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Bu çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüş¬ 

lerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. 

Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet , 
Planlama Teşkilatının iznini gerektirmez. 



ÖNSÖZ 

1962 yılında hazırlıkları tamamlanan ve 1963 yılından itibaren baş¬ 
layan planlı dönem 1983 yılının sonu itibariyle dört plan dönemini içine 
alan 20 yılını tamamlamış olacaktır. Başbakanlığın 3.6.1982 tarih ve 
19—08194 sayılı Genelgesi ile bütün kamu kuruluşlarını kapsayacak şekil¬ 
de başlatılan, fakat Teşkilat içi hazırlıkları daha önceki yıllardan beri 
sürdürülen V. Beş Yıllık Kalkınma Planı çalışmalarına, bu suretle ciddi bir 
tecrübe birikimi ile girilmiş olmaktadır. 

V. Beş Yıllık Kalkınma Planının diğer dört plandan farklı ve şanslı 
olduğu bir diğer husus da, bu Planın arefesinde, 2- 7 Kasım 1981 tarihinde 
İzmir'de toplanan ve toplumun istisnasız bütün kesimlerinin katıldığı 2. 
Türkiye İktisat Kongresinde, ekonomimizin genel rotası içinde ıııakro 
perspektifin belirlenmiş olmasıdır. V. Beş Yıllık Kalkınma Planı böylece 
bu perspektifin ışığı altında ve 1980'den beri uygulanan ve başarıları her 
vesile ile test edilmiş bulunan istikrar programının zemini üzerinde ha¬ 
zırlanma imkanım bulacaktır. 

Ülkemizin benimsemiş olduğu plan felsefesinin "merkezi planla- 
ma"yı benimseyen diğer bazı ülkelerin planlarından çok farklı olarak kal¬ 
kınmayı münhasıran kamu sektörünün gerçekleştireceği bir vakıa olarak 
görmediği herkesçe bilinmektedir. 

Ülkemizin tarihi gelişimi ve kültürü, diğer alanlarda olduğu kadar 
ekonomide ve özellikle kaynaklar üzerindeki tasarruf rejiminde de devlete 
büyük bir yer vermektedir. Bu bakımdan planlama kavramının bir gereği 
olduğu kadar, tarihi geleneğimizin tabii bir sonucu olarak kalkınma olan¬ 
larının hazırlanmasında ve uygulanmasında kamu sektörüne ağırlıklı 
bir yer verilmektedir. Öte yandan her nevi kaynağın harekete geçirilme¬ 
sinde insan kaynağı, özellikle kişinin yaratıcı gücü rol oynadığından her 
kesimde bu kaynağın ve yaratıcı gücün seferiler edilmesi gerekmektedir. 
Bu itibarla, kalkınma planlarının bu yaratıcı gücü sonuna kadar seferber 
edip özel kesimi de desteklemesi ve bu gücün harekete getirilmesini 
kolaylaştırması ve özendirmesi kaçınılmaz olmaktadır. Kalkınma fel¬ 
sefemizde ve kalkınma planlarımızda karma ekonominin esas alınmasını 
bu temel espri ile açıklamalıyız. 

Sözü geçen kalkınma felsefesinin ve bu temel esprinin tabii sonucu 
olarak kalkınma planlarının hazırlanması genelde kamu sektörünün ve 
sadece Devlet Planlama Teşkilatının sınırlı kadrolarının inhisarına Inra- 
kılıuayıp kamu sektöründe ve özel sektörde ilgili alanlardaki çalışmaları 
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ile temayüz etmiş uzman ve uygulayıcıların katkılarına açık tutulmuş, 
böylece milletimizin temayül ve ihtiyaçlarının ve bu ihtiyaçları karşılama 
yollarının kalkınma planlarında en geniş şekilde yer almasına çalışılmış¬ 
tır. V. Beş Yıllık Kalkınma Planının hazırlanmasında ise bu hususa özel 
bir itina ve dikkat sarfedildiğini ayrıcı belirtmek isterim. V. Beş Yıllık 
Kalkınma Planının hazırlığını yürütmek üzere ekonominin bütün sektör¬ 
lerini ve tonlumun bütün kesimlerini inceleyip plana aktarılacak ilke, 
politika ve tedbirlerin tespitini amaç edinen, kamu temsilcilerinin yanın¬ 
da ve onlarla beraber çiftçi, esnaf, sanayici ve tüccarlardan oluşan yakla¬ 
şık 5000 kişinin katıldığı 103 Özel İhtisas Komisyonu kurulmuştur. 

Komisyona katılan kamu sektörüne ve özel sektöre mensup bu az¬ 
man ve uygulayıcı kadronun fikirlerini tam bir serbestlik içinde belirt¬ 
mesine özel bir önem verilmiş, bunların mensup bulundukları kuruluşla¬ 
rın ve Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerine uygun düşmediği hal¬ 
lerde bile, olduğu gibi belirtilmesine imkan sağlanmıştır. 

Çalışmaların bu mahiyetinden kaynaklanan tabii bir sonuç olarak, 
Özel ihtisas Komisyonu raporlarında belirtilen fikir ve görüşlerin ne Dev¬ 
let Planlama Teşkilatını, ne de üyelerin mensup bulunduğu kamu ve özel 
sektör kuruluşlarını bağlamadığım belirtmek gerekmektedir. Buna rağ¬ 
men Özel ihtisas Komisyonu raporlarının planların hazırlanmasında te¬ 
mel yardımcı dokümanlar hüviyetinde olduğunu da belirtmeliyiz. 

Özel İhtisas Komisyonu çalışmaları, her ne kadar Devlet Planlama 
Teşkilatının genel koordinasonu çerçevesinde yürütülmüş ise de, komis¬ 
yonların kendilerini yönlendirmesini kolaylaştırmak üzere, deha önceki 
plan dönemlerinde yapıldığı gibi bu dönemde de, komisyon başkanlar! 
nm genellikle Devlet Planlama Teşkilatı mensuplarından başka kişiler 
arasından seçilmesine, Devlet Planlama Teşkilatı mensuplarının da ra¬ 
portörlük görevini yürütmelerine riayet edilmiştir. 

Elinizde bulunan bu belge de, yukarda belirtilen usullerle kurulan 
ve bu atmosfer içinde çalışan Özel İhtisas Komisyonlarından birinin uzun 
süren yorucu çalışmalarının verimli sonuçlarını yansıtmaktadır. 

Devlet Planlama Teşkilatı olarak bu çalışmalara katılan öîK baş- 
kanlarına, üyelere, raportörlere, onların mesailerini Devlet Planlama Teşki¬ 
latının hizmetine vermesini sağlayan ve çalışmalarım kolaylaştıran, çoğu 
zaman ev sahipliği ve sekreterya hizmetlerini üstlenen kuruluşlara, ese¬ 
rin tertibinin ve baskısının en iyi şekilde yapılması için gayret gösteren 
elemanlara ve emeği geçen bütün yardımcı personele teşekkürü zevkle 
yerine getirilmesi gereken bir şükran borcu addetmekteyim 

Yıldırım AKTÜRK 
Müsteşar 
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GİRİŞ 

Tanıtma, çağımızda hemen bütün ülkelerin içte ve dışta uyguladık¬ 
ları bir hizmet ve faaliyet ahım olarak kabul edilmekte ve özellikle miilel- 

lerarası ilişkilerin giderek yoğunlaşıp karmaşıklaştığı günümüzde ağırlığını 
ve önemini »tinden güne daha fazla ortaya koymaktadır. 

Haberleşme ve ulaştırma teknolojisindeki hızlı gelişme diinyamı/da 
toplumlararası uzaklıkları ortadan kaldırmıştır. Bu durum değişik coğrafi 
konumlarda bulunan toplulukların birbirleri hakkında yaygın bilgi sahibi 
olmalarını sağlamakta ve toplundan birbirlerine yaklaştırmaktadır. 

Ekonomik alanda dış pazarları çeşitlendirme ve ticaret ilişkilerini 
çok yönlü bir yapıya kavuşturma gereği tie toplumlararası ilişkilerin olum¬ 
lu yönde gelişmesini zorunlu kılmaktadır. 

Türkiye stratejik mevkii itibariyle yüzyıllardır tüm ülkelerin dikka¬ 
tini üzerinde toplamış, hem doğu hem batı dünyasına mensup olmasının 
getirdiği pek çok avantaja sahip olmuştur. Ancak söz konusu jeopolitik 
avantajların sağladığı stratejik üstünlük, ülkemiz aleyhine zaman zaman 
olumsuz kampanyalar yürütülmesine neden olmaktadır. 

Bu genel çerçeve içinde Türkiye aleyhine yürütülen olumsuz propa¬ 
gandaların önlenmesi mutlaka devlet eliyle, koordinasyon içinde, çağdaş 
iletişim araçlarının ve tanıtma tekniğinin tüm imkanlarından yararlanı¬ 
larak sürdürülecek çabalara bağlıdır. 

Türkiye'nin dışa yönelik tanıtma faaliyetlerinin temel unsurları 
şimdiye kadar yapılmış olaıı olumsuz propagandaları dengeleyecek, 
yaratılan yanlış değerlendirme ve şartlanmaları ortadan kaldırıp, verine 
doğrularını yerleştirecek ilkeleri ihtiva etmelidir. Bu açıdan atılacak ilk 
adım, Türkiye alayhine yöneltilen kampanyaların özüne inebilmek ve bun¬ 
lara, gerçeklere dayalı olarak etkin bir biçimde cevap vermek olmalıdır 

Diğer taraftan Türkiye'nin dışta tanıtılmasında. Türk Müslüman uy¬ 
garlığının tüm mirasının kullanılması ve Türkiye'nin Atatürk ilkeleri doğ¬ 
rultusunda eriştiği ekonomik, sosyal ve siyasi aşamaların vurgulanması 
başlıca ilkeler arasında ele alınmalıdır. 



Yurtiçiııde ise: Türk milletinin birlik içinde devleti ve ülkesiyle 
bütünleşmesi, dışardan gelen zararlı etkilere karşı kararlılıkla savunulması, 
devlet vatandaş ilişkisinin sağlıklı bir biçimde kurulması, vatandaş nez- 
diıule devlete güven kazandıracak ve topyeküıı kalkınma çabalarına va- 
tandaşlarııı katılmasını saylayacak bir tanıtına ve aydınlatma faaliyeti - 
ııin sürdürülmesi gereklidir. Böylecc sağlıklı bir devlet yapısının sürdürül¬ 
mesi \e dışarıya vöııelik etkin bir tanıtına faaliyetinin gerçekleştirilmesi 
mıımkiın olabilecektir. 

Ilal böyle iken, gerek iç ve gerekse ılış tanıtma alanlarında bugüne 
kadar istenen amaca ulaşılamaması lıerşeydeıı önce koordinasyon eksik- 
ligine, bir ölçüde de teşkilatlanmadan kay naklanan engellere ve kanuni 
sınırlamalara bağlı gözükmektedir. 

kanıtına çalışmalarında temel ilke ve politikaları tespit edecek ve 
ilgili kuruluşlar arasımla koordinasyonu sağlayacak merkezi bir organın 
(Devlet lanıtma Teşkilatı! kurulması bu konudaki eksikliklerin giderilmesi 
bakımından umut vericidir. 

İçte \e dışta koordinasyonun ve gerekli maddi imkanların sağlan¬ 
masıyla Türkiye'nin özellikle problemleri olduğu Batı dünyasında, sonra 
da veııi açılmakta bulunduğu pazarlar açısından Ortadoğu'da tanıtılma¬ 
sında adlımlar y apılabilir. 

Şüphesiz, tanıtına faaliyeti özel bir ihtisas isteyen, konusunda 
uzmanlaşmış kişilerin çalışması gereken bir alandır. Bu nedenle yapı¬ 
lacak örgün uzmanlık eğitiminin daha etkin ve verimli hale getirilmesi 
gerekmektedir. Bu çerçeve içinde özellikle Basın ve Yayın Yüksek okul¬ 
larıyla bu konuda çalışan resmi ve gönüllü kuruluşların yakın işbirliğine 
girmeleri sağlanmalıdır. Devletin bu konudaki faaliyetlerinin özel teşebbüs 
tarafından da desteklenmesi faydalı olacaktır. 

Her konuda olduğu gibi tanıtma konusunda da en biiyük kaynak 
ve desteğin doğrudan doğruya Türk halkı olduğu unutulmamalıdır. Bu 
açıdan yurttaşların eğitilmesi gereği gözden uzak tutulmamalıdır. 

Tanıtmanın önemi bugün bütün ülkelerce kabul edilmiştir. Türkiye'¬ 
de de konu çeşitli dönemlerde ele alınmış, ancak bu konudaki çalışmalar 
münferit faaliyetlerden öteye gitmemiştir. Planlı dönemin başlangıcından 



sonra da bu konuda tedbirler öngörülmüş ise de, konu bir devlet politikası 
çerçevesinde ele alınmadığından beklenen sonuçlara ulaşılamamıştır. An¬ 
cak, Devlet Tanıtma Teşkilatı'nın kurulması ve tanıtmanın ayrı bir sektör 
olarak V. Beş Yıllık Kalkınma Plaııı'nda ele alınması için çalışmaların sür¬ 
dürülmesi bu konuda ciddi ve tutarlı çabalara başlandığını göstermektedir. 

Komisyonumuz bu açıdan, V. Beş Yıllık Kalkınma Planına esas teşkil 
etmek üzere hazırlanmış bulunan bu özel ihtisas komisyonu raporunu, yeni 
bir dönemin, yeni bir atılımın temel ilkelerini belirleyen bir belge olarak 
görmektedir. 
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TANITMANIN 4 \NIMI. DİGLR KAVRAMLARLA İLİŞKİSİ. 
TARİHİ GELİŞİMİ. I ONKSIYONLARI ve ARAÇLARI 

I. Tanıtmanın Tanımı. Diğer Kavramlarla İlişkisi ve Tarihi Gelişimi 

Tanıtma bir kişi. topluluk veya kurum tarafından. ııygıın yöntem. 
teknik ve haberleşme araçlarından yararlanılarak hedef grupları bir durum 
veya olay konusunda aydınlatmak veya bir tutum ve davranış sahibi kıl- 
ınak amacına yönelik bir faaliyettir. 

Bu faaliyet, bilgi iletişimi, bilgi aktarımı açısından kişilerarası 
halrcrlcşme siireci vc teknik olarak kitle haberleşme araçîarı ortamı 
içinde gerçek leş t iril inek ted ir. 

İnsanlık tarihi kadar eski olan ve toplundan etkileme sanatının mo¬ 
dern bir biçimi savılan tanıtına, çağdaş anlamını kazamneaya kadar çe¬ 
şitli aşamalar geçirmiş ve kendisinden beklenilen sonuçlara göre farklı 
şekillerde uygulanmıştır. 

Tanıtına, amacına vc uygulanış biçimine göre çoğu kez enformas¬ 
yon, reklam va da halkla ilişkiler ile eş anlamlı olarak algılanmakta ise 
de. aslında biitiiıı bu kavramları birbirivle girift ve bütünleşmiş bir bi¬ 
çimde kapsamaktadır. Çağdaş anlamda tanıtmada en büyük destek ise 
halkla ilişkiler yöntem ve teknikleri ile sağlanmaktadır. 

Bu kavramlar tarihi gelişim içinde aşağıdaki şekiller altında ince¬ 
lenebilir : 

1. /•,' n for m usy on : 

Bir vericiden bir hedefe, bir durum veya olay konusunda, onu 
aydınlatmaya dönük Idr bilgi veya hallerin iletilmesi sürecidir. Enformas¬ 
yon bu aydınlatma fonksiyonunu, cereyan ettiği ülke toplununum politik, 
ekonomik, sosy al vc kültürel yapısına göre değişik statü, yön ve içeriklerde 
yerine getirir. Bir kısım ülkelerde enformasyon kısmen özel sektör kısmen 
de kaınıı sektörünün elinde iken, diğer bir kısım ülkelerde tümüyle devletin 
kontrolü altında gerçekleştirilen bir hi/nıettir. Duruma böyle bakıldığın¬ 
da. mutlak anlamda tanımlanabilir bir enformasyon kavramından çok bir 
ülkede yürürlükte olan siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel rejime göre deği¬ 
şik vapı ve işlerlikte enformasyon türlerinin varlığından bahsedilebilir. Bu 
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bakımdan, enformasyon, tarih boyunca, bünyesinde cereyan ettiği toplu¬ 
mun kurumsa! niteliklerinin bir fonksiyonu olarak gelişegelmiştir. Nitekim 
enformasyonun, yazının icadından önceki ilk şekli, basit ve çoğu hallerde 
efsanevi ve dini nitelikte bilgi iletişiminin kulaktan kulağa sağlandığı bir 
süreç olarak görülmektedir. Bu nitelik yazının icadından sonra da, orta 
çağa kadar devam edegelnıiştir. Heredot'un seyahatleriyle ilgili olarak 
yazdıkları, mitolojiyle karışık bilgi iletişiminin belirgin örneklerinden biri¬ 
dir. Peygamberler tarihinin incelenmesinde de kulaktan kulağa ya da yazı 
yoluyla dinsel inançtan kaynaklanan "mucize” lerle ilgili veya efsanevi 
nitelikte haber dolaşımının bir hayli sık olduğu görülmektedir. 

Toplumlarııı gelişme sürecinde yönetenlerle yönetilenler ara¬ 
sındaki politik ve kavimler arasındaki diplomatik ilişkiler de giderek en¬ 
formasyonun konusu olmuş, buyruklar; dikilitaş, taş, kiremit, papirüs, 
deri, parşömen ve el yazması kitaplara geçirilerek taraflara iletilmiş veya 
taraflar arasında teati edilmiştir. 

Çağdaş anlamda enformasyonun biçim ve yöntem bakımından 
ilk belirtisi 12. asırda İngiltere'de ticari ve mali haberlerin el yazısı ile kağıt 
üzerine geçirilerek dağıtılmasında görülüyorsa da, olayın yaygınlaşması 
daha çok 15. asırda Venedik’te başlamıştır. Gerçekten de 15. asırda 
Venedik, bütün diğer Akdeniz limanlarından gelen ticari haberlerin yo¬ 
ğunlaştığı ve "fogli a mano" adı altında el yazması ile tek yaprak kağıtlara 
geçirilerek, tüccarlara, bankacılara, prenslere, v.s. abonman anlayışı içinde 
dağıtıldığı bir merkez halindeydi. Enformasyon, bu çağda, ticari faaliyet¬ 
lerin yanı sıra, bu faaliyetlerin vuku bulduğu dini ve siyasi ortamda da 
ilgili bilgi alış—verişini sağlama niteliği kazanmış, yaydığı politik haberle¬ 
rin ticari alanda spekülasyonlara yol açmasına sebep olmuş, bu ise onu aynı 
zamanda kamu oyunda karşıt görüşleri sergileyen bir araç durumuna getir¬ 
miştir. Hükümetlerin ve Papalığın böyle bir gelişmeye karşı tutumları 
olumsuz olmuş, matbaanın 1436'da icad edilmiş olmasına rağmen, bir 
düzenli ve periyodik enformasyon aracı olarak basın, ancak 17. yüzyılın 
ortalarından itibaren nitelik ve nicelik yönünden gelişmeye başlayabil¬ 
miştir. Böylece ilk gazete, periyodik nitelikte, Paris'te 1631'de, Londra'da 
İ665'de, A.B.D.'de 1673'de ve ilk günlük gazete Leipzig'de 1660'ta, 
Londra'da 1702'de, Paris'de 1777'de, A.B.D.'de 1784'te neşredilebilmiş- 
tir. 

Enformasyon, böylece, basın aracılığı ile, sadece, ticari, siyasi ve 
dini haberlerin iletişimi niteleğini siirdüregelirken, 18.asırdan itibaren yeni 
bir boyut kazanmıştır: Voltaire. Grimin v.s. gibi düşünürlerin enformasyon 
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kavramına getirildikleri bu boyut "fikir ve düşünce münakaşası boyutu"dur. 
Onlara göre, enformasyon yalnızca, eşya ve olaylarla ilgili bir haber iletişimi 
süreci değil, avnı zamanda o eşya ve olaylar dolayısiyîe ve hareket noktası 
ve platformunu onların teşkil ettiği bir düşünce ve görüş hareket ve müna¬ 
kaşasının kamuoyunu aydınlatmak ve oluşturmak üzere gelişip yayılması 
sürecidir. Enformasyonun böyle bir yaklaşımla anlaşılması ve kullanılması 
1789 Fransız ihtilali ortamının teşekkülüne yol açmış ve "însaıı Hakları 
Beyannamesi'niıı, fikir ve ifade hürriyeti ile ilgili 11 maddesi hükmünü 
getirmiştir : "Düşünce ve kanaatlerin serbestçe iletilmesi insanın en kıy¬ 
metli haklarından biridir. Her vatandaş, serbestçe konuşabilir, yazabilir ve 
basını yayını yapabilir. Şu kadar ki. bu hakkın kötüye kullanılması halle¬ 
rindeki yasaklamalar kanunla belirlenir". 

Ne var ki, enformasyonun bu olumlu yönde gelişmesinin yanı¬ 
şını, onun fikir ve ifade özgürlüğünün istismar aracı olduğu ve toplumda 
kargaşa yarattığı iddiaları da özellikle muhafazakâr ve yönetici zümreler 
tarafından ileri siirülegelmiştir. Örneğin F ransa'da, 1 789 ihtilalinin getirdiği 
cumhuriyet rejiminden sonra yeniden başlayan monarşi döneminde, fikir 
ve ifade özgürlüğü kısıtlanmıştır. 1830 ve 1848 ihtilallerinden sonra kıta 
Avrapa'smda kamuoyu, kamu yönetiminde gittikçe önemini arttıran bir 
faktör olmuştur. 

Ingiltere'de ise, daha 1695 tarihinde sansürün kaldırılması ve 
basın ve ifade özgürlüğünün bir bütün oluşturduğunun kabul edilmesi 
ve bu bütünün, insanın temel haklarından biri sayılarak "yargı" organı 
tarafından teminat altına alınması ile, iktidarların, vargıya olduğu gibi, 
basma da müdahale etmemesi ilkesi benemsenmiştir. 1789 Fransız ihti¬ 
lalinin hazırlanmasına sebep olan fikir akımlarının kökeninde, bir ölçüde 
bu Ingiliz örneği yatar. 

A.B.D.'ııe gelince, 1791'de, Anayasa'ya "Kongre, söz ve basın 
özgürlüğünü kısıtlayacak. = .. hiç bir kanun koyamaz" hükmünü getirmekle, 
enformasyon kavramına özgürce gelişme imkanının kanuni ortamını ya¬ 
ratmıştır. 

Aslında, totaliter rejimlerde de, "enformasyon özgürlüğü" 
anayasa ve diğer kanunlarda teminat altına alınmış görünüyorsa da, uygula¬ 
malar bu metinlerle çelişir nitelikte olmuştur. 
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Nitekim, Sovyetler Birliği'nin 5 Aralık 1936 tarihli Anayasa¬ 
sının 125. maddesi "Çalışanların çıkarlarına uygun olarak ve sosyalist 
rejimi pekiştirmek amaciyle S.S.C.B. vatandaşlarının ifade ve basın özgür¬ 
lüğü kanunla teminat altına alınmıştır" hükmünü getirmiş ise de S.S.C.B. 
Kominist Partisi, bizzat basın özgürlüğü adnıa, enformasyon üzerinde mut¬ 
lak bir tekel kurmuştur. Bu tür çelişkiler Doğu Blokundaki diğer ülkeler 
için de geçenidir. Öte yandan, Mussolini, 1928'de "Dünyanın en özgür 
basını İtalyan basınıdır" iddiasında bulunmuş iken, daha sonrada "İtalyan 
gazetecisi özgürdür; çünkü yalnızca tek bir davaya, tek bir rejime hizmet 
etmektedir” sözleri ile bir başka çelişkiyi ortaya koymuştur. Aynı şekilde 
Hitler'de, Î935’de "Alman Basınının Bağımsızlığı" adlı kanunu çıkarmış 
iken, aym yıl nazi olmayan gazeteleri kapatmakla bir başka çelişki ser¬ 
gilemiştir. 

Enformasyon, toplumlarm sosyal, politik, kültürel, ekonomik, 
teknik gelişme düzeylerindeki ve rejimlerindeki bütün farklılıklara rağmen, 
teknolojik ilerlemenin sağladığı imkan ve araçlardan yararlanarak daima 
daha geniş halk kitlelerine yayılagelmiş ve basının ticari reklamlardan elde 
ettiği gelir sayesinde, araştırma, derleme, değerlendirme, yayılma maliyeti 
düşürülerek kitlelere daha ucuza malolabilmiştir. Cîiderek, göze ve kulağa 
hitab eden yayın araçlarının, bilgisayarların, uydular yoluyla haberleşme 
sisteminin gelişmesiyle de etkinliğini arttırmasının yanısıra iletişimde za¬ 
man faktörünü ortadan kaldırarak vuku bulan bir olayı anında vermesi, 
enformasyonun sadece bir anlatım değil, gerçeğin tam bir görüntüsü olma 
niteliğine kavuşmasına yol açmıştır. Enformasyonun bövlesine bir etkinlik 
kazanması ile ondan bir araç oiarak başka amaçlarla, özellikle sosyal 
psikolojinin belirli tavır ve davranışlar almasını sağlamak üzere yararla¬ 
nılmağa gerek politika, gerek ticaret alanlarında özel bir önem verilmiştir. 

Böylece enformasyon, kitlelere, sadece olup bitenler hakkında 
bilgi veya haber vermek işlevi ile onların olup bitenler hakkında merakını 
gidermenin yanısıra, bir hayat tarzı, bir kamuoyu, bir davranış, bir tavır 
oluşturmak gibi son derece önemli başka işlevler kazanmıştır. 

Çağımızda, eski çağlardan farklı olarak, enformasyon kavramı¬ 
na yaklaşım ve toplum düzeni içinde onu değerlendiriş, bu bakımdan daha 
anlamlı, daha derin bir içeriğe kavuşmuştur. 
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Demokrasilerde, kuvvetler ayrılığı ilkesinin, kuvvetler çatışma¬ 
sı değil, kuvvetler dengesini ifade ettiği; bu dengenin oluşabilmesi için de 
her kuvvetin öncelikle kendi kendini, sonra da bir diğerini kontrol etmesi 
gerektiği bilinmektedir. Enformasyonun böyle bir denge unsuru ve kuvvet 
olarak varlığını olumlu yönde sürdürebilmesi, insanın, dayanışmacı, katı¬ 
lımcı, özgürlükçü ve çoğulcu bir demokratik düzen içinde, ekonomik, 
politik, psikolojik, fiziksel, sosyal ve kültürel yönden kendini sürekli aşması 
ve yücelmesi ülküsüne katkıda bulunabilecek bir nitelik taşımasını gerektirir. 
Böylece enformasyon, ayırıcı, çözücü değil; birleştirici, bütünleştirici 
olmalıdır. Bu anlamda fertler ve toplumlar için bir hak olan enformasyon; 
teşkilatlanması, düzenlenmesi, her türlü teknik araç, gereç ve yöntemlerden 
yararlanması ve işlerliğe kavuşturulması doğrultusunda devletin bir görevi 
ve bir kamu hizmeti sayılmaktadır. 

2. Propaganda : 

Propaganda, ideolojik, dinsel ve politik amaçlarla, belirli 
hedef kişi ve gruplara, belirli mesajların, onları giderek, alışageldikleri 
dünya görüşünün ve davranışların dışına çıkararak şartlandırmak ve onlar 
doğrultusunda, fikir, kanaat, inanç ve davranışlar kazanmalarını sağla¬ 
mak üzere iletilmesi olayıdır. Propaganda, aslında insanlığın toplum haline 
gelmesinden bu yana varlığını devam ettirmektedir. Ancak, bir kavram 
olarak propaganda sözü, hristiyanlığm yayılması dönemlerinde "propa¬ 
ganda fide” (imanın yayılması) anlamında kullanılmış; giderek, ideolojik 
ve politik görüşlerin gelişmesi ile sosyal psikolojiyi etkilemek üzere, özel¬ 
likle çağımızın başlarından günümüze kadar gelişerek devam edegelmiştir. 

Propaganda, gerek totaliter düzenlerde, gerek demokratik 
düzenlerde ve milletlerarası ilişkilerde, temelinde daime kamuoyunu ka¬ 
zanma isteğinin yattığı bir etkileşim aracıdır. Propaganda, bu amaçla, 
enformasyon araçlarını olduğu gibi, onlara ek olarak, sembol, nişan, afiş, 
pankart, slogan v.s. gibi araçları da fertlerin gerek bilinçlerinde, gerek 
bilinçaltlannda yatan bir takını özlem ve beklentilerin kestirme tanımını 
dile getiren etkileşim unsurları olarak kullanmıştır. 
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Çağdaş anlamda propaganda kamuoyunu oluşturma, etkileme 
ve toplamları bu suretle belirli tutum ve davranış kalıplarına yöneltme ama¬ 
cıyla ö/ellikle 19. yüzyıldan bu yana gelişme göstermiştir. Bilindiği gibi, 
19. yüzyıl, insanlık tarihinde iki temel akımın belirgin olarak ortaya çıktığı 
ve yayıldığı bir çağdır. Bir yandan, dağınık prensliklerin belirli ölçülerde 
millet haline gelerek yapı ve ülke bakımından birleşip bütünleşmeleri, bir 
yandan da, bilim, teknoloji ve sanayinin gelişmesiyle nüfus artışı ve kent¬ 
leşme ve bunların sonucu olarak yönetenlerle yönetilenler arasında seçim 
veya baskı yoluyla uzlaşma sağlanması sürecinde propaganda zorunlu bir 
fonksiyon icra etmiştir. 

Bir yandan bu zorunluluğun kamuoyunu en uygun biçimde et¬ 
kileme teknik ve yöntemlerinin araştırılması ve bulunması sonucunu do¬ 
ğurması, bir yandan da, bilimsel ve teknik gelişimin iletişim araçlarını 
nicelik ve nitelik yönünden geliştirmesi (baskı tekniklerinin gelişmesi, 
rotatifin icadı, reklam anlayışının ticaret sayesinde gelişmesi, dağıtım im¬ 
kanlarının ulaşım ve iletişim sektörünün gelişmesine paralel olarak sürat¬ 
lenmesi, görüntünün ve sözün göze ve kulağa lıitab eden araçların gelişmesi¬ 
ne paralel olarak geniş halk tabakalarına yayılması) ve nihayet siyasi ideo¬ 
lojilerin özellikle 19. asırdan bu yana doğması ve kendini kabul ettirme 
amacını gütmesi, propaganda kavramını geliştiren diğer etkenlerdir. 

Propaganda, günümüzde bir yandan politikanın ideoloji ile 
bütünleşerek kitleleri saran bir hareket, bir eylem, bir dönüşüm, hatta 
bir istila ve istismar vasıtası olarak totaliter bir nitelik taşımakta ise. bir 
diğer yandan, özellikle demokrasilerde, bir sınıfın bir başka sınıfa ege¬ 
menliği yerine, kitle partilerinin iktidar olması amacına ulaşması sürecinde, 
psikolojik yönden etkileme taktiklerinin yanısıra ve onunla dengeli olarak 
aydınlatıcı enformasyon da kullanan ve dolayısıyle duygusal olanın vanı- 
ssra makul olanın da savunulmasını sağlayan bir iletişim, etkileşim süreci 
haline gelmiştir. Propaganda, özellikle demokrasilerde bir nevi siyasi reklam 
niteliğini hu bakımdan taşımaktadır. 

3. Reklam : 

Reklam, üretim, dağıtım ve tüketim ilişkilerinde hedef 
grupları zorlamak, hatta ikna etmek yerine dikkat çekme, telkin etme ve 
duygulandırma yoluyla serbestçe karar alma ve tercih yapmaya sevk etmevi 
amaçlayan ticari netilikii bir tanıtma faaliyetidir. 
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Reklam, çeşitli firma, kuruluş veya kişilerce, hedef grupları 
reklama konu olan mal ve hizmetlerden haberdar etmek amacıyla, iletişim 
araçları vasıtasıyla gerçekleştirilen kişisel olmayan ve bedeli ödenmiş bir 
haber tiirii olarak da tanımlanmaktadır. (Dıınn-Barban, Advertising : It's 
Role in Modern Marketing, 3.Edt. 1974 ) 

4. Halkla ilişkiler : 

()/el ya da kaınıı kesimindeki kuruluşların ilişki kurdukları ve 
kuracakları grupların anlayış, sempati ve desteğini elde etmek ve devam et¬ 
tirmek için gerçekleştirdikleri, teşkilatlandırılmış, sürekli ve haberleşmeye 
dayalı bir etkileşim sürecidir. Halkla ilişkiler kamu kuruluşlarında ve özel 
sektörde yönetimin eylem ve işlevlerini hedef gruplara onaylatma çabası 
değil, eylem ve işlevleri bu gruplarla etkileşerek gerçekleştirme ve böylece 
kendiliğinden oluşan bir onay elde etme sürecidir. 

Halkla ilişkiler uygulamasının iki temel evresi : 

a) Hedef grupları aydınlatma, yönetimin eylem ve işlevlerini 
ona açıklama. 

b) Hedef grupların isteklerini, şikayetlerini öğrenmedir. 

Tarihteki en eski yönetimlerde bile halkı ikna edebilmek, hal¬ 
kın reaksiyonlarını ölçüp, kararları bunlara göre şekillendirmek çabası 
sarfedilıuiştir. Eski Yunan ve Roma'da halkoyuna verilen önem bunun en 
belirgin kaıııtlarındandır. İlk çağların büyük filozof ve konuşmacıları 
çeşitli konularda halkı aydınlatmak, onun desteğini kazanmak amacıyla 
yaptıkları toplantılarda üne kavuşmuş ve "form"lar o çağların birer halkla 
ilişkiler aracı olarak tarihe geçmiştir. Ancak 20. yüzyılda içerik ve anlam 
değişikliği halkla ilişkilerin asıl anlamını değiştirecek ölçüde köklüdür. 
Halkla ilişkiler, sosyal, siyasi ve kültürel içeriğe ancak 20. yüzyılda kavuşa- 
bilmiştir. Özellikle 2. Dünya Savaşından sonra durgunlaşan ticaret hayatı, 
sınai ve ticari kuruluşların halkla ilişkiler faaliyetlerini hızlandırmalarına 
sebep olmuş, bu çabalar yeni boyutlar kazanarak milli ve milletlerarası 
düzeyde teşkilatlanmaya yol açmıştır. 
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li. Tanıtmanın Türkiye'deki Tarihsel Gelişimi 

Tarihimiz boyunca "tanıtma" kavramı çerçevesinde yorumlanabile¬ 
cek, dikkat çeken bir çok siyasi, toplumsal ve ekonomik olay meydana gel¬ 
miştir. Eski Türk Devletlerinde, tanıtma fonksiyonlarının ihmal edilmediği 
eldeki belgelerden anlaşılmaktadır. Bu belgelerin en eskilerinden biri, Asya’¬ 
da 6. asırla 8. asır arasında hüküm süren Göktürkler devrinden kalma "Or¬ 
hun Abideleredir. Türk adının ve Türk milletinin isminin geçtiği ilk Türkçe 
metinler olan bu abideler Türk İmparatorluklarının tanınmasında, bilinme¬ 
sinde önemli rol oynamışlardır. 

Diğer taraftan Selçuklu Devleti'niıı en büyük devlet adamlarından 
Nizamülmülk'ün geçmiş devletlerin bilgisi ile kendi hayat tecrübelerinden 
yararlanarak hazırladığı, teorik ve pratik unsurlar taşıyan "Siyasetname" 
adlı eserinin bazı bölümlerinde konu üzerinde durulmuştur. 

Siyasetname'de yönetimin halkın durumu hakkında doğru ve yeterli 
bilgiye sahip olması gerekliliğine işaret edilerek haksızlıkların ancak bu 
şekilde giderilmesinin mümkün olacağı belirtilmektedir. 

Ayııı kitapta, yabancı ülke temsilcilerine ve elçilere gösterilecek 
ilginin önemi üzerinde durularak bunlara yapılacak muamelenin temsil 
ettikleri ülkeye yapılmış olacağı açıklanmaktadır. Yabancı ülkelerden gelen 
temsilcilerin ve elçilerin ülkenin her yönüyle ilgili bilgilere sahip olacakları 
ve ülke hakkında edenecekleri intihaların, kendi ülkelerinde olumlu ya da 
olumsuz kanaatler uyanmasında etkili olacağı ifade edilmektedir. 

Anadolu Selçuklularının, ülke içinde ticaret veya başka nedenlerle 
seyahat edenlerin rahatını ve güvenliğini sağlamak amacıyla uluslararası 
yollar üzerinde uygun konak yerleri ve kervansaraylar inşa etmelerini de 
o devir için tanıtma faaliyetlerinin bir parçası saymak mümkündür. Yine 
o devirde hükümdarların haftanın belli günlerinde halkın şikayet ve dertle¬ 
rini bizzat dinlemek ve çözümlemek için özel divanlar kurduğu bilinmek¬ 
tedir. 

Osmanlı Devleti ise, tarihinin bir bölümüne kadar kendisinden başka 
güç kabul etmediğinden özel bir tanıtma faaliyetine gerek duymamış. 
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diplomatik ilişkilerini bile, "ikamet elçiliği" denilen bir formülle sürdürmüş¬ 
tür. Herhangi bir anlaşmazlık olduğunda sadece o anlaşmazlığın çözümü 
için ilgili ülkeye gönderilen bu elçilerin görevi, sorun çözümlendiğinde sona 
eriyordu. OsmanlIların elçi bulundurmadığı devletlerin hemen hemen tama¬ 
mının ise İstanbul'da temsilcileri bulunuyordu. Buna rağmen, zaman zaman 
bu genel yaklaşımın dışına çıkıldığı ve tanıtma faaliyeti denilebilecek bazı 
çalışmalar yapıldığı gözlenmektedir. 

Bu faaliyetlerin başlıcaları şu şekilde özetlenebilir : 

* Bazı büyükelçiler önemli Osmanlı seferlerine davet edilmiş ve se¬ 
ferleri yakından izlemeleri, Osmanlı ordusunun gücünü görmeleri sağlan¬ 
mıştır. 

* Devletin başarılan ve zaferleri İslam ülkelerine fetihnamelerle 
ve hediyelerle duyurulmuştur. 

* Fatih devrinde yabancı ülkelerde yaşayan alimlere, sanatkarlara 
büyük iltifatlar gösterilmiş, bunlar İstanbul'a davet edilmiş ve ödüllendi¬ 
rilmişlerdir. Fatih devrin ünlü ressamı İtalyan Gentile Bellini'yi İstanbul'a 
çağırarak kendi portresini yaptırmıştır. Fatih'in bu yöndeki faaliyetleri 
İstanbul'un ilim ve sanat merkezi olarak kabul edilmesinin ilk merhalesi 
olmuştur. 

* Fatih, ülkenin bir ticaret merkezi olmasını temin için deniz ticaret 
yollarını eline geçirmiş, Venedik ve Sicilya Krallıkları ile ticari anlaşmalar 
yapmış ve böylece Osmanlı Devleti ile Avrupa arasındaki devletlerarası 
ilişkileri başlatmıştır. 

* Ayrıca, Cuma selamlığında halkla dertleşilmesi, dilekçelerin kabul 
edilmesi, sadrazamın ve diğer yetkililerin aynı amaçla başka camilere 
dağılması da iç tanıtma faaliyeti çerçevesinde değerlendirilebilir. 

Tanzimatın ilanından sonra tanıtma faaliyetleri konusunda önceki 
dönemlerden farklı girişimler görülmektedir. Buna örnek olarak ilk kez yurt 
dışına çıkan Türk Padişahı Abdülaziz'in büyük ilgi uyandıran Paris ve 
Londra seyahatleri gösterilebilir. 
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li. Abdülhamit döneminde de tanıtına kapsamına girebilecek girişim
lerde bulunulmuştur. Bu faaliyetler şu şekilde sıralanabilir. 

* Sömürgecilerin devlet aleyhinde yaptıkları faaliyetlerin duyurul
ması ve Devletin başarılarının İslam aleminde benimsenmesini sağlamak 
için miisliiman memleketlere görevliler gönderilmiştir. 

* Batı ülkelerine yönelik tanıtma faaliyetleri kapsamında; yabancı 
basında Türkiye lehinde yayınlar yapılması sağlanmış, bu yönde yayın 
yapanlar desteklenmiş, batı dünyasında etkili olabilecek siyaset, ilim ve 
sanat adamları ödüllendirilmişlerdir. 

jT 
* İslam ülkelerinde etkili olan şahsiyetler ve kanaat önderleri ile 

iyi ilişkiler kurulmuş, bu kişiler desteklenerek nüfuzlarından yararlanma 
yoluna gidilmiş, bu çerçevede Türkolog ve şarkiyatçılarla iyi ilişkiler 
kurulmasına çalışılmıştır. 

* İ İke içinde basın ve yayın faaliyetlerinin canlılık kazanmasına 
çalışılmış, \ilayetlerde gazeteler yayınlattırılmış, yıllıklar (salnameler) 
ve İstanbul. İzmir gibi büyük şehirlerde yabancı dillerde gazeteler çıkar
tılmıştır. 

* Yıııe bu devirde, Düııya'nın 268 şehrinde kurulan temsilcilikler, 
tanıtına konusuna verilen önemin bir göstergesi olarak dikkat çekicidir. 
(Kaynak : Y Oztuna, Büyük Türkiye Tarihi IX. cilt. s. 61) 

AncaK bıı çabalar, asırlardır Batı'ııın zihninde kuşku ve korku 
nedeni olan 'e bu yüzden kendisine ait herşeyin kötülendiği, uygarlıktan 
uzak, barba bir toplum olarak nitelenen Türkler lıakkındaki haksız ve 
olumsuz yaı ilan değiştirmekten ıızak kalmıştır. Batıda Türkler hakkında 
insaflı ve of ktif yazılar ara sıra çıkmış, Türkler ve Türk uygarlığı üzerinde 
bilimsel ara- rinalar başlatılmış ve ilki 1870'de Budapeşte'de olmak ü/eıe 
bazı Batı iıl leriııde Türkoloji llııstitüsü ve Türk İnceleme Merkezi kurul
muşsa da < ııhuriyet Döneıni’ne kadar, basma—kalıp önyargıları değiş
tirmek miin n olmamıştır. 



- 13 -

II. Abdülhamit döneminde de tanıtma kapsamına girebilecek girişim¬ 
lerde bulunulmuştur. Bu faaliyetler şu şekilde sıralanabilir. 

* Sömürgecilerin devlet aleyhinde yaptıkları faaliyetlerin duyurul¬ 
ması ve Devletin başarılarının İslam aleminde benimsenmesini sağlamak 
için müslüman memleketlere görevliler gönderilmiştir. 

* Batı ülkelerine yönelik tanıtma faaliyetleri kapsamında; yabancı 
basında Türkiye lehinde yayınlar yapılması sağlanmış, bu yönde yayın 
yapanlar desteklenmiş, batı dünyasında etkili olabilecek siyaset, ilim ve 
sanat adamları ödüllendirilmişlerdir. 

* İslam ülkelerinde etkili olan şahsiyetler ve kanaat önderleri ile 
iyi ilişkiler kurulmuş, bu kişiler desteklenerek nüfuzlarından yararlanma 
yoluna gidilmiş, bu çerçevede Türkolog ve şarkiyatçılarla iyi ilişkiler 
kurulmasına çalışılmıştır. 

* t İke içinde basın ve yayın faaliyetlerinin canlılık kazanmasına 
çalışılmış, riayetlerde gazeteler yayınlattırılmış, yıllıklar (salnameler) 
ve İstanbul. İzmir gibi büyük şehirlerde yabancı dillerde gazeteler çıkar¬ 
tılmıştır. 

* Yine bu devirde, Dünya'nın 268 şehrinde kurulan temsilcilikler, 
tanıtına konusuna verilen önemin bir göstergesi olarak dikkat çekicidir. 
(Kaynak : Y > tztuna, Büyük Türkiye Tarihi IX. cilt. s. 61) 

Ancak bu çabalar, asırlardır Batı'ııın zihninde kuşku ve korku 
nedeni olan \e bu yüzden kendisine ait herşeyin kötülendiği, uygarlıktan 
uzak, barba bir toplum olarak nitelenen Tüıkler hakkındaki haksız ve 
olumsuz yaı ilan değiştirmekten uzak kalmıştır. Batıda Türkler hakkında 
insaflı ve of ktif yazılar ara sıra çıkmış, Türkler ve Türk uygarlığı üzerinde 
bilimsel ara- rinalar başlatılmış ve ilki 1870’de Budapeşte'de olmak ü/eıe 
bazı Batı iil terinde Türkoloji Enstitüsü ve Türk İnceleme Merkezi kurul 
muşsa da < nhuriyet Dönemi'ne kadar, basma—kalıp önyargıları değiş¬ 
tirmek miin n olmamıştır. 
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Cumhuriyet Döneminde Atatürk ve reformları ile pek çok şey teme¬ 
linden değişmiş, Türkiye ve Türklerin batıdaki görüntüsü tamamiyle farklı 
bir çehreye kavuşmuştur. 

Cumhuriyet'in kurucusu Atatürk, bağımsız Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti'nin kurulması ve idame ettirilmesi mücadelesini tanıtma, basın 
ve halkla ilişkiler açısından iki temele oturtmuştu : 

İçte; milli birlik ve beraberliği sağlamak, bunun için yayın ve aydın¬ 
latma faaliyetlerinde bulunmak; dışta, haklı ve meşru davalarımızı cesaretle 
savunmak ve bu doğrultuda kamuoyu oluşturmak. 

Atatürk'ün basın ve yayın aracılığı ile k^- luoyunu oluşturma ve ta¬ 
nıtmaya verdiği önemi belirtmek için, İstiklal Savaşı'ndan başlıyarak onun 
önderliğinde yapılan faaliyetlere ana başlıklar halinde değinmek gerekmek¬ 
tedir. 

Atatürk, işgal altındaki yurdumuzu kurtarma mücadelesinin ilk adımı 
olarak Samsun'da Anadolu topraklama ayak ba stıktan sonra, Anadolu'daki 
dağınık ve birbirleriyle bağlantısız halk direniş hareketlerini birleştirmek 
için çahşmaya başlamıştır. Bu amaçla yayınlattığı Amasya Tamimi'nin, 
içerde milli birliği ve beraberliği sağlamak, dışarda ise Türk Milleti'nin gü¬ 
cünü göstermek bakımından, diğer etkinliklerinin yanında tamtma açısın¬ 
dan da önemi büyük olmuştur. 

"Milletin durumunu ve isteklerini anlatacak ve haklı davasını ve hu¬ 
kukunu bütün dünyaya duyuracak, her türlü tesirden ve denetimden uzak 
bir milli heyetin kurulması elzemdir" diyen Atatürk, bu temel amaç doğ¬ 
rultusunda 23 Temmuz 1919'da Erzurum Kongresi ni, 4 Eylül 1919'da 
Sivas Kongresini toplamış, kongre kararlarını halka duyurmak amacıyla 
Sivas Kongresi'nin yayın organı olarak "İrade—. Milliye" Gazetesini yayın¬ 
latmıştır. 

Atatürk Ankara'ya gelişinden kısa bir süre sonra da, "Hakimiyet-i 
Milliye" Gazetesini kurarak yayına başlatmıştır. Atatürk'ün tamtmaya ve 
enformasyona o günkü şartlar içinde bile verdiği önemin en belirgin ör¬ 
neği Basm Yayın Genel Müdürlüğü'nün kuruluşudur. Basın Yayın Genel 
Müdürlüğü içerde milli birlik ve beraberliği sağlamak, dışarda da doğru 



bir imaja sahip olmak için 6 sayılı Kanımla kurulmuştur. Atatürk, "Milli 
menfaatlerimizin, haklı ve meşru davamızın savunulması yolunda böyle 
bir teşkilatlanma silah kadar önemlidir" diyerek Basın Yayın Genel Mü¬ 
dürlüğünün kurulmasına verdiği önemi belirtmiştir. 

Aynı gerekçelerle Atatürk, Anadolu Ajansını kurmuş ve O'ııa Batı'ya 
açılan pencere gözüyle bakmıştır. 

15 Nisan 1931'de Türk Tarih Kuruınu'nun kurulması, 12 Temmuz 
1932'de Türk Dil Kuruınu'nun kurulması; 1. Türk Tarih Kurultayı ve 
I. Türk Dil Kurultayı'nın 1932 yılında toplanması da tanıtına kapsamında 
değerlendirilebilecek çok önemli aşamalardır. 

Atatürk, basma tanıtma ve kamuoyu oluşturmada çok önemli bir 
yer vermiş ve I. Basın Kurultayı'nı 25 Mayıs 1935'de toplamıştır. 

Atatürk, uluslararası ilişkilerde de jeo—politik ve stratejik özelliği, 
güç dengelerini büyük bir dikkatle değerlendirmiş, "Bağımsız Türkiye" 
felsefesini, dünya gerçekleri ve "Yurtta Sulh Cihanda Sulh" anlayışı teme¬ 
line oturtmuştur. Atatürk, uluslararası ittifaklara, "Milli Menfaatlerimize 
ve İstiklalimize" zarar vermemek kaydıyla, büyük önem vermiştir. 1937 
yılında Türkiye, İran, Irak ve Afganistan arasında imzalanan ve İtalya'nın 
doğu ülkelerini hedef tutan istila politikasından ve bu politikanın yarat¬ 
tığı endişeden doğan "Sadabat Paktı" bu anlayışa örnek gösterilebilir. 

I. İzmir İktisat Kongresi, "Milli Ekonomimize ve istiklalimize" 
zarar vermemek koşulu ile Türk Ekonomisini "Yabancı Sermaye"ve aç¬ 
mıştır. Bu durum da, ekonomik tanıtma açısından çok önemlidir. 

Atatürk, tanıtına alanında, toplumun her kesimini devrede tutmuş, 
özellikle milli birlik—beraberlik, toprak ve insan bütünlüğü ve Türk Mil¬ 
letinin esenliğini ana amaç olarak ortaya koymuş ve bütün gayretleri bu 
noktaya teksif etmiştir. Bunun için Atatürk, Türk Ocağı ve Halk Evleri 
örneklerinde olduğu gibi çeşitli kurumlar da vücuda getirmiştir. 

Atatürk, yabancı devlet adamları ile yaptığı görüşmelerde ve zi¬ 
yaretlerde, onurlu, kararlı ve büyük bir milletin lideri olduğu imajını hiç 
bir zorlamaya başvurmadan ortaya koymuştur. 
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Atatürk her alanda "tanıtma"ya çok önem vermiş, içte birliği ve 
bütünlüğü sağladıktan ve Türkiye Cumhuriyeti sınırlarım teminat altına 
aldıktan sonra, genç ve onurlu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni çağdaş ve 
evrensel nitelikleriyle dış kamuovuna açma ve tanıtma stratejisini suni 
zorlamalara başvurmadan uygulamıştır. 

Atatürk döneminde, Türkiye imajının en saygın bir düzeye ulaştığı 
çarpıcı bir gerçektir. Bu dönemde Türkiye, herkesin dostluğunu aradığı 
güçlü ülkedir, dinamiktir, çağdaştır ve örnek alınacak niteliktedir. 

Çok partili hayata geçildikten sonra, Türkiye, gerek dış ekonomik 
ilişkiler, gerekse politik ilişkiler açısından zaman zaman önemli mesafeler 
kay İletmiştir. 

Türkiye'nin NATO ittifakı ve Birleşmiş Milletler teşkilatına dahil 
olması, diğer milletlerarası kuruluşların bünyesinde yer alması tanıtma 
kapsamında ele alınabilecek önemli gelişmelerdir. 

Halkta tasarruf ve üretime katkı bilincinin yerleşmesinde etkili 
olan "üretimin arttırılması" ve "yerli malı haftası" gibi kavramlar çerçe¬ 
vesinde yapılan çabalar da o dönemin tanıtma faaliyetleri içinde gösteri¬ 
lebilecek önemli aşamalardır. 

Planlı döneme geçişle beraber, konu kalkınma planları ve yıllık 
nrogramlarda doğrudan olmamakla beraber ele alınmış, kamu yönetimini 
düzenleme ve iyileştirme çalışmalarında halkla ilişkilerin iyileştirilmesi 
ve halkın katkısının sağlanması için tedbirler alınacağı belirtilmiştir. Ancak 
kültür ve turizm başlıkları altında dış tanıtma konusuna planlarda ve yıllık 
programlarda yer verilmiştir. 

Türkiye'nin tanıtılması konusunda bugüne kadar yürütülmüş olan 
faaliyetler, plan ve programlar çerçevesinde ele alınmadığından ve tanıtma 
çalışmalarında temel ilke ve politikaları belirleyecek, ilgili kuruluşlar ara¬ 
sında koordinasyonu sağlayacak merkezi bir organ tarafından yönlendiril- 
mediğinden istenen düzeyde gerçekleştirilememiştir. 

Bu nedenle 1982 yılında Devlet Tanıtma Teşkilatı kurulmuş ve ta¬ 
nıtma konusuna Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Plam'nda ayrı bir yer verilmek 
üzere Tanıtma ve Kamuoyunu Aydınlatma özel ihtisas Komisyonu teşkil 
edilmiştir. 
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Böylece kurumsal bir yapıya kavuşan Türkiye Cumhuriyetinin tanıt¬ 
ma felsefesi, toplumu; yapısı, kültürü, gelenekleri, çağdaş nitelikleri ile bir 
bütün olarak kavramakta, içte vatandaşları milli ilke ve hedefler doğrultu¬ 
sunda bütünleştirmeye, dışta ise Türkiye'nin dünyadaki yerini, amaçlarını, 
sorunlarını dünya kamuoyuna anlatarak yanlış ve olumsuz yargı ve izlenim¬ 
leri değiştirmeye yönelik bir yapıda ele alınmaktadır. 

III. Günümüzde Tanıtmanın Önemi ve Fonksiyonları 

Tanıtmanın etkin ve verimli bir faaliyet olabilmesi için, hedef grup¬ 
ları çeşitli araçlarla aydınlatmak esastır. Tanıtma ve aydınlatma serbest 
haberleşme ortamında, haberleşme ilişkileri ve haberleşme kanalları vası¬ 
tasıyla gerçekleştirilir. Kitle haberleşme araçlarının yapılarından gelen tek¬ 
nik ve toplumsal etkileri de gözönünde tutularak getirilecek bir uygulama 
ile topluma en hızlı, en doğru, en kapsamlı, en güvenilir haber aktarılması, 
aydınlatma faaliyetinin de daha etkin yapılabilmesine imkan hazırlayan, 
"bilgili" bir toplumun oluşmasını sağlayacaktır. 

Konu, devletin ve kamunun sunduğu hizmetlerin tanıtılması olduğu¬ 
na göre, tanıtma faaliyetinin içine toplum; yapısı, kültürü, gelenekleri, eko¬ 
nomisi, siyasi teşkilatlanması, çağdaş nitelikleri ve işleyişi ile bir bütün ola¬ 
rak girer. 

Kamuyu aydınlatma ve tanıtma, yurtiçinde devlet-vatandaş ilişki¬ 
sini geliştirmeyi, devlet-vatandaş bütünlüğünü pekiştirmeyi, millet olarak 
sevinçte ve kederde birlik ve beraberliği korumayı, yurtdışına dönük olarak 
da, Türkiye ve Türkler hakkındaki yetersiz ve yanlış görüntü ve izlenimler 
yerine bunları giderici doğru ve olumlu izlenimler oluşturmayı, milli çı¬ 
karları gözetmeyi, yurtdışında bulunan Türklerle anavatanın bağlantısını 
güçlendirmeyi, olumsuz propagandaları zamanında karşılayacak tedbirleri 
almayı amaçlayan bir faaliyetler bütünüdür. 

Günümüzde uydu yoluyla gerçekleştirilme aşamasına ulaşmış olan 
haberleşme teknolojisi, devletin tanıtma faaliyetlerinin her zamankinden 
çok, milli sınırlarımızın içinde ve ötesinde yaygınlaşmasını zorunlu kılmak¬ 
tadır. 

öte yandan, Türkiye'deki güncel gelişmeler, bu gelişmelere temel 
hazırlayan nedenler ve bunların çözümlerini yurtiçinde ve dışında tanıt¬ 
mak ve anlatmak zorunluluğu tanıtma konusunun ağırlık kazanmasına 
yol açmaktadır. 
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Türkiye'nin herhangi bir milli veya milletlerarası sorundaki resmi tu¬ 
tumunun yurticine ve yurtdışına bildirilmesi esastır. Yurtiçinde tanıtma, 
vatandaş devlet ilişkisinin karşılıklı etkileşme ile kurulmasına yardım eder¬ 
ken, vurtdışında aynı süreç aslında dinamik bir Türkiye imajının kökle¬ 
şerek, gelişerek sürmesini sağlayacaktır. Bu enformasyon akımı içinde bar¬ 
bar, savaş tutkunu, kültürsüz Türk gibi basmakalıp, tutarsız ve kasıtlı fikirler 
ve yanlış anlamları önlemek, bunun yerine olumlu bir imaj yaratmak 
Türkiye'de uzun yıllardan beri ihmal edilen tanıtına hizmetlerinin başlıca 
hedefleri arasında olmalıdır. 

1. Tanılma'nın Yurtiçinde ve Yurtdışında Siyasi Fonksiyonu: 

Yurtiçinde tanıtma, kamu hizmetlerinin açıklanmasını, yürüt¬ 
menin icraatından kamuyu zamanında ve eksiksiz aydınlatmayı amaçla¬ 
maktadır. Kamuoyuna aydınlatıcı bilgilerin aktarılması ve halkın istek ve 
tepkisinin ölçülmesiyle demokratik bir ortam yaratılmış olacaktır. 

Yurtdışı Tanıtma faaliyetlerinin siyasi fonksiyonu çok daha 
geniş alanlara yayılmayı ve çabalar sarfetmeyi gerektirmektedir. Bu alanda 
enformasyon ak ımım sağlarken Türkiye'nin olumlu bir imaj kazanması ilk 
amaç olmalıdır. ^ urtdışıııdaki çeşitli kamuoylarının oluşmasında baskı 
gruplarının etkisi görülmektedir. Söz konusu baskı grupları özellikle siyasi 
alanda faaliyet sürdürürler. Bu faaliyetleri ile milli, milletlerarası ve yabancı 
kurumlanıl yönetim kademelerini tie etkilemeye çalışırlar. Türkiye'nin 
tanıtma faaliyeti bu gruplardan gelebilecek olumsuz telkin ve baskıları et¬ 
kisiz bırakmaya ve yerini olumlulara yerleştirmeye yönelik olmalıdır. Bu 
olumlu imaj gücünü iç ve dış politikamızın "Yurtta Sulh, Cihanda Sulh" 
ilkesinden alan Türkiye'nin barışçı tutumunun siyaset, kültür ve medeniyet 
tarihindeki yerinin ve öneminin anlatılması ile sağlanmalıdır. Bu ilke aynı 
zamanda Tiirkive aleyhine oluşturulan tüııı olumsuz basma kalıp fikirlerin 
yürütülmesi çiıı kullanılmalıdır. 

2. Tanılma'nın Yurtiçi re Yurtdışıııda Ekonomik Fonksiyonu: 

Yurtiçinde resmi ekonomik politikaların ve uygulamaların ta¬ 
nıtılması. bu alanda vatandaşa ve devlet'e düşen hak ve görevlerin açıklık 
kazanmasını sağlayacaktır. 



Yurtdışmda tanıtmanın ekonomik fonksiyonu herşeyden ön¬ 
ce ihracat seferberliğinin gündeme geldiği bir dönemde, Türkiye'nin ekono¬ 
mik potansiyelinin dökümü, tanıtılması ve pazarlaması amacını içermekte¬ 
dir. 

3. Tanıtma'nın Sosyal Fonksiyonu : 

Bu fonksiyon, Türkiye'nin bölünmez bir bütün olarak devleti 
ve milletiyle "çağdaş uygarlık düzeyini aşması" hedefi yönünde harcanan 
çabalar alanında ortaya çıkmaktadır. 

Bu bakımdan, Türkiye'nin kültür ve sanat değerlerinin millet¬ 
lerarası ortamda tanıtılması başlıca hedef olmalıdır. Bu anlamda Batı De¬ 
mokrasileri içinde yer alan, İslam ülkesi olarak laikliği benimseyen, üç 
dünya’nın kavşak noktasında bulunan Türkiye'nin sahip olduğu çok zengin 
ve çeşitli kültür birikim, üretim ve sentezlerinin zaman geçirilmeden, tüm 
özellikleriyle tanıtılması zorunludur. Kültürel miras ve ürünlerimizin tanı¬ 
tılması bir yandan kültür varlığımızın köklü temellerini ortaya koyarken, 
diğer yandan yeni kültür ve sanat ürünlerine kaynak oluşturacak ve böyle- 
ce bu alandaki yaratıcı çalışmaları da teşvik edecektir. 

Milleti oluşturan en önemli unsurlardan amaç, dil, kültür 
birliği üçleminde yer alan kültür unsurunun yurtiçinde ve dışında tanı¬ 
tılmasının etkileriyle milli birliğimizin sağlamlaştırılmasında önemli bir 
fonksiyon yerine getirilecektir. 

Tanıtmadan beklenen sonuçların eksiksiz sağlanabilmesi için 
birbirini karşılıklı olarak etkileyen siyasi, ekonomik ve sosyal alandaki 
bu üç fonksiyon uygulamada bir bütün olarak ele alınmalıdır. 

IV. Tanıtma Faaliyetlerinde Kullanılan Araçlar 

Tanıtma faaliyetinin gerçekleşmesinin temelinde iletişim vardır. 
İletişim iki unsur arasında oluşur. Belli bir mesajı çıkaran unsura kaynak 
(verici), mesa in ulaşacağı unsura da hedef (alıcı) denir. Kaynak ve hedef 
arasında mesa i ileten araçlar bulunabilir. Kimi kez iletişim aracısız (yüz- 
yüze), kimi i z de teknik araçlar topluluğunun bulunması suretiyle ger¬ 
çekleşir. 



Genelde iletişimde kaynak tan hedefe mesaj yollanması ve mesajın 
hedef tarafından algılanması ile iletişimin bittiği kabul edilirse tie, başarılı 
bir tanıtma yabası iyin, alıcının cevabının kaynağa geri gitmesi ve faaliyetle¬ 
rin gelen cevaplara göre yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. 

Kaynağa geri gelen cevaplar kendiliğinden oluşabileceği gibi (verilen 
mesajlara doğal tepkiler, okuyucu mektupları v.s.), kaynağın özel bir yaba 
harcat arak, planlı davranarak bunıı elde etmesi de mümkün olabilir, deri 
beslenme (feed back) olmaksızın tanıtmada iletişim süreci eksik kalmış 
olur. 

İletişimde önemli bir sorun mesajın niteliği üzerinde oluşur. Mesaj 
anlamı ve amacı bozmadan hedefe istenilen bilgileri aktarabilecek biçimde 
oluşturulmalıdır. Hedefçe yanlış anlaşılabilecek bir mesaj, istenilen sonu¬ 
cun dogmasını engeller. Hedef tarafından bilinmeyen simgelerle dolu bir 
mesaj ise hedef iyin gürültüden ve boş sözden başka bir şey değildir. Mesa¬ 
jın başarı kazanma şansı hedefin tutum, değer ve amaçlarım dikkate aