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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DİNLEDİĞİ RADYO FORMATLARI 

ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 

A RESEARCH ON RADIO FORMATS LISTENED BY UNIVERSITY STUDENTS 

 

Doç. Dr. Mihalis Kuyucu  

İstanbul Aydın Üniversitesi 

 

 ÖZET 

Dünyanın en önemli kitle iletişim araçlarından biri olan radyo ve 20. yüzyıla damga 

vuran teknolojilerden biridir. İletişim tarihinde yer alan ucuz, güvenli ve etkili iletişim 

araçlarından biri olan radyo, aynı zamanda yeni teknolojilerle etkileşim içerisinde 

bulunmaktadır. Geçmişten günümüze toplumların haber alma ihtiyacının yanı sıra eğlence 

ihtiyacına da yönelik gelişme gösteren radyo yayıncılığı, televizyonun yaygınlık kazanması ile 

geri plana düşse de kendisini yeni döneme adapte ederek varlığını sürdürmüştür. Halen radyo 

dinlemek günlük yaşamın önemli rutinleri içerisindedir. Bu nedenle radyo üzerine yapılan 

çalışmalar da, bu açıdan radyoculuğun geleceği açısından büyük öneme sahiptir. Bu çalışmada 

Türkiye’de yayın yapan radyo kanallarının formatlarına göre tercih edilirlikleri araştırılmıştır. 

Üniversite öğrencileri örnekleminde “gençler hangi tür radyoları dinlemeyi tercih ediyor?” 

sorusuna yanıt arayan çalışmanın birinci bölümünde radyo yayıncılığı ve radyo dinleme 

alışkanlıklarının temel özelliklerini betimlemek için yapılan önceki çalışmalar derlenmiştir. 

Çalışmanın uygulama bölümünde dünya literatüründe yer alan radyo formatları referans 

alınarak üniversite gençlerinin hangi radyo formatlarını hangi nedenlerden dolayı dinlemeyi 

tercih ettikleri incelenmiştir. Araştırmanın sonucunda üniversitelerde eğitim alan gençlerin 

daha çok popüler müzik yayını yapan CHR adlı radyo formatını dinlemeyi tercih ettiğini ortaya 

koymuş ve bir kez daha radyonun bir müzik kutusuna dönüştüğü konusuna vurgu yapılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Radyo, Radyo Formatları,  Radyo Dinleme Alışkanlıkları,  Radyo 

Tarihi 

 

ABSTRACT 

Radio is one of the most important mass media in the world and one of the technologies 

leaving its mark on the 20th century. The radio, which is one of the cheapest, safe and effective 

communication tools in the history of communication, also interacts with new technologies. 

http://www.avrupakongresi.org/
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Radio broadcasting, which evolved, from past to present, towards the intelligence and 

entertainment needs of the public, has continued to exist by adapting itself to the new period 

even though it has receded into background with the widespread use of television. Currently, 

listening to the radio is still an important daily life routine. For this reason, studies on radio are 

of a great importance in terms of the future of radio. In this study, preferabilities of radio 

channels broadcasting in Turkey according to their formats have been researched. In the first 

part of the study, which is looking for the answer to the question of “What kind of radios do 

young people prefer to listen to?” in the sample of university students, the previous studies on 

the basic features of radio broadcasting and radio listening habits have been compiled. In the 

practice part of the study, types of radio formats preferred to be listened to by university students 

and reasons for their preference have been examined by taking the radio formats in the world 

literature as a reference. As a result of the research, it has been revealed that the young people 

who study in universities prefer to listen to the radio format CHR which is mostly broadcasting 

popular music and once again it has been emphasized that the radio has turned into a music box. 

 

Keywords: Radio, Radio Formats, Radio Listening Habits, Radio History 

 

GİRİŞ 

Türkiye’de devlet tekelinde başlayan radyo yayıncılığı liberal ekonominin özelleştirme 

trendinden payına düşeni almış ve 1990ların başında özel radyo kanalların yayına başlaması ile 

birlikte rekabetçi bir pazar yapısına girmiştir. İlk olarak kamu yayıncısı TRT tarafından 

gerçekleştirilen radyo dinleme ölçüm araştırmaları, 90’lı yıllarla beraber farklı mecralarda da 

gerçekleştirilmeye başlamıştır. TRT’nin kamuoyu araştırmalarının dışında, tüm radyo 

sektörünü kapsayacak şekilde yapılan ilk radyo araştırmaları 1990lı yılların ortalarında 

yapılmaya başlamıştır. 

Radyonun önemi ve radyo mecrasının kullanım biçimleri ile ilgili  dinleyici ölçümü 

dışındaki araştırmalar da bulunmaktadır. Bu araştırmalar hem sektörel hem de akademik olarak 

radyo dinleyicilerinin dinleme alışkanlıklarını belirleme konusunda önemli sonuçlar ortaya 

koymaktadır. Bu kapsamda özellikle kitlelerin radyo dinleme alışkanlıkları, bu alışkanlıkları 

etkileyen unsurlar ve bu alandaki sektörel ve akademik çalışmaların değerlendirilmesi bu 

çalışmanın temelini oluşturmaktadır. Çalışmada cevabı aranan temel soru üniversite eğitimi 

gören gençler örneğinde radyo kanallarının temel yayın politikasını belirleyen formatların 

hangi oranda tercih edildiği konusudur. 

http://www.avrupakongresi.org/
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1. Radyonun Tarihçesi  

Radyo sözcüğü, Latince ışınlama anlamına gelen radius ve Yunanca ses anlamındaki 

fone sözcüklerinin bir araya gelmesiyle oluşan radyofoni kavramının kısaltılmış halidir 

(Tekinalp, 2003: 55). 

Radyonun icadı konusunda birçok bilim insanının katkısı bulunmaktadır. Radyo 

teknolojisinin 1864’te İskoç matematikçi ve fizikçi James Clerk Maxwell’in elektriğin bir 

telden geçtiğinde, belli koşullar altında görünmez dalgalar yaydığı teorisi ile başlatılmaktadır. 

1887’de Alman Heinrich Hertz’in bu teoriyi ispatlamasının ardından, 1895’te Rus Popov 

kablosuz iletim üzerine çalışmaya devam etmiştir. 1895'te radyografi deneylerinde İtalyan 

mucit Guglielmo Marconi ise kablosuz yayınları ilk kez iki kilometre mesafeye göndermeyi 

başarmış, ardından sekiz mil üzerine çıkarmıştır (Spiker, 2009: 106-107).   

Marconi 1907’de telsizi bularak insan sesini kıtalar arası aktarılmasını da sağlamıştır. 

Telsiz teknolojisi denizcilikte kullanılmaya başlansa da radyonun ortaya çıkması için alıcı 

üzerine çalışılması gerekmiştir. Bu konuda Fransız bilim insanı Lee de Forest 1907’de radyodan 

gelen ses sinyallerinin devamlı olmasını sağlayan boşluk tüpünü icat ederek radyo yayıncılığına 

geçişi sağlamıştır. Bunun ardından dalga boyu ve frekanslar, FM ve stereo yayınların bulunması 

gibi teknik gelişmeler ortaya çıkmıştır (Aziz, 2012: 7). 

Radyo tek bir kişinin değil, 19. yüzyılın ortalarından itibaren pek çok bilim insanının 

emeği ile gelişmiştir. Radyo yayıncılığı ise bu teknik buluşun geliştirilmesi ve topluma 

sunulmasından sonra gerçekleşmiş, kendi yöntemini, tekniğini, ilkelerini yaratmış ve 

uygulamıştır (Aziz, 2012: 7).  

 

2. Dünyada Radyo Yayıncılığı 

Radyo, sosyal hayatı önemli ölçüde etkileyen ve değiştiren en önemli icatlardan biri 

olmuştur ve keşfedildiği dönemde toplumlarda yarattığı özellikle sosyal etkiler nedeniyle kısa 

sürede büyük kitlelere ulaşmıştır. Ayrıca yeni bir buluş olarak sosyal hayata girdiği günden bu 

yana tüm teknolojik gelişmelere direnmiştir (Kuyucu, 2016: 224).  

Radyo yayıncılığı en genel tanımlama ile “Sesin elektromanyetik dalgalar yolu ile 

boşlukta yayılması ve bu dalgaların bu amaç için geliştirilmiş özel alıcılar (radyo) yolu ile 

alınarak sese çevrilmesi ve kamunun hizmetine verilmesi”dir (Aziz, 2012: 5).  

