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Ülkemizde resmi olarak ilk kez 6 Mayıs 1927 tarihinde İstanbul Sirkeci’deki 
Büyük Postane’nin stüdyoya dönüştürülen üst katından gerçekleştirilen radyo 
yayınları, günümüzde ulusal, bölgesel ve yerel radyoların yanı sıra dijital 
ortamından da yayın yapan 900’ün üzerinde radyo istasyonu ve yaklaşık 300 
Milyon TL’yi aşan reklam yatırımı ile en önemli kitle iletişim araçlarından biri 
olarak varlığını sürdürmektedir.

Yirminci yüzyılın ilk yarısında en etkili iletişim araçlarından birisi olan 
radyo; özellikle doğal afet ve kriz dönemlerinde oldukça işlevsel bir araç 
olmasının yanı sıra kişiselleşmiş bir tercih olarak bilgi/haber alma, müzik 
dinleme ve eğlenme konularında da çok önemli bir rol üstlenmiştir. Bu 
önemin bilincinde olan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, kamuoyunun radyo 
ve televizyon yayınları ile ilgili duygu, düşünce ve kanaatlerini öğrenerek 
bilimsel olarak ölçülen bu bilgileri yayıncı kuruluşlar ve ilgili diğer kurum, 
kuruluş ve kişilerle paylaşarak yayıncılık sektörünün gelişmesine katkıda 
bulunmaktadır.

ÖN SÖZ



Bu kapsamda; 2007, 2009 ve 2014 yıllarında gerçekleştirilen radyo 
dinleme eğilimleri araştırmalarımızda olduğu gibi 2019 Radyo Dinleme 
Eğilimleri Araştırmasında da radyo yayınları konusundaki kamuoyu 
eğilimlerini belirlemek, toplumun duygu, düşünce, kanaat ve beklentilerini 
öğrenmenin yanı sıra gelişen teknolojiyle birlikte radyo dinlemede meydana 
gelen değişimleri ortaya koymak amaçlanmıştır.

Türkiye genelinde İBBS-2 kapsamında 26 il ve bu illere bağlı ilçe ve 
köylerde 15 ve daha yukarı yaştaki toplam 4.512 birey ile yapılmış olan 
ve Türkiye nüfusunun yaklaşık olarak %70’ini temsil eden “Radyo Dinleme 
Eğilimleri Araştırması- 2019” bu anlamda yayıncılık sektörüne yönelik en 
güncel verileri içermektedir. Bu kapsamda; araştırmadan elde edilen bulgular, 
daha önce yapılmış olan araştırmalar ve diğer ülkelerdeki araştırmalar ile 
karşılaştırılarak radyo dinleme eğilimlerinde süreç içerisinde ortaya çıkan 
değişime yönelik önemli bilgiler elde edilmiştir. Araştırma sonuçlarının 
yayıncılık alanındaki paydaşlarımızın program içeriklerini geliştirmelerinde 
ve planlamalarında yardımcı olacağı değerlendirilmektedir.

Araştırma kapsamında; ülkemizde günlük ortalama 1 saat 43 dakika 
radyo dinlendiği tespit edilmiştir. Teknolojik gelişmelerin de etkisiyle radyo 
yayınlarının en çok cep telefonundan dinlendiği, ayrıca geçmiş yıllarda yapılan 
araştırmalara kıyasla cep telefonu ve araç radyosundan radyo yayınlarını 
dinleme eğiliminin artış gösterdiği belirlenmiştir. Araştırmada katılımcıların 
medya araçlarına duyduğu güven düzeyleri konusu da incelenmiş ve bu 
kapsamda ilk sırada radyonun yer aldığı tespit edilmiştir.

Günümüzde radyo dinleme, iletişim alanında yaşanan gelişmeler 
neticesinde televizyon izleme, sosyal medya ve internet kullanımının 
gerisinde kalmış ve geçmiş yıllara kıyasla dinleme süresi azalmış olsa da; 
radyo yayınları, klasik radyo cihazının yanı sıra, araç radyosu, cep telefonu, 
tablet, uydu yayını, internet gibi birçok ortamdan ulaşılabilen en güvenilir 
haber alma kaynaklarından birisi olarak yerini korumaya devam etmektedir.

Bu önemli araştırmanın planlanmasını ve gerçekleşmesini sağlayan 
Kamuoyu, Yayın Araştırmaları ve Ölçme Dairesi Başkanlığımızın değerli 
çalışanlarına teşekkür ediyor; araştırmanın sonuçları itibarıyla kamuoyuna, 
tüm paydaşlara ve yayıncı kuruluşlara faydalı olmasını diliyorum.

Ebubekir ŞAHİN
Radyo ve Televizyon 

Üst Kurulu Başkanı
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KISALTMALAR

BBC: British Broadcasting Corporation 

BTK: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 

ÇAÖY: Çok Aşamalı Örnekleme Yöntemi

EBU: European Broadcasting Union - Avrupa Yayın Birliği 

EGM: Emniyet Genel Müdürlüğü

EIAA: European Interactive Advertising Association - Avrupa İnteraktif Reklamcılık Birliği 

İBBS-2: İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması

LSD: Least Significant Difference Test

OFCOM: The Office of Communications - Birleşik Krallıkta Radyo, Televizyon, Yayıncılık, 
Posta ve Telekomünikasyon Endüstrilerinin Düzenleme ve Denetiminden Sorumlu Kamu 
Kurumu

RATEM: Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği

RİAK: Radyo Dinleme Hizmetleri Organizasyon Tanıtım ve Yayıncılık Anonim Şirketi 

RTÜK: Radyo ve Televizyon Üst Kurulu

SES: Sosyoekonomik Statü 

TRT: Türkiye Radyo Televizyon Kurumu 

TÜAD: Türkiye Araştırmacılar Derneği

TÜİK: Türkiye İstatistik Kurumu

TV: Televizyon

UNESCO: Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü ya da UNESCO (United 
Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

URYAD: Ulusal Radyo Yayıncılar Derneği

vb: ve benzeri
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_______________________________________________________________
1. BÖLÜM: 

ARAŞTIRMA BÖLGELERİ VE ÖRNEKLEM ÖZELLİKLERİ_______________________________________________________________

• Örneklemde en çok İstanbul ilinden (%27,3), en az Niğde ilinden (%0,4) 
bireyler yer almaktadır. 

• Örnekleme tasarımı TÜİK tarafından yapılmış olup illerde araştırmanın 
gerçekleşeceği adresler ve örneklem büyüklüğü İBBS-2 düzeyi dikkate 
alınarak belirlenmiştir.

• Radyo Dinleme Eğilimleri-2019 Araştırması 20.08.2019- 30.09.2019 
tarihleri arasında İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması (İBBS-2) 
düzeyini temsil eden 26 ilde 15 yaş ve üzeri 4.512 kişi ile %95 güven 
düzeyinde ±3 hata payı ile gerçekleştirilmiştir.

• Örneklemde yer alan bireylerin %41,5’i Marmara, %17,8’i İç Anadolu, 
%14,3’ü Ege, %10,8’i Akdeniz, %5,9’u Güneydoğu Anadolu, %5,1’i 
Karadeniz ve %4,6’sı Doğu Anadolu Bölgesindendir.

• Örneklemin %50’sini kadınlar; %50 ‘sini erkekler oluşturmaktadır.

• Örneklemde yer alan bireylerin %21,9’u 15-24, %22,2’si 25-34, %19,1’i 
35-44, %15,4’ü 45-54 ve %21,3’ü 55 yaş ve üzeridir. 

• Örneklemde yer alan bireylerin %22,3’ü AB, %36,3’ü C1, %23,5’i C2, 
%12,8’i DE Sosyoekonomik Statü (SES) düzeyinde bulunan bireylerden 
oluşmaktadır.

_______________________________________________________________
2. BÖLÜM: 

CİHAZ SAHİPLİĞİ_______________________________________________________________

• Evinde veya iş yerinde radyo cihazı/radyo alıcısı olanların yaşa göre 
dağılımına bakıldığında en az bir adet radyosu olanların oranı 15-24 
yaş grubunda %38,4; 25-34 yaş grubunda %40,4; 35-44 yaş grubunda 
%40,7; 45-54 yaş grubunda %43,1; 55 ve üzeri yaş grubunda ise 
%34,6’dır. 
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• Evinde veya iş yerinde radyo cihazı/radyo alıcısı olanların SES düzeyine 
göre dağılımına bakıldığında en az bir adet radyosu olanların oranı en 
yüksek %42,8 ile C1 grubundadır. Bunu sırasıyla %38,1 ile C2, %37,7 ile 
AB, %32 ile DE SES düzeyi takip etmektedir.

• Araştırmaya katılanların evinde/iş yerinde radyo cihazı/radyo alıcısı 
sahiplik durumuna bakıldığında en az bir adet radyosu olanların oranı 
%39,2 iken, radyosu olmayanların oranının %60,8 olduğu görülmüştür. 

• Otomobil sahibi olanların radyoyu dinledikleri cihazlara bakıldığında ilk 
sırada %57,5 ile araç radyosu yer almaktadır. 

_______________________________________________________________
3. BÖLÜM: 

RADYO DİNLEME ALIŞKANLIKLARI_______________________________________________________________

• Araştırma kapsamında radyo dinleyenlerin oranının %66,9, 
dinlemeyenlerin oranının ise %33,1 olduğu belirlenmiştir. 

• Araştırma kapsamında kişilerin radyo dinleme sıklığına bakıldığında 
her gün radyo dinleyenlerin oranı %36,5; haftada 3-4 gün dinleyenlerin 
oranı %25; haftada 1-2 gün dinleyenlerin oranı %22,7 ve ayda birkaç 
gün dinleyenlerin oranı %15,8’dir. 

• Radyo yayınlarını dinleme sıklığının cinsiyetlere göre dağılımına 
bakıldığında, erkeklerin (%58,9) kadınlara (%41,1) göre her gün 
sıklığında daha yüksek oranda radyo dinlediği belirlenmiştir.  

• Radyo yayınlarını dinleme sıklığının yaş gruplarına göre dağılımına 
bakıldığında, ekonomik olarak aktif nüfusa dâhil olan 25-34 yaş grubu 
(%24,6) ile 35-44 yaş grubunun (%22,8) her gün sıklığında diğer yaş 
gruplarına göre daha yüksek oranda radyo dinlediği tespit edilmiştir.  

• Radyo yayınlarının en fazla takip edildiği cihaz %47,8 oranıyla cep 
telefonudur. Bunu sırasıyla %42,7 oranıyla araç radyosu, %35,3 oranıyla 
televizyon, %27,3 oranıyla klasik radyo ve %12,9 oranıyla masaüstü/
dizüstü/tablet bilgisayar takip etmiştir. 

• Radyo yayınlarının dinlendiği cihazların yıllara göre değişimine 
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bakıldığında cep telefonu ve araç radyosundan dinleme oranlarının 
önemli ölçüde artış gösterdiği görülmektedir.

• Radyo ve televizyon yayınlarının farklı cihazlardan takip edilmesine ilişkin 
karşılaştırmaya bakıldığında; radyo yayınlarının televizyona göre cep 
telefonundan daha fazla takip edildiği, televizyon yayınlarının ise radyoya 
göre bilgisayardan daha yüksek oranda takip edildiği anlaşılmıştır. 

• Kadınların cep telefonu ve televizyondan, erkeklerin ise araç radyosu ve 
klasik radyodan daha yüksek oranda radyo dinlediği belirlenmiştir.

• Radyo yayınlarını farklı cihazlardan dinlemenin yaş gruplarına göre 
dağılımına bakıldığında genç yaş gruplarının tablet ve cep telefonundan, 
orta yaş gruplarının araç radyosundan ve ileri yaş gruplarının klasik 
radyodan ve televizyondan radyo yayınlarını daha yüksek oranda takip 
ettiği saptanmıştır. 

• Araştırma kapsamında otomobili olanların radyo yayınlarını araç 
radyosundan daha yüksek oranda takip ettiği belirlenmiştir. 

• Buna göre otomobili olmayanların radyo yayınlarını %54 oranıyla cep 
telefonundan, %43,2 oranıyla televizyondan, %28,9 oranıyla klasik 
radyodan, %23,5 oranıyla araç radyosundan ve %13,2 oranıyla 
bilgisayar/tabletten takip ettiği anlaşılmıştır.  

• Radyo dinlerken yapılan diğer aktivitelerde ilk sırada %47,5 oranıyla 
dinlenme bulunurken, ikinci sırada %46,5 oranıyla araç sürme/seyahat 
etme bulunmaktadır.

• Radyo denilince kişilerin aklına ilk sırada %64 oranıyla müzik dinlemek 
gelmektedir. Bu oranı sırasıyla %30 oranıyla nostalji, %29,1 oranıyla 
haber, %12,1 oranıyla sohbet/muhabbet ve %8,9 oranıyla eğlence 
izlemektedir.  

• Radyonun dinlenme amaçları arasında ilk sırada %64,9 oranıyla müzik 
dinlemek yer almıştır. 

• Araştırma kapsamında katılımcıların medya araçlarına duyulan güven 
düzeyleri konusu incelenmiştir. Bu kapsamda ilk sırada %81,7 puanıyla 
radyonun yer aldığı görülmüştür. 
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• Araştırma kapsamında katılımcıların radyo yayınlarına yönelik yaklaşımları 
incelenmiştir. Buna göre, radyonun kişilerin ruh hallerine olumlu katkı 
yaptığı inancının hâkim olduğu görülmüştür. “Radyo dinlemek beni mutlu 
eder.” (%71,5); “Radyonun sesi bulunduğum ortama eğlenceli bir hava 
katar.” (%70,1); “Radyo diğer medya araçlarından daha samimidir.” 
(%66,4) ve “Kendimi yalnız hissettiğimde radyo bana arkadaş olur.” 
(%62,1) gibi ifadelere katılma oranlarının yüksek olduğu belirlenmiştir. 

_______________________________________________________________
4. BÖLÜM: 

RADYO DİNLEME SÜRELERİ VE SIKLIKLARI_______________________________________________________________

• Türkiye’de kişi başı günlük ortalama radyo dinleme süresi 1 saat 43 
dakika olarak hesaplanmıştır. 

• Radyo dinleme sürelerinin yıllar içindeki değişimine bakıldığında bir 
düşüş eğilimi olduğu gözlemlenmiştir. 

• Günlük ortalama radyo dinleme sürelerinin cinsiyetlere göre dağılımına 
bakıldığında, erkekler kadınlara göre daha fazla radyo dinlemektedir.

• Radyoyu günlük ortalama en fazla dinleyenler 1 saat 52 dakikalık 
dinleme süresiyle 55 ve üzeri yaş grubudur. 

• Radyo yayınlarını günlük ortalama en fazla dinleyen coğrafi bölgeler 2 
saat 11 dakika ile Ege ve İç Anadolu Bölgeleridir. 

• Araştırmaya katılan her iki kişiden birinin (%53,5) radyoyu yaklaşık 1 
saat dinlediği görülmüştür.

• Radyoyu geçmiş yıllara göre daha yüksek oranda dinlediğini belirtenlerin 
%17,9’u vakit geçirmek için, %14,7’si müzik dinlemeyi sevdiği için ve 
%13,1’i araçta olduğu için dinlediğini belirtmiştir. 

• Hafta içi radyo dinlenilen saat dilimlerinin dağılımına bakıldığında, 
sabah 09.00-12.00 saatleri arasında (%46,4) en yüksek oranda 
dinlenildiği belirlenmiştir. Bunu sırasıyla %39,1 oranıyla 12.00-15.00, 
%37,5 oranıyla 18.00-21.00 saatleri ve %36,1 oranıyla 15.00-18.00 saat 
dilimleri izlemektedir. 
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• Hafta sonu radyo dinlenilen saat dilimlerinin dağılımına bakıldığında 
sabah 09.00’dan akşam 21.00’e kadar benzer oranlarda dinleme 
yapıldığı görülmüştür. Hafta sonu en fazla radyo dinlenen saat dilimi 
%33 oranıyla 18.00-21.00 saat dilimi olmuştur. 

• Otomobili olanların radyo dinleme saatlerine bakıldığında “drive time” 
olarak bilinen saat dilimlerinde dinlemenin yoğunlaştığı görülmüştür. 
Radyonun en yoğun dinlendiği saat dilimlerinin hafta içi özellikle sabah 
işe gidiş saatleri ile işten çıkış saatlerini kapsayan süreler olduğu 
görülmektedir. Hafta içi 09.00-12.00 saat diliminde radyo dinleyenlerin 
oranı %38,3 ile ilk sırada yer almaktadır. 

_______________________________________________________________
5. BÖLÜM: 

RADYO İSTASYONLARI, PROGRAM TÜRLERİ TERCİHLERİ  
VE DİNLEME DÜZEYLERİ_______________________________________________________________

• Araştırma kapsamında en çok dinlenen radyo istasyonlarına bakıldığında 
katılımcıların en çok dinlediği radyo istasyonu %32,7 ile Kral FM olmuştur. 
TRT Radyolarının dinlenme oranının %31,5 olduğu görülürken, Power 
Türk’ün oranı ise %11,9’dur. 

• Araştırmaya katılanlara birinci sırada dinlediği radyo istasyonunu 
dinleme nedeni sorulmuş ve %59,9’u vakit geçirmek/eğlenmek için 
tercih ettiklerini belirtmiştir.

• Ege Bölgesi’nde %39,2 oranı ile TRT Radyoları, Akdeniz Bölgesi’nde 
%56,3 oranı ile TRT Radyoları, İç Anadolu Bölgesi’nde %37,5 oranı ile 
Kral FM, Karadeniz Bölgesi’nde %46,6 oranı ile TRT Radyoları, Doğu 
Anadolu Bölgesi’nde %43,8 oranı ile Kral FM ve Güneydoğu Anadolu 
Bölgesi’nde %41,8 oranı ile Kral FM dinlenmektedir.

• En çok dinlenen radyoların yayın ortamına göre dağılımına bakıldığında 
ulusal radyolar %74,7 oranıyla ilk sırada yer alırken ikinci sırada %16,7 
ile yerel radyolar yer almaktadır. 

• Araştırma kapsamında katılımcıların %54,1’i yayınlarında Türkçeyi en 
doğru kullanan radyo istasyonunun TRT Radyoları olduğunu belirtmiştir.
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• 2007-2009-2014-2019 yıllarında gerçekleştirilmiş olan radyo dinleme 
eğilimleri araştırmaları karşılaştırıldığında; en çok dinlenen radyo 
istasyonlarında değişim gözlenmemiştir.

_______________________________________________________________
6. BÖLÜM: 

RADYO VE MÜZİK DİNLEME TERCİHLERİ_______________________________________________________________

• Araştırma kapsamında müzik türlerini dinleme sıklığına bakıldığında 
popüler kültür ürünlerinin ilk sıralarda yer aldığı görülmektedir.  Buna 
göre ilk sırada %64,7 oranıyla Yerli Pop/Rock müzik dinlendiği tespit 
edilmiştir. Arabesk müzik ise %55,7 oranıyla ikinci sırada yer alırken 
bunu %48,1 oranıyla  Türk Halk Müziği/Türkü takip etmektedir. 

• Araştırma kapsamında müzik türlerini dinleme durumunun cinsiyetlere 
göre dağılımına bakıldığında, kadınların (%52,8) Yerli Pop müzik türünü 
erkeklere (%47,2) göre daha yüksek oranda dinlediği; erkeklerin ise 
Arabesk (%52,3), Türk Halk Müziği (%53,2) ve Türk Sanat Müziği (%52,4) 
türlerini kadınlara göre daha yüksek oranda dinlediği tespit edilmiştir. 

• Müzik türlerini dinleme durumunun yaş gruplarına göre dağılımına 
bakıldığında, Yerli Pop/Rock müzik türünü dinleme oranının yaş grubu 
yükseldikçe düşüş gösterdiği saptanmıştır. Benzer şekilde Arabesk müzik 
türünü dinleme durumunun yaş gruplarına göre dağılımına bakıldığında, 
yaş grubu yükseldikçe bu müzik türünü dinleme oranlarının düştüğü 
tespit edilmiştir. Buna göre 15-24 yaş grubunda Arabesk müzik türünü 
dinleme oranı %23,4; 25-34 yaş grubunda %24,3; 35-44 yaş grubunda 
%22,3; 45-54 yaş grubunda %15,6 ve 55 ve üzeri yaş grubunda %14,5 
olarak hesaplanmıştır.

• 2009-2014-2019 yıllarında gerçekleştirilmiş olan radyo dinleme eğilimleri 
araştırmalarının incelenmesi sonucunda; popüler kültürün müzik 
alanındaki en bilinen ürünleri olan Arabesk/Fantezi Müziği, Yerli Pop/
Rock Müziği ve Yabancı Pop/Rock Müzik türlerinin dinlenme sıklığının 
yıllar içindeki artışı oldukça dikkat çekicidir.

• Müzik türlerinin en çok dinlenildiği istasyonlara bakıldığında; İlahi ve Dini 
Müzik, Özgün Müzik, Türk Halk Müziği/Türküler ve Türk Sanat Müziği en 
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çok TRT istasyonlarından dinlenilmektedir. Arabesk/Fantezi Müzik ve 
Yerli Pop/Rock en çok Kral FM istasyonundan, Yabancı Pop/Rock Müzik 
ise Number 1 istasyonundan dinlenilmektedir.

_______________________________________________________________
7. BÖLÜM: 

RADYO VE YENİ MEDYA _______________________________________________________________

• Araştırma kapsamında son birkaç yılda radyo dinleme süresinin 
azaldığını belirtenlerin nedenleri incelendiğinde ilk sırada %41,8 oranıyla 
“Diğer medya araçlarıyla vakit geçirmeyi tercih etmek” yer almaktadır. 
Bu durum araştırma genelindeki radyo dinleme sürelerindeki düşüşü 
açıklar niteliktedir.

• Araştırmada radyonun müzik dinleme amacıyla dinlenilmesi ön plana 
çıkmıştır. Ancak günümüzde müzik dinlemek için tek mecra yalnızca 
radyo değildir. Araştırmada katılımcıların müziği hangi mecralardan 
dinlediğine yönelik bir soru sorulmuştur. Buna göre ilk sırada %42,2 
oranıyla dijital mecralardan yapılan dinlemeler yer almaktadır.

• Müzik dinlemede tercih edilen mecraların cinsiyete göre dağılımına 
bakıldığında erkeklerin (%55,2) kadınlara (%44,8) göre daha yüksek 
oranda radyoyu tercih ettiği görülmüştür. Bunun en temel nedeni araç 
radyosundan yapılan dinlemelerdir.

• Kadınların müziği dijital mecralardan veya radyo harici farklı cihazlardan 
dinleme oranını erkeklere göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir. 

• Müzik dinlemede tercih edilen mecraların yaş gruplarına göre dağılımına 
bakıldığında, dijital mecradan dinleme oranının yaş azaldıkça artış 
gösterdiği belirlenmiştir. Buna göre dijital mecralarda müziği en yüksek 
oranda dinleyenler 15-24 yaş grubu (%37,6) iken en az dinleyenler ise 
55 ve üstü yaş grubu (%7,7) olarak belirlemiştir.

• Radyo dinleyenlerin, %13’ünün düzenli olarak takip ettiği sunucu/
program olduğu belirlenmiştir. Buna karşın katılımcıların %87’si radyoda 
düzenli olarak herhangi bir sunucu veya program takip etmediğini 
belirtmiştir. 
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• Araştırmaya katılanlara radyo yayınlarına katılım sağlayıp 
sağlamadıklarına ilişkin bir soru yöneltilmiştir. Buna göre katılımcıların 
büyük bir bölümü (%94,9) son bir yıl içerisinde radyo yayınlarına 
katılmadıklarını belirtmiştir. Buna karşın katılımcıların %5,1’inin son bir yıl 
içerisinde radyo yayınlarına katıldıkları belirlenmiştir. Radyo yayınlarına 
katılım yollarına bakıldığında ilk sırada telefonla arama (%2,9) yer 
almaktadır. Bunu sırasıyla Whatsapp ve sosyal medya izlemiştir.

• Araştırma kapsamında podcast yayını dinleyenlerin oranını belirlemek 
amacıyla katılımcılara podcast dinleme durumları sorulmuştur. Buna göre 
podcast dinleyenlerin oranı %2,8 olarak belirlenmiştir. Konu hakkında 
bilgisi olmayanların oranı %51,6 iken, podcast yayını dinlemediğini 
belirtenlerin oranı %45,5 olarak belirlenmiştir. 

• Radyo yayınlarının tekrarını dinlemek için podcast yayını dinleyenlerin 
oranının %33,8, müzik dinlemek için podcast yayınları dinleyenlerin 
oranının %33,5, güncel konularda bilgi almak için dinleyenlerin oranının 
%9,6 ve yabancı dil öğrenmek için dinleyenlerin oranının %9,1 olduğu 
belirlenmiştir.

_______________________________________________________________
8. BÖLÜM: 

DENETİM FARKINDALIĞI_______________________________________________________________

• Araştırma kapsamında katılımcılara Türkiye’de radyo programlarının 
denetimi ile ilgili bir soru yöneltilmiştir. Katılımcıların %46,5’i radyo 
programlarının denetlendiğini belirtirken, %18,9’u denetlenmediğini 
ifade etmiştir. 

• Radyo programlarının denetimi konusunun cinsiyetlere göre dağılıma 
bakıldığında, kadınların %46,6’sının, erkeklerin %46,4’ünün denetim 
farkındalığına sahip olduğu görülmüştür. 

• Radyo programlarının denetlenmesi konusunun yaş gruplarına göre 
dağılımına bakıldığında; yaş arttıkça denetimin yapıldığına ilişkin 
görüşün azaldığı görülmüştür. 

• Araştırma kapsamında RTÜK’ün yaptığı yayın denetimleri hakkında 
kişilerin görüşlerine yer verilmiştir. Buna göre, katılımcıların %52’si 
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yapılan denetimleri yeterli bulurken, %37,9’u kısmen yeterli bulmakta ve 
%10,2’si yapılan denetimleri yetersiz bulmaktadır.

• Araştırma kapsamında radyo ve televizyon programlarındaki denetimler 
hakkında görüşlerin karşılaştırılmasına bakıldığında televizyon 
denetimlerinin yeterli olduğunu düşünenlerin oranı (%66,6) radyo 
denetimlerinin yeterli olduğunu düşünenlere göre daha yüksektir. 

• Araştırma kapsamında katılımcılara radyo programlarının 
denetlenmesinden hangi kurumun sorumlu olduğu sorusuna cevap 
verenlerin içinde RTÜK diyenlerin oranının %78,4 olduğu görülmektedir. 

• Radyo yayınlarında argo/küfür/müstehcenlik gibi unsurlarla 
karşılaşıldığında katılımcıların %59,5’i radyo istasyonunu değiştirmeyi 
tercih etmektedir. Bunu sırasıyla %16,7 oranıyla “Dinlemeyi bırakırım/
cihazı kapatırım”, %16,6 oranıyla “Dinlemeye devam ederim” ve %5,9 
oranıyla “RTÜK’e şikâyette bulunurum” izlemiştir. 

• Araştırmaya katılanların %67,9’u RTÜK İletişim Merkezi’ni bildiklerini 
belirtirken, %32,1’inin bu merkezden haberdar olmadıkları anlaşılmıştır. 

• İnternet üzerinden yapılan radyo/televizyon yayınlarının denetimi 
hakkında katılımcıların yaklaşımı değerlendirildiğinde %42,6’sı bu 
denetimin yapılmasını doğru bulduğunu, %13,6’sı denetimleri yanlış 
bulduğunu ve %43,7’si ise konu hakkında bilgisi/fikri olmadığını ifade 
etmiştir. 

• İnternet yayınlarının denetiminin RTÜK tarafından yapılmasını doğru 
bulanlara bunun nedeni sorulduğunda %79’u “Denetleme gerekli.”, 
%7,2’si ise “Argo, şiddet, küfür, müstehcen ve ahlaksız yayınlar 
engellenmeli.”, %4,5’i ise “Seviyeli ve saygın programlar olmalı.” 
cevabını vermiştir. 

_______________________________________________________________
İSTATİSTİKSEL ANALİZLERE İLİŞKİN BİLGİLER_______________________________________________________________

Bu bölümde verilerin toplanması, araştırmanın uygulanması ve analiz 
teknikleriyle ilgili bilgilere yer verilmektedir.
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ARAŞTIRMANIN MODELİ

Toplumun radyo yayınları konusundaki eğilimlerini belirlemek; duygu, 
düşünce, kanaat ve beklentilerini öğrenmenin yanı sıra değişen teknolojiyle 
birlikte radyo dinlemede meydana gelen değişimleri ortaya koymanın 
hedeflendiği bu çalışmada kullanılan araştırma modeli tarama modelidir. 
Tarama modeli, bir konu ya da olaya ilişkin katılımcı görüşlerinin ya da 
ilgi, beceri, yetenek, tutum vb. özelliklerinin belirlendiği genellikle diğer 
çalışmalara göre daha büyük örneklem üzerinde yapılan araştırmalardır 
(Büyüköztürk, 2010).

ARAŞTIRMANIN EVRENİ VE ÖRNEKLEME

Araştırmanın evreni İBBS-2 kapsamındaki 26 il ve bu illere bağlı ilçe 
ve köylerde 15 ve daha yukarı yaştaki Türkiye’yi temsil etme kabiliyetine 
haiz toplam nüfustur. Örnekleme birimi: hane; elemanı: 15 yaş ve üzeri 
bireylerdir. Örneklem büyüklüğü; 4.512 bireydir. Örneklemede, Çok Aşamalı 
Örnekleme Yöntemi (ÇAÖY) kullanılmıştır. 

VERİ TOPLAMA ARAÇLARI VE VERİ TOPLANMASI

Bu araştırmada veri toplama yöntemi olarak anket uygulaması 
yapılmıştır. Araştırmada geniş bir literatür çalışması yapılarak hazırlanan bir 
anket formu kullanılmıştır. Bu anket formu, ilk olarak Ankara ilinde ön teste 
tabi tutulmuştur. Ön testte elde edilen sonuçlara göre anket formuna son 
şekli verilmiş ve saha çalışmasına başlanmıştır. Anket çalışması, anketörler 
tarafından yüz yüze anket yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Anket uygulama 
kısmında, anketörlere birer saha koordinatörü eşlik etmiş ve anketörler 
tarafından doldurulan anketler sahada kontrol edilmiştir. 

VERİLERİN ANALİZİ 

Elde edilen bilgilerin anlaşılır olması ve karşılaştırılmasını sağlamak 
amacıyla istatistiksel yöntemlerden faydalanılarak veriler özetlenmiş ve bazı 
istatistiksel testler uygulanmıştır. Öncelikli olarak sayı ve yüzde dağılımları 
ile çapraz tablolar gibi betimsel istatistik teknikleri kullanılmıştır. Çapraz 
tabloları oluşturan değişkenler arasındaki ilişkilerin anlamlılığı ki-kare 
analizi ile sınanmıştır. Ancak bir ilişkinin istatistiksel olarak anlamlı olması, 
o ilişkinin gücü hakkında bilgi vermemektedir. Bu nedenle var olan ilişkinin 
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gücü Phi katsayısı ve Cramer’s V ilişki katsayılarından uygun olanı ile test 
edilmiştir. Phi katsayısı sadece iki kategorisi olan değişkenler arasındaki 
ilişkinin düzeyini göstermekteyken Cramer’s V ise kategori sayısı ikiden 
fazla olan değişkenler arasındaki ilişkinin düzeyini göstermektedir. Kategori 
sayısı iki olduğunda ise Phi katsayısı ve Cramer’s V katsayısı aynı sonucu 
vermektedir.

Oransal ölçek düzeyinde elde edilen verilere ilişkin kategorik 
değişkenlerin kategorileri arasında farklılık olup olmadığı t testi ve varyans 
analizi kullanılarak belirlenmiştir. İki kategoriden oluşan değişkenler 
arasındaki farklılığı ortaya koymak için t testi kullanılırken, varyans analizi 
ikiden fazla kategoriden oluşan değişkenler arasındaki farklılığı ortaya 
koymak için kullanılır. Varyans analizi ile tespit edilen farklılığın hangi kategori/
kategorilerden kaynaklandığını belirlemek için Tamhane’s T2 testi veya 
LSD (Least Significant Difference) testi kullanılarak çoklu karşılaştırmalar 
yapılmıştır.

SOSYO-EKONOMİK STATÜ 

Sosyoekonomik statü: bireylerin ve/veya hanelerin sosyal hiyerarşi 
içindeki konumları/pozisyonları onların sosyoekonomik statüleri olarak 
tanımlanabilir.1  SES düzeyi AB, C1, C2 ve DE olmak üzere 4 kategoriden 
oluşmaktadır. 

Sosyoekonomik statü ölçeği: bireylerin ve/veya hanelerin sosyal 
hiyerarşi içindeki yerini belirlemeye yönelik kullanılan ölçektir. SES ölçeği 
farklı unsurlar içerebilir. Günümüzde Türkiye’de eğitim ve meslek temelli 
SES ölçeği kullanılmaktadır. 

Türkiye’de TÜAD tarafından ve Türkiye’yi temsil eden bir SES ölçeği 
geliştirilmiştir; araştırma kapsamında da söz konusu ölçeğe göre SES 
düzeyi tanımları yapılmıştır.2

1  KALAYCIOĞLU, S., Çelik, K., Çelen, Ü., & TÜRKYILMAZ, S. (2010). Temsili bir örneklemde 
sosyo-ekonomik statü (SES) ölçüm aracı geliştirilmesi: Ankara kent m-2

2 https://tuad.org.tr/projeler/sosyo-ekonomik-statu-2012





BÖLÜM 1
ARAŞTIRMA BÖLGELERİ VE ÖRNEKLEM ÖZELLİKLERİ
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Tablo 1.Örneklemin İllere Göre Dağılımı 

 SAYI % 

ADANA 173 3,8 

AĞRI 21 0,5 

ANKARA 484 10,7 

ANTALYA 229 5,1 

BALIKESİR 132 2,9 

BURSA 242 5,4 

DENİZLİ 104 2,3 

ERZURUM 49 1,1 

GAZİANTEP 122 2,7 

İSTANBUL 1.232 27,3 

İZMİR 416 9,2 

KASTAMONU 25 0,6 

KAYSERİ 122 2,7 

KOCAELİ 176 3,9 

KONYA 177 3,9 

MALATYA 58 1,3 

MANİSA 127 2,8 

KAHRAMANMARAŞ 86 1,9 

MARDİN 49 1,1 

NİĞDE 19 0,4 

SAMSUN 104 2,3 

TEKİRDAĞ 93 2,1 

TRABZON 70 1,6 

ŞANLIURFA 94 2,1 

VAN 78 1,7 

ZONGULDAK 31 0,7 

TOPLAM 4.512 100 
 

  

_______________________________________________________________
ARAŞTIRMA BÖLGELERİ VE ÖRNEKLEM ÖZELLİKLERİ_______________________________________________________________
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Tablo 2.Örneklemin Coğrafi Bölgelere Göre Dağılımı 

BÖLGELER SAYI % 

Marmara 1.874 41,5 

İç Anadolu 801 17,8 

Ege 647 14,3 

Akdeniz 489 10,8 

Güneydoğu Anadolu 265 5,9 

Karadeniz 230 5,1 

Doğu Anadolu 206 4,6 

TOPLAM 4.512 100 

Tablo 3.Örneklemin Cinsiyet ve Yaş Gruplarına Göre Dağılımı 

SAYI % 

Cinsiyete Göre Dağılım 

Kadın 2.256 50,0 

Erkek 2.256 50,0 

Yaş Gruplarına Göre Dağılım 

15-24 990 21,9 

25-34 1.001 22,2 

35-44 864 19,1 

45-54 695 15,4 

55 ve üzeri 962 21,3 

TOPLAM 4.512 100 

Tablo 4.Örneklemin Sosyoekonomik Statü (SES) Gruplarına Göre Dağılımı 

SES DÜZEYİ SAYI % 

AB 1.008 22,3 

C1 1.640 36,3 

C2 1.062 23,5 

DE 580 12,8 

Belirlenemeyen3 222 4,9 

TOPLAM 4.512 100 

3 Örneklemin %4,9’una meslek ve eğitim bilgilerindeki eksiklikler nedeniyle sosyo-ekonomik statü 

 ataması  yapılamamıştır. 



BÖLÜM 2
CİHAZ SAHİPLİĞİ
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Bu bölümde araştırmaya katılanların cihaz sahipliklerine ilişkin detaylı 
bilgiler verilecektir. Evinde ve iş yerinde radyo cihazı veya radyo alıcısı olan 
katılımcıların cinsiyete, yaş gruplarına, SES düzeyine, coğrafi bölgelere, 
cihaz ve otomobil sahiplik durumuna göre analizleri incelenecektir. Ayrıca 
evinde internet bağlantısı, cep telefonu durumu da paylaşılacak veriler 
arasında yer almaktadır.

Araştırmaya katılanların radyo cihazı/radyo alıcısı sahiplik durumuna 
bakıldığında en az bir adet radyosu olanların oranı %39,2 iken, radyosu 
olmayanların oranının %60,8 olduğu görülmüştür.
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Grafik 1. Evinizde/İş Yerinizde Radyo Cihazı/ Radyo Alıcısı Var Mı? (%) 
 n=4.512 
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_______________________________________________________________
CİHAZ SAHİPLİĞİ_______________________________________________________________
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Grafik 2. Evinizde/İş Yerinizde Radyo Cihazı/Radyo Alıcısı Var Mı? (%)4 
Cinsiyete Göre Dağılım 

n=4.512 
 

 

 

“Evinizde/iş yerinizde radyo cihazı/radyo alıcısı var mı?” sorusuna verilen 

yanıtların cinsiyet değişkenine göre farklılık gösterip göstermediğini test etmek 

amacıyla ki-kare analizi uygulanmış; %95 güvenirlikle cinsiyetler arasında radyo 

cihazı sahipliği yönünden anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir.  

Evinde veya iş yerinde radyo cihazı/alıcısı olanların cinsiyete göre 

dağılımına bakıldığında kadınlardan en az bir adet radyosu olanların oranı 

%35,5 iken, erkeklerden en az bir adet radyosu olanların oranı %42,9’dur. 

Araştırmaya göre erkeklerin radyo sahiplik durumu kadınlara oranla daha 

yüksektir. 

  

 
4 Cramer’s V=.090; p=.000 
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Kadın Erkek

“Evinizde/iş yerinizde radyo cihazı/radyo alıcısı var mı?” sorusuna 
verilen yanıtların cinsiyet değişkenine göre farklılık gösterip göstermediğini 
test etmek amacıyla ki-kare analizi uygulanmış; %95 güvenirlikle cinsiyetler 
arasında radyo cihazı sahipliği yönünden anlamlı farklılık olduğu tespit 
edilmiştir.

Evinde veya iş yerinde radyo cihazı/alıcısı olanların cinsiyete göre 
dağılımına bakıldığında kadınlardan en az bir adet radyosu olanların oranı 
%35,5 iken, erkeklerden en az bir adet radyosu olanların oranı %42,9’dur. 
Araştırmaya göre erkeklerin radyo sahiplik durumu kadınlara oranla daha 
yüksektir.

4 Cramer’s V=.090; p=.000
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Uygulanan ki-kare analizi sonucunda; %95 güvenirlikle yaş grupları 
arasında radyo cihazı sahipliği yönünden anlamlı farklılık olduğu tespit 
edilmiştir.

Evinde veya iş yerinde radyo cihazı/radyo alıcısı olanların yaşa göre 
dağılımına bakıldığında en az bir adet radyosu olanların oranı 15-24 yaş 
grubunda %38,4; 25-34 yaş grubunda %40,4; 35-44 yaş grubunda %40,7; 
45-54 yaş grubunda %43,1; 55 ve üzeri yaş grubunda ise %34,6’dır.

5 Cramer’s V=.047; p=.001
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Grafik 3. Evinizde/İş Yerinizde Radyo Cihazı/ Radyo Alıcısı Var Mı? (%)5 
Yaşa Göre Dağılım 

n=4.512 
 

 
 
 

Uygulanan ki-kare analizi sonucunda; %95 güvenirlikle yaş grupları 

arasında radyo cihazı sahipliği yönünden anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir.  

“Evinde veya iş yerinde radyo cihazı/radyo alıcısı olanların yaşa göre 

dağılımına bakıldığında en az bir adet radyosu olanların oranı 15-24 yaş 

grubunda %38,4; 25-34 yaş grubunda %40,4; 35-44 yaş grubunda %40,7; 45-54 

yaş grubunda %43,1; 55 ve üzeri yaş grubunda ise %34,6’dır. 

  

 
5 Cramer’s V=.047; p=.001 
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En az bir adet radyomuz var Radyomuz yok
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Grafik 4. Evinizde/İş Yerinizde Radyo Cihazı/ Radyo Alıcısı Var Mı? (%)6 
SES Düzeyine Göre Dağılım 

n=4.290 
 
 

 
 
 

Uygulanan ki-kare analizi sonucunda; %95 güvenirlikle SES düzeyi 

arasında radyo cihazı sahipliği yönünden anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir.  

 

Evinde veya iş yerinde radyo cihazı/radyo alıcısı olanların SES düzeyine 

göre dağılımına bakıldığında en az bir adet radyosu olanların oranı en yüksek 

%42,8 ile C1 grubundadır. Bunu sırasıyla %38,1 ile C2, %37,7 ile AB, %32 ile DE SES 

düzeyi takip etmektedir. 

  

 
6 Cramer’s V=.052; p=.001 
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En az bir adet radyomuz var Radyomuz yok

Uygulanan ki-kare analizi sonucunda; %95 güvenirlikle SES düzeyi 
arasında radyo cihazı sahipliği yönünden anlamlı farklılık olduğu tespit 
edilmiştir.

Evinde veya iş yerinde radyo cihazı/radyo alıcısı olanların SES düzeyine 
göre dağılımına bakıldığında en az bir adet radyosu olanların oranı en 
yüksek %42,8 ile C1 grubundadır. Bunu sırasıyla %38,1 ile C2, %37,7 ile 
AB, %32 ile DE SES düzeyi takip etmektedir.

6 Cramer’s V=.052; p=.001
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Grafik 5. Evinizde/İş Yerinizde Radyo Cihazı/ Radyo Alıcısı Var Mı? (%)7 
Coğrafi Bölgelere Göre Dağılım 

n=4.512 
 
 

 
 
 

Uygulanan ki-kare analizi sonucunda; %95 güvenirlikle coğrafi bölgeler 

arasında radyo cihazı sahipliği yönünden anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir.  

Evinde veya iş yerinde radyo cihazı/radyo alıcısı olanların coğrafi 

bölgelere göre dağılımına bakıldığında en az bir adet radyosu olanların oranı 

en yüksek %52,8 ile İç Anadolu Bölgesi’dir. Bunu sırasıyla %51,9 oranı ile Akdeniz 

Bölgesi ve %45,3 ile Doğu Anadolu Bölgesi takip etmektedir.   

 

 

 

 

 
7 Cramer’s V=.120; p=.000 
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En az bir adet radyomuz var Radyomuz yok

Uygulanan ki-kare analizi sonucunda; %95 güvenirlikle coğrafi bölgeler 
arasında radyo cihazı sahipliği yönünden anlamlı farklılık olduğu tespit 
edilmiştir.

Evinde veya iş yerinde radyo cihazı/radyo alıcısı olanların coğrafi 
bölgelere göre dağılımına bakıldığında en az bir adet radyosu olanların oranı 
en yüksek %52,8 ile İç Anadolu Bölgesi’dir. Bunu sırasıyla %51,9 oranı ile 
Akdeniz Bölgesi ve %45,3 oranı ile Doğu Anadolu Bölgesi takip etmektedir.

7 Cramer’s V=.120; p=.000
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Grafik 6. Otomobiliniz Var Mı?(%) 
 n=4.512 

 

 

Araştırmaya katılanların otomobil sahipliğine bakıldığında %49,6’sının 

otomobili varken, %50,4’ünün otomobilinin bulunmadığı belirlenmiştir.  

  

49,6

50,4

Var Yok

Araştırmaya katılanların otomobil sahipliğine bakıldığında %49,6’sının 
otomobili varken, %50,4’ünün otomobilinin bulunmadığı belirlenmiştir.
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Grafik 7. Otomobiliniz Var Mı? (%)8 
Cinsiyete Göre Dağılım 

n=4.512 
 

 
 

“Otomobiliniz var mı?” sorusuna verilen yanıtların cinsiyet değişkenine 

göre farklılık gösterip göstermediğini test etmek amacıyla ki-kare analizi 

uygulanmış; %95 güvenirlikle cinsiyetler arasında otomobil sahipliği yönünden 

anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir. Buna göre araştırmaya katılan erkeklerin 

kadınlara göre daha yüksek oranda otomobil sahipliği bulunmaktadır. 

Araştırma kapsamında elde edilen otomobil sahipliği oranı ile Emniyet Genel 

Müdürlüğü (EGM) 2017 yılı sürücü verileri benzerlik göstermektedir. EGM 

verilerine göre erkek sürücülerin oranının %74,9 iken kadın sürücülerin oranının 

%25,1 olduğu belirlenmiştir. Bu durum erkeklerin kadınlara göre daha yüksek 

oranda araç radyosundan radyo yayınlarını takip etmesini açıklamaktadır.  

  

 
8 Cramer’s V=.098; p=.000 
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Kadın Erkek

“Otomobiliniz var mı?” sorusuna verilen yanıtların cinsiyet değişkenine 
göre farklılık gösterip göstermediğini test etmek amacıyla ki-kare analizi 
uygulanmış; %95 güvenirlikle cinsiyetler arasında otomobil sahipliği 
yönünden anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir. Buna göre araştırmaya 
katılan erkeklerin kadınlara göre daha yüksek oranda otomobil sahipliği 
bulunmaktadır. Araştırma kapsamında elde edilen otomobil sahipliği oranı 
ile Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) 2017 yılı sürücü verileri benzerlik 
göstermektedir. EGM verilerine göre erkek sürücülerin oranının %74,9 iken 
kadın sürücülerin oranının %25,1 olduğu belirlenmiştir. Bu durum erkeklerin 
kadınlara göre daha yüksek oranda araç radyosundan radyo yayınlarını 
takip etmesini açıklamaktadır.

8 Cramer’s V=.098; p=.000



36 Kamuoyu, Yayın Araştırmaları ve Ölçme Dairesi Başkanlığı
 

33 
 

Grafik 8. Otomobiliniz Var Mı? (%)9 
SES düzeyine Göre Dağılım 

n=4.290 
 

 
 
 

Uygulanan ki-kare analizi sonucunda; %95 güvenirlikle SES düzeyi 

arasında anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir. Buna göre SES düzeyi 

yükseldikçe otomobil sahipliği de artmaktadır. Bu kapsamda otomobili olanların 

%66,3’ü AB, %53,2’si C1, %39,4’ü C2 ve %32,1’i DE SES grubunda yer almaktadır. 

Bu durum araç radyosundan radyo yayınlarını AB SES grubunun diğer SES 

düzeyine göre daha yüksek oranda dinlemesini açıklamaktadır.  
  

 
9 Cramer’s V=.235; p=.000 
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Uygulanan ki-kare analizi sonucunda; %95 güvenirlikle SES düzeylerine 
arasında anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir. Buna göre SES düzeyi 
yükseldikçe otomobil sahipliği de artmaktadır. Bu kapsamda otomobili 
olanların %66,3’ü AB, %53,2’si C1, %39,4’ü C2 ve %32,1’i DE SES 
düzeyinde yer almaktadır. Bu durum araç radyosundan radyo yayınlarını AB 
SES düzeyinin diğer SES düzeyine göre daha yüksek oranda dinlemesini 
açıklamaktadır.

9 Cramer’s V=.235; p=.000
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Grafik 9. Otomobili Olanların Radyo Yayınlarını Hangi Cihazlardan Dinlediğine 
Göre Dağılımı (%) 

Radyo dinlediğini belirtenlere sorulmuştur. 
Sorulara birden fazla cevap alındığından dolayı toplam %100’ü geçmektedir.  

n=1.683 

 

Otomobil sahibi olanların radyoyu dinledikleri cihazlara bakıldığında ilk 

sırada %57,5 ile araç radyosu yer almaktadır. Bunu sırasıyla %43,1 oranıyla cep 

telefonu, %29,2 oranıyla televizyon, %26,1 oranıyla klasik radyo ve %12,5 oranıyla 

bilgisayar/tablet takip etmektedir. Araştırma kapsamında trafikte radyo 

dinleme önemli bir radyo dinleme alışkanlığı olarak karşımıza çıkmaktadır. Buna 

istinaden Türkiye’de TÜİK verilerine göre, 2019 yılı Şubat ayı itibariyle trafiğe kayıtlı 

araç sayısının yaklaşık 23 milyon olduğu düşünüldüğünde radyo yayınlarının 

araç radyoları üzerinden her gün milyonlarca kişiye ulaştığı söylenebilir.   

Nielsen’in 2019 yılında radyo üzerine yaptığı araştırmaya göre, her iki 

kişiden birinin araçta radyo dinlediği tespit edilmiştir.10 Araştırma kapsamında 

da benzer şekilde arabası olanların yarısının yani her iki kişiden yaklaşık birinin 

araç radyosundan radyo yayınlarını dinlediği belirlenmiştir.   

 
10  https://www.nielsen.com/tr/tr/insights/news/2019/radio-increasing-effectiveness-37-million-people-
listen-to-radio.html  
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Otomobil sahibi olanların radyoyu dinledikleri cihazlara bakıldığında ilk 
sırada %57,5 ile araç radyosu yer almaktadır. Bunu sırasıyla %43,1 oranıyla 
cep telefonu, %29,2 oranıyla televizyon, %26,1 oranıyla klasik radyo ve %12,5 
oranıyla bilgisayar/tablet takip etmektedir. Araştırma kapsamında trafikte radyo 
dinleme önemli bir radyo dinleme alışkanlığı olarak karşımıza çıkmaktadır. Buna 
istinaden Türkiye’de TÜİK verilerine göre, 2019 yılı Şubat ayı itibariyle trafiğe kayıtlı 
araç sayısının yaklaşık 23 milyon olduğu düşünüldüğünde radyo yayınlarının 
araç radyoları üzerinden her gün milyonlarca kişiye ulaştığı söylenebilir.

Nielsen’in 2019 yılında radyo üzerine yaptığı araştırmaya göre, her iki 
kişiden birinin araçta radyo dinlediği tespit edilmiştir.10 Araştırma kapsamında 
da benzer şekilde arabası olanların yarısının yani her iki kişiden yaklaşık birinin 
araç radyosundan radyo yayınlarını dinlediği belirlenmiştir.

10 https://www.nielsen.com/tr/tr/insights/news/2019/radio-increasing-effectiveness-37-million-
people-listen-to-radio.html
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Grafik 10. Otomobili Olmayanların Radyo Yayınlarını Hangi Cihazlardan 
Dinlediğine Göre Dağılımı (%) 

Radyo dinlediğini belirtenlere sorulmuştur. 
Sorulara birden fazla cevap alındığından dolayı toplam %100’ü geçmektedir. 

n=1.299 

 

 

Araştırma kapsamında otomobili olanların radyo yayınlarını araç 

radyosundan daha yüksek oranda takip ettiği belirlenmiştir. Diğer taraftan 

otomobili olmayanların radyo yayınlarını hangi cihazlardan dinlediğine ilişkin 

dağılım yukarıda verilmiştir. Buna göre otomobili olmayanlar radyo yayınlarını 

%54 oranıyla cep telefonundan, %43,2 oranıyla televizyondan, %28,9 oranıyla 

klasik radyodan, %23,5 oranıyla araç radyosundan ve %13,2 oranıyla 

bilgisayar/tabletten takip ettiği anlaşılmıştır.   
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Araştırma kapsamında otomobili olanların radyo yayınlarını araç 
radyosundan daha yüksek oranda takip ettiği belirlenmiştir. Diğer taraftan 
otomobili olmayanların radyo yayınlarını hangi cihazlardan dinlediğine 
ilişkin dağılım yukarıda verilmiştir. Buna göre otomobili olmayanlar radyo 
yayınlarını %54 oranıyla cep telefonundan, %43,2 oranıyla televizyondan, 
%28,9 oranıyla klasik radyodan, %23,5 oranıyla araç radyosundan ve 
%13,2 oranıyla bilgisayar/tabletten takip ettiği anlaşılmıştır.
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Grafik 11. Evinizde İnternet Bağlantısı Var Mı? (%) 
n=4.512 

 

 

 

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de internet oldukça önemli bir 

iletişim ağı haline gelmiştir. Araştırmaya katılanların evinde internet bağlantısı 

sahipliğine bakıldığında internet bağlantısı olanların oranı %61,2 iken bağlantısı 

olmayanların oranının ise %38,8 olduğu görülmüştür.  

61,2
38,8

Evet Hayır

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de internet oldukça önemli 
bir iletişim ağı haline gelmiştir. Araştırmaya katılanların evinde internet 
bağlantısı sahipliğine bakıldığında internet bağlantısı olanların oranı %61,2 
iken bağlantısı olmayanların oranının ise %38,8 olduğu görülmüştür.
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Grafik 12. Evinizde İnternet Bağlantısı Var Mı? (%)11 
Cinsiyete Göre Dağılım 

n=4.512 
 

 
 

“Evinizde internet bağlantısı var mı?” sorusuna verilen yanıtların cinsiyet 

değişkenine göre farklılık gösterip göstermediğini test etmek amacıyla ki-kare 

analizi uygulanmış; %95 güvenirlikle cinsiyetler arasında internet bağlantısı 

sahipliği yönünden anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir.  

Evinde internet bağlantısı sahipliğinin cinsiyete göre dağılımına 

bakıldığında kadınların %58,4’ünün, erkeklerin % 63,9’unun evinde internet 

bağlantısı bulunduğu belirlenmiştir. Evinde internet bağlantısı bulunan erkeklerin 

oranının kadınlara göre daha yüksek olduğu görülmüştür. 

  

 
11 Cramer’s V=.057; p=.000 
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Evet Hayır

Kadın Erkek

“Evinizde internet bağlantısı var mı?” sorusuna verilen yanıtların cinsiyet 
değişkenine göre farklılık gösterip göstermediğini test etmek amacıyla 
ki-kare analizi uygulanmış; %95 güvenirlikle cinsiyetler arasında internet 
bağlantısı sahipliği yönünden anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir.

Evinde internet bağlantısı sahipliğinin cinsiyete göre dağılımına 
bakıldığında kadınların %58,4’ünün, erkeklerin %63,9’unun evinde internet 
bağlantısı bulunduğu belirlenmiştir. Evinde internet bağlantısı bulunan 
erkeklerin oranının kadınlara göre daha yüksek olduğu görülmüştür.

11 Cramer’s V=.057; p=.000
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Grafik 13. Evinizde İnternet Bağlantısı Var Mı? (%)12 

Yaşa Göre Dağılım 
n=4.512 

 
 

 
 
 

Uygulanan ki-kare analizi sonucunda; %95 güvenirlikle yaş grupları 

arasında anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir.  

Evinde internet bağlantısı sahipliğinin yaşa göre dağılımına bakıldığında 

15-24 yaş grubunun %70,1’inin; 24-34 yaş grubunun %65,6’sının; 35-44 yaş 

grubunun %65,5’inin; 45-54 yaş grubunun %62,7’sinin; 55 ve üzeri yaş grubunun 

%42,4’ünün evinde internet bağlantısı olduğu belirlenmiştir. Evinde internet 

bağlantısı sahipliği en yüksek olan 15-24 yaş grubu iken, evinde internet 

bağlantısının en az olduğu yaş grubu ise %42,4 oranıyla 55 ve üzeri yaş grubudur.  

  

 
12 Cramer’s V=.206; p=.000 
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Evet Hayır

Yaş arttıkça evde internet 
bağlantısı sahipliği 

azalmaktadır. 

 

Uygulanan ki-kare analizi sonucunda; %95 güvenirlikle yaş grupları 
arasında anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir.

Evinde internet bağlantısı sahipliğinin yaşa göre dağılımına bakıldığında 
15-24 yaş grubunun %70,1’inin; 24-34 yaş grubunun %65,6’sının; 35-44 
yaş grubunun %65,5’inin; 45-54 yaş grubunun %62,7’sinin; 55 ve üzeri 
yaş grubunun %42,4’ünün evinde internet bağlantısı olduğu belirlenmiştir. 
Evinde internet bağlantısı sahipliği en yüksek olan 15-24 yaş grubu iken, 
evinde internet bağlantısının en az olduğu yaş grubu ise %42,4 oranıyla 55 
ve üzeri yaş grubudur.

12 Cramer’s V=.206; p=.000
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Grafik 14. Evinizde İnternet Bağlantısı Var Mı? (%)13 
SES düzeyine Göre Dağılım 

n=4.290 
 
 

 
 
 

Uygulanan ki-kare analizi sonucunda; %95 güvenirlikle SES düzeyi 

arasında anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir.  

Evinde internet bağlantısı sahipliğinin SES düzeyine göre dağılımına 

bakıldığında AB grubunun %76’8’inin; C1 grubunun %69,3’ünün; C2 grubunun 

%51,2’sinin; DE grubunun ise %30,9’unun evinde internet bağlantısı olduğu tespit 

edilmiştir.  

 

 

 

  

 
13 Cramer’s V=.312; p=.000 
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13 Cramer’s V=.312; p=.000

Uygulanan ki-kare analizi sonucunda; %95 güvenirlikle SES düzeyi 
arasında anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir.

Evinde internet bağlantısı sahipliğinin SES düzeyine göre dağılımına 
bakıldığında AB grubunun %76’8’inin; C1 grubunun %69,3’ünün; C2 
grubunun %51,2’sinin; DE grubunun ise %30,9’unun evinde internet 
bağlantısı olduğu tespit edilmiştir.
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Grafik 15. Evinizde İnternet Bağlantısı Var Mı? (%)14 
Coğrafi Bölgelere Göre Dağılım 

n=4.512 
 
 

 
 
 

Uygulanan ki-kare analizi sonucunda; %95 güvenirlikle coğrafi bölgeler 

arasında anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir.  

Evinde internet bağlantısı bulunanların coğrafi bölgelere göre dağılımına 

bakıldığında internet bağlantısı sahipliği en yüksek olan bölge %68,9 oranıyla İç 

Anadolu Bölgesi’dir. Bunu sırasıyla %66,9 oranı ile Marmara Bölgesi, %57,9 oranı 

ile Akdeniz Bölgesi takip etmektedir. Türkiye genelinde evinde internet 

bağlantısı sahipliği oranının yüksek olduğu bölgeler incelendiğinde İstanbul ve 

Ankara gibi büyükşehirlerin bulunduğu coğrafi bölgeler karşımıza çıkmaktadır.  

  

 
14 Cramer’s V=.189; p=.000 
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Evinde internet bağlantısı 
sahipliği oranının en yüksek 

olduğu bölge İç Anadolu 
Bölgesi’dir. 

Uygulanan ki-kare analizi sonucunda; %95 güvenirlikle coğrafi bölgeler 
arasında anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir.

Evinde internet bağlantısı bulunanların coğrafi bölgelere göre dağılımına 
bakıldığında internet bağlantısı sahipliği en yüksek olan bölge %68,9 oranıyla 
İç Anadolu Bölgesi’dir. Bunu sırasıyla %66,9 oranı ile Marmara Bölgesi, 
%57,9 oranı ile Akdeniz Bölgesi takip etmektedir. Türkiye genelinde evinde 
internet bağlantısı sahipliği oranının yüksek olduğu bölgeler incelendiğinde 
İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlerin bulunduğu coğrafi bölgeler 
karşımıza çıkmaktadır.

14 Cramer’s V=.189; p=.000
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Grafik 16. Cep Telefonunuz Var Mı? (%) 
n=4.512 

 

 
 

Günlük hayatımızın bir parçası haline gelen akıllı telefonlar pek çok 

özelliğe sahip olması sebebiyle oldukça tercih edilen bir cihazdır. Katılımcıların 

%85,9’u akıllı telefon kullanırken, %11,5’i klasik telefon kullanmaktadır. Buna 

karşın katılımcıların %2,6’sı ise cep telefonu kullanmamaktadır.  

 İletişim teknolojisinde yaşanan gelişmeler akıllı telefonların daha fazla 

performans göstermesini sağladığı için kullanım oranları yıllar içinde artış 

göstermiştir.  

 
 

       

85,9

11,52,6

Akıllı telefon Klasik telefon Cep telefonu yok

Günlük hayatımızın bir parçası haline gelen akıllı telefonlar pek çok özelliğe 
sahip olması sebebiyle oldukça tercih edilen bir cihazdır. Katılımcıların 
%85,9’u akıllı telefon kullanırken, %11,5’i klasik telefon kullanmaktadır. Buna 
karşın katılımcıların %2,6’sı ise cep telefonu kullanmamaktadır.

İletişim teknolojisinde yaşanan gelişmeler akıllı telefonların daha fazla 
performans göstermesini sağladığı için kullanım oranları yıllar içinde artış 
göstermiştir.
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Grafik 17. Cep Telefonunuz Var Mı? (%)15 
Cinsiyete Göre Dağılım 

n=4.512 
 

 
 

“Cep telefonunuz var mı?” sorusuna verilen yanıtların cinsiyet 

değişkenine göre farklılık gösterip göstermediğini test etmek amacıyla ki-kare 

analizi uygulanmış; %95 güvenirlikle cinsiyetler arasında anlamlı farklılık olduğu 

tespit edilmiştir. 

Araştırmaya katılanların cep telefonu sahipliğinin cinsiyete göre 

dağılımına bakıldığında kadınların %84,1’inin, erkeklerin %87,8’inin akıllı telefon 

kullandığı görülmektedir. Klasik telefon kullanımında kadınların oranı  %12,4; 

erkeklerin ise %10,6’dır. Oranlara bakıldığında erkeklerde akıllı telefon kullanım 

oranının kadınlara kıyasla daha yüksek olduğu görülmüştür. Ayrıca cep telefonu 

olmayan kadınların oranı erkeklere göre daha yüksektir. 

 

  

 
15 Cramer’s V=.069; p=.000 

84,1

12,4
3,5

87,8

10,6
1,6

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

Akıllı telefon Klasik telefon Cep telefonu yok

Kadın Erkek

“Cep telefonunuz var mı?” sorusuna verilen yanıtların cinsiyet değişkenine 
göre farklılık gösterip göstermediğini test etmek amacıyla ki-kare analizi 
uygulanmış; %95 güvenirlikle cinsiyetler arasında anlamlı farklılık olduğu 
tespit edilmiştir.

Araştırmaya katılanların cep telefonu sahipliğinin cinsiyete göre 
dağılımına bakıldığında kadınların %84,1’inin, erkeklerin %87,8’inin akıllı 
telefon kullandığı görülmektedir. Klasik telefon kullanımında kadınların oranı 
%12,4; erkeklerin ise %10,6’dır. Oranlara bakıldığında erkeklerde akıllı 
telefon kullanım oranının kadınlara kıyasla daha yüksek olduğu görülmüştür. 
Ayrıca cep telefonu olmayan kadınların oranı erkeklere göre daha yüksektir.

15 Cramer’s V=.069; p=.000
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Grafik 18. Cep Telefonunuz Var Mı? (%)16 
Yaşa Göre Dağılım 

n=4.512 
 

 
 
 

Uygulanan ki-kare analizi sonucunda; %95 güvenirlikle yaş grupları 

arasında anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir.  

Cep telefonu sahipliğinin yaşa göre dağılımına bakıldığında; 15-24 yaş 

grubunun %95,8’i, 25-34 yaş grubunun %95’i; 35-44 yaş grubunun %92,5’i; 45-54 

yaş grubunun %83’ü ve 55 ve üzeri yaş grubunun ise %62,7’sinin akıllı telefonu 

olduğu belirlenmiştir. Klasik telefonu olanların ve cep telefonu olmayanların 

oranı en fazla 55 ve üzeri yaş grubundadır. Bu bağlamda yaş arttıkça akıllı 

telefon sahiplik oranı azalmaktadır. 

 

  

 
16 Cramer’s V=.262; p=.000 
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akıllı telefon sahiplik 
oranı daha yüksek! 

 

Uygulanan ki-kare analizi sonucunda; %95 güvenirlikle yaş grupları 
arasında anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir.

Cep telefonu sahipliğinin yaşa göre dağılımına bakıldığında; 15-24 yaş 
grubunun %95,8’i, 25-34 yaş grubunun %95’i; 35-44 yaş grubunun %92,5’i; 45-54 
yaş grubunun %83’ü ve 55 ve üzeri yaş grubunun ise %62,7’sinin akıllı telefonu 
olduğu belirlenmiştir. Klasik telefonu olanların ve cep telefonu olmayanların oranı en 
fazla 55 ve üzeri yaş grubundadır. Bu bağlamda yaş arttıkça akıllı telefon sahiplik 
oranı azalmaktadır.

16 Cramer’s V=.262; p=.000
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Grafik 19. Cep Telefonunuz Var Mı? (%)17 
SES düzeyine Göre Dağılım 

n=4.290 
 

 
 
 

Uygulanan ki-kare analizi sonucunda; %95 güvenirlikle SES düzeyi 

arasında anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir.  

Cep telefonu sahipliğinin SES düzeyine göre dağılımına bakıldığında akıllı 

telefonu olanların %94,7’si AB grubunda, %92,5’i C1 grubunda, %80,8’i C2 

grubunda ve %66,2’si ise DE grubunda yer almaktadır. Klasik telefon sahipliği 

oranı ve cep telefonu olmayanların oranı en yüksek DE grubundadır. Eğitim ve 

meslek dağılımının telefon tercihlerinde etkili olduğu görülmüştür.  
 

  

 
17 Cramer’s V=.203; p=.000 
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Uygulanan ki-kare analizi sonucunda; %95 güvenirlikle SES düzeyi 
arasında anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir.

Cep telefonu sahipliğinin SES düzeyine göre dağılımına bakıldığında 
akıllı telefonu olanların %94,7’si AB grubunda, %92,5’i C1 grubunda, 
%80,8’i C2 grubunda ve %66,2’si ise DE grubunda yer almaktadır. Klasik 
telefon sahipliği oranı ve cep telefonu olmayanların oranı en yüksek DE 
grubundadır. Eğitim ve meslek dağılımının telefon tercihlerinde etkili olduğu 
görülmüştür.

17 Cramer’s V=.203; p=.000
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Grafik 20. Cep Telefonunuz Var Mı? (%)18 
Coğrafi Bölgelere Göre Dağılım 

n=4.512 
 

 
 
 

Uygulanan ki-kare analizi sonucunda; %95 güvenirlikle coğrafi bölgeler 

arasında anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir.  

Cep telefonu sahipliğinin coğrafi bölgelere göre dağılımına bakıldığında 

akıllı telefon sahiplik oranı İç Anadolu Bölgesinde %87,9; Marmara Bölgesinde 

%87,6; Akdeniz Bölgesinde %86,9; Doğu Anadolu Bölgesinde %83,5; Ege 

Bölgesinde %83,2; Karadeniz Bölgesinde %81,7 ve Güneydoğu Anadolu 

Bölgesinde ise %78,9’dur.  
 

  

 
18 Cramer’s V=.077; p=.000 
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Uygulanan ki-kare analizi sonucunda; %95 güvenirlikle coğrafi bölgeler 
arasında anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir.

Cep telefonu sahipliğinin coğrafi bölgelere göre dağılımına 
bakıldığında akıllı telefon sahiplik oranı İç Anadolu Bölgesi’nde %87,9; 
Marmara Bölgesi’nde %87,6; Akdeniz Bölgesi’nde %86,9; Doğu Anadolu 
Bölgesi’nde %83,5; Ege Bölgesi’nde %83,2; Karadeniz Bölgesi’nde %81,7 
ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde ise %78,9’dur.

18 Cramer’s V=.077; p=.000
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Radyoyu diğer kitle iletişim araçlarından ayıran en önemli özellikler; 
görsel öğeler içermeden tamamen sözel içerik üreten bir araç olması 
ve haberleri anlık ve canlı olarak sağlamasıdır (Gazi, A., Starkey, G., & 
Jedrzejewski, S. eds., 2011). Radyonun her an ulaşılabilir bir medya aracı 
olması onun en önemli ve vazgeçilmez özelliğidir. Gazete, TV, internet vb. 
diğer iletişim araçlarının ulaşamadığı birçok yere radyo yayınları rahatlıkla 
ulaşabilmektedir. Radyo, özellikle doğal afet ve kriz dönemlerinde oldukça 
işlevsel bir araç konumundadır. Bu nedenle her dönemde radyonun bu 
özelliği onun popüler bir kitle iletişim aracı olmasını sağlamaktadır.

Bu bölümde kişilerin günlük hayattaki radyo dinleme alışkanlıkları 
incelenecektir. Bu kapsamda kişilerin radyo yayınlarını dinleme sıklığı, 
radyo yayınlarını dinlediği cihaz türleri, radyo yayını dinlerken yapılan 
işler, radyoda yayınlanan reklamları dinleme alışkanlıkları, radyo dinleme 
nedenleri, radyo yayınlarına olan güven ve genel olarak radyoya ilişkin 
yaklaşımları incelenecektir.

_______________________________________________________________
RADYO DİNLEME ALIŞKANLIKLARI_______________________________________________________________



52 Kamuoyu, Yayın Araştırmaları ve Ölçme Dairesi Başkanlığı

 

48 
 

Grafik 21. Radyo Dinleme Durumu (%) 
n=4.512 

 

 

 

Araştırma kapsamında radyo dinleyenlerin oranının %66,9, 

dinlemeyenlerin oranının ise %33,1 olduğu belirlenmiştir.  
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Radyo dinlerim Radyo dinlemem

Araştırma kapsamında radyo dinleyenlerin oranının %66,9, 
dinlemeyenlerin oranının ise %33,1 olduğu belirlenmiştir.
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Grafik 22. Ne Sıklıkla Radyo Dinlersiniz? (%) 
n=3.017 

 

 

 

 Araştırma kapsamında kişilerin radyo dinleme sıklığına bakıldığında her 

gün radyo dinleyenlerin oranı %36,5; haftada 3-4 gün dinleyenlerin oranı %25; 

haftada 1-2 gün dinleyenlerin oranı %22,7 ve ayda birkaç gün dinleyenlerin 

oranı %15,8’dir.  
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“Ne sıklıkla radyo dinlersiniz?” sorusuna verilen yanıtların tabloda 
incelenen değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediğini test etmek 
amacıyla ki-kare analizi uygulanmış; %95 güvenirlikle cinsiyet, yaş grupları, 
SES düzeyi ve coğrafi bölgeler arasında anlamlı farklılık olduğu tespit 
edilmiştir.

Araştırma kapsamında kişilerin radyo dinleme sıklığına bakıldığında 
her gün radyo dinleyenlerin oranı %36,5; haftada 3-4 gün dinleyenlerin 
oranı %25; haftada 1-2 gün dinleyenlerin oranı %22,7 ve ayda birkaç gün 
dinleyenlerin oranı %15,8’dir.
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Tablo 5. Ne Sıklıkla Radyo Dinlersiniz? (%) 
Cinsiyete, Yaş Gruplarına, SES düzeyine ve Coğrafi Bölgelere Göre Dağılım 

 Her Gün Haftada 
3-4 Gün 

Haftada 
1-2 Gün 

Ayda 
Birkaç 
Gün 

Cinsiyete Göre Dağılım19 

Kadın 41,1 51,2 54,2 56,1 

Erkek 58,9 48,8 45,8 43,9 

TOPLAM 100 100 100 100 

Yaş Gruplarına Göre Dağılım20 

15-24 yaş arası 16,6 23,3 27,5 31,6 

25-34 yaş arası 24,6 27,1 21,3 19,8 

35-44 yaş arası 22,8 21,0 21,3 18,1 

45-54 yaş arası 16,0 15,9 13,5 13,9 

55 yaş ve üzeri 20,0 12,7 16,4 16,6 

TOPLAM 100 100 100 100 

SES düzeyine Göre Dağılım21 

AB 25,4 25,5 28,0 21,6 

C1 41,1 41,7 38,6 35,8 

C2 23,1 22,7 23,2 26,7 

DE 10,4 10,1 10,3 15,9 

TOPLAM 100 100 100 100 

Coğrafi Bölgelere Göre Dağılım22 

Marmara 36,4 44,9 53,9 32,0 

Ege 20,3 17,7 9,9 15,6 

Akdeniz 14,8 6,6 6,0 13,1 

İç Anadolu 17,2 17,6 17,8 17,5 

Karadeniz 3,2 4,6 2,6 7,6 

Doğu Anadolu 2,6 4,8 3,6 4,4 

Güneydoğu Anadolu 5,5 3,7 6,1 9,9 

TOPLAM 100 100 100 100 

 
19 Cramer’s V=.124; p=.000 
20 Cramer’s V=.088; p=.000 
21 Cramer’s V=.050; p=.012 
22 Cramer’s V=.135; p=.000 
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Radyo yayınlarını dinleme sıklığının cinsiyetlere göre dağılımına 
bakıldığında, erkeklerin (%58,9) kadınlara (%41,1) göre her gün sıklığında 
daha yüksek oranda radyo dinlediği belirlenmiştir.

Radyo yayınlarını dinleme sıklığının yaş gruplarına göre dağılımına 
bakıldığında, ekonomik olarak aktif nüfusa dâhil olan 25-34 yaş grubu 
(%24,6) ile 35-44 yaş grubunun (%22,8) her gün sıklığında diğer yaş 
gruplarına göre daha yüksek oranda radyo dinlediği tespit edilmiştir.
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Radyo yayınlarını dinleme sıklığının SES düzeyine göre dağılımına 
bakıldığında, C1 SES düzeyinin (%41,1) diğer SES düzeyine göre her gün 
sıklığında daha yüksek oranda radyo dinlediği belirlenmiştir. Diğer taraftan, 
AB SES düzeyinde her gün radyo dinleme sıklığı %25,4; C2 SES düzeyinde 
%23,1; DE SES düzeyinde ise %10,4’tür.

Bölgelere göre dağılıma bakıldığında; radyo her gün sıklığında en yüksek 
oranda Marmara Bölgesi’nde (%36,4) dinlenmektedir. Bunu sırasıyla %20
,3 oranıyla Ege Bölgesi, %17,2 oranıyla İç Anadolu Bölgesi, %14,8 oranıyla 
Akdeniz Bölgesi takip etmektedir. Radyo yayınlarını her gün sıklığında en az 
dinleyen bölge ise %2,6 oranıyla Doğu Anadolu Bölgesidir.
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Grafik 23. Radyo Yayınlarını Hangi Cihazlardan Dinlersiniz? (%) 
Radyo dinlediğini belirtenlere sorulmuştur. 

Sorulara birden fazla cevap alındığından dolayı toplam %100’ü geçmektedir. 
n=2.982  

 

  

 Günümüzde teknolojik gelişmelerle birlikte radyo yayınlarını birçok farklı 

araçtan takip etmek mümkün hale gelmiştir. Araştırma kapsamında da 

katılımcılara hangi cihazlardan radyo yayınlarını takip ettiklerine yönelik soru 

sorulmuştur. Bu kapsamda radyo yayınlarının en fazla takip edildiği cihaz %47,8 

oranıyla cep telefonudur. Bunu sırasıyla %42,7 oranıyla araç radyosu, %35,3 

oranıyla televizyon, %27,3 oranıyla klasik radyo ve %12,9 oranıyla 

bilgisayar/tablet takip etmiştir.  
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Günümüzde teknolojik gelişmelerle birlikte radyo yayınlarını birçok 
farklı araçtan takip etmek mümkün hale gelmiştir. Araştırma kapsamında 
da katılımcılara hangi cihazlardan radyo yayınlarını takip ettiklerine yönelik 
soru sorulmuştur. Bu kapsamda radyo yayınlarının en fazla takip edildiği 
cihaz %47,8 oranıyla cep telefonudur. Bunu sırasıyla %42,7 oranıyla araç 
radyosu, %35,3 oranıyla televizyon, %27,3 oranıyla klasik radyo ve %12,9 
oranıyla bilgisayar/tablet takip etmiştir.
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Grafik 24. Radyo Yayınlarını Hangi Cihazlardan Dinlersiniz? (%) 
Sorulara birden fazla cevap alındığından dolayı toplam %100’ü geçmektedir. 

2014 – 2019 Karşılaştırması 

 

 

  

Radyo yayınlarının dinlendiği cihazların yıllara göre değişimine 

bakıldığında cep telefonu ve araç radyosundan dinleme oranlarının önemli 

ölçüde artış gösterdiği görülmektedir. 2014 yılında radyo yayınlarını cep 

telefonundan dinleme oranı %28,2 iken, 2019 yılında bu oranın %47,8’e 

yükseldiği görülmüştür. Benzer şekilde 2014 yılında radyo yayınlarını araç 

radyosundan dinleme oranı %33,1 iken, 2019 yılında bu oranın %42,7’ye 

yükseldiği belirlenmiştir. Televizyondan radyo dinleme oranlarının yıllar içinde 

artış gösterdiği görülmüştür. 2014 yılında televizyondan radyo dinleme oranı 

%17,7 iken, 2019 yılında bu oranının %35,3’e yükseldiği görülmüştür. Diğer 

taraftan klasik radyo cihazından radyo dinlemenin yıllar içinde düşüş gösterdiği 

tespit edilmiştir. 2014 yılında klasik radyodan radyo yayınlarının dinlenme oranı 

%40,5 iken, 2019 yılında bu oranın %27,3’e gerilediği görülmüştür.  

 

 

28,2
33,1

17,7

40,5

12,0

47,8
42,7

35,3

27,3

12,9

0,0

20,0

40,0

60,0

Cep telefonu Araç radyosu Televizyon Klasik radyo Bilgisayar/Tablet

2014 2019

Radyo yayınlarının dinlendiği cihazların yıllara göre değişimine 
bakıldığında cep telefonu ve araç radyosundan dinleme oranlarının önemli 
ölçüde artış gösterdiği görülmektedir. 2014 yılında radyo yayınlarını cep 
telefonundan dinleme oranı %28,2 iken, 2019 yılında bu oranın %47,8’e 
yükseldiği görülmüştür. Benzer şekilde 2014 yılında radyo yayınlarını araç 
radyosundan dinleme oranı %33,1 iken, 2019 yılında bu oranın %42,7’ye 
yükseldiği belirlenmiştir. Televizyondan radyo dinleme oranlarının yıllar 
içinde artış gösterdiği görülmüştür. 2014 yılında televizyondan radyo 
dinleme oranı %17,7 iken, 2019 yılında bu oranının %35,3’e yükseldiği 
görülmüştür. Diğer taraftan klasik radyo cihazından radyo dinlemenin yıllar 
içinde düşüş gösterdiği tespit edilmiştir. 2014 yılında klasik radyodan radyo 
yayınlarının dinlenme oranı %40,5 iken, 2019 yılında bu oranın %27,3’e 
gerilediği görülmüştür.
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Yıllar itibarıyla cep telefonu, 
araç radyosu ve 

televizyondan radyo 
yayınlarını dinleme eğilimi 

artış göstermiştir. 
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Grafik 25. Radyo ve Televizyon Yayınlarının Takip Edildiği Cihaz Türüne Göre 
Dağılım (%)23 

 
 

 Radyo ve televizyon cihazlarının sundukları medya içeriklerinin doğaları 

gereği birbirinden farklı olmasına rağmen gelişen teknolojiyle birlikte farklı 

araçlardan yayınların takibi yapılabilmektedir. Televizyon yayınlarının halen 

yoğun olarak ana ekrandan takip edilmesine (%98,1) karşın radyo yayınlarının 

klasik radyodan dinlenmesi günümüzde daha az tercih edilen bir eğilim olarak 

karşımıza çıkmaktadır. 24  Radyonun işitsel doğası onu taşınabilir cihazlardan 

zamansız ve mekânsız bir şekilde dinlenmesini kolaylaştırdığı için cep 

telefonundan dinleme eğilimini artırmıştır. Diğer taraftan televizyonun görsel 

ağırlıklı doğası nedeniyle büyük ekrana olan ihtiyacı onu bilgisayar gibi diğer 

medya araçlarına nazaran daha büyük ekrana sahip cihazlardan izlenirliğini 

artırmıştır.  

 

 
23 Televizyon verileri “Televizyon İzleme Eğilimleri-2018” araştırmasından alınmıştır. 
24 Televizyon İzleme Eğilimleri Araştırması, s. 111, 2018 
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Radyo ve televizyon cihazlarının sundukları medya içeriklerinin doğaları 
gereği birbirinden farklı olmasına rağmen gelişen teknolojiyle birlikte farklı 
araçlardan yayınların takibi yapılabilmektedir. Televizyon yayınlarının 
halen yoğun olarak ana ekrandan takip edilmesine (%98,1) karşın radyo 
yayınlarının klasik radyodan dinlenmesi günümüzde daha az tercih edilen 
bir eğilim olarak karşımıza çıkmaktadır.24 Radyonun işitsel doğası onu 
taşınabilir cihazlardan zamansız ve mekânsız bir şekilde dinlenmesini 
kolaylaştırdığı için cep telefonundan dinleme eğilimini artırmıştır. Diğer 
taraftan televizyonun görsel ağırlıklı doğası nedeniyle büyük ekrana olan 
ihtiyacı onu bilgisayar gibi diğer medya araçlarına nazaran daha büyük 
ekrana sahip cihazlardan izlenirliğini artırmıştır.

23 Televizyon verileri “Televizyon İzleme Eğilimleri-2018” araştırmasından alınmıştır.
24 Televizyon İzleme Eğilimleri Araştırması, s. 111, 2018
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 Radyo ve televizyon yayınlarının farklı cihazlardan takip edilmesine ilişkin 

karşılaştırmaya bakıldığında; radyo yayınlarının televizyona göre cep 

telefonundan daha fazla takip edildiği, televizyon yayınlarının ise radyoya göre 

bilgisayardan daha yüksek oranda takip edildiği anlaşılmıştır. Nitekim radyo 

yayınlarını cep telefonundan dinleme oranı %47,8 iken, televizyon yayınlarını 

cep telefonundan izlenme oranının %23,8 olduğu belirlenmiştir. Benzer şekilde 

radyo yayınlarını bilgisayardan dinleme oranı %11,8 iken, televizyon yayınlarını 

bu cihazlardan izleme oranının %22,8 olduğu görülmüştür. 

 

  Televizyon yayınları ana ekrandan takip 
edilmeye devam etmesine karşın radyo 
yayınları yeni medya araçlarından takip 

edilmektedir.   
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Radyo ve televizyon yayınlarının farklı cihazlardan takip edilmesine 
ilişkin karşılaştırmaya bakıldığında; radyo yayınlarının televizyona göre cep 
telefonundan daha fazla takip edildiği, televizyon yayınlarının ise radyoya 
göre bilgisayardan daha yüksek oranda takip edildiği anlaşılmıştır. Nitekim 
radyo yayınlarını cep telefonundan dinleme oranı %47,8 iken, televizyon 
yayınlarını cep telefonundan izlenme oranının %23,8 olduğu belirlenmiştir. 
Benzer şekilde radyo yayınlarını bilgisayardan dinleme oranı %11,8 
iken, televizyon yayınlarını bu cihazlardan izleme oranının %22,8 olduğu 
görülmüştür.
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 Radyo ve televizyon yayınlarının farklı cihazlardan takip edilmesine ilişkin 

karşılaştırmaya bakıldığında; radyo yayınlarının televizyona göre cep 

telefonundan daha fazla takip edildiği, televizyon yayınlarının ise radyoya göre 

bilgisayardan daha yüksek oranda takip edildiği anlaşılmıştır. Nitekim radyo 

yayınlarını cep telefonundan dinleme oranı %47,8 iken, televizyon yayınlarını 

cep telefonundan izlenme oranının %23,8 olduğu belirlenmiştir. Benzer şekilde 

radyo yayınlarını bilgisayardan dinleme oranı %11,8 iken, televizyon yayınlarını 

bu cihazlardan izleme oranının %22,8 olduğu görülmüştür. 

 

  Televizyon yayınları ana ekrandan takip 
edilmeye devam etmesine karşın radyo 
yayınları yeni medya araçlarından takip 

edilmektedir.   
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Tablo 6. Radyo Yayınlarını Hangi Cihazlardan Dinlersiniz? (%) 
Cinsiyete, Yaş Gruplarına, SES düzeyine ve Coğrafi Bölgelere Göre Dağılım 
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Cinsiyete Göre Dağılım 

Kadın 51,7 38,3 55,8 47,1 46,7 57,2 

Erkek 48,3 61,7 44,2 52,9 53,3 42,8 

TOPLAM 100 100 100 100 100 100 

Yaş Gruplarına Göre Dağılım 

15-24 yaş arası 34,5 19,9 18,0 17,3 25,6 35,4 

25-34 yaş arası 25,8 27,7 24,0 21,0 23,7 19,3 

35-44 yaş arası 19,3 24,0 21,8 21,0 26,5 22,6 

45-54 yaş arası 10,2 16,1 15,7 18,5 15,0 0,0 

55 yaş ve üzeri 10,2 12,3 20,5 22,3 9,2 22,7 

TOPLAM 100 100 100 100 100 100 

SES düzeyine Göre Dağılım 

AB 24,9 30,1 20,9 20,4 29,2 29,6 

C1 42,5 40,7 37,7 39,3 41,5 41,1 

C2 22,6 20,0 26,5 27,0 23,0 17,7 

DE 10,0 9,1 14,9 13,3 6,3 11,6 

TOPLAM 100 100 100 100 100 100 

Coğrafi Bölgelere Göre Dağılım 

Marmara 41,5 37,1 37,0 33,6 41,9 32,7 

Ege 15,8 17,2 19,7 17,9 32,3 9,5 

Akdeniz 10,5 10,5 11,0 13,6 1,5 6,5 

İç Anadolu 19,0 21,3 16,5 21,3 17,6 34,6 

Karadeniz 2,9 4,9 5,2 3,7 3,3 0,0 

Doğu Anadolu 5,3 2,5 4,9 3,4 0,4 16,7 

Güneydoğu Anadolu 5,0 6,5 5,7 6,6 2,9 0,0 

TOPLAM 100 100 100 100 100 100 
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Radyo yayınlarının hangi cihazlardan dinlenildiğinin cinsiyetlere göre 

dağılımına bakıldığında; kadınların cep telefonu ve televizyondan, erkeklerin ise 

araç radyosu ve klasik radyodan daha yüksek oranda radyo dinlediği 

belirlenmiştir. Araştırmaya kapsamında radyo yayınlarını cep telefonundan 

takip edenlerin %51,7’si kadınlar, %48,3’ü ise erkeklerden oluşmaktadır. Diğer 

taraftan radyo yayınlarını araç radyosundan dinleyenlerin %38,3’ü kadınlar, 

%61,7’si ise erkeklerdir. Ayrıca radyo yayınlarını televizyondan takip edenlerin 

%55,8’i kadınlar, %44,2’si ise erkeklerden oluşmaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 Radyo yayınlarının hangi cihazlardan dinlenildiğinin yaş gruplarına göre 

dağılımına bakıldığında genç yaş gruplarının tablet ve cep telefonundan, orta 

yaş gruplarının araç radyosundan ve ileri yaş gruplarının klasik radyodan ve 

televizyondan radyo yayınlarını daha yüksek oranda takip ettiği saptanmıştır. 

Yaş gruplarına göre dağılıma bakıldığında, radyo yayınlarını cep telefonundan 

takip edenlerin %34,5’i 15-24 yaş grubu, %25,8’i 25-34 yaş grubu, %19,3’ü 35-44 

yaş grubu, %10,2’si 45-54 yaş grubu, %10,2’si ise 55 ve üstü yaş grubudur. Radyo 

yayınlarını araç radyosundan en fazla takip eden yaş grubu 25-34 (%27,7) iken, 

en az takip eden grup 55 ve üstü (%12,3) yaş grubudur. Öte yandan radyo 

yayınlarını televizyondan en fazla takip eden grup 25-34 yaş grubu (%24) iken, 

en az takip edenler 45-54 yaş grubu (%15,7) olarak belirlenmiştir. Klasik 

radyodan en fazla dinleyenler 55 ve üstü yaş grubu (%22,3) iken, en az 

dinleyenler 15-24 yaş grubu (%17,3) olarak belirlenmiştir.  Radyo yayınlarının 

hangi cihazlardan dinlenildiğinin SES düzeyine göre dağılımına bakıldığında 

radyo yayınlarını cep telefonundan en fazla takip edenler C1 (%42,5) SES grubu 

iken, en az dinleyenler DE (%10) SES grubudur. Radyo yayınlarını araç 

radyosundan takip etme AB ve C1 SES düzeyinda diğer SES düzeyine göre daha 

Radyo yayınlarını kadınlar cep 
telefonu ve televizyondan, erkekler 

ise araç radyosundan daha fazla 
dinliyor.  

