tercih ederken, ikinci sirada Haber ve canh

haber programlan

tercih ediyor. A91k oturum ve spor programlan

diger programlar.

Ocretli calisanlann

oncelikli tercihi muzik eglence programlan,
izliyor. Ogrencilerin

turu spar programlan.
goruyoruz.

izliyor. Iscilerin

ama bunu acik oturum ve canh haber

ise muzik eglenceden sonra tercih ettikleri program

Emeklilerin

oncelikli tercihinin ise haberlerden

yana oldugunu

Issiz kesim de rnuzik eglencenin yarn sira haber, 91k oturum ve sporu

tercih ediyor. Ev harnmlannm

tercihi de muzikten sonra haber. Bunun yarn sira

ki.ilti.ir sanat ve egitim ogretim programlan

•

da tercih edilen

oncelikli tercihi muzik eglence programlan

ama bunu haberler, acik oturumlar ve canli haber programlan

programlar

haber ve acik

da tcrcih ediliyor.

* !JRT Radyo yay111lctr1111 en cok hangi

Mesleginiz:

saatlerdc dinlersiniz.

Capraz Tablo

BR T rad yo yayinlannm
tarafindan dinlendigini

gi.ine yayilan saatlerde ti.im meslek guruplan

goruyoruz.

Isveren ve kendi hesabina calisanlar en 90k

sabah06.30 - 16.00 ve 20.30 - 24.00 saatleri arasmda radyo dinliyorlar.
ogle ve aksam saatlerinde

artmak uzere tum gun radyo dinliyorlar.

Isciler ise

Ocretli

calisanlann radyo dinleme saatleri sabah ve aksam saatlerinde artarak tum gi.ine
dagihyor. Ogrenciler ise 16.00'dan sonra artan bir trendle radyo dinliyorlar.

Issizlerin

radyo dinleme saatleri ise en fazla 16.00 - 18.30 arasi olmak uzere 10.00- 18.00
arasinda ve 20.30'dan

sonra. Emeklilerin

radyo dinleme saatleri ise en fazla 10.00-

13.30 olmak uzere tum sabah saatlerine dag1hyor. Ev harnrnlanmn
saatleri en fazla olmak uzere tum gun radyo dinlediklerini

•

Mesleginiz:

* Bir

ise 10.00- 13.30

goruyoruz.

TV izleyicisi olarak asagtdaki program turlerinden

hangisi sizin icin en onemlidir: Capraz Tabla
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Issizler dismda kalan tum meslek guruplannm

•

haberleri tercih ettiklerini

goruyoruz .. lsveren ve kendi hesabma cahsanlar haberlerden

sonra mi.izik eglence,

Ac;:1k oturum ve dizi-filmleri tercih ediyorlar. Ocretli calisanlann haberlerden
tercihi acik oturumlar ve belgesel programlar.
kalan tum program ti.irlerini de izlediklerini

goruyoruz.

Acik oturum ve kultur sanat programlanndan

•

ise haberlerden

sonraki

ucuncu tercih gurubu ise Acik

Ardmdan acik oturum, spor ve dizi-filmler geliyor. Ev

sonra dizi-filmleri

* Bir

Mesleginiz:

haberlerden

lssizlerin en cok tercih ettiklerin program turunun muzik

eglence oldugunu goruyoruz.
harumlan

Iscilerin tercihi ise Haber,

Emeklilerin

tercihleri belgesel ve kultur sanat programlan,
oturumlar ve dizi-filmler,

disinda

yana. Ogrencilerin oncelikli tercihi ise

ve dizi-filmler.

muzik - eglence programlan

Aynca magazin programlan

sonraki

tercih ediyorlar.

radyo din!eyicisi olarak asagidaki program turlerinden

hangisi sizin icin onemlidir. Capra: Tablo

Turn mcslck gruplannm

rnuzik eglence programlan

ettiklerini goruyoruz, lssizler ve cgrencilerin
yana tercih belirttiklerini

calisanlann

oncelikli tercihi muzik eglence programlan

programlan

goruyoruz.

ogrencilerin

ise

lsveren ve kendi hesabina

birinci tercihi muzik eglenceden

Mi.izik eglence programlan

tercih

d1~111da kalan meslek guruplanrun

haberlerden

Ucretli calisanlann

ve acik oturumlar:

bunu haberler takip ediyor.

yana. Bunu haberler izliyor.

de birinci tercihi bunu egitim ogretim

ve spor izliyor. Emekliler mi.izik eglence ve haberleri ayru oranda tercih

ederken bunu acik oturumlar ve canli haber programlar
oncelikli tercihi mi.izik eglence programlan

izliyor. Issiz kesimin

bunu acik oturum, canli haber

programlan

ve ki.ilti.ir sanat programlan

izliyor. Ev hammlanrun

ise mi.izik

eglenceden

sonra tercih ettikleri program turu haberler ve egitim ogretim

programlan.

•

Mesleginiz:

* BRT Kurumunu

belirtilen ilkelerde basarili buluyor

musunuz: Capraz Tabla

BRT Kurumu % 50 oranmda basanli bulunurken,
bulunuyor.BRT

Kurumunu

% 21 oramnda da basansiz

en basanli bulan kesim ev harnmlan.

Bunu isciler,
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ogreuciler, ucretli calisanlar, emekliler, issizler ve isvereri-kendi hesabma calisanlar
izliyor. BRT Kurumunu basansiz bulanlar ise soyle siralaruyor: Isveren - kendi
hesabma calisanlar, ucretli cahsanlar, emekliler, ogrenciler, issizler, ev harnrnlan ve
isciler. BRT Kurumu'nu 90k basanli bulan meslek gurubu ise cgrenciler. Bunu
emekliler ve issizler takip ediyor. BRT Kurumu'nu 90k basansiz bulan meslek
gurubu ise ucretli calisanlar.

2.5 Yerlesirn Yerine Gore Capraz Degerlendirrne

•

Yerlesim Yeriniz.

*

BRT TV kanallartndan en cok hangisini izliyorsunuz·

Capraz Tabla

Butun bolgelerde en 90k BRT TV 1 kanali izleniyor. Girne bolgesi en fazla
BRT TVJ kanahrn tercih ederken, Guzelyurt bolgesi de en fazla BRT TV 2 kanahru
tercih ediyor.

•

Yerlesim Yeriniz:

*

Yerli TV kanallarindan en cok hangisini izliyorsunuz

Capraz Tabla

Yerli TV kanallan arasinda datum bolgelerde tercih edilen kanal BRT TV 1.
Lefkosa bolgesinde sirasiyla Kibns TV ve Kana! T tercih ediliyor. Girne, Guzelyurt,
Gazimagusa ve Yeni Iskele (Karpaz) bolgesinin ikinci tercihi Kanai T. Guzelyurt
bolgesinin ucuncu tercih ettigi kanal ise BR T TV 2.

•

Yerlesim Yeriniz:

* BRTK

TV yayznlarzndan en cok hangi tur programlarz

tercih edersiniz: Capraz Tabla

Tum bolgelerde haberlerin ilk uc tercih icinde bulundugunu goruyoruz. Buna
gore Lefkosa'da haber, A91k oturum, Belgesel, Girne bolgesinde haber, acikoturum,
mizah gulduru, Gazi Magusa'da haber, magazin, mizah gulduru, Guzelyurt
bolgesinde A91k oturum, haber, belgesel, egitim ogretim, yeni iskele (Karpaz)
bolgesinde ise mizah, haber ve dizi film sirasiyla tercih edilen programlar
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•
olrnaktadir. Kultur sanat programlan en 90k Yeni iskele (Karpaz) bolgesinde, Egitirn
ogretim programlan en 90k Guzelyurt bolgesinde, rnuzik eglence programlan en 90k
Lefkosa Bolgesinde, haberler ve acik oturumlar en 90k Girne bolgesinde,
belgeseller Guzelyurt bolgesinde, spor Gazi Magusa bolgesinde, mizah- gulduru
programlan, dizi ve filmier Yeni iskele (Karpaz) bolgesinde, cocuk programlan
Guzelyurt bolgesinde, magazin programlan Gazi Magusa bolgesinde tercih
edilmektedir.

•

Yerlesim Yeriniz:

* BRT

TV yaytnlartni en cok hangi saatlerde

izlersiniz Capraz Tabla

Tum bolgelerde 19.30- 21.00 saatleri arasi televizyon izlemek icin en 90k
tercih edilen saatlerdir. Bunu sirasiyla 2 I .00 - 24.00 ve 17.00 - 19.30 saatleri
izlemektedir. Sabah saatlerinde de tum bolgelerde televizyon izlendigi dikkat
cekrnektedir,

•

Ycrlesim Yeriniz:

* BRT

radyo yaytnlartndan en cok hangisini

dinliyorsunuz: Capra: Tablo

Tum bolgelerde en 90k tercih edilen BRT radyo kanali Bayrak FM. Bunu
Bayrak Radyosu takip ediyor. Bayrak FM en 90k Guzelyurt bolgesinde dinlenirken
en az Yeni Iskele (Karpaz) bolgesinde dinleniyor. Bayrak Radyosu en 90k Yeni
Iskele (Karpaz) bolgesinde dinlenirken en az Guzelyurt bolgesinde dinleniyor.
Bayrak International en cok Lefkosa Bolgesinde dinlenirken en az Guzelyurt
Bolgesinde dinleniyor. Bayrak Klasik ise sadece Lefkosa ve Girne bolgesinde
dinleniyor.

•

Yerlesim Yeriniz:

* Yerli radyo

kanallarindan en cok hangisini

dinliyorsunuz: Capraz Tabla

Lefkosa bolgesinde en fazla dinlenen radyo kanali Bayrak FM. Bunu azalan
bir trendle Kibns FM; Bayrak Radyosu ve Sim FM takip ediyor. Girne bolgesinde
en fazla dinlenen radyo kanah Bayrak Radyosu. Bunu Bayrak FM, Kibns FM takip
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•

ediyor. Gazi Magusa bolgesinde Bayrak FM ilk tercih edilen radyo kanah olurken
bunu Bayrak Radyosu ve Dans FM takip ediyor. Guzelyurt bolgesinde tercih edilen
radyo kanali ise Bayrak FM. Yeni iskele (Karpaz) bolgesi Bayrak Radyosu ve
Bayrak FM'i aym oranda tercih ediyor. Bunu Kibns FM ve Dans FM takip ediyor.
Dans FM'in Gazi Magusa'dan yaym yapmasi Gazi Magusa ve Yeni iskele (Karpaz)
bolgesinde tercihler arasmda yer almasiru saghyor.

