
 

Yerel Bölgesel Eğitim Semineri DİYARBAKIR (2009) 

RTÜK’ün Diyarbakır Seminerine Yayıncılar Büyük İlgi Gösterdi 
 

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından, 18-20 Kasım 2009 
tarihlerinde Diyarbakır’da yerel ve bölgesel yayın kuruluşlarının 
temsilcilerine yönelik olarak düzenlenen eğitim seminerine 
yayıncılar büyük ilgi gösterdi. Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, 
Adıyaman, Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Siirt ve Batman 
illerinde yayın yapmakta olan 83 adet yerel ve bölgesel radyo ve 
televizyon kuruluşunun temsilcilerinin katıldığı seminer, Üst Kurul 
Üyesi Dr. A. Zahid Akman’ın açış konuşmasıyla başladı. 
Seminerde, Üst Kurul Üyesi Taha Yücel de “Yayıncılıkta Yeni 
Teknolojiler” konulu bir sunum yaptı.  
  
Seminerin açılışında konuşan Diyarbakır Valisi Hüseyin Avni 
Mutlu basın açısından eğitimin çok önemli olduğunu, bu 
bakımdan RTÜK’ün seminerlerinin çok faydalı olacağını 
belirterek, yayın ilkelerine uyma konusunda herkesin çok dikkatli 
olması ve bütün bireylerin sorumluluk duygusuyla hareket etmesi 
gerektiğini söyledi.  

Daha sonra konuşan Üst Kurul Üyesi Dr. Zahid Akman, yeni kanun tasarı taslağı hakkında bilgi verdi. 
Akman, ilk defa 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunun 

tamamının; teknolojik yenilikler, AB ile ilişkiler, Türkiye'de 
yaşanan birtakım gelişmeler dikkate alınarak değiştirildiğini ve 60 
maddeye yakın yeni bir kanun tasarı taslağı oluşturulduğunu 
bildirdi. Taslağın 15 gündür RTÜK’ün web sitesinde 
yayınlandığını belirten Akman, tüm paydaşların tasarıyı okuyarak 
öneri getirmelerini istediklerini kaydetti. 

Zahid Akman, hazırlanan tasarı taslağının Türkiye'deki 
yayıncıların dahi beklentilerinin üzerinde ve ilerisinde; 
özgürlükçü, eşitlikçi, yayıncıların haklarını sonuna kadar gözeten 
ve Türkiye'nin ekonomik şartlarını esas alan bir taslak olduğunu 
belirtti. Kanun taslağının kısıtlayıcı, engelleyici, zorlayıcı 
olmadığını söyleyen Akman, taslağın özgürleştirici, yayıncıların 
baştan sona kadar samimi niyetle yayıncılık yaptığına inanan bir 
anlayışla kaleme alındığını kaydetti. 

19-20 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen seminerde; “Yayın 
İlkeleri, Medyada Özdenetim ve Etik”, “Sayısal Kayıt, Arşiv ve 

Analiz Sistemi Projesi”, “Yayıncılıkta Dilin Doğru, Güzel ve Kurallara Uygun Kullanımı”, “Yayıncı 
Kuruluşların Hukuki Sorumlulukları, Farklı Dil ve Lehçelerde Radyo ve TV Yayıncılığı”, “Radyo ve 
Televizyon Yayıncılığının İdari ve Teknik Boyutu”, “Yerel Radyo ve TV’lerin Sorunları ve Çözüm 
Önerileri”, konularında bilgiler verildi. 24.11.2009 
 
 
 



 

 

 