Radyo yayınlarının hangi cihazlardan dinlenildiğinin cinsiyetlere göre 
dağılımına bakıldığında; kadınların cep telefonu ve televizyondan, erkeklerin 
ise araç radyosu ve klasik radyodan daha yüksek oranda radyo dinlediği 
belirlenmiştir. Araştırmaya kapsamında radyo yayınlarını cep telefonundan 
takip edenlerin %51,7’si kadınlar, %48,3’ü ise erkeklerden oluşmaktadır. 
Diğer taraftan radyo yayınlarını araç radyosundan dinleyenlerin %38,3’ü 
kadınlar, %61,7’si ise erkeklerdir. Ayrıca radyo yayınlarını televizyondan 
takip edenlerin %55,8’i kadınlar, %44,2’si ise erkeklerden oluşmaktadır.

Radyo yayınlarının hangi cihazlardan dinlenildiğinin yaş gruplarına göre 
dağılımına bakıldığında genç yaş gruplarının tablet ve cep telefonundan, 
orta yaş gruplarının araç radyosundan ve ileri yaş gruplarının klasik 
radyodan ve televizyondan radyo yayınlarını daha yüksek oranda takip ettiği 
saptanmıştır. Yaş gruplarına göre dağılıma bakıldığında, radyo yayınlarını 
cep telefonundan takip edenlerin %34,5’i 15-24 yaş grubu, %25,8’i 25-34 
yaş grubu, %19,3’ü 35-44 yaş grubu, %10,2’si 45-54 yaş grubu, %10,2’si 
ise 55 ve üstü yaş grubudur. Radyo yayınlarını araç radyosundan en fazla 
takip eden yaş grubu 25-34 (%27,7) iken, en az takip eden grup 55 ve üstü 
(%12,3) yaş grubudur. Öte yandan radyo yayınlarını televizyondan en fazla 
takip eden grup 25-34 yaş grubu (%24) iken, en az takip edenler 45-54 yaş 
grubu (%15,7) olarak belirlenmiştir. Klasik radyodan en fazla dinleyenler 55 
ve üstü yaş grubu (%22,3) iken, en az dinleyenler 15-24 yaş grubu (%17,3) 
olarak belirlenmiştir. 

Radyo yayınlarının hangi cihazlardan dinlenildiğinin SES düzeyine göre 
dağılımına bakıldığında radyo yayınlarını cep telefonundan en fazla takip 
edenler C1 (%42,5) SES düzeyi iken, en az dinleyenler DE (%10) SES 
düzeyidir. Radyo yayınlarını araç radyosundan takip etme AB ve C1 SES 
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düzeyinde diğer SES düzeyine göre daha fazladır. Radyo yayınlarını araç 
radyosundan en fazla takip edenler C1 SES düzeyi (%40,7) iken, en az takip 
edenler DE (%9,1) SES düzeyidir. Radyo yayınlarının televizyondan takip 
edilme oranlarına bakıldığında, C1 (%37,7) ve C2 (26,5) SES düzeyinde 
diğer SES düzeyine göre daha fazla olduğu belirlenmiştir. Radyo yayınlarını 
klasik radyodan takip etme oranlarına bakıldığında, klasik radyodan en 
fazla takip eden SES düzeyinin C1 (%39,3) olduğu anlaşılmıştır. Radyo 
yayınlarını bilgisayardan takip edenlerin %29,2’ü AB SES düzeyi, %41,5’i 
C1 SES düzeyi, %23’ü C2 SES düzeyi ve %6,3’ü ise DE SES düzeyidir.
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Tablo 7. Demografik Değişkenlere Göre Farklı Cihazlardan Radyo Yayınlarının 
Dinlenmesi Özet Tablo 

 CİNSİYET YAŞ SES BÖLGE 

CEP 

TELEFONU 
Kadın 15-24 C1 Marmara 

ARAÇ 

RADYOSU 
Erkek 25-34 C1 Marmara 

TELEVİZYON Kadın 25-34 C1 Marmara 

KLASİK 

RADYO 
Erkek 

55 yaş ve 

üzeri 
C1 Marmara 

BİLGİSAYAR Erkek 35-44 C1 Marmara 

TABLET Kadın 15-24 C1 İç Anadolu 

 

Yukarıdaki tabloda demografik değişkenlere göre radyo yayınlarının farklı 

cihazlardan dinlenmesine ilişkin özet bilgiler yer almaktadır. Buna göre cep 

telefonundan radyo yayınlarını daha yüksek oranda dinleyenler kadınlar, 15-24 

yaş grubundakiler, C1 SES düzeyindekiler ile Marmara Bölgesinde yaşayanlardır. 

Araç radyosundan radyo yayınlarını daha yüksek oranda takip edenler 

erkekler, 25-34 yaş grubundakiler, C1 SES düzeyindekiler ile Marmara Bölgesinde 

yaşayanlardır. Televizyondan radyo yayınlarını daha yüksek oranda takip 

edenler kadınlar, 25-34 yaş grubundakiler, C1 SES düzeyindekiler ve Marmara 

Bölgesinde yaşayanlardır. Klasik radyodan daha yüksek oranda radyo 

yayınlarını takip edenler erkekler, 55 ve üzeri yaş grubundakiler, C1 SES 

düzeyindekiler ve Marmara Bölgesinde yaşayanlardır.  

 Radyo yayınlarını farklı cihazlardan dinlemeyi etkileyen birçok faktör 

bulunmaktadır. Örneğin daha genç yaş gruplarının dijital cihazlar aracılığıyla 

radyo dinlemesi onların yeni medya araçları kullanımına daha yatkın olmasıyla 

ilgilidir. Diğer taraftan araç radyosundan radyo dinlemeyi etkileyen en önemli 

iki faktör otomobil sahipliği ve kullanımıdır. Bu nedenle araç radyosundan 

yayınların takibi erkeklerde, AB ve C1 SES grubunda daha yüksektir.  

Yukarıdaki tabloda demografik değişkenlere göre radyo yayınlarının farklı 
cihazlardan dinlenmesine ilişkin özet bilgiler yer almaktadır. Buna göre cep 
telefonundan radyo yayınlarını daha yüksek oranda dinleyenler kadınlar, 
15-24 yaş grubundakiler, C1 SES düzeyindekiler ile Marmara Bölgesi’nde 
yaşayanlardır. Araç radyosundan radyo yayınlarını daha yüksek oranda takip 
edenler erkekler, 25-34 yaş grubundakiler, C1 SES düzeyindekiler ile Marmara 
Bölgesi’nde yaşayanlardır. Televizyondan radyo yayınlarını daha yüksek oranda 
takip edenler kadınlar, 25-34 yaş grubundakiler, C1 SES düzeyindekiler ve 
Marmara Bölgesi’nde yaşayanlardır. Klasik radyodan daha yüksek oranda 
radyo yayınlarını takip edenler erkekler, 55 ve üzeri yaş grubundakiler, C1 SES 
düzeyindekiler ve Marmara Bölgesi’nde yaşayanlardır.

Radyo yayınlarını farklı cihazlardan dinlemeyi etkileyen birçok faktör 
bulunmaktadır. Örneğin daha genç yaş gruplarının dijital cihazlar aracılığıyla 
radyo dinlemesi onların yeni medya araçları kullanımına daha yatkın olmasıyla 
ilgilidir. Diğer taraftan araç radyosundan radyo dinlemeyi etkileyen en önemli iki 
faktör otomobil sahipliği ve kullanımıdır. Bu nedenle araç radyosundan yayınların 
takibi erkeklerde, AB ve C1 SES düzeyinde daha yüksektir.
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Grafik 26. Radyo Yayınlarını Dinlerken Hangi Aktivitelerle Uğraşırsınız? (%) 
Radyo dinlediğini belirtenlere sorulmuştur. 

Sorulara birden fazla cevap alındığından dolayı toplam %100’ü geçmektedir. 
n=3.017 
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çalışma ve %15,3 oranıyla cep telefonu, bilgisayar, tablet, dizüstü gibi cihazların 

kullanımı takip etmektedir.  

 

 

0,8

1,7

2,3

4,9

15,3

18,2

26,3

28,0

46,5

47,5

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0

Diğer

Oyun oynama

Ders çalışma

Spor yapma

Cep telefonu, bilgisayar vb.kullanma

Mesleki Çalışma

Ev işi/El işi yapma

Yeme-içme

Araba sürme/Seyahat etme

Dinlenme

Radyo yayınları, daha çok 
dinlenirken ve araba 

sürerken/seyahat ederken takip 
ediliyor. 

 

62 
 

Grafik 26. Radyo Yayınlarını Dinlerken Hangi Aktivitelerle Uğraşırsınız? (%) 
Radyo dinlediğini belirtenlere sorulmuştur. 

Sorulara birden fazla cevap alındığından dolayı toplam %100’ü geçmektedir. 
n=3.017 

 

Radyo dinlemede yeni eğilimlerde dikkat çeken ikinci bir nokta ise radyo 

dinlemenin yapılan birincil aktivitenin yanında eşlik eden bir aktivite 

konumunda olmasıdır. Radyo dinleme artık araba sürerken, çevrimiçi 

gezinirken, ev işi yaparken, diğer ekranlara bakarken kişilere eşlik eder hale 

gelmiştir. Öyle ki, araç radyosundan yapılan dinlemeler günümüzde oldukça 

yaygın bir dinleme alışkanlığı haline gelmiştir. Nitekim radyo dinlerken yapılan 

diğer aktivitelerde ilk sırada %47,5 oranıyla dinlenme bulunurken, ikinci sırada 

%46,5 oranıyla araç sürme/seyahat etme bulunmaktadır. Bunu sırasıyla %28 

oranıyla yeme-içme, %26,3 oranıyla ev işi/el işi yapma, %18,2 oranıyla mesleki 

çalışma ve %15,3 oranıyla cep telefonu, bilgisayar, tablet, dizüstü gibi cihazların 

kullanımı takip etmektedir.  

 

 

0,8

1,7

2,3

4,9

15,3

18,2

26,3

28,0

46,5

47,5

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0

Diğer

Oyun oynama

Ders çalışma

Spor yapma

Cep telefonu, bilgisayar vb.kullanma

Mesleki Çalışma

Ev işi/El işi yapma

Yeme-içme

Araba sürme/Seyahat etme

Dinlenme

Radyo yayınları, daha çok 
dinlenirken ve araba 

sürerken/seyahat ederken takip 
ediliyor. 

Radyo dinlemede yeni eğilimlerde dikkat çeken ikinci bir nokta ise 
radyo dinlemenin yapılan birincil aktivitenin yanında eşlik eden bir aktivite 
konumunda olmasıdır. Radyo dinleme artık araba sürerken, çevrimiçi 
gezinirken, ev işi yaparken, diğer ekranlara bakarken kişilere eşlik eder hale 
gelmiştir. Öyle ki, araç radyosundan yapılan dinlemeler günümüzde oldukça 
yaygın bir dinleme alışkanlığı haline gelmiştir. Nitekim radyo dinlerken 
yapılan diğer aktivitelerde ilk sırada %47,5 oranıyla dinlenme bulunurken, 
ikinci sırada %46,5 oranıyla araç sürme/seyahat etme bulunmaktadır. Bunu 
sırasıyla %28 oranıyla yeme-içme, %26,3 oranıyla ev işi/el işi yapma, %18,2 
oranıyla mesleki çalışma ve %15,3 oranıyla cep telefonu, bilgisayar, tablet, 
dizüstü gibi cihazların kullanımı takip etmektedir.
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Grafik 27. Radyo Yayınlarını Dinlerken Hangi Aktivitelerle Uğraşırsınız? (%) 
Birleşik Krallık-Türkiye Karşılaştırması25 

 
 

Radyo yayınlarını dinlerken yapılan diğer aktivitelerle ilgili Birleşik Krallık - 

Türkiye karşılaştırılmasına bakıldığında, Birleşik Krallıkta ilk sırada araç 

kullanımı/seyahat etme (%59) gelirken Türkiye’de ilk sırada dinlenme (%47,5) 

yer almaktadır. Birleşik Krallık’ta ise dinlenme %33 oranıyla ikinci sırada yer 

almaktadır. Bunun haricinde yeme-içme, ev işi/el işi, mesleki çalışma gibi 

aktiviteler Birleşik Krallık’ta ve Türkiye’de benzer örüntüler göstermektedir. 

Ayrıca radyo dinlerken ders çalışma Birleşik Krallık’ta %24 oranında iken 

Türkiye’de bu oranın %2,3 olduğu görülmüştür. Diğer taraftan radyo dinlerken 

cep telefonu/bilgisayar gibi diğer medya araçlarının kullanım oranı Birleşik 

Krallıkta %8 iken Türkiye’de bu oranın %15,3 olduğu belirlenmiştir.  

 
25 RAJAR (2019) MIDAS (Measurement of Internet Delivered Audio Services) Autumn 2019 verisi. 
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Radyo yayınlarını dinlerken yapılan diğer aktivitelerle ilgili Birleşik Krallık 
- Türkiye karşılaştırılmasına bakıldığında, Birleşik Krallık’ta ilk sırada araç 
kullanımı/seyahat etme (%59) gelirken Türkiye’de ilk sırada dinlenme (%47,5) 
yer almaktadır. Birleşik Krallık’ta ise dinlenme %33 oranıyla ikinci sırada yer 
almaktadır. Bunun haricinde yeme-içme, ev işi/el işi, mesleki çalışma gibi 
aktiviteler Birleşik Krallık’ta ve Türkiye’de benzer örüntüler göstermektedir. 
Ayrıca radyo dinlerken ders çalışma Birleşik Krallık’ta %24 oranında iken 
Türkiye’de bu oranın %2,3 olduğu görülmüştür. Diğer taraftan radyo dinlerken 
cep telefonu/bilgisayar gibi diğer medya araçlarının kullanım oranı Birleşik 
Krallıkta %8 iken Türkiye’de bu oranın %15,3 olduğu belirlenmiştir.

25 RAJAR (2019) MIDAS (Measurement of Internet Delivered Audio Services) Autumn 2019 verisi.
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Tablo 8. Radyo Yayınlarını Dinlerken Hangi Aktivitelerle Uğraşırsınız? (%) 
Cinsiyete, Yaş Gruplarına, SES düzeyine ve Coğrafi Bölgelere Göre Dağılım 
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Cinsiyete Göre Dağılım 

Kadın 48,0 38,3 51,6 82,7 31,7 51,2 39,0 57,3 34,9 

Erkek 52,0 61,7 48,4 17,3 68,3 48,8 61,0 42,7 65,1 

TOPLAM 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Yaş Gruplarına Göre Dağılım 

15-24 yaş arası 23,2 19,6 21,9 13,8 15,8 40,9 40,9 83,1 55,5 

25-34 yaş arası 22,1 27,1 22,2 26,0 27,6 21,0 23,8 5,3 15,8 

35-44 yaş arası 19,9 24,1 21,4 22,3 27,9 18,0 17,9 2,5 12,3 

45-54 yaş arası 15,1 15,6 14,0 17,2 16,2 10,6 8,7 1,5 9,9 

55 yaş ve üzeri 19,7 13,5 20,4 20,8 12,6 9,5 8,7 7,7 6,4 

TOPLAM 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

SES düzeyine Göre Dağılım 

AB 22,4 29,6 22,3 21,6 25,1 26,4 25,9 28,0 23,8 

C1 39,6 41,1 40,9 32,9 45,1 42,8 44,0 33,3 46,7 

C2 24,7 20,7 22,9 29,8 20,4 22,6 22,6 25,0 25,5 

DE 13,3 8,7 13,9 15,7 9,4 8,2 8,2 13,8 4,0 

TOPLAM 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
 

Radyo yayınlarını dinlerken yapılan diğer aktivitelerin cinsiyetlere göre 

dağılımına bakıldığında dinlendiğini belirtenlerin %52’si erkek %48’i kadındır. 

Araştırma kapsamında erkeklerin kadınlara göre radyo yayınlarını araba 

sürerken/seyahat ederken daha yüksek oranda dinlediği belirlenmiştir.  Buna 

göre araba sürerken/seyahat ederken radyo dinlediğini belirtenlerin %61,7’si 

erkek, %38,3’ü kadındır. Diğer taraftan radyo dinlerken ev işi/el işi gibi 

aktivitelerle uğraşma oranı kadınlarda (%82,7) erkeklere (%17,3) göre daha 

yüksektir. Bu durumun temel nedeni toplumsal cinsiyet rollerinde kadına ve 

Radyo yayınlarını dinlerken yapılan diğer aktivitelerin cinsiyetlere 
göre dağılımına bakıldığında dinlendiğini belirtenlerin %52’si erkek 
%48’i kadındır. Araştırma kapsamında erkeklerin kadınlara göre radyo 
yayınlarını araba sürerken/seyahat ederken daha yüksek oranda dinlediği 
belirlenmiştir. Buna göre araba sürerken/seyahat ederken radyo dinlediğini 
belirtenlerin %61,7’si erkek, %38,3’ü kadındır. Diğer taraftan radyo dinlerken 
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erkeğe biçilen rollerin dağılımından kaynaklanmaktadır. Toplumsal olarak 

araba kullanma daha çok erkek işi, ev işi/el işi yapma da daha çok kadının işi 

olarak görüldüğünden radyo dinlerken yapılan diğer işlerde cinsiyetler arasında 

keskin bir ayrışma yaşanmıştır. Benzer şekilde mesleki çalışma esnasında radyo 

yayınlarının takibi erkeklerde kadınlara göre daha yüksek oranda olduğu 

anlaşılmıştır. Erkeklerde mesleki çalışma esnasında radyo dinleyenlerin  %68,3’i 

erkek  %31,7’si kadındır. 

Radyo yayınlarını dinlerken yapılan diğer aktivitelerin yaş gruplarına göre 

dağılımına bakıldığında, cep telefonu/bilgisayar vb. cihaz kullanma, spor 

yapma, ders çalışma ve oyun oynama gibi etkinliklerin yaş azaldıkça artış 

gösterdiği görülmüştür. Başka bir deyişle genç yaş grupları diğer medya 

araçlarını kullanırken, spor yaparken, ders çalışırken ve oyun oynarken radyo 

yayınlarını takip etmektedir.  

Araba sürme/seyahat etme sırasında radyo dinleyenlerin oranının 25-34 

yaş aralığında diğer yaş gruplarına göre daha yüksek olduğu görülmüştür. 

Radyo yayınlarını araba sürerken/seyahat ederken dinleme oranları 25-34 yaş 

grubunda %27,1; 35-44 yaş grubunda %24,1; 15-24 yaş grubunda %19,6; 45-54 

yaş grubunda %15,6 ve 55 ve üzeri yaş grubunda %13,5 oranındadır.  

Radyo yayınlarını dinlerken yapılan diğer aktivitelerin SES düzeyine göre 

dağılımına bakıldığında, dinlenirken radyo dinlemeyi tercih etmede ilk sırada 

%39,6 oranıyla C1 SES grubu yer almaktadır.  Bu durum boş zaman aktivitelerinin 

SES düzeyi açısından farklılaşmasıyla ilgili olabilir. Diğer taraftan radyo dinlerken 

araba sürme/seyahat etme esnasında radyo dinlediğini belirtenlerin oranı AB 

(%29,6) ve C1 (%41,1) SES düzeyinde diğer SES düzeyine göre daha yüksek 

olduğu tespit edilmiştir. Bunun en önemli nedeni SES düzeyi yükseldikçe 

otomobil sahipliğinin de artmasıdır.  

 

  

Genç yaştakiler spor yaparken, ders 
çalışırken, oyun oynarken ve diğer 
medya araçlarını kullanırken radyo 

yayınlarını takip ediyor.  

ev işi/el işi gibi aktivitelerle uğraşma oranı kadınlarda (%82,7) erkeklere 
(%17,3) göre daha yüksektir. Bu durumun temel nedeni toplumsal cinsiyet 
rollerinde kadına ve erkeğe biçilen rollerin dağılımından kaynaklanmaktadır. 
Toplumsal olarak araba kullanma daha çok erkek işi, ev işi/el işi yapma da 
daha çok kadının işi olarak görüldüğünden radyo dinlerken yapılan diğer 
işlerde cinsiyetler arasında keskin bir ayrışma yaşanmıştır. Benzer şekilde 
mesleki çalışma esnasında radyo yayınlarının takibi erkeklerde kadınlara 
göre daha yüksek oranda olduğu anlaşılmıştır. Erkeklerde mesleki çalışma 
esnasında radyo dinleyenlerin %68,3’ü erkek %31,7’si kadındır.

Radyo yayınlarını dinlerken yapılan diğer aktivitelerin yaş gruplarına göre 
dağılımına bakıldığında, cep telefonu/bilgisayar vb. cihaz kullanma, spor 
yapma, ders çalışma ve oyun oynama gibi etkinliklerin yaş azaldıkça artış 
gösterdiği görülmüştür. Başka bir deyişle genç yaş grupları diğer medya 
araçlarını kullanırken, spor yaparken, ders çalışırken ve oyun oynarken 
radyo yayınlarını takip etmektedir.

Araba sürme/seyahat etme sırasında radyo dinleyenlerin oranının 25-34 
yaş aralığında diğer yaş gruplarına göre daha yüksek olduğu görülmüştür. 
Radyo yayınlarını araba sürerken/seyahat ederken dinleme oranları 25-34 
yaş grubunda %27,1; 35-44 yaş grubunda %24,1; 15-24 yaş grubunda 
%19,6; 45-54 yaş grubunda %15,6 ve 55 ve üzeri yaş grubunda %13,5 
oranındadır.

Radyo yayınlarını dinlerken yapılan diğer aktivitelerin SES düzeyine 
göre dağılımına bakıldığında, dinlenirken radyo dinlemeyi tercih etmede 
ilk sırada %39,6 oranıyla C1 SES düzeyi yer almaktadır. Bu durum boş 
zaman aktivitelerinin SES düzeyi açısından farklılaşmasıyla ilgili olabilir. 
Diğer taraftan radyo dinlerken araba sürme/seyahat etme esnasında radyo 
dinlediğini belirtenlerin oranı AB (%29,6) ve C1 (%41,1) SES düzeyinde 
diğer SES düzeyine göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bunun en 
önemli nedeni SES düzeyi yükseldikçe otomobil sahipliğinin de artmasıdır.
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Tablo 9. Radyo Denildiğinde Aklınıza Gelen İlk Şey Nedir? (%) 
Radyo dinlediğini belirtenlere sorulmuştur. 

Sorulara birden fazla cevap alındığından dolayı toplam %100’ü geçmektedir. 
n=4.266 

 
      (%) 

1 Müzik Dinlemek 64,0 

2 Nostalji 30,0 

3 Haber 29,1 

4 Sohbet 12,1 

5 Eğlence 8,9 

6 Mutluluk/Keyif/Huzur 7,1 

7 Spor 6,4 

8 Yolculuk 5,5 

9 Rahatlama/Dinlenme 5,2 

10 Frekans/Yayın 4,3 

11 Gürültü/Ses 4,0 

12 Reklam 3,2 

13 Boş Zaman Değerlendirmek 3,2 

14 Televizyon 2,7 

15 TRT 2,7 

16 Diğer 27,7 
 

 Araştırma kapsamında radyo denildiğinde katılımcıların aklına ilk olarak 

neler geldiğine yönelik soru yöneltilmiştir. Bu kapsamda radyo denilince kişilerin 

aklına ilk sırada %64 oranıyla müzik dinlemek gelmektedir. Bu oranı sırasıyla %30 

oranıyla nostalji, %29,1 oranıyla haber, %12,1 oranıyla sohbet/muhabbet ve 

%8,9 oranıyla eğlence takip etmektedir. 

 

Radyo denilince akla ilk müzik 
geliyor.  
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aklına ilk sırada %64 oranıyla müzik dinlemek gelmektedir. Bu oranı sırasıyla %30 

oranıyla nostalji, %29,1 oranıyla haber, %12,1 oranıyla sohbet/muhabbet ve 

%8,9 oranıyla eğlence takip etmektedir. 

 

Radyo denilince akla ilk müzik 
geliyor.  

Araştırma kapsamında radyo denildiğinde katılımcıların aklına ilk olarak 
neler geldiğine yönelik soru yöneltilmiştir. Bu kapsamda radyo denilince 
kişilerin aklına ilk sırada %64 oranıyla müzik dinlemek gelmektedir. Bu oranı 
sırasıyla %30 oranıyla nostalji, %29,1 oranıyla haber, %12,1 oranıyla sohbet/
muhabbet ve %8,9 oranıyla eğlence takip etmektedir.
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Tablo 10. Radyo Denildiğinde Aklınıza Gelen İlk Şey Nedir? (%) 
Cinsiyete, Yaş Gruplarına, SES düzeyine ve Coğrafi Bölgelere Göre Dağılım 
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Cinsiyete Göre Dağılım 

Kadın 50,0 54,6 43,1 49,1 51,2 

Erkek 50,0 45,4 56,9 50,9 48,8 

TOPLAM 100 100 100 100 100 
Yaş Gruplarına Göre Dağılım 

15-24 yaş arası 23,0 20,9 20,0 22,0 22,9 

25-34 yaş arası 23,0 18,6 20,4 27,2 28,1 

35-44 yaş arası 19,3 19,1 17,8 19,7 22,3 

45-54 yaş arası 14,9 15,9 17,5 14,3 11,6 

55 yaş ve üzeri 19,8 25,5 24,3 16,7 15,2 

TOPLAM 100 100 100 100 100 
SES düzeyine Göre Dağılım 

AB 24,7 26,0 24,9 22,6 23,3 

C1 38,4 35,7 36,5 44,6 41,6 

C2 23,9 24,9 25,0 22,4 25,9 

DE 13,0 13,4 13,6 10,3 9,2 

TOPLAM 100 100 100 100 100 
Coğrafi Bölgelere Göre Dağılım 

Marmara 44,8 52,2 39,9 40,0 32,1 

Ege 11,9 13,7 12,9 8,9 13,1 

Akdeniz 11,5 6,3 13,8 13,5 13,6 

İç Anadolu 17,3 12,9 15,8 24,0 19,8 

Karadeniz 4,9 6,0 5,2 5,3 6,1 

Doğu Anadolu 5,1 3,3 8,0 4,0 6,9 

Güneydoğu Anadolu 4,5 5,5 4,3 4,2 8,4 

TOPLAM 100 100 100 100 100 
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Radyo denildiğinde akla ilk gelenlerin cinsiyete göre dağılımına 
bakıldığında, müzik dinlemek diyenlerin %50’si kadınlar, %50’si erkeklerden 
oluşmaktadır. Diğer taraftan, radyo denildiğinde aklına ilk olarak nostalji 
gelenlerin %54,6’sı kadınlar, %45,4’ü erkeklerdir.

Radyo denildiğinde akla ilk gelenlerin yaş gruplarına göre dağılımına 
bakıldığında; müzik dinlemek diyenlerin %23’ü 15-24 yaş grubu, %23’ü 25-
34 yaş grubu, %19,3’ü 35-44 yaş grubu, %14,9’u 45-54 yaş grubu ve %19,8’i 
55 ve üzeri yaş grubudur. Diğer taraftan radyo denilince akla ilk gelenlerde 
nostalji cevabını verenlerin %20,9’u 15-24 yaş grubu, %18,6’sı 25-34 yaş 
grubu, %19,1’i 35-44 yaş grubu, %15,9’u 45-54 yaş grubu ve %25,5’i 55 
ve üzeri yaş grubu olduğu görülmüştür. Radyonun önemi ve radyoya ilişkin 
yaklaşım özellikle yaş değişkenine göre oldukça farklılık göstermektedir. 
Daha ileri yaştakilerin radyoya yaklaşımı ve radyoya atfettikleri anlamlar 
gençlerinkinden farklıdır. Nitekim araştırma kapsamında radyo denilince 
akla ilk gelenlerde haber yanıtı %24,3 oranıyla en yüksek 55 ve üzeri yaş 
grubuna aittir. Kuşkusuz bu farklı dönemlerde farklı medya araçlarının başat 
olmasıyla ilgili bir durumdur. Örneğin, 1970’li yıllara bakıldığında radyo 
insanların gözünde kriz dönemlerinde bilgi sağlayan ve endişeyi gideren bir 
araç konumundadır (McClung ve ark., 2007, s.107). Bu dönemde radyonun 
öne çıkan hızlı ve canlı haber verme işlevi günümüzde genç yaş grupları 
için yerini televizyon, internet gibi başka medya araçlarına bırakmıştır. 
Günümüzde, haber alma kaynakları medya araçlarının çeşitlenmesine 
koşut olarak farklılaşmakta ve birden fazla kaynaktan haber alma olanağı 
bulunmaktadır.

Radyo denildiğinde aklına ilk olarak müzik gelenlerin %24,7’sinin AB SES 
düzeyinde, %38,4’ünün C1 SES düzeyinde, %23,9’unun C2 SES düzeyinde 
ve %13’ünün DE SES düzeyinde olduğu belirlenmiştir.
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Grafik 28. Radyo Dinlemede Öne Çıkan Nedenler(%) 
Radyo dinlediğini belirtenlere sorulmuştur. 

 

 

 

Radyo dinlemede öne çıkan ilk neden %64,9 oranıyla “müzik dinlemek” 

olarak belirlenmiştir. Benzer şekilde radyo denilince akla ilk gelen şeyin de yine 

müzik olduğu (%64) araştırma kapsamında ortaya çıkan diğer bir bulgudur. Son 

yıllarda sektör tarafından “Format Yayıncılık” adıyla anılan, akademik çevrenin 

“müzik kutusu” yayıncılığı dediği, radyolarda sadece müzik çalınması radyoyu, 

yeni düzende, yalnızca eğlence unsuru ve çaldıkları şarkılarla “gündelik 

yaşamın fonu” şeklinde konumlandırma eğilimindedir. Radyonun haber verme 

ve eğitme-kültürlendirme işlevi daha geri planda kalmıştır. (Tufan, 2009, s.89). 

Radyo dinlemede öne çıkan diğer nedenler sırasıyla  %11,8 oranıyla vakit 

geçirmek, %7,2 oranıyla haberleri dinlemektir. Bu durum da radyonun 

günümüzdeki işlevi ve önemi konusunda ipuçları vermektedir. 
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Radyo dinlemede öne çıkan ilk neden %64,9 oranıyla “müzik dinlemek” 
olarak belirlenmiştir. Benzer şekilde radyo denilince akla ilk gelen şeyin 
de yine müzik olduğu (%64) araştırma kapsamında ortaya çıkan diğer bir 
bulgudur. Son yıllarda sektör tarafından “Format Yayıncılık” adıyla anılan, 
akademik çevrenin “müzik kutusu” yayıncılığı dediği, radyolarda sadece 
müzik çalınması; radyoyu, yeni düzende, yalnızca eğlence unsuru ve 
çaldıkları şarkılarla “gündelik yaşamın fonu” şeklinde konumlandırma 
eğilimindedir. Radyonun haber verme ve eğitme-kültürlendirme işlevi daha 
geri planda kalmıştır (Tufan, 2009, s.89). Radyo dinlemede öne çıkan diğer 
nedenler sırasıyla %11,8 oranıyla vakit geçirmek, %7,2 oranıyla haberleri 
dinlemektir. Bu durum da radyonun günümüzdeki işlevi ve önemi konusunda 
ipuçları vermektedir.
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Tablo 11. Haber Alma Kaynaklarına Duyulan Güven26 (%) 

Medya  
Aracı 

Güvenme 
Oranı 

Güvenmeme 
Oranı TOPLAM 

Radyo Yayınları 81,7 18,3 100 

Televizyon Yayınları 77,5 22,5 100 

Yazılı Basın 69,5 30,5 100 

İnternet Haber Siteleri 60,4 39,6 100 

Sosyal Medya 45,1 54,9 100 

 

Medya kullanıcıları her gün medya içeriklerinde çeşitli haberler almakta 

ve bilgi edinmektedirler. Ancak verilen bu haber ve bilgilere güven düzeyi 

medya çalışmalarında oldukça tartışmalı bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Medya kullanıcıları tarafından medya araçlarından edinilen içeriğe atfedilen 

güven, medya araçlarının güvenirlik düzeyini oluşturmakta ve kullanıcıların 

güven ile ilgili algılarını etkileyen birçok gerekçe olduğu bilinmektedir 

(Yılmaz,2013).  

Araştırma kapsamında da katılımcıların medya araçlarına duyulan 

güven düzeyleri konusu incelenmiştir. Bu kapsamda haber alma kaynaklarına 

güven durumunda geleneksel medya araçlarının ilk sıralarda yer alması dikkat 

çekicidir. Diğer taraftan internet haber siteleri ve sosyal medya gibi yeni 

mecraların güven düzeylerinin geleneksel medyaya göre daha düşük olduğu 

tespit edilmiştir. Bu bağlamda, radyo yayınlarına güvenme oranı %81,7 ile ilk 

sırada yer almıştır. Bunu sırasıyla %77,5 güvenme oranıyla televizyon, %69,5 

oranıyla yazılı basın, %60,4 oranıyla internet haber siteleri ve son olarak %45,1 

oranıyla sosyal medya izlemiştir.  

Nitekim bu durum Avrupa ülkeleri için de benzer bir örüntü 

göstermektedir. Avrupa Yayın Birliği (European Broadcasting Union – EBU) 

 
26 Araştırmaya katılanların farklı medya araçlarına haber almak kaynağı olarak güvenme düzeyine ilişkin 
olarak her katılımcıdan tabloda sayılı medya mecralarına 1 ila 10 arasında bir puanlama yapmaları 
istenmiştir. Her bir medya mecrası için verilen puanların dağılımları incelenerek 1-4 puan verenlerin oranı 
güvenmeme oranı olarak; 5-10 puan verenlerin oranı güvenme oranı olarak hesaplanmıştır. 

Medya kullanıcıları her gün medya içeriklerinde çeşitli haberler almakta 
ve bilgi edinmektedirler. Ancak verilen bu haber ve bilgilere güven 
düzeyi medya çalışmalarında oldukça tartışmalı bir konu olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Medya kullanıcıları tarafından medya araçlarından edinilen 
içeriğe atfedilen güven, medya araçlarının güvenirlik düzeyini oluşturmakta 
ve kullanıcıların güven ile ilgili algılarını etkileyen birçok gerekçe olduğu 
bilinmektedir (Yılmaz, 2013).

Araştırma kapsamında da katılımcıların medya araçlarına duyulan güven 
düzeyleri konusu incelenmiştir. Bu kapsamda haber alma kaynaklarına 
güven durumunda geleneksel medya araçlarının ilk sıralarda yer alması 
dikkat çekicidir. Diğer taraftan internet haber siteleri ve sosyal medya gibi 
yeni mecraların güven düzeylerinin geleneksel medyaya göre daha düşük 
olduğu tespit edilmiştir. Bu bağlamda, radyo yayınlarına güvenme oranı 
%81,7 ile ilk sırada yer almıştır. Bunu sırasıyla %77,5 güvenme oranıyla 
televizyon, %69,5 oranıyla yazılı basın, %60,4 oranıyla internet haber siteleri 
ve son olarak %45,1 oranıyla sosyal medya izlemiştir.

Nitekim bu durum Avrupa ülkeleri için de benzer bir örüntü göstermektedir. 
Avrupa Yayın Birliği (European Broadcasting Union – EBU) tarafından 

26 Araştırmaya katılanların farklı medya araçlarına haber almak kaynağı olarak güvenme düzeyine ilişkin 
olarak her katılımcıdan tabloda sayılı medya mecralarına 1 ila 10 arasında bir puanlama yapmaları istenmiştir. 
Her bir medya mecrası için verilen puanların dağılımları incelenerek 1-4 puan verenlerin oranı güvenmeme 
oranı olarak; 5-10 puan verenlerin oranı güvenme oranı olarak hesaplanmıştır.
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tarafından yayınlanan “Medyaya Güven 2017” Raporuna göre, geleneksel ve 

yeni medya arasındaki uçurum büyümektedir. Bir önceki yıla oranla geleneksel 

medya güven seviyesini yükseltmişken yeni medyanın (İnternet ve sosyal ağlar) 

güven kaybetmiş durumda olduğu görülmüştür. 27 

 

Grafik 29. Haber Alma Kaynaklarına Duyulan Güven28 

Türkiye-EBU Karşılaştırması 

 

  

Haber alma kaynaklarına duyulan güven düzeyleri açısından Türkiye-EBU 

karşılaştırmasına bakıldığında, her ikisinde de radyo yayınlarına olan güven 

düzeyinin ilk sırada yer aldığı görülmüştür. Diğer taraftan Türkiye’de televizyon 

 
27 https://www.medyaokuryazarligi.gov.tr/haber_goster.php?Guid=C103956B-7377-4CCB-913D-
C2DB12654862    
28 EBU araştırmasında katılımcıların farklı medya mecralarına güven düzeyi verisi güvenme/güvenmeme biçiminde iki 
cevaplı bir soru şeklinde toplamıştır. Güven düzeyini belirlemede ise bu iki kategorinin farkı alınmıştır. Bu araştırma 
kapsamında ise katılımcılardan her bir medya mecrası için güven düzeyine yönelik olarak 1-10 arası puanlama 
yapmaları istenmiştir. Söz konusu puanlar Tablo 11’de açıklandığı üzere iki kategoriye ayrılmış olup EBU verisi ile 
karşılaştırmada bu iki kategori arasındaki fark dikkate alınarak karşılaştırmaya uygun yöntem birliği sağlanmıştır. 
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yayınlanan “Medyaya Güven 2017” Raporuna göre, geleneksel ve yeni 
medya arasındaki uçurum büyümektedir. Bir önceki yıla oranla geleneksel 
medya güven seviyesini yükseltmişken yeni medyanın (İnternet ve sosyal 
ağlar) güven kaybetmiş durumda olduğu görülmüştür. 27

27 https://www.medyaokuryazarligi.gov.tr/haber_goster.php?Guid=C103956B-7377-4CCB-913D-
C2DB12654862

28 EBU araştırmasında katılımcıların farklı medya mecralarına güven düzeyi verisi güvenme/güvenmeme 
biçiminde iki cevaplı bir soru şeklinde toplamıştır. Güven düzeyini belirlemede ise bu iki kategorinin farkı 
alınmıştır. Bu araştırma kapsamında ise katılımcılardan her bir medya mecrası için güven düzeyine yönelik olarak 
1-10 arası puanlama yapmaları istenmiştir. Söz konusu puanlar Tablo 11’de açıklandığı üzere iki kategoriye 
ayrılmış olup EBU verisi ile karşılaştırmada bu iki kategorinin farkı alınarak net güven düzeyi hesaplanmıştır.
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Haber alma kaynaklarına duyulan güven düzeyleri açısından Türkiye-
EBU karşılaştırmasına bakıldığında, her ikisinde de radyo yayınlarına olan 
güven düzeyinin ilk sırada yer aldığı görülmüştür. Diğer taraftan Türkiye’de 
televizyon yayınlarına net güven düzeyi %55, Avrupa’da %4’tür. Benzer 
bir eğilimle yazılı basına olan güven düzeyi de Türkiye’deki gibi üçüncü 
sırada yer almıştır. Diğer taraftan hem Türkiye’de hem de Avrupa’da en 
az güven duyulan mecralar internet haber siteleri ve sosyal medyadır. 
Avrupa’da internet haber sitelerine (-%21) ve sosyal medyaya (-%44) bir 
haber alma kaynağı olarak güvenmeyenlerin oranı güvenenlere göre daha 
yüksektir. Diğer taraftan Türkiye’de internet haber sitelerine güvenenlerin 
oranı güvenmeyenlerden (%20,8); sosyal medyaya güvenmeyenlerin oranı 
güvenenlerden (-%9,8) daha yüksektir.
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Tablo 12. Radyo Programlarına Yönelik Olarak Aşağıdaki İfadelerle İlgili 
Kanaatinizi Belirtiniz.(%) 

Radyo dinlediğini belirtenlere sorulmuştur. 
n=3.017 
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1. Radyo vazgeçilmez bir müzik dinleme aracıdır. 27,2 42,1 18,7 10,3 1,6 

2. Radyo dinlemek beni mutlu eder. 28,3 43,2 21,8 5,6 1,1 

3. Radyonun sesi bulunduğum ortama eğlenceli 
bir hava katar. 

26,6 43,5 21,7 7,2 1,1 

4. Radyonun günlük yaşamda önemli bir yeri 
vardır. 

23,6 40,0 24,3 9,8 2,4 

5. Radyo yayınları Türk dilinin gelişimine olumlu 
katkı sağlamalıdır. 

27,7 38,1 24,0 8,9 1,3 

6. Radyo diğer medya araçlarından daha 
samimidir. 

25,7 40,7 23,8 7,9 1,9 

7. Radyolarda kadınlara yönelik programlara 
yeterince yer verilmektedir. 

12,9 22,6 28,0 22,3 14,3 

8. Radyo hayal gücünü geliştirmektedir. 19,4 34,8 29,6 12,8 3,3 

9. Radyo doğal afet ve kriz döneminde en önemli 
iletişim aracıdır. 

30,6 35,7 24,0 8,3 1,3 

10. Kendimi yalnız hissettiğimde radyo bana 
arkadaş olur. 

25,1 37,0 26,8 9,4 1,6 

11. Radyolarda çocuk programlarına yeterince 
yer verilmektedir. 

12,5 21,3 28,5 24,9 12,7 

12. Yerel haberlere radyodan daha rahat 
ulaşılabilir. 

21,3 35,3 30,7 10,0 2,6 
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Radyo geçmişte günlük hayat içerisinde oldukça önemli bir medya aracı 
konumundadır. McClung ve ark. yaptığı araştırmada, yeni medya araçlarının 
olmadığı dönemlerde radyonun işlevlerinin hayal kurma, duygusal boşalım, 
davranış tavsiyeleri, can sıkıntısının giderilmesi, ruh halinin değiştirilmesi, 
haber ve bilginin sağlanması, olaylara dolaylı katılıma izin verilmesi ve sosyal 
etkileşime destek olması gibi geniş bir yelpazede olduğu belirlenmiştir. 
(McClung ve ark. 2007, s.106).

Araştırma kapsamında katılımcıların radyo yayınlarına yönelik 
yaklaşımları incelenmiştir. Buna göre, radyonun kişilerin ruh hallerine olumlu 
katkı yaptığı inancının hâkim olduğu görülmüştür. “Radyo dinlemek beni 
mutlu eder.” (%71,5), “Radyonun sesi bulunduğum ortama eğlenceli bir 
hava katar.” (%70,1), “Radyo diğer medya araçlarından daha samimidir.” 
(%66,4) ve “Kendimi yalnız hissettiğimde radyo bana arkadaş olur.” (%62,1) 
gibi ifadelere katılma oranlarının yüksek olduğu belirlenmiştir. Görüntülü 
iletişim araçlarının yaygın olmadığı dönemlerde ailenin dostu olan radyo, 
daha sonra bireyle yoğun etkileşim kuran bir araç olma niteliğini sürekli 
koruyabilmiş, her zaman “arkadaş” olma özelliğini taşıyabilmiştir (Kayador, 
2001: 133’den aktaran Tufan, 2009, s.90). Nitekim radyonun bu arkadaşlık 
misyonu araştırmada da kendini göstermiştir.

Radyoyu diğer kitle iletişim araçlarından ayıran en önemli özellikler; görsel 
öğeler içermeden tamamen sözel içerik üreten bir araç olması ve haberleri 
anlık ve canlı olarak sunmasıdır (Gazi, A., Starkey, G., & Jedrzejewski, S. 
eds., 2011). Bu bağlamda, araştırma kapsamında katılımcılara “Radyo hayal 
gücünü geliştirmektedir.” ifadesine katılım durumları sorulmuştur. Buna göre 
katılımcıların %54,2’si radyonun hayal gücünü geliştirdiğini düşünmektedir.