•

Yerlesim Yeriniz:

* BRT radyo yaytnlartndan

en cok hangi tur

program/an tercih edersiniz: Capraz Tabla

Radyo yaymlan arasmda rnuzik - eglence programlan Guzelyurt disinda
turn bolgelerde en fazla tercih edilen prograrnlar arasmda yer aliyor. Kultur sanat
programlan en fazla Guzelyurt ve Lefkosa bolgesinde tercih edilirken, egitim
ogretim programlan Guzelyurt bolgesinde tercih ediliyor. Muzik eglence programlan
ise en fazla Gazi Magusa bolgesinde tercih ediliyor. Haberler de buiun bolgclerde
dinlenirken en fazla Girne bolgesinde tercih ediliyor. C::1k oturumlar spor vc cocuk
programlanrnn tercih edildig] bolge ise Guzelyurt bolgesi, canh haber programlan
ise Lefkosa bolgesinde en fazla tercih ediliyor.

•

Yerlesim Yeriniz:

* BRT radyo yayinlarini

en cok hangi saatlerde

dinlersiniz: Capraz Tabla

Gunun turn saatlerinde radyo yaymlannm dinlendigini

goruyoruz. Buna gore

Lefkosa, Girne, Gazi Magusa ve Yeni Iskele (Karpaz) bolgesi en cok 10.00- 13.30,
Guzelyurt bolgesi 20.30 - 24.00 saatleri arasmda radyo dinlemeyi tercih etmektedir.

•

Yerlesim Yeriniz:

* Bir

TV izleyicisi olarak asagtdaki program

turlerinden hangisi sizin icin onemlidir.

Yeni iskele (Karpaz) dismdaki tum bolgelerde haberler en cok tercih edilen
program turleri arasmda yer almaktadir, Yeni iskele (Karpaz) bolgesinde ise dizifilm ve mizah-gulduru tilril programlar tercih edilmektedir. Kultur sanat programlan
en fazla Girne Bolgesinde tercih edilirken, egitim-ogretim programlan en fazla Gazi
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Magusa bolgesinde tercih edilmektedir.
programlan,
bolgesinde,

cocuk programlan
acik oturumlar

•

Guzelyurt bolgesinde,

Lefkosa bolgesinde,

filmler, magazin programlan
(Karpaz) bolgesinde

Muzik eglence programlan,

Haberler Gazi Magusa

belgeseller

ve mizah gulduru programlan

tercih edilen programlar

Yerlesim Yeriniz:

* Bir

spor

Gime bolgesinde,

dizi-

ise en 90k Y eni iskele

arasinda bulunrnaktadrr.

radyo dinleyicisi olarak asagidaki program

turlerinden hangisi sizin icin en onemlidir: Capraz Tabla

Turn bolgelerde

en 90k tercih edilen radyo program: haberdir.

programlan

en 90k Gime Bolgesinde,

programlan

ve acik oturumlar Gi.izelyurt bolgesinde,

canh haber programlan

•

Egitim ogretim programlan,

Kultur sanat

spor , cocuk

Haberler Gime bolgesinde,

ise Lefkosa bolgesinde tercih edildigini goruyoruz,

Yerlcsim Yeriniz:

* DRT Kurumunu

bcl irtilcn ilkclerde basartli buluyor

musunuz: Capra: Tabl o

Turn bolgelerde

BRT Kurumu % 50 oranmda basanli bulunurken

orarunda basansrz bulunuyor.

BRT Kurumu'nu

% 21

90k basanh bulan bolge Guzelyurt

Bolgesi, basanli bulan bolge Guzelyurt bolgesi, basansiz bulan bolge Lefkosa
Bolgesi, 90k basansiz bulan bolge ise yine Lefkosa bolgesi oldugunu goruyoruz,

2.6 Egitim Durumuna

•

Gore Capraz Degerlendirrne

Egitim Durumunuz: BRT TV kanalfarzndan en cok hangisini izliyorsunuz.
Capraz Tabla

BRT TV 1 kanahru turn egitim gurubundakiler

izlerken, BRT TV 2 kanahrn

ise ortaokul ve uzeri egitirn almis kisiler izliyor. BRT TV 1 ye TV 2 kanahru en
fazla ortaokul lise mezunlan

•

tercih ediyor.

Egitim Durumunuz: Yerli TV kanalfarzndan en cok hangisini izliyorsunuz:
Capraz Tabla
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•
Tum egitim guruplannm ilk tercihi BRT TV I. okula gitrnemis olan gurup
ikinci olarak Kibns TV ve Kana! T'yi tercih ediyor. Ilkokul mezunlanmn ikinci
tercihi ise Kana! T ve sirasiyla Kibns ve Akdeniz TV. Ortaokul ve lise mezunlanmn
ikinci tercihi Kana! T olurken ondan sonra Kibns TV geliyor. Universite mezunlan
BRT TV'den sonra sirasiyla Kanai T ve Kibns TV'yi tercih ederken, yi.iksek lisans
yaprms olanlar ise BRT TV 1 ile Kanai T'yi ayrn oranda izliyorlar.