Bilinen ilk radyo programı 1906'da Noel arifesinde yayınlanmıştır, 2 Kasım 1920’de ise 

Pittsburgh’ta düzenli radyo yayını başlamıştır (Kuyucu, 2016: 224). Ancak Aziz (2012: 8)’in 

de belirttiği gibi bu tarih öncesinde de radyo yayınlarının gerçekleştirildiği bilinmektedir. Hatta 

http://www.avrupakongresi.org/
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bu gelişmelerin birçoğu Avrupa’da gerçekleştirilmiş, ancak ABD bu teknik buluşlara yönelik 

sunduğu araştırma olanakları ile uygulama açısından öne geçmiştir.  

Radyonun gelişimi çok hızlı olmuş, çünkü radyo yayınları ile müzik, haber ve mesajlar 

dinleyicilerin ayağına geliştirilmiştir. Bu nedenle radyo halk arasında ilk iki yıl içerisinde çok 

çabuk yayılmış ve 30 yeni radyo istasyonu faaliyete geçmiştir (Aziz, 2012: 9). Böylece kitlelere 

ulaşmanın yeni ve iyi bir yöntemi olarak radyo eğitimden eğlenceye toplumsal yaşama yön 

veren önemli bir araç haline gelmiştir (Özel, 2015: 284). ABD’de 1920’lerde düzenli radyo 

yayınları başlamasa da, amatör radyo yayınları kısa sürede profesyonel hale gelmiş ve Kasım 

1922’de lisanslı radyo kuruluşu sayısı 564’e yükselmiştir (Doğan, 2017: 12).  

Radyo yayıncılığı ABD’den sonra ilk olarak 1922’de İngiltere’de başlamıştır.  Bir 

devlet kuruluşu olan BBC kurulmuş ve ilk düzenli radyo yayınlarına başlanmıştır.  BBC’nin 

yayın kalitesi daha sonraları tüm dünyada örnek alınan bir yayın sistemi olmuştur. Bundan 

sonra ise 1923’te Fransa’da, Almanya ve SSCB’de yayıncılık başlamış, daha sonra bu gelişme 

1925-1930 arasında Asya’da takip edilmiştir. Radyo yayıncılık teknolojisinin en geç ulaştığı 

kıta ise Afrika olmuştur (Aziz, 2012: 9).  

 

3. Türkiye’de Radyo Yayıncılığı 

1920’ler ve sonrasında Türkiye’de alıcı yapmak ve çeşitli istasyonları dinlemek 

kapsamında ilk radyo yayıncılığı, radyonun bir iletişim ve teknoloji ürünü olarak ithal 

edilmesiyle günlük hayata dâhil olmuştur. İlk amatör radyo deneyimi ise 1921–1923 arasında 

gerçekleşmiştir (Peltekoğlu, 2007: 237).  

Cumhuriyetin ilanı sonrasında 1925’te ‘Telsiz Tesisi Hakkında Kanun’ kabul edilerek 

PTT Müdüriyet-i Umumiyesi’nde bir komisyon kurulmuş ve bu komisyona Ankara ve 

İstanbul’da birer telsiz telefon istasyonu kurulması için çalışmalar yapma görevi verilmiştir. Bu 

dönemde PTT Genel Müdürlüğü adına radyo yayını yapma hakkı 1926’da 10 yıllığına Türk 

Telsiz Telefon A.Ş.’ne bırakılmıştır. Şirket Türk şirketi olarak görülse de, Fransız radyo şirketi 

Compaignie Française de Radio tarafından desteklenmiştir. Deneme yayınları Şubat ayında 

İstanbul PTT Merkezi’ndeki bir stüdyoda başlamıştır (Çetinok, 2007: 39). Bunun sonrasında 

aynı yıl Büyük Postane’nin kapısı üzerine yerleştirilen bir vericiden halka müzik dinletilmiş, 

Türk müzik sanatçılarının ilk konseri 27 Mart 1927 gecesi İstanbul Telsizi’nde verilmiştir. 

Telsiz Nisan boyunca deneme yayınlarını sürdürmüştür (Gökovalı, 2002: 76).  

Emekleme döneminde olan radyo yayıncılığı ile sınırlı saatler arasında sürdürülen radyo 

yayıncılığı, 1933’te bu araçların yönetimlerinin devletleştirilmesi için çalışmalar ile yeni bir 

http://www.avrupakongresi.org/
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döneme girmiş, 1936’da çıkarılan kararname ile radyo yayıncılığı devlet tekeline girmiştir.  Bu 

dönemde siyasal iktidarın ekonomik ve sosyal hayata daha fazla müdahale etme isteği gibi 

nedenler, Türkiye’de radyonun devletleştirilmesine yol açmıştır. Bu amaç doğrultusunda yeni 

bir verici ve stüdyonun yapımına karar verilmiştir. Bu karar 18 Ağustos 1936 tarihinde çıkardığı 

bir kararname ile uygulama sahasına konulmuştur (Kocabaşoğlu, 1987: 132).  

1936’da radyo yayınların yönetiminin bir devlet kuruluşu olan PTT’ye devri kararı ile 

beraber TTTAŞ ile yapılan sözleşme bozulmuştur. 1938 yılına kadar devir işlemleri 

tamamlanarak PTT’ye devir işlemleri tamamlanmıştır. PTT yönetiminde ilk radyo yayını 1936 

yılının Eylül ayında yapılmıştır. Bu dönemde radyolarda söz programlarının oranları artırılmış, 

dönemin sosyal ve siyasi hedeflerine paralel olarak eğitici programlara ağırlık verilmiştir 

(Cankaya 1997: 6–7). 

İkinci Dünya Savaşı sırasında radyonun özellikle haber ve propaganda aracı olarak 

önem kazanması ile beraber 1940’ta 3837 sayılı kanunla Matbuat Umum Müdürlüğü kurularak 

radyo yayıncılığı yapma görevi, bir kamu hizmeti olarak bu kuruma devredilmiş, kurum 3 yıl 

sonra 4475 sayılı kanunla Basın ve Yayın Umum Müdürlüğü olarak yeniden yapılandırılmıştır 

(Çakır, 2005: 28). Bu dönem içerisinde 1938’den sonra etkisiz kalan İstanbul Radyosu 19 

Kasım 1949’da 150 KW gücündeki vericisiyle sürekli ve düzenli yayına geçmiştir. İzmir 

Radyosu’nda Kültür Park’ta Ege Bölgesi için yayına başlamıştır. İzmir Belediyesi tarafından 

1949’da kurulan İzmir Radyosu, 1953’te devlet radyosu kimliğini kazanmıştır. Dolayısıyla bu 

dönem Ankara Radyosu dışındaki radyolar için gelişme dönemi olmuştur (Çetinok, 2007: 54).  

Çok partili siyasi yaşama geçişten 1960 darbesine kadar radyo yayınları iktidarın yayın 

organı olarak değerlendirilirken, 1961 Anayasası radyo yayıncılığına yeni düzenlemeler 

getirmiştir. 1961 Anayasasının geçici 8. maddesi ve 121. maddesi gereği, Türkiye radyoları ve 

gelecekte kurulacak olan televizyonu düzenlemek bakımından, 24 Aralık 1963 tarihinde 359 

sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT) Kanunu kabul edilmiş ve 1 Mayıs 1964 

tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yeni kurulan örgütle birlikte, Türkiye radyoları tüzel kişiliğe 

sahip, özerk bir kamu iktisadi teşebbüsü şekline dönüşmüştür (Yazıcı, 1999: 37). 

1968 ve 1971 arası dönemde TRT hukuki anlamda tarafsız ve özerk bir kurum olarak 

yapılandırılmıştır. Bunun en önemli gerekçesi de siyasal iktidarların, yayıncılığı kendi lehlerine 

kullanmalarının önüne geçilmek istenmesidir (Sarmaşık, 1993: 82). Ancak TRT’nin özerk 

statüsü 1968 yılında tüm dünyada ortaya çıkan toplumsal hareketlerin Türkiye’yi de etkilemesi 

ile 12 Mart muhtırası ardından yapılan Anayasa değişikliği ile kaldırılarak, sadece tarafsızlık 

şartı hükme bağlanmıştır. 1970–1980 arasındaki on yıllık zaman dilimde radyo adına yaşanan 

http://www.avrupakongresi.org/
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gelişmelerden biri de TRT1, TRT2 TRT 3 yayın postalarının ayrılması ve TRT 1'in yirmi dört 

saat kesintisiz yayına başlamasıdır (Çakır, 2005: 39).  

