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ÖNSÖ.Z
Yaşamak, başlı başına iletişimdir. Çünkü bir alışverişdir iletişim. Evrende
yaşayan/binlerce canlıdan insanoğlunu ayırdedense; onun düşünebilme, düşündüklerini
koıiuşabilrne ve yazabilme özelliklerine sahip olmasıdır. O konuşarak iletişim kuruyor
ve yine kendi yarattığı iletişim teknolojisi sayesinde, kilometreleri sanal bir ortamda
aşarak, dünyanın bir ucundan diğer ucuna anında ulaşabiliyor.
Uygulamada ise, kamusal yaşamın doğası ve demokrasinin tam olarak
işlememesi yüzünden birtakım sınırlılıklar sözkonusu. Bilgilenme, haberleşme ve
iletişimle ilgili olan meselelerin giderek daha fazla önem kazanacağı günümüzde,
kuşkusuz sorunlar da yaşanacaktır ve yaşanmaktadır. Demokratik hassasiyetin gelişmesi
için sorunların, yanlışlıkların yaşanması ve bu sorunlara, yanlışlıklara çözümler
aranması da kaçınılmazdır.
Bu tezde ise, demokratik bir toplumun gerektirdiği bilgi ve haberin
sağlamaya çalışan, BRTK TV Haberleri ele alınmış ve siyasal iktidara
varlık amacı olup olamayacağı üzerine, görüşler ortaya ı.ww

..ı.aa

Demokratik toplumun, esası

Tezimin

_

Neriman Saygılı'ya ve tezime
teşekkür ederim.

Haziran 2001

Arslan

GİRİŞ
Bu çalışmada,

kitle haberleşmesinin

toplumsal

yapıdaki

özellikle K.K.TC'iii:rı. bir kamu kuruluşu olan BRTK'nun

yeri irdelenerek,

TV Haberlerinde,

siyasal

iktidara hizmetin bir varlık amacı olup olmadığı açımlanmış ve sonuçları tartışılmıştır.
Medyanın devasa boyutları yanında, Kıbrıs bugün de küçük bir adadır. Ancak
cep ülkesi denecek kadar küçük olan bu ülkede, toplumsal ve siyasal gerçeklerden
doğrı.ı. şekilde haberdafsolunamarnaktadır.
olanak,)y@şadığımız

Kuşkusuz teknolojik gelişmelerin sağladığı

côğrafyada da kitle iletişim. araçlarını, özellikle de televizyonu

herzamankitıden güçlükilmiştır.
BRT'nu ise, bu küçük adada siyasal/sosyal önemli sonuçlar oluşturan toplumsal
bir kunı.ı:rıdi.ır. Ekonomik, sosyal, siyasal, hatta psikolojik bir bunalım yaşanmakta olan
KKTC 'nde, BR TK TV . Haber Bültenlerinde, siyasal iktidarın söylemlerini doğrulayıcı
veya güçlendirici haberlere yoğun olarak yer verilmesi ise, kitle iletişim sistemindeki
yeni ve/kökten dönüşümlerle ve gelişmelerle bağdaşmamaktadır.
anahaber bültenlerinin
Bültenlerinde

magazinleşmesi

kabul edilemeyeceği

İzlenme oranı uğruna

gibi, BRTK TV Haber

protokol haberciliği yapılması ve siyasal iktidara hizmet edilmesi de,

kabul edilebilir değildir.
Durumun
hazırlanmıştır.
Haberleşme"

kabul edilebilir olmadığını
Çalışma

kavramları

üç bölümden

ortaya koymak amacıyla, bu çalışma

oluşmaktadır.

Birinci Bölümde;

"Haber ve

tartışılmış ve "Kitle Haberleşmesinin

durulmuş ve
Olup Olamayacağı"
Üçüncü bölümde ise;
partiler,

akademisyenler·

ve KKTC

halkı

ıçın

ne

saptanmaya

çalışılmıştır.
Çalışmanın
kapsamaktadır.

sonuç

bölümünü

ise, konuyla

bir değerlendirme
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BİRİNCİ BÖLÜM

I. HABER VE HABERLEŞME
Tekriolojikgelişı:tıeyle paraleliksergileyen iletişim alanında, kullanılmakta olan
pek çok sözcük var. Bu sözcüklerin kimiferine çok yabancı kalmakla birlikte, bazılarına
ise ya.şa.m. veren insan, yabancı olmasa gerek. Örneğin şaşırtıcı ve büyüleyici olarak
niteleı:ıebilecekhabefsözcüğü ...
Türk Dil Kurumu'nun 1998 tarihli· Türkçe sözlüğünde haber şu şekilde
açımlanıyor. "Bir olay, bir olgu üzerine edinilen bilgi, salık. " " İletişim veya yayın
organlarıyla verilen bilgi." "Bilgi. ,,(I) Haber sözcüğünün Türk Dil Kurumu'nun Türkçe
sözlüğündeki açılımı böyle olmakla birlikte, haber başka başka şekillerde de
tanımlanabilmektedir. " Haber tarihin kabaca yazılmış ilk müsvettesidir. ,,cıı
olayın raporudur. ", "Çevrede olup biten herşeydir. ",

"Bir

" İnsanlara iletilen önemli

olaylardır.", " Olduktan sonra algılanabilen bir olgudur. ,,(3)
Sayılabilecek tanımlar o kadar çok ki, ancak ortak paydada buluşulabilecek bir
diğer tanım; yeterince uzun, özet bilgiler tanımıdır. Haber tanımlarının bu kadar
olmasının nedeni, işlevinin çeşitliliğinden, etkisinin büyük bir alanı
kapladığından ötürüdür. Fakat, kişileri bilgilendiren, eğiten,
sevindiren bir haber, haber niteliğini taşıyabilmesi için; bazı öğelere
öğeler ise şunlardır:

1. Doğruluk
2. Tamlık
3. Tarafsızlık
4. Sorumluluk duygusu
5. Tazelik

(!)

Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlük, Türk Tarih Kurumu

(ıı Alemdar, Zeynep," Oyunun Kuralı, Basında

<3)

s.15.
Girgin, Kaan," Haber Yazma Teknikleri, Haberci Adayının El Kitabı", İnkılap Yayınevi,
İstanbul,.1998, s.13-14.

6. Toplum için önem taşıması
7. Yakınlık
8. Orj inalfik
Bireyin töplu.ı:ı:ı.sal, siyasal ve ekonomik konulara yönelik olarak bilgilenmesinde,
haberlerin. işlevi büyük önem taşımaktadır.

Dolayısıyla

haber üreten ve haberleri

kamuya>sı.tnan.kişilerin.rolleri de, tartışmasız önem arz etmektedir.' Bir .haberde doğruluk,
habetirı.{iiaınentü.si.i.dü.t.

Haber okuyucuyu,

dinleyiciyi

veya izleyiciyi <kuşku içinde

bırakmatrıalı,

şi.i.pheye düşürmemelidir.

bakımırıdarı,

haber kısa yazılmalı, ilgi çekici olmalı ama tam olmalıdır.

tarafsızca

Haberin doğru bir biçimde değerlendirilmesi

yaklaşılmalı ve haber tarafsızca

gözetilmelidir.

sunulmalıdır.

Dengelilik

Habere,

ve yansızlık

Yasama, yürütme ve yargıdan sonra, basını 4. güç olarak görme eğilimi

sözkonusu olduğundan, "Kıyafetleriyle ağırlanıp, fikirleriyle uğurlananlar" sorumluluk
duygusuyla hareketetmek zorundadır.
2000'li yıllarılliletişim

teknolojisinde kişilere konserve haber sunmak, çekicilik

yerme içeriğinde iticiliği taşır. Bu nedenden ötürü, topluma taze haber sunulmalıdır.
Ayrıca haberin, toplum için önem taşıması da gerekmektedir.
sayısal

ölçüler

hareketle

girmektedir.

haberlerde

belirtilmesinde

tanıdık,

"Caminin
bildik

de, yarar vardır.

içi dururken,
ve yakın

olan

Bu noktada devreye

dışı sıvanmaz"
şeylerin

atasözünden

önemli

Haberin orjinal olması,

yapılanması da sözkonusudur; ancak bu tarza daha çok

rmı.gaz.mı:;1

getirir. Bu ilişkileri
toplumda bir kültüre sahiptir.
bir kültürdür. Toplumun kendine özgü ahlak
sanat

anlayışı,

hukuk

kuralları,

kültür.

kısaca

Toplumun içinde küçük bir özne olarak algılanabilecekbirey.ise,
yolu ile kazanabilir. Sosyalleşmenin gerçekleşebilmesi

· kültürü; sosyalleşme

içinde, insanlar ve çeşitli sosyal

gruplar arasında, haberleşme kaçımlmazdır.i"
(4J

İçel, Kayıhan, "Kitle Haberleşme Hukuku", Beta Yayınları, Üçüncü Baskı, İstanbul 1990,
s.3.

Haberleşme (Communication)

sözcüğü, Latince bir sözcük olan communıcs,

yani ortak sözcüğünden gelmektedir. Niçin ortak? Çünkü haberleşme süreci, yani bilgi,
düşünce ve tuturnlann aktarım süreci, ortak semboller aracılığı ile kişiler veya gruplar
arasında. gerç.ekleştirilmektedir.

Özellikle son yıllarda haberleşme

sözcüğünü

ifade

edebilmek.için, iletişim sözcüğü de yaygın olarak kullanılmaktadır. Zaten iletişim; bilgi,
düşünce ve

davranışların

aktarım

süreci

olarak,

terminolojideki

yerını

almış

durumdadır, Dolayısıyla haberleşen ya dai>iletileşen kişiler-gruplar, aynı bilgileri, aynı
diişünc~leri. yeya aynı davranışları paylaştrıak istemektedir.
aynı bilgilere,

aynı düşüncelere

ve aynr./davranışlara

Bir başka deyişle kişiler

ortak olmak istemektedirler

denilebilir. (5)

"iletişim kavramını tanımlayan sosyal .bilfmciler, olaya değişik açılardan
yaklaşmışlardır: Bir cevap almayı sağlayacak şekilde bilgi iletilmesi ve bir fikrin,
görüşün veya bilginin paylaşılması, bir kişi ile dinleyicileri arasında anlam ihtiva eden
etkileşim yaratılması, bir kişiden veya gruptan diğerine semboller yoluyla bilgi
aktarılması, bilgi, düşünce ve davranışların aktarım süreci."(6) Bu tanımlardan da
anlaşılacağı gibi, aslında iletişim insanoğlunun toplumsallaşmasının

bir yansıması ve

bilgi, düşünce ve davranışların, kişiler arasında paylaşılması sürecidir de.
Tabii haberleşmenin iki dayanak noktası vardır. Bu dayanak
almak, bir diğeri ise vermektir.
olarak tanımlanabilecek

uvn..L«H.u

Ara konumda ise, dayanak noktalarının

mesaj yer almaktadır. Yani bu

sözkonusudur. Birincisi kaynak, ikincisi mesaj,

Alıcı ise; haberi

gerçekleşirse,

iletişim başarısızlıkla

değerlendirilecek olursa, haberleşme süreci

(GJ

Bektaş, Arsev, "Kamuoyu, İletişim Ve

(7)

Erdoğan, İrfan; Alemdar, Korkmaz, "iletişim ve

"·-~-

1996, s.99.

s.51.
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1.1.Kitle Haberleşmesi ve Kitle Haberleşme Araçlarının Önemi

Kitle Haberleşme araçlarıyla; yani basın, radyo-televizyon, sinema filmleri,
video baiitlarf ve bilgisayar teknolojisiyle, intemetle gerçekleştirilen ve her türlü bilgi,
düşünce' ve't1.1.türrıla.rı, insan topluluklarına tek yanlı ulaştıran her türlü yayına, ortak
olarak Kıtie HaBeileşinesi denilmektedir. İngilizce "Mass Communieation" deyiminin
çeviriS1/8la.rak diliı:'rı.ıze yerleşmiş ve )benimsenmiştir. Buradaki haberleşme, bireysel
bazda ôlı:nadığlridaribu türdeki haberleşmeye, "Kitle Haberleşmesi" denilmiştir. Zaten
kitle haberleşmesi, geniş anlamdaki kitlelere yönelik olarak gerçekleştirilen bir
haberleŞrrıedir.
Kitle Haberleşme Araçları, özellikle iki yönden önem arzetmektedir:

"a. 'Kamuoyünun

oluşması ve düzenlenmesi yönünden önemi

Kitle haberleşme araçları, özellikle radyo ve televizyon, kanıların ve bilgilerin
biçimlenmesi sürecini büyük ölçüde hızlandırdığı ve seslenilen kitlelerin sınırlarını çok
artırdığı/ aynı zamanda haber kaynağının alanını da genişlettiği

içindir ki, halkın

görüşierihin oluşmasında ve düzenlenmesinde çok etkin bir duruma ulaşmıştır.

n(Sl

Kitle haberleşmesinin bu etkinliğinden, devlet tanıtma faaliyeti yönünden de
yararlanmaktadır. Globalleşen dünyada, yaşanan karmaşık ve sentetik uluslararası
ilişkilerde, bu kendini daha da hissetirmektedir. Ayrıca demokratik rejimlerde,
yurttaşların devlet yönetimine katılmaları Ve bunu uygun ve etkin
açısından da, kitle haberleşmesinin <yararı

taşımaktadır. (9l
Toplumsal
gelişmekte olan ülkelerde,
de sözkonusudur.
Örneğin bu tip ülkelerde,
düzenlenebilmesi

için, kitle haberleşme

hissedilir şekilde

yararlanılmaktadır. Halk bu yolla çeşitli konularda'bilgileridirilmektedir.
(8)

(9)

.