•

Egitim Durumunuz:
lercih ediyorsunuz

* BRTK

TV yayznlarzndan en cok hangi program/an

Caprak Tabla

Him egitirn gurubundakilerin ilk tercih ettikleri program Haberler. Ikinci
Strada ise belgeseller geliyor. Kultur sanat programlanm, belgesel ve egitim ogretirn
programlanm en fazla universite mezunlan tercih ederken, muzik eglence
programlanm ve acikoturumlan

ortaokul ve lise mezunlara daha cok tercih ediyor.

Dizi ve filmier ise en 90k okula gitrnemis olanlar tarafindan tercih ediliyor. Cocuk
programlan, magazin prograrnlan ve mizah ve gulduru prograrnlanru ise Ilkokul
rnezunlannin daha fazla tercih ettigini goruyoruz.

•

Egitim Durumunuz:

* BRT TV yaytnlanni

en cok hangi saatlerde

izlersiniz: Capraz Tabla

BR T TV yaymlannm daha fazla aksam saatlerinde izlendigini goruyoruz.
Okula gitmeyenlerin televizyon izlemek icin en 90k tercih ettikleri saat 09.00 - 11.00
arasi. Ilkokul, ortaokul ve lise mezunlan ise en fazla 19.30 - 21.00 saatleri arasiru
tercih ediyorlar. Universite ve yuksek lisansh izleyicilerin tercihi de 19.30 - 21.00
saatleri arasmda. Dikkat edildigi gibi TV haber saati olan 19.30 en fazla tercih edilen
TV izlenrne saati.

•

Egitim Durumunuz:

* BRT radyo yaytnlarindan

en cok hangisini

dinliyorsunuz: Capraz Tabla

Bayrak FM egitim gruplan icinde en cok dinlenen radyo olurken. Bayrak
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•

Radyosu ikinci sirada yer aliyor. Okula gitmeyenlerin ilk tercihi Bayrak Radyosu.
Diger egitim gruplannda ise ilk tercih Bayrak FM .. Bayrak FM'i en eek tercih eden
egitirn gurubu ortaokul ve lise mezunlan. Bayrak International da ortaokul ve lise
mezunlan tarafmdan daha eek tercih ediliyor. Bayrak Klasik ise sadece universite
mezunlan tarafmdan tercih ediliyor.
•

Egitim Durumunuz:

*

Yerli radyo kanallarindan en cok hangisini

dinliyorsunuz: Capraz Tabla

Tum egitim guruplannda % 37 ile en cok dinlenen radyo Bayrak FM .. Okula
gitmeyenlerin ilk tercih ettigi radyo Bayrak Radyosu. Diger egitirn guruplannm ilk
tercih ettigi radyo ise Bayrak FM. Radyolar arasinda ikinci sirada Kibns FM geliyor.
Bayrak International': i.iniversite mezunlan en cok tercih ederken, Bayrak FM'i ise
ortaokul ve lise mezunlan daha fazla tercih ediyor. Kibns FM de i.iniversite
mezunlan tarafmdan tercih ediliyor. First FM, Dans FM vc Akdeniz FM de oriaokul
lise mezunlan tarafmdan tercih edilirken, Sim FM'i en cok universite mezunlan
tercih ediyor.

•

Eftitim Durumunuz:

* BRTK

Radyo yaytnlarindan en cok hang! tur

programlari tercih edersiniz: Capraz Tabla

Tum egitirn guruplannm ilk tercihi muzik eglence programlan olurken ikinci
sirada haberler yer aliyor. Ilkokula gitmeyenlerin ilk tercihi muzik eglence ve haberle
ikinci tercihi ise spor ve canli haber programlar. ilkokul mezunlannm ilk tercihi ise
muzik eglence programlan. Ortaokul lise mezunlan ve i.iniversite mezunlan oncelikli
olarak muzik eglenceyi tercih ederken, ikinci sirada haberler geliyor. Yuksek lisans
yapanlann ilk tercihi muzik eglence ardmdan sirasiyla Haber, acik oturum ve egitim
ogretim programlan tercih ediliyor.

•

Egitim Durumunuz:

* BRT Radyo yaytnlarini

en cok hangi saatlerde

dinliyorsunuz: Capraz Tabla

BRT radyo yaymlan en fazla 10.00 - 13.00 saatleri arasmda dinleniyor.
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•

Okula gitmeyenler en fazla 16.00 - 18.30 saatleri arasmda radyo dinlemeyi
ederken,

ilkokul ve ortaokul lise mezunlan 10.00-

tercih ettiklerini

goruyoruz.

Oniversite

tercih

13.30 saatleri arasirn daha fazla

mezunlanrun radyo dinlemek icin en fazla

tercih ettikleri saat 18.30 - 20.30 olurken yuksek lisans yapanlann tercih ettikleri
saat ise 10.00 - 13 .30.

•

Egitim Durumunuz:

* Bir

TV izleyicisi olarak asagidaki program

turlerinden hangisi sizin icin en onemlidir: Capraz Tabla

Haberler en eek tercih edilen programlar arasmda bulunuyor. Okula
gitmeyenler haberlerin ardindan dizi film ve belgesel tercih ediliyor. ilkokul
mezunlannm ise haberlerin ardindan mizah gulduru turu programlan tercih
ettiklerini goruyoruz. Ortaokul lise mezunlanrun haberlerden sonra tercih ettikleri
program turu muzik eglence, bunu magazin programlan izliyor. Oniversite ve yuksek
lisanshlarin haberlerden sonraki tercihleri ise acik oturum ve belgeseller.

•

Egitim Durumunuz:

* Bir radyo

dinleyicisi olarak a.~·agLClaki program

turlerindcn hangisi sizin icin en onemlidir. Capraz Tablo

\

Radyo kanallannda en cok tercih edilen program turu rnuzik egience. Ikinci
sirada ise haberler geliyor.

•

Egitim Durumunuz:

* BRT Kurumunu

belirtilen ilkelerde basaril I buluyor

musunuz: Capraz Tabla

Tum egitirn guruplan % 50 oranmda BRT Kurumunu basanh bulurken
basansiz bulanlann oraru % 21. ilkokul mezunlan BR T kurumunu cok basanli
bulurken, ilkokul, ortaokul lise mezunlan basanli buluyor. Basansiz ve cok basansiz
bulan gurup ise ilniversite mezunlan.
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2.7 BRT TV Kanallanna

•

Gore Capraz Degerlendirme

•

BRT TV Kanallarz: BRTK TV yayznlarzndan en 90k hangi tur programlarz
tercih edersiniz: Capraz Tabla

BRT TV 1 'i izleyenler arasinda en eek tercih edilen program turu haberler.
Bunu azalan bir trendle acik oturumlar, belgeseller,

mizah-gulduru

programlan,

milzik eglence, dizi-film, kultur sanat, egitim ogretim. spor ve cocuk programlannm

izledigini goruyoruz. BRT TV 2'de ise en eek dizi-film, belgesel ve muzik eglence
tercih ediliyor. Bunu acik oturum, mizah eglence ve egitim ogretim izliyor.

2.8 Yerli TV Kanallanna

Gore Capraz Degerlendirme

• · Yerli TV Kanallari:
,

* BRT TV izleyicisi

olarak a.~·ag1daki program

turlerinden hangisi sizin icin en oncmlidir: Capraz Tablo

BRT TV 1 'i izleyenler arasmda en eek tercih edilen program ti..iri..ini..in haberler
oldugunu goruyoruz.

bunu acik oturumlar izliyor. BRT TV 2'yi izleyenler arasmda

en cok tercih edilen program turunun ise mi..izik eglence oldugu goruluyor.

Bunu

L

egitim ogretim, belgesel ve spor izliyor. Kibns TV'yi izleyenlerin

en cok tercih

ettikleri program ti..iri..i ise haberler ve ardindan acik oturumlar.Kana!T'yi

izleyenlerin

en cok tercih ettikleri program ti..iri..i haberler. Bunu azalan bir trendle dizi-filmler,
belgeseller ve acik oturumlar izliyor. Gene TV'yi izleyenlerin
belgeseller.

ilk tercihi ise

Bunun nedeni Gene TV'nin gunduz saatlerde Discovery Kanai

yaymlamasi oldugunu dusunuyorum,
program turu belgeseller

Akdeniz TV'yi izleyenlerin

'1

tercih ettikleri

ve kultur sanat. Akdeniz TV'nin yayinlanm

aktardigi Kanai

e'nin bir kultur kanali olmasmm bir nedeni olabilir.

•

Yerli TV Kanallari:

* BRT Kurumunu

belirtilen ilkelerde basarili buluyor

musunuz: Capraz Tabla

BRT TV 1 'i izleyenler BRT Kurumunu Basanli buluyorlar.

BRT TV 2'yi
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•

izleyenler 90k basanli buluyorlar. Kibns TV'yi izleyenlerin % 39.3 'u BRT
Kurumunu basanh bulurken, % 28,6's1 90k basansiz buluyor. % 25'i ise basansiz
buluyor. Kanai T'yi izleyenlerin % 46,9'u BRT Kurumunu basanl: bulurken, %
18,4'il basansiz, % 18,4'il ise 90k basansiz buluyor. Gene TV'yi izleyenlerin % 57,i'
BRT Kurumunu basanh bulurken, % 14,3 'u basansiz buluyor. Akdeniz TV'yi
izleyenlerin % 77,S'i BRT Kurumunu basanh buluyor.

2. 9 BRTK TV Yayinlarmda

En <;:ok Tercih Edi I en Programlara Gore Capraz

Degerlendirrne

•

BRTK TV Yayznlarznda En Cok Tercih Edilen Programlar:

* BRT TV

yaytnlarini en cok hangi saatlerde izlersiniz, Capraz Degerlendirme

BRT TV yaymlarinda

kultur sanat programlarim

tercih cdenlcr en 90k 17.00-

19.30 saatleri arasinda televizyon izliyorlar. Bumm nedeni kultur sanat
programlannm o kusakta yayinlanryor

olmasi olabilir.

Egitirn Ogretim programlanm tercih edenlerin en 90k televizyon

izledikleri

saat 19.30-21.00 kusagi.