1980 darbesi sonrasında ekonomik ve sosyal yaşamda yaşanan dönüşüm sonucu 

radyoculuk da yeni bir düzenleme ile karşı karşıya kalmıştır. 1983’te 2954 Sayılı Türkiye 

Radyo ve Televizyon Kanunu ile radyo ve televizyon yayınlarının düzenlenmesine ve radyo ve 

televizyon Yüksek Kurulu ile Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu’nun kuruluş, görev, yetki 

ve sorumluluklarına ilişkin esas ve usuller belirlenmiştir. Bu amaçla radyo ve televizyon 

yayınlarının düzenlenmesi ile yurt içine ve dışına yayın yapılması devletin tekelinde, TRT’ye 

verilmiştir. (RTÜK, 2003:3). 

1980’lerle beraber Türkiye'de de ekonomi, siyasal ve toplumsal olarak liberal anlayışın 

kuvvetlendiği serbest ve rekabetçi piyasa ekonomisine geçilen yıllar olmuştur. Bu dönemde 

yapılan hukuki düzenlemelerle vatandaşlara ve kurumlara daha fazla özgürlükler tanınmıştır. 

Avrupa'da görülen özelleşme dalgası 1980'lerin ortasından itibaren Türkiye'yi de etkilemiştir. 

1985 yılı haziran ayında özel radyo ve televizyon kurmak için TRT’ye yüzden fazla başvuru 

yapılmıştır (Cankaya, 1997: 76). Ancak bu istekler, bu dönemde reddedilmiştir. Tüm bunlara 

rağmen özel radyolar çok geçmeden kurulmaya başlanmış; Polis Radyosu, Meteoroloji 

Radyosu, belediye ve üniversite radyolarının yanı sıra devletten bağımsız ilk radyolar 90’lara 

darbesini vurmuştur. Kent FM Power FM, Energie FM, Süper FM, Metro FM, İstanbul FM, 

Best FM, Number One, Show radyo bu ilkler arasında yer almıştır. 

1990 yılının başında, dönemin Cumhurbaşkanı Turgut Özal, ABD gezisinde yaptığı bir 

açıklamada, yurtdışından Türkçe yayın yapılmasını engelleyen bir kural olmadığını, bir kanal 

kiralayanın Türkiye’ye yayın yapabileceğini belirterek, özel radyo kuruluşlarının önünü 

açmıştır (Kejanlıoğlu, 2005: 164). O dönemde birçok yayın kuruluşu yurt dışından ülke içine 

yayın yaparak, geçici bir çözümle, yasal engelleri aşmayı başarmışsa da, 1993 yılında özel 

radyo ve televizyonların kapatılması gündeme gelmiştir. Bu fikre karşı çıkan radyo severler 

‘Radyomu istiyorum’ kampanyaları düzenleyerek siyah kurdelelerle durumu protesto etmiştir. 

1990’ların başında teknolojik gelişmeler, iletişim alanına giren yeni girişimciler ve özel 

radyo ve televizyonların yurt içine yönelik yayınları nedeniyle bu alanda yeni bir düzenlemeye 

ihtiyaç duyulmuştur. Bu amaçla 1994’te 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve 

Yayınları Hakkında Kanun yürürlüğe girmiştir. Kanun ile bu alanda devlet tekeli kaldırılarak, 

her türlü teknik, usul ve araçlarla ve her ne isim altında olursa olsun radyo ve televizyon 

yayınları ile ilgili iletişim alanı genişletilmiş ve kapsamı belirlenmiştir. (RTÜK, 2003: 3) 
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Böylece daha önceden yasal düzenlemeler olmadan faaliyet gösteren özel radyolar da bu şekilde 

yasal bir zemine kavuşmuş ve özel yayın faaliyeti hukuksallaşmıştır (İsbir, 2007: 816).  

Halen Türkiye’de radyo yayıncılığında ikili bir uygulama vardır. Bir yanda kamu 

hizmeti yayıncılığı yapan TRT, öte yanda ise özel radyo kuruluşları bulunmaktadır. (Çetinok, 

2007: 3) Türkiye’de özel radyoların kurulması ile bir yandan radyonun erişim alanı genişlemiş 

ve reklam verenlere farklı radyo kanallarıyla farklı seçenekler sunulmuş; diğer taraftan ise 

tematik kanalar, bölgesel ve yerel yayınlar farklı hedef kitlelere erişimde reklam verenlerin işini 

kolaylaştırarak maliyetleri düşürmüştür (Peltekoğlu, 2007: 237). 

 

4. Radyo ve Radyo Dinleme Alışkanlığının Temel Özellikleri 

Radyo yayıncılığına yönelik ilk araştırmalar, yayıncılık sektörünün gelişimi ve radyo 

aracılığı ile kitlelere ulaşmak isteyenlerin gereksinimleri doğrultusunda gerçekleştirilmiştir. 

Zaman içerisinde dinleyici sayısının artışı kadar sosyo-ekonomik statü gruplarını belirlemeye 

yönelik farklı araştırma yöntemlerinin devreye girmesi hem niteliksel hem de niceliksel 

değerlendirmelere imkân tanımıştır. Ayrıca radyo dinleyici araştırmaları önce dinleyicinin 

sayısal büyüklüğü, dinleme alışkanlıkları ölçülmüş; sonraki araştırmalarda ise radyo 

yayınlarının dinleyici üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Etki araştırmaları daha çok büyük yayın 

kuruluşları ile eğitim kurum ve kuruluşları tarafından bilimsel amaçlı olarak yapılmıştır (Aziz, 

2012: 208). 

Radyo yayınlarının izleyiciye etki edip etmediği, bu yayınların amacına ulaşıp 

ulaşmadığı ve ne kadar insana eriştiği ancak bu konuda yapılacak araştırmalar sonucunda 

öğrenilebilmektedir. Kitle iletişimi yoluyla gönderilen mesajın etkili bir şekilde yerine ulaşması 

için, öncelikle hedef kitlede yer alan izleyicinin tanınması ve belirlenmesi gereklidir. Bunun 

için mesajın gönderileceği zamanın seçimi, herkes tarafından anlaşılabilecek bir dil 

kullanılması, mesajın alıcının tutum ve değerlerini de içine alacak şekilde tasarlanmış olması 

büyük önem arz etmektedir. (MEGEP, 2006: 28).  

Radyo dinleme alışkanlığını değerlendirmeye yönelik araştırmaların gösterdiği gibi 

radyo dinleme motivasyonunun arkasında geçmişten günümüze her zaman farklı belirleyiciler 

rol oynamaktadır. Kitle iletişiminde uzaklara ses iletme yöntemi olarak geliştirilen radyo sahip 

olduğu özellikler neticesinde yeni misyonlar üstlenmiştir. Birinci Dünya Savaşı sırasında askeri 

iletişim aracı görevi üstlenen radyo, İkinci Dünya Savaşı’nda propaganda amaçlı kullanılmaya 

başlanmıştır (İnal, 2017: 69).  
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1920’lerle beraber ABD ve Avrupa çapında radyoların artış göstermesi, bu aracın 

evlerin başköşesinde yer almasını sağlamıştır. Bu dönemde en hızlı haber alma aracı olan radyo, 

kullanım maliyeti gerektirmemesi ile de dinleyici sayısını hızla arttırmıştır (İnal, 2017: 69).  

Radyonun televizyonun yaygınlaşması ile birlikte ilk tercih edilen kitle iletişim aracı 

olma niteliğini kaybetmesi, radyo yayıncılarının yeni alternatifler geliştirmesinin önünü 

açmıştır. Böylece televizyonun haber verme işini üstlenmesi ardından radyolar program 

içeriklerini müzik yayınlarına kaydırmışlar ve radyo gündelik yaşamda arka plan etkinliği 

olarak kabul görmeye başlamıştır (İnal, 2017: 70).  

20. yüzyılın başında radyo dinleyicisi olmak için radyo alıcı cihazına sahip olmak yeterli 

iken, transistörlü radyonun icadı radyo dinleme alışkanlığını kökten değiştirmiştir. Böylece 

radyo geçmişten günümüze birçok mecraya yerleştirilmiş, dolayısıyla dinleme alışkanlıklarında 

farklılıklar da ortaya çıkmıştır (Tufan, 2009: 88).  Kuşkusuz televizyonun görsel üstünlüğü 

karşısında transistörlü radyoların icadı, radyoların taşınabilirliği ile yeni bir noktaya ulaşmıştır 

(Özel, 2015: 284). 

Günümüzde radyo dinleme alışkanlıkları, birçok faktör tarafından etkilenen bir olgu 

haline gelmiştir. ABD’de yapılan araştırmalar, insanların kısa ve öz haberleri radyodan 

dinlemeyi tercih ettiğini ortaya koymaktadır. Çünkü radyo dinlerken başka işlerle de meşgul 

olabilmek mümkündür. Ayrıca radyo zihinde görüntü yaratmak için en iyi yollardan biri olarak 

değerlendirilmektedir (Kasım, 2009: 119).  

Türkiye’de de 17 Ağustos depremi sonrasında radyonun önemini bir kere daha ortaya 

çıkmıştır. Elektriklerin kesildiği bir ortamda radyolar, kamuyu bilgilendirme işlevini 

üstlenmişlerdir (Kasım, 2009: 119).  

Radyo dinleme alışkanlığı ile ilgili önemli gelişmelerden biri de kuşkusuz internet 

teknolojilerinde yaşanan baş döndürücü gelişmelerdir. İnternetin yaygınlaşması ile birlikte 

radyo-bilgisayar birlikteliği ortaya çıkarak yeni kullanım şekillerine olanak tanımıştır. Bu 

sayede geri bildirim imkânı ortaya çıktığı gibi zaman-mekân bağımsızlığı bireylere kontrolü 

eline alma ve böylece dinleyici alışkanlıklarının değişmesine yol açmıştır (Kuyucu, 2017: 270).  

Bugün, radyoların büyük çoğunluğu web siteleri ile eşzamanlı yayın yapabilir 

durumdadır. Programın yayını süresince dinleyicilerden mesaj ya da istek alınabilmekte, destek 

etkileşimli uygulamalar, gün içerisinde yayınlanacak diğer programların yayın saatleri ve içerik 

bilgisi, hava durumu, yol bilgisi ve benzeri destek uygulamalar sağlanabilmektedir (İspir, 2013: 

65). Ayrıca radyolar kurumları ile ilgili tüm yayınsal verileri ve buna ait dökümleri birebir 

kendileri elde ederek bunların üzerinde gerçekleştirdikleri analizler ile yayın akışı dâhil her 
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türlü tasarrufu yapabilmekte ve bunun için ayrı bir yönlendiremeye veya araştırmaya ihtiyaç 

duymamaktadırlar.  

İnternet üzerinden yayın yapmanın birçok avantajı bulunmaktadır. Bunların başında 

geleneksel radyolara göre internet radyosunu kurmak ve yayını sürdürmenin daha az maliyetli 

olması gelmektedir. Bunun dışında internet radyoları dinleyicilerine yayın dışında da program 

kapsamında ve dışında ek enformasyon sunmakla ve böylece dinleyicisiyle arasında iletişimi 

geleneksel radyo dinleyicisine oranla daha aktif duruma konuma getirmektedir. İnternet 

radyoculuğu aracılığı ile karasal vericilerin ulaşamadığı noktalara çok daha hızlı ve sağlıklı 

ulaşabilme imkânı doğduğu gibi verici sayısındaki sınırlama aşılmakla ve yayın ağınız sınırsız 

hale gelmektedir.  

Radyo yayınlarında mobilleşme ile beraber dinleyiciler mobil cihazlarından radyo 

yayınlarına ulaşmaya başlamış ve radyo yayıncılığı ve internet birbirinden ayrılmaz bir bütün 

haline gelmiştir. Kuyucu, 2017: 271). Kısacası internetin radyo dinleme alışkanlıklarını ciddi 

biçimde değiştirmesi, sadece dinleyici değil katılımcı dinleyici olgusunu ortaya çıkarmış, başka 

bir ifade ile radyo dinleyicileri mobilleşmiştir (Özcan ve Tugan, 2014: 120).  

Radyonun unutulan bir araç olduğunu kabul etmeyen ve geniş ulaşabilirlik özelliği ile 

halen dünyanın en yaygın iletişim amacı olmaya devam ettiğini savunanlar, radyonun istediği 

zaman duymayı talep edenler tarafından dinlendiğini öne sürmektedir (Özel, 2015: 287). 

Dijital iletişim teknolojileri, özellikle 2000 yılından bu yana, geleneksel kitle iletişim 

araçlarının çeşitli şekillerde değişimine yol açmıştır. Gazete, televizyon ve radyo gibi kitle 

iletişim araçlarının ortak temeli haline gelen internet ortamı, tüm bu iletişim araçlarının yeni 

biçimlerini kendi şekillerinde oluşturma imkânı sağlamıştır. Sadece sese dayalı tekniği olan 

radyo da bu süreçten oldukça fazla etkilenmiştir.  Günümüzün dijital teknolojilerinde, ses 

kalitesine ulaşmanın ve onu izleyicilere aktarmanın yolu çok daha kolay hale gelmiştir. Bu 

nedenle çok küçük alıcılardan dinlenebildiği ve yakınsama sağlayan ortamlara kolayca adapte 

edilebilir hale geldiği için radyo dinleme alışkanlıkları doğrudan etkilenmiştir (Tufan, 2014: 

87-88). Bu özellik aynı zamanda dinleyicilere ulaşmayı kolaylaştırdığı gibi yeni iletişim 

teknolojileri, dinleyiciler radyo arasındaki ilişkiyi yalnızca niceliksel bağlamda iyileştirmekle 

kalmaz aynı zamanda izleyicileri radyoya bağlama yeterliliğini de etkilemektedir (Tufan, 2014: 

88).   

Bugün, yeni iletişim teknolojileri sayesinde öncekinden daha farklı şekillerde etkileşime 

girmiştir. Başlangıçta, “etkileşim” kelimesi geleneksel kitle iletişim araçlarında insan ilişkileri 

için kullanılıyorken, bugün; yeni teknolojilere sahip teknolojik cihazlar için kullanılmaktadır. 
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İnsanların etkileşimi ile birlikte, cihazların da bir çeşit etkileşimi vardır. Bu anlamda, 

etkileşimin dünyayı birbirine bağlayan yeni iletişim teknolojileri ve ağlar arasında bir ilişki 

olduğu söylenebilecektir (Tufan, 2014: 89).  

Radyonun internet sayesinde etkileşimli bir kanal haline gelmesi konusunda Web 2.0 

teknolojisi ile ortaya çıkan sosyal medya araçlarının büyük rolü bulunmaktadır. Bilgi ve haber 

akışı geleneksel kitle iletişim araçlarında aktarılmaya devam ederken, sosyal medya 

kullanıcıları mesaj üreten, toplayan ve dağıtan kişiler haline gelmiştir. İçerik, izleyicilerin 

rehberliğini şekillendirerek kitlelere ulaşmaktadır. İnsanlar, kurumsal yapılarda kendi kişisel 

kimlikleriyle birlikte kurumsal kimlikleriyle mesaj üretir ve yayar hale gelmişlerdir (Tufan, 

2014: 91).  

Aslında, izleyici içeriğinin yönlendirilmesine atıfta bulunulan etkileşim, yeni bir fikir 

değildir. Geçmişte, radyo ve televizyon yapımcılarına ya da editörlerine gönderilen mektuplar, 

radyo programlarına yapılan telefon konuşmaları ve şarkı talepleri, izleyici içeriği rehberliğinin 

en eski örnekleri olarak kabul edilmektedir. Ancak günümüzde radyo kuruluşlarının sıradan 

yöntemlerden olan mektup, faks, telefon veya e-posta yerine sosyal medya aracılığıyla 

izleyicilerle iletişim kurduğunu görmekteyiz. Birçok radyo kuruluşunun bir sosyal ağ profili 

vardır ve dinleyiciler kendi sosyal ağ profilleri üzerinden izleyicileri ile iletişim kurabilmektedir 

(Tufan, 2014: 91).  

İnternetin radyo dinleme alışkanlığı üzerindeki etkileri farklı birçok özellik sunan radyo 

uygulamaları ile de değişime uğramıştır. Dünyada Tune In, iTunes ve Pandora Radio gibi 

örnekleri bulunan uygulamaların Türkiye’de de popüler hale gelmiş, ayrıca Türk yazılımcılar 

tarafından geliştirilen radyo uygulamaları da ortaya çıkmıştır (Kuyucu, 2017: 271). Dolayısıyla 

özelikle gençlerin radyoyu müzik dinleme aracı olarak konumlandırması ile mobil cihaz 

uyumlu müzik platformlarının radyo yayıncılığına alternatif olduğu da belirtilmelidir (İnal, 

2017: 69).  