Içel, s.9 .

a.g.e. s. 1 o .
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"b. Devletlerarası ilişkiler yönünden önemi
Devletlerin dış politikalarının
küçümsenmeyecek
oluşturulmakta

yürütülmesinde

de kitle haberleşme araçlarının

önemi vardır. ,,(ıoı .Çünkü kamuoyu, kitle haberleşme
ve

ülkelerarası

politikada

uygulanması

düşünülen

araçlarıyla
konularda,

kamuoyu11un desteğiibu yolla alınmaktadır. Bunlara paralel olarak, dış dünyada her tür
konuda >etkin . olabilmenin

yolu,

geçmekt~clir. Özellikle.iletişim

yin_e ..• kitle

haberleşme

araçlarını

kullanmaktan

teknolojisindeki intemet ağı, coğrafyalararası mesafeleri

de orta.dan.kaldırmış du.rumdadır.
!(iple. Haberleşme araçlarının, kamusal görevlerinin başında haber verme görevi
ve

sorumluluğunun

/bulunduğundan

sözetmiştik. . KKTC

Anayasası,

vatandaşın

haberleşme özgürlüğünü, 21. Maddede şu şekilde özetlernektedir..

"(1) Herkes, haberleşme özgürlüğüne sahiptir.
(2) Haberleşmenin gizliliği esastır. Yasanın gösterdiği durumlarda mahkeme veya
yargıç tarafından yasaya uygun olarak verilmiş bir karar olmadıkça, bu gizliliğe
dokunulamaz."
Basın

(I I)

özgürlüğü

ise, KKTC

Anayasası'nın

26. Maddesinde

şu şekilde

düzenlenmiştir:

"(]) Yurttaşlar için basın ve yayın özgüdür, sansür edilemez.
(2) Devlet, basın, yayın ve haber alma özgürlüğünü sağlayacak önlemleri alır.
(3) Basın ve haber alma özgürlüğü, kamu düzenini, ulusal güvenliği
korumak; kişilerin şeref, haysiyet ve haklarına

sınırlar içinde,
olaylar hakkında yayın yasağı
Yani
özgürlüğüne

Anayasa'nın

21. Ve 26 ... Maddesi

sahiptir ve bu haberleşmenin

ve haber

gizliliği

cı ıı KKTC Anayasası, Basın Özgürlüğü, madde 26, Devlet Basımevi, Lefkoşa, s. l O.
cı2ı KKTC Anayasası, Haberleşme Özgürlüğü,madde21, DevletBasırnevi,

Lefkoşa, s.9.
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alma özgürlüğü, 26. Maddenin 3. Fıkrasında belirtilen somut nedenlerden ötürü de, yasa
ile sınırlanabilmektedir.

O halde, demokratik hukuk devletinde, en önemli ve etkin

denetim organının, basın olduğu kabul edilebilir bir gerçeklik varsayılamaz!

1.2. Kaıiıı.iHi:zıtieti Niteliğindeki TV Yayıncılığında

Habere Bakış

Kitle İletişim Araçlarıyla kuşatılmış bir dünyada yaşanıyor. Öyle ki bu araçlar,
insan .yaşaı:rhnın vazgeçilmezi olmuş •dü.rı.ımdalar. İnsanlar, içinde yaşadıkları dünyayı
bu araçlarla tanımlıyorlar ve bu araçlar da, insanların yaşamlarını tanımlıyor. Elektronik
basın ara~la.rından birisi olan televizyon ise, hem kulağa hem de göze yönelmiş bir araç
olduğurida.ri, oldukça ilgi çekici ve etkilidir. Ancak, televizyonun yayın süresi günün 24
saati ile siriırlı olduğundan, bu etkililik bu zaman dilirni içerisinde kalmaktadır. Örneğin
televizyonda

verilen

verilememektedir.

haberler,

gazetelerdeki

gibi

konunun

derinine

Konunun, ayrıntılı noktaları televizyon haberciliğinde

inilerek

çoğu zaman

işlenememektedir.
Televizyon

ıçın haber yazmak, dikkat ve yaratıcılık

gerekmektedir.

Çünkü

televizyon haberinde, uslüp önemlidir. Bu noktada da muhabirin meslekteki becerisini
iyi

ve dôğtu. bir

biçimde kullanması koşuldur. Görüntü malzemesiyle haberler işlenir ve

haberde sön resim, son kare gösterilmeden
haberlerinde

eğer süre kısıtlılığı

olay tam olarak anlatılamaz.

var ise, haberler

kısaltılamaz.

gözetilerek, bazı haberler tam olarak çıkarılır.

" Televizyon haberi için belki en önemli

Bu durum
gelmektedir.
bütünlük taşımak zorundadır.

.ise, haber olan bir olayın neden ve
ifade edilebilme zorunluluğunu

taşımasıdır.

izleyiciye

aktarılması ise, .iki şekilde olmaktadır:
(IJJ

Tokgöz, Oya, "Temel

Gazetecilik",

İmge

Kitabevi Yayınları, Ankara

4. Baskı, Ankara

2000, s.332.
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Birincisi, kısa haberlerdir. Buradaki haberler, izleyiciye veya dinleyiciye özet
şeklinde ve öz bir biçimde sunulmaktadır. İkinci şekil ise, haberlerin geniş bir biçimde,
yani haber bülteni olarak izleyiciye veya dinleyiciye aktarılması sürecidir. Ancak, ister
kısa haberler/isterse

haber bültenleri olsun, hitap ettikleri kitleye konuşma havası

şeklindeiverilmesi,ikisinin

de en temel özelliğidir. 04l

il. Kİ'I'EEiH.A.BERLEŞMESİNİN TOPLUMSAL YAPIDAKİ YERİ
'(HtJltsanydvrJısualgılayarak işe koyulur ve algıladıklarını anlamaya çalışır.
Anladıkldrı.Cl,rasındabirilişki kurar. Vardığı sonuçlar doğrultusunda tutumlar edinir ve
bu tutıtrfıiarla· davranıh ..Ancak algılamadan davranışa pek çok etmenle, pek çok
evreden./ğeçilir. Bireyi her aşamada çevresini algılamaya devam eder. Kendisi,
başkaldrıi.kurumlarJkurallar, yaşam ve toplum hakkında izlenimler edinir. Bireysel ve
toplum.sal davranış.farın,.normların kuralları da aynı süreçte gizlidir.
haberleşmesinin,

,,o sı

Peki kitle

toph.ı.msallaşmaya etkisi ve toplumsal yapıdaki yeri nedir? Neden kitle

haberleşmesi ve toplırmsallaşma.algılama

süreciyle içiçedir? Belirtilmelidirki,

" iletişim

toplumsallaşmanın asal etkenlerinden biridir. "(16) Toplumsallaşma ise; bireyin kişilik
kazanarak, belli bir toplumsal çevreye hazırlanması
olarak yaşamasını
haberleşmesinin,

sürecidir. Yani, bireyin bir varlık

sağlayan her türlü sürece, toplumsallaşma

denilmektedir.

Kitle

toplumsal yapıdaki yeri de insanın algılama süreciyle içiçedir. Çünkü

kitle haberleşmesi,

uı0uuv

verıcı bir

medyanın insan zihni üzerinde
ilişkileri derinden etkilediği söylenebilir. " ( ı ıı

(ısı Güneş, Sadık, "Medya ve Kültür, Sessiz Yığmların

", Vadi Yayınları,

Ankara 1996, s.94.
<16>

Mutlu, Erol, "İletişim Sözlüğü", Ark Yayınevi, Ankara 1995, s. 332.

<17>

G··uneş, s. 92 .
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Televizyon, Sosyal yaşantıda makro bir şekilde kendine
edinmiş durumdadır/Her

etkin ve yaygın bir yer

yaştan kişiyi aurasıyla etkisi altına alan bu araç için, pek çok

şey söylenmiştir, Söylenecektir de. Ortaya atılan görüşlerden birisi, onun gerçekliği
yeniden kıırgulayatak;temsili
oluşturulmuşveyairişa

bir dünya oluşturduğu yönündedir. Oysa, kurgulanarak

edilmiş gerçekler, aslında gerçek değildir. Buradaki gerçeklik

dondurııltrru.ş, '.'freeze;'.lenmiş bir gerçekliktir. Ya da, ambalajlanmış bir anlamdır.
.A.rföak bıı)a:rı.lamlar, zihinsel 'algr: kapılarının açılması ve algı-sürecinin
almasıyliikavranılahıilir•Alınan
uzunsü.ıfetı\birt6pluwsallaşma

bilgilerin kavranması ve birikmesi ise/zaman

start
içinde

süreciyle olmaktadır.

Bı.r</atada, tele-vizyonun insanları nasıl etkilediği veya etkileyip etkilemediği
konusurtda.;ortaya

k6:rı.u.1muş pek çok görüş-yaklaşım bulunmaktadır. (Şırınga Modeli,

Sessizlik.Sarmalı, Sihirli Mermi Kuramı, v.s. )
Sonuç olarakjstoplumsallaşma

etmenlerinin arasında görülen kitle haberleşmesi,

özellikle 20. Y.y. 'ıniikinci yarısından itibaren önemini artırmaktadır. Özellikle siyasal
erklerin, siyasal partilerin, çeşitli kamu kuruluşları ve özel kurumların,
toplum

< örgütlerinin,

diğer sivil

kitle haberleşme araçlarına vermiş oldukları önem gözden

geçirilecek olursa, bu daha kolay anlaşılabilir ve kitle haberleşmesinin, toplumsal
yapıdaki yeri ve önemi daha rahat kavranabilir.

2.1. Haberin İdeolojik Karakteri ve Siyasal Boyutu
İdeoloji; herhangi bir kültürde egemen olan ve
elinde
da kapsar.
Bugüne kadar
Eagleton'ın(l 991) ideoloji

u.uıuuu.u

bir

" Bilinçli toplumsal aktörlerin
toplumsal küme ya da sınıfa özgü fikirler kümesi.

tarafından

kontrol edilen ve bir kültürde egemen

da

kaçınılmazdır. İdeolojik pratiklerin edinildiği kurumlardan birisi de medyadır.
(T3J

M ut l u, s. 161 .
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"Medya, konuşulabilir olanın alanını yaratan bir görme biçimi,

Çünkü;

düzenleme ve yargulama yönetimi, seçme ve tercih aracı yaratır. Bu söylem düzeni hem
dışlayıcı bir bilgi alanı hem de bu alana karşılık gelen özne konumları yaratır. "(19)
Dolayısıyla, medyada yer alan haberin ideolojik bir karakteri vardır. Bu ideolojik
takım etkenlere dikkat edilmesi ise kaçınılmazdır.
toplumsal ve siyasal gerçeklikler yeniden inşa edilir ve bu
inşa

kullanılır. Haber ve haber değeri hakkında, çeşitli seçkin
sınıflar, kurumlar rol oynar ve haber, toplumsal iktidarın
yeniden üretilir. (lO)
anlamda ideolojik olarak nitelenebilecek televizyon

)

kendini gömülü bir ideoloji olarak depolayan söylem

doğal hale getirilmesi.
3.
1

Ağır ağır hayat bulan değişim ve bu yolla uyumluluğun yaratılması.
4. Yatıştırma ( mollification )
İlgiyi ve yoğunluğu aza indirgemek, pasifleştirmek ve sessizleştirmek.
5. Meşrulaştırma ( legitimation )
Resmi onayın verilmesi. Özellikle televizyon haberleri meşrulaştırma
işlemini

desteklemektedir.

7. Fosilleştirme
Değiştirme yetisini yok etfrı.ek.

·s.

Ters Yönde Tartışma ( Reverse.Contestation)
Formüle edilen çatışmalarlabeslerıerı.söyleı:rı.C[%1)

<İ9J

Küçük, Mehmet, "Medya, İktidar, İdeoloji" ArkYayınevi,/A+ıkaFal994, s.245.