\

Muzik-eglence

programlanm tercih edenler butun gune yayilan bir sekilde

en

fazla sabah saatlerinde televizyon izliyorlar.
Haberleri tercih edenlerin televizyon izledikleri saat 19.30-21.00. bu da
haberlerin bu saatte yaymlanmasi
A91k oturumlan tercih edenler ise 21.00 - 24.00 saatleri arasmda televizyon
izliyorlar.
Belgesel tercih edenlerin en 90k televizyon izleme saatleri ise 19.30 - 21.00.
Sporn tercih edenlerin ise en 90k televizyon izledikleri saat 17.00-19.30.
Bunun azalan bir trendle gecenin geri kalan bclumune dagildrgiru goruyoruz.
Dizi ve filmleri tercih edenlerin ise televizyon izlemek icin tercih ettikleri saat
sabah 09. 00-11. 00 ve aksam 19.30-24. 00 arasmda.
Cocuk programlanrn tercih edenler ise en 90k 17.00-19.30 arasinda
televizyon izlemeyi tercih ediyorlar.
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Magazin programlanm

tercih edenlerin televizyoii izleme saatleri ise l 9c;:30-

2 l.OO ve azalan bir trendle gecenin geriye kalam.
Mizah gulduru programlanm
teievizyon

tercih edenler ise en fazia 21.00-24.00

izliyorlar. Torba programmm

bu saatlerde yaymlanmasi

arasinda

bunun nedeni

olabilir.

•

BRTK TV Yayinlarinda En Cok Tercih Edi/en Programlar:

* Bir

TV

izleyicisi olarak asagtdaki program turlerinden hangisi sizin icin en
onemlidir: Capraz Tabla

BR T Kurumu TV yaymlannda

en cok kultur sanat programlanm

tercih

edenlerin, bir TV izleyicisi olarak tercih ettikleri ilk program yine kultur sanat
programlaridir.

Bunu haberler izlemektedir.

Egitim ogretim programlariru

tercih edenlerin, bir TY izleyicisi olarak tercih

ettikleri ilk program turu egitim ogreiirn olurken bunu haberler ve killtur sanat
programlan

izlernektedir.

Muzik eglence programlanm

tercih edenlerin, tclcvizyonda

tcrcih ettikleri

program turu rnuzik eglence olurken ardindan haberler gelrnektedir.
Haberleri tercih edenlerin televizyon programlan

'

~

icindeki ilk tercihi yine

haberler olurken bunu acik oturumlar izlemektedir.
\

Acik Oturumlan

tercih edenler ise acik oturum programlanm

oncelikli olarak

tercih ederken ikinci sirada haberleri tercih etmektedirler.
Belgesel programlanrn
belgeselieri

tercih etmektedirler.

programlan

geimektedir.

Spor programlanm

tercih edenier, televizyon yaymlan

iclnde en cok yine

Bunun ardmdan ise Haber, spor ve egitim ogretirn

tercih edenierin, televizyon programlan

icindeki ilk

tercihi yine spor oiurken, haber, belgesel ve egitim ogretim de diger tercih edilen
programiar

olmaktadir.

Dizi ve fiimleri tercih edenlerin gene! televizyon yayinlan icindeki tercihi
yine dizi ve filmier olmaktadir. Belgeseller de ikinci tercih edilen programlardir.
Bunun dismda haberler, kultur sanat programlan,magazin

programlan

ve spor da

diger tercihler arasinda yer almaktadir.
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•

Cocuk programlanrn tercih edenlerin tercihi yine cocuk programlan
turundedir, Haberler, egitim ogretim programlan ve muzik eglence programlan diger
tercih edilen program ti.irleridir.
Magazin prograrnlanm tercih edenlerin tercihi yine magazin programlan
yonunde olurken bunu haberler izlemektedir. Tercih edilen diger program ti.irleri ise
rnuzik eglence, belgesel, dizi-film, cocuk programlan ve mizah ve gulduru
programlandir.
Mizah ve gulduru programlanm tercih edenlerin televizyon izleyicisi olarak
tercihi yine mizah ve gulduru yonundedir. Bunu kultur sanat programlan
izlemektedir. Tercih edilen diger program ti.irleri ise haber, rnuzik eglence ve
magazin programlan seklindedir.
Bu gosterrnektedir kir BRTK TV tercih edilen programlar, bir TV izleyicisi
olarak izlemek istedikleri programlardir.

•

*

IJRTK TV Yayinlarinda En Cok Tercih Edilen Program/or·

IJRT

Kurumunu belirtilen ilkelerde basarilt buluyor musunuz, Capraz Tabla

~ BRT TV yayinlannda

tercih edilen programlann tumunu izleyenler BRT

kurumunu % 51 orarunda basanli bulurken, % 21 orarunda basansiz,

% 11 oraninda

cok basansiz, % 9,2 orarunda da 90k basanh buluyorlar.

2.10 BRT Rad yo Yayinlannda

En <:;::ok Tercih Edilen Kanallara Gore Capraz

Degerlendirme

•

BRTK Radyo Yaytnlartnda En Cok Tercih Edilen Kanallar:

* BRTK

radyo yayznlarzndan en cok hangi programlarz tercih edersiniz: Capraz
Tab lo

BRTK radyo kanallanndan Bayrak Radyosunu tercih edenlerin BRTK Radyo
yaymlannda en 90k tercih ettikleri program turu haberler.
Bayrak International' i tercih edenlerin ilk tercihi ise muzik eglence
programlan.
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•

Bayrak FM'i, tercih edenler ise oncelikli olarak muzik eglenceyi tercih
ediyor.
Bayrak Klasik dinleyenlerin ilk tercihi ise kultur sanat programlan.
Bu bize radyo kanallanrruzm isabetli bir planlama yaptigrm gosteriyor.
Cunku her radyo kendi cizgisinde tercih ediliyor.

2.11 Y erli Rad yo Kanallanna Gore Capraz Degerlendirrne

•

Yerli Radyo Kanallarina Gore:" Bir radyo dinleyicisi olarak asagtdaki
program turlerinden hangisi sizin icin en onemlidir.

Bayrak Radyosu, Bayrak Klasik ve Sim FM dismdaki radyolan dinleyenlerin
tercih ettikleri program turu muzik eglence,
Bayrak Radyosunu tercih edenlerin program turlerinden tercihi haberler.
Bayrak International'i tercih edenler rnuzik eglence programlanm tercih ediyorlar.
Bayrak FM'i tercih edenlerin tercihi ise yine muzik eglence. Bayrak Klasik
··. dinleyicieri ise ki.ilti.ir sanat prograrnlanm tercih ediyorlar.
Kibns FM'i tercih edenler mi.izik eglenceyi oncelikli olarak tercih ederken,
bunu-canh haber programlar, ki.ilti.ir sanat programlan ve spor takip ediyor.
First FM'i tercih edenlerin mi.izik eglenceden sonraki tercihleri haber, canh haber
progr~m ve egitim ogretim programlan.
Radyo Vatari'i tercih edenler tarafindan mi.izik eglence ve egitirn ogretim
programlan tercih ediliyor.
Dans FM'i tercih edenler mi.izik eglenceden sonra haberi tercih ediyorlar.
Akdeniz FM'i tercih edenlerin radyo programlanndan tercihleri ilk olarak
mi.izik eglence sonra spor ve egitim ogretim.
Sim FM'i tercih edenler en fazla haberleri tercih ediyorlar. Bunu mi.izik
eglence takip ediyor.
YDD FM ve Dirilis FM'i tercih edenlerin program ti.irleri de muzik eglence.

•

Yerli Radyo Kanallarina Gore:

* BRT

Kurumunu belirtilen ilkelerde

basanli buluyor musunuz: Capraz Tabla
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Bayrak Radyosu,

Bayrak FM, K1bns FM, First FM, Radyo Vatan, Dans FM,

YD-0 FM'i tercih edenler BRT Kurumunu

basanh bulurken,

Bayrak Klasik, Akdeniz

FM, Sim FM ve Dirilis FM'i tercih edenler BRT Kurumunu basansiz buluyorlar.
Bayrak International':

dinleyenlerin

tercihi ise yan yanya yansi basanli bulurken,

yansi 90k basansiz buluyor.

2.12 BRTK Radyo Yayinlannda En Cok Tercih Edilen Programlara Gore Capraz
Degerlendirme

•

BRTK Radyo Yayinlartnda En Cok Tercih Edi/en Program:

* BRT

Radyo

yaytnlariru En Cok Hangi Saatlerde Dinlersiniz: Capraz Tablo

BRT Radyo yayinlarmda kultur sanat prograrnlanm tercih edenler radyo
~

yaymlariru en 90k I 0.00 - 16.00 saatleri arasinda dinliyor.
Egitim ogretim prograrnlanru tercih edenler ise I 8.30 - 20.30 saatleri
arasmda radyo dinliyor.
Muzik eglence programlanrn tercih edenlerin ~n fazla radyo dinleme saatinin
ise I 0.00 - 13.30 arasi oldugunu goruyoruz.
_ Haberleri tercih edenlerin radyo dinleme saatleri ise 10.00- 13.30 arasi
oldugu dikkatimizi cekiyor.
A91k oturumlan tercih edenler ise en 90k gece 20.30 - 24.00 saatleri arasinda
radyo dinliyor.
Spor programlanru en 90k tercih edenlerin radyo dinleme saati 20.30 - 24.00
arasi.
Cocuk prograrnlanru tercih edenler ise 13.30-16.00 saatleri arasinda radyo
dinliyorlar.
Canh haber programlanni tercih edenler ise en 90k 10.00- 13.30 saatleri
arasmda radyo dinlemeyi seciyorlar.

•

BRTK Radyo Yaytnlartnda En Cok Tercih Edilen Programlar:

* Bir

Radyo Dinleyicisi Olarak asagidaki program Turlerinden hangisi Sizin
Icin En Onemlidir: Capraz Tabla
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BR TK Rad yo yaymlannda
radyo dinleyicisi

en 90k kultur sanat programlanm

tercih edenlerin

olarak tercih ettikleri program turu yine kultur sanat. Ikinci sirada

ise haberler ve muzik eglence geliyor.
Egitim ogretim programlanm

tercih edenlerin egitim ogretimden

sonraki

tercihleri ise canli haber programlan.
Muzik eglence programlanm

tercih edenlerin radyo programlan

tercihlerinde

muzik eglence birinci sirayi ahrken haberler ikinci sirada yer aliyor.
Haberleri tercih edenlerin haberlerden
Acik oturumlan

sonraki tercihi ise milzik eglence.

tercih edenler ise acik oturumu oncelikli olarak tercih ederken canli

haber program, egitim ogretim ve mi.izik eglenceyi de tercih ediyorlar.
Spor prograrnlanru

tercih edenlerin ilk tercihi spor olurken ikinci sirayi rnuzik

eglence aliyor.
Cocuk prograrnlanm
programlarrru

tercih edenler, cocuk programlanndan

tcrcih ediyorlar.