 

5. Radyo Dinleme Alışkanlıklarına Yönelik Yapılan Sektörel ve Akademik 

Çalışmalar 

Radyo dinleme alışkanlığı bireylerin bir radyo dinleyicisi olarak genel davranışlarını 

olarak açıklanabilecektir. Dolayısıyla bu konudaki araştırmalar çeşitli yaş, cinsiyet, sosyo-

ekonomik düzey ve benzeri niteliklere göre bireylerin radyo dinleme alışkanlıklarının ortaya 

konulmasını hedeflemektedir. Çalışmanın bu kısmında akademik yazında ve sektörel temelde 

bugüne kadar yapılan belli başlı araştırmalar üzerinde durulacaktır. 
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5.1. Akademik Çalışmalar  

Sultana (2018) Hindistan’da Karnataka bölgesinde çiftçiler arasında radyo dinleme 

alışkanlığına yönelik yürüttüğü araştırma bulgularına göre katılımcıların çoğunluğunun (yüzde 

73) düzenli olarak radyo dinlediğini ve bunların yüzde 56 gibi yarıdan fazlasının radyo 

dinlemeye bir saatten fazla harcadığı sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca çiftçilerin çoğunluğunun 

(yüzde 82.16) haber dinlemeyi, ardından organik tarım programını (yüzde 82) ve çiftlik 

yayınlarını (yüzde 79.66) dinlemeyi tercih ettiği sonucuna varılmıştır. 

Kuyucu (2017) Akustik FM adlı dijital radyo platformu özelinde gençlerin radyo 

dinleme alışkanlığı üzerine yürüttüğü çalışma sonucunda, geleneksel radyo dinleme 

alışkanlığının bir saatten az olduğu, bununla beraber internet üzerinden müzik dinlemenin çok 

ciddi artışta olduğu sonucuna ulaşmıştır.  

Sepetçi ve Mencet (2017) Akdeniz Üniversitesi öğrencilerinin medya kullanım 

alışkanlıklarına yönelik yürüttüğü çalışmada, katılımcıların sadece yüzde 16,8’inin radyo 

dinleme alışkanlığı ile ilgili soruyu yanıtladığı ve günde ortalama 1,67 saat radyo dinledikleri 

sonucuna ulaşılmıştır. Elde edilen bulgulara göre katılımcıların düzenli olarak takip ettikleri 

radyo programları ise Türkçe pop müzik ağırlıklıdır.  

İnal (2017) radyonun alternatif platformlar karşısındaki durumuna yönelik nitel analize 

dayalı çalışmasında, gençlerin radyo yayınlarına yeni müzikler keşfetmek amacı ile mobil 

cihazlardan ulaştığını, ancak radyo yayınlarındaki reklamlar dolayısıyla alternatif müzik 

platformlarına da yönelme eğilimde oldukları sonucuna ulaşmıştır.  

Doğan (2017) değişen radyo dinleme alışkanlıklarına yönelik yüksek lisans tez 

çalışmasında radyonun televizyonla girdiği kıyasıya mücadeleden nasıl başarıyla çıktığı 

değerlendirilmiştir. Radyonun hala en çok dinlenir olduğu yerlerin başında ev ortamının geliyor 

olması, televizyona karşı verilen hayatta kalma mücadelesinin kaybedilmediğini ortaya 

çıkarmıştır. Radyo, teknolojiye yenilmemiş bizzat onunla birlikte ilerleyerek kendine yeni 

dinlenme mercileri yaratmış ve kendini yenileyebilmiştir. 

Bhat ve Dhar (2017) Y kuşağının radyo dinleme alışkanlığını değerlendirdikleri 

çalışmalarında katılımcıların yüzde 65’inin radyo dinlediğini, bunların yüzde 7’sinin düzenli 

olarak, yüzde 31’inin ise düzensiz bir şekilde radyo dinledikleri sonucuna ulaşmışlardır. Bu 

veriler radyonun düzenli bir alışkanlık olmasa da, yaşamın bir parçası olduğunu göstermektedir. 

Katılımcılar radyoyu cep telefonu ve araç radyolarından özellikle sabah ve gece saatlerinde 

dinlediklerini belirtmişlerdir. Ayrıca gece geç saatlerde radyo dinlemeyi ise genellikle hafif 

müzik dinleyerek kendilerini sakinleştirmeye ihtiyaç duyanlar tercih etmektedir. 
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Kuyucu (2016)’nun Y kuşağı öğrencilerinin radyo format tercihi konusundaki araştırma 

sonuçlarına göre gençler yüzde 24 oranında, radyoyu müzik kutusu olarak değerlendirmede 

önemli olan CHR (Top 40) radyo formatını dinlemeyi tercih etmektedir. Ayrıca katılımcıların 

yarıdan fazlası radyoyu bir saatten az dinlemektedir ve en fazla tercih edilen radyo dinleme 

aracı mobil telefonlardır.  

Alhassan (2016) Nijerya’da belirli bir bölgede kadınların radyo dinleme alışkanlıklarını 

incelediği çalışmasında, Anyigba’da kadınların sadece yüzde 30’unun radyosunun olduğu, 

buna rağmen kadınların tümünün radyo dinlemeye olumlu yaklaştığı sonucuna ulaşmıştır. 

Radyo sahibi olmayan kadınlar komşuları aracılığı ile radyo yayınlarına ulaşırken, 

katılımcıların yüzde 60 gibi büyük bir çoğunluğu diğer kitle iletişim araçları karşısında radyoyu 

tercih edeceğini belirtmiştir. Bu, radyonun özellikle kırsal kesim sakinleri tarafından en çok 

tercih edilen araç olduğu sonucunu haklı çıkarmaktadır. Ayrıca kadınlar, kendilerini zihinsel ve 

psikolojik olarak iyi hissettirdiği için eğlence programlarını tercih ettiklerini belirtmişlerdir. 

Özel (2015) gençlerin radyo dinleme alışkanlıklarını incelediği çalışmasında 

katılımcıların yüzde 71.1’i radyo dinlediğini belirtirken, radyo dinleyen katılımcıların yüzde 

49’u radyoyu hafta içi 2-4 saat aralığında dinlediklerini belirtmiştir. Ayrıca anket sonuçları, 

dinleyenlerin büyük çoğunluğu radyonun en fazla mobil telefonlarının radyo alıcısından takip 

ettiklerini göstermiştir ve bu durum katılımcıların seyahat sırasında radyo dinleme eğiliminde 

olduklarını belirtmeleri ile uyumludur. Son olarak gençler radyo dinleme nedenleri sırası ile 

eğlence, duygu durumuna destek, bilgi edinme ve sosyalleşme olarak sıralanmıştır.  

Kuyucu (2015) Y kuşağının radyo dinleme doyumları üzerine çalışmasında, bu 

gençlerin radyoya ilişkin genel görüşlerinin olumsuz olduğunu, ancak radyonun eğlence ve 

müzik kaynağı olma konusundaki görüşlerinin olumlu olduğunu ortaya koymuştur. Araştırma 

bulgularına göre Y kuşağı için radyo bilgi kaynağı ve arkadaşlık etme görevi görmemektedir. 

Yine Kuyucu’nun (2013) üniversite öğrencilerinin müzik dinleme alışkanlıkları üzerine yaptığı 

çalışmasında 23-24 yaş grubunun radyoda müzik dinlemeyi sevdiğini, erkeklerin radyoda 

dinledikleri müziği satın alma konusunda daha olumlu görüşlere sahip olduğu, kadınların ise 

daha çok radyoda dinledikleri müzikle ilgili sanatçılarla ilgili bilgi edinmeyi tercih ettiğini 

belirtmiştir. Araştırma sonuçların göre erkekler kadınlara göre radyonun kendileri için 

vazgeçilmez müzik aracı olduğunu belirtmişlerdir. 

Sharma (2016) Greater Noida bölgesinde radyo dinleme alışkanlıklarını tespit etmek 

amacıyla yürüttüğü çalışmasında düzenli radyo dinleyicilerinin oranının kırsal alanda yüzde 36 

ve şehir alanında yüzde 23 olduğunu ortaya koymuştur. Dolayısıyla bu bölgedeki insanların 
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yarısının sık sık radyo dinlemektedir ve kırsal kesimdeki katılımcılara kıyasla kadınlar kentsel 

örneklemde erkeklerden daha fazla radyo dinlemektedir. Akşam 8 ve 10 arası hem kampüs 

öğrencileri hem de kırsal kesim katılımcıları için en yüksek radyo dinleme saat dilimidir. 

