
TRT Genel Müdürü RTÜK’te Kamu 

Yayıncılığını Değerlendirdi 

 
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından "Aylık RTÜK Toplantıları" adı altında her 
ay yapılmakta olan konferansların on dördüncüsü, Üst Kurulun Ankara Bilkent`teki 
merkezinde gerçekleştirildi. "Kamu Hizmeti Yayıncılığı" konulu konferansa TRT 
Genel Müdürü İbrahim Şahin konuşmacı olarak katıldı. Konferansa Üst Kurul Üyeleri 
Prof. Dr. Hasan Tahsin Fendoğlu ve Taha Yücel ile RTÜK Genel Sekreteri Şeref Ataklı, 
Teftiş Kurulu Başkanı İrfan Barut, basın mensupları, kurum çalışanları dinleyici olarak 
katıldılar. 
 
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üyesi Taha Yücel, konferansın açılışında yaptığı 
konuşmada, TRT’nin yayıncılık teknolojisinde öncü olduğunu, yayın kanalı ve içerik 
kalitesinin özellikle son yıllarda daha da arttığını söyledi.  
 
Daha sonra konuşan TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin, TRT'nin kamu yayıncısı 
olduğunu, ancak zaman zaman kavram karmaşası ortaya çıktığını, ''kamu hizmeti 
yayıncılığı'' diye bir kavram türetildiğini söyledi. Kamu yayıncılığı tanımından 
anladığının, ''Her kesime ulaşabilen ve her kesimin ulaştığı yayıncılık'' olduğunu dile 
getiren Şahin, ''Her kesimin kendisine televizyonda ya da radyoda yer bulduğu 
yayıncılıktır kamu yayıncılığı. Alevisi sünnisi, sağcısı solcusu, inananı, inanmayanı, 
kadını erkeği bir şekilde kendini eğer sizin kanalınızda fırsat bulup gösterebiliyorsa 
veya sesini duyurabiliyorsa işte orası kamu yayıncılığı'' dedi. 
 
Şahin, özel televizyonların kurulmaya başlamasıyla RTÜK'ün de fonksiyonunu ortaya 
koyduğunu ifade ederek, şunları söyledi: ''1964'ten beri fiili olarak, sonra da kısmen 
yasal olarak televizyonların oluşmaya başlamasıyla beraber TRT ciddi bir sarsıntı 
geçiriyor. Özel televizyonlar devreye girdikten itibaren TRT belli bir süre kendine çeki 
düzen veremiyor, onun sersemliğini, şaşkınlığını yaşıyor ama bir şekilde toparlanıp 
adapte olması gerekiyor o yapıya. Özel televizyonlar çok daha az insanla çalıyor, daha 
az masrafla kaliteli ürünler ortaya koyuyorlar. Bugün her birimizin övündüğü Arap 
ülkelerinde, Batı ülkelerinde, 63 ülkede Türk dizileri varsa bu özel televizyonlar 
sayesinde var. Yiğidin hakkını teslim etmek gerekiyor. Tabii bu sayede bizim de 
ürünlerimiz var. Peki tersi olsaydı ben inanıyorum ki bugün hiçbir ürünümüzü dışarı 
satamayabilirdik veya çok zorlamayla olurdu.'' 
 
Kamu hizmeti yayıncılığının bilgilendirme, eğitme ve eğlendirme olmak üzere üç temel 
fonksiyonu olduğunu söyleyen Şahin, “TRT’de her programının altını kazıdığınızda 
eğitim olmalı, zaten hep çalıp oynuyoruz” diye konuştu. Halkı ilgilendiren haberlerin 
tarafsız verilmesi gerektiğini söyleyen Şahin, yorum katıldığı anda kamu hizmeti 
yayıncılığının ortadan kalkacağının altını çizdi. İnsanların yalan habere inanma 
temayülünün olduğunu söyleyen Şahin, ortamın sağlıklı bilgiyle donatılması için 
izlenmenin arttırılması ve inanırlığın sağlanması gerektiğini vurguladı. Kamu hizmeti 
yayıncılığının kalite ve çeşitlilik-denge gibi ilkelerinin olduğunu belirten Şahin, kalitenin 
hem görsel hem de içerik açısından olması gerektiğini söyledi. Görsel kalitenin 



arttırılması için TRT’de vericiler, ses sistemleri, reji gibi ihtiyaç duyulan alanlarda 
yenilikler yapıldığını anlatan Şahin, bunların gerçekleştirilmesi için de kurumda hizmet 
içi eğitime çok önem verdiklerini ifade etti. TRT’de günde 469, ayda 14 bin 70 program 
yayınlandığını söyleyen İbrahim Şahin, kanalların 24 saat yayın yaptıklarını anlattı. 
Kanal koordinatörlüklerinin oluşturulduğunu ve TRT kanallarının artık birbirleriyle 
yarışır hale geldiklerini dile getiren Şahin, RTÜK tarafından hazırlanarak meclise sevk 
edilen yasa tasarısından arzu ettikleri maddelerin geçmesini beklediklerini, reyting 
ölçümlerinin RTÜK tarafından yapılmasını ya da denetlenmesini istediklerini söyledi. 
Türkiye'de reyting ölçümleri konusunda ciddi bir ''aymazlık'', ''başıboşluk'' olduğunu 
ifade eden Şahin, sözlerini şöyle tamamladı: ''Birileri zamanında sistemi kurmuş 
tekeline almış. Ayrıca Türkiye'de sosyal yapı çok homojen değil. Türkiye’nin çok 
heterojen bir yapısı var. Onun için Türkiye'de reyting konusunu çok istediğiniz gibi 
çözemezsiniz.” 
 
TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin daha sonra TRT’nin yeni televizyon ve radyo 
kanalları ile basılı yayınları hakkında bilgiler verdi. (30.06.2010) 
 