Canh haber programlanru
programlanndan

\

tercih edcnlcr ise ilk tercihlcri canh haber

sonra acik oturumlan

BRTK Radyo yaymlannda
dinleyicilerin

sonra canh hber

tercih ediyorlar.

tercih edilen program ti.irlerinin aslmda

bir radyo dinleyicisi olarak tercih ettikleri program turu oldugunu
~

goruyoruz.

•

BRTK Radyo yaytnlartnda En Cok Tercih Edilen Programlar:

* BR,T

Kurumunu belirtilen ilkelerde Basarili Buluyor musunuz: Capraz Tabla

Butun program turlerini tercih edenler BRT Kurumunu

% 50,9 oranmda

basanli bul~rken, % 21, 1 oranmda basansiz bulmaktadir. Cok basansiz bulanlann
orani % l l,5'ken Cok basanli bulanlar ise % 9,2 olarak gorunuyor,

2.13 Genel Goruslere Gore Degerlendirme

•

BRT Kurumu Hakkindaki Gene! Gorusleriniz/ Onerileriniz:

BRT Kurumu hakkmda yaptigimrz ankete katilanlann buyuk bir cogunlugu
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BRT Kurumu yaymlannm Bagirnsizhk ve tarafsizhk ilkelerine uyrnadigi yonunde
gorus belirtti.
Haberlerin ise demokratik olmadigi, hukumet tarafma daha fazla yer verildigi,
siyasi partiler ve sivil toplum orgutlerine esit yaklasilmadigi

ve ozellikle televizyopn

haberlerinin suresi cok uzun oldugu ve dunya haberlerine daha fazla yer verilmesi ve
haberlerin tarafsiz ve yorumsuz hazrrlanmasi

gerektigi belirtildi

TV'de Haber programlanrun daha kapsarnh olmasi, her kesime soz hakki
tanmmasi istendi.Sirndi yapilan haber programlanrnn tarafli hazirlandigi

oysa boyle

olmarnasi gerektigi onerildi,
TV sunuculanrun egitilmesi gerektigi aktanlirken, goruntu ve diksiyon
acisinda daha ozenilerek personel secilmesi gerektigi cunku bir yayin kurumunda
personelin kaliteli olmasi gerektigi aktanldi.
Teknik imkanlann da gelistirilrnesi gerektigi cunku bazi bolgelerde yayinlann
net almamadigi bu yuzden de tercih edilmedigi belirtildi.
Radyoda programlann daha guzel oldugunu arna televizyonda daha iyi ve
kaliteli programlar yapilmasi,

daha kaliteli filmier yaymlanmasi,

programlarm yetersiz oldugu ve arunlmasr,
Kultur Sanata daha fazla yer verilmesi,

genclere yonelik

Cocuk Programlarimn da arurrnasi,

Eglence ve rnizah agrrhkh

yerel yapimlara

daha fazla yer verilmesi ve tekrar programlardan kacmilmasr istendi.

\

Vatan Millet edebiyatiyla degil kulturel yapirmzla ilgili programlar yapilmasi ve
ulkenin ancak boyle tamtilabilecegi dikkat cekildi.
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SONU<;
Bayrak Radyo Televizyon

Kurumu 25 Arahk 1963 yilmda yoktan var edilen

bir radyo kanah olarak cok guc sartlar altinda ve olanaksizhklar

dart rad yo kanahna,

3 7 yillik sure icinde ise buyuk bir gelisim gostererek
televizyon

gelismeleri

gunurnuzun

acisinda

buyuk ilerlemeler

de anmda takip etmektedir.

son teknolojisi

ulasabilmekte
Cumhuriyeti

kaydeden

BRT Kurumu son

Uydu yaymcihgmda

ve

olan internet alanmda da etkin bir sek ilde yer alan BRT

Kurumu kuzey Kibns Turk Cumhuriyeti
ve kurulus amaclan

'nin yarusira pek cok ulkeye de

arasmda da yer alan Kuzey Kibns Turk

'ni tamtrna islevini buyuk olcude gerceklestirmektedir.

BRT Kurumu ulkede kurulmus
kuruluslanyla

da isbirligi icindedir.

icinde yer almaktadir.
bircok televizyon

Bu kuruluslann

vericileri

Aynca BRT Kurumu aracrhgiyla

arasurrnada

dinlenildigini

ve izlenildigini

Kurumu'nun

tarafsiz olduguna

bu calisrna

BRT Kurumu tesisleri

Ttirkiye'de

yayin yapan

radyo yayirum dinleyebilmekteyiz.

BRT Kurumu yaymlannm

da oncelikli

saptadik. Gene! gorusler bolumunde

Yasasi 'nda yapilan degisikliklerle
Umanm

olan diger ozel radyo televizyon

yayirum izleyebilmekte,

Yaptigirrnz

olusturur.

iki

kanalina kavusmustur.

Teknik ve program
teknolojik

icinde kurulmustur.

inannuyoruz"

seklindeki

giderilecegine

BRT Kurumu'nu

olarak

belirtilen

"BRT

gori.i$i.in de BRJ' Kurumu

inaruyorum.

arastirmak

isteyenlere

bir kaynak
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