Radyonun her an ulaşılabilir bir medya aracı olması onun en önemli ve 
vazgeçilmez özelliğidir. Gazete, TV, internet vb. diğer iletişim araçlarının 
ulaşamadığı birçok yere radyo istasyonları rahatlıkla ulaşabilmektedir. 
Radyonun haber ve bilgi verme işlevine yönelik olarak katılımcılara “Radyo 
doğal afet ve kriz döneminde en önemli iletişim aracıdır.” ve “Yerel haberlere 
radyodan daha rahat ulaşılabilir.” ifadelerine katılma durumları sorulmuştur.
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Radyo, özellikle doğal afet ve kriz dönemlerinde oldukça işlevsel bir araç 
konumundadır. Bu nedenle her dönemde radyonun bu özelliği onun popüler 
bir kitle iletişim aracı olmasını sağlamaktadır. Nitekim araştırma kapsamında 
“Radyo doğal afet ve kriz döneminde en önemli iletişim aracıdır.” ifadesine 
katılım oranının %66,3 olduğu belirlenmiştir. Diğer taraftan “Yerel haberlere 
radyodan daha rahat ulaşılabilir.” ifadesine katılım oranının %56,6 olduğu 
tespit edilmiştir.

Radyonun zaman içinde değişmeyen diğer bir işlevi ise müzik dinleme 
aracı olmasıdır. Araştırma kapsamında katılımcıların “Radyo vazgeçilmez 
bir müzik dinleme aracıdır.” ifadesine katılım oranları belirlenmiştir. Buna 
göre, katılımcıların %69,3’ü radyonun vazgeçilmez bir müzik dinleme aracı 
olduğunu düşünmektedir.

“Radyonun günlük yaşamda önemli bir yeri vardır.” ifadesine katılım 
oranının %63,6; “Radyo yayınları Türk dilinin gelişimine olumlu katkı 
sağlamalıdır.” ifadesine katılım oranının %65,8 olduğu belirlenmiştir.

Araştırmaya katılanlara radyo yayınlarında program türü çeşitliliğine 
ilişkin bazı ifadeler yöneltilmiştir. Buna göre “Radyolarda kadınlara yönelik 
programlara yeterince yer verilmektedir.” ifadesine katılım oranının %35,5 
ve “Radyolarda çocuk programlarına yeterince yer verilmektedir.” ifadesine 
katılım oranının %33,8 olduğu belirlenmiştir. Günümüzde radyo yayınlarının 
en önemli problemi içerik sorunudur. Son dönemlerde “format yayıncılık” 
olarak bilinen ve yalnızca müzik yayını yapmaya yönelik bir eğilim mevcuttur. 
Bu durum radyo içeriklerini çeşitlilikten yoksun bırakmaktadır. Araştırma 
kapsamında iki hedef kitleye yönelik (kadın ve çocuk) yayın içeriklerinin 
yeterli olup olmadığına ilişkin soruya verilen cevaplar içeriklerin yeterince 
zengin olmadığını ortaya koymaktadır.
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Tablo 13. Radyo Vazgeçilmez Bir Müzik Dinleme Aracıdır. (%) 

Cinsiyete, Yaş Gruplarına ve SES düzeyine Göre Dağılım 
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Cinsiyete Göre Dağılım29 

Kadın 26,2 46,3 19,4 7,1 1,0 

Erkek 28,2 38,2 18,1 13,4 2,2 

Yaş Gruplarına Göre Dağılım30 

15-24 yaş arası 23,6 39,4 22,3 12,6 2,2 

25-34 yaş arası 26,7 43,2 17,3 10,9 1,8 

35-44 yaş arası 28,9 42,7 18,9 8,4 1,1 

45-54 yaş arası 30,3 43,9 17,8 7,5 0,7 

55 yaş ve üzeri 28,2 42,2 16,4 11,0 2,2 

SES düzeyine Göre Dağılım31 

AB 25,0 44,6 18,2 10,7 1,5 

C1 31,8 40,5 18,1 7,8 1,8 

C2 23,7 44,0 18,6 12,1 1,6 

DE 24,8 37,9 23,6 11,8 1,9 

ORTALAMA 27,2 42,1 18,7 10,3 1,6 
 

Uygulanan ki-kare analizi sonucunda; %95 güvenirlikle cinsiyet, yaş 

grupları ve SES düzeyi arasında anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir. “Radyo 

vazgeçilmez bir müzik dinleme aracıdır.” ifadesine katılım oranlarının cinsiyete 

göre dağılımına bakıldığında kadınların (%72,5) erkeklere (%66,4) göre bu 

ifadeye daha yüksek oranda katıldığı belirlenmiştir.  

Aynı ifadeye katılımın yaş gruplarına göre dağılımına bakıldığında, 45-54 

yaş grubunun %74,2 katılım oranlıya ilk sırada yer aldığı görülmüştür. Diğer 

taraftan SES düzeyine göre dağılıma bakıldığında, C1 SES grubu %72,3 katılım 

oranıyla ilk sırada yer almıştır.  

 
29 Cramer’s V=.127; p=.000 
30 Cramer’s V=.051; p=.014 
31 Cramer’s V=.061; p=.001 

Uygulanan ki-kare analizi sonucunda; %95 güvenirlikle cinsiyet, yaş 
grupları ve SES düzeyi arasında anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir. 
“Radyo vazgeçilmez bir müzik dinleme aracıdır.” ifadesine katılım oranlarının 
cinsiyete göre dağılımına bakıldığında kadınların (%72,5) erkeklere (%66,4) 
göre bu ifadeye daha yüksek oranda katıldığı belirlenmiştir.

Aynı ifadeye katılımın yaş gruplarına göre dağılımına bakıldığında, 45-54 
yaş grubunun %74,2 katılım oranlıya ilk sırada yer aldığı görülmüştür. Diğer 
taraftan SES düzeyine göre dağılıma bakıldığında, C1 SES düzeyi %72,3 
katılım oranıyla ilk sırada yer almıştır.

29 Cramer’s V=.127; p=.000
30 Cramer’s V=.051; p=.014
31 Cramer’s V=.061; p=.001
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Tablo 14. Radyo Dinlemek Beni Mutlu Eder. (%) 

Cinsiyete, Yaş Gruplarına ve SES düzeyine Göre Dağılım 
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Cinsiyete Göre Dağılım 

Kadın 29,0 43,9 21,3 4,9 0,7 

Erkek 27,5 42,5 22,3 6,4 1,4 

Yaş Gruplarına Göre Dağılım32 

15-24 yaş arası 24,2 42,5 25,7 5,9 1,7 

25-34 yaş arası 24,8 45,2 23,1 5,7 1,3 

35-44 yaş arası 27,3 46,3 20,9 4,4 1,1 

45-54 yaş arası 31,4 41,5 20,2 6,4 0,4 

55 yaş ve üzeri 37,1 39,3 17,2 6,1 0,4 

SES düzeyine Göre Dağılım 

AB 26,2 45,3 21,5 5,3 1,6 

C1 29,9 42,9 21,8 4,6 0,8 

C2 27,7 43,3 21,6 6,2 1,2 

DE 26,5 38,9 26,2 7,5 0,9 

ORTALAMA 28,3 43,2 21,8 5,6 1,1 
  

Uygulanan ki-kare analizi sonucunda; %95 güvenirlikle yaş grupları 

arasında anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir. Buna göre, 15-24 yaş grubunun 

%24,2’si; 25-34 yaş grubunun %24,8’i; 35-44 yaş grubunun %27,3’ü; 45-54 yaş 

grubunun %31,4’ü ve 55 ve üzeri yaş grubunun %37,1’i “Radyo dinlemek beni 

mutlu eder.” ifadesine kesinlikle katıldığını ifade etmiştir.  

  

 
32 Cramer’s V=.063; p=.000 

Uygulanan ki-kare analizi sonucunda; %95 güvenirlikle yaş grupları 
arasında anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir. Buna göre, 15-24 yaş 
grubunun %24,2’si; 25-34 yaş grubunun %24,8’i; 35-44 yaş grubunun 
%27,3’ü; 45-54 yaş grubunun %31,4’ü ve 55 ve üzeri yaş grubunun %37,1’i 
“Radyo dinlemek beni mutlu eder.” ifadesine kesinlikle katıldığını ifade 
etmiştir.

32 Cramer’s V=.063; p=.000
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Tablo 15. Radyonun Sesi Bulunduğum Ortama Eğlenceli Bir Hava Katar. (%) 

Cinsiyete, Yaş Gruplarına ve SES düzeyine Göre Dağılım 
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Cinsiyete Göre Dağılım33 

Kadın 26,3 45,8 21,3 5,8 0,7 

Erkek 26,8 41,2 22,1 8,5 1,4 

Yaş Gruplarına Göre Dağılım 

15-24 yaş arası 21,5 45,3 24,2 7,7 1,3 

25-34 yaş arası 23,9 46,2 22,1 6,9 1,0 

35-44 yaş arası 28,8 42,7 20,6 6,7 1,2 

45-54 yaş arası 31,2 41,1 20,4 6,4 0,9 

55 yaş ve üzeri 30,2 40,2 20,3 8,3 1,0 

SES düzeyine Göre Dağılım 

AB 23,6 46,0 22,2 7,0 1,2 

C1 29,9 41,2 21,7 6,0 1,1 

C2 25,5 44,3 21,5 7,8 0,9 

DE 23,4 41,1 24,6 9,3 1,6 

ORTALAMA 26,6 43,5 21,7 7,2 1,1 
 

Uygulanan ki-kare analizi sonucunda; %95 güvenirlikle cinsiyetler anlamlı 

farklılık olduğu tespit edilmiştir. “Radyonun sesi bulunduğum ortama eğlenceli 

bir hava katar.” ifadesine katılım oranının kadınlarda (%72,1) erkeklere (%68) 

göre daha fazla olduğu belirlenmiştir.  

  

 
33 Cramer’s V=.070; p=.005 

Uygulanan ki-kare analizi sonucunda; %95 güvenirlikle cinsiyetler 
anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir. “Radyonun sesi bulunduğum ortama 
eğlenceli bir hava katar.” ifadesine katılım oranının kadınlarda (%72,1) 
erkeklere (%68) göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir.

33 Cramer’s V=.070; p=.005
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Tablo 16. Radyonun Günlük Yaşamda Önemli Bir Yeri Vardır. (%) 

Cinsiyete, Yaş Gruplarına ve SES düzeyine Göre Dağılım 

 

KE
Sİ

N
LİK

LE
 

KA
TIL

IY
O

RU
M

 

KA
TIL

IY
O

RU
M

 

N
E 

KA
TIL

IY
O

RU
M

 
N

E 
KA

TIL
M

IY
O

RU
M

 

KA
TIL

M
IY

O
RU

M
 

Hİ
Ç

  
KA

TIL
M

IY
O

RU
M

 

Cinsiyete Göre Dağılım 

Kadın 23,0 41,5 24,5 9,2 1,8 

Erkek 24,1 38,5 24,1 10,4 2,9 

Yaş Gruplarına Göre Dağılım34 

15-24 yaş arası 20,6 39,8 26,5 10,9 2,1 

25-34 yaş arası 21,4 37,4 27,8 10,5 2,9 

35-44 yaş arası 26,3 40,0 21,7 9,2 2,8 

45-54 yaş arası 25,9 43,0 22,4 6,4 2,4 

55 yaş ve üzeri 25,2 41,1 21,1 11,4 1,2 

SES düzeyine Göre Dağılım35 

AB 21,0 44,3 22,5 8,9 3,3 

C1 27,6 36,9 25,7 7,9 2,0 

C2 20,2 41,1 25,5 11,2 2,1 

DE 23,4 35,2 24,6 14,0 2,8 

ORTALAMA 23,6 40,0 24,3 9,8 2,4 
 

Uygulanan ki-kare analizi sonucunda; %95 güvenirlikle yaş grupları ve SES 

düzeyi arasında anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir. “Radyonun günlük 

yaşamda önemli bir yeri vardır.” ifadesine katılım oranlarına bakıldığında, 15-24 

yaş grubunun %20,6’sı; 25-34 yaş grubunun %21,4’ü; 35-44 yaş grubunun 

%26,3’ü; 45-54 yaş grubunun %25,9’u ve 55 ve üzeri yaş grubunun %25,2’si bu 

ifadeye kesinlikle katıldıklarını belirtmiştir.  

  

 
34 Cramer’s V=.052; p=.009 
35 Cramer’s V=.067; p=.000 

Uygulanan ki-kare analizi sonucunda; %95 güvenirlikle yaş grupları ve 
SES düzeyi arasında anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir. “Radyonun 
günlük yaşamda önemli bir yeri vardır.” ifadesine katılım oranlarına 
bakıldığında, 15-24 yaş grubunun %20,6’sı; 25-34 yaş grubunun %21,4’ü; 
35-44 yaş grubunun %26,3’ü; 45-54 yaş grubunun %25,9’u ve 55 ve üzeri 
yaş grubunun %25,2’si bu ifadeye kesinlikle katıldıklarını belirtmiştir.

34 Cramer’s V=.052; p=.009
35 Cramer’s V=.067; p=.000
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Tablo 17. Radyo Yayınları Türk Dilinin Gelişimine Olumlu Katkı Sağlamalıdır. (%) 

Cinsiyete, Yaş Gruplarına ve SES düzeyine Göre Dağılım 
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Cinsiyete Göre Dağılım36 

Kadın 27,2 39,5 24,5 8,3 0,6 

Erkek 28,2 36,7 23,5 9,5 2,0 

Yaş Gruplarına Göre Dağılım37 

15-24 yaş arası 24,7 35,3 29,1 9,2 1,7 

25-34 yaş arası 25,2 40,1 23,1 10,1 1,5 

35-44 yaş arası 28,5 36,5 25,0 8,9 1,1 

45-54 yaş arası 30,8 39,1 21,1 8,4 0,7 

55 yaş ve üzeri 31,8 40,0 19,3 7,7 1,2 

SES düzeyine Göre Dağılım 

AB 28,8 39,4 21,0 9,3 1,4 

C1 29,1 36,5 25,3 7,8 1,3 

C2 23,9 41,4 24,3 8,8 1,5 

DE 24,6 36,8 26,2 11,2 1,2 

ORTALAMA 27,7 38,1 24,0 8,9 1,3 
 

Uygulanan ki-kare analizi sonucunda; %95 güvenirlikle cinsiyet ve yaş 

grupları arasında anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir. “Radyo yayınları Türk 

dilinin gelişimine olumlu katkı sağlamalıdır.” ifadesine katılım oranının cinsiyetlere 

göre dağılımına bakıldığında kadınlarda (%66,7) erkeklere (%64,9) göre ifadeye 

katılım oranının daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. İfadeye katılımın yaş 

gruplarına göre dağılımına bakıldığında, 15-24 yaş grubunun %24,7’si; 25-34 yaş 

grubunun %25,2’si; 35-44 yaş grubunun %28,5’i; 45-54 yaş grubunun %30,8’i ve 

55 ve üzeri yaş grubunun %31,8’i bu ifadeye kesinlikle katıldıklarını belirtmiştir.  

 
36 Cramer’s V=.070; p=.005 
37 Cramer’s V=.051; p=.012 

Uygulanan ki-kare analizi sonucunda; %95 güvenirlikle cinsiyet ve yaş 
grupları arasında anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir. “Radyo yayınları Türk 
dilinin gelişimine olumlu katkı sağlamalıdır.” ifadesine katılım oranının cinsiyetlere 
göre dağılımına bakıldığında kadınlarda (%66,7) erkeklere (%64,9) göre ifadeye 
katılım oranının daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. İfadeye katılımın yaş 
gruplarına göre dağılımına bakıldığında, 15-24 yaş grubunun %24,7’si; 25-34 yaş 
grubunun %25,2’si; 35-44 yaş grubunun %28,5’i; 45-54 yaş grubunun %30,8’i ve 
55 ve üzeri yaş grubunun %31,8’i bu ifadeye kesinlikle katıldıklarını belirtmiştir.

36 Cramer’s V=.070; p=.005
37 Cramer’s V=.051; p=.012
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Tablo 18. Radyo Diğer Medya Araçlarından Daha Samimidir. (%) 

Cinsiyete, Yaş Gruplarına ve SES düzeyine Göre Dağılım 
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Cinsiyete Göre Dağılım38 

Kadın 24,0 43,0 25,3 6,4 1,4 

Erkek 27,4 38,5 22,3 9,4 2,3 

Yaş Gruplarına Göre Dağılım39 

15-24 yaş arası 21,1 39,8 27,0 10,2 1,9 

25-34 yaş arası 24,2 40,3 25,9 7,6 2,1 

35-44 yaş arası 25,0 44,6 22,0 6,7 1,7 

45-54 yaş arası 29,8 41,7 20,4 6,4 1,8 

55 yaş ve üzeri 31,5 36,8 21,5 8,3 2,0 

SES düzeyine Göre Dağılım40 

AB 23,9 41,8 25,1 7,5 1,6 

C1 27,4 40,1 23,6 7,6 1,2 

C2 25,1 44,0 21,5 7,5 1,9 

DE 21,3 37,2 26,3 10,6 4,7 

ORTALAMA 25,7 40,7 23,8 7,9 1,9 
 

Uygulanan ki-kare analizi sonucunda; %95 güvenirlikle cinsiyet, yaş 

grupları ve SES düzeyi arasında anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir. “Radyo 

diğer medya araçlarından daha samimidir.” ifadesine katılım oranının 

cinsiyetlere göre dağılımına bakıldığında, kadınlarda ifadeye kesinlikle 

katılanların oranı %24 iken, erkeklerde %27,4 olduğu belirlenmiştir.  

 

 

 

 
38 Cramer’s V=.085; p=.000 
39 Cramer’s V=.055; p=.002 
40 Cramer’s V=.059; p=.003 

Uygulanan ki-kare analizi sonucunda; %95 güvenirlikle cinsiyet, yaş grupları 
ve SES düzeyi arasında anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir. “Radyo diğer 
medya araçlarından daha samimidir.” ifadesine katılım oranının cinsiyetlere 
göre dağılımına bakıldığında, kadınlarda ifadeye kesinlikle katılanların oranı 
%24 iken, erkeklerde %27,4 olduğu belirlenmiştir.

38 Cramer’s V=.085; p=.000
39 Cramer’s V=.055; p=.002

40 Cramer’s V=.059; p=.003
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Tablo 19. Radyolarda Kadınlara Yönelik Programlara Yeterince Yer 
Verilmektedir. (%) 

Cinsiyete, Yaş Gruplarına ve SES düzeyine Göre Dağılım 
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Cinsiyete Göre Dağılım41 

Kadın 12,3 21,5 25,7 23,0 17,4 

Erkek 13,4 23,7 30,1 21,6 11,2 

Yaş Gruplarına Göre Dağılım 

15-24 yaş arası 11,3 18,7 29,6 25,0 15,5 

25-34 yaş arası 12,0 25,5 27,1 22,7 12,7 

35-44 yaş arası 13,9 23,1 26,1 22,3 14,7 

45-54 yaş arası 13,2 24,1 26,3 20,2 16,2 

55 yaş ve üzeri 14,8 22,2 30,9 19,5 12,6 

SES düzeyine Göre Dağılım42 

AB 10,2 21,1 27,0 24,1 17,6 

C1 14,7 22,9 27,5 21,5 13,4 

C2 13,9 22,7 28,8 21,7 13,0 

DE 10,3 25,2 31,2 18,4 15,0 

ORTALAMA 12,9 22,6 28,0 22,3 14,3 
 

Uygulanan ki-kare analizi sonucunda; %95 güvenirlikle cinsiyet ve SES 

düzeyi arasında anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir. “Radyolarda kadınlara 

yönelik programlara yeterince yer verilmektedir.” ifadesine katılım oranının 

cinsiyetlere göre dağılımına bakıldığında, ifadeye kesinlikle katılanların oranı 

erkeklerde %13,4 iken kadınlarda %12,3’tür.   

 

  

 
41 Cramer’s V=.097; p=.000 
42 Cramer’s V=.052; p=.027 

Uygulanan ki-kare analizi sonucunda; %95 güvenirlikle cinsiyet ve 
SES düzeyi arasında anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir. “Radyolarda 
kadınlara yönelik programlara yeterince yer verilmektedir.” ifadesine 
katılım oranının cinsiyetlere göre dağılımına bakıldığında, ifadeye kesinlikle 
katılanların oranı erkeklerde %13,4 iken kadınlarda %12,3’tür.

41 Cramer’s V=.097; p=.000
42 Cramer’s V=.052; p=.027
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Tablo 20. Radyo Hayal Gücünü Geliştirmektedir. (%) 

Cinsiyete, Yaş Gruplarına ve SES düzeyine Göre Dağılım 
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Cinsiyete Göre Dağılım43 

Kadın 18,8 35,2 31,1 12,3 2,5 

Erkek 20,0 34,3 28,2 13,4 4,2 

Yaş Gruplarına Göre Dağılım44 

15-24 yaş arası 16,8 31,4 34,1 14,1 3,6 

25-34 yaş arası 18,7 34,8 31,0 12,7 2,7 

35-44 yaş arası 18,4 37,4 28,5 11,2 4,4 

45-54 yaş arası 20,0 35,4 28,4 13,4 2,9 

55 yaş ve üzeri 24,9 35,6 23,7 12,8 3,0 

SES düzeyine Göre Dağılım 

AB 18,5 33,6 32,8 12,1 3,0 

C1 21,5 33,8 29,1 11,9 3,7 

C2 18,1 35,6 28,6 14,7 2,9 

DE 16,9 37,5 27,2 14,1 4,4 

ORTALAMA 19,4 34,8 29,6 12,8 3,3 
 

Uygulanan ki-kare analizi sonucunda; %95 güvenirlikle cinsiyet ve yaş 

grupları arasında anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir. “Radyo hayal gücünü 

geliştirmektedir.” ifadesine katılım oranının cinsiyetlere göre dağılımına 

bakıldığında, kadınların ifadeye katılma oranları %54, erkeklerin ifadeye katılım 

oranı ise %54,3’tür.  

İfadeye katılımın yaş gruplarına göre dağılımına bakıldığında, 15-24 yaş 

grubunda ifadeye kesinlikle katılanların oranı %16,8; 25-34 yaş grubunda %18,7; 

35-44 yaş grubunda %18,4; 45-54 yaş grubunda %20 ve 55 ve üzeri yaş grubunda 

%24,9 oranında olduğu görülmüştür.  

 
43 Cramer’s V=.057; p=.045 
44 Cramer’s V=.052; p=.009 

Uygulanan ki-kare analizi sonucunda; %95 güvenirlikle cinsiyet ve 
yaş grupları arasında anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir. “Radyo 
hayal gücünü geliştirmektedir.” ifadesine katılım oranının cinsiyetlere göre 
dağılımına bakıldığında, kadınların ifadeye katılma oranları %54, erkeklerin 
ifadeye katılım oranı ise %54,3’tür.

İfadeye katılımın yaş gruplarına göre dağılımına bakıldığında, 15-24 yaş 
grubunda ifadeye kesinlikle katılanların oranı %16,8; 25-34 yaş grubunda 
%18,7; 35-44 yaş grubunda %18,4; 45-54 yaş grubunda %20 ve 55 ve 
üzeri yaş grubunda %24,9 oranında olduğu görülmüştür.

43 Cramer’s V=.057; p=.045
44 Cramer’s V=.052; p=.009
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Tablo 21. Radyo, Doğal Afet ve Kriz Döneminde En Önemli İletişim Aracıdır. (%) 

Cinsiyete, Yaş Gruplarına ve SES düzeyine Göre Dağılım 
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Cinsiyete Göre Dağılım 

Kadın 29,8 35,1 26,1 7,9 1,2 

Erkek 31,4 36,2 22,1 8,8 1,4 

Yaş Gruplarına Göre Dağılım45 

15-24 yaş arası 28,3 34,1 26,6 9,3 1,7 

25-34 yaş arası 27,4 35,8 26,3 9,2 1,4 

35-44 yaş arası 30,9 35,1 25,0 7,5 1,6 

45-54 yaş arası 31,2 38,9 22,9 6,2 0,9 

55 yaş ve üzeri 37,5 35,7 17,4 8,9 0,6 

SES düzeyine Göre Dağılım 

AB 28,8 37,9 24,2 7,7 1,4 

C1 32,6 34,2 24,4 7,5 1,3 

C2 30,7 35,4 23,5 9,1 1,2 

DE 27,4 34,0 27,4 10,0 1,2 

ORTALAMA 30,6 35,7 24,0 8,3 1,3 
 

Uygulanan ki-kare analizi sonucunda; %95 güvenirlikle yaş grupları 

arasında anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir. “Radyo, doğal afet ve kriz 

döneminde en önemli iletişim aracıdır.” ifadesine katılım oranlarına 

bakıldığında, 15-24 yaş grubunun %62,4’ü radyoyu afet ve kriz dönemlerinde en 

önemli iletişim aracı olarak görürken, 55 ve üstü yaş grubunun %73,2’si afet ve 

kriz dönemlerinde radyoyu en önemli iletişim aracı olarak görmektedir.  

  

 
45 Cramer’s V=.054; p=.003 

Uygulanan ki-kare analizi sonucunda; %95 güvenirlikle yaş grupları 
arasında anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir. “Radyo, doğal afet ve 
kriz döneminde en önemli iletişim aracıdır.” ifadesine katılım oranlarına 
bakıldığında, 15-24 yaş grubunun %62,4’ü radyoyu afet ve kriz dönemlerinde 
en önemli iletişim aracı olarak görürken, 55 ve üstü yaş grubunun %73,2’si 
afet ve kriz dönemlerinde radyoyu en önemli iletişim aracı olarak görmektedir.

45 Cramer’s V=.054; p=.003
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Tablo 22. Kendimi Yalnız Hissettiğimde Radyo Bana Arkadaş Olur. (%) 
Cinsiyete, Yaş Gruplarına ve SES düzeyine Göre Dağılım 
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Cinsiyete Göre Dağılım46 

Kadın 24,8 36,9 29,0 8,1 1,2 

Erkek 25,5 37,2 24,7 10,6 1,9 

Yaş Gruplarına Göre Dağılım47 

15-24 yaş arası 19,5 34,1 31,2 12,0 3,2 

25-34 yaş arası 22,5 39,7 25,5 11,2 1,1 

35-44 yaş arası 26,4 37,8 27,7 6,7 1,4 

45-54 yaş arası 27,6 37,3 27,2 6,6 1,3 

55 yaş ve üzeri 32,7 36,3 21,3 9,1 0,6 

SES düzeyine Göre Dağılım 

AB 20,4 38,3 28,0 11,0 2,3 

C1 27,1 36,7 26,8 8,1 1,3 

C2 24,7 37,8 25,6 9,9 1,9 

DE 26,1 33,2 31,4 8,1 1,2 

ORTALAMA 25,1 37,0 26,8 9,4 1,6 
 

Uygulanan ki-kare analizi sonucunda; %95 güvenirlikle cinsiyet ve yaş 

grupları arasında anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir. “Kendimi yalnız 

hissettiğimde radyo bana arkadaş olur.” ifadesine katılım durumunun 

cinsiyetlere göre dağılımına bakıldığında, kadınların %61,7’si, erkeklerin ise 

%62,7’si ifadeye katılmaktadır. İfadeye katılım durumunun yaş gruplarına göre 

dağılımına bakıldığında, yaş arttıkça ifadeye katılım oranının da arttığı 

belirlenmiştir. 15-24 yaş grubunun %53,6’sı; 55 ve üstü yaş grubunun %69’u 

radyoyu yalnızlık durumlarında arkadaş olarak görmektedir.  

  

 
46 Cramer’s V=.065; p=.012 
47 Cramer’s V=.076; p=.000 

Uygulanan ki-kare analizi sonucunda; %95 güvenirlikle cinsiyet ve yaş 
grupları arasında anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir. “Kendimi yalnız 
hissettiğimde radyo bana arkadaş olur.” ifadesine katılım durumunun 
cinsiyetlere göre dağılımına bakıldığında, kadınların %61,7’si, erkeklerin ise 
%62,7’si ifadeye katılmaktadır. İfadeye katılım durumunun yaş gruplarına 
göre dağılımına bakıldığında, yaş arttıkça ifadeye katılım oranının da arttığı 
belirlenmiştir. 15-24 yaş grubunun %53,6’sı; 55 ve üstü yaş grubunun %69’u 
radyoyu yalnızlık durumlarında arkadaş olarak görmektedir.

46 Cramer’s V=.065; p=.012
47 Cramer’s V=.076; p=.000
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Tablo 23. Radyolarda Çocuk Programlarına Yeterince Yer Verilmektedir. (%) 

Cinsiyete, Yaş Gruplarına ve SES düzeyine Göre Dağılım 
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Cinsiyete Göre Dağılım48 

Kadın 11,4 20,7 27,0 26,6 14,3 

Erkek 13,6 22,0 29,9 23,2 11,2 

Yaş Gruplarına Göre Dağılım 

15-24 yaş arası 10,5 18,2 30,4 26,2 14,8 

25-34 yaş arası 14,0 20,4 26,8 25,7 13,1 

35-44 yaş arası 12,5 22,0 29,2 23,1 13,1 

45-54 yaş arası 13,4 24,0 25,7 25,3 11,6 

55 yaş ve üzeri 12,6 23,8 30,1 23,8 9,6 

SES düzeyine Göre Dağılım49 

AB 11,1 18,1 26,1 28,9 15,8 

C1 13,4 22,2 28,2 23,6 12,6 

C2 12,5 22,3 29,8 25,4 10,0 

DE 10,6 23,4 33,0 20,2 12,8 

ORTALAMA 12,5 21,3 28,5 24,9 12,7 
 

Uygulanan ki-kare analizi sonucunda; %95 güvenirlikle cinsiyet ve SES 

düzeyi arasında anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir. “Radyolarda çocuk 

programlarına yeterince yer verilmektedir.” ifadesine katılım durumunun 

cinsiyetlere göre dağılımına bakıldığında, kadınların ifadeye katılım oranının 

%32,1; erkeklerin ise %35,6 olduğu belirlenmiştir.  
   

 
48 Cramer’s V=.070; p=.005 
49 Cramer’s V=.058; p=.003 

Uygulanan ki-kare analizi sonucunda; %95 güvenirlikle cinsiyet ve SES 
düzeyi arasında anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir. “Radyolarda çocuk 
programlarına yeterince yer verilmektedir.” ifadesine katılım durumunun 
cinsiyetlere göre dağılımına bakıldığında, kadınların ifadeye katılım oranının 
%32,1; erkeklerin ise %35,6 olduğu belirlenmiştir.

48 Cramer’s V=.070; p=.005
49 Cramer’s V=.058; p=.003
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Tablo 24. Yerel Haberlere Radyodan Daha Rahat Ulaşılabilir. (%) 
Cinsiyete, Yaş Gruplarına ve SES düzeyine Göre Dağılım 
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Cinsiyete Göre Dağılım50 

Kadın 19,5 35,8 33,3 9,0 2,4 

Erkek 23,1 34,8 28,1 11,0 2,9 

Yaş Gruplarına Göre Dağılım51 

15-24 yaş arası 17,6 33,9 33,7 12,1 2,7 

25-34 yaş arası 19,2 36,2 33,4 9,1 2,1 

35-44 yaş arası 22,3 34,8 30,3 9,7 3,0 

45-54 yaş arası 24,8 36,6 27,0 8,6 3,1 

55 yaş ve üzeri 24,9 35,7 26,4 10,5 2,6 

SES düzeyine Göre Dağılım52 

AB 17,1 36,1 32,5 11,1 3,2 

C1 23,6 33,7 31,3 8,6 2,9 

C2 21,1 38,4 27,1 10,8 2,7 

DE 22,7 30,2 35,2 10,3 1,6 

ORTALAMA 21,3 35,3 30,7 10,0 2,6 
 

Uygulanan ki-kare analizi sonucunda; %95 güvenirlikle cinsiyet, yaş 

grupları ve SES düzeyi arasında anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir. “Yerel 

haberlere radyodan daha rahat ulaşılabilir.” ifadesine katılım durumunun 

cinsiyetlere göre dağılımına bakıldığında, ifadeye katılım oranının erkeklerde 

(%57,9) kadınlara (%55,3) göre daha yüksek olduğu görülmüştür. İfadeye katılım 

durumunun yaş gruplarına göre dağılımına bakıldığında, yaş arttıkça ifadeye 

katılım oranının da arttığı belirlenmiştir. Buna göre, 15-24 yaş grubunun %51,5’i 

ifadeye katılırken 55 ve üstü yaş grubunun %60,6’sı ifadeye katılmaktadır.  

 
50 Cramer’s V=.071; p=.004 
51 Cramer’s V=.048; p=.035 
52 Cramer’s V=.055; p=.012 

Uygulanan ki-kare analizi sonucunda; %95 güvenirlikle cinsiyet, yaş grupları 
ve SES düzeyi arasında anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir. “Yerel haberlere 
radyodan daha rahat ulaşılabilir.” ifadesine katılım durumunun cinsiyetlere göre 
dağılımına bakıldığında, ifadeye katılım oranının erkeklerde (%57,9) kadınlara 
(%55,3) göre daha yüksek olduğu görülmüştür. İfadeye katılım durumunun yaş 
gruplarına göre dağılımına bakıldığında, yaş arttıkça ifadeye katılım oranının da 
arttığı belirlenmiştir. Buna göre, 15-24 yaş grubunun %51,5’i ifadeye katılırken 
55 ve üstü yaş grubunun %60,6’sı ifadeye katılmaktadır.

50 Cramer’s V=.071; p=.004
51 Cramer’s V=.048; p=.035
52 Cramer’s V=.055; p=.012
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Radyo ile ilgili yaklaşıma yönelik genel bir değerlendirme yapıldığında, 

yaş gruplarına göre farklılaşmaların belirginleştiği tespit edilmiştir. Radyoya 

olumlu anlamlar atfedenlerin genellikle ileri yaş grupları olduğu belirlenmiştir.  

 

Tablo 25. Radyo Yayınlarında Varsa Sizi Rahatsız Eden/Eleştirdiğiniz Konular 
Nelerdir? (%) 

Radyo dinlediğini belirtenlere sorulmuştur. 
Açık uçlu soruya verilen cevaplardan derlenmiştir. 

n=1.412 

Rahatsız Eden/Eleştirilen Konular % 

Çok Fazla Reklam Verilmesi 51,0 

Argo/Küfür/Müstehcenlik Unsurları İçermesi 14,8 

Gereksiz Uzun Konuşmaların Yer Alması 14,3 

Çoğu İstasyonun Çekmemesi 4,5 

Siyasi ve Taraflı Yayınların Olması 4,1 

Pazarlama Adı Altında Sahte Ürün Reklamlarının Yapılması 1,6 

Programların İçeriği 1,3 

Diğer 8,4 

TOPLAM 100 

 
 Radyo yayınlarında katılımcıların en çok rahatsız olduğu konu %51 

oranıyla reklam yayınlarının fazlalığıdır. Bunu sırasıyla %14,8 oranıyla “Argo/ 

Küfür/Müstehcenlik Gibi Unsurlar İçermesi” ve %14,3 oranıyla “Gereksiz Uzun 

Konuşmaların Yer Alması” izlemektedir.  

 

Radyo ile ilgili yaklaşıma yönelik genel bir değerlendirme yapıldığında, 
yaş gruplarına göre farklılaşmaların belirginleştiği tespit edilmiştir. Radyoya 
olumlu anlamlar atfedenlerin genellikle ileri yaş grupları olduğu belirlenmiştir.

Radyo yayınlarında katılımcıların en çok rahatsız olduğu konu %51 oranıyla 
reklam yayınlarının fazlalığıdır. Bunu sırasıyla %14,8 oranıyla “Argo/ Küfür/
Müstehcenlik Gibi Unsurlar İçermesi” ve %14,3 oranıyla “Gereksiz Uzun 
Konuşmaların Yer Alması” izlemektedir.
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Grafik 30. Radyoda Reklamlar Yayınlanmaya Başladığında Genellikle Nasıl 
Davranırsınız? (%) 

Radyo dinlediğini belirtenlere sorulmuştur. 
n=3.017 
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Araştırma kapsamında dinleyicilerin radyo yayını esnasında reklam 
dinleme durumu incelenmiştir. Buna göre reklam yayınları başladığında 
istasyon değiştirenlerin oranı %48,3 iken, bir kısmını dinleyip başka istasyona 
geçerim diyenlerin oranının %30,4 olduğu belirlenmiştir. Reklam yayınlarının 
tamamını dinleyenlerin oranı %13,5 iken, reklam yayınları başladığında 
radyoyu kapatanların oranının %7,8 olduğu görülmüştür.
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Tablo 26. Radyoda Reklamlar Yayınlanmaya Başladığında Genellikle Nasıl 
Davranırsınız? (%) 

Cinsiyete, Yaş Gruplarına, SES düzeyine ve Coğrafi Bölgelere Göre Dağılım 
 

 
Hemen 
İstasyon 

Değiştiririm 

Bir Kısmını Dinler 
Başka Radyo 
İstasyonuna 

Geçerim 

Tamamını 
Dinlerim 

Radyoyu 
Kapatırım 

Cinsiyete Göre Dağılım 

Kadın 50,3 47,6 48,7 46,6 

Erkek 49,7 52,4 51,3 53,4 

TOPLAM 100 100 100 100 

Yaş Gruplarına Göre Dağılım53 

15-24 yaş arası 23,8 24,0 17,2 25,5 

25-34 yaş arası 23,4 25,4 22,3 21,7 

35-44 yaş arası 22,0 19,3 24,8 17,9 

45-54 yaş arası 15,5 13,3 16,9 16,6 

55 yaş ve üzeri 15,2 18,1 18,9 18,3 

TOPLAM 100 100 100 100 

SES düzeyine Göre Dağılım54 

AB 27,3  26,0  18,9  22,3  

C1 39,7  39,9  40,8  37,9  

C2 23,7  21,6  26,1  27,0  

DE 9,3  12,5  14,2  12,8  

TOPLAM 100 100 100 100 

Coğrafi Bölgelere Göre Dağılım55 

Marmara 40,1  46,6  30,1  54,3  

Ege 17,7  16,6  20,5  2,6  

Akdeniz 7,8  14,6  9,8  11,5  

İç Anadolu 21,1  10,9  23,5  10,3  

Karadeniz 4,5  3,5  5,6  2,1  

Doğu Anadolu 3,2  3,7  2,9  7,7  

Güneydoğu Anadolu 5,6  4,1  7,6  11,5  

TOPLAM 100 100 100 100 

 
53 Cramer’s V=.050; p=.029 
54 Cramer’s V=.051; p=.007 
55 Cramer’s V=.138; p=.000 
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“Radyoda reklamlar yayınlanmaya başladığında genellikle nasıl 
davranırsınız?” sorusuna verilen yanıtların tabloda incelenen değişkenlere 
göre farklılık gösterip göstermediğini test etmek amacıyla ki-kare analizi 
uygulanmış; %95 güvenirlikle yaş grupları, SES düzeyi ve coğrafi bölgeler 
arasında anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir.

Reklam yayınlarını dinleme tercihlerinin cinsiyet açısından benzerlik 
gösterdiği belirlenmiştir.

Reklam yayınlarını dinleme tercihlerinin yaşlara göre dağılımına 
bakıldığında, yaş arttıkça radyoda reklamlar yayınlanmaya başladığında 
istasyon değiştirenlerin oranı azalmaktadır. Buna göre “Hemen istasyon 
değiştiririm.” diyenlerin %23,8’i 15-24 yaş grubu, %23,4’ü 25-34 yaş grubu, 
%22’si 35-44 yaş grubu, %15,5’i 45-54 yaş grubu ve %15,2’si 55 ve üzeri 
yaş grubunda yer almaktadır.

Reklam yayınlarını dinleme tercihlerinin SES düzeyine göre dağılımı 
incelendiğinde, “Hemen istasyon değiştiririm.” diyenlerin %27,3’ü AB SES 
düzeyinde, %39,7’si C1 SES düzeyinde, %23,7’si C2 SES düzeyinde ve 
%9,3’ü DE SES düzeyindedir. Diğer taraftan AB SES düzeyinin %18,9’unun, 
C1 SES düzeyinin %40,8’inin, C2 SES düzeyinin %26,1’inin ve DE SES 
düzeyinin %14,2’sinin reklam yayınlarının tamamını dinlediği tespit edilmiştir.

Reklam yayınlarını dinleme tercihlerinin coğrafi bölgelere göre 
dağılımı incelendiğinde, reklam yayınları başladığında “Hemen istasyon 
değiştiririm.” cevabını verenlerin en fazla olduğu bölge %40,1 oranıyla 
Marmara Bölgesidir.
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Grafik 31. Radyo Yayınlarını Dinlerken Argo/Küfür/Müstehcenlik Gibi Unsurlarla 
Karşılaştığınızda Neler Yaparsınız? (%) 

Radyo dinlediğini belirtenlere sorulmuştur. 
n=3.017 

 

 Radyo yayınlarında Argo/Küfür/Müstehcenlik gibi unsurlarla 

karşılaşıldığında katılımcıların %59,5’i radyo istasyonunu değiştirmeyi tercih 

etmektedir. Bunu sırasıyla %16,7 oranıyla “Dinlemeyi Bırakırım/Cihazı Kapatırım.” 

%16,6 oranıyla “Dinlemeye Devam Ederim.” ve %5,9 oranıyla “RTÜK’e Şikâyette 

Bulunurum.” cevapları izlemiştir.  
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Radyo istasyonunu
değiştiririm

Dinlemeyi
bırakırım/Cihazı
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Dinlemeye devam
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RTÜK'e şikayette
bulunurum

Diğer

Her 10 kişiden 6’sı radyo 
yayınlarında argo,küfür ve 

müstehcenlikle karşılaştığında 
istasyonu değiştiriyor!  

 

Radyo yayınlarında Argo/Küfür/Müstehcenlik gibi unsurlarla 
karşılaşıldığında katılımcıların %59,5’i radyo istasyonunu değiştirmeyi 
tercih etmektedir. Bunu sırasıyla %16,7 oranıyla “Dinlemeyi bırakırım/
cihazı kapatırım.” %16,6 oranıyla “Dinlemeye devam ederim.” ve %5,9 
oranıyla “RTÜK’e şikâyette bulunurum.” cevapları izlemiştir.
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Tablo 27. Radyo Yayınlarını Dinlerken Argo/Küfür/Müstehcenlik Gibi Unsurlarla 

Karşılaştığınızda Neler Yaparsınız? (%) 
Cinsiyete, Yaş Gruplarına, SES düzeyine ve Coğrafi Bölgelere Göre Dağılım 
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Cinsiyete Göre Dağılım56 

Kadın 63,5 15,6 13,7 6,0 1,2 

Erkek 55,6 17,9 19,3 5,8 1,4 

Yaş Gruplarına Göre Dağılım57 

15-24 yaş arası 52,4 12,3 27,0 7,2 1,1 

25-34 yaş arası 57,2 15,9 20,3 5,7 0,8 

35-44 yaş arası 64,0 16,4 12,3 6,4 0,9 

45-54 yaş arası 63,1 19,6 11,0 5,9 0,4 

55 yaş ve üzeri 63,6 21,9 7,3 3,7 3,5 

SES düzeyine Göre Dağılım58 

AB 62,1 12,5 19,3 4,9 1,1 

C1 59,6 16,6 17,6 5,0 1,1 

C2 56,8 19,0 15,4 7,8 1,0 

DE 59,2 19,0 12,5 7,5 1,9 

Coğrafi Bölgelere Göre Dağılım59 

Marmara 60,7 12,6 19,0 7,0 0,8 

Ege 57,1 13,6 24,6 4,4 0,2 

Akdeniz 55,1 29,4 10,4 2,2 2,8 

İç Anadolu 66,0 17,5 11,2 2,8 2,5 

Karadeniz 54,8 35,5 6,5 0,8 2,4 

Doğu Anadolu 47,7 18,0 15,3 18,9 0,0 

Güneydoğu Anadolu 56,7 15,2 11,8 12,9 3,4 

ORTALAMA 59,5 16,7 16,6 5,9 1,3 

 
56 Cramer’s V=.091; p=.000 
57 Cramer’s V=.113; p=.000 
58 Cramer’s V=.059; p=.003 
59 Cramer’s V=.138; p=.000 
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“Radyo yayınlarını dinlerken argo/küfür/müstehcenlik gibi unsurlarla 
karşılaştığınızda neler yaparsınız?” sorusuna verilen yanıtların tabloda 
incelenen değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediğini test etmek 
amacıyla ki-kare analizi uygulanmış; %95 güvenirlikle cinsiyet, yaş grupları, 
SES düzeyi ve coğrafi bölgeler arasında anlamlı farklılık olduğu tespit 
edilmiştir.