Bununla birlikte, gün içinde katılımcıların yaklaşık üçte biri radyolarını açık tutmaktadır.  

 Osozee ve Ojobor (2016) tarafından yürütülen ve Delta State University’de okuyan 200 

öğrenci ile yüz yüze anket sonucu elde edilen verilere göre mobil medya teknolojileri, üniversite 

öğrencilerinin radyo alışkanlıkları üzerinde oldukça etkili olmuştur. Ayrıca katılımcılar 

radyonun duygusal bir bağ, arkadaşlık ve daha geniş bir dünyaya bağlanma aracı olarak 

değerlendirildiğini göstermektedir.   

Mogambi (2016) Kenya’da üniversite öğrencileri arasında radyo dinleme alışkanlığına 

yönelik araştırmasında öğrencilerin kampüs içerisindeki radyolara, cep telefonları, kampüse 

gidip geldikleri araçlarda, evlerinde ve mahallelerinde kolayca erişebilecekleri görülmüştür. 

Ayrıca radyo istasyonları tarafından benimsenen programlama, programların zamanlaması, 

tartışma konuları, radyo sunucusu, çalınan müzik türü ve yayın dili Kenya'daki üniversite 

öğrencilerinin radyo dinleme alışkanlıklarını etkilemektedir. 

Ajaegbu, Babafemi ve Akinjiyan (2015) Nijerya’da üniversite öğrencilerinin radyo 

dinleme alışkanlığına yönelik yürüttükleri çalışmalarında dinleyiciler radyoyu bilgilendirici, 

eğitici ve eğlendirici olarak tanımlamakta ve bu nedenle gençlerin yaşamlarında radyo büyük 

bir işlev görmektedir. Ayrıca dinleyiciler için radyo yayınları güvenilir bir kaynak olduğu gibi 

yaşamlarında önemli bir rol oynayan bir araç olarak görülmekledir. Çalışma ayrıca cinsiyet ve 

disiplinin, öğrencilerin radyo programlarını dinleme davranışlarında önemli bir rol oynadığını 

da ortaya koymuştur. 

İspanya’da çocukların radyo dinleme alışkanlıklarını inceleyen Balsebre vd. (2011) 

radyonun düzenli olarak çocuklar arasında yüzde 61 oranında dinlendiğini, ancak çocukların 

bu aktiviteyi aile büyüklerinin yanındayken gerçekleştirdiği sonucuna ulaşmışlardır. Ayrıca 

çocukların radyoyu en fazla dinledikleri zaman okul servisi ile giderken ya da arabada seyahat 

ederken şeklinde belirtilmiştir. 

Gathigi (2009), kırsal kesimde radyo dinleme alışkanlığı ile ilgili yaptığı araştırmada 

dinleyicilerin günlük hayatlarındaki radyonun rolünü incelemiştir. Elde edilen verilere göre 

radyo, kırsal kesimde halen en kolay ulaşılabilir kitle aracıdır ve yerel radyo istasyonları bu 

bölgelerde en çok tercih edilen radyo istasyonlarıdır. Dinleyicilerin radyo dinleme 

alışkanlıklarının arka planında ise en fazla sağlık ve tarım ile ilgili bilgilere ulaşmak 

bulunmaktadır.   
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5.2. Sektörel Çalışmalar  

RTÜK tarafından en son 2014 yılında açıklanan Radyo Dinleme Eğilimleri Araştırması 

Türk halkının radyo dinleme konusundaki genel eğilimlerini ortaya koymuştur. Buna göre 21-

25 yaş aralığındaki gençler en fazla radyo dinleyen kitle olarak ortaya çıkmaktadır. Ayrıca 

eğitim ve gelir seviyesi arttıkça radyo dinleme oranı da artmaktadır. Radyo en fazla evde ve 

araçta dinlenirken, mobilden radyo dinleme oranı da artma eğilimindedir. Ayrıca Türkiye’de 

çok sık radyo dinlediğini belirtenler İç Anadolu bölgesinde yaşamaktadır. (RTÜK, 2014: 29-

34). 

OFCOM tarafından 2013’te açıklanan sektörel rapora göre radyo, araç çeşitliliği ile hale 

popülerdir, erişebilirliği artmaktadır ve daha fazla seçim şansı sunmaktadır. Bununla beraber 

radyo yayıncılığı güçlü bir rekabet ile karşı karşıyadır ve radyo içeriğinde müzik ve yerel 

haberler ön plana çıkmıştır (Özel, 2015: 290). 

DOR Insight tarafından 2013’te yayınlanan sektörel rapora göre Türkiye özelinde 

araştırmaya katılanların yüzde 54’ü klasik radyo dinlediğini, yüzde 50’si internetten ve yüzde 

40’ı da mobil telefonlarından radyo dinlediğini belirtmiştir. Ayrıca katılımcıların yüzde 15’i 

sadece MP3 üzerinden radyo kanallarını takip ettiğini açıklamıştır. Yaş ilerledikçe klasik radyo 

yayınından radyo dinleyenlerin oranı artarken, gençlerde radyo dinlenen istasyonlar daha çok 

internet ve cep telefonudur. 

Birch ve Tinley (2016) tarafından İngiliz Kütüphanesi adına radyo dinleme 

alışkanlıkları ile ilgili kapsamlı rapor sonuçlarına göre radyo dinleyicileri şu anda dijital 

devrimden müzik, gazete veya televizyon izleyicileri kadar etkilenmemiştir. Bununla beraber 

genç insanlar daha az canlı radyo dinlemektedir. En fazla radyo dinleme mekânlarından olan 

araçlarda radyo dinlemenin önümüzdeki 10 yıl boyunca hakiminiyetini sürdüreceği tahmin 

edilmektedir. Ayrıca ev-özellikle de mutfak- İngilizlerin en fazla radyo dinlediği yer olarak 

belirtilmiştir.  

Birleşik Krallık’ta radyo dinleme alışkanlığı ile ilgili Radio Centre (2015) araştırması 

sonuçlarına göre ülke genelinde 340 lisanslı ticari radyo istasyonu bulunmaktadır ve 20 yıl önce 

bu sayı bunun iki katı oranındadır. Bununla beraber sektör her yıl 575 milyon sterlin gelir elde 

eden rekabetçi bir piyasadır ve İngiliz nüfusun yaklaşık yüzde 63’ü ticari radyonun müzik, 

haber, seyahat ve yerel haberlerini her hafta düzenli olarak dinlemektedir. Raporda gelecek 

zorluklar arasında BBC’nin güçlü pazar payı ve internetin büyüyen reklam pazar payı 

belirtilmiştir. 
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Xapp Media (2015) tarafından internet radyo dinleme üzerine yapılan sektörel 

çalışmaya göre aylık dijital radyo dinleyicilerinin 160 milyona ulaştığını; bunun ABD 

vatandaşlarının yüzde 50'sinden ve internet kullanıcılarının yüzde 63'ünden fazlası olduğu 

belirtilmiştir. Kitlenin 2018'de 183 milyona çıkması ve nüfus artışını önemli ölçüde aşması 

beklenmektedir. 

ABD’de 2017 Müzik Tüketimi araştırması sonuçlarına göre AM/FM radyolar toplam 

müzik dinleme süresinin üçte birini yakalamış ve ABD’deki en popüler müzik dinleme kaynağı 

konumunu pekiştirmiştir. Ayrıca internet radyoları dinleme süresinin yüzde 10’unu 

oluştururken, uydu radyoları da yüzde 6’sını oluşturmaktadır. Gençler arasında AM/FM radyo 

dinleme oranı düşük olsa da, radyolar 16-24 yaş aralığındakilerin üçte ikisine ulaşabilmektedir 

(Audience Net, 2017).  

Geçtiğimiz yıl özelinde ABD halen dünyada en fazla radyo dinleyicisi barındıran ülke 

olmayı sürdürmektedir. Buna göre 12 yaşın üzerindeki Amerikalıların yüzde 90'ı 2009'dan bu 

yana en az haftada bir kez AM / FM radyo dinlemektedir. 2018 itibariyle internet üzerinden 

radyo dinleyenlerin oranı yüzde 57’ye ulaşmıştır (Nieman Lab, 2018) MusicWatch’ın Ocak 

2017’de yaptığı Müzik Takip anketinde ise, dinleyici memnuniyeti bakımından AM/FM radyo 

ile dinleme/streaming hizmetleri karşılaştırılmıştır ve AM/FM radyolar yüzde 57 oranında ilk 

olarak arabada kullanım kolaylığı açısından yüksek puan almış, bunun ardından yüzde 27 ile 

ses kalitesinden duyulan memnuniyet belirtilmiştir (Miller, 2018: 8). 

Batı Avusturalya’da 2017 yılında radyo dinleme alışkanlıkları üzerine yapılan 

incelemede halkın üçte ikisinin evde bir radyosunun olduğu ve yüzde 91 gibi büyük 

çoğunluğunun son 6 ayda radyo dinlediğini ortaya koymuştur. Uzak Batı Avustralyalıların 

yüzde yetmiş biri, bölgesel olarak (yüzde 46) ve ulusal olarak (yüzde 47) belirgin şekilde daha 

yüksek olan AM radyo dinlemektedir. Ayrıca sonuçlar halkın neredeyse dörtte birinin son 7 

gün içerisinde Spotify, Pandora veya iTunes gibi bir çevrimiçi müzik hizmeti kullandığını 

göstermektedir. Ayrıca rapor sonuçları katılımcıların haftada 12.9 saat radyo dinlediğini ve 

bunun yaklaşık 8 saatinin evde dinlendiğini de ortaya koymuştur.  

 

6.1. Araştırmanın Amacı ve Yöntemi 

Radyo, icat edildiği 20. Yüzyılın başlarından itibaren insanların hayatlarında ve 

evlerinde baş köşeye yerleşmiş, sonraki dönemde ise teknolojik gelişimlerin etkisiyle icat 

edilen diğer iletişim araçlarının gölgesinde kalmaya başlamıştır. Buna rağmen 21. Yüzyılda 

halen daha radyo yoğun bir şekilde dinlenmektedir. Hala ayakta kalmayı başaran radyo bunu 
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iki temel strateji ile başarmıştır. Birinci temel strateji yeni iletişim teknolojilerinin gelişmesi 

sonucunda ortaya çıkan geleneksel medya ile dijital medyanın yaşadığı yakınsamaya ayak 

uydurmasıdır. İkinci temel strateji ise radyonun başta televizyon olmak üzere diğer rakip 

mecralara karşı yürüttüğü içerik stratejisidir. Bu içerik stratejisi sonucunda radyo kanallarının 

formatları ortaya çıkmış ve radyo kanalları bu yayın formatlarını dinleyicilerin ilgisini çekmek 

amacıyla aktif bir biçimde kullanmıştır. Bu araştırmada radyo mecrasının ayakta kalmasına 

katkıda bulunan bu iki temel stratejiden biri olan içerik çeşitliliği ve yayın formatlarına yönelik 

bir araştırma yapılmıştır. Bu kapsamda üniversite eğitimi gören ve kendi üniversitelerinin radyo 

kanallarında yayın yapan toplam 25 amatör radyo programcısı üniversite öğrencisi ile 

derinlemesine mülakatlar yapılmıştır. Bu araştırma, radyo mecrasına ilgi duyan ve gelecekte ve 

gelecekte profesyonel radyocu olmak isteyen günümüz amatör radyoculuk yapan üniversite 

öğrencilerinin perspektifinden radyo dinleme alışkanlıklarının bir parçası olan radyo 

formatlarının incelenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir.  

İstanbul – Ankara – İzmir – Antalya – Konya illerinde ki üniversitelerin iletişim 

fakültelerinde eğitim gören ve üniversitelerin radyolarında amatör olarak radyo programcılığı 

yapan radyocu genç iletişimciler ile yapılan derinlemesine mülakatlarda “Sizce günümüzde en 

çok tercih edilen radyo kanalı formatı hangisidir?” ve “Sizce neden bu radyo formatı tercih 

edilmektedir?” soruları sorulmuştur. Her biri 15 dakika süren mülakatlarda alınan bilgiler kayıt 

alına alınmış, sonrasında deşifre edilmiş ve analiz edilmiştir. Yapılan analiz dünya literatüründe 

kullanılan radyo kanalı formatlarına göre yorumlanmış ve kategorize edilmiştir.  

Format kelime anlamı olarak bir kitap, dergi, televizyon veya radyo programını 

oluşturan form, dizayn ve aranjman olarak tanımlanır (Webster Sözlük). Türk Dil Kurumu’nun 

tanımına göre ise format kelimesi “biçim” veya “boyut” olarak tanımlanmaktadır (TDK). 

Ratem (2012:4)’e göre Radyo yayıncılığında format önceden belirlenmiş ve tasarlanmış 

program biçimi olarak tanımlanmıştır. Radyo formatı, radyo kanalının kişiliğidir. Radyo 

formatı kavramı rekabetçi medya pazarında ayakta kalmak için radyo profesyonellerinin 

‘herkese her şeyi sunmanın yeterli olmayacağını’ keşfetmesi ile ortaya çıkmıştır. Gerek ticari 

gerekse ticari olmayan radyo kanallarında gelir, radyo dinleyicisini belirli parçalara (segment) 

bölerek sunulan yayıncılık ile şekillenmektedir (Turow, 2011:380). 
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Tablo 1.   Dünyada En Çok Kullanılan Radyo Formatları ve Özellikleri (Nielsen Arbitron) 

Format 

Kodu 

Uluslararası 

Format Adı 
Format Özellikleri 

Demografik 

Hedef Kitle 

AC 
Adult  

Contemporary 

Yetişkinlere yönelik yayın yapar soft pop ve rock şarkılar 

yayınlar. Hard rock yayınlanmaz. 1980’ler 1990lar ile 

2000’lerin başına kadar üretilen güncel olmayan müzik 

yayını sunar. 

Kadınlar ,  

Yaş Aralığı 26- 

54  

AH 

Hot AC, Adult 

Contemporary 

Hits 

Yüksek tempolu pop şarkıları yayınlar, yayınlarında hard 

rock ve rap müziğine yer vermez. Özellikle yüksek tempolu 

eserlerin seçilmesine özen gösterir.  

Yetişkinler , Yaş 

Aralığı 25- 34 

AR Album Rock 

Ana akım – güncel rock & roll müziği yayınlar, içinde 

akustik gitar tınılar içeren daha soft heavy metal eserleri 

yayınlayabilir.  

Erkekler,  

Yaş Aralığı 25 - 

35+ 

AS Adult Standarts 

Standart kalıplarda üretilen, zaman ekseninde dünyada 

1940larda üretilen eserlere kadar gidebilen, rock olmayan 

popüler müzik yayını sunar. Daha çok eski müzikleri 

yayınlar, yayın kuşaklarında az da olsa güncel müziklere 

yer verebilir.   

Yetişkinler, Yaş 

Aralığı: 35+ 

CHR 

Contemporary 

Hits , Top-40 

Radio 

En güncel popüler müzik yayınını yapan formattır. Rock 

müziğinin de yer aldığı, dans müziği hitlerini ve yeni rock 

solist ve grupların müziğini yayınlar. Formatın bir diğer adı 

da Top40 formatıdır. Bu formatta yayınlanan şarkılar 

güncel olmakta ve şarkılar günlük yayınlarda çok sık 

tekrarlanmaktadır. 

 

Gençler  Yaş 

Aralığı 20 - 

24.Olarak 

tanımlansa da bu 

formatın yaş 

aralığı 12-25 

arasına kadar 

genişleyebilir. 

CR Classic Rock 

Nostaljik Rock müziği yayınlar. Genel olarak 1960lar, 

1970ler ve 1980lerde üretilen eserlerin derlenmesinden 

oluşan bir müzik politikası vardır.  

Erkek,  

Yaş Aralığı 

25 - 44 

CW Country 

ABD’nin geleneksel müziği olan country müziği yayınlar. 

Bu format yayın yapılan ülkenin geleneksel müziğini 

kapsar. 

Yetişkinler  

Yaş Aralığı:  

25 - 44 

CZ Classic Hits Rock tabanlı bir nostalji müzik formadır. Daha çok 

1970lerin rock müziğine odaklanır.  

Yetişkinler  

Yaş Aralığı 25 - 

44 

EZ Easy Listening 

Düşük ritimli müziklerin yayınlandığı bu müzik formatında, 

enstrümantal müzik, popüler eski şarkıların yeniden yapılan 

yorumları (cover adaptasyonlar), soft rock ve pop eserlerin 

yayınını sunar. Bazı durumlarda jazz ve diğer düşük ritmi 

müzik türleri de yayınlanır.  

Yetişkinler,  

Yaş Aralığı: 35 + 

NX News Yayın ağında daha çok ulusal ve uluslararası haberlerin 

yayınlandığı radyo formatıdır.  

Yetişkinler, Yaş 

Aralığı 35+ 

OL Oldies 

Müzik akışının yüzde 80’ninde güncel olmayan müziklere 

yer verir. Burada müzik türünden çok müziğin üretildiği 

zaman periyodu önemlidir. Tür olarak pop, R&B, ve pek 

çok müzik alt türüne yer verir, az da olsa popüler müzik 

yayını yapabilir (%20 oranını geçmemek kaydıyla). Müzik 

zaman skalası 1960lara kadar gidebilir.  

Yetişkinler,  

Yaş Aralığı: 25 - 

55 

SX Sports 

Spor etkinliklerinin haberlerinin verildiği, haber -  röportaj 

-  telefon ve stüdyo konuklarının görüşlerinin yayınlandığı 

radyo formatıdır. 

Erkekler , 

Yaş Aralığı: 25+ 

TK Talk 

Konuşma radyosuna verilen ad. Adından da anlaşıldığı gibi 

içeriğinde konuşmanın ağırlıkta olduğu radyo formatıdır. 

Bu formatta konuşma içeriği ulusal, uluslararası konular da 

olabileceği gibi telefon bağlantıları, stüdyo konukları, 

söyleşi, show gibi içerikleri de kapsayabilir. 

Yetişkinler,  

Yaş Aralığı: 25+ 
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6.1.  Araştırmada Elde Edilen Bulguların Analizi  

Araştırmaya katılan genç üniversite öğrencisi radyocuların genel olarak CHR formatının 

daha fazla tercih edildiğini dile getirdikleri görülmüştür. Buna karşılık Talk ve AC de yaygın 

olarak tercih edilmektedir.  

CHR formatının tercih edildiğini belirtenler “ritmik müziklerden hoşlandıkları”, 

“güncel müzikleri sevdiklerini”, “güncel müzikleri takip edebildiklerini”, “radyo dinleme 

amacının zaten güncel müzikleri dinlemek olduğunu” dile getirmişlerdir. Ayrıca talk 

formatındaki gibi “fazla konuşmanın sıkıcı olması”, “drive time’daki yayını güzel olan DJ’in 

olmaması” gibi nedenler de CHR formatının tercihinde etkili olmaktadır.  Araştırma 

bulgularında en çok tercih edildiği söylenen CHR (Top40) formatının tercih edilirlik oranı 

yüzde 55 çıkmıştır. 

AC formatını tercih edenler  (yüzde 8) ise bunu “daha sakinleştirici olması”, “CHR’daki 

gibi saat başı aynı müziği dinlemeyi sevmemesi”, “trafik stresinden uzaklaştırması” ve “o anki 

ruh haline göre AC’yi daha fazla tercih etmesine” bağlamıştır.  

Talk formatı da yüzde 7 oranında katılımcılar arasında tercih edilen bir formattır. Talk 

formatı da “yalnızlığı gidermesi” ve “özellikle trafikte dinlerken eşlik etmesi” nedeniyle tercih 

edilmektedir. Ayrıca “kendi istediği müziği istediği an dijital platformlardan dinleyebilmek” de 

talk tarzı programların tercihinde etkili olmaktadır. Talk formatını tercih edenler, “dinleyici 

müziği dilediğimiz dijital medya platformundan dilediğimiz zaman dinleyebiliyoruz” diyerek 

radyo kanallarında söz programlarının daha fazla tercih edildiğini savunmuştur.  

Araştırma da tercih edilen bir diğer formatta yüzde 5lik bir tercih edilirlik oranı ile Sport 

formatı olduğu görülmüştür. Özellikle trafikte “canlı izlenemeyen maçların” ve “spor 

yorumlarının dinlenebilmesi” gibi nedenler sport formatının tercihinde etkili olmaktadır.  

Bununla birlikte araştırmaya katılanların yüzde 25’i hiç radyo dinlenmediğini 

düşündüklerini belirtmiş, müziğin cep telefonundan dijital platformlar aracılığı ile dinlendiğini 

savunmuşlardır. 

 

 SONUÇ 

Özellikle II. Dünya Savaşı sırasında propaganda, enformasyon ihtiyacı gibi nedenlerle 

artan radyo dinleme alışkanlığı, televizyonun icadı ile beraber düşmeye başlasa da; radyo 

mecrası yalnızca kulağa hitap eden bir araç olması, teknolojisinin ucuz ve yaygın olması, yayın 

maliyetinin düşüklüğü ve kendisini zamana karşı sürekli güncelleyebilmesi gibi özellikleri 

nedeniyle günümüzde de önemini korumaya devam etmektedir.  
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Radyo dünyada olduğu gibi Türkiye’de de kısa sürede yaygınlık kazanmış ve toplumsal 

yaşam içerisinde önemli bir yer edinmiştir. Ancak televizyonun görsel üstünlüğü sayesinde 

80’li yıllara girerken geri planda kalan radyo, özel radyoların hayatımıza dâhil olması ile adeta 

yeniden keşfedilen bir kitle iletişim aracına dönüşmüştür.  

Bugün geldiğimiz noktada dinleme alışkanlığına yönelik birçok çalışmanın gösterdiği 

gibi, radyo müzik ile birlikte anılmaya başlamıştır. Televizyon ve internetin haber verme ve 

bilgilendirme üstünlüğü karşısında kendisini yeniden konumlandıran radyoculuk, zaman ve 

mekândan bağımsız ve kişiselleşen özellikleri ile varlığını sürdürmeye devam etmektedir. 

Kuşkusuz internet teknolojisindeki değişim ve hızlı yayılma, radyo dinleme 

alışkanlıklarını da doğrudan etkilemiştir. Geçmişte geleneksel radyoculukta kendisine sunulanı 

dinlemek durumunda olan bireyler, artık yayın akışına müdahale edebilen aktif dinleyicilere 

dönüşmüştür. Geleneksel radyo yayıncılığında telefon, faks ve mektup gibi sınırlı araçlarla 

etkileşim gerçekleştirebilse de, etkileşim seviyesi, yeni iletişim teknolojilerinin sağladığı 

olanaklarla büyük ölçüde artmıştır Dinleyicinin bu özelliği radyo kanallarının rekabetçi bir 

yapıda yayınlarına devam etmesine neden olmuştur. Bu rekabetçi yapı içinde en önemli 

faktörde içeriklerin sunumu olmuştur. İçeriklerin sunumu ise radyo kanallarının kullandığı 

formatlar eşliğinde sağlanmaktadır. Yapılan bu araştırma da üniversitelerin farkı iletişim 

fakültelerinde eğitim göre ve amatör olarak radyoculuk yapan genç radyocuların görüşleri 

radyoda en çok CHR formatının tercih edildiğini yönünde olmuştur. Bununla birlikte hiç radyo 

dinlemeyen bir kitlenin de azımsanmayacak kadar ciddi bir oranda olduğu da dile getirilmiştir. 

CHR formatı yüzde 55 oranında tercih edilirken, AC Formatı yüzde 8, talk formatı yüzde 7, 

sport formatı yüzde 5  oranında tercih edilirken, “hiç radyo dinlemeyenlerin”  oranı yüzde 25 

olarak kendisini göstermiştir. 

Araştırmanın literatür taraması bölümünde incelenen önceden yapılmış akademik ve 

sektörel  radyo araştırmaları, radyo dinlemenin halen yaşamın bir parçası olduğunu gösterse de, 

gençler arasında radyo dinleme oranının düştüğü konusunda da bir ipucu vermiştir. Bu nedenle 

radyo yayınlarının gençleri de hedeflemesi, radyonun geleceğini açısından büyük öneme 

sahiptir. Bununla beraber dinleyici sayılarında artışa rağmen radyoların, reklam pastasından 

aldıkları payın sürekli olarak gerilemesi, radyo yayıncılığının geleceği açısından bir sorun 

oluşturabilecektir. Bu kapsamda radyo kanallarının formatlarını geliştirme konusunda çok ciddi 

AR-GE çalışmaları yapması ve bu konuda değişen dinleyici eğilimlerini yakından takip ederek 

her geçen gün mecradan uzaklaşan radyo dinleyicisini tekrar mecraya geri döndürmenin 

yollarını araştırması gerekmektedi 
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