<20ı

a.g.e. s: 281

<21ı

a.g.e. s. 239
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Haber bültenlerinde verilen her.haberin, her bilginin, o haberi veren televizyon
kanalıyla bir ilişkisi, bir bağı bulunabilmektedir.

Dolayısıyla haber izlenirken, kişi

kendine birtakım sörüları sormak mecbtı.fiyetindedir. Örneğin bu kanal, bu haberi neden
veriyor gibi ....

<22).

ideolojirıirı/baskıst

Çünkü hiçbir kana.1,televizyondaki

haber bültenlerini herhangi bir

altında kalmadan verememektedir.

Bu durum ister devletin isterse

özelkarıa.lfarırt televizyonlarında
olantek\;şey,

olsun,ihethangi bir farklılık gösterememektedir. Farklı

alınaıı' haberin hangi ka.fra.lın ekran prizmasından

izleyicilere aktarılmış

olduğt.ıdllfi
.A.yrica yayınlanan- her· haber, o ka.nalitıtekriolojisinden,
içinde dh.ışföuş imajından da etkilenmektedir. Kısaca.

konumundanve:.toplum

izlenilen her haber, sahibinin

sesini taşımaktadır.

2.2. Siyasal Toplumsallaşmaya, Televizyonun Ve Televizyon Haber Bültenlerinin
Etkisi
Bilindiği

gibi

toplumsallaşma

toplum

içindeki

değerlerini: davranışların birey tarafından kabullenme-benimsenme
deyişle bir bireyin, yaşamış olduğu toplumun normlarını,

birtakım inançların,
sürecidir. Bir başka

değerlerini ve kurallarını

edinme sürecidir. Siyasal toplumsallaşma ise, siyasal inançların,
değerlerin, davranışların birey tarafından benimsenmesi ve içselleştirilme
kabul görmektedir.SiyasaLtoplumsallaşma,

son derece

elverişli (eğitim gibi)
olan-yetişkinler üzerinde
(basın,toplumsal sınıf) bireyleri
bireyin siyasal toplumsallaşmasında,

tekbir

değildir.

Birey çeşitli etmenlerden etkilenerek siyasal

1999, s.31.
<23)

Alkan .Türker, "Siyasal Toplumsallaşma",

Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1979, s.55.
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Ancak

"Bazı

bilimsel

araştırmalar,

kitle

iletişim

araçlarının,

siyasal

davranışları değiştirme konusunda, sanıldığı kadar etkili olmadıklarını gösteriyor. Kitle
iletişim araçlarının,

asıl, varolan eğilimleri güçlendirme

anlaşlıyor: Ama topiômların uluslaşma aşamalarında
büyük bunalım

dönemlerinde,

kazandığina • değinmeliyiz.

ve çôziilme sürecine girildiği

kitle iletişim araçlarının

Her

iki

durumda

da,

açısından etkili oldukları

değişik boyutlarda

önem

toplumun . ortak değerlerinin

oluşturıdrftasında ya da korunmasında en önemli öğe, kitle iletişim araçları olmaktadır.
Benzer\}diırumlarda, siyasal iktidarın kitle . iletişim araçlarını sıkı bir denetim altında
tutmak istemelerinin önde gelen nedenlerinden birisi de budur. "(24J
Özdllikle televizyon, olup bitenhaberleri,.ofayları

kısa bir zaman zarfında.hem

kulağa herri de göze hitap edip, büyük kitlelere ulaştırıması
önernlidier Örneğin

televizyon,

siyasal kişilerin

toplum

bakımından,

oldukça

içinde benimsenebilecek

imajlanfn yaratmakta ve siyasetçilerin mesajlarını yayınlamaktadır.

"Yapılan pek çok

araştırma; •· televizyon haberlerini takip edenlerin hem gazetelerin, hem de radyonun
izleyicilerinden daha fazla olduğunu göstermiştir. Dolayısıyla, izleyici sayısının çokluğu
da televizyonu güçlü kılar. "(25J
Politikacıları bir düşünün ... Onlar televizyon yoluyla tüm ulusa ulaşmıyor, bu
araç vasıtasıyla görüşlerini aktarmıyor mu? Örneğin televizyondaki haber
haber içerikli programlar aracılığıyla, herhangi bir seçim döneminde

"'-Ylll'-Hl

ve partiler hakkında anında bilgilenmiyor mu?
Bu veriler de göstermektedir ki, günümüzde

değildir. Çünkü hala,
kararsızların siyasal tercihlerini
bir etkisinden bahsedilebileceği ileri sürülmektedir. "(26)
Yani etki sınırlı olsa da, tek

<25l Bektaş,
('G)
-

.s.136.

a.g.e. s. 1 39..

il

\

İKİNCİ BÖLÜM

I. BRTKTV.HA.BER BÜLETENLERİNİN ÜRETİM SÜRECİ

K.KTC'hin

resmi yayın kuruluşu olan BRTK'nun

televizyon haberciliğinde

oluşturclt.ığu perspektif tartışmaya açık bir görünüm arzetmektedir.
haberôıliğia.hlayışıyla

Çağdaş televizyon

oluşturulmaya çalışılmış haber formatına, yazım-yapım ve yayın

aşarrı.alaı:rf\·yönünden bakılacak

olursa, eksiklikler

ve/veya yanlışlıklar

olduğu göze

çarpnıa:Rtadir. Araştırmanın bu bölümünde, özellikle BRTK TV Haber Bültenleri ve
genel olat~k haberlerin

ekrana yansıtılış biçimi üzerine görüşler ve düşünceler yer

almaktadır.
!BRTK Haber Merkezi'nin;

haber yapım tekniğinde, haberin oluşumu-algılanışı

ve uyarlanışı ile ilgili olarak kendine özgü bir kılavuzu bulunmaktadır. Bu kılavuzun
içeriğini; 'ilkeler'
Televizyonu'nun

oluşturmaktadır.
haber

ekonomik önceliklerle

gündemini

Bu ilkeler doğrultusunda,
oluşturan

başlıklar,

derlenir. Bu derleme uygulamada

Bayrak Radyosu

sıralamada

derlenmiş haber gündemi'
sıralamayla

tanımını yapmaktadırlar.

(sosyal-ekonomik-siyasal)

okunuş

'yaşamın içinden

Fakat, haber gündemi farklı bir

da oluşturulabilmektedir.

yaşama bakışı, yaşanır algılayışı · ve yorumlayışı ile

siyasi-sosyal

ise, 'başlar-biter'

formunda sunulur. Kurumun Haber Editörü ya da Editörleri buna

ve

Bu tercihi editörün

UF,l>H.lu.

1. 23 Nisan
2. TBMM'nden ve Türkiye'den 23
3. Denktaş- TC mesaj
4. Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanının,

23

Nisan mesajı
5. Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ertuğrul Hasipoğlü'nun23 Nisan mesajı
6. Başbakan Derviş Eroğlu'nun 23 Nisan mesajı
7. DP Genel Başkanı Serdar Denktaş'ın 23 Nisan.mesajı
8. CTP Genel Başkanı Mehmet Ali Talat'ın 23 Nisan mesajı
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8. UDP Genel Sekreteri Güner Göktuğ'un 23 Nisan mesajı
9. Nizam-ı Alem Ocakları Demek Başkanı'nın 23 Nisan mesajı
1 O. 23 Nisan dolayısıyla çeşitli kulüplerin, birliklerin etkinlikleri
11. 23 Nisa1120.30'.daki Gala gecesi ile ilgili haber
12. Cumhuı-başkanıDenktaş'ın

yemin töreni

13. SerdarDenktaş'ın Yunanistarı'da yayınlanan Elefterotipia gazetesine verdiği demeç
14. 3 ..',{'ı.ıf;i\.racılı Kıbrıs Görüşmelerine Rum tarafından gelen olumsuz-sesler
15. KTHY. filosuna 2 yeni uçak
16. 'TC'g,eCtimhurbaşka.nlığına ortak bir aday arayışı haberi
17. TC'deCumhurba.şkanı

seçimi ile ilgili DYP'nin önerileri

18. İsra.il--Filistin heyetleri arasındaki barış görüşmeleri 30 Nisan'da başlıyor
19. Puti:h;Saddam'a ambargonun kaldırılması yönünde söz verdi
20. Sırbistan Adalet Bakanı, 979 Kosovalı Amavut'un tutuklu bulunduğunu
21. Sri Isanka'da çatışma
22. Kosovalılar kovuldu
23. Kırgızistan' da seçilen yeni Meclis Başkanı
24. Anzaklar Çanakkale'de
25. Müzik Dostları Demeği'nden Konser
BRT TV Haber Bültenlerinde

'yaşamın içinden derlenmiş haber

ıe.uııuv.un

Nisan 2000 tarihinde, yukarıda verilen haber sıralaması ile
ilgili

ayrıntılı

bilgiler,

'

Kamu

Yayıncılığı

yapılır. Gündem;
İzleme

Servisi ve

hazırlanmaktadır.

Gündem toplantısında, haberlerin ,-.,uı'-'"'"

j

:uzanacağı konusunda
olaylar
olmayan

da tartışmalar

gibi flaş. haberlerde

yapılmaktadır.

yer almaktadır. 'Gündem

ve benzeri
gündemde

farklı haberlere de bültenlerde yer verilmektedir. Bu tip haberlerin bültende

yer almasının

nedeni ise, TV Haber Merkezi

için farklı bir prestij kazandırdığı

konusunda bir uzlaşma oluştuğundan ötürüdür. c27ı
[TT'5

Kanlı, Özer, "Radyo- TV Haberciliği" Basılmamış Ders Notları, YDÜ, 2000
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İlgili birimlerden, en uygun haberler toplanarak bülten hazırlanmaktadır.
Merkezi öncelikli· olarak KKTC'nde

Haber

gelişen haberleri, daha sonra da diğer ülkelerde

gelişen haberleri, bu haberlerin KKTC'ni

ve

ilgili diğer ülkeleri ne yönde ve nasıl

etkilediği konusunda, · görüşler-duyntıilar

ele alındıktari sonra, bültene

almaktadır.

BR TK''I'V Haber Bültenlerinde,

bildirilerden de yararlaı:ııTmaktadır. Ayrıca istihbarat

önemfri'bif

Habel" Üretimi Sürecinin

haber kaynağıdır.P'"

ötğ1.itiel< şemasının daha

bütiin6u.ttı.ı.odeliise, aşağıda şekil 1 'de vetiltnektedir. <29>

DÜŞÜNCELER
Diğer K.:i.t,..'m yönlendirir;
Polis, :yangın, ambulans
Haber ekibini Yönlendirir
Kaynağın duyurması

Muahabir
araştırmaları
Haber konusunu saptayan
istihbarat şefi

Haber ğ(ffı.demini belirleyen
topla~tı {g~zete)
Üretim toplantısı (televizyon)

Görev dağılımı yapan
istihbarat şefi ile etkileşim

Muhabir
hikayeyi
genişletir

Muhabir
hikayeyi
dosyalar

Gündemin
saptanan hali

Sayfa düzeni müdürü
(gazete)
Haber sırasını saptayan
habermü..dürü.(televizyon)

Ön kurgulama

Yazı işleri müdürü
(gazete)
Üretim (haber merkezi)
(televizyon)

Sayfa düzenlenemsi ile haberin
Son halini alması (gazete)
/ Spikerin metninin son halini
alması (televizyon)

İstihbarat şefi
(gazete)
Üretim (TV)

Şekil 1. Haber üretimi süreci. (Ericson ve d. 198 7)
(28)

a.g.e.

C29l

McQuail Denis, Windahl Sven. "Kitle İletişim Modelleri", İmge Yayınevi, Ankara 1997,
s. 209.
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1. 1. Gerçekler Nasıl İnşa Ediliyor?

Modem birey, içinde yaşadığı dünyadan haberdar olmak için pekçok şey
öğrenir. Öğrenmekjçin pekçok şeyi okur, dinler, izler. ve kendi yaşam sürecine
okuduklarını,

dinlediklerini ve izlediklerini, yine kendi zihinsel

doygunluğu

doğrultµştınclauygular. Ancak bu uygulanış, bir etkilenim/ağı içerisinde oluşmaktadır.
Özellil<le<medya, enformasyon bombardımanı ile bireyi etkileınektedir. Tabii bu
etkilenifüişurecinde, bir başka deyişle iletişim sürecinde; "medya hiçbir; toplumsal olgu

ve . o(tıyffçôkça iddia edildiği gibi- nesnel yansıtmaz. Kaldı ki toplu11Jşq[gerçekliğin
aynen{J@qrlanmasıteorik olarak mümkün değildir."