Radyo yayınlarında argo/küfür/müstehcenlik gibi unsurlarla karşılaşma 
durumunda yapılan tercihlerin cinsiyetlere göre dağılımına bakıldığında, 
kadınların (%63,5) erkeklere (%55,6) göre daha yüksek oranda “Radyo 
istasyonunu değiştiririm” cevabını verdiği görülmüştür. Diğer taraftan 
erkeklerin (%19,3) kadınlara (%13,7) göre daha yüksek oranda “Dinlemeye 
devam ederim” cevabını verdiği tespit edilmiştir.

Radyo yayınlarında argo/küfür/müstehcenlik gibi unsurlarla karşılaşma 
durumunda yapılan tercihlerin yaş gruplarına göre dağılımına bakıldığında, 
15-24 yaş grubunun %52,4’ü; 24-34 yaş grubunun %57,2’si; 35-44 yaş 
grubunun %64’ü; 45-54 yaş grubunun %63,1’i ve 55 ve üstü yaş grubunun 
%63,6’sının “Radyo istasyonunu değiştiririm” cevabını verdiği görülmüştür. 
Diğer taraftan radyo yayınlarında argo/küfür/müstehcenlik gibi unsurlarla 
karşılaşıldığında; 15-24 yaş grubunun %27’si; 25-34 yaş grubunun %20
,3’ü; 35-44 yaş grubunun %12,3’ü; 45-54 yaş grubunun %11’i ve 55 ve üzeri 
yaş grubunun %7,3’ü radyoyu “Dinlemeye devam ederim” yanıtını vermiştir.

Radyo yayınlarında argo/küfür/müstehcenlik gibi unsurlarla karşılaşma 
durumunda yapılan tercihlerin SES düzeyine göre dağılımına bakıldığında, 
AB SES düzeyinin %19,3’ü; C1 SES düzeyinin %17,6’sı; C2 SES düzeyinin 
%15,4’ü ve DE SES düzeyinin %12,5’i yayınlarda argo/küfür/müstehcenlik 
gibi unsurlarla karşılaştığında “Dinlemeye devam ederim” yanıtını vermiştir.

Radyo yayınlarında argo/küfür/müstehcenlik gibi unsurlarla karşılaşma 
durumunda yapılan tercihlerin coğrafi bölgelere göre dağılımına bakıldığında; 
Marmara Bölgesi’nin %60,7’si; Ege Bölgesi’nin %57,1’i; Akdeniz Bölgesi’nin 
%55,1’i; İç Anadolu Bölgesi’nin %66’sı; Karadeniz Bölgesi’nin %54,8’i; Doğu 
Anadolu Bölgesi’nin %47,7’si ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin %56,7’si 
“Radyo istasyonunu değiştiririm” yanıtını vermiştir.



BÖLÜM 4
RADYO DİNLEME SÜRELERİ VE SIKLIKLARI
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Bu bölümde araştırmaya katılanların radyo dinleme sıklıkları, süreleri ve 

radyo dinledikleri saat dilimlerine ilişkin detaylı bilgiler verilecektir. Genel olarak 

radyo dinleme sürelerine ilişkin bir değerlendirme yapıldığında radyo dinleme 

sürelerinin gerek Türkiye’de gerekse dünyada düşüş eğilimi gösterdiği 

belirlenmiştir. Buna göre araştırma kapsamında Türkiye’de günlük ortalama 

radyo dinleme süresi 1 saat 43 dakika olarak hesaplanmıştır.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Türkiye’de günlük ortalama 
radyo dinleme süresi 1 saat 43 

dakikadır. 

Bu bölümde araştırmaya katılanların radyo dinleme sıklıkları, süreleri ve 
radyo dinledikleri saat dilimlerine ilişkin detaylı bilgiler verilecektir. Genel 
olarak radyo dinleme sürelerine ilişkin bir değerlendirme yapıldığında 
radyo dinleme sürelerinin gerek Türkiye’de gerekse dünyada düşüş eğilimi 
gösterdiği belirlenmiştir. Buna göre araştırma kapsamında Türkiye’de günlük 
ortalama radyo dinleme süresi 1 saat 43 dakika olarak hesaplanmıştır.

_______________________________________________________________
RADYO DİNLEME SÜRELERİ VE SIKLIKLARI_______________________________________________________________
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Grafik 32. Hafta İçi ve Hafta Sonu, Günlük Ortalama Radyo Dinleme Süresi 
(Saat, Dakika) 

2007 – 2009 – 2014 – 2019 Karşılaştırma 

 

 
 

2000’li yılların başlarından itibaren radyo halen devam eden yeni bir 

döneme girmiştir. Bu dönem radyonun cep telefonu, bilgisayar ve internet gibi 

medya araçları ile yakınsaması sonucu radyo dinleme alışkanlıklarının önemli 

ölçüde değişime uğradığı bir süreci içermektedir. Bu durum radyo yayınlarının 

dinleme sürelerini etkilemiştir. Radyo dinleme sürelerinin yıllar içindeki değişimine 

bakıldığında bir düşüş trendi olduğu gözlemlenmiştir. Araştırma kapsamında 

2007 yılında hafta içi günlük ortalama 4 saat 34 dakika, hafta sonu ise günlük 

ortalama 3 saat 34 dakika olan dinleme süresinin 2019 yılında hafta içi günlük 

ortalama 1 saat 49 dakikaya hafta sonu ise günlük ortalama 1 saat 38 dakikaya 

düştüğü belirlenmiştir.  
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2000’li yılların başlarından itibaren radyo halen devam eden yeni bir 
döneme girmiştir. Bu dönem radyonun cep telefonu, bilgisayar ve internet 
gibi medya araçları ile yakınsaması sonucu radyo dinleme alışkanlıklarının 
önemli ölçüde değişime uğradığı bir süreci içermektedir. Bu durum radyo 
yayınlarının dinleme sürelerini etkilemiştir. Radyo dinleme sürelerinin yıllar 
içindeki değişimine bakıldığında bir düşüş trendi olduğu gözlemlenmiştir. 
Araştırma kapsamında 2007 yılında hafta içi günlük ortalama 4 saat 34 
dakika, hafta sonu ise günlük ortalama 3 saat 34 dakika olan dinleme 
süresinin 2019 yılında hafta içi günlük ortalama 1 saat 49 dakikaya hafta 
sonu ise günlük ortalama 1 saat 38 dakikaya düştüğü belirlenmiştir.
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Grafik 33. Günlük Ortalama Radyo Dinleme Süresinin Ülkelere Göre Dağılımı60 
 

2019 SS:DD  
 2014 YILINA GÖRE  

DEĞİŞİM 

Belçika     3:18 - %7.4                      

Avusturya      3:03  

Almanya     3:01  

Çekya      2:54          

Birleşik Krallık      2:39  

Macaristan     2:36  

Hollanda     2:36  

EBU 
Ortalaması 

    2:22 
 

İtalya     2:15  

Fransa     2:14  

İsveç      1:45  

Türkiye      1:43                                                         -%46.07                                                        

İspanya     1:39  

Portekiz     1:17  

 

Avrupa’da günlük ortalama radyo dinleme süresi 2019 yılı itibarıyla 2 saat 

22 dakika olmuştur. Ülkelerin günlük ortalama radyo dinleme süreleri 

incelendiğinde ilk sırada 3 saat 18 dakika ile Belçika yer almaktadır. Belçika’yı 

sırasıyla 3 saat 3 dakika ile Avusturya, 3 saat 1 dakika ile Almanya ve 2 saat 54 

dakika ile Çekya izlemektedir. Radyo dinleme süresinin en düşük olduğu ülke ise 

1 saat 17 dakika ile Portekiz’dir. Diğer taraftan Türkiye radyo dinleme süreleri 

 
60 EBU Audience Trends 2019 Raporundan derlenmiştir. 
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Avrupa’da günlük ortalama radyo dinleme süresi 2019 yılı itibarıyla 2 
saat 22 dakika olmuştur. Ülkelerin günlük ortalama radyo dinleme süreleri 
incelendiğinde ilk sırada 3 saat 18 dakika ile Belçika yer almaktadır. Belçika’yı 
sırasıyla 3 saat 3 dakika ile Avusturya, 3 saat 1 dakika ile Almanya ve 2 
saat 54 dakika ile Çekya izlemektedir. Radyo dinleme süresinin en düşük 
olduğu ülke ise 1 saat 17 dakika ile Portekiz’dir. Diğer taraftan Türkiye radyo 
dinleme süreleri bakımından Avrupa’da günlük ortalama radyo dinleme 

60 EBU Audience Trends 2019 Raporundan derlenmiştir.
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bakımından Avrupa’da günlük ortalama radyo dinleme süresi olan 2 saat 22 

dakikanın altındadır61.  

Ülkeler bazında radyo dinleme süresinin yıllar içindeki değişimine 

bakıldığında en sert düşüşün Portekiz ve Türkiye’de yaşandığı görülmüştür. 2014 

yılından 2019’a kadar geçen süre içerisinde radyo dinleme sürelerinde %46,07 

oranında bir azalma yaşandığı belirlenmiştir. Avrupa genelinde ise radyo 

dinleme sürelerinde %18,18 oranında bir azalma olduğu tespit edilmiştir. 

 
 

 

 

 

  

 
61 EBU Audience Trends 2019 Raporunda Türkiye’de günlük radyo dinleme süresi 1:48 olarak 
belirtilmiştir.  

Avrupa’da günlük ortalama radyo dinleme 
süresi 2 saat 22 dakika iken Türkiye’de 1 saat 

43 dakikadır.  

süresi olan 2 saat 22 dakikanın altındadır61.

Ülkeler bazında radyo dinleme süresinin yıllar içindeki değişimine 
bakıldığında en sert düşüşün Portekiz ve Türkiye’de yaşandığı görülmüştür. 
2014 yılından 2019’a kadar geçen süre içerisinde radyo dinleme sürelerinde 
%46,07 oranında bir azalma yaşandığı belirlenmiştir. Avrupa genelinde 
ise radyo dinleme sürelerinde %18,18 oranında bir azalma olduğu tespit 
edilmiştir.

61 EBU Audience Trends 2019 Raporunda Türkiye’de günlük radyo dinleme süresi 1:48 olarak belirtilmiştir.
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Tablo 28. Günlük Ortalama Radyo Dinleme Süresi (Saat) 
Cinsiyete, Yaş Gruplarına, SES düzeyine ve Coğrafi Bölgelere Göre Dağılım 

Cinsiyete Göre Dağılım62     

Kadın        1 saat 32 dk 

Erkek                                                1 saat 52 dk 

Yaş Gruplarına Göre Dağılım63                                      

15-24 yaş arası                         1 saat 24 dk 

25-34 yaş arası              1 saat 45 dk 

35-44 yaş arası              1 saat 50 dk 

45-54 yaş arası   1 saat 45 dk 

55 yaş ve daha yukarı              1 saat 52 dk 

 SES düzeyine Göre Dağılım64               

AB    1 saat 37 dk 

C1   1 saat 48 dk 

C2   1 saat 38 dk 

DE   1 saat 40 dk 

Coğrafi Bölgelere Göre Dağılım65    

Marmara   1 saat 24 dk 

Ege   2 saat 11 dk 

Akdeniz   1 saat 32 dk 

İç Anadolu   2 saat 11 dk 

Karadeniz   1 saat 16 dk 

Doğu Anadolu   1 saat 35 dk 

Güneydoğu Anadolu   1 saat 44 dk 

ORTALAMA   1 saat 43 dk 

 
62 t(0.05,2923.436)=-4.204; p=0.000 
63 F(4,2989)=4.897; p=0.001 
64 F(3,2847)=1.498; p=0.213 
65 F(6,2987)=14.977; p=0.000 
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 “Günlük ortalama radyo dinleme süresi” cinsiyet değişkeni açısından 

incelendiğinde p değeri 0,00<0,05 olarak hesaplanmıştır. Yapılan t testi 

sonucunda günlük ortalama radyo dinleme süreleri açısından erkeklerle 

kadınlar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. Günlük 

ortalama radyo dinleme sürelerinin cinsiyetlere göre dağılımına bakıldığında, 

erkekler kadınlara göre daha fazla radyo dinlemektedir. Buna göre erkekler 

günlük ortalama 1 saat 52 dakika radyo yayınlarını dinlerken kadınlar günlük 

ortalama 1 saat 32 dakika dinlemektedir. Bunun en temel nedeni trafikte drive 

time olarak adlandırılan işe gidiş ve dönüş sürecinde araçta yapılan 

dinlemelerin erkekler tarafından daha yüksek oranda yapılmasından 

kaynaklanmaktadır. Zira daha önceki bölümlerde de bahsedildiği üzere erkek 

sürücülerin oranı kadınlara göre oldukça yüksektir.  

 

 

“Günlük ortalama radyo dinleme süresi” yaş grupları açısından 

incelendiğinde p değeri 0.001<0.05 olarak hesaplanmıştır. Yapılan varyans 

analizi ve çoklu karşılaştırma testine göre (Tamhane’s T2 ) %95 güven düzeyinde, 

15-24 yaş ile diğer bütün yaş grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı 

farklılıklar tespit edilmiştir. Bu kapsamda radyo yayınlarını en az dinleyen yaş 

grubu günlük ortalama 1 saat 24 dakikalık dinleme süresiyle 15-24 yaş grubudur. 

Diğer taraftan ekonomik olarak aktif nüfusu içine alan yaş gruplarında günlük 

radyo dinleme süreleri daha uzundur. Bu yaş gruplarının her gün işe gidiş ve 

dönüşlerinde kullandıkları ulaşım araçlarında (otomobil, servis, toplu taşıma 

araçları) radyo yayınlarını dinledikleri düşünülmektedir. Buna göre günlük 

ortalama radyo dinleme süreleri 25-34 yaş grubunda 1 saat 45 dakika, 35-44 yaş 

grubunda 1 saat 50 dakika ve 45-54 yaş grubunda 1 saat 45 dakika olarak 

hesaplanmıştır. Radyoyu günlük ortalama en fazla dinleyenler 1 saat 52 

dakikalık dinleme süresiyle 55 ve üzeri yaş grubudur.  

Radyo yayınlarını en fazla 
dinleyenler 1 saat 52 dakika 
ile 55 ve üzeri yaş grubudur. 

 

Erkekler kadınlardan daha 
fazla süreyle radyo yayınlarını 

dinlemektedir. 
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“Günlük ortalama radyo dinleme süresi” cinsiyet değişkeni açısından 
incelendiğinde yaş grupları arasında anlamlı farklılık olduğu görülmüştür. 
Yapılan t testi sonucunda günlük ortalama radyo dinleme süreleri 
açısından erkeklerle kadınlar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 
bulunmaktadır. Günlük ortalama radyo dinleme sürelerinin cinsiyetlere 
göre dağılımına bakıldığında, erkekler kadınlara göre daha fazla radyo 
dinlemektedir. Buna göre erkekler günlük ortalama 1 saat 52 dakika 
radyo yayınlarını dinlerken kadınlar günlük ortalama 1 saat 32 dakika 
dinlemektedir. Bunun en temel nedeni trafikte drive time olarak adlandırılan 
işe gidiş ve dönüş sürecinde araçta yapılan dinlemelerin erkekler tarafından 
daha yüksek oranda yapılmasından kaynaklanmaktadır. Zira daha önceki 
bölümlerde de bahsedildiği üzere erkek sürücülerin oranı kadınlara göre 
oldukça yüksektir.

“Günlük ortalama radyo dinleme süresi” yaş grupları açısından 
incelendiğinde yaş grupları arasında anlamlı farklılık olduğu görülmüştür. 
Yapılan varyans analizi ve çoklu karşılaştırma testine göre (Tamhane’s T2) 
%95 güven düzeyinde, 15-24 yaş ile diğer bütün yaş grupları arasında 
istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. Bu kapsamda radyo 
yayınlarını en az dinleyen yaş grubu günlük ortalama 1 saat 24 dakikalık 
dinleme süresiyle 15-24 yaş grubudur. Diğer taraftan ekonomik olarak 
aktif nüfusu içine alan yaş gruplarında günlük radyo dinleme süreleri daha 
uzundur. Bu yaş gruplarının her gün işe gidiş ve dönüşlerinde kullandıkları 
ulaşım araçlarında (otomobil, servis, toplu taşıma araçları) radyo yayınlarını 
dinledikleri düşünülmektedir. Buna göre günlük ortalama radyo dinleme 
süreleri 25-34 yaş grubunda 1 saat 45 dakika, 35-44 yaş grubunda 1 saat 
50 dakika ve 45-54 yaş grubunda 1 saat 45 dakika olarak hesaplanmıştır. 
Radyoyu günlük ortalama en fazla dinleyenler 1 saat 52 dakikalık dinleme 
süresiyle 55 ve üzeri yaş grubudur.
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“Günlük ortalama radyo dinleme süresi” SES düzeyi açısından 

incelendiğinde p değeri 0.213 > 0.05 olarak hesaplanmıştır. Yapılan varyans 

analizine göre %95 güven düzeyinde, SES düzeyi arasında istatistiksel olarak 

anlamlı farklılık tespit edilememiştir. SES düzeyine göre günlük radyo dinleme 

süreleri incelendiğinde, radyoyu günlük ortalama en fazla dinleyenlerin 1 saat 

48 dakikalık dinleme süresiyle C1 SES grubu olduğu anlaşılmıştır.  

 “Günlük ortalama radyo dinleme süresi” coğrafi bölgelere göre 

incelendiğinde p değeri 0.00<0.05 olarak hesaplanmıştır. Yapılan varyans 

analizi ve çoklu karşılaştırma testine göre(Tamhane’s T2 ) %95 güven düzeyinde, 

Marmara ile Ege ve İç Anadolu, Ege ile Akdeniz ve Karadeniz, Akdeniz ile İç 

Anadolu, İç Anadolu ile Karadeniz bölgeleri arasında anlamlı farklılıklar tespit 

edilmiştir. Buna göre günlük ortalama en fazla radyo yayınlarını dinleyen 

bölgeler 2 saat 11 dakika ile Ege ve İç Anadolu Bölgesidir. Bunu sırasıyla 1 saat 

44 dakika ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi, 1 saat 35 dakika ile Doğu Anadolu 

Bölgesi ve 1 saat 32 dakika ile Akdeniz Bölgesi izlemiştir. Radyo yayınlarını en az 

dinleyen bölge 1 saat 16 dakika ile Karadeniz Bölgesidir. Radyo dinleme sıklıkları 

açısından her gün sıklığında radyoyu en yüksek oranda dinleyen bölge 

Marmara olmasına karşın, radyo dinleme süreleri açısından ilk sırada Ege ve İç 

Anadolu Bölgesi yer almaktadır.  

 

  

 

 

 

 

 

  

Radyo yayınlarını en fazla 
dinleyen bölge Ege ve İç 

Anadolu Bölgesidir. 
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Radyo yayınlarını en fazla 
dinleyen bölge Ege ve İç 
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“Günlük ortalama radyo dinleme süresi” SES düzeyi açısından 
incelendiğinde düzeyler arasında anlamlı farklılık olmadığı görülmüştür. 
Yapılan varyans analizine göre %95 güven düzeyinde, SES düzeyi arasında 
istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilememiştir. SES düzeyine göre 
günlük radyo dinleme süreleri incelendiğinde, radyoyu günlük ortalama 
en fazla dinleyenlerin 1 saat 48 dakikalık dinleme süresiyle C1 SES düzeyi 
olduğu anlaşılmıştır.

“Günlük ortalama radyo dinleme süresi” coğrafi bölgelere göre 
incelendiğinde coğrafi bölgeler arasında anlamlı farklılık olduğu 
görülmüştür. Yapılan varyans analizi ve çoklu karşılaştırma testine göre 
(Tamhane’s T2) %95 güven düzeyinde, Marmara ile Ege ve İç Anadolu, 
Ege ile Akdeniz ve Karadeniz, Akdeniz, İç Anadolu ile Karadeniz bölgeleri 
arasında anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. Buna göre günlük ortalama 
en fazla radyo yayınlarını dinleyen bölgeler 2 saat 11 dakika ile Ege ve İç 
Anadolu Bölgesidir. Bunu sırasıyla 1 saat 44 dakika ile Güneydoğu Anadolu 
Bölgesi, 1 saat 35 dakika ile Doğu Anadolu Bölgesi ve 1 saat 32 dakika ile 
Akdeniz Bölgesi izlemiştir. Radyo yayınlarını en az dinleyen bölge 1 saat 16 
dakika ile Karadeniz Bölgesidir. Radyo dinleme sıklıkları açısından her gün 
sıklığında radyoyu en yüksek oranda dinleyen bölge Marmara olmasına 
karşın, radyo dinleme süreleri açısından ilk sırada Ege ve İç Anadolu Bölgesi 
yer almaktadır.
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Grafik 34. Hafta İçi, Günlük Ortalama Radyo Dinleme Süresi (%) 

 

  
 Araştırma kapsamında kişilere radyo dinleme sürelerine yönelik sorular 

yöneltilmiştir. Buna göre araştırmaya katılanların önemli bir bölümünün (%53,5) 

radyoyu 1 saat ve daha az dinledikleri ortaya çıkmıştır. Bunu sırasıyla %20,8 

oranıyla 1-2 saat, %11,3 oranıyla 2-3 saat ve %5 oranıyla 3-4 saat izlemektedir.   
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Araştırma kapsamında kişilere radyo dinleme sürelerine yönelik sorular 
yöneltilmiştir. Buna göre araştırmaya katılanların önemli bir bölümünün 
(%53,5) radyoyu 1 saat ve daha az dinledikleri ortaya çıkmıştır. Bunu 
sırasıyla %20,8 oranıyla 1-2 saat, %11,3 oranıyla 2-3 saat ve %5 oranıyla 
3-4 saat izlemektedir.



109Radyo Dinleme Eğilimleri Araştırması 2019
 

104 
 

Tablo 29. Hafta İçi, Günlük Ortalama Radyo Dinleme Süresi (Saat) (%) 
2007 – 2009 – 2014 – 2019 Karşılaştırma 

 2007 2009 2014 2019 

1 saat ve daha az 24,9 26,2 28,5 53,5 

1-2 saat 22,0 27,1 21,9 20,8 

2-3 saat 12,0 14,9 15,2 11,3 

3-4 saat 9,3 7,7 9,1 5,0 

4-5 saat 6,8 6,4 7,7 2,6 

5-6 saat 4,8 3,5 5,0 1,3 

6-7 saat 2,5 1,8 2,5 0,8 

7-8 saat 3,8 4,5 3,9 1,3 

8-9 saat 0,8 0,7 0,4 0,3 

9 saat ve üzeri 12,9 7,2 5,8 3,0 

 
 

Araştırma kapsamında radyo dinleme saatlerinin yıllara göre değişimi 

incelenmiştir. Buna göre radyoyu 1 saat ve daha az dinleyenlerin oranı 2007 

yılında %24,9; 2009 yılında %26,2; 2014 yılında %28,5 ve 2019 yılında %53,5 

oranında olduğu belirlenmiştir. Özellikle son beş yılda 1 saat ve az 

dinleyenlerin oranının yükselmesinin en önemli nedeni dijital dinleme 

eğilimlerinin artış göstermesiyle açıklanabilir. Yıllar itibarıyla radyo dinleme 

süreleri uzadıkça dinleyenlerin oranının düştüğü belirlenmiştir.    

Araştırma kapsamında radyo dinleme saatlerinin yıllara göre değişimi 
incelenmiştir. Buna göre radyoyu 1 saat ve daha az dinleyenlerin oranı 
2007 yılında %24,9; 2009 yılında %26,2; 2014 yılında %28,5 ve 2019 yılında 
%53,5 oranında olduğu belirlenmiştir. Özellikle son beş yılda 1 saat ve az 
dinleyenlerin oranının yükselmesinin en önemli nedeni dijital mecralardan 
da müzik dinleme eğilimlerinin artış göstermesiyle açıklanabilir. Yıllar 
itibarıyla radyo dinleme süreleri uzadıkça dinleyenlerin oranının düştüğü 
belirlenmiştir.
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Grafik 35. Hafta İçi Radyo Dinleme Süresinin 10 Yıllık Değişimi 
2009 –– 2019 Karşılaştırma 

       2019 YILI     2009 YILINA GÖRE 
DEĞİŞİM 

1 saat ve daha az   
%53.5                                           +%27.3 

2-4 saat              %16.3  -%6.3 

5-8 saat %3.4         -%6.4  

8 saat ve üstü %3.3          -%4.6 

 

 

Radyo yayınlarını dinleme sürelerine ilişkin son 10 yıllık sürece bakıldığında 

dinleme sürelerindeki düşüş daha net görülmektedir. Son 10 yılda radyoyu hafta 

içi 1 saat ve daha az dinleyenlerin oranı %27,3 artış gösterirken, 2-4 saat 

dinleyenlerin oranı %6,3; 5-8 saat dinleyenlerin oranı ise %6,4 oranında düşüş 

göstermiştir. Radyo dinleme sürelerindeki bu düşüş radyo yayınları için yeni bir 

eğilimin habercisi niteliğindedir. Düşüşün en önemli nedeni dijital dinleme 

eğilimlerinin artış göstermesiyle ilgilidir. Bu dijital dönüşümle birlikte radyo sektörü 

de dönüşen yeni dinleyici kitlesini tanımak ve ihtiyaçlarına kulak vermek 

durumundadır. Yeni dinleme eğilimlerinde dinleyici kitlesinin ihtiyaçları ve 

tercihlerinin anlaşılması radyo sektörüne de bu dönüşüm sürecinde yeni bir 

pencere açılmasını sağlayacaktır.  

 

  

Radyo yayınlarını dinleme sürelerine ilişkin son 10 yıllık sürece bakıldığında 
dinleme sürelerindeki düşüş daha net görülmektedir. Son 10 yılda radyoyu 
hafta içi 1 saat ve daha az dinleyenlerin oranı %27,3 artış gösterirken, 
2-4 saat dinleyenlerin oranı %6,3; 5-8 saat dinleyenlerin oranı ise %6,4 
oranında düşüş göstermiştir. Radyo dinleme sürelerindeki bu düşüş radyo 
yayınları için yeni bir eğilimin habercisi niteliğindedir. Düşüşün en önemli 
nedeni dijital dinleme eğilimlerinin artış göstermesiyle ilgilidir. Bu dijital 
dönüşümle birlikte radyo sektörü de dönüşen yeni dinleyici kitlesini tanımak 
ve ihtiyaçlarına kulak vermek durumundadır. Yeni dinleme eğilimlerinde 
dinleyici kitlesinin ihtiyaçları ve tercihlerinin anlaşılması radyo sektörüne de 
bu dönüşüm sürecinde yeni bir pencere açılmasını sağlayacaktır.
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Tablo 30. Hafta İçi, Günlük Ortalama Radyo Dinleme Süresi (Saat) 
Cinsiyete, Yaş Gruplarına, SES düzeyine ve Coğrafi Bölgelere Göre Dağılım 

 

Cinsiyete Göre Dağılım66    

Kadın         1 saat 37 dk 

Erkek                                                 1 saat 59 dk 

Yaş Gruplarına Göre Dağılım67                                  

15-24 yaş arası                            1 saat 29 dk 

25-34 yaş arası                 1 saat 52 dk 

35-44 yaş arası                 1 saat 58 dk 

45-54 yaş arası      1 saat 50 dk 

55 yaş ve daha yukarı                 1 saat 59 dk 

 SES düzeyine Göre Dağılım68              

AB       1 saat 45 dk 

C1      1 saat 55 dk  

C2      1 saat 43 dk  

DE      1 saat 46 dk 

Coğrafi Bölgelere Göre Dağılım69    

Marmara    1 saat 28 dk 

Ege   2 saat 17 dk 

Akdeniz   1 saat 36 dk 

İç Anadolu   2 saat 22 dk 

Karadeniz   1 saat 28 dk  

Doğu Anadolu   1 saat 37 dk 

Güneydoğu Anadolu   1 saat 59 dk 

ORTALAMA   1 saat 49 dk 

 

 
66 t(0.05;2897.052)=-4.096; p=0.000 
67 F(4,2963)=4.634; p=0.001 
68 F(3,2822)=1.364; p=0.252 
69 F(6,2961)=14.999; p=0.000 
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“Hafta içi günlük ortalama radyo dinleme süresi” cinsiyet değişkeni 
açısından incelendiğinde anlamlı farklılık olduğu görülmüştür. Yapılan 
t testi sonucuna göre hafta içi günlük ortalama radyo dinleme süreleri 
açısından erkekler ve kadınlar arasında ortaya çıkan fark istatistiksel 
açıdan anlamlıdır. Buna göre erkeklerin hafta içi kadınlara göre daha 
fazla radyo dinledikleri tespit edilmiştir. Kadınlar hafta içi günlük ortalama 
1 saat 37 dakika radyo yayınlarını dinlerken, erkekler 1 saat 59 dakika 
dinlemektedir.

“Hafta içi günlük ortalama radyo dinleme süresi” yaş grupları açısından 
incelendiğinde gruplar arasında anlamlı farklılık olduğu görülmüştür. 
Yapılan varyans analizi ve çoklu karşılaştırma testine göre (Tamhane’ 
s T2) %95 güven düzeyinde, hafta içi günlük ortalama radyo dinleme 
süreleri bakımından 15-24 yaş ile 25-34, 35-44 ve 55+ yaş grupları 
arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. Hafta içi 
günlük ortalama radyo dinleme sürelerinde yaş gruplarına göre dağılıma 
bakıldığında, en az dinleyenler 15-24 (1 saat 29 dakika) yaş grubudur. 
Diğer taraftan radyo yayınlarını günlük ortalama en fazla süreyle dinleyen 
yaş grubunun 1 saat 59 dakika ile 55 ve üzeri yaş grubu olduğu anlaşılmıştır. 
Ayrıca 25-34 yaş grubu hafta içi günlük ortalama 1 saat 52 dakika, 35-44 
yaş grubu 1 saat 58 dakika ve 45-54 yaş grubu 1 saat 50 dakika radyo 
dinlemektedir.

“Hafta içi günlük ortalama radyo dinleme süresi” SES düzeyi açısından 
incelendiğinde düzeyler arasında anlamlı fark olmadığı görülmüştür. 
Yapılan varyans analizi sonucunda hafta içi günlük ortalama radyo dinleme 
süreleri bakımından SES düzeyi arasında istatistiksel olarak anlamlı 
farklılıklar tespit edilememiştir. Buna göre C1 SES düzeyi hafta içi günlük 
1 saat 55 dakikalık radyo dinleme süresi ile ilk sırada yer almaktadır. Bunu 
sırasıyla 1 saat 46 dakika ile DE SES düzeyi, 1 saat 45 dakika ile AB SES 
düzeyi ve 1 saat 43 dakika ile C2 SES düzeyi takip etmektedir.

“Hafta içi günlük ortalama radyo dinleme süresi” coğrafi bölgeler 
açısından incelendiğinde aralarında anlamlı farklılık olduğu görülmüştür. 
Yapılan varyans analizi ve çoklu karşılaştırma testine göre (Tamhane’ s T2) 
%95 güven düzeyinde, coğrafi bölgeler arasında hafta içi günlük ortalama 
radyo dinleme süreleri bakımından istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar 
tespit edilmiştir. Hafta içi günlük ortalama radyo dinleme sürelerinin coğrafi 
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düzeyinde, coğrafi bölgeler arasında hafta içi günlük ortalama radyo dinleme 

süreleri bakımından istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. Hafta içi 

günlük ortalama radyo dinleme sürelerinin coğrafi bölgelere göre dağılımına 

bakıldığında, hafta içi radyo yayınlarını en fazla dinleyen bölge 2 saat 22 dakika 

ile İç Anadolu Bölgesidir.  Hafta içi radyo yayınlarının en az dinlendiği bölgeler 

ise 1 saat 28 dakika ile Karadeniz ve Marmara Bölgesidir.  

 

Grafik 36. Hafta Sonu, Günlük Ortalama Radyo Dinleme Süresi (%) 

 

 
 Hafta sonu günlük radyo dinleme sürelerine bakıldığında 1 saat ve daha 

az radyo dinleyenlerin oranının hafta içine göre daha yüksek olduğu 

görülmüştür. Buna göre radyoyu hafta sonu 1 saat ve daha az dinleyenlerin 

oranı %57,6’dır. Diğer taraftan radyoyu hafta sonu 1-2 saat dinleyenlerin oranı 

%20,3; 2-3 saat dinleyenlerin oranı %9,4 ve 3-4 saat dinleyenlerin oranı %4,3 

olarak hesaplanmıştır.   
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bölgelere göre dağılımına bakıldığında, hafta içi radyo yayınlarını en fazla 
dinleyen bölge 2 saat 22 dakika ile İç Anadolu Bölgesidir. Hafta içi radyo 
yayınlarının en az dinlendiği bölgeler ise 1 saat 28 dakika ile Karadeniz ve 
Marmara Bölgeleridir.

Hafta sonu günlük radyo dinleme sürelerine bakıldığında 1 saat ve 
daha az radyo dinleyenlerin oranının hafta içine göre daha yüksek olduğu 
görülmüştür. Buna göre radyoyu hafta sonu 1 saat ve daha az dinleyenlerin 
oranı %57,6’dır. Diğer taraftan radyoyu hafta sonu 1-2 saat dinleyenlerin 
oranı %20,3; 2-3 saat dinleyenlerin oranı %9,4 ve 3-4 saat dinleyenlerin 
oranı %4,3 olarak hesaplanmıştır.
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Tablo 31.Hafta Sonu, Günlük Ortalama Radyo Dinleme Süresi (Saat) 
2007 – 2009 – 2014 – 2019 Karşılaştırma 

 2007 2009 2014 2019 

1 saat ve daha az 30,4 28,5 37,1 57,6 

1-2 saat 24,0 27,3 26,5 20,3 

2-3 saat 10,3 13,5 12,9 9,4 

3-4 saat 9,9 7,9 7,6 4,3 

4-5 saat 5,6 6,7 5,8 3,0 

5-6 saat 5,2 3,4 2,7 1,2 

6-7 saat 1,9 1,9 1,0 0.9 

7-8 saat 3,3 3,3 3,1 1,1 

8-9 saat 0,6 0,9 0,3 0.2 

9 saat ve üzeri 8,9 6,5 3,1 2,0 

 
 
 Hafta sonu günlük radyo dinleme süresinin yıllar itibarıyla değişimine 

bakıldığında hafta içi ile benzer bir şekilde düşüş gösterdiği belirlenmiştir. Buna 

göre radyoyu 1 saat ve daha az dinleyenlerin oranı 2007 yılında %30,4; 2009 

yılında %28,5; 2014 yılında %37,1 ve 2019 yılında %57,6 oranında olduğu 

belirlenmiştir. 

Grafik 37. Hafta Sonu Radyo Dinleme Süresinin 10 Yıllık Değişimi 
2009 – 2019 Karşılaştırma 

2019          2009’A GÖRE 
DEĞİŞİM 

1 saat ve daha az            %57.6               +   %29.1                     

2-4 saat           %13.7  -%7.7 

5-8 saat %3.2         -%5.4   

8 saat ve üstü %2.2         -%5.2 

 

Son 10 yılda radyoyu hafta sonu 1 saat ve daha az dinleyenlerin oranı 

%29,1 artış gösterirken; 2-4 saat dinleyenlerin oranı %7,7, 5-8 saat dinleyenlerin 

oranı ise %5,4 ve 8 saat ve üstü dinleyenlerin oranı %5,2 düşüş göstermiştir. 
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Tablo 31.Hafta Sonu, Günlük Ortalama Radyo Dinleme Süresi (Saat) 
2007 – 2009 – 2014 – 2019 Karşılaştırma 

 2007 2009 2014 2019 

1 saat ve daha az 30,4 28,5 37,1 57,6 

1-2 saat 24,0 27,3 26,5 20,3 

2-3 saat 10,3 13,5 12,9 9,4 

3-4 saat 9,9 7,9 7,6 4,3 

4-5 saat 5,6 6,7 5,8 3,0 

5-6 saat 5,2 3,4 2,7 1,2 

6-7 saat 1,9 1,9 1,0 0.9 

7-8 saat 3,3 3,3 3,1 1,1 

8-9 saat 0,6 0,9 0,3 0.2 

9 saat ve üzeri 8,9 6,5 3,1 2,0 

 
 
 Hafta sonu günlük radyo dinleme süresinin yıllar itibarıyla değişimine 

bakıldığında hafta içi ile benzer bir şekilde düşüş gösterdiği belirlenmiştir. Buna 

göre radyoyu 1 saat ve daha az dinleyenlerin oranı 2007 yılında %30,4; 2009 

yılında %28,5; 2014 yılında %37,1 ve 2019 yılında %57,6 oranında olduğu 

belirlenmiştir. 

Grafik 37. Hafta Sonu Radyo Dinleme Süresinin 10 Yıllık Değişimi 
2009 – 2019 Karşılaştırma 

2019          2009’A GÖRE 
DEĞİŞİM 

1 saat ve daha az            %57.6               +   %29.1                     

2-4 saat           %13.7  -%7.7 

5-8 saat %3.2         -%5.4   

8 saat ve üstü %2.2         -%5.2 

 

Son 10 yılda radyoyu hafta sonu 1 saat ve daha az dinleyenlerin oranı 

%29,1 artış gösterirken; 2-4 saat dinleyenlerin oranı %7,7, 5-8 saat dinleyenlerin 

oranı ise %5,4 ve 8 saat ve üstü dinleyenlerin oranı %5,2 düşüş göstermiştir. 

Hafta sonu günlük radyo dinleme süresinin yıllar itibarıyla değişimine 
bakıldığında hafta içi ile benzer bir şekilde düşüş gösterdiği belirlenmiştir. 
Buna göre radyoyu 1 saat ve daha az dinleyenlerin oranı 2007 yılında %30,4; 
2009 yılında %28,5; 2014 yılında %37,1 ve 2019 yılında %57,6 oranında 
olduğu belirlenmiştir.

Son 10 yılda radyoyu hafta sonu 1 saat ve daha az dinleyenlerin oranı %29,1 
artış gösterirken; 2-4 saat dinleyenlerin oranı %7,7; 5-8 saat dinleyenlerin 
oranı ise %5,4 ve 8 saat ve üstü dinleyenlerin oranı %5,2 düşüş göstermiştir.
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Tablo 31.Hafta Sonu, Günlük Ortalama Radyo Dinleme Süresi (Saat) 
2007 – 2009 – 2014 – 2019 Karşılaştırma 

 2007 2009 2014 2019 

1 saat ve daha az 30,4 28,5 37,1 57,6 

1-2 saat 24,0 27,3 26,5 20,3 

2-3 saat 10,3 13,5 12,9 9,4 

3-4 saat 9,9 7,9 7,6 4,3 

4-5 saat 5,6 6,7 5,8 3,0 

5-6 saat 5,2 3,4 2,7 1,2 

6-7 saat 1,9 1,9 1,0 0.9 

7-8 saat 3,3 3,3 3,1 1,1 

8-9 saat 0,6 0,9 0,3 0.2 

9 saat ve üzeri 8,9 6,5 3,1 2,0 

 
 
 Hafta sonu günlük radyo dinleme süresinin yıllar itibarıyla değişimine 

bakıldığında hafta içi ile benzer bir şekilde düşüş gösterdiği belirlenmiştir. Buna 

göre radyoyu 1 saat ve daha az dinleyenlerin oranı 2007 yılında %30,4; 2009 

yılında %28,5; 2014 yılında %37,1 ve 2019 yılında %57,6 oranında olduğu 

belirlenmiştir. 

Grafik 37. Hafta Sonu Radyo Dinleme Süresinin 10 Yıllık Değişimi 
2009 – 2019 Karşılaştırma 

2019          2009’A GÖRE 
DEĞİŞİM 

1 saat ve daha az            %57.6               +   %29.1                     

2-4 saat           %13.7  -%7.7 

5-8 saat %3.2         -%5.4   

8 saat ve üstü %2.2         -%5.2 

 

Son 10 yılda radyoyu hafta sonu 1 saat ve daha az dinleyenlerin oranı 

%29,1 artış gösterirken; 2-4 saat dinleyenlerin oranı %7,7, 5-8 saat dinleyenlerin 

oranı ise %5,4 ve 8 saat ve üstü dinleyenlerin oranı %5,2 düşüş göstermiştir. 
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Tablo 32. Hafta Sonu, Günlük Ortalama Radyo Dinleme Süresi (Saat) 
Cinsiyete, Yaş Gruplarına, SES düzeyine ve Coğrafi Bölgelere Göre Dağılım 

Cinsiyete Göre Dağılım70    

Kadın       1 saat 27 dk 

Erkek                                               1 saat 48 dk 

Yaş Gruplarına Göre Dağılım71                                

15-24 yaş arası                         1 saat 19 dk 

25-34 yaş arası              1 saat 38 dk 

35-44 yaş arası              1 saat 42 dk 

45-54 yaş arası   1 saat 48 dk 

55 yaş ve daha yukarı              1 saat 52 dk 

 SES düzeyine Göre Dağılım72              

AB    1 saat 32 dk 

C1   1 saat 43 dk 

C2   1 saat 34 dk  

DE   1 saat 36 dk 

Coğrafi Bölgelere Göre Dağılım73    

Marmara   1 saat 22 dk 

Ege   2 saat 15 dk 

Akdeniz   1 saat 31 dk 

İç Anadolu   1 saat 54 dk 

Karadeniz   1 saat 10 dk 

Doğu Anadolu   1 saat 36 dk 

Güneydoğu Anadolu   1 saat 34 dk 

ORTALAMA   1 saat 38 dk 

 

 
70 t(0.05,2636.921)=-4.048; p=0.000 
71 F(4,2713)=6.021; p=0.000 
72 F(3,2585)=1.354; p=0.255 
73 F(6,2711)=13.630; p=0.000 
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“Hafta sonu günlük ortalama radyo dinleme süresi” cinsiyet değişkeni 
açısından incelendiğinde aralarında anlamlı farklılık olduğu görülmüştür. 
Yapılan t testi sonucunda erkeklerle kadınlar arasında hafta sonu ortalama 
radyo dinleme süreleri açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 
bulunmaktadır. Buna göre, erkeklerin hafta sonu kadınlara göre daha fazla 
radyo dinledikleri tespit edilmiştir. Erkeklerin hafta sonu günlük ortalama 
1 saat 48 dakika, kadınların ise 1 saat 27 dakika radyo dinlediği ortaya 
çıkmıştır.

“Hafta sonu günlük ortalama radyo dinleme süresi” yaş grupları 
açısından incelendiğinde aralarında anlamlı farklılık olduğu görülmüştür. 
Yapılan varyans analizi ve çoklu karşılaştırma testine göre (Tamhane’s T2) 
%95 güven düzeyinde, 15-24 yaş ile diğer bütün yaş grupları arasında 
istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. Hafta sonu günlük 
ortalama radyo dinleme sürelerinde yaş gruplarına göre dağılıma 
bakıldığında, yaş grubu yükseldikçe günlük ortalama radyo dinleme 
sürelerinin de artış gösterdiği tespit edilmiştir. Radyo yayınlarını hafta 
sonu en az dinleyenler 1 saat 19 dakika ile 15-24 yaş grubu iken, en fazla 
dinleyenlerin 1 saat 52 dakikalık dinleme süresiyle 55 ve üzeri yaş grubu 
olduğu belirlenmiştir. Diğer taraftan 25-34 yaş grubu hafta içi günlük 
ortalama 1 saat 38 dakika, 35-44 yaş grubu 1 saat 42 dakika ve 45-54 yaş 
grubu 1 saat 48 dakika radyo dinlemektedir.