(JOJ

Qiweğin BRT Kurumu'nun televizyon haber bültenlerinde yer alanlıy:r/ija.lJer,
BRTK'1).1111.konumundan,
teknolojisinden ve kamuoyuna yansıtılmış/ya da oluşturultnuş
"BRTK'i'iirrıajındanetkilenmektedir. Zaten bir haberin BRT'undan (resmi devlet kanalı)
izlennıeşi;ile, farklı yayıncılık söylemiyle televizyon yayınına başlayan (özel/ticari)
televizyon. kanallarından izlenmesi,içerik olarak aynı dinamiklerden oluşmamaktadır.
Çünkü haberler, yaşanan olaylar, her aracın kendi bakış açısıyla ve sahibinin sesiyle
biçimlerinıektedir. Ayrıca modem bireyin duyu organlarıyla iç içe geçip neredeyse
kerıetlenen' •. iletişim araçları, görülebilecekleri, duyulabilecekleri kendi ideolojileri ile
belirlemekte ve bireylerin kafasında, kendi ideolojilerinin yandaşlığı doğrultusµrtda
anlam haritaları oluşturmaktadır.
BRTK'nun haber-bültenlerinde .ise, siyasal egemenliğin pa.tenti
yani izlenilen haberler, otoritenin/siyasi erkin

vuaurna~ıııa

1.1.1.
Haber yanlış mı,
kavramının içinde barınmaktadır.
süreç,

söz konusu toplumun siyasal ve ekonomik

1

dayatmaktadır. Çünkü haberlerin seçiminden sunuluş iaşa.fü~ş111~(kadar, toplumsal
siyasal . ve ekonomik yapının öngörüleri veya istemleri dikkate alınmakta, bir başka
deyişle haberler bu üçgeninin (toplumsal-siyasal-ve ekonomik. yapının) içerisinde yer
alan, ölçütlere göre şekillenmektedir.
(}lJ)

Güneş, s.51.
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BRTK, kerıdisine ait yasasına. göre özerk bir devlet yayın kuruluşudur. Yani
KKTC Hükümetinin' tasarrufu altında. yönetilen bir kurumdur ve kurumun en üst
yönetici · kônunıufıdaki
atanmaktadır.

Müdürü, KKTC'nin

Bakanlar Kurulu kararı ile bu mevkiye

'.'f!dberlerin toplanması, seçilmesi ve yayınlanmasında yansızlık,

doğrulıtk_Jve çabükluk ilkeleriyle çağdaş habercilik teknik

ve yöntemlerine bağlı

kalmak"i(~l) ise/kurumun yayınlatıtıcfa. gözetilecek ana çoğtil>ilkelerinden birisidir.
Peki, acaba KKTC'nde
müdurlul{ rrievkiine

seçilmişlerden

oluşan siyasi erkin, eşza.mafılı kararları ile

atanan kişilerin,····•siya.si· . iktidarın

kalabiit~s~···· ne derece

mümkün

olabilme~t.e~ir? .·. Sözkonusu

alanındakiişlenebilir görüntüsü şu şekilde kurgulanabilir:
BRTK'ı:ıun müdürleri
yansıtabilecek

kişiler,

de değişmekte ve siyasaliktidarın
kurum

müdürü

Yani haberlerin

olunamamaktadır.
yayın kuruluşunun
unsurların
Hükümetinin

dışında

kurumu~, /ayırıcılık

söylemini, istenilir' şekilde
Dolayısıyla,

'siyasi

iktidarda bulunan siyasi erkin söylemini

görsel ve işitsel bilgi akışı sağlamamak,

olamaniakfadır.

denetimi

Siyasal iktidarlar değiştikçe,

olarak> atanmaktadır.

iktida.rla.rı.rı. sesi olmamak veya tamamen
güçlendirecek,

hiyerarşik

toplanması,

seçilmesi

bu koşullar altında mümkün
ve yayınlanmasında,

yansız

Muhalefet partilerinin ve diğer sivil toplum örgütlerinin ise, resmi
bilgi akışı platformunda

da yoğun

ve sürekli

her faaliyetinin,

dengeli bir şekilde yer almamaları, bu

eleştirilerine

neden

olmaktadır.

diğer çeşitli baskı gruplarının

haberinin BRTK TV Haber Bültenlerinde yer alması,

ı,,a.~ua;;,

haber politikasının izlenmemiş ôldı.iğtinun bir

tercih

1.1.2. Haberler Kendi Sınıfsal
Haberlerin,

kendi

sınıfsal

vermeden önce, tarihsel gelişim içinde

etkililiğinin

sorgulanması gerekmektedir.
Kıbrıs'taki
(3IJ

Rum basınına bir tepki olarak dôğa.n Kibhs Türk basını, 1880'li

Bayrak Radyo -Televizyon Kurumu Yasası, "Yayınlarda Gözetilecek Ana İlkeler" Madde 4
Fıkra 6, Sayı50/1983 (25/1986; 54/1989; 35/1993}, s.2.
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yıllarda,
söylemini

yani İngiliz
yaymak

Sömürge

amacıyla

Yönetimi
gazeteye

döneminde,

başvurmuştur.

Türk toplumunun
Türk

toplumu

fikir ve

içerisindeki

neredeyse tüm tepki çevreleri, kendi fikirlerini yazılı bir şekilde sunmak ve savunmak
için gazete çtkafma.ya yönelmiştir. 193 1 sonrası, varlık· nedenlerine ciddi bir saldırı
olarak değerletıdiripiisyanı
yönelik(kişilere

bastırma tedbirleri uyarınca; yazım. ve yayım hareketine \

baskı.yayına koyu sansür uygulamasına geçen, İngiliz koloni yönetimi

karşislndaki tepkisel Kıbrıs Basının,' suskunluk dönemidir. Kıbrls: Türk · Basını içinse,
asrFzôr'dönem

II. Dünya Savaşı sonrasırl Nisan 1955'te Kıbrıs Rumlarının Yunanistan

ile birleşmesi amacını güden EOKA örgütünün-kurulmasıyla

başlar. Bozkuft(1951-88)

ve Halkın Sesi (1942- ... ) gazetelerinin varlıkları ağır koşullara rağmen deva.m .eder.
Partnerleri

Nacak (1959-68) ve Cumhuriyet (1960-62)

adanın ve Türk Toplumunun
verirler. Özellikle

gazeteleri de, bu dönemde

statüsü ve geleceği konusunda

sütunlarında haberler

1960-74 yılları arasında, Kıbrıs 'ta yayınlanan Türkçe gazetelerin

içerikleri değerlendirilecek

olursa; sert, hırçın, kimi yerde bağnaz ve tek boyutlu

oldukları'göze çarpmaktadır.
1974 Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra ise, Kıbrıs Basınında çarpıcı değişiklikler
yaşanır.Adaya,

günü gününe Türkiye'den gazeteler gelmektedir. Ayrıca, hemen.hemen

her siyasi partinin haftalık veya günlük olarak çıkardığı bir gazetesi
Aralık 1963 olaylarının ardındansa, 25 Aralık 1963 'te Bayrak
Temmuz

1976'da ise, Bayrak Televizyonu

toplumu açısından gazetenin, radyonun ve

gözönünde tutulup,
yansıttığı ele alındığında,
görülür. Çünkü şu andaki veriler itibarıyla. "

politika halkın çıkarlarını yansıtan yayınlardan
çıkarlarını yansıtmaktan öteye geçmiyor. "(3Z)
Yani denilebilirki,

BRTK TV Haber Bültenleri,>ha.lkin

değil siyasi erkin

gerçekliğini ortaya koymaktadır.
DT)'

Dedeçay Servet, "Kıbrıs'ta Enformasyon Veya Yazılı ve Sözlü Basın", Gelişim Ofset,
Lefkoşa 1988, s. l O.
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1.1.3. Haberi Tanımından Uzaklaştıran Baskın Güç Nedir?
Haber,

içinde

barındırdığı

veya barındırması

gereken;

doğruluk,

tamlık,

tarafsızlık; (sorumluluk duygusu, toplum için önem taşıması ve benzeri bazı öğelerden
ötürü,

izleyiciler-dinleyiciler-okuyucular

metinlerdfr.<.Qysa;•sunulması

tarafından

tasarlananchaberin

güvenilirliği

en az sorgulanan

seçiminden görüntülenmesine,

yazımına.,kurgula11ı:nasına varıncaya dek, tüm bu aşamalarda "haber'Iaslında

metin

varolan ve

yaşanarıWğerçekliğinden uzaklaştırılmaktadır.
Ôrneğin BRTK'nun televizyon haberlerinin hazırlanması sürecnineelendiğinde,
haberleri.+itaI11mından uzaklaştıran
gerçeklik<değildir.

baskın gücün ne veya neler olduğu, örtülü bir

Çünkü haberlerin seçiminden, sunuluşuna

kadar pekçok aşamada,

hükümetin politikasının belirleyici rol oynadığı bilinmektedir. Yani BRTK TV Haber
Bü1te11lefi11in hazırlanmasında, siyasal güç odaklarının etkisi sözkonusudur. Dolayısıyla

"bilirrJ.clilindebenimsendiği gibi nesnel bir dil kullanmak durumunda olan, ele aldığı
gerçekliği 'tiim boyutlarıyla ortaya koyması gereken, kaynakların gôriişleriniı ayrım
yapmaksızın olduğu gibi sunmakla sorumlu olan ve olay hakkındakifarklı yaklaşımları
içermesi beklenen " (33) metinler olarak düşünülen haber metinleri, siyasi erkin yöntem
sorunu nedeniyle, özellikle bu tür durumlardan ötürü zedelenmektedir.
Toplumsal iktidarın pekiştirilmesi açısından önemli bir işlev üstlenen
Haber Bültenlerinin oluşumunda, 'editör etkinliğinin yetersizliği'
yanlışlıklar

... editörlerin doğrudan

izlemek için en uygun kanal olup olmadığı
çağdaş yayıncılık ilkeleriyle yayınlarını

TV Ana

Haber Bültenleri esnasında kanalın "kendini

s.9.
(34)

a.g.e. s.83.
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logonun

yerine, sadece ana haber

yerleştirilmiş

'farklı

bir

bülteni

logo'

yayıncılıkeilkeleri .ya da prensipleri
Tôplumuniherkesimine

süresince

kullanılmaktadır

ekranın

sol

alt

köşesine

ve böyle bir farklılık, hangi

gözetilerek yapılmaktadır; bu da merak konusudur.

hitap eden bir kurum, toplumun en ilkel taleplerine

değil, Jçağdaş taleplerine servis yapmalıdır. Aksi takdirde ömekleridirilmeye çalışıldığı
gibi, buyformattakihaber

bültenleri-sile

enfomı.a.syôn akışımn.sağlıklı

zaten boşlukta

debelenen>ibir

toplumun,

olmaması nedeniyle yere çakılması da kaçınılmaz olur.

Oysa /kü.teselleşen dünyada, kültürel iklimin .gelişmesi için BRTK'nunve BR.TK TV
HaberB-ultenlerinin .önemli işlevleri bulunmaktadır. Fakat BRTK kurumsaLiII}_ajdanve
prestij yayıncılıktan, şu andaki veriler itibarıyla çok uzakta görünmektedir.

11. BRTK TV HABERLERİNDE SİYASAL İKTİDARA HİZMET
BİRVARLIK·AMACI MIDIR?

Gerçeği yaratabilme

yetisine sahip bir kamu yayın kuruluşunun,

büyük bölümü tarafından benimsenen

toplumun

değerler dizgesine yaslanması

çatlak sesleri bastırması gerekmektedir. Bilhassa, "Televizyonun

bir parçası ve yansıtıcı olduğu gözlemlenen ana haber
kitlenin televizyon karşısında olduğu prime-time 'Zarda
düşünülürse,

toplumdaki

çoğunluğuna

u ıcıo ı.ı.ıcıo

çatlak veya cızırtılı sesleri

h,ıdırrn,

yansıttığı
da bu sesler, entellektüel bir büyücü sayesinde ::;e::;::;ızıc;::,cuumy
kitle toplumunda karşılıklı ve serbest oluşan bir
iletişim

taraflı, buyurgan bir iletişim akışı vardır.
kurumlarından birisidir.Böyle bir durum ise,
kamuoyu

oluşumunu

eğilimleri, bir bakıma
( )J

engellemektedir.
sınıflandırarak

BRT

bir tartışma yoluyla
de varolan

hedef kitlelerini belirlemekte

toplumsal

ve bu kitlelerin

a.g.e. s.35.
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çeşitli beklentilerini

dikkate alarak.. bağımlılık ilişkilerini güçlendirmektedir. Ancak

BRT TV Haber bültenlerindeki yanlılık ve dengesizlik; aracın güvenilirliğini,
saygınlığını ve inandırıcılığını da tamamen yoketmektedir. Böylelikle verici ile alıcılar
arasında.da;birtürlü arzu edilen özdeşlik sağlanamamaktadır. Çünkü enformasyon veya
haberlerdeki>gizli/açık mesajlar, kişilere ne yapması gerektiğini emredememekte,
kişilericsadece:' siyasi erkin yandaşlığı doğrultusunda olaylardan haberdar etmekte ve
kişilereYrıe\yapmaları gerektiği hususunda, yine siyasi erkin söylemini güçlendirecek
bilgiler/haberler sunmaktadır. <36l
13-u.tarzdakihaberlerle ise, siyasaliktidara hizmet edilmekte ve adeta BRT TV
Haber.Bultenlerinde, siyasal iktidara hizmetin bir varlık amacı olduğu gerçeği/ortaya
konulmaktadır. Devlet eliyle BRTK'nda rastgele, gelip geçici, özensiz ve ağır siyaset
kokan.bif yayıncılığa kalkışılmaktadır. Bu arada·elbette toplumsal yaşamın kaçınılmaz
bir yönüdür siyaset ve kaynağını da bireylerin toplumsal bir şekilde birlikte yaşamaları
zorunluluğundan almakatdır. <37) Böylesine bir birliktelikte ise, zaten siyasal iktidardan
sözennemek

ve onu reddetmek

mümkün değildir. Çünkü

"iletişim araçları

kullanımıyla, yönetenlere; egemenlere yani siyasal iktidarı kullananlara, yönetilenlerin
davranışlar.mı etkileme ve denetleme yeteneği sunulmaktadır. Bunun tersi de doğrudur.
Yani iletişim araçlarının kullanımı siyasetin (siyasal olguların) daha

~~,a; n · 7r;f7.,,1,,.,,,.1"

buluşmasını da sağlayabilir. Böylece toplumsal iletişim siyasal
iktidar tabanının değişme ya da genişlemesinin aracı
Ancak, BRTK TV Haber Bültenlerindeki gibi,

kafasında, "Acaba
kavramlaştırılmıştır''
siyasal iktidarların işleyişe müdahaleleri,
kamuoyunda bu durumu değiştirmek için, ışe

varlığı da

hissedilememektedir.

C37J Kaya, A. Raşit, "Kitle İletişim Sistemleri", Teori Yayınları, Ankara 1995, s.24.
(38)

a.g.e. s.26.
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2.1. Kamu

Yayıncılığı

Dengelilik

Var

Gerçekleştiren

BRTK

TV

Haber

Bültenlerinde

mıdır?

İzlenilebilir bir haber bülteni için her haberde şu hususlara önem gösterilmelidir:
a. sadelik
dolaysız anlatım, yani doğrudan doğruya ifade etmek
c,

sözcüklerin tasarruflu bir şekilde kullanılması

d. kesinlik
e. canlılık ve renklilik
Ayrıca, TV Haber Bültenleri konu dağılımı açısından da dengeli-olmalıdır.
BülteniIIiğenelinde olumsuz ve olumlu haberler, dengeli bir biçimde yap1lan111alıdır.
Haberde kuruluğu ve tekdüzeliği aşmak için, abartılı habercilik ve sansasyona dönük
sunuşlardari-da kaçınılmalıdır. Olayın görüntülerini elde etmek zor bile olsa, görüntü ile
haberin de uyumlu olması gerekmektedir.
Pek • çok pratik ve ekonomik faktör haber yayınını etkilese bile, haber
öykülerinin·seçiminde, kurulmasında ve sunumunda profesyonel kodlar kullanılmalı ve
"HaberDeğeri"ne önem verilmelidir. Dolayısıyla haber toplama ve yayınlama işlemi ile
uğraşan \kişi veya kişiler, elindeki haberlerden seçim yapmak zorundadır. Çünkü
dinlenilmek/izlenilmek hedefiyle hazırlanan haber bültenlerinde;
kurulması ve sunumu büyük önem arzetmektedir.
Yaşanı içerisinde ortaya çıkan sayısız olay ve
Ancak bu sayısız olayların Ne tartışılması gereken

1.

2.
3. Uluslararası ilişkileri ve dış
ülkelerle ilgili haberler.
4. Yerel haberler.
5. Kutlamalar, hastalıklar, gibi gündelikkönülardaı1.0hışandurum haberleri.
6. Spor haberleri. <39)
Ergül, s.87.
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Bir olayın . haber değeri açısından değerlendirilmesinde

de, gözetilmekte olan

belli başlı ölçütler vardır. Bu ölçütler ise.şöyle sıralanmaktadır:

1. Olayın süre olarak uygunluğu.
2. Konunun.ölçüsü ya da oylumu.
3. Konunun açıklığı/anlaşılırlığı.
anlamlılığı.

beklenmedik oluşu.
sürekliliği.

9.<.Seçkin uluslara ve seçkin kişilere yapılan göndermeler.
10. Kişilere yapılan göndermeler.
lF.Olumsuz olana yapılan göndermeler. C40)
Haber konusunun saptanması sürecinde başvurulan temel ölçütler, bu başlıklar
altında incelenmektedir. Ancak

hangi ölçütün önce, hangi ölçütün daha sonra

gözetileceği konusunda, herhangi bir uzlaşımdan sözedilemez. Haberlerin seçiminden
sunuluşuna kadar, pek çok aşamada yukarıda sözü edilen ölçütlerin belirleyici rol
oynadığı görülmektedir. Fakat genel olarak bir haber bülteninde, siyasal
haberine yer veriliyorsa, aynı bültende o siyasal partinin karşıtı olan parti
de yer verilmeli ve onların da haberleri, bültende yer almalıdır.
Bültenlerinde bir denge Sağlanmış gibi görünebilir.

yayınladı, hemen

Cl!'>.<CI.JU!Uv

ve böylelikle BRTK
"Haber Değeri" taşımayan,
doldurması ne derece doğrudur? ya da doğru

urnuı.u

"Haber Değeri" gözönünde tutulmaz ise, herhangi bir
haberleri;

toplum örgütünün, herhangi bir demek veya
yani sözde haberleri bülteni doldurur, bültenin

auıauıcııL.ıa.;,u

ve haber

bülteninin süresi de anlamsız bir şekilde uzadıkça uzar.
a.g.e. s.89.-90.
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Konu aşağıda verilen tablolarla ve BRTK TV Ana Haber bültenlerinin içerikleri
ile ilgili olarak ayrıntılı şekilde gözden geçirilebilir.

Tablo 1
BRTK TVAna Haber Bültenleri: Haberlerin konuları, sayıları ve oranları.
( 21. 4. 2000)

( 1.4.2000)
Haberin Konusu

Haberin Sayısı

Yüzde

Haberin Sayısı

Yüzde

18

% 58.06

14

% 73.67

% 16.13

1 2

% 12.90

1 2

5

1

4
Sağlık Haberleri

3

1%

9.68

%

3.23

Magazin Haberleri

%
--

Spor Haberleri
TOPLAM

31

100.00 ·

1

I
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1

100.00

Tablo 2
BRTKTVAna Haber Bültenleri: Haberlerin konuları, sayıları ve oranları.
(23. 4. 2000)
Haberin Konusu
Toplumsal Haber
Siyasi Haber

Haberin Sayısı
4

( 20. 7. 4000

I

Yüzde

I

1

% 15.38

I

I % 80.77

21

Haberin Sayısı
9

I 8

% 3.85

Kültür-Sanat Haberleri

BRTK TV Ana

( 4. TO. 2000 )
Haberin Konusu

Haber Sayısı

Yüzde

Yüzde

Siyasi Haber

16

%76.19

%42.86

.04

% 52.38

Toplumsal Haber

4

Kültür Sanat Haberleri

1

1

% 4.77
1

Magazin Haber
TOPLAM

21

100.00

21

% 4.76
100.00
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Tablo 4
BRTK TV Ana HaberBültenleri:

Haberlerin Konuları, Sayıları ve Oranları.
( 10 .. 11. 2000 )

( 15. 11. 2000 ),

Haberin.Konusu

Haber Sayısı

Yüzde

Haber Sayısı

Yüzde

Toplumsal Haber

12

% 50.00

11

% 64.71

Siyasi Haber

11

% 45.84

6

% 35.29

Dini Haber

1

% 4.16

TOPLAM

24

100.00

17

Ta.blölardaki haber konuları, sayıları ve yüzdelikleri
tarihlerdexiBRTK
bakıldığında,

TV

Haber

Bültenlerinden

elde

edilen

itibarıyla,
verilere

buraya kadar tartışılan olgunun sayısal rakamlara yansıyan

ortaya çıknıaktadır. Belirtilen tarihler arasında, siyasi haberin en düşük yüzdesi 35.29,
en yüksekyüzdesi

80.77 olarak görülmektedir. Haber sayılarıyla birlikte ele alındığında

bu rakamların, örneğin kültür-sanat haberleri, toplumsal haberler, sağlık haberleri ve
diğer haberlerle karşılaştırılamayacak kadar yüksek olduğu gözlemlenmektedir.
Haber sırası açısından bir fark gözetildiği
haberlerin

ana haber bültenlerinde

habercilik

anlayışı

ve

etiği

ile

ileri sürülecek olsa

bu denli yoğun olarak
açıklanamayacağı

kavramının ve haber değeri ölçütünün sınırları
yer almaması gereken siyasi içerikli haberlerin,

2.2. Yayıncılığın
Televizyonun
ana haber bültenlerinde,
yanıt vermeden önce, ortaya konulması
göre, herşeyden önce günümüzde
örgütlenmesinde,

o-Prf'l<"f'n

devlet

olanakların

durumdadır. Bu rolü üstlenmiş olan devletinise,.iletişürralanındaki

çizmesinde,
bir rol üstlenmiş
sorumlulukları ve

faaliyet çerçevesi şu şekilde belirlenebilir:
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1.

"iletişim alanını belirleyen genel normatif düzenlemeyi yapmak: yasal çerçeveyi
çizmek, hak ve sorumluluklarıbelirlemek.

2. iletişim alanında kamusal hizmetlerin gerektirdiği kaynakları bulmak ve
külldiıirrılartnıdüzenlemek.
3. Ülke içinde kitle iletişim kuruluşlarına sahip olma ve bunlar yoluyla.faaliyette
genel koşullarını Sdptarrıak.
araçlarının etkinlikte bulunması için gerekli teknik altyapılar ve

4.

ile ilgili düzenlemeleri gerçekleştirmek, örneğin, telekomünikasyon
hazırlamak, yayın yapılacakfrekansları sağlamak ve dağıtmak.
yer alan kurumsal iletişim kanallarının denetimini sağlamak, bir
hizmeti

olarak iletişim olanakldrindan . toplum üyelerinin yararlanma

koşııllarınz gözetmek, iletişim kanallarının Belirlenen yasal çerçeve ve amaçlar
dışliıda kötüye kullanımın önüne geçmek." (4l)
Devletin; bir kamu hizmeti olarak iletişim olanaklarından
yararlanma koşullarını

toplum üyelerinin

gözetmesi, toplumda yer alan kurumsal iletişim kanallarının

denetimini sağlaması, kitle iletişim araçlarının etkinlikte bulunması için gerekli teknik
altyapılar· ve ayrıcalıklar

ile ilgili düzenlemeleri

gerçekleştirmesi,

belirleyen genel normatif düzenlemeyi yapması, toplum üyelerinin ı.ucı.ıı.aau ucuı
Ancak, devletin birtakım siyasal (ideolojik) nedenlerle; kitle
"artan" müdahaleleri kabul edilebilirdeğildir.

Çünkü bu

kamuoyu oluşturmalarının aracı ôldugU kadar, halkın

Bu
antenlerinde toplumun

uv)a!,ı.;,ıl'ı..

olduğudur. Eğer toplumdaki tüm sosyal ve
düzeyde

ekran

ve

antene

oluşturulabilirse,

yayıncılığın devlet

yaşandığı veya

yaşanabileceği

takdirde,
aracılığıyla
J

bireyin

ulaşamayacağı

yeniden

eliyle

ulaştırabilecek

yaratıldığı

vanu ııx sorunsalının

kalkacaktır. Aksi
kadar Uzaktaki gefçekfiğiri,
düşüncesi, igeriellikle

devlet

benimsenmiş

televizyonu
bir inanış

Kaya, s.28.
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olarak kalır.: Nitekim, devlet eliyle gerçekleştirilen yayınlarda özellikle siyasi içerikli
haberlerin yer alması, yaratılan gerçekliğe yanlı yaklaşıldığı görüşünün egemen olduğu
varsayınnm,Zaten

yoğun olarak yaşatmaktadır.

2.3. BRTKtııun TV Haberlerinde DevletEtkinliğinin Azaltılması mı Gerkiyor?
@ünümüzde dünyada olup bitenler uydu yayınları aracılığıyla izlenebilirken,
herhangifcföir siyasi iktidarın,

topluma eski tekelci dönemlerdeki

be.rıimsetfn.eye çalışması zor görünmektedir.Küçük

televizyonculuğu

bir coğrafyaya sahip KKTC'nde de

özel televizyon kanalları, radyo istasyonları yayın . hayatına başlayalı beri •· ve: uydu
yayınlarııiın da rahatlıkla izlenebilmesinden

buyana, böyle bir talebin halk tarafından

istenmesirlnümkün değildir. Ancak KKTC'nin effbüyük iletişim aracı olan BRT'nun,
siyasi iktidara hizmet eden bir yayın politikası izlemesi, topluma. böylesi bir yayın
politikasırıin benimsetilmesi yönünde adımlar atıldığı izlenimini vermektedir.
Özellikle BRTK TV Ana Haber Bültenlerinde .hükümet üyeleri olur olmaz
sebeplerle

her gece ekrana çıkarak, halkın tepkisini· çekmektedir.

Oysa, "Devlet

televizyonıı, ancak rekabet içindeyken- yani helirliliklerinin rahatlığından koparılmış,
uyarılmış, acele etmeye zorlanırken- farklı yayın kategorilerinde arzın tümünü
doğru "çekmenin" kendi görevi olduğu inancıyla farklı bir şeyler

nnPrPrPk

mueaaeie

ediyorsa bir varlık nedenine sahip demektir. " (42l
rahatlığından koparıldığı, uyarıldığı ve acele etmeye
önererek

yüz
Eğer durum BRTK
koruyamaz ve hemen hemen her dönemde nukumet
yol- izleyemez duruma gelir. Bugün de bu durum
Özellikle BRTK TV Ana Haberleri, toplumun
gereksinimlerine

ve siyasal

yanıt veremez durumdadır.

gerçekten de devlet etkinliğinin
ve koşullar çıkmaktadır. BRTK'nun

ortaya
açacak gereksinimler

demokratikleşmesi,

Jeanneney, Jean-Noel, "BaşlangıcındanGünüıni.izeMedya

ülke demokrasisine hizmet
Tarihi", Yapı Kredi

Yayınları,

İstanbul 1998, s.286.
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yolunda önemli bir adımın atılmasını. da sağlayacaktır. Konuyla

ilgili görüşler ve

tartışmalar, KKTC 'nin Cumhuriyet Meclisi 'nde zaman zaman milletvekilleri tarafından
da ortaya konulmakta ve yaşanmaktadır.
Örneğin KKTC'nin

12 Ocak 2001 tarihli Meclis Genel Kurulu toplantısının

gündem dışı konuşmalarında,
Başbakan Vekili
cı.un uoo ı

Musatafa

BRT'nun
Akıncı;

genel yapısı ve yayınları

BRT'da

yanlışlıklar

olabileceğini

tartışılmış

ve

ve bunların

gerektiğini belirtmiş ve çok sesliliğin şart olduğunu kaycl~tll:liştir.(43)
KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denkatş'ın BRTKTV Ana Haber
yapmış olduğu şu açıklama da oldukça ilginçtir: " ...
tartarak karar versin diye konuşuyorum. Geçen günü
ondan sonra BRT'yi dinledim. Cumhurbaşkanı yol ayrımı
durumu uzun uzun izah etmiştir, edebi kısımları almışlar, esas
yok. 'Denktaş bunu dedi. ' diye kapattı. Bu halka yazıktır. (44l
edilenin veya anlatılan konunun, kısa ve öz şekilde aktarılmamasından

dolayı,ieğer devletin başı olan Cumhurbaşkanı'nın bile bu konuda serzenişleri var ise,
BRTK.'rıurıTV Haberlerinde Devlet etkinliğinin azaltılması gerekliliği ve gerekliliğine
inanış, ne derece doğru ve etkili olacaktır bu da düşündürücü bir durumdur.

(43) Kıb~ıs Gazetesi "Meclis, BRT'yi Tartıştı",
(44)

13 Ocak 2001, s.6.

Kıbrıs Gazetesi "Derıtaş: 'Bazı Parti Liderleri Dünyayı Yanıltıyor'

", 7 Aralık 2000, s.7.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

I. BRTKTV HABER BÜLTENLERİNE SİYASİLERİN BAKIŞI
Kamu sektörü içi yapı ve iletişimde, toplumun genel sınıfsal yapısını, özel
sektqrde ise, sektörün kendi örgütsel yapısı içindeki iletişimini ve ekonomik amaçlarını
gerçekleştirebilmesi için gerekli olan ilişkileri görürüz.Peki, BRTK'nda

neleri

görmekteyiz? Devletten önce, halkın hakkının varolması gerektiğine inanması gereken
BRTK'nda halk;

"Doğru haberin kendisine doğru şekilde iletilmesi hakkına sahip

midir?" ''BRTK, kamuoyunun özgürce oluşmasını sağlayabilmiş midir?"
İşte araştırmanın bu bölümünde, BRTK'nun TV Haber Bültenlerindeki
tarafsızlık eleştirileri de dikkate alınarak, "Siyasal iktidarların haber bültenlerine etkisi
ne olmalıdır, ya da olmalı mıdır?" , "KKTC'nde nasıl bir ana haber bülteni, neden?
"Yayıncılığın devlet eliyle yapılması yanlılık gibi bir sorun yaratabilir mi?" " BRTK
TV Haberlerinde, siyasal iktidarın etkinliğinin azaltılması gerekiyor mu, neden?" ve
benzer birtakım soruların yanıtları aranmıştır.
Bu amaç doğrultusunda,
BRTK TV Haber Bültenleri'nin

Meclisi'ndeki TKP, DP ve CTP gibi partilerden,
değerlendirmesi alınmıştır.

Konuyla ilgili olarak,

1.1. TKP'nin BRTK TV Haberlerine Bakışı
31 Aralık 1998'den, 24 Mayıs 2001'e
ortağı TKP, BRT'nun kamusal yayıncılık
toplum kesimlerine eş ve eşit mesafede, eş

koalisyon
olduğu tüm
anlayışıyla yerine

getiremediği görüşündedir.
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"Basın-yayın araçları; sosyal, siyasal, ekonomik, kültürel ve diğer konularda
toplumsal

yaşamı ve toplumsal

iletişimin >teınel aktörleridir.
yürütmeserkine
dereceuöneınli

davranış

biçimini

etkileyen ve yönlendiren

Bu nenenle çağdaş demokrasilerde

kitle

yasama, yargı ve

eşdeğer bir dördüncü güç olarak kabul edilmektedir.

Elbette ki, bu

bir gücün kendi fonksiyonları ve basın-yayın kuralları içinde hareket

etmesiçdiğer bir ifade ile demokratik ilkelere ve anayasada yer alan düzenlemelere bağlı
olarakifarafsız

ve objektif

olması

BRff'K?hun bu açılardan yüklendiği

gerekmektedir."

görüşünde

yoğunlaşan

TKP,

görevi ·•· yerine getirebilen bir kurum özelliğini

kazafüı.111.a.dığını belirtmektedir.
Eski

hükümet

ortağı

TKP,

BRTK'nun>anayasal

düzenlemeye,

toplumsal

örgütlehı:rı.eye ve ihtiyaçlara paralel demokratik, çağdaş, tarafsız, objektif ve çoksesli bir
yayın pôTifikası yerine, 'resmi' olarak isimlendirilen.jdeolojinin

görüşlerini yansıtan ve

bu nedehle de zaman zaman yurttaşların ve kurumların arasında, ayrımcılık yapmaya ve
kutuplaşma' yaratmaya kadar varan bir yayın politikasının izlendiği, bir kamu kurumu
olduğfügörüşündedir.
1:.JBP-TKP

Hükümeti

döneminde,

TKP Genel Başkanı,

Devlet Bakanı ve

Başbakan.Yardımcısı

Mustafa Akıncı'nın,

dış politika ile ilgili bir gelişme

yaptığı

BRT'nda

uygulandığını,

açıklamaya

sansür

üzerine

bazı

yayınlandığını belirten<'fKP,

yıllardır varlığını sürdüren ve

örgütlerin açıklamalarına/ise

yer verilmediğini,

kuruluşların

objektif ölçütlerden
görüşe

veya

ideolojiye

belirtmektedir.
Bu arada ekonomik ilişkilerin ve
temel gerekçeleri arasında olduğu ortaya
kurumlaşmadığı ve

TKP, demokrasinin ve çoksesliliğin

BRTK'nun yönetiminde etkin karar ve uygulama Olanağına sahip, siyasal ve bürokrat
kadroların bu anlayışı içlerine sindirmedikleri sürece, BRTK TV Haber Bültenlerinin de
günün koşullarına,

olaylara ve gelişmelere

paralel

olarak objektif bir habercilik
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anlayışını ortaya koyamayacağını ve yanlı bir tutum yansıtacağını, beklenen bir sonuç
olarak karşılamaktadır.
BRTK'nun bu tutumunun özellikle ulusal konulara, Türkiye ile ilişkilere, Kıbrıs
sorununawesçözümüne

yönelik politikalara göre farklılaştığı, farklı siyasal görüşlerin bu

konulardaki farklı politikaları ise, diğer. çoğu konuda olduğu gibi BRTK'nun

yayın

politikalarında da belirleyici olduğuna dikkat çeken TKP, BRTK'nun yönetiminde etkin
karar.ve/uygulama
ideolojilerinin

olanağına sahip siyasal ve bürükrat kadroların, bu konularda kendi

sahipleri veya savunucuları

olarak, farklı siyasal görüşlere kısıtlama,

a.mbarğô} sansür, saptırma veya benzeri · yöritetnlerle müdahale hakkını kendilerinde
görebildikleri görüşüyle konuya açıklık getirmektedir.
TKP siyasal anlayışı gereği, BRTK'nun KKTC Anayasası'nın ilgili maddesinde
ifade edildiği üzere, her türlü radyo ve televizyon yayınlarının tarafsızlık ilkelerine göre
yapılmasını.• savunmaktadır.

Tarafsız ve çok sesli demokratik

yayıncılık · ilkelerinin

-,

benimsenmesi ve böyle bir anlayışın egemen olması halinde, BRTK'nun yayınlarının
olumsuz olarak etkilenmesinin mümkün olamayacağını düşünen TKP, ancak bugüne
kadar bunun gerçekleşmediği görüşünde yoğunlaşmaktadır.
KKTC'nde siyasal iktidar sahipleri ile hükümeti, eş anlamlı olarak algılamamak
gerektiğini belirten TKP, KKTC'nin

içinde bulunduğu koşullar ve KKTC:riin
eksikliklerin

demokratik hukuk

farklı ellerde bulunmasını

hükümetlerle asıl

olarak yer verildiğini
Denktaş' a yapılan her
verildiğini, ayrıca hükümet

ı,;aıı::;uıa.ıa.ı

belirtmektedir.
Haberlerde, ağırlıklı olarak 'resmi' bir
BRT'nda dengeli haberciliğin bir diğer

UvUUUv

vwıırnLu.

olan TKP,

aynı anda eş ve

eşit söz hakkı ilkesine de uyulmadığı ve dengeli yayıncılık anlayışının çiğnendiği
görüşündedir.
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TKP'ne göre, BRTK'nda yayıncılığın devlet eliyle yapılıyor olması bir görevin
olumsuzluk

ölçütü olamaz. "Önemli olan bir ülkede demokratik ve özgür yaşamın

kurumlaşma ölçütüdür. Kaldı ki özel TV'lerin toplumsal yaşama girmesi ile, TV'de
devlet tekelinin kalkması objektif ve tarafsız yayıncılık ilkelerini olumlu yönde etkileme
potansiyeliyaratmaktadır"

gerekçesi ile açıklamakta ve konuyu "ancak asıl önemli hem

devletteehem de özelde, özgür ve tarafsız yayıncılıktır" görüşü ile TKP'nin

net tavrı

ortaya konulmaktadır.
iktidar ortağı TKP, yayıncılığın devlet eliyle yapılması ile iyayıncılığın
kamu yararı için yapılması arasında da ciddi .bir fark olduğunu, çağdaş ye demokratik
ülkelerde /yayıncılığın devlet için değil, kamu yararı için yapıldığını belirtmektedir.
"Kamusal> yayıncılık

konusunda

dünyada

çok> ciddi

deneyim

ve örnekler> var.

Yayıncılıkta yanlılık, taraflılık kabul edilemez, ancak kamunun çıkarlarını savunan bir
ya~ıncılık anlayışı da bildik çerçevede taraflı yayıncılık diye nitelenip yerin dibine
batırılamaz. Demekki.kamu

yararına olan yanlılık, meşru bir yanlılıktır. Ama maalesef

BR T'.nun yanlılığı kamu yararına değildir." düşüncesi, TKP tarafından benimsenmiştir.
Haber bültenlerinde yer alacak konuların nasıl ve hangi sırayla yer alacağına
karar verilmesi ve uygulaması profesyonel habercilerin işidir görüşünü savunan TK.P,
haber değeri kavramını çağdaş bir yorumla içselleştiren medya ıuı;:;m,uı.ı

sıralamasındaki evrensel değerlere bağlı olarak verecekleri
şekilde doğru olacağı görüşündedir.
BRTK TV Ana Haber

bazı

görüşünde olan
kucaklayacak politikalara ihtiyaç
Anayasası tarafından kendisine
kazanması-gerektiği görüşüyle, BRTK

31

1.2. DP'nin BRTK TV Haberlerine Bakışı

Demokrat.Parti, BRTK'nun Tv Haber Bültenleri'nin tarafsız olmadığını, günlük
siyasi olayların haber olarak sunulmasında bile, konunun sadece hükümet gözlüğü ile
aktarıldığırirdüşünfu.ektedir.
Müha.lefet partilerinin ve sendikalar ile kurum ve kuruluşların bir eleştirisinin,
BRTK farfından "iddia" olarak surn.tldüğubelirtilmektedir. DP,. meclis haberlerinde
muhalefet/··•milletvekillerinin söylediklerinin aktarılması sırasındane konuşmaların
anlarrisız!\bir hale getirildiği ve konuşmayı. yapan milletvekiliniriirdahi; kendi
söyledikt~rinin ne anlama geldiğini anlayamaz bir duruma getirildiklefi .ifade
edilmektedir.Aynca DP, haberlerin montaj yolu ile; örneğin meclis salonunda bulunan
milletvekillerinin o anda yokmuş, olmayanların ise. varmış gibi gösterilmesindenjde
rahatsızlıkduymaktadır. DP, yaşanmakta olan durumun ilginç olduğunu ancak sorunun,
arşiv gô.ri.irttüsükullanılması sorunu olmadığını belirtmektedir.
Dünün ana muhalefet partisi, bugünün iktidar ortağı DP, KKTC'nde siyasal
partilerle iilgili haberlerin aktarılması sırasında gereken dengeyi hiçbir kanalın
kuramadığrm

düşünmekte ve bunun nedenini; "BRTK malum nedenlerle, özel

televizyonlar ise kısıtlı imkanları nedeni yanında, bugünkü hükumetten (UBP-TKP)
çekinmeleri":gerekçesi.ile açıklamaktadır.
Bugünün

DP, BRTK

verilen haberlerin
düşünmekte

ve

şekle.dönüştüğünü ortaya
sorunu olmayan bir halktır
BRTK'nun KKTC halkının gerçeklerini
BRTK'nun bir devlet
gibi BRT'nun da devlet

u11'.ı;;11111

devlet televizyonları
dikkat çeken

DP, KKTC'nde karıştırılan devlet-hükümetkavram111fübir anlamda BRTK'nda en ağır
şekliyle hissedildiğini vurgulamaktadır. Bunu ise; "koalisyon hükümetlerinde

bile
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BRTK eğer kendi bağlı bulunduğu partinin borazanlığını
'devlet

televizyonu'

yapmakta ise, BRTK'na

olarak değil, ancak parti televizyonu"

olarak bakılabileceği

düşüncesiyle özetlemektedir.
Siyasal
giderilmesinin

iktidarların,
ancak

BRTK'ndaki

KKTC'nde

demokrasi

siyasal

etkinliğinin

kültürünün

olumsuzluğunun

gel.işmesi

ile mümkün

olabil.eC:eği görüşünü belirten DP, BRTK TV haberlerinde siyasalsiktidann etkinliğinin
aza.ltılmttsının ise, yasal tedbirlerle mümkün olamayacağına dikkat çekntektedir.

ElRTKTV Ana Haber Bültenlerinin uzun ve sıkıcı olduğunu belirtenDP, haber
bülteıite'ri~.in bugünkü şekliyle devam etmemesi gerektiği, çünkü izleyicilerin sinir
siSterrıi.µ.zerindeolumsuz etki yapacağı konusunda yoğunlaşmaktadır. "Yarım saatten
fazla süren/haber bültenleri, bu kanal çokluğu içinde istenilen seyirci kitlesini kendine
bağlay~inaz.. Hele haberlerdeki monotonluğu da gözönünde bulundurursanız bu- süre
çok d[htt)a.şağılarainmelidir" görüşünü ortaya koyanDP, BRTK TV haber bültenlerinin
tek ya.11\liyayınlarının
KKTC toplumunu da olumsuz etkilediğini belirtmektedir.
~P,iBRTK TV<Ha.berBültenlerinde yer alan konuların protokol sırasına göre
değil/ µ~berin niteliğine ve · önemine

göre verilmesi gerektiği düşüncesindedir.

Cı:ımhüppaşka.nıKanarya Sevenler Derneği'ni kabul edip görüşmüşse, bu görüşmenin
ilk sıra.da haber olnıamasi gerektiğini belirten DP, rutin ziyaretlerin ve>prôtökol
açılışlarının haberlerin sonunda, eğer ille de verilmek zorunluluğu var.ise}A.fbıı.ğünkü
ziyaretler ve etkinlikler''(ba.şlığı ile verilebileceğini ortaya koymakta VeBRc':fiKc7IT"%YAıia.
Haber Bültenleri 'ne ba.kişlanrııbu şekilde özetlemektedirler.

1.3. CTP'nin BRTK TVHaber

e Bakışı

CTP,BRTK
hükümetin ve askerin özel
toplumun sesini yansıtmadığı görüşündedir.
KKTC'ndeki siyasal partilerle ilgili
şekilde yansıtılmadığını belirten CTP,

bir
ise BRT' dan

yansıtıldığını ortaya koymaktadır.
BRTK TV Haber Bültenlerinde verilen haberlerde yanlışların çok olduğunu
düşünen CTP, haberlerin büyük bir çoğunluğunun yanlı olarak verildiğini, kimi habere
gereğinden fazla kimi habere ise oldukça az yer veriliyor veya hiç verilmiyor olduğunu
,.,,.,
.).)

belirtmektedir.

BRTK'nun

dünyanın

lanetlediği

dezenformasyon

(haber

saptırma)

olayını açıkça ve sürekli bir şekilde uyguladığı görüşünde olan CTP, bu durumun
kendileri tarafından asla kabul edilemez olduğunu ifade etmektedir.
CTP, BRTK TV Hbaerleinde
iktidarın borazanı konumunda

siyasal iktidarın

göründüğünü

etkisi olduğunu

düşünmekte ve BRT'nun

ve siyasal
muhalefetin,

özellikle de CTP'nin sesini kısmayı ise bir marifet saydığını ortaya koymaktadır.
BRTK TV Haberlerinde,

iktidardaki

arasında ciddi bir dengesizliğin

oluştuğunu

., •.•.,,n.u.,u,

siyasal partiler ile muhalefet

partileri

belirten CTP, BRTK TV Haberlerinin

yaşadığı gerçek durumu yansıtmadığını, haberlerin içeriğinin % 90'ının

v,,,..,,,,,,._.,..,,,._,,v,,.u ziyaretleri,

kabulleri, demeçleri ve katıldıkları törenlerden oluştuğunu

BRTK'nda yayıncılığın devlet eli ile yapılmasının devlet yönetimini elinde
lehine, yanlı

bir

yayıncılık uygulaması

getirdiği

görüşünde

yoğunlaşmakta ve bu ülkeye başka bir ülkeden birisi gelip bir süre haberleri izlese, bu
ülkede demokrasi olmadığını, sanki askeri idare bulunduğunu, bu ülkeyi birkaç kişinin
istediği gibi yönettiğini kolaylıkla tespit edebileceğini ortaya koymaktadır.
BRTK TV Haberlerinde siyasal iktidarın etkinliğinin azaltılması gerektiğini
ifade eden CTP, tüm siyasi partilerin ve toplum kesimleri ile ilgili haberlerin de eşit ve
dengeli bir şekilde verilmesi gerektiğini düşünmektedir. BRTK TV Haberleri'nin
bugünkü şekli ile devam

belirten CTP, BRT'nun

gerektiğini

haberlerin "nutuk atma haberine" veya
toplumunu olumsuz etkilediğini ifade

aynı

insanların aynı şeyleri söylemesinden

BRTK haberlerine

karşı usanç ve soğuma olduğunu

tür yayınlarla çağdaş ınsan .

yetişmesine de olumsuz etki yapıldığı
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II. BRTK TV HABER BÜLTENLERİNE AKADEMİSYENL'. ~
VE HALKIN BAKIŞI
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Bu bölümde, iletişim alanında ihtısas yapmış kişilerin; "BRTK TV Haberlerine
ve genelde TV

~

Haberlerine" yönelik düşünceleri ve yorumları, ve "BRTK TV

Haberlerinin İzlenilirliğini" ortaya koymak için halkla yapılmış olan anket yer
almaktadır.
KKTC'nin belli başlı bazı üniversitelerinin İletişim Fakültelerinde Bölüm
Başkanı olarak görev yapan değerli akademisyenlere, 'haber ve habercilikle' ilgili bazı
sorular yöneltilmiş ve kendilerinden bu soruların yanıtları alınmıştır. Lefke Avrupa
Üniversitesi İletişim Fakültesi Bölüm Başkanı Profesör Doktor Faruk Kalkan'ın, Yakın
Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Bölüm Başkanı Yardımcı Doçent Doktor Neriman
Saygılı'nın ve Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo Televizyon
Sinema Bölüm Başkanı Vekili ve Öğretim Görevlisi Nurten Avtürk'ün konuyla ilgili
açıklamaları, iletişimle ve özellikle habercilikle uğraşanlara ışık olacaktır.
"BRTK TV Haber Bültenlerinin İzlenilirliğini" ortaya koyabilmek için yapılmış
olan ankete ise, toplam 50 kişi katılmış ve görüşleri ışığında sayısal değerlendirmeler
yapılmıştır. Gün ışığına çıkan bu değerlendirmelerse yorumsuz olarak aktarılmıştır.
Siyasal iktidarın, haber bültenlerindeki etkisinin ne olması ya
gerektiği konusunda, Lefke Avrupa Üniversitesi
Profesör Doktor
belirtmektedir. O

Devlet
halinde olduğunu belirten Prof.
Avrupa Ülkeleri, eski Sovyetler
Türkiye'de de 1960'lara kadar kurulmuş sistem olduğu
iktidarların bir propaganda ve iktidarların yeniden seçilmek için kullandığı bir araç
olduğunu ortaya koyan Kalkan, bu sistemin karşısında da batı Avrupa ülkelerinde,
özellikle Amerika' da ticari sistemin geçerli olduğunu belirtmektedir. Ticari sistemlerde
ise, sermayenin sözünün geçerli olduğunu, parayı verenin düdüğü çalabileceğini
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savunan Kalkan, sistemin ticari bir sistem olmasının, herhangi bir tarafın sözcüsü
olmasını, ya da etkisi altında kalmasını engelleyemeyeceğini vurgulamaktadır.
Bu sistemi. kırmak için Amerika'da çok büyük mücadeleler verildiğini belirten
Amerika'da
ifade

ve Batı-Avrupa ülkelerinde bu sistemin var olmadığını

En. doğru sistemin ise.ıbu iki sistemin dışında olan ve özerk bir sistem
sistemi" olduğunu açıklamaktadır.
ve BBC tarafından. 1920'lerde

geliştirilen

ve bugün hala süren,

karşı da bağımsız olan.bu sistemin çok ilginç örneklerinin olduğunu
Kalkan, bunu; "il. DiinyaSavaşı sırasında Almanlar bile cephede doğru

BBC'den öğreniyorlar. Hattabu son Falkland Savaşı .(İngiltere
Falkland Adalarında meydanasgelen savaş) sırasında, BBCİngiliz
karşı tavır bile aldı. Yani doğru bildiği, ülkenin çıkarlarına, insanların
haklara, insan haklarına saygılı bir yayıncılık anlayışı" örneği
etmiştir.
Bültenlerinde siyasal.iktidarlann
özellikle 197l-72'lerde,

etkisi olmaması gerektiğini vurgulayan
12 Mart Darbesi'nin

özerk yapısının kaldırıldığını

ardından TRT'nun

ama tamamen hükümetlere bağlı

hale geldiği görüşündedir. ( "İktiddrda kim varsa devlete de değil.

burada hükumetlere,

devlet kavramı olsa yine.kabul
Bu bağlılığın çok

siyasal bir
KKTC'nde
Kalkan, partinin iktidarda olmasının,

ıuuuc.uv.ı.v

etkili)blduğunu belirtmektedir. Prof. Dr.
aldığfül)ve Iıükümetlerin biraz fazla
aylık gözlemi doğrultusunda
KKTC'nde

özetlemektedir.

hedef kitleye

BR T'nun haber

politikasının Olmasının, kimi, nasıl hedeflediğinin, kitleye. ulaşmak için neler yapması
gerektiğinin ortaya konulması gerektiğini belirten· Kalkan, en iyi haber sisteminin ise
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İngiltere'deki
hem

sistem olduğuna dikkat çekmektedir. Böyle bir sistemin, hem Türkiye

de . KKTC. için

ideal bir sistem

olabileceğini

düşünen

Kalkan,

haberdeki

sorumluluğun, bağımsızlığın ve özerkliğin bütün kanallar için ortak bir haber üretimi
yapan; - biı:-ilıa.befkurumunun
koymakta.dıt

BRT'nun

deği11e11}ci}Ka.lkan,

böyle

oluşturulmasıyla

mümkün olabileceği görüşünü ortaya

zaten kendine ait bir haber kurumunun var olduğunada
bir

durumda ise

BRT'nun

biraz

daha

asiyasal,

yani

siyaşallaştrl.a.ktan uzaklaşması gerektiğini düşünmektedir.
Haberde

iki şeyin; haberintsırasınüı
Prof. Dr. Farukr.Kalkanş

ve haberin
haberin

uzunluğunun

çok önemli

nasıl sıralennıasıegerektiğini;

ilgilendirdiği kitlenin biiyiikliiğüyle doğru orantılıdır. " cümlesiyle
Kalkan, haber sıralamasınırisxdevlet : protokolüne veya özel kanal
birtakım çıkarlarına göre sıralatilnası değil, ülkedeki insanların ne
ve ne kadar önemli olduğuna bağlı olarak yapılması gerektiğini

yansa, İngiltere alt iist olsa" BBC'nin 9 haberlerinin 25 dakikayı
belirten
..,v••,F,HHH

Kalkan,

30

dakikadan

fazla

kimseye

haber

de altını çizmektedir. Ayrıca en önemli haberin bile 3 dakikada

savunan Kalkan, habercilikten habersiz olunduğu zaman.ise, p}lıfl})erin
1 O dakika veya 20 dakikada anlatılamayacağını belirtmektedir.

Dünyadaki iktidarların, yahut ekonomik iktidarların en. çok sahip 91-u.p/p
istedikleri oyuncak medyadır; habefletçli:ı:fiBuçok güçlü

9@-ij9~ğt/t

bıra.ktrı.a.k•

n;

engellenmesi gerektiğine inahn:ıakta.dır.
Tarafsız olmanın bile 'taraf' olduğuna inana.n•:Yarqı
Saygıhise, BRTK'nun tarafsız olduğu kanaatirıdedeğilcliı\.$:p
temsil<eftiğini,dolayısıyla KKTC sınırlan içinde yerala.11tutrl.}risa.ıiların
sesi konumunda
olduğumf belirten Saygılı, BRTK'nun dışarıya. karşl .ise<)varolduğunu ispatlama ve

savunma görevinde bulunduğunu ifade etmektedir.
KKTC'nde hiçbir kanalın siyasal partilerle ilgili dengeli haber aktarımı
yapmadığını ortaya koyan Saygılı, KKTC genelinde ekonomik, sosyal ve teknolojik
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gelişimin

gözönünde

bulundurulduğunda,

BRTK TV Haber Bültenlerinin

benzer

oranda yeterlilik gösterdiğine değinmektedir.
Dost, akraba ilişkilerinin KKTC'nde

işlediğini, bu nedenle

, sadece siyasal iktidarın değil, tüm grupların

özel, gerekse kamu

şekilde etkisinin
protokol

haberlerinin,

Saygılı, BR TK
diğer

genel yapısı düşünüldüğünde,

olduğuna

özel· ku

yayına uymadığı görüşünde
Doç. Dr. Neriman Saygılı,
kişi ya da grup eline
tercih ettiğini belirtmektedir.
BR TK TV Haberlerinde
siyasal partinin
haberlerinde

ölçülü

tek başına sesi
oranda

yer

BRTK TV Haber Bültenlerinde, protokol haberi
toplumun her kesimini yansıtacak haberlere yer veri
Saygılı,

bültenlerde

dış dünyadan

haberlere

daha f:

olacağını belirtmektedir.
YDÜ, İletişim Fakültesi Bölüm Başkanı Yrd. D
güç, kişi ya da kurumların etkisinden kurtulmuş, tekni
kalifiye elemanların

görev alacağı kişilerce hazırlana

kitleye ulaşmada daha yararlı ve etkili olacağını düşün
Siyasi yönetimlerin,

haber

bültenleri

üzerind

belirten Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi İletişim Fakültes
Başkan Vekili ve Öğretim Görevlisi Nurten Avtürk ise,
haberciliğe

etki ettikleri sürece, subjektif olma

ve haberciliğin

objektif olmaktan çıkacağını düşünmektedir.
tüm tarafların da
hedef

kitleye
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"Devlet televizyonculuğu siyasi iktidarların, hükiimetlerin televizyonculuğundan
üstün olmalıdır ve topluma mal edilmelidir"

görüşünü savunan Avtürk, KKTC'nde

devletin televizyonu BRT'nun, hükümetin televizyonu olmaktan öteye gidemediğini
/

.--...

belirtmektedir. Devletin televizyonculuğunda objektif olunması gerektiğini ifade eden
muhalefet görüşlerinin taraf tutulmadan kitlelere ulaştırılmasının
yoğunlaşmaktadır.
bültenlerinin izlenilirliğinin ne olduğunu gerçek anlamda bilebilmek,
yer alabilecek arta/kütlenin, tümünü kapsamasıyla mümkündür.
olanak olrn.a.dığındanötürü, bütünün tamamıyerihe onun
dikkate alarak, ana kütlenin özelliklerine uygun, tesadüfl
,vu,

•••• v

başvurulmuştur.

iki bölümden oluşmuştur. BiriıiciUbölümde ankete katılan kişilerin
eğitim durumu, mesleğiwe yerleşiın.Jyerihakkında sorular yer alırken,
ise BRTK TV Haber>Bültenlerınih

İzlenilirliğini Ölçmek için

tane açık uçlu soru ın$:Vchthır.
/

TV Haber Bültenlerihirt\İzlenilirliğini ortaya koymak için yapılan ankete,
g6•.srkadıri;>24'ü erkek toplam 50kişiixkatılmıştır. Ankete katılan kişilerin
lisans sahibidir. Geriye kalan kişileriri<ise31 'i üniversite, 15 'i lise, 1 kişi
mezunudur.
50 kişiye uygulanan anket sonucunda elde edilen veriler ise şöyle:
KKTC'ndeki televizyon kanallarından, BRT ve
12, BRT ve Kanal T'yi izleyenlerin
sayısı 7,
sayısı 3,
Akdeniz TV'yi 1, Akdeniz ve Kıbrıs'ı
hiçbir kanalı tercih etmiyor.
BRTK'nun

televizyonunda 29 kişi haberleri ve

açık oturumları, çizgi filmleri, Parazit ve Tor

veya

ı izlemeyi tercih

siyasi partilerle

ilgili
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kişi,

konuşmalarına
belirtirken,

izledikten

ve

sonra

parti

başkanlarının

bir değişiklik

7 kişi

parti

konuşmalarına

yönelik

öfkelendiklerini

veya tarafsızca

olmadığını

başkanlarının
daha

fazla

etti. 7 kişi ise

soruya yanıt vermedi.
22 kişi TV Haber Bültenlerini N

Star) televizyonunu,

3

bulduğunu ifade etti.
BR TK TV Haber Bültenlerinin t
3 kişi ise soruya herhangi bir y.
iktidarın BR TK yayınlarında ve
olan 30 kişi, bu etkinin Akis
v~.,,.•~~,,••

ve UBP ile ilgili haber

yayınlarında ve özelde
konusunda yorum y.
ve genellikle bu etkiyi gözle
3 9 kişi, BRTK TV Haber Bültenlerinde veril
olduğunu; 4 kişi ise haberlerin yeterli olduğunu beli
bulduğunu ortaya koydu. 5 kişi ise, herhangi bir görüş b
31 kişi BRTK TV Haberlerinde dengelilik olm
olduğunu belirtti. 7 .kişi ise, BRTK TV Haberleri
olmadığı konusunda görüş belirtmezken,
olduğunu söyleyemeyeceklerini ifade etti.
26 kişi BRT'nun Haberlerinde en çok siyasi habe
haberlerin; demeçler, törenler, açılışlar ve ziyaretlerden
Denktaş ve Kıbrıs meselesine ağırlık verildiğini ifade
her türlü habere yer verildiğini savunurken, 4 kişi de
BRTK TV Haberlerinin, halkın sınıfsal g

yansıtıp. yansıtmadığı

konusunda ise rakamlar şöyle: 24 kişi yansıtmadığını, 11 kişi yansıttığını belirtirken, 5
kişi "BRT'nun temsil ettiği sınıf anlamında" yansıttığı görüşünde. 10 kişi ise soruya
yanıt vermedi.
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3 7 kişi,

eliyle yapılmasının yanlılık gibi bir sorun

yarattığını
yayıncılıkta

Ankete katılan 4 kişi ise
yanlılık

bağlı olarak geliştiğini

belirtirken, 5 kişi de BRT'nu
BR TK TV Haberlerinde,

siyasal iktidarın etkinliğinin azaltılıp azaltılmaması

gerektiği konusundaki görüşlere ba
siyasal iktidarın etkinliğinin azaltılm
gerektiği gö:-"

1

TV Haberlerinde, haber
BRTK TV Haber Bül

"""'·'-'"''"'"''-' ve baştakiler değişmeden, BR
BRTK TV Haber Bültenlerini izl
izlemediğini ifade etti. 8 kişi
••••.~~...... için bazen izlediklerini be
1 kişi ise, soruyu yorumsuz bıraktı.
BRTK TV Ana Haber Bültenlerini çok
13 kişi bültenlerin süresinin uygun olduğunu belirtti. 1
fikir yürütmezken, 4 kişi bültenlerin süresinin yetersi
"bültenlerde halktan haber yok, hep siyasal iktidarın
sürenin niteliğe bağl

için ideal olduğunu ifade etti. 2
olmaması gerektiğini ifade ederken, 3 kişi
uygun olduğunu ortaya koydu.
22 kişi, BRTK TV Haber
siyasi- v.s. şeklinde sıralanması
sosyal-v.s. şeklindeki
niteliğinin ön planda

siyasi-ekonomikkonularının
farklı

sıralamaların uygun olacağını ortaya
41

SONUÇ
BRT'nda, kamuoyunu

özgürce oluşumuna

katkıda bulunmasını sağlaması

nasıl yapılmaktadır?

Televizyonun kurumsal

haber

bültenlerinde, siyasal iktidarın
ölçütler göz önünde tutularak
"BRTK TV Haberlerinde
ekseni ise, bu ve benzer sc
gerçeğini, saptayabilme a
.uu.ıa:.u.,ı.

BRTK TV Haberlerinin genel
konulabilecek bir çerçeve ü
ve söylemi ile BRTK TV Haberler.,
bilgilendiren bir yapılanmadan
destekleyen bir propaganda aracı işlevin
TV Haberlerinde, siyasi ve ideolojik
aktarımı gerçekleştirilmektedir. B

bugününü ve genelde TV ana haber bültenlerinin nasıl o
bazı siyasi partiler, akademisyenler ve halk aralarında b
BRTK TV Ana Haber Bültenlerinde tarafsız yayın y
bir haber politikası izlendiği gö ..
almasını en
karşı!anmaktadır.
Toplum yararına, tarafsız bir yayını gerçekleştirece
baskı altında kalmadan serbest bir şekilde oluşmasını s
oluşması ise özlenen ve beklenen gerçeklik olarak ortaya
BRTK'nun yayınları hemen hemen her uv,,.-,,u·
içinde olmuştur.
bağımlı bir
gereksiz bir kadro
ı ı ı.ı rvcı.ı ı ı.ı ı

ve çeşitli yönetimlerin

eseridir.
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Ancak bu çalışmada asıl ortaya konulan, BRT'nun haber işlevini çağdaş haber
)

.

yayıncılığının kurallarına uygun olarak verip vermediği sorunsalıdır. BRT'nun haber
işlevini, çağdaş haber yayıncılığı ilkelerine uygun olarak yerine getiremediği maalesef
ortadadır. Bugün KKTC'nde geniş çaplı bir araştırma yapılmasa da, televizyon
özeliklle haber yayınları en çok izlenen yayınlardır. Ancak toplumun pek
ihtiyacını, gerçekte alternatif olmasa da başka kanallardan
Çünkü BRT'nda yayınlanan haberlerin tarafsız olmadığına,
yanlış ve yanlı bilgilenmesine sebep olunduğuna inanılmaktadır.
Ş:RT'nda, böyle bir haber geleneğinin sürdürülmemesi gerektiği açıktır. 1\ncak
oğrafyada yerleşik hale gelmiş bu <geleneğin reddedilip, alternatif bir
uşumu ise, iktidarda olan partiniffeğ~menliğine dayanmayan, dengeli bir
şturulacağı "gerçekten özerk" bir BRTK ile mümkün görünmektedir.
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