“Hafta sonu günlük ortalama radyo dinleme süresi” SES düzeyi 
açısından incelendiğinde düzeyler arasında istatistiksel açıdan anlamlı 
fark olmadığı görülmüştür. Yapılan varyans analizi sonucunda %95 güven 
düzeyinde, SES düzeyi arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit 
edilememiştir. Hafta sonu radyo yayınlarını en fazla dinleyen SES düzeyi 1 
saat 43 dakika ile C1 SES düzeyi iken; en az dinleyen grup ise 1 saat 32 
dakika ile AB SES düzeyi olmuştur.

“Hafta sonu günlük ortalama radyo dinleme süresi” coğrafi bölgelere 
göre incelendiğinde p değeri 0.00<0.05 olarak hesaplanmıştır. Yapılan 
varyans analizi ve çoklu karşılaştırma testine göre (Tamhane’s T2) %95 
güven düzeyinde, coğrafi bölgeler arasında istatistiksel olarak anlamlı 
farklılıklar tespit edilmiştir. Hafta sonu radyo dinleme süreleri coğrafi 
bölgeler açısından incelendiğinde hafta içi dinleme sürelerinin dağılımıyla 
benzerlik göstermektedir. Buna göre hafta sonu radyoyu en fazla dinleyen 
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hafta içi dinleme sürelerinin dağılımıyla benzerlik göstermektedir. Buna göre 

hafta sonu radyoyu en fazla dinleyen bölge 2 saat 15 dakika ile Ege Bölgesidir. 

Radyoyu hafta sonu en az dinleyen bölge ise 1 saat 10 dakika ile Karadeniz 

Bölgesidir.  

 

Grafik 38. Hafta İçi, Radyo Dinlenen Saat Dilimlerine Göre Dağılım (%) 

 

 

 Hafta içi radyo dinlenen saat dilimlerine göre dağılımına bakıldığında, 

radyonun en çok sabah 09.00-12.00 saatleri arasında (%46,4) dinlendiği 

belirlenmiştir. Bunu sırasıyla %39,1 oranıyla 12.00-15.00, %37,5 oranıyla 18.00-

21.00 ve %36,1 oranıyla 15.00-18.00 saat dilimleri takip etmektedir.  

 

 

 

 

 

27,6

46,4

39,1
36,1 37,5

20,3

4,5

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

06-09 arası 09-12 arası 12-15 arası 15-18 arası 18-21 arası 21-24 arası 00-06 arası

bölge 2 saat 15 dakika ile Ege Bölgesi’dir. Radyoyu hafta sonu en az 
dinleyen bölge ise 1 saat 10 dakika ile Karadeniz Bölgesi’dir.

Hafta içi radyo dinlenen saat dilimlerine göre dağılımına bakıldığında, 
radyonun en çok sabah 09.00-12.00 saatleri arasında (%46,4) dinlendiği 
belirlenmiştir. Bunu sırasıyla %39,1 oranıyla 12.00-15.00, %37,5 oranıyla 
18.00-21.00 ve %36,1 oranıyla 15.00-18.00 saat dilimleri takip etmektedir.
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Grafik 39. Hafta İçi, Radyo Dinlenen Saat Dilimlerine Göre Dağılım (%) 
2009 – 2014 –  2019 Karşılaştırma 

 

 
 
 Hafta içi radyo dinlenen saat dilimleri yıllar itibarıyla incelendiğinde, 

radyo dinlenen saat dilimlerinin benzerlik gösterdiği görülmüştür. Radyonun en 

fazla dinlendiği saat dilimlerinin yıllar bazında 09.00-12.00 olduğu görülmüştür. 

2009 yılında 09.00-12.00 saat diliminde radyo dinlediğini belirtenlerin oranı %41,5; 

2014 yılında %43,9 ve 2019 yılında %46,4 olarak hesaplanmıştır. Radyonun en az 

dinlendiği saat dilimi ise 24.00-06.00’dır. 2009 yılında 24.00-06.00 saat diliminde 

radyo dinlediğini belirtenlerin oranı %5, 2014 yılında %6 ve 2019 yılında %4,5’tür.   
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Hafta içi radyo dinlenen saat dilimleri yıllar itibarıyla incelendiğinde, 
radyo dinlenen saat dilimlerinin benzerlik gösterdiği görülmüştür. Radyonun 
en fazla dinlendiği saat dilimlerinin yıllar bazında ağırlıklı olarak 09.00-
12.00 saatleri arasında olduğu görülmüştür. 2009 yılında 09.00-12.00 saat 
diliminde radyo dinlediğini belirtenlerin oranı %41,5; 2014 yılında %43,9 ve 
2019 yılında %46,4 olarak hesaplanmıştır. Radyonun en az dinlendiği saat 
dilimi ise 24.00-06.00’dır. 2009 yılında 24.00-06.00 saat diliminde radyo 
dinlediğini belirtenlerin oranı %5, 2014 yılında %6 ve 2019 yılında %4,5’tir.
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Tablo 33. Hafta İçi, Radyo Dinlenen Saat Dilimlerine Göre Dağılım (%) 
Sorulara birden fazla cevap alındığından dolayı toplam %100’ü geçmektedir.  

Cinsiyete, Yaş Gruplarına, SES düzeyine ve Coğrafi Bölgelere Göre Dağılım 
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Cinsiyete Göre Dağılım74 

Kadın 24,7 45,6 40,7 35,8 34,6 18,3 4,1 

Erkek 30,3 47,1 37,5 36,4 40,3 22,3 4,9 

Yaş Gruplarına Göre Dağılım75 

15-24 yaş arası 24,4 38,6 34,1 35,7 33,1 26,5 9,5 

25-34 yaş arası 26,4 49,2 42,2 36,6 36,8 18,9 2,7 

35-44 yaş arası 33,7 50,1 40,2 37,1 39,2 17,9 3,7 

45-54 yaş arası 29,4 50,1 36,4 36,2 37,6 18,7 2,6 

55 yaş ve daha yukarı 24,2 45,1 42,3 34,8 42,2 18,1 3,0 

SES düzeyine Göre Dağılım76 

AB 32,6 45,7 35,1 34,6 39,9 20 5,9 

C1 29,2 48,9 39,8 37,6 37,4 20,7 4,5 

C2 23,9 45,7 41,2 33,8 33,6 20,6 4,0 

DE 22,7 46,1 40,2 39,3 38,9 18,1 3,7 

Coğrafi Bölgelere Göre Dağılım77 

Marmara 30,8 44,6 37,4 33,9 36,0 21,0 6,5 

Ege 28,1 53,9 37,1 43,7 49,3 30,1 4,4 

Akdeniz 11,7 41,5 34,0 37,5 42,2 15,2 1,9 

İç Anadolu 35,3 52,2 39,5 35,6 35,5 17,8 2,1 

Karadeniz 16,1 33,1 48,8 36,3 33,6 14,4 2,4 

Doğu Anadolu 12,6 36,6 50,9 27,9 20,5 13,4 6,3 

Güneydoğu Anadolu 25,3 44,4 50,6 34,8 25,8 13,4 2,2 

ORTALAMA 27,6 46,4 39,1 36,1 37,5 20,3 4,5 
 

74  06-09 arası Cramer’s V=0.063; p=0.001, 18-21 arası için Cramer’s V=0.059; p=0.001,21-24 arası için 
Cramer’s V=0.050; p=0.006 
75 06-09 arası Cramer’s V=0.081; p=0.001, 09-12 arası Cramer’s V=0.092; p=0.000; 12-15 arası Cramer’s 
V=0.068;p=0.007, 18-21 arası Cramer’s V=0.062; p=0.022, 21-24 arası Cramer’s V=0.086; p=0.000, 24-06 arası 
Cramer’s V=0.133; p=0.000 
76 06-09 arası Cramer’s V=0.081; p=0.00 
77 06-09 arası Cramer’s V=0.166; p=0.00, 09-12 arası için Cramer’s V=0.110; p=0.00, 12-15 arası Cramer’s 
V=0.095; p=0.00, 15-18 arası Cramer’s V=0.079; p=0.005, 18-21 arası Cramer’s V=0.141; p=0.00, 21-24 arası 
Cramer’s V=0.126; p=0.00; 24-06 arası Cramer’s V=0.097; p=0.00 
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“Hafta içi hangi saat dilimlerinde radyo dinlediğinizi belirtiniz?” 
sorusuna verilen yanıtların demografik değişkenlere göre farklılık gösterip 
göstermediğini test etmek amacıyla ki-kare analizi uygulanmış; %95 
güvenilirlikle anlamlı farklılıklar gösteren gruplar aşağıda belirtilmiştir.

Radyo dinlenen saat dilimlerinin cinsiyete göre dağılımına bakıldığında 
06-09,18-21 ve 21-24 saatleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar 
tespit edilmiştir. 06.00-09.00 saat diliminde kadınların %24,7’si, erkelerin ise 
%30,3’ü radyo dinlediğini belirtmiştir. 21.00-24.00 saat diliminde kadınların 
%18,3’ü, erkeklerin ise %22,3’ü radyo dinlemektedir.

Radyo dinlenen saat dilimlerinin yaşa göre dağılımına bakıldığında bütün 
saat dilimleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. 
Tüm yaş gruplarında en fazla radyo dinlenen saat diliminin 09.00-12.00 
olduğu tespit edilmiştir.

Radyo dinlenen saat dilimlerinin SES düzeyine göre dağılımına 
bakıldığında 06-09 saat diliminde istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit 
edilmiştir. Buna göre AB SES düzeyinin %32,6’sı, C1 SES düzeyinin 
%29,2’si, C2 SES düzeyinin %23,9’u ve DE SES düzeyinin %22,7’si bu saat 
diliminde radyo dinlemektedir.

Radyo dinlenen saat dilimlerinin coğrafi bölgelere göre dağılımına 
bakıldığında bütün saat dilimleri arasında istatistiksel olarak anlamlı 
farklılıklar tespit edilmiştir.
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Grafik 40. Hafta Sonu, Radyo Dinlenen Saat Dilimlerine Göre Dağılım (%) 

 

 
 
 
 Hafta sonu radyo dinlenen saat dilimlerine bakıldığında sabah 09.00’dan 

akşam 21.00’e kadar benzer oranlarda dinleme yapıldığı görülmüştür. Hafta 

sonu en fazla radyo dinlenen saat dilimi %33 oranıyla 18.00-21.00 saat dilimi 

olmuştur.  
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Hafta sonu radyo dinlenen saat dilimlerine bakıldığında sabah 09.00’dan 
akşam 21.00’e kadar benzer oranlarda dinleme yapıldığı görülmüştür. 
Hafta sonu en fazla radyo dinlenen saat dilimi %33 oranıyla 18.00-21.00 
saat dilimi olmuştur.
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Grafik 41. Hafta Sonu, Radyo Dinlenen Saat Dilimlerine Göre Dağılım (%) 
2009 – 2014 – 2019 Karşılaştırma 

 

 
 
 Hafta sonu radyo dinlenen saat dilimlerinin yıllara göre dağılımına 

bakıldığında, 2009 yılında %39,7 oranıyla 12.00-15.00 saat dilimi, 2014 yılında %40 

oranıyla 15.00-18.00 saat dilimi ve 2019 yılında %33 oranıyla 18.00-21.00 saat 

dilimi en fazla radyo dinlenen saat dilimleri olmuştur.  

   

9,4

33,0
39,7

33,7

26,5
20,1

5,9

14,9

33,8 36,9
40,0

35,9

23,1

7,6

14,8

29,9 30,5 31,8 33,0
26,2

7,5

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

06-09 arası 09-12  arası 12-15 arası 15-18 arası 18-21 arası 21-24 arası 24-06 arası

2009 2014 2019

Hafta sonu radyo dinlenen saat dilimlerinin yıllara göre dağılımına 
bakıldığında, 2009 yılında %39,7 oranıyla 12.00-15.00 saat dilimi, 2014 
yılında %40 oranıyla 15.00-18.00 saat dilimi ve 2019 yılında %33 oranıyla 
18.00-21.00 saat dilimi en fazla radyo dinlenen saat dilimleri olmuştur.
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Tablo 34. Hafta Sonu, Radyo Dinlenen Saat Dilimlerine Göre Dağılım (%) 
Sorulara birden fazla cevap alındığından dolayı toplam %100’ü geçmektedir.  

Cinsiyete, Yaş Gruplarına, SES düzeyine ve Coğrafi Bölgelere Göre Dağılım 

 

06
-0

9 
 

ar
as

ı 

09
-1
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ar
as
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12
-1
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ar
as

ı 

15
-1

8 
 

ar
as

ı 

18
-2

1 
 

ar
as

ı 

21
-2

4 
 

ar
as

ı 

24
-0

6 
ar

as
ı 

Cinsiyete Göre Dağılım78 

Kadın 13,0 30,9 30,1 31,6 29,5 26,9 7,9 

Erkek 16,4 29,1 30,9 31,9 36,4 25,6 7,3 

Yaş Gruplarına Göre Dağılım79 

15-24 yaş arası 12,6 24,0 23,2 30,6 32,4 33,9 13,8 

25-34 yaş arası 14,5 29,2 32,3 31,0 30,8 24,7 6,0 

35-44 yaş arası 17,9 30,0 33,0 34,3 33,4 25,6 6,7 

45-54 yaş arası 15,4 34,7 31,4 28,1 36,3 24,2 6,2 

55 yaş ve daha yukarı 13,4 34,8 34,1 34,4 33,7 20,5 3,3 

SES düzeyine Göre Dağılım80 

AB 16,6 27,2 26,5 30,3 33,7 30,0 9,2 

C1 16,0 31,9 31,6 32,8 34,6 26,3 7,5 

C2 12,8 30,3 32,0 29,0 29,8 25,8 7,7 

DE 13,4 29,6 33,3 37,7 30,2 23,1 5,9 

Coğrafi Bölgelere Göre Dağılım81 

Marmara 15,7 28,1 27,0 29,8 33,1 32,9 11,2 

Ege 15,6 46,3 33,5 36,5 40,5 29,7 7,6 

Akdeniz 8,2 23,7 28,5 29,7 37,8 19,9 2,5 

İç Anadolu 20,1 30,6 35,1 33,7 31,3 21,2 5,1 

Karadeniz 5,6 24,2 44,4 34,4 29,6 16,1 0,8 

Doğu Anadolu 10,7 18,9 33,3 36,0 25,0 11,7 5,4 

Güneydoğu Anadolu 11,2 18,0 25,3 25,7 16,3 10,7 3,4 

ORTALAMA 14,8 29,9 30,5 31,8 33,0 26,2 7,5 
 
  

 
78 06-09 arası Cramer’s V=0.048; p=0.008, 18-21 arası Cramer’s V=0.073; p=0.00 
79 09-12 arası Cramer’s V=0.087; p=0.000, 12-15 arası Cramer’s V= 0.088; p=0.000, 21-24 arası Cramer’s 
V=0.102; p=0.00, 24-06 arası için Cramer’s V=0.136; p=0.00 
8012-15 arası Cramer’s V=0.053;p= 0.045, 15-18 arası için Cramer’s V=0.056; p=0.031  
81 06-09 arası Cramer’s V=0.108; p=0.000, 09-12 arası Cramer’s V=0.175; p=0.000, 12-15 arası Cramer’s V= 
0.099; p=0.000, 15-18 arası Cramer’s V=0.066; p=0.041, 18-21 arası Cramer’s V=0.119; p=0.00, 21-24 arası 
Cramer’s V=0.169; p=0.00, 24-06 arası için Cramer’s V=0.133; p=0.00 
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Tablo 34. Hafta Sonu, Radyo Dinlenen Saat Dilimlerine Göre Dağılım (%) 
Sorulara birden fazla cevap alındığından dolayı toplam %100’ü geçmektedir.  

Cinsiyete, Yaş Gruplarına, SES düzeyine ve Coğrafi Bölgelere Göre Dağılım 
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21
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24
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6 
ar
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Cinsiyete Göre Dağılım78 

Kadın 13,0 30,9 30,1 31,6 29,5 26,9 7,9 

Erkek 16,4 29,1 30,9 31,9 36,4 25,6 7,3 

Yaş Gruplarına Göre Dağılım79 

15-24 yaş arası 12,6 24,0 23,2 30,6 32,4 33,9 13,8 

25-34 yaş arası 14,5 29,2 32,3 31,0 30,8 24,7 6,0 

35-44 yaş arası 17,9 30,0 33,0 34,3 33,4 25,6 6,7 

45-54 yaş arası 15,4 34,7 31,4 28,1 36,3 24,2 6,2 

55 yaş ve daha yukarı 13,4 34,8 34,1 34,4 33,7 20,5 3,3 

SES düzeyine Göre Dağılım80 

AB 16,6 27,2 26,5 30,3 33,7 30,0 9,2 

C1 16,0 31,9 31,6 32,8 34,6 26,3 7,5 

C2 12,8 30,3 32,0 29,0 29,8 25,8 7,7 

DE 13,4 29,6 33,3 37,7 30,2 23,1 5,9 

Coğrafi Bölgelere Göre Dağılım81 

Marmara 15,7 28,1 27,0 29,8 33,1 32,9 11,2 

Ege 15,6 46,3 33,5 36,5 40,5 29,7 7,6 

Akdeniz 8,2 23,7 28,5 29,7 37,8 19,9 2,5 

İç Anadolu 20,1 30,6 35,1 33,7 31,3 21,2 5,1 

Karadeniz 5,6 24,2 44,4 34,4 29,6 16,1 0,8 

Doğu Anadolu 10,7 18,9 33,3 36,0 25,0 11,7 5,4 

Güneydoğu Anadolu 11,2 18,0 25,3 25,7 16,3 10,7 3,4 

ORTALAMA 14,8 29,9 30,5 31,8 33,0 26,2 7,5 
 
  

 
78 06-09 arası Cramer’s V=0.048; p=0.008, 18-21 arası Cramer’s V=0.073; p=0.00 
79 09-12 arası Cramer’s V=0.087; p=0.000, 12-15 arası Cramer’s V= 0.088; p=0.000, 21-24 arası Cramer’s 
V=0.102; p=0.00, 24-06 arası için Cramer’s V=0.136; p=0.00 
8012-15 arası Cramer’s V=0.053;p= 0.045, 15-18 arası için Cramer’s V=0.056; p=0.031  
81 06-09 arası Cramer’s V=0.108; p=0.000, 09-12 arası Cramer’s V=0.175; p=0.000, 12-15 arası Cramer’s V= 
0.099; p=0.000, 15-18 arası Cramer’s V=0.066; p=0.041, 18-21 arası Cramer’s V=0.119; p=0.00, 21-24 arası 
Cramer’s V=0.169; p=0.00, 24-06 arası için Cramer’s V=0.133; p=0.00 
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“Hafta sonu hangi saat dilimlerinde radyo dinlediğinizi belirtiniz?” 
sorusuna verilen yanıtların demografik değişkenlere göre farklılık gösterip 
göstermediğini test etmek amacıyla ki-kare analizi uygulanmış; %95 
güvenilirlikle anlamlı farklılıklar gösteren gruplar aşağıda belirtilmiştir.

Hafta sonu radyo dinlenen saat dilimlerinin cinsiyete göre dağılımına 
bakıldığında 06.00-09.00 ve 18.00-21.00 saatleri arasında istatistiksel olarak 
anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. Buna göre 06.00-09.00 saat diliminde 
kadınların %13’ü, erkeklerin ise %16,4’ü radyo dinlemektedir. 18.00-21.00 
saat diliminde ise kadınların %29,5’i erkeklerin %36,4’ü radyo dinlemektedir.

Hafta sonu radyo dinlenen saat dilimlerinin yaş gruplarına göre 
dağılımına bakıldığında 09-12, 12-15, 21-24 ve 24-06 saatleri arasında 
istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. Buna göre, 55 ve üzeri 
yaş grubu (%34,8) diğer saat dilimlerine göre 09.00-12.00 arasında daha 
yüksek oranda radyo dinlemektedir. Diğer taraftan 25-34 yaş grubu (%32,3) 
diğer saat dilimlerine göre 12.00-15.00 arasında daha yüksek oranda radyo 
dinlemektedir.

Hafta sonu radyo dinlenen saat dilimlerinin SES düzeyine göre 
dağılımına bakıldığında 12-15 ve 15-18 saat dilimleri arasında istatistiksel 
olarak anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. Buna göre, C2 SES düzeyi (%32) 
diğer saat dilimlerine göre 12.00-15.00 arasında daha yüksek oranda radyo 
dinlemektedir.

Hafta sonu radyo dinlenen saat dilimlerinin coğrafi bölgelere göre 
dağılımına bakıldığında tüm saat dilimleri arasında istatistiksel olarak anlamlı 
farklılıklar tespit edilmiştir. Buna göre Marmara Bölgesi’nde (%33,1) 18.00-
21.00 saat diliminde; Ege Bölgesi’nde (%46,3) 09.00-12.00 saat diliminde; 
Akdeniz Bölgesi’nde (%37,8) 18.00-21.00 saat diliminde; İç Anadolu 
Bölgesi’nde (35,1) 12.00-15.00 saat diliminde; Karadeniz Bölgesi’nde 
(%44,4) 12.00-15.00 saat diliminde; Doğu Anadolu Bölgesi’nde (%36) 
15.00-18.00 saat diliminde ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde (%25,7) 
15.00-18.00 saat diliminde diğer saat dilimlerine göre daha yüksek oranda 
radyo dinlenmektedir.
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Grafik 42. Otomobili Olanların Hafta İçi ve Hafta Sonu Radyo Yayınlarını 
Dinlediği Saat Dilimlerine Göre Dağılım (%) 

Radyo dinlediğini belirtenlere sorulmuştur. 
Sorulara birden fazla cevap alındığından dolayı toplam %100’ü geçmektedir. 
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altın saatler gibi (prime time) radyo dinleme için de “drive time” şeklinde 

kullanılır olmuştur. Otomobili olanların radyo dinleme saatlerine bakıldığında 
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sabah işe gidiş saatleri ile işten çıkış saatlerini kapsayan zaman dilimleri olduğu 

görülmektedir. Hafta içi 09.00-12.00 saat diliminde radyo dinleyenlerin oranı 

%38,3 ile ilk sırada yer almaktadır. Bunu sırasıyla %29,3 oranıyla 12.00-15.00, %29,2 
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Araç radyosundan yapılan dinlemeler günümüzde oldukça yaygın bir 
dinleme alışkanlığı haline gelmiş ve tıpkı televizyon yayınlarının en fazla 
izlendiği altın saatler (prime time) gibi radyo dinleme için de “drive time” 
şeklinde kullanılır olmuştur. Otomobili olanların radyo dinleme saatlerine 
bakıldığında “drive time” olarak bilinen saat dilimlerinde dinlemenin 
yoğunlaştığı görülmüştür. Radyonun en yoğun dinlendiği saat dilimleri 
hafta içi özellikle sabah işe gidiş saatleri ile işten çıkış saatlerini kapsayan 
zaman dilimleri olduğu görülmektedir. Hafta içi 09.00-12.00 saat diliminde 
radyo dinleyenlerin oranı %38,3 ile ilk sırada yer almaktadır. Bunu sırasıyla 
%29,3 oranıyla 12.00-15.00, %29,2 oranıyla 18.00-21.00, %28,4 oranıyla 
15.00-18.00, %24,2 oranıyla 06.00-09.00, %15,2 oranıyla 21.00-24.00 ve 
son olarak %3,4 oranıyla 24.00-06.00 saat dilimleri izlemektedir.





BÖLÜM 5
RADYO İSTASYONLARI, PROGRAM TÜRLERİ 

TERCİHLERİ VE DİNLENME DÜZEYLERİ
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Bu bölümde dinleyicilerin en çok dinlediği radyo istasyonlarına, radyo 
istasyonlarında yer alan program türlerine ve bunları dinleme düzeylerine yer 
verilecektir. Ayrıca en çok dinlenen radyoların yayın ortamına göre dağılımı 
ve Türkçeyi en doğru kullanan radyo istasyonu gibi konular incelenmiştir.

_______________________________________________________________
RADYO İSTASYONLARI, PROGRAM TÜRLERİ TERCİHLERİ  

VE DİNLENME DÜZEYLERİ_______________________________________________________________
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Tablo 35. En Çok Dinlenen Radyo İstasyonları (%)82 
Sorulara birden fazla cevap alındığından dolayı toplam %100’ü geçmektedir. 

 

 Radyo İstasyonları  
% 

1 KRAL FM      32,7 

2 TRT RADYOLARI 31,5 

3 POWER TÜRK 11,9 

4 SÜPER FM 9,0 

5 SLOW TÜRK 8,8 

6 JOY TÜRK FM 8,7 

7 POWER FM  8,5 

8 BEST FM         8,2 

9 KRAL POP           7,8 

10 RADYO FENOMEN 6,8 

 

Araştırma kapsamında katılımcıların en çok dinlediği radyo istasyonu 

%32,7 ile Kral FM olmuştur. TRT Radyolarının dinlenme oranının %31,5 olduğu 

görülürken, Power Türk’ün oranı ise %11,9’dur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
82 Katılımcılara en çok dinledikleri ilk üç radyo istasyonunu öncelik sırasına göre belirtmeleri istenmiş olup 
yukarıdaki tablo ilk üç istasyona ilişkin genel ortalamayı ifade etmektedir. 

Araştırma kapsamında katılımcıların en çok dinlediği radyo istasyonu 
%32,7 ile Kral FM olmuştur. TRT Radyolarının dinlenme oranının %31,5 
olduğu görülürken, Power Türk’ün oranı ise %11,9’dur.

82 Katılımcılara en çok dinledikleri ilk üç radyo istasyonunu öncelik sırasına göre belirtmeleri istenmiş olup 
yukarıdaki tablo ilk üç istasyona ilişkin genel ortalamayı ifade etmektedir.
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Tablo 36. En Çok Dinlenen Radyo İstasyonları (%)83 
 

En çok dinlenen ilk üç istasyon tercihinin ortalamasıdır. 
Sorulara birden fazla cevap alındığından dolayı toplam %100’ü geçmektedir. 

Cinsiyete, Yaş Gruplarına, SES düzeyine ve Coğrafi Bölgelere göre dağılım 
 

 

 

KR
A

L F
M
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T 
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DY

O
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RI
 

PO
W

ER
 TÜ

RK
 

Cinsiyete Göre Dağılım 

Kadın 32,0 26,5 13,6 

Erkek 33,4 36,2 10,2 

Yaş Gruplarına Göre Dağılım 

15-24 yaş arası 33,1 21,9 17,4 

25-34 yaş arası 35,5 20,9 14,5 

35-44 yaş arası 36,9 30,2 11,3 

45-54 yaş arası 33,4 37,3 8,4 

55+ yaş arası 22,3 56,3 4,2 

SES düzeyine Göre Dağılım 

AB 28,2 26,9 13,1 

C1 34,3 26,3 13,9 

C2 36,0 32,4 10,4 

DE 36,1 48,1 6,7 

Coğrafi Bölgelere Göre Dağılım 

Marmara 34,1 22,8 14,8 

Ege  20,7 39,2 9,8 

Akdeniz 27,6 56,3 19,4 

İç Anadolu 37,5 27,0 5,9 

Karadeniz  37,0 46,6 7,1 

Doğu Anadolu 43,8 37,1 9,8 

Güneydoğu Anadolu 41,8 28,4 6,4 

ORTALAMA 32,7 31,5 11,9 
 

 
83 En çok dinlenen ilk üç radyo istasyonu verileri analiz edilmiştir.  

83 En çok dinlenen ilk üç radyo istasyonu verileri analiz edilmiştir.
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En çok Dinlenen Radyo İstasyonları sorusunun cinsiyete göre dağılımına 

bakıldığında kadınların %32’si Kral FM’i, %26,5’i TRT Radyoları, erkeklerin %33,4’ü 

Kral FM’i, %36,2’si ise TRT Radyolarını dinlediğini beyan etmiştir. 

En çok dinlenen radyo istasyonları sorusunun yaş gruplarına göre 

dağılımına bakıldığında 15-24, 25-34, 35-44 yaş gruplarının en çok Kral FM 

dinlediği, 45-54 ve 55 yaş ve üzeri yaş grubunun ise en çok TRT Radyolarının 

dinlediği görülmüştür. 

En çok dinlenen radyo istasyonları sorusunun SES düzeyine göre 

dağılımına bakıldığında; SES düzeyinda da en çok dinlenen radyo istasyonları 

Kral FM ve TRT Radyoları olmuştur. 

En çok dinlenen radyo istasyonları sorusunun coğrafi bölgelere göre 

dağılımına bakıldığında; Marmara Bölgesi’nde en çok dinlenilen istasyon %34,1 

ile Kral FM olmuştur. Ayrıca Ege Bölgesi’nde %39,2 oranı ile TRT Radyoları, 

Akdeniz Bölgesi’nde %56,3 oranı ile TRT Radyoları, İç Anadolu Bölgesi’nde %37,5 

oranı ile Kral FM, Karadeniz Bölgesi’nde %46,6 oranı ile TRT Radyoları, Doğu 

Anadolu Bölgesi’nde %43,8 oranı ile Kral FM ve Güneydoğu Anadolu 

Bölgesi’nde %41,8 oranı ile Kral FM dinlenmektedir.  

  

Marmara, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve 
Güneydoğu Anadolu’da en çok Kral FM 
dinlenirken, Ege, Akdeniz ve Karadeniz 

Bölgesinde ise en çok TRT Radyoları 
dinleniyor. 

En çok dinlenen radyo istasyonlarının cinsiyete göre dağılımına 
bakıldığında; kadınların %32’si Kral FM’i, %26,5’i TRT Radyolarını, erkeklerin 
%33,4’ü Kral FM’i, %36,2’si ise TRT Radyolarını dinlediğini beyan etmiştir.

En çok dinlenen radyo istasyonlarının yaş gruplarına göre dağılımına 
bakıldığında; 15-24, 25-34, 35-44 yaş gruplarının en çok Kral FM dinlediği, 
45-54 ve 55 yaş ve üzeri yaş grubunun ise en çok TRT Radyolarını dinlediği 
görülmüştür.

En çok dinlenen radyo istasyonlarının SES düzeyine göre dağılımına 
bakıldığında; SES düzeyinde de en çok dinlenen radyo istasyonları Kral FM 
ve TRT Radyoları olmuştur.

En çok dinlenen radyo istasyonlarının bölgelere göre dağılımına 
bakıldığında; Marmara Bölgesi’nde en çok dinlenilen istasyon %34,1 ile Kral 
FM olmuştur. Ayrıca Ege Bölgesi’nde %39,2 oranı ile TRT Radyoları, Akdeniz 
Bölgesi’nde %56,3 oranı ile TRT Radyoları, İç Anadolu Bölgesi’nde %37,5 
oranı ile Kral FM, Karadeniz Bölgesi’nde %46,6 oranı ile TRT Radyoları, 
Doğu Anadolu Bölgesi’nde %43,8 oranı ile Kral FM ve Güneydoğu Anadolu 
Bölgesi’nde %41,8 oranı ile Kral FM dinlenmektedir.
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Grafik 43. En Çok Dinlenen Radyo İstasyonları (%) 
2007 - 2009 – 2014 – 2019 Karşılaştırma84 

 

 
 

En çok dinlenen radyo istasyonlarının yıllara göre karşılaştırılmasına 

bakıldığında 2007 yılında en çok dinlenen radyo istasyonu %30,3 ile KRAL FM, 

2009 yılında % 32,4 ile KRAL FM, 2014 yılında %32 ile TRT Radyoları, 2019 yılında 

ise %32,7 ile KRAL FM olmuştur.  

2007-2009-2014-2019 yılları karşılaştırmalarına bakıldığında en çok 

dinlenen radyo istasyonları karşılaştırmasında ulusal istasyonların daha çok 

dinlendiği tespit edilmiştir.  

  

 
84 Karşılaştırma 2019 yılında en çok dinlenen ilk 3 radyo istasyonı baz alınarak yapılmıştır. 
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En çok dinlenen radyo istasyonlarının yıllara göre karşılaştırılmasına 
bakıldığında 2007 yılında en çok dinlenen radyo istasyonu %30,3 ile Kral 
FM, 2009 yılında % 32,4 ile Kral FM, 2014 yılında %32 ile TRT Radyoları, 
2019 yılında ise %32,7 ile Kral FM olmuştur.

2007-2009-2014-2019 yılları karşılaştırmalarına bakıldığında en çok 
dinlenen radyo istasyonları karşılaştırmasında ulusal istasyonların daha çok 
dinlendiği tespit edilmiştir.

84 Karşılaştırma 2019 yılında en çok dinlenen ilk 3 radyo istasyonı baz alınarak yapılmıştır.
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Grafik 44. Dinlenen Radyo İstasyonlarının Yayın Ortamına Göre Dağılımı (%) 

 

 

 

En çok dinlenen radyoların yayın ortamına göre dağılımına bakıldığında 

ulusal radyolar %74,7 oranıyla ilk sırada yer alırken ikinci sırada %16,7 ile yerel 

radyolar yer almaktadır.  

Birleşik Krallık’ta medya araçları üzerine OFCOM tarafından 

gerçekleştirilmiş olan ‘Media Nations UK 2019’ araştırmasında 2019’un ilk 

çeyreğini kapsayan dönemde yetişkinlerin %73’ünün ulusal radyo dinlediği  

%54’ünün yerel radyo dinlediği belirtilmiştir (OFCOM, 2018).   
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En çok dinlenen radyoların yayın ortamına göre dağılımına bakıldığında 
ulusal radyolar %74,7 oranıyla ilk sırada yer alırken ikinci sırada %16,7 ile 
yerel radyolar yer almaktadır.

Birleşik Krallık’ta medya araçları üzerine OFCOM tarafından 
gerçekleştirilmiş olan ‘Media Nations UK 2019’ araştırmasında 2019’un ilk 
çeyreğini kapsayan dönemde yetişkinlerin %73’ünün ulusal radyo dinlediği 
%54’ünün yerel radyo dinlediği belirtilmiştir (OFCOM, 2018).
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Tablo 37. Dinlenen Radyo İstasyonlarının Yayın Ortamına Göre Dağılımı (%) 
Cinsiyete, Yaş Gruplarına, SES düzeyine ve Coğrafi Bölgelere Göre Dağılım 

 

 ULUSAL BÖLGESEL YEREL İNTERNET TOPLAM 

Cinsiyete Göre Dağılım 

Kadın 76,6 5,8 16,4 1,3 100 

Erkek 72,9 8,8 17,1 1,2 100 

Yaş Gruplarına Göre Dağılım 

15-24 yaş arası 77,7 5,3 15,6 1,5 100 

25-34 yaş arası 74,2 8,4 16,3 1,1 100 

35-44 yaş arası 75,6 6,6 16,7 1,2 100 

45-54 yaş arası 72,7 8,4 17,5 1,3 100 

55 yaş ve daha yukarı 71,5 8,9 18,6 1,0 100 

SES düzeyine Göre Dağılım 

AB 75,4 7,4 15,7 1,5 100 

C1 75,4 7,2 16,2 1,2 100 

C2 73,4 7,6 18,2 0,9 100 

DE 71,8 7,5 19,0 1,7 100 

Coğrafi Bölgelere Göre Dağılım 

Marmara 74,6 9,7 14,5 1,2 100 

Ege 69,1 11,7 17,7 1,5 100 

Akdeniz 83,2 2,9 12,1 1,7 100 

İç Anadolu 74,8 4,3 20,2 0.8 100 

Karadeniz 70,3 7,1 20,2 2,4 100 

Doğu Anadolu 79,7 0,3 19,3 0,6 100 

Güneydoğu Anadolu 74,9 0,6 23,6 0,9 100 

ORTALAMA 74,7 7,3 16,7 1,2 100 
 

Yayın ortamına göre dinlenen radyo istasyonlarının dağılımı 

incelendiğinde kadınların %76,6’sI erkeklerin %72,9’U ulusal radyo istasyonlarını 

tercih etmektedir.  

Yayın ortamına göre dinlenen radyo istasyonlarının dağılımı 

incelendiğinde; tüm yaş grupları içerisinde ulusal radyo istasyonu dinleme 

oranları ilk sırada yer almaktadır. 

Yayın ortamına göre dinlenen radyo istasyonlarının dağılımı incelendiğinde 
kadınların %76,6’sı erkeklerin %72,9’u ulusal radyo istasyonlarını tercih 
etmektedir.

Yayın ortamına göre dinlenen radyo istasyonlarının dağılımı incelendiğinde; 
tüm yaş grupları içerisinde ulusal radyo istasyonu dinleme oranları ilk sırada 
yer almaktadır.
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Yayın ortamına göre dinlenen radyo istasyonlarının dağılımı SES 
düzeyine göre incelendiğinde AB grubunun %75,4’ünün, C1 grubunun 
%75,4’ünün, C2 grubunun %73,4’ünün ve DE grubunun %71,8’inin ulusal 
radyo istasyonlarını ilk sırada dinlediği görülmüştür.

Yayın ortamına göre dinlenen radyo istasyonlarının dağılımı bölgelere göre 
incelendiğinde; tüm bölgelerde ağırlıklı olarak ulusal radyo istasyonlarının 
ilk sırada tercih edildiği görülmüştür. Ayrıca ulusal radyo istasyonlarından 
sonra yerel radyo istasyonlarının yer aldığı görülmektedir.

85 OFCOM Media Nations: UK 2019 verisi.
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    Grafik 45. Dinlenen Radyo İstasyonlarının Yayın Ortamına Göre Dağılımı (%) 

Türkiye-Birleşik Krallık Karşılaştırması 

 

Radyo istasyonlarının yayın ortamına göre dağılımında Birleşik Krallık-

Türkiye karşılaştırması incelendiğinde Türkiye’de %74,7 oranı ile ulusal radyo 

istasyonları dinlenirken, bu oranın Birleşik Krallık’ta %73 olduğu görülmüştür. 

Ulusal radyo istasyonlarını dinleyenlerin dağılımında Birleşik Krallık - Türkiye 

arasında benzerlik bulunduğu görülmektedir.  Yerel radyo istasyonlarının 

dağılımında ise Türkiye’de oran %16,7 iken, Birleşik Krallık’ta %54’tür.86 

  

 
86 Birleşik Krallık verilerinde sorulara birden fazla cevap alındığından dolayı toplam %100’ü geçmektedir. 
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    Grafik 45. Dinlenen Radyo İstasyonlarının Yayın Ortamına Göre Dağılımı (%) 

Türkiye-Birleşik Krallık Karşılaştırması 

 

Radyo istasyonlarının yayın ortamına göre dağılımında Birleşik Krallık-

Türkiye karşılaştırması incelendiğinde Türkiye’de %74,7 oranı ile ulusal radyo 

istasyonları dinlenirken, bu oranın Birleşik Krallık’ta %73 olduğu görülmüştür. 

Ulusal radyo istasyonlarını dinleyenlerin dağılımında Birleşik Krallık - Türkiye 

arasında benzerlik bulunduğu görülmektedir.  Yerel radyo istasyonlarının 

dağılımında ise Türkiye’de oran %16,7 iken, Birleşik Krallık’ta %54’tür.86 

  

 
86 Birleşik Krallık verilerinde sorulara birden fazla cevap alındığından dolayı toplam %100’ü geçmektedir. 
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Radyo istasyonlarının yayın ortamına göre dağılımında Birleşik Krallık-
Türkiye karşılaştırması incelendiğinde Türkiye’de %74,7 oranı ile ulusal 
radyo istasyonları dinlenirken, bu oranın Birleşik Krallık’ta %73 olduğu 
görülmüştür. Ulusal radyo istasyonlarını dinleyenlerin dağılımında Birleşik 
Krallık - Türkiye arasında benzerlik bulunduğu görülmektedir. Yerel radyo 
istasyonlarının dağılımında ise Türkiye’de oran %16,7 iken, Birleşik Krallık’ta 
%54’tür.86

86 Birleşik Krallık verilerinde sorulara birden fazla cevap alındığından dolayı toplam %100’ü geçmektedir. 
Türkiye verilerinde grafikte verilmeyen %8,6 bölgesel ve internet radyolarına aittir.
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Araştırma kapsamında katılımcıların %53,8’i yayınlarında Türkçeyi en 
doğru kullanan radyo istasyonunun TRT Radyoları olduğunu belirtmiştir. 
Bunu sırasıyla %10,0 oranı ile Kral FM ve %2,1 oranı ile Power Türk takip 
etmiştir.
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Tablo 38. Size Göre, Yayınlarında Türkçeyi En Doğru Kullanan Radyo İstasyonu 
Hangisidir? (%) 

 

İSTASYON % 

TRT Radyoları 53,8 

KRAL FM 10,0 

POWER TÜRK 2,1 

RADYO 7 2,0 

POWER FM 1,9 

SÜPER FM 1,9 

BEST FM 1,8 

KRAL POP 1,8 

JOYTÜRK FM 1,4 

SLOW TÜRK 1,4 

DİĞER 21,6 

TOPLAM 100 

 

Araştırma kapsamında katılımcıların %53,8’i yayınlarında Türkçeyi en 

doğru kullanan radyo istasyonunun TRT Radyoları olduğunu belirtmiştir. Bunu 

sırasıyla %10,0 oranı ile Kral FM ve %2,1 oranı ile Power Türk takip etmiştir. 
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87 Ortalama dinlenme oranı en yüksek olan ilk üç radyo istasyonuna yer verilmiştir.
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Tablo 39. Size Göre, Yayınlarında Türkçeyi En Doğru Kullanan Radyo İstasyonu 
Hangisidir? (%)87 

Cinsiyete, Yaş Gruplarına, SES düzeyine Ve Coğrafi Bölgelere Göre Dağılım 
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Cinsiyete Göre Dağılım 

Kadın 53,5 11,4 2,1 

Erkek 54,1 8,6 2,0 

Yaş Gruplarına Göre Dağılım 

15-24 yaş arası 43,5 12,8 3,8 

25-34 yaş arası 46,3 13,2 3,2 

35-44 yaş arası 52,0 8,7 1,3 

45-54 yaş arası 57,2 9,3 0,9 

55 yaş ve daha yukarı 77,0 3,8 0,5 

SES düzeyine Göre Dağılım 

AB 58,1 6,7 2,2 

C1 46,9 10,9 2,2 

C2 53,1 12,0 2,5 

DE 61,9 11,5 0,9 

Coğrafi Bölgelere Göre Dağılım 

Marmara 50,5 12,3 2,9 

Ege 56,1 4,2 3,5 

Akdeniz 72,3 5,4 0,0 

İç Anadolu 46,9 9,9 1,0 

Karadeniz 59,3 14,3 1,1 

Doğu Anadolu 56,2 7,9 1,1 

Güneydoğu Anadolu 55,0 12,5 1,7 

ORTALAMA 53,8 10,0 2,1 

 

                                                        
87 Ortalama dinlenme oranı en yüksek olan ilk ilk beş üç radyo istasyonuna yer verilmiştir. 
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Yayınlarında Türkçeyi en doğru kullanan radyo istasyonlarının cinsiyete, 
yaş gruplarına, SES düzeyine ve coğrafi bölgelere göre dağılımına 
bakıldığında ilk sırada TRT Radyolarının yer aldığı görülmüştür.

Cinsiyete göre dağılım incelendiğinde kadınların %53,5’i, erkeklerin 
%54,1’i TRT Radyolarının Türkçeyi daha doğru kullandığını ifade etmiştir. 
İkinci sırada ise Kral FM’in olduğu görülmüştür.

Yaş gruplarına göre bakıldığında; 15-24 yaş grubunun %43,5’i; 25-34 
yaş grubunun %46,3’ü; 35-44 yaş grubunun %52’si; 45-54 yaş grubunun 
%57,2’si; 55 yaş ve üzeri yaş grubunun ise %77’si TRT Radyolarının Türkçeyi 
en doğru kullanan radyo istasyonu olduğunu belirtmiştir.

SES düzeyine göre dağılımına bakıldığında; AB grubunun %58,1’i; 
C1 grubunun %46,9’u; C2 grubunun %53,1’i; DE grubunun ise %61,9’u 
TRT Radyolarını Türkçeyi en doğru kullanan istasyon olarak görmektedir. 
Meslek ve eğitim dağılımına göre katılımcılar arasında fark olmaksızın TRT 
Radyoları ilk sırada tercih edilmiştir.

Coğrafi Bölgelere göre dağılımına bakıldığında; Marmara Bölgesi’nin 
%50,5’i, Ege Bölgesi’nin %56,1’i, Akdeniz Bölgesi’nin %72,3’ü, İç 
Anadolu Bölgesi’nin %46,9’u, Karadeniz Bölgesi’nin %59,3’ü, Doğu 
Anadolu Bölgesi’nin %56,2’si, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin %55’i TRT 
Radyolarının Türkçeyi en doğru kullanan istasyon olduğunu ifade etmiştir.
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Yayınlarında Türkçeyi en doğru kullanan radyo istasyonlarının cinsiyete, 

yaş gruplarına, SES düzeyine ve coğrafi bölgelere göre dağılımına bakıldığında 

ilk sırada TRT Radyolarının yer aldığı görülmüştür. 

Cinsiyete göre dağılım incelendiğinde kadınların %53,5’İ, erkeklerin 

%54,1’i TRT Radyolarının Türkçeyi daha doğru kullandığını ifade etmiştir. İkinci 

sırada ise Kral FM’in olduğu görülmüştür. 

Yaş gruplarına göre bakıldığında; 15-24 yaş grubunun %43,5’i; 25-34 yaş 

grubunun %46,3’ü; 35-44 yaş grubunun %52’si; 45-54 yaş grubunun %57,2’si; 55 

yaş ve üzeri yaş grubunun ise %77’si TRT Radyolarının Türkçeyi en doğru kullanan 

radyo istasyonu olduğunu belirtmiştir.  

SES düzeyine göre dağılımına bakıldığında; AB grubunun %58,1’i; C1 

grubunun %46,9’u; C2 grubunun %53,1’i; DE grubunun ise %61,9’u TRT 

Radyolarını Türkçeyi en doğru kullanan istasyon olarak görmektedir. Meslek ve 

eğitim dağılıma göre katılımcılar arasında fark olmaksızın TRT Radyoları ilk sırada 

tercih edilmiştir. 

Coğrafi Bölgelere göre dağılımına bakıldığında; Marmara Bölgesi’nin 

%50,5’i, Ege Bölgesi’nin %56,1’i, Akdeniz Bölgesi’nin %72,3’ü, İç Anadolu 

Bölgesi’nin %46,9’u, Karadeniz Bölgesi’nin  %59,3’ü, Doğu Anadolu Bölgesi’nin 

%56,2’si, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin %55’i TRT Radyolarının Türkçeyi en 

doğru kullanan istasyon olduğunu ifade etmiştir. 

                             

Türkçeyi en doğru kullanan radyo 
istasyonu TRT Radyoları’dır. 
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Grafik 46. Program Türlerini Dinleme Sıklığı (%)88  
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88 Grafikte “Sık Dinlerim” ve “Ara Sıra Dinlerim” sıklığı en yüksek olan ilk beş program türü yer almaktadır. 
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Radyo yayınları da tıpkı televizyonda olduğu gibi belli program türlerine 
ve alt türlere ayrılmıştır. Ancak radyonun birçok kişi tarafından ilk sırada 
müzik dinlemek için tercih edildiği yadsınamaz bir gerçektir. Araştırma 
kapsamında da müzik programlarının sık dinlenen program türleri arasında 
yer aldığı görülmektedir.

Araştırmaya katılanlara program türlerini dinleme sıklığıyla ilgili bir soru 
yöneltilmiştir. Katılımcıların %63,4’ü müzik programlarını, %14,2’si ulusal 
haberleri, %13,2’si yerel haberleri, %7,2’si dini programları, %6,9’u spor 
müsabakalarını sık olarak dinlediğini ifade etmiştir.

88 Grafikte “Sık Dinlerim” ve “Ara Sıra Dinlerim” sıklığı en yüksek olan ilk beş program türü yer almaktadır.
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Yayınlarında Türkçeyi en doğru kullanan radyo istasyonlarının cinsiyete, 

yaş gruplarına, SES düzeyine ve coğrafi bölgelere göre dağılımına bakıldığında 

ilk sırada TRT Radyolarının yer aldığı görülmüştür. 

Cinsiyete göre dağılım incelendiğinde kadınların %53,5’İ, erkeklerin 

%54,1’i TRT Radyolarının Türkçeyi daha doğru kullandığını ifade etmiştir. İkinci 

sırada ise Kral FM’in olduğu görülmüştür. 

Yaş gruplarına göre bakıldığında; 15-24 yaş grubunun %43,5’i; 25-34 yaş 

grubunun %46,3’ü; 35-44 yaş grubunun %52’si; 45-54 yaş grubunun %57,2’si; 55 

yaş ve üzeri yaş grubunun ise %77’si TRT Radyolarının Türkçeyi en doğru kullanan 

radyo istasyonu olduğunu belirtmiştir.  

SES düzeyine göre dağılımına bakıldığında; AB grubunun %58,1’i; C1 

grubunun %46,9’u; C2 grubunun %53,1’i; DE grubunun ise %61,9’u TRT 

Radyolarını Türkçeyi en doğru kullanan istasyon olarak görmektedir. Meslek ve 

eğitim dağılıma göre katılımcılar arasında fark olmaksızın TRT Radyoları ilk sırada 

tercih edilmiştir. 

Coğrafi Bölgelere göre dağılımına bakıldığında; Marmara Bölgesi’nin 

%50,5’i, Ege Bölgesi’nin %56,1’i, Akdeniz Bölgesi’nin %72,3’ü, İç Anadolu 

Bölgesi’nin %46,9’u, Karadeniz Bölgesi’nin  %59,3’ü, Doğu Anadolu Bölgesi’nin 

%56,2’si, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin %55’i TRT Radyolarının Türkçeyi en 

doğru kullanan istasyon olduğunu ifade etmiştir. 

                             

Türkçeyi en doğru kullanan radyo 
istasyonu TRT Radyoları’dır. 
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en yüksek dinlenme oranı 

müzik programlarına aittir. 
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Grafik 47. En Çok Dinlenen İlk Üç Radyo İstasyonunda En Çok Dinlenen 
Program Türleri Dağılımı (%) 

Bir program türünü “dinlerim” ve “ara sıra dinlerim” diyenlere sorulmuştur. 
 

 

 

 
En çok tercih edilen program türlerinin en sık dinlenildiği istasyonlara 
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En çok tercih edilen program türlerinin en sık dinlenildiği istasyonlara 
bakıldığında; müzik programlarında Kral FM ilk sırada yer alırken, diğer 
program türlerinde TRT Radyolarının birinci sırada dinlendiği tespit edilmiştir. 
Günümüzde radyo yayınları yukarıda bahsi geçen yayın içeriklerine 
benzerlik gösteren program türleri çerçevesinde gerçekleşmekle birlikte 
bazı program türleri daha ağırlıklı olarak yayınlanmaktadır (Kasım, 2009, 
s.124). Özel radyoların çoğunluğunda müzik, haber ve reklamdan oluşan 
yayınlar yapıldığı görülmekte ve bu durum da araştırma kapsamında 
belirlendiği üzere dinleyici tercihlerine yansımaktadır.
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Tablo 40. Program Türlerinin En Çok Dinlenildiği İstasyonlar (%) 
2007– 2009 –2014 – 2019 Karşılaştırma 

 

 2007 2009 2014 2019 

Spor Müsabakaları 40,0  
TRT 

46,0  
TRT 

48,4  
TRT 

51,8  
TRT 

Dini Programlar 12,1  
TRT 

24,4  

TRT 
18,0  
TRT 

23,2  
TRT 

Ekonomi Programları 38,9 
TRT 

54,6  
TRT 

46,4  
TRT 

45,7  
TRT 

DJ / Talk Show 
Programları 

13,4  
TRT 

20,2  
TRT 

14,6  
TRT 

14,4  
TRT 

Kültür - Sanat Programları 37,8  
TRT 

54,1  
TRT 

44,0  
TRT 

43,3  
TRT 

Radyo tiyatroları 58,7  
TRT 

71,8  
TRT 

44,8  
TRT 

56,8  
TRT 

 

 

2007-2009-2014-2019 yıllarında gerçekleştirilmiş olan “Radyo Dinleme 

Eğilimleri Araştırmalarının” incelenmesi sonucunda; en çok dinlenilen radyo 

istasyonlarında değişim gözlenmediği ve TRT Radyolarının tabloda belirtilen 

program türleri içerisinde en çok dinlenilen istasyon olmaya devam ettiği tespit 

edilmiştir.  

Bu bağlamda, 2019 yılı itibarıyla katılımcıların %51,8’i spor müsabakalarını, 

%23,2’si dini programları, %45,7’si ekonomi programlarını, %14,4’ü dj/talk show 

programlarını, %43,3’ü kültür-sanat programlarını ve %56,8’i radyo tiyatrolarını 

TRT Radyolarından dinlemektedir.   

2007-2009-2014-2019 yıllarında gerçekleştirilmiş olan “Radyo Dinleme 
Eğilimleri Araştırmalarının” incelenmesi sonucunda; en çok dinlenilen 
radyo istasyonlarında değişim gözlenmediği ve TRT Radyolarının tabloda 
belirtilen program türleri içerisinde en çok dinlenilen istasyon olmaya 
devam ettiği tespit edilmiştir.

Bu bağlamda, 2019 yılı itibarıyla katılımcıların %51,8’i spor müsabakalarını, 
%23,2’si dini programları, %45,7’si ekonomi programlarını, %14,4’ü dj/talk 
show programlarını, %43,3’ü kültür-sanat programlarını ve %56,8’i radyo 
tiyatrolarını TRT Radyolarından dinlemektedir.



BÖLÜM 6
RADYO VE MÜZİK DİNLEME TERCİHLERİ
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Müzik, toplumsal kültürün etkisi altındadır. Birçok duygu gündelik 
hayatta müzik aracılığıyla ifade edilmektedir. Müzik yaşanan coğrafyayla 
da yakından ilgilidir. Nitekim her yörenin kendine has söylenilen ve 
dinlenilmekte olan müziği o yöredeki bireylerin toplumsal yaşantılarına vurgu 
yapmakta, toplumsal yaşamın aynası olmakta ve diğer toplumsal öğelerle 
iç içe geçmektedir. Bu durum müziğin toplumsal boyutuna işaret eder. Bir 
toplumun müziği, kendi hayat tarzına, dünya görüşüne ve geleneğine göre 
oluşup biçimlendiğinden, müzik anlayışı/tercihi toplumdan topluma ve aynı 
toplum içinde kişiden kişiye değişmektedir (Cengiz, 2011, s. 364).

Müzik, mikro düzeyde, bireyin hayatı anlamlandırmasında; makro 
düzeyde ise ortak bir coşku ve duygu alanı olması bakımından, toplumsal 
kurumların ve hareketlerin anlaşılmasında önemli bir göstergedir. Bir 
toplumda farklı dönemlerde baskın hale gelen müzik türleri toplumsal 
koşullardan ve tarihsel süreçten bağımsız olarak düşünülemez. Nitekim 
Türkiye’de Cumhuriyetin ilk yıllarından bu yana farklı ezgilerin toplumun farklı 
kesimleri tarafından tercih edildiğini gösteren birçok araştırma mevcuttur.

Türkiye’de müzik ve müzik türlerinin tarihsel süreçteki gelişimine 
bakıldığında farklı türlerin farklı dönemlerde toplum tarafından talep edildiği 
görülmüştür. Osmanlı Devleti Döneminde saray eşrafı ve onun dışında kalan 
tebaanın dinlediği müzik türleri birbirinden farklıydı. Bunlardan birincisi halk 
ozanları geleneğiydi. Halk müziği de diyebileceğimiz bu tarz doğaçlama 
teknikle icra ediliyor ve varlığını kırsalda sürdürüyordu. İkinci kaynak ise 
saray etrafında gelişen ve saray kültürünün bir ifadesi olan Klasik müzikti. 
Bu müzik türü kendi içinde entelektüel bir gelişmişlik ve beğeni düzeyine 
denk düşmekteydi (Işık ve Erol, 2002’den aktaran Sarı ve diğerleri, http://
www.ontodergisi.com/).

Cumhuriyet Dönemine gelindiğinde 1930’larda radyolarda Batı müzikleri 
ağırlıklı olarak çalmaktaydı. Bunun yanı sıra, Arap filmleri Türkiye’de 
gösterilmeye başlamış ve bu filmlerin de etkisiyle Arap ezgileri toplumun 
büyük bir bölümünün tercih ettiği müzik haline gelmiştir. Birçok araştırmacıya 
göre bugün Arabesk olarak bilinen müzik türünün temeli de bu dönemdeki 
Arap ezgileriyle atılmıştır (Aydın, 2010, s.13).

_______________________________________________________________
RADYO VE MÜZİK DİNLEME TERCİHLERİ_______________________________________________________________
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1960’lı yıllara gelindiğinde ise Yerli Pop Müzik türünün gelişimine yönelik 
çalışmaların başladığı görülmüştür. 60’ların başlarında Avrupa’da popüler 
olan Pop Müzik şarkıları Türkiye’de de popüler hale gelir. Böylece önce 
pop müzik şarkılarının aslına uygun çalınması akımı oluşurken sonra bu 
şarkılara Türkçe sözler yazılarak düzenlenmesini içeren “aranjman” akımı 
oluşur (Dürük, 2011, s.37). Bu müzik türü kente ve kentlilere ait olarak 
görülmüştür. 1990’lı yıllarda özel radyo ve televizyon istasyonlarının yayın 
hayatına başlaması da pop müziğin toplum tabanına yayılmasında oldukça 
önemli bir rol üstlenmiştir.

Günümüzde ise birçok müzik türünün iç içe geçtiği görülmektedir. 
Arabesk ve pop zaman zaman birbirinden ayırt edilemez hale gelmiştir. 
Benzer şekilde son dönemlerde oldukça popüler hale gelen Rap müziğin, 
Arabesk ve Pop müzik türlerinin içine sızması da yine birkaç türden oluşan 
sentez bir müzik türünün doğmasına yol açmıştır.

Müzik, sadece sosyal alanın değil benliklerin ve kimliklerin de inşasında 
rol oynayan, sadece bir ses ve tonalite sisteminden ibaret olmayan, 
toplumsal hayatın her yerine sızmış bir olgudur (Işık, 2018, s.104). Öyle ki 
araştırmaya dâhil olan toplumun farklı kesimlerinin hepsi için ortak nokta 
radyoda en çok dinlenen program türünün, müzik programları olmasıdır.

Bu bilgiler ışığında araştırma kapsamında kişilerin dinledikleri müzik 
türleri, dinleme sıklıkları ve bu müzikleri dinledikleri radyo istasyonlarının 
dağılımı incelenmiştir. Ayrıca bu bölümde yıllar içindeki müzik tercihlerinin 
değişimi de irdelenmiştir. Bu kapsamda müzik türlerine ilişkin toplumdaki 
dinleme eğilimleri ortaya konulmuştur.
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Grafik 48. Müzik Türlerini Dinleme Sıklığı (%)89 
n = 3.017 

 

 

 

 

 

 
89 “Dinlerim” sıklıklarına göre sıralanmıştır. 
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Günümüz Türkiye’sinde toplumsal değişimi etkileyen en belirgin 
unsurlardan biri olan kitle iletişimi, yaşanmakta olan geçiş döneminde 
ticarî müzik kavramını da beraberinde getirmekte, müzikler ticarîleşmekte 
ve sektörleşmektedir. Yaşanan farklılaşma süreci içerisinde geleneksel 
müziklerimizin ticarileşme olgusunu içine sindirmekte zorlanması, geniş 
kitlelere yayılmasında dezavantaj olmuştur (Kurtuldu, 2007, s.517). Nitekim 
araştırma sonuçlarına göre kültürümüzün Osmanlı Devletinden bu yana 
önemli bir parçası olmayı sürdüren Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği 
türlerinin dinlenme seviyesinin Pop Müzik ve Arabesk Müzik türlerinden 
daha aşağıda yer aldığı görülmüştür. Oysa Türk Halk Müziği ve Sanat 
Müziği geçmişten gelen birçok kültürel motifin günümüze taşınmasına 
aracılık ederek kültürel sürekliliği mümkün kılmıştır. Öyle ki Neşet ERTAŞ 
gibi bazı halk ozanları halk müziğinin bu yönüyle UNESCO’nun Somut 
Olmayan Kültürel Miras Listesi’nde yer almaktadır.

Araştırma kapsamında müzik türlerini dinleme sıklığına bakıldığında 
popüler kültür ürünlerinin ilk sıralarda yer aldığı görülmektedir. Buna göre 
ilk sırada %64,7 oranıyla Yerli Pop/Rock müzik dinlendiği görülmüştür. 
Arabesk müzik türü ise %55,7 oranıyla ikinci sırada yer alırken bunu takip 
eden sırada Türk Halk Müziği/Türkü %48,1 oranıyla yer almaktadır.

Araştırma kapsamında en çok dinlenen müzik türleri olarak karşımıza 
çıkan Yerli Pop ve Arabesk müzik türlerinin gelişimini toplumsal koşullar 
dâhilinde anlamlandırmak oldukça önemlidir. Zira popüler kültür ürünü 
olarak değerlendirilmelerinin altında yatan nedenler bu şekilde anlaşılabilir.

1930’lu yıllarda Arap ezgileriyle ilk örnekleri görülen Arabesk müzik; 
zamanla insanlar tarafından bir yaşam biçimi halini almıştır (Erol ve Işık, 
2002, s. 7). Türkiye’de arabesk kültürün ortaya çıkmasında birçok etken 
saymak mümkündür. Bunlardan belki de en önemlisi kırsaldan kente doğru 
yaşanan yoğun göç dalgasıdır. Arabesk kültürü 1950’li yıllarda başlayan 
kırsaldan kente doğru yoğun göç dalgası sonucu göç eden insanların 
kente ve modern kültüre adapte olamamaları sonucunda onların anlam 
dünyalarına karşılık gelen birtakım sembollerin tümünü anlatır (Işık ve Erol, 
2002, https://www.academia.edu).

1990’larda ortaya çıkan ve yalnızca müzik yayınları yapan istasyonlar 
Pop müzik türünün dinlenirliğini artırmıştır. Pop müzik türü kente ve kentliye 
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ait bir kültürel kodla kodlanmıştır. Gelinen noktada Arabesk ve Pop müziğin 
iç içe geçmesi sonucu türlerin birbirinden ayırt edilememesi gibi bir durum 
mevcuttur. Popüler müzik içinde önce Doğulu ve Batılı olmak üzere iki 
kaynaktan farklı türlerin icrası olarak değerlendirilebilecek müzik türleri, 
sonradan bu türlerin birbiri içine sızdığı ve benzeştiği sentez çalışmalar 
üreten ve dinleyici tarafından talep edilen görünüm kazanmıştır (Dürük, 
2011, s.41). Bu nedenledir ki araştırma kapsamında en fazla dinlenen müzik 
türlerinde ilk iki sırada Pop ve Arabesk müzik birbirine yakın oranlarda yer 
almaktadır.
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Tablo 41. Müzik Türlerini Dinleme Tercihlerinin Demografik Değişkenlere Göre 
Dağılımı (%)90 

                                                    Cinsiyete, Yaş Gruplarına ve SES düzeyine göre dağılım 
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Cinsiyete Göre Dağılım91 

Kadın 52,8 47,7 46,8 47,6 

Erkek 47,2 52,3 53,2 52,4 

TOPLAM 100 100 100 100 

Yaş Gruplarına Göre Dağılım92 

15-24 yaş arası 28,5 23,4 14,9 14,1 

25-34 yaş arası 27,3 24,3 20,7 19,2 

35- 44 yaş arası 22,2 22,3 22,7 22,0 

45 - 54 yaş arası 13,4 15,6 18,3 19,5 

55 yaş ve üzeri 8,6 14,5 23,3 25,2 

TOPLAM 100 100 100 100 

SES düzeyine Göre Dağılım93 

AB 29,4 23,5 25,3 26,5 

C1 41,9 38,9 38,1 35,3 

C2 20,3 25,3 23,8 24,9 

DE 8,4 12,4 12,9 13,3 

TOPLAM 100 100 100 100 
 

 
90 Tabloda en çok dinlenen 4 müzik türü yer almaktadır. 
91  Yerli pop/Rock için Cramer’s V=0.106; p=0.000; Arabesk için Cramer’s V=0.027; p=0.074; Türk Halk 
müziği/Türkü için Cramer’s V=0.041; p=0.013 
92  Yerli pop/Rock için Cramer’s V=0.333; p=0.000; Arabesk için Cramer’s V=0.070; p=0.006; Türk Halk 
müziği/Türkü için Cramer’s V=0.247; p=0.000; Türk Sanat müziği için Cramer’s V=0.271; p=0.000 
93  Yerli pop/Rock için Cramer’s V=0.192; p=0.000; Arabesk için Cramer’s V=0.072; p=0.002; Türk Halk 
müziği/Türkü için Cramer’s V=0.054; p=0.038; Türk Sanat müziği için Cramer’s V=0.085; p=0.000 
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Tablo 41. Müzik Türlerini Dinleme Tercihlerinin Demografik Değişkenlere Göre 
Dağılımı (%)90 

                                                    Cinsiyete, Yaş Gruplarına ve SES düzeyine göre dağılım 
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Cinsiyete Göre Dağılım91 

Kadın 52,8 47,7 46,8 47,6 

Erkek 47,2 52,3 53,2 52,4 

TOPLAM 100 100 100 100 

Yaş Gruplarına Göre Dağılım92 

15-24 yaş arası 28,5 23,4 14,9 14,1 

25-34 yaş arası 27,3 24,3 20,7 19,2 

35- 44 yaş arası 22,2 22,3 22,7 22,0 

45 - 54 yaş arası 13,4 15,6 18,3 19,5 

55 yaş ve üzeri 8,6 14,5 23,3 25,2 

TOPLAM 100 100 100 100 

SES düzeyine Göre Dağılım93 

AB 29,4 23,5 25,3 26,5 

C1 41,9 38,9 38,1 35,3 

C2 20,3 25,3 23,8 24,9 

DE 8,4 12,4 12,9 13,3 

TOPLAM 100 100 100 100 
 

 
90 Tabloda en çok dinlenen 4 müzik türü yer almaktadır. 
91  Yerli pop/Rock için Cramer’s V=0.106; p=0.000; Arabesk için Cramer’s V=0.027; p=0.074; Türk Halk 
müziği/Türkü için Cramer’s V=0.041; p=0.013 
92  Yerli pop/Rock için Cramer’s V=0.333; p=0.000; Arabesk için Cramer’s V=0.070; p=0.006; Türk Halk 
müziği/Türkü için Cramer’s V=0.247; p=0.000; Türk Sanat müziği için Cramer’s V=0.271; p=0.000 
93  Yerli pop/Rock için Cramer’s V=0.192; p=0.000; Arabesk için Cramer’s V=0.072; p=0.002; Türk Halk 
müziği/Türkü için Cramer’s V=0.054; p=0.038; Türk Sanat müziği için Cramer’s V=0.085; p=0.000 
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Araştırmada en çok dinlenen dört müzik türünün dinlenme sıklıklarının 

cinsiyete, yaş gruplarına ve SES düzeyine göre farklılık gösterip göstermediğini 

test etmek amacıyla ki-kare analizi uygulanmış; %95 güvenirlikle aşağıda 

belirtilen değişkenler arasında anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir. 

Araştırma kapsamında müzik türlerinin dağılımına bakıldığında; kadınların 

(%52,8) Yerli Pop müzik türünü erkeklere (%47,2) göre daha yüksek oranda 

dinlediği; erkeklerin ise Arabesk (%52,3), Türk Halk Müziği (%53,2) ve Türk Sanat 

Müziği (%52,4) türlerini kadınlara göre daha yüksek oranda dinlediği tespit 

edilmiştir.  

Müzik türlerinin yaş gruplarına göre dağılımına bakıldığında, Yerli 

Pop/Rock müzik türü dinleme oranının yaş arttıkça düşüş gösterdiği saptanmıştır. 

Benzer şekilde Arabesk müzik türünü dinleme durumunun yaşa göre dağılımına 

bakıldığında, yaş arttıkça bu müzik türünü dinleme oranlarının düştüğü tespit 

edilmiştir. Buna göre 15-24 yaş grubunda Arabesk müzik türünü dinleme oranı 

%23,4; 25-34 yaş grubunda %24,3; 35-44 yaş grubunda %22,3; 45-54 yaş 

grubunda %15,6 ve 55 ve üzeri yaş grubunda %14,5 olarak hesaplanmıştır.   

Ayrıca Türk Halk Müziğini ve Türk Sanat Müziğini en yüksek oranda dinleyen yaş 

grubu 55 ve üstü yaş grubu iken bu müzik türlerini en az dinleyen yaş grubu 15-

24 olarak belirlenmiştir.  

 

 

 

 

Müzik türlerini dinleme durumunun SES düzeyine göre dağılımına 

bakıldığında, tüm müzik türlerinde C1 SES grubu ilk sırada yer almaktadır. Diğer 

taraftan Yerli Pop/Rock müziği C1 SES grubundan sonra en yüksek oranda 

dinleyen grup AB SES grubu iken; Arabesk müzik türünü tercih edenlerin C2 SES 

grubu olduğu görülmüştür.  

Genç yaş grupları Yerli Pop/Rock 
ve Arabesk müziği daha fazla 

dinliyor. 

 

Araştırmada en çok dinlenen dört müzik türünün dinlenme sıklıklarının 
cinsiyete, yaş gruplarına ve SES düzeyine göre farklılık gösterip 
göstermediğini test etmek amacıyla ki-kare analizi uygulanmış; %95 
güvenirlikle aşağıda belirtilen değişkenler arasında anlamlı farklılık olduğu 
tespit edilmiştir.

Araştırma kapsamında müzik türlerinin dağılımına bakıldığında; kadınların 
(%52,8) Yerli Pop müzik türünü erkeklere (%47,2) göre daha yüksek oranda 
dinlediği; erkeklerin ise Arabesk (%52,3), Türk Halk Müziği (%53,2) ve Türk 
Sanat Müziği (%52,4) türlerini kadınlara göre daha yüksek oranda dinlediği 
tespit edilmiştir.

Müzik türlerinin yaş gruplarına göre dağılımına bakıldığında, Yerli 
Pop/Rock müzik türü dinleme oranının yaş arttıkça düşüş gösterdiği 
saptanmıştır. Benzer şekilde Arabesk müzik türünü dinleme durumunun 
yaşa göre dağılımına bakıldığında, yaş arttıkça bu müzik türünü dinleme 
oranlarının düştüğü tespit edilmiştir. Buna göre 15-24 yaş grubunda 
Arabesk müzik türünü dinleme oranı %23,4; 25-34 yaş grubunda %24,3; 
35-44 yaş grubunda %22,3; 45-54 yaş grubunda %15,6 ve 55 ve üzeri yaş 
grubunda %14,5 olarak hesaplanmıştır. Ayrıca Türk Halk Müziğini ve Türk 
Sanat Müziğini en yüksek oranda dinleyen yaş grubu 55 ve üstü yaş grubu 
iken bu müzik türlerini en az dinleyen yaş grubu 15-24 olarak belirlenmiştir.

Müzik türlerini dinleme durumunun SES düzeyine göre dağılımına 
bakıldığında, tüm müzik türlerinde C1 SES düzeyi ilk sırada yer almaktadır. 
Diğer taraftan Yerli Pop/Rock müziği C1 SES düzeyinden sonra en yüksek 
oranda dinleyen grup AB SES düzeyi iken; Arabesk müzik türünü tercih 
edenlerin C2 SES düzeyi olduğu görülmüştür.



156 Kamuoyu, Yayın Araştırmaları ve Ölçme Dairesi Başkanlığı
 

148 
 

Araştırma kapsamında elde edilen bulgular popüler müziğinin gelişimi 

içinde kentli kesimle özdeşleştirilen Ppop müzik ve öte yanda kente uyum 

sağlamaya çalışan kesimle özdeşleştirilen Arabesk müzik arasındaki özellikle SES 

düzeyi açısından tercihleri açıklar niteliktedir.  

 

Grafik 49. Müzik Türlerini Dinleme Sıklığı (%) 
2009 – 2014 – 2019 Karşılaştırma 

n =3.017 
 

 

 

2009-2014-2019 yıllarında gerçekleştirilmiş olan radyo dinleme eğilimleri 

araştırmalarının incelenmesi sonucunda; popüler kültürün müzik alanındaki en 

bilinen ürünleri olan Arabesk/Fantezi Müzik, Yerli Pop/Rock Müzik ve Yabancı 

Pop/Rock Müzik türlerinin dinlenme sıklığının yıllar içindeki artışı oldukça dikkat 

çekicidir. Pop ve Arabesk müziğin yıllar içerisindeki artışı popüler kültür 
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Yerli Pop/Rock Müzik ve 
Arabesk Müzik yıllar içinde daha 

fazla tercih edilmeye 
başlamıştır. 

Araştırma kapsamında elde edilen bulgular popüler müziğinin gelişimi 
içinde kentli kesimle özdeşleştirilen Pop müzik ve öte yanda kente uyum 
sağlamaya çalışan kesimle özdeşleştirilen Arabesk müzik arasındaki 
özellikle SES düzeyi açısından tercihleri açıklar niteliktedir.

2009-2014-2019 yıllarında gerçekleştirilmiş olan radyo dinleme eğilimleri 
araştırmalarının incelenmesi sonucunda; popüler kültürün müzik alanındaki 
en bilinen ürünleri olan Arabesk/Fantezi Müzik, Yerli Pop/Rock Müzik ve 
Yabancı Pop/Rock Müzik türlerinin dinlenme sıklığının yıllar içindeki artışı 
oldukça dikkat çekicidir. Pop ve Arabesk Müziğin yıllar içerisindeki artışı 
popüler kültür ürünlerinin tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de rağbet 
görmesinin bir sonucudur.
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ürünlerinin tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de rağbet görmesinin bir 

sonucudur.  

Diğer taraftan, İlahi ve Dini Müzik, Türk Halk Müziği/Türküler ve Türk Sanat 

Müziği türlerinin dinlenme sıklığında yıllar içerisinde azalış olduğu tespit edilmiştir. 

Özgün Müzik dinleme sıklığında ise yıllara göre değişiklik olmamıştır.  

 

Tablo 42. Müzik Türlerinin En Çok Dinlenildiği İstasyonlar (%) 

2007 – 2009 – 2014 – 2019 Karşılaştırma 
 

 2007 2009 2014 2019 

Yerli Pop Müzik 16,2  
SÜPER FM 

19,4  
KRAL FM 

19,0  
KRAL POP 

16,4 
KRAL FM 

Arabesk Müzik 51,4  
KRAL FM 

50,5  
KRAL FM 

36, 2 
KRAL FM 

45,7 
KRAL FM 

 

Türk Halk Müziği/Türküler 29,5  
TRT 

41,3  
TRT 

39,3  
TRT 

41,2 
TRT 

Türk Sanat Müziği 41,6  
TRT 

48,3  
TRT 

47,7  
TRT 

43,9 
TRT 

Yabancı Müzik 19,9  
POWER FM 

24,0  
POWER FM 

26,8 
METRO FM 

17,4 
NUMBER 1 

Özgün Müzik 19,5  
KRAL FM 

19,5  
KRAL FM 

14,6  
TRT 

14,8 
TRT 

İlahi ve Dini Müzik 9,9  
TRT 

17,7  
TRT 

13,2  
TRT 

12,3 
TRT 

 
Müzik türlerinin en çok dinlenildiği istasyonlara bakıldığında; İlahi ve Dini 

Müzik, Özgün Müzik, Türk Halk Müziği/Türküler ve Türk Sanat Müziği en çok TRT 

Radyolarını dinlenilmektedir. Arabesk/Fantezi Müzik ve Yerli Pop/Rock en çok 

Kral FM istasyonundan, Yabancı Pop/Rock Müzik ise Number 1 istasyonundan 

dinlenmektedir. 

Müzik türlerinin en çok dinlenildiği istasyonlara bakıldığında; İlahi ve Dini 
Müzik, Özgün Müzik, Türk Halk Müziği/Türküler ve Türk Sanat Müziği en 
çok TRT Radyolarından dinlenilmektedir. Arabesk/Fantezi Müzik ve Yerli 
Pop/Rock en çok Kral FM istasyonundan, Yabancı Müzik ise Number 1 
istasyonundan dinlenmektedir.

Diğer taraftan, İlahi ve Dini Müzik, Türk Halk Müziği/Türküler ve Türk 
Sanat Müziği türlerinin dinlenme sıklığında yıllar içerisinde azalış olduğu 
tespit edilmiştir. Özgün Müzik dinleme sıklığında ise yıllara göre değişiklik 
olmamıştır.
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Araştırmanın bu bölümünde radyo dinleme ve yeni medya arasındaki 
ilişki incelenecektir. Yeni dinleme eğilimleri, yeni dinleyici kitlesi gibi 
hususlara ilişkin bulgular değerlendirilecektir.

2000 yılı sonrası gündelik hayatta internet ve bununla birlikte yeni medya 
araçlarının kullanımının giderek yaygınlaşması sonucu radyo dinleme 
alışkanlıklarının da değiştiği görülmektedir. Geçmişte radyo başında 
toplanıp bir arada dinlenen haberler veya radyo tiyatroları gibi dinleme 
alışkanlıkları bugün yerini istenilen ortamlarda, kulaklıklarla dinlenen 
bireyselleşmiş dinleme alışkanlıklarına bırakmıştır. OFCOM tarafından 
Birleşik Krallık’ta 2018 yılında yapılan Media Nations araştırmasına göre, 
tüm radyo dinlemelerinin ilk defa yarıdan fazlasının dijital ortamlardan 
gerçekleştiği belirlenmiştir.94

İçinde bulunduğumuz bu dijital dönemde radyo yayınlarına artık 
sadece karasal ortamdan değil, aynı zamanda internet de dâhil olmak 
üzere çok çeşitli uydu, kablo ve kablolu telekomünikasyon ağlarından 
da erişim mümkün olmuştur. Sayısal teknolojilerdeki gelişim bir yandan 
medya araçlarını çeşitlendirirken bir yandan da bir şekilde izler/dinler 
kitleyi etkilemektedir. Bu bağlamda, radyo dinleme davranışı taşınabilirlik, 
kontrol edilebilirlik, kolay erişebilirlik ve talebe bağlı içerik vb. hususlar yeni 
dönem medya kullanımı gibi unsurlar tarafından etkilenmektedir. Böylece 
geleneksel medyanın doğasında var olan zaman ve mekân sınırlarını aşmak 
söz konusu olmuştur (Drotner 2005’ten aktaran Özel, 2015, s.285). İnternetin 
yaygınlaşmasıyla birlikte son yıllarda doğrusal dinleme eğilimlerinin yanı 
sıra kişilerin kişiselleşmiş içeriklere ve belli bir konuda yapılmış programlara 
ulaşabildikleri yeni dinleme eğilimleri ortaya çıkmıştır (Saiz, Carmen Peñafiel, 
et al., 2011, s.67). Geçmiş yıllarda radyo tek başına dinlenen ve her türlü 
haber, bilginin kendisinden alındığı bir medya aracı konumundaydı. Ancak 
günümüzde gelinen noktada radyo dinlemenin yapılan birincil aktivitenin 
yanında eşlik eden bir aktivite konumuna gelmiştir. Radyo dinleme artık 
araba sürerken, çevrimiçi gezinirken, ev işi yaparken, diğer ekranlara 

94 Media Nations 2018:UK, OFCOM, 2018, s.70.

_______________________________________________________________
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bakarken kişilere eşlik eder hale gelmiştir. Öyle ki, araç radyosundan 
yapılan dinlemeler günümüzde oldukça yaygın bir dinleme alışkanlığı haline 
gelmiş ve tıpkı televizyon yayınlarının en fazla izlendiği altın saatler (prime 
time) radyo dinleme için de drive time şeklinde kullanılır olmuştur. Nielsen’in 
radyo üzerine yaptığı araştırmaya göre, her iki kişiden birinin araçta radyo 
dinlediği tespit edilmiştir.95 Buna istinaden Türkiye’de TÜİK verilerine göre, 
2019 yılı Şubat ayı itibariyle trafiğe kayıtlı araç sayısının yaklaşık 23 milyon 
olduğu düşünüldüğünde radyo yayınlarının araç radyoları üzerinden her 
gün milyonlarca kişiye ulaştığı söylenebilir.

EIAA (European Interactive Advertising Association) Raporuna göre 
(2006) radyo, diğer medya araçlarına oranla en yüksek eş zamanlı medya 
kullanımına sahiptir. Başka bir deyişle, kişiler gündelik işlerini yaparken, 
internet kullanırken veya yazılı basını takip ederken en fazla radyo 
dinlemektedir. Bu rapora göre, özellikle internet kullanırken radyo dinlemenin 
(%40) oldukça yüksek oranlarda olduğu belirlenmiştir (Jedrzejewski, 2010, 
s.2).

Yeni medya araçlarının gelişimi cihaz kullanım sürelerini de etkileyen 
bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Cihaz ve içerik çeşitliliği daha 
geleneksel olan medya araçlarının kullanım sürelerini düşürmektedir. 
Nitekim bu araştırma kapsamında ortaya çıkan bir bulgu olarak radyo 
dinleme sürelerindeki ciddi orandaki düşüşler oldukça dikkat çekicidir.

95 https://www.nielsen.com/tr/tr/insights/news/2019/radio-increasing-effectiveness-37-million-people-listen-
to-radio.html
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Grafik 50. Müziği Hangi İletişim Mecralarından Dinlersiniz?(%)96 
n = 4.282 

 

 

 

Araştırmada radyonun müzik dinleme amacıyla dinlenmesi ön plana 

çıkmıştır. Ancak günümüzde müzik dinlemek için tek mecra yalnızca radyo 

değildir. Araştırmada katılımcıların müziği hangi mecralardan dinlediğine 

yönelik bir soru sorulmuştur. Buna göre ilk sırada %42,2 oranıyla dijital 

mecralardan yapılan dinlemeler yer almaktadır. Bunu %38,3 oranıyla 

cihazlardan yapılan dinlemeler izlemektedir. Cihazlardan yapılan dinlemelerde 

televizyonun payının oldukça büyük olduğu tespit edilmiştir. Üçüncü sırada  

%17,2 oranıyla radyo yer almaktadır. 

 
96  Dijital mecra dinlemeleri Youtube, Spotify, İTunes, SounCloud, Fizy ve Deezer’ı kapsamaktadır. 
Cihazlardan yapılan dinlemeler radyo harici cihazlar olan televizyon, pikap ve MP3 Player’ı 
kapsamaktadır.   
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Araştırmada radyonun müzik dinleme amacıyla dinlenmesi ön plana 
çıkmıştır. Ancak günümüzde müzik dinlemek için tek mecra yalnızca 
radyo değildir. Araştırmada katılımcıların müziği hangi mecralardan 
dinlediğine yönelik bir soru sorulmuştur. Buna göre ilk sırada %42,2 
oranıyla dijital mecralardan yapılan dinlemeler yer almaktadır. Bunu %38,3 
oranıyla cihazlardan yapılan dinlemeler izlemektedir. Cihazlardan yapılan 
dinlemelerde televizyonun payının oldukça büyük olduğu tespit edilmiştir. 
Üçüncü sırada %17,2 oranıyla radyo yer almaktadır.

96 Dijital mecra dinlemeleri Youtube, Spotify, İTunes, SoundCloud, Fizy ve Deezer’ı kapsamaktadır. 
Cihazlardan yapılan dinlemeler radyo harici cihazlar olan televizyon, pikap ve MP3 Player’ı kapsamaktadır.
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Tablo 43.Müziği Hangi İletişim Mecralarından Dinlersiniz?(%) 
n =4.282 

 Dİ
Jİ

TA
L M

EC
RA

 
Dİ

N
LE

M
EL

ER
İ 

C
İH

A
ZL

A
RD

A
N

 
YA

PI
LA

N 
Dİ

N
LE

M
EL

ER
 

RA
DY

O
 

Dİ
Ğ

ER
 

Cinsiyete Göre Dağılım 

Kadın 51,8 54,2 44,8 43,7 

Erkek 48,2 45,8 55,2 56,3 

TOPLAM 100 100 100 100 

Yaş Gruplarına Göre Dağılım 

15-24 yaş arası 37,6 23,4 17,9 15,8 

25-34 yaş arası 25,8 20,3 24,6 19,1 

35-44 yaş arası 18,2 19,6 20,5 21,6 

45-54 yaş arası 10,6 15,1 17,7 21,6 

55 yaş ve üzeri 7,7 21,7 19,3 21,9 

TOPLAM 100 100 100 100 

SES düzeyine Göre Dağılım   

AB 30,7 25,5 23,6 14,2 

C1 41,4 37,7 43,7 35,3 

C2 20 23,3 22,6 30,6 

DE 7,8 13,5 10,1 19,9 

TOPLAM 100 100 100 100 

 

Radyodan müzik dinleme halen güncelliğini korusa da yeni medya 

araçlarının gelişimiyle gün geçtikçe çeşitlenen mecraların ortaya çıktığı 

görülmektedir.  Bir yandan klasik radyo üzerinden müzik dinleme devam 

ederken diğer taraftan özellikle genç yaş gruplarında yeni medya cihazlarını 

kullanabilme yetilerinin de getirmiş olduğu avantajla müzik dinlemek için farklı 

seçenekler de gündeme gelmiştir. Özellikle gençler müzik dinlemek için birçok 

farklı cihazı (cep telefonu, bilgisayar, televizyon, tablet) birden fazla platform 

Radyodan müzik dinleme halen güncelliğini korusa da yeni medya 
araçlarının gelişimiyle gün geçtikçe çeşitlenen mecraların ortaya çıktığı 
görülmektedir. Bir yandan klasik radyo üzerinden müzik dinleme devam 
ederken diğer taraftan özellikle genç yaş gruplarında yeni medya cihazlarını 
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kullanabilme yetilerinin de getirmiş olduğu avantajla müzik dinlemek için 
farklı seçenekler de gündeme gelmiştir. Özellikle gençler müzik dinlemek 
için birçok farklı cihazı (cep telefonu, bilgisayar, televizyon, tablet) birden 
fazla platform (itunes, youtube, spotify, fizy vb.) üzerinden ücretli veya 
ücretsiz olarak kullanmaktadır. Gençlerin müzik dinlemek için bu cihazları 
ve platformları kullanmalarının başlıca sebepleri istenilen müzik türünün, 
istenilen zamanda ve yerde dinlenebilme esnekliği sağlaması ile bireylerin 
reklamlara daha az maruz kalması ya da hiç maruz kalmamasıdır 
(McClung ve ark., 2007; Albarran, A. B ve ark., 2007; Gutiérrez, M., 2016). 
Radyonun işlevleri ve önemi açısından bu yeni dinleme eğilimleri de önem 
arz etmektedir.

Araştırma kapsamında dijital ortam dinleme bulguları oldukça dikkat 
çekicidir. YouTube ve Spotify gibi servislerin kullanıcısına sunduğu müzik 
seçim imkânı, radyolarda bulunmayan bir sonraki şarkıya atlayabilme 
özelliği ve kullanıcının zevkine uygun müzik çalma listeleri oluşturabilme 
imkânı sayesinde müzik dinleme özellikle gençler arasında bu platformlara 
kaymaya başlamıştır. Bu durum radyoların içerik gücünü elinden 
almaktadır. Zira artık otomatik çalma listeleriyle dinleyiciye ulaşmak 
oldukça zor olmaktadır. Bu noktada radyolar dinler kitle ile güçlü ilişkiler 
geliştirebilmeli ve deneyimlerin paylaşılabildiği içeriklerin tüketicileri olan 
bir dinler kitle oluşturabilmelidir (Cridland’dan aktaran Giger, T, 2013, 
http://radioiloveit.com).

Araştırma kapsamında müzik dinlemede tercih edilen mecraların 
demografik değişkenlere göre dağılımı incelendiğinde oldukça 
ilginç eğilimlerin ortaya çıktığı görülmüştür. Müzik dinlemede tercih 
edilen mecraların cinsiyete göre dağılımına bakıldığında erkeklerin 
(%55,2) kadınlara (%44,8) göre daha yüksek oranda radyoyu tercih 
ettiği görülmüştür. Bunun en temel nedeni araç radyosundan yapılan 
dinlemelerdir. Zira erkeklerin otomobil sahipliği/kullanımı kadınlara göre 
oldukça yüksektir ve araç radyosundan dinlemelerde erkeklerin kadınlara 
göre daha yüksek oranda radyo dinledikleri bu araştırma kapsamında 
da belirlenmiştir. Buna karşın kadınların müziği dijital mecralardan veya 
radyo harici farklı cihazlardan dinleme oranını erkeklere göre daha yüksek 
olduğu belirlenmiştir. Örneğin kadınların dijital mecralardan müzik dinleme 
oranları %51,8 iken erkeklerin aynı mecradan müzik dinleme oranları 
%48,2 olarak belirlenmiştir. Benzer şekilde radyo harici diğer cihazlardan 
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(televizyon, pikap, MP3 Player vb.) yapılan dinleme oranı kadınlarda 
%54,2, erkeklerde ise %45,8’dir.

Müzik dinlemede tercih edilen mecraların yaş gruplarına göre 
dağılımına bakıldığında, dijital mecradan dinleme oranının yaş azaldıkça 
artış gösterdiği belirlenmiştir. Buna göre dijital mecralarda müziği en 
yüksek oranda dinleyenler 15-24 yaş grubu (%37,6) iken en az dinleyenler 
ise 55 ve üstü yaş grubu (%7,7) olarak belirlemiştir. Cihazlardan yapılan 
dinlemelerin yaş gruplarına göre dağılımına bakıldığında en yüksek 
oranda dinleyenlerin %23,4 oranıyla 15-24 yaş grubu olduğu görülmüştür. 
Radyodan müzik dinleyenlerin dağılımına bakıldığında bu mecradan en 
yüksek oranda müzik dinleyenlerin %24,6 ile 25-34 yaş grubu olduğu 
tespit edilmiştir.

Müzik dinlemede tercih edilen mecraların SES düzeyine göre dağılımına 
bakıldığında, dijital ortamdan yapılan dinlemelerin %41,4’ü C1 SES 
düzeyine, %30,7’si AB SES düzeyine, %20’si C2 SES düzeyine ve %7,8’i 
DE SES düzeyine aittir. Diğer taraftan cihazlardan yapılan dinlemelerde C1 
SES düzeyi %37,7 oranıyla ilk sırada yer almıştır. Benzer şekilde radyodan 
müzik dinlemede C1 SES düzeyi %43,7 oranıyla ilk sırada yer almıştır.
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Dijital ortamdan müzik 
dinleme gençlerin gözdesi! 
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Grafik 51. Son Birkaç Yılda Radyo Dinleme Sürenizde Bir Değişiklik Oldu Mu? 

n=3017 

 

  

 Araştırma kapsamında katılımcıların son birkaç yıldaki radyo dinleme 

sürelerine ilişkin bir soru yöneltilmiştir. Bu bağlamda katılımcıların %68,4’ünün 

radyo dinleme süresinde herhangi bir değişim olmadığı belirlenirken, %11’inin 

radyo dinleme süresinin arttığı belirlenmiştir. Buna karşın radyo dinleme 

sürelerinde son birkaç yılda düşüş olduğunu belirtenlerin oranının %20,6 olduğu 
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Tablo 44.  Son Birkaç Yılda Radyo Dinleme Sürenizde Bir Değişiklik Oldu Mu? 
Olduysa Nedenini Belirtiniz (%) 

 “Daha çok radyo dinliyorum.” cevabına ait dağılım yer almaktadır. 

NEDENLER % 

Vakit geçirmek için dinliyorum 17,9 

Müzik dinlemeyi seviyorum 14,7 

Araç içinde olduğum için dinliyorum 13,1 

İş yerinde devamlı çaldığı için dinliyorum 6,7 

Yeni şarkı/sanatçı/istasyonlardan dolayı dinliyorum 6,0 

Güncel bir programı takip ediyorum 3,4 

Haber dinliyorum 2,0 

Diğer   21,0 

Fikrim yok 15,2 

TOPLAM 100 

 

Radyoyu geçmiş yıllara göre daha yüksek oranda dinlediğini belirtenlerin 

%17,9’u vakit geçirmek için, %14,7’si müzik dinlemeyi sevdiği için ve %13,1’i 

araçta olduğu için dinlediğini belirtmiştir.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Radyoyu geçmiş yıllara göre daha yüksek oranda dinlediğini belirtenlerin 
%17,9’u vakit geçirmek için, %14,7’si müzik dinlemeyi sevdiği için ve %13,1’i 
araçta olduğu için dinlediğini belirtmiştir.
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Araştırma kapsamında son birkaç yılda radyo dinleme süresinin azaldığını 
belirtenlerin nedenleri incelendiğinde ilk sırada %41,8 oranıyla diğer medya 
araçlarıyla vakit geçirmeyi tercih etmek yer almaktadır. Bu durum araştırma 
genelindeki radyo dinleme sürelerindeki düşüşü açıklar niteliktedir. Medya 
araçlarının çeşitlenmesi ve internetin birçok işlevi bir arada yerine getirmesi 
radyonun geçmiş yıllarda önce haber alma daha sonra müzik dinleme 
işlevlerini karşılar hale gelmiştir. Bu durum da radyo dinleme sürelerine 
yansımıştır. Radyoyu son birkaç yıldır daha az dinleyenlerin %28,3’ü vakit 
bulamadığı için ve %2’si radyoyu yeterli bulmadığı için dinlemediğini 
belirtmiştir.
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Tablo 45. Son Birkaç Yılda Radyo Dinleme Sürenizde Bir Değişiklik Oldu Mu? 
Olduysa Nedenini Belirtiniz (%) 

 “Daha az radyo dinliyorum.” cevabına ait dağılım yer almaktadır. 

NEDENLER % 

Diğer medya araçlarıyla vakit geçiriyorum (tv, internet vs.) 41,8 

Vaktim olmuyor  28,3 

Radyoyu yeterli bulmuyorum 2,0 

Çok fazla reklam oluyor 1,7 

Diğer   14.3 

Fikrim yok 8,5 

TOPLAM 100 

 

Araştırma kapsamında son birkaç yılda radyo dinleme süresinin azaldığını 

belirtenlerin nedenleri incelendiğinde ilk sırada %41,8 oranıyla diğer medya 
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genelindeki radyo dinleme sürelerindeki düşüşü açıklar niteliktedir. Medya 
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radyonun geçmiş yıllarda önce haber alma daha sonra müzik dinleme işlevlerini 

karşılar hale gelmiştir. Bu durum da radyo dinleme sürelerine yansımıştır. 

Radyoyu son birkaç yıldır daha az dinleyenlerin %28,3’ü vakit bulamadığı için 

ve %2’si radyoyu yeterli bulmadığı için dinlemediğini belirtmiştir. 
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Grafik 52. Radyoda Düzenli Olarak Dinlediğiniz Sunucu/Program Var mı? (%) 
n =3.017 

 

Katılımcılara radyoda düzenli olarak takip ettikleri sunucu/program olup 

olmadığına ilişkin soru yöneltilmiştir. Buna göre radyoda düzenli olarak dinlediği 

sunucu/program olduğunu söyleyenlerin %13 oranında olduğu belirlenmiştir. 

Buna karşın katılımcıların %87’si radyoda düzenli olarak herhangi sunucu veya 

program takip etmediğini belirtmiştir.  
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Katılımcılara radyoda düzenli olarak takip ettikleri sunucu/program olup 
olmadığına ilişkin soru yöneltilmiştir. Buna göre radyoda düzenli olarak 
dinlediği sunucu/program olduğunu söyleyenlerin %13 oranında olduğu 
belirlenmiştir. Buna karşın katılımcıların %87’si radyoda düzenli olarak 
herhangi sunucu veya program takip etmediğini belirtmiştir.
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Yeni medyanın getirdiği yeniliklerden “etkileşimsellik” özelliği radyo 
dinleme alışkanlıklarında bazı değişimleri beraberinde getirmiştir. Radyonun 
yeni medya ile olan ilişkisinde dinleyicilerin bir radyo programı ya da müzik 
dinlerken aynı anda sosyal medya (Twitter, Instagram, Facebook vb.) 
üzerinden içerikle ilgili yorum yapma ve paylaşım yapma gibi etkinliklerde 
bulunabilmeleri radyoya yeni bir boyut kazandırmıştır. Bu durum da radyo 
yayını ve dinleyicisi arasında çift yönlü bir ilişkinin kurulmasına yardımcı 
olmaktadır (Algüllü, E., 2017, s.42). Sosyal medya ağları arasında yazılı 
içeriği ile ön plana çıkan Twitter ile radyonun buluşması radyonun sanal 
dünyasında “interaktiflik” ve “anındalık” gibi kavramların etkileşim gücünü 
çoğaltmada önemli dönüm noktalarından biri olduğu kanıtlanmıştır. Farklı 
sosyal medya mecraları farklı yollarla etkileşim gücü yaratmaktadır. Söz 
gelimi, Twitter’da en önemli etkileşim “retweetlemek” ve “fav” (beğeni) 
eylemlerinden gelmektedir (Bölükbaş, K., & Cengiz, G., 2017, S.271).

Burada özellikle radyonun yeni medya ile yakınsamasının sonucunda 
ortaya çıkan fırsatlar önem kazanmaktadır. Dinleyicilerin geri dönüşleri radyo 
ve yeni medya bağlamında etkileşimi arttırma açısından oldukça önemlidir. 
Örneğin, Bölükbaş ve Cengiz’in (2017) Twitter ve radyo programcıları 
üzerine yaptıkları araştırmaya göre, etkileşim gücünün, en çok dinlenen 
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Tablo 46. Radyo Yayınları Esnasında Son Bir Yıl İçerisinde Sunucu/DJ İle 

İletişime Hangi Şekilde Geçtiniz? (%) 

RADYO YAYINLARINA İLETİŞİME GEÇME ŞEKLİ % 

Telefonla arayarak 2,9 

Whatsapp üzerinden 1,7 

Sosyal medya üzerinden 0,3 

Mektup/Faks 0,2 

Hayır geçmedim 94,9 

TOPLAM 100 

 

Yeni medyanın getirdiği yeniliklerden “etkileşimsellik” özelliği radyo 

dinleme alışkanlıklarında bazı değişimleri beraberinde getirmiştir. Radyonun 

yeni medya ile olan ilişkisinde dinleyicilerin bir radyo programı ya da müzik 

dinlerken aynı anda sosyal medya (Twitter, Instagram, Facebook vb.) üzerinden 

içerikle ilgili yorum yapma ve paylaşım yapma gibi etkinliklerde bulunabilmeleri 

radyoya yeni bir boyut kazandırmıştır. Bu durum da radyo yayını ve dinleyicisi 

arasında çift yönlü bir ilişkinin kurulmasına yardımcı olmaktadır (Algüllü, E., 2017, 

s.42). Sosyal medya ağları arasında yazılı içeriği ile ön plana çıkan Twitter ile 

radyonun buluşması radyonun sanal dünyasında “interaktiflik” ve “anındalık” 

gibi kavramların etkileşim gücünü çoğaltmada önemli dönüm noktalarından 

biri olduğu kanıtlanmıştır. Farklı sosyal medya mecraları farklı yollarla etkileşim 

gücü yaratmaktadır. Söz gelimi, Twitter’da en önemli etkileşim “retweetlemek” 

ve “fav” (beğeni) eylemlerinden gelmektedir (Bölükbaş, K., & Cengiz, G., 2017, 

S.271).   

Burada özellikle radyonun yeni medya ile yakınsamasının sonucunda 

ortaya çıkan fırsatlar önem kazanmaktadır. Dinleyicilerin geri dönüşleri radyo ve 

yeni medya bağlamında etkileşimi arttırma açısından oldukça önemlidir. 

Örneğin, Bölükbaş ve Cengiz’in (2017) Twitter ve radyo programcıları üzerine 
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yaptıkları araştırmaya göre, etkileşim gücünün, en çok dinlenen radyo 

programlarını doğrudan etkilediği görülmüştür. Twitter hesabını daha etkin 

kullanan radyo programcılarının, aynı zamanda iyi oranda etkileşim gücüne de 

sahip oldukları belirlenmiştir (a.g.e s.273). Radyo dinleme alışkanlıklarındaki 

değişimleri anlamak açısından yeni medyanın etkisini bahsedilen bu konular 

çerçevesinde ele almak oldukça önemlidir. 

 Bu kapsamda araştırmaya katılanlara radyo yayınlarına katılım sağlayıp 

sağlamadıklarına ilişkin bir soru yöneltilmiştir. Buna göre katılımcıların büyük bir 

bölümü (%94,9) son bir yıl içerisinde radyo yayınlarına katılmadıklarını belirtmiştir. 

Buna karşın katılımcıların %5,2’sinin son bir yıl içerisinde radyo yayınlarına 

katıldıkları belirlenmiştir. Radyo yayınlarına katılım yollarına bakıldığında ilk 

sırada telefonla arama (%2,9) yer almaktadır. Bunu sırasıyla Whatsapp ve sosyal 

medya izlemiştir. 

 

Grafik 53. Son Bir Yılda Podcast Yayını Dinlediniz Mi? (%) 
n = 3.017 

 

  

Podcast, çoğunlukla dizi halindeki dijital medya ürünlerinin (radyo 

programları, videolar vs.) internet üzerinden bilgisayar ve taşınabilir cihazlara 

2,8

45,5

51,6

Evet Hayır Podcast nedir, bilmiyorum

radyo programlarını doğrudan etkilediği görülmüştür. Twitter hesabını daha 
etkin kullanan radyo programcılarının, aynı zamanda iyi oranda etkileşim 
gücüne de sahip oldukları belirlenmiştir (a.g.e s.273). Radyo dinleme 
alışkanlıklarındaki değişimleri anlamak açısından yeni medyanın etkisini 
bahsedilen bu konular çerçevesinde ele almak oldukça önemlidir.

Bu kapsamda araştırmaya katılanlara radyo yayınlarına katılım sağlayıp 
sağlamadıklarına ilişkin bir soru yöneltilmiştir. Buna göre katılımcıların büyük 
bir bölümü (%94,9) son bir yıl içerisinde radyo yayınlarına katılmadıklarını 
belirtmiştir. Buna karşın katılımcıların %5,1’inin son bir yıl içerisinde radyo 
yayınlarına katıldıkları belirlenmiştir. Radyo yayınlarına katılım yollarına 
bakıldığında ilk sırada telefonla arama (%2,9) yer almaktadır. Bunu sırasıyla 
Whatsapp ve sosyal medya izlemiştir.
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Podcast, çoğunlukla dizi halindeki dijital medya ürünlerinin (radyo 
programları, videolar vs.) internet üzerinden bilgisayar ve taşınabilir cihazlara 
(cep telefonu, tablet vs.) indirilebilecek şekilde yayınlanmasıdır. Podcast’ler 
müzik, sohbet veya konuşma içeriğinden oluşan dinlencelerdir. Podcast 
çeşitleri ise hem ses hem de video formatındaki medya içerikleridir.97 
Araştırma kapsamında podcast yayını dinleyenlerin oranını belirlemek 
amacıyla katılımcılara podcast dinleme durumları sorulmuştur. Buna göre 
podcast dinleyenlerin oranı %2,8 olarak belirlenmiştir. Konu hakkında bilgisi 
olmayanların oranı %51,6 iken, podcast yayını dinlemediğini belirtenlerin 
oranı %45,5 olarak belirlenmiştir. Podcast yayınları yeni bir dinleme eğilimi 
olarak karşımıza çıkmakla birlikte radyoculuk sektörü açısından oldukça 
önem arz etmektedir. Daha önce de bahsedildiği üzere radyo programlarının 
çeşitliliğinin giderek azalması sektör açısından oldukça önemli bir sorun 
olarak görülmektedir. Diğer taraftan podcast yayınları ise yeni program 
formatları sayesinde zengin bir içerik sunma potansiyeli taşımaktadır 
(Türkiye Radyo ve Televizyon Yayıncılığı Sektör Raporu, 2018, s. 23). Bu 
bağlamda, yeni dinleme eğilimlerinde podcastlerin sunmuş olduğu farklı 
içerikler radyo sektörü açısından yeni bir pencere sunmaktadır.

Diğer ülkelerdeki podcast dinleme oranlarına bakıldığında, ABD’de 
podcast dinlemenin toplam dinleme içindeki payının %2, İngiltere’de ise 
%3 olduğu görülmüştür (Türkiye Radyo ve Televizyon Yayıncılığı Sektör 
Raporu, 2018, s. 23).

97 https://medium.com/podcast-istasyonlar
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Tablo 47. Hangi Amaçla Podcast Yayını Dinlersiniz? (%) 
Podcast yayını dinlediğini belirtenlere sorulmuştur. 

PODCAST YAYINI DİNLEME AMACI % 

Radyo yayınlarının tekrarını dinlemek için 33,8 

Müzik dinlemek için 33,5 

Güncel konularda bilgi almak için 9,6 

Yabancı dil öğrenimi için 9,1 

Haber dinlemek için 7,5 

Eğitim amaçlı 4,2 

Bilim/sanat konuları için 2,2 

Diğer 0,1 

TOPLAM 100 

 

 Araştırma kapsamında podcast yayını dinleyenlerin bu yayınları hangi 

amaçla dinlediklerine yönelik bir soru yöneltilmiştir. Buna göre radyo yayınlarının 

tekrarını dinlemek için podcast yayını dinleyenlerin oranının %33,8, müzik 

dinlemek için podcast yayınları dinleyenlerin oranının %33,5, güncel konularda 

bilgi almak için dinleyenlerin oranının %9,6 ve yabancı dil öğrenmek için 

dinleyenlerin oranının %9,1 olduğu belirlenmiştir.  

   

Araştırma kapsamında podcast yayını dinleyenlerin bu yayınları hangi 
amaçla dinlediklerine yönelik bir soru yöneltilmiştir. Buna göre radyo 
yayınlarının tekrarını dinlemek için podcast yayını dinleyenlerin oranının 
%33,8, müzik dinlemek için podcast yayınları dinleyenlerin oranının %33,5, 
güncel konularda bilgi almak için dinleyenlerin oranının %9,6 ve yabancı dil 
öğrenmek için dinleyenlerin oranının %9,1 olduğu belirlenmiştir.



BÖLÜM 8
DENETİM FARKINDALIĞI
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Bu bölümde dinleyicilerin radyo yayınlarının denetlenmesi konusunda 

bilgi sahibi olup olmadıkları incelenecektir. Bu bağlamda, araştırmaya 

katılanlara radyo programlarının denetlenip denetlenmediği, programların 

denetiminden kimlerin sorumlu olduğu, RTÜK İletişim Merkezinin bilinirliği 

hakkında sorular yöneltilmiştir. Ayrıca son dönemde RTÜK’e verilen internet 

üzerinden denetim görevi hakkında katılımcı görüşlerine yer verilmiştir. 

 

Grafik 54. Sizce Türkiye’de Radyo Programları Denetleniyor Mu? (%) 
n = 4.512 

 

     Araştırma kapsamında katılımcılara Türkiye’de radyo programlarının 

denetimi ile ilgili bir soru yöneltilmiştir. Katılımcıların %46,5’i radyo programlarının 

denetlendiğini belirtirken, %18,9’u denetlenmediğini ifade etmiştir. Ayrıca 

%34,6’sının ise konuya ilişkin herhangi bir bilgisi/fikri olmadığı anlaşılmıştır. 

 

 

 

 

 

46,5

18,9

34,6

Evet Hayır Bilgim/Fikrim yok

Bu bölümde dinleyicilerin radyo yayınlarının denetlenmesi konusunda 
bilgi sahibi olup olmadıkları incelenecektir. Bu bağlamda, araştırmaya 
katılanlara radyo programlarının denetlenip denetlenmediği, programların 
denetiminden kimlerin sorumlu olduğu, RTÜK İletişim Merkezinin bilinirliği 
hakkında sorular yöneltilmiştir. Ayrıca son dönemde RTÜK’e verilen internet 
üzerinden denetim görevi hakkında katılımcı görüşlerine yer verilmiştir.

Araştırma kapsamında katılımcılara Türkiye’de radyo programlarının 
denetimi ile ilgili bir soru yöneltilmiştir. Katılımcıların %46,5’i radyo 
programlarının denetlendiğini belirtirken, %18,9’u denetlenmediğini ifade 
etmiştir. Ayrıca %34,6’sının ise konuya ilişkin herhangi bir bilgisi/fikri 
olmadığı anlaşılmıştır.

_______________________________________________________________
DENETİM FARKINDALIĞI_______________________________________________________________
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Tablo 48. Sizce Türkiye’de Radyo Programları Denetleniyor Mu? (%) 

Cinsiyete, Yaş Gruplarına ve SES düzeyine göre dağılım 

 

EV
ET

 

HA
YI

R 

Bİ
LG

İM
 Y

O
K 

Cinsiyete Göre Dağılım98 

Kadın 46,6 15,4 38,0 

Erkek 46,4 22,4 31,2 

Yaş Gruplarına Göre Dağılım99 

15-24 yaş arası 53,6 15,3 31,1 

25-34 yaş arası 47,9 19,8 32,3 

35-44 yaş arası 45,8 20,1 34,0 

45- 54 yaş arası 46,8 20,4 32,8 

55 yaş ve üzeri 38,1 19,5 42,3 

SES düzeyine Göre Dağılım100 

AB 51,9 18,3 29,7 

C1 47,8 20,6 31,6 

C2 44,3 17,6 38,1 

DE 38,8 15,0 46,2 

Coğrafi Bölgelere Göre Dağılım101 

Marmara Bölgesi 52,1 15,4 32,5 

Ege Bölgesi 43,7 25,2 31,1 

Akdeniz Bölgesi 44,9 23,0 32,2 

İç Anadolu Bölgesi 37,8 21,1 41,1 

Karadeniz Bölgesi 55,7 14,8 29,6 

Doğu Anadolu Bölgesi 41,7 21,4 36,9 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi 38,7 16,5 44,7 

ORTALAMA 46,5 18,9 34,6 
 

 
98  Cramer’s V=.099; p=.000 
99  Cramer’s V=.079; p=.000 
100  Cramer’s V=.084; p=.000 
101  Cramer’s V=.103; p=.000 
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“Sizce Türkiye’de radyo programları denetleniyor mu?” sorusuna verilen 

yanıtların tabloda incelenen değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediğini 

test etmek amacıyla ki-kare analizi uygulanmış; %95 güvenirlikle tablodaki 

değişkenler arasında anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir. 

Radyo programlarının denetimi konusunun cinsiyetlere göre dağılıma 

bakıldığında, kadınların %46,6’sının, erkeklerin %46,4’ünün denetim 

farkındalığına sahip olduğu görülmüştür.  

Radyo programlarının denetlenmesi konusunun yaş gruplarına göre 

dağılımına bakıldığında; yaş arttıkça denetimin yapıldığına ilişkin görüşün 

azaldığı görülmüştür. Genç yaş gruplarının radyo yayınlarının denetlenmesi 

konusunda daha fazla fikir sahibi oldukları gözlemlenmiştir. 15-24 yaş grubunun 

%53,6’sı, 25-34 yaş grubunun %47,9’u, 35-44 yaş grubunun %45,8’i, 45-54 yaş 

grubunun %46,8’i, 55 ve üzeri yaş grubunun ise %38,1’i radyo programlarında 

denetim olduğunu düşünmektedir. 

Radyo programlarının denetlenmesi konusunun coğrafi bölgelere göre 

dağılımına bakıldığında; Marmara Bölgesi’nin %52,1’i; Ege Bölgesi’nin %43,7’si; 

Akdeniz Bölgesi’nin %44,9’u; İç Anadolu Bölgesi’nin %37,8’i; Karadeniz 

Bölgesi’nin %55,7’si; Doğu Anadolu Bölgesi’nin %41,7’si son olarak Güneydoğu 

Bölgesi’nin  %38,7’si denetimin yapıldığını ifade etmiştir. 

 

  
Radyo programlarının denetimine ilişkin 

farkındalık genç yaş gruplarında daha 
fazla! 

“Sizce Türkiye’de radyo programları denetleniyor mu?” sorusuna 
verilen yanıtların tabloda incelenen değişkenlere göre farklılık gösterip 
göstermediğini test etmek amacıyla ki-kare analizi uygulanmış; %95 
güvenirlikle tablodaki değişkenler arasında anlamlı farklılık olduğu tespit 
edilmiştir.

Radyo programlarının denetimi konusunun cinsiyetlere göre dağılıma 
bakıldığında, kadınların %46,6’sının, erkeklerin %46,4’ünün denetim 
farkındalığına sahip olduğu görülmüştür.

Radyo programlarının denetlenmesi konusunun yaş gruplarına 
göre dağılımına bakıldığında; yaş arttıkça denetimin yapıldığına ilişkin 
görüşün azaldığı görülmüştür. Genç yaş gruplarının radyo yayınlarının 
denetlenmesi konusunda daha fazla fikir sahibi oldukları gözlemlenmiştir. 
15-24 yaş grubunun %53,6’sı, 25-34 yaş grubunun %47,9’u, 35-44 yaş 
grubunun %45,8’i, 45-54 yaş grubunun %46,8’i, 55 ve üzeri yaş grubunun 
ise %38,1’i radyo programlarında denetim olduğunu düşünmektedir.

Radyo programlarının denetlenmesi konusunun coğrafi bölgelere göre 
dağılımına bakıldığında; Marmara Bölgesi’nin %52,1’i; Ege Bölgesi’nin 
%43,7’si; Akdeniz Bölgesi’nin %44,9’u; İç Anadolu Bölgesi’nin %37,8’i; 
Karadeniz Bölgesi’nin %55,7’si; Doğu Anadolu Bölgesi’nin %41,7’si son 
olarak Güneydoğu Bölgesi’nin %38,7’si denetimin yapıldığını ifade etmiştir.
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Grafik 55. Sizce Radyo Programları Denetleniyor Mu? 

Türkiye-Birleşik Krallık Karşılaştırması 

 

 

 

Birleşik Krallık-Türkiye karşılaştırması incelendiğinde, Birleşik Krallık’ta 

dinleyicilerin program denetimine ilişkin Türkiye’deki dinleyicilere göre daha 

yüksek oranda farkındalığı olduğu söylenebilir. Türkiye’de radyo programlarının 

denetlendiğini düşünenlerin oranı %46,5 iken, Birleşik Krallıkta bu oranın %79 

olduğu görülmüştür.   
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Evet Hayır Fikrim yok

Türkiye Birleşik Krallık

Birleşik Krallık-Türkiye karşılaştırması incelendiğinde, Birleşik Krallık’ta 
dinleyicilerin program denetimine ilişkin Türkiye’deki dinleyicilere göre 
daha yüksek oranda farkındalığı olduğu söylenebilir. Türkiye’de radyo 
programlarının denetlendiğini düşünenlerin oranı %46,5 iken, Birleşik 
Krallık’ta bu oranın %79 olduğu görülmüştür.
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Grafik 55. Sizce Radyo Programları Denetleniyor Mu? 

Türkiye-Birleşik Krallık Karşılaştırması 

 

 

 

Birleşik Krallık-Türkiye karşılaştırması incelendiğinde, Birleşik Krallık’ta 

dinleyicilerin program denetimine ilişkin Türkiye’deki dinleyicilere göre daha 

yüksek oranda farkındalığı olduğu söylenebilir. Türkiye’de radyo programlarının 

denetlendiğini düşünenlerin oranı %46,5 iken, Birleşik Krallıkta bu oranın %79 

olduğu görülmüştür.   
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Grafik 56. Radyo ve Televizyon Programlarındaki Denetimler Hakkında 
Görüşlerin Karşılaştırması (%)102 

 
Araştırma kapsamında radyo ve televizyon programlarındaki denetimler 

hakkında görüşlerin karşılaştırılmasına bakıldığında televizyon denetimlerinin 

yeterli olduğunu düşünenlerin oranı (%66,6) radyo denetimlerinin yeterli 

olduğunu düşünenlere(46,5) göre daha yüksektir. Radyo ve televizyonda 

denetimlerin yeterli olmadığını düşünenlerin oranının birbirine yakın olduğu 

görülmüştür. Radyo yayınlarının denetimi hakkında bilgisi/fikri olmayanların 

oranı %34,6 iken, televizyon yayınları için bu oran %17’dir. 

  

 
102 Televizyon verileri “Televizyon İzleme Eğilimleri-2018” araştırmasından alınmıştır. 
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Evet Hayır Bilgim/Fikrim yok

TV Radyo

Denetimlerin televizyonda daha 
yeterli olduğu düşünülüyor! 

Araştırma kapsamında radyo ve televizyon programlarındaki denetimler 
hakkında görüşlerin karşılaştırılmasına bakıldığında televizyon denetimlerinin 
yeterli olduğunu düşünenlerin oranı (%66,6) radyo denetimlerinin yeterli 
olduğunu düşünenlere(46,5) göre daha yüksektir. Radyo ve televizyonda 
denetimlerin yeterli olmadığını düşünenlerin oranının birbirine yakın olduğu 
görülmüştür. Radyo yayınlarının denetimi hakkında bilgisi/fikri olmayanların 
oranı %34,6 iken, televizyon yayınları için bu oran %17’dir.

102 Televizyon verileri “Televizyon İzleme Eğilimleri-2018” araştırmasından alınmıştır.
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                Grafik 57. Radyo Programlarındaki Denetimler Hakkında Ne 
Düşünüyorsunuz? (%) 

Radyo programlarının denetlendiğini düşünenlere sorulmuştur. 
n=2.098 

 

 

  Araştırma kapsamında RTÜK’ün yaptığı yayın denetimleri hakkında 

kişilerin görüşlerine yer verilmiştir. Buna göre, katılımcıların %52’si yapılan 

denetimleri yeterli bulurken, %37,9’u kısmen yeterli bulmakta ve %10,2’si yapılan 

denetimleri yetersiz bulmaktadır. 

                   

52,0
37,9

10,2

Yeterli Kısmen Yeterli Yetersiz

Araştırma kapsamında RTÜK’ün yaptığı yayın denetimleri hakkında 
kişilerin görüşlerine yer verilmiştir. Buna göre, katılımcıların %52’si yapılan 
denetimleri yeterli bulurken, %37,9’u kısmen yeterli bulmakta ve %10,2’si 
yapılan denetimleri yetersiz bulmaktadır.
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Grafik 58. Radyo Programlarının Denetlenmesinden Hangi Kurumun Sorumlu 
Olduğunu Düşünüyorsunuz? (%) 

  

 

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, radyo ve televizyon faaliyetlerini 

düzenlemek ve denetlemekle görevli özerk ve tarafsız bir kamu kurumudur. 

Araştırma kapsamında katılımcılara radyo programlarının denetlenmesinden 

hangi kurumun sorumlu olduğu sorulmuştur. RTÜK cevabını verenlerin oranının 

%78,4 olduğu görülmektedir.  
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URYAD RİAK RATEM Diğer

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, radyo ve televizyon faaliyetlerini 
düzenlemek ve denetlemekle görevli özerk ve tarafsız bir kamu kurumudur. 
Araştırma kapsamında katılımcılara radyo programlarının denetlenmesinden 
hangi kurumun sorumlu olduğu sorulmuştur. RTÜK cevabını verenlerin 
oranının %78,4 olduğu görülmektedir.
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Grafik 59. Radyo Programlarının Denetlenmesinden Hangi Kurumun Sorumlu 
Olduğunu Düşünüyorsunuz? (%) 

Türkiye-Birleşik Krallık Karşılaştırması 

 

 
 

 

Birleşik Krallık’ta radyo yayınlarının denetlenmesinden sorumlu olan kurum 

hakkındaki görüşlere bakıldığında, denetimden OFCOM’un sorumlu olduğunu 

düşünenlerin oranının %31, BBC’nin sorumlu olduğunu düşünenlerin oranı %5, 

yayıncı kuruluşun kendisinin sorumlu olduğunu düşünenlerin oranının %4 olduğu 

belirlenmiştir.103 

 

 

  

 
103 OFCOM Audience Attitudes 2017 verisi 
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103 OFCOM Audience Attitudes 2017 verisi

Birleşik Krallık’ta radyo yayınlarının denetlenmesinden sorumlu olan 
kurum hakkındaki görüşlere bakıldığında, denetimden OFCOM’un 
sorumlu olduğunu düşünenlerin oranının %31, BBC’nin sorumlu olduğunu 
düşünenlerin oranı %5, yayıncı kuruluşun kendisinin sorumlu olduğunu 
düşünenlerin oranının %4 olduğu belirlenmiştir.103
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Grafik 60. RTÜK İletişim Merkezini Daha Önce Hiç Duydunuz Mu? (%) 
n=4.512 

 

Araştırmaya katılanların %67,9’u RTÜK İletişim Merkezi’ni bildiklerini 

belirtirken, %32,1’inin bu merkezden haberdar olmadıkları anlaşılmıştır. RTÜK 

İletişim Merkezi, RTÜK’ün yönetişim unsurlarını daha aktif bir şekilde hayata 

geçirmesi amacıyla, görsel ve işitsel medya araçlarıyla sunulan yayın 

programları hakkında vatandaşların beğeni, öneri, beklenti ve şikâyetlerini anlık 

olarak almak ve analiz etmek için kurulmuş bir sistemdir. Bu sistem sayesinde 

vatandaşlar yayın içeriklerinin denetlenmesinde aktif bir rol oynamaktadır. Bu 

nedenle, RTÜK İletişim Merkezi’nin kamuoyu tarafından bilinirliği önem teşkil 

etmektedir.   
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Araştırmaya katılanların %67,9’u RTÜK İletişim Merkezi’ni bildiklerini 
belirtirken, %32,1’inin bu merkezden haberdar olmadıkları anlaşılmıştır. 
RTÜK İletişim Merkezi, RTÜK’ün yönetişim unsurlarını daha aktif bir şekilde 
hayata geçirmesi amacıyla, görsel ve işitsel medya araçlarıyla sunulan yayın 
programları hakkında vatandaşların beğeni, öneri, beklenti ve şikâyetlerini 
anlık olarak almak ve analiz etmek için kurulmuş bir sistemdir. Bu sistem 
sayesinde vatandaşlar yayın içeriklerinin denetlenmesinde aktif bir rol 
oynamaktadır. Bu nedenle, RTÜK İletişim Merkezi’nin kamuoyu tarafından 
bilinirliği önem teşkil etmektedir.
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Grafik 61. RTÜK’e Radyo Yayınları ile İlgili Şikayet, Beğeni, Öneri vb. Herhangi 
Bir Bildirimde Bulundunuz Mu? (%) 

RTÜK İletişim Merkezini daha önce duyduğunu belirtenlere sorulmuştur.  
n=3.064 

 

 

 

 

 

 

RTÜK İletişim Merkezini daha önce duyduğunu belirtenlere RTÜK’e radyo 

yayınları ile ilgili şikâyet, beğeni, öneri vb. herhangi bir bildirimde bulunup 

bulunmadığı ile ilgili soru yöneltilmiştir. Katılımcıların %3,6’sı bildirimde 

bulunduğunu belirtirken, %96,4’ü ise bildirimde bulunmadığını ifade etmiştir.  
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RTÜK İletişim Merkezini daha önce duyduğunu belirtenlere RTÜK’e 
radyo yayınları ile ilgili şikâyet, beğeni, öneri vb. herhangi bir bildirimde 
bulunup bulunmadığı ile ilgili soru yöneltilmiştir. Katılımcıların %3,6’sı 
bildirimde bulunduğunu belirtirken, %96,4’ü ise bildirimde bulunmadığını 
ifade etmiştir.



187Radyo Dinleme Eğilimleri Araştırması 2019
 

176 
 

Tablo 49. RTÜK’e Ne Şekilde Bildirimde Bulunduğunuzu Söyler Misiniz? (%) 
RTÜK’e radyo yayınları ile ilgili şikâyet, beğeni, öneri vb. herhangi bir bildirimde bulunduğunu belirtenlere 

sorulmuştur. 
 

Bildirim Kanalları % 

Alo RTÜK 444 1 178 41,6 

RTÜK Web Sitesi 25,9 

Alo RTÜK 178 14,6 

e- Devlet 7,1 

RTÜK Mobil Uygulaması 7,1 

Diğer 3,7 

 

Araştırmaya katılanlara RTÜK’e ne şekilde bildirimde bulundukları 

sorulmuştur. Katılımcıların %41,6’sı Alo RTÜK 444 1 178, %25,9’u RTÜK Web Sitesi, 

%14,6’sı Alo RTÜK 178, %7,1’i e-Devlet, %7,1’i RTÜK Mobil Uygulaması cevabını 

vermiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Araştırmaya katılanlara RTÜK’e ne şekilde bildirimde bulundukları 
sorulmuştur. Katılımcıların %41,6’sı Alo RTÜK 444 1 178, %25,9’u RTÜK 
Web Sitesi, %14,6’sı Alo RTÜK 178, %7,1’i e-Devlet, %7,1’i RTÜK Mobil 
Uygulaması cevabını vermiştir.
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Grafik 62. İnternet Üzerinden Yapılan Radyo/Televizyon Yayınlarının 
Denetlenmesi Hakkında Ne Düşünüyorsunuz? (%) 

n =4..512 

 

 İnternet üzerinden yapılan radyo/televizyon yayınlarının denetimi hakkında 

katılımcıların yaklaşımı değerlendirildiğinde %42,6’sı denetimin yapılmasını 

doğru bulduğunu, %13,6’sı denetimleri yanlış bulduğunu ve %43,7’si ise konu 

hakkında bilgisi/fikri olmadığını ifade etmiştir.  

 

 

 

 

  

42,6

13,6
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Doğru Buluyorum Yanlış Buluyorum Bilgim/Fikrim yok

İnternet üzerinden yapılan radyo/televizyon yayınlarının denetimi 
hakkında katılımcıların yaklaşımı değerlendirildiğinde %42,6’sı denetimin 
yapılmasını doğru bulduğunu, %13,6’sı denetimleri yanlış bulduğunu ve 
%43,7’si ise konu hakkında bilgisi/fikri olmadığını ifade etmiştir.
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Tablo 50. İnternet Üzerinden Yapılan Radyo/Televizyon Yayınlarının 
Denetlenmesini Neden Doğru Buluyorsunuz? (%) 

n = 1.912 
İnternet üzerinden yapılan denetlemeleri doğru bulanlara sorulmuştur. 

Neden Doğru Buluyorsunuz? % 

Denetleme Gerekli 79,0 

Argo/ Şiddet/ Küfür/Müstehcen ve Ahlaksız 
Yayınlar Engellenmeli 7,2 

Seviyeli/Saygın Programlar Olmalı 4,5 

Yayınlar Çocuklara/ Gençlere Kötü Örnek 
Oluşturuyor 3,6 

Gerçek Dışı Haberler Olmamalı 2,2 

Gelişi Güzel Yayın Olmamalı 0,9 

Tarafsız Yayın Olmalı 0,9 

Yayınlar Kitlelere Hitap Ettiği İçin Halk 
Bilinçlendirilmeli 0,5 

İnternet Üzerinden Yapılan Yasa Dışı Yayınlar 
Engellenmeli 0,2 

Dilimiz / Lehçemiz Düzgün Kullanılmalı 0,2 

Cezalar Caydırıcı Olmalı 0,2 

Diğer 0,6 

TOPLAM 100 

 

RTÜK’ün internet denetimini doğru bulanlara nedeni sorulduğunda %79’u 

denetleme gerekli, %7,2’si ise argo/ şiddet/küfür/müstehcen ve ahlaksız 

yayınlar engellenmeli, %4,5’i ise seviyeli ve saygın programlar olmalı cevabını 

vermiştir.  

İnternet üzerinden yapılan radyo/televizyon yayınlarının denetiminin 

yanlış olduğunu düşünenlerin oranı %13,6 (613 kişi) olmakla birlikte neden yanlış 

bulduğunu belirtenlerin oranı %6 (37 kişi)’dır. Bu nedenlerin arasında denetimleri 

gereksiz bulma ve yayınların tarafsız olması öne çıkmaktadır. 

    

 

  

RTÜK’ün internet denetimini doğru bulanlara nedeni sorulduğunda 
%79’u denetleme gerekli, %7,2’si ise argo/ şiddet/küfür/müstehcen ve 
ahlaksız yayınlar engellenmeli, %4,5’i ise seviyeli ve saygın programlar 
olmalı cevabını vermiştir.

İnternet üzerinden yapılan radyo/televizyon yayınlarının denetiminin 
yanlış olduğunu düşünenlerin oranı %13,6 (613 kişi) olmakla birlikte neden 
yanlış bulduğunu belirtenlerin oranı %6 (37 kişi)’dır. Bu nedenlerin arasında 
denetimleri gereksiz bulma ve yayınların tarafsız olması öne çıkmaktadır.



190 Kamuoyu, Yayın Araştırmaları ve Ölçme Dairesi Başkanlığı
 

179 
 

Tablo 51. İnternet Üzerinden Yapılan Radyo/Televizyon Yayınlarının 
Denetlenmesi Hakkında Ne Düşünüyorsunuz? (%) 

Cinsiyete, Yaş Gruplarına, SES düzeyine ve Coğrafi Bölgelere Göre Dağılım 
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K 
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Cinsiyete Göre Dağılım104 

Kadın 41,5 12,0 46,5 100 

Erkek 43,8 15,3 40,9 100 

Yaş Gruplarına Göre Dağılım105 

15-24 yaş arası 35,9 24,9 39,2 100 

25-34 yaş arası 41,5 15,7 42,8 100 

35- 44 yaş arası 50,3 10,4 39,2 100 

45 - 54 yaş arası 45,7 8,5 45,8 100 

55 yaş ve üzeri 41,6 6,4 52,0 100 

SES düzeyine Göre Dağılım106 

AB 46,3 20,0 33,6 100 

C1 42,9 14,3 42,9 100 

C2 41,5 10,5 48,0 100 

DE 36,4 7,6 56,0 100 

Coğrafi Bölgelere Göre Dağılım107 

Marmara Bölgesi 48,4 18,6 33,0 100 

Ege Bölgesi 45,4 13,4 41,1 100 

Akdeniz Bölgesi 51,3 13,7 35,0 100 

İç Anadolu Bölgesi 23,8 6,5 69,7 100 

Karadeniz Bölgesi 56,1 13,5 30,4 100 

Doğu Anadolu Bölgesi 28,6 3,9 67,5 100 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi 35,1 8,3 56,6 100 

ORTALAMA 42,6 13,6 43,7 100 

 
104  Cramer’s V=.064; p=.000 
105  Cramer’s V=.149; p=.000 
106  Cramer’s V=.113; p=.000 
107  Cramer’s V=.217; p=.000 
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“İnternet üzerinden yapılan radyo/televizyon yayınlarının denetlenmesi 
hakkında ne düşünüyorsunuz?” sorusuna verilen yanıtların tabloda incelenen 
değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediğini test etmek amacıyla ki-
kare analizi uygulanmış; %95 güvenirlikle tablodaki değişkenler açısından 
anlamlı farklılıklar olduğu tespit edilmiştir.

İnternet üzerinden yapılan denetimler hakkında görüşlerin cinsiyete göre 
dağılımına bakıldığında; kadınların %41,5’i erkeklerin ise %43,8’i denetimleri 
doğru bulduğunu ifade etmiştir.

İnternet üzerinden yapılan denetimler hakkında görüşlerin yaş gruplarına 
göre dağılımına bakıldığında, 15-24 yaş grubunun %35,9’u; 25-34 yaş 
grubunun %41,5’i; 35-44 yaş grubunun %50,3’ü; 45-54 yaş grubunun 
%45,7’si; 55 yaş ve üzeri yaş grubunun %41,6’sı denetimlerin doğru 
olduğunu düşünmektedir.

İnternet üzerinden yapılan denetimler hakkında görüşlerin SES düzeyine 
göre dağılımına bakıldığında; AB grubunun %46,3’ünün; C1 grubunun 
%42,9’unun; C2 grubunun %41,5’inin ve DE grubunun ise %36,4’ünün 
denetimleri doğru bulduğu görülmüştür.

İnternet üzerinden yapılan denetimler hakkında görüşler bölgeler 
bazında değerlendirildiğinde; Karadeniz Bölgesi’nin %56,1’i, Akdeniz 
Bölgesi’nin %51,3’ü denetimleri doğru bulmaktadır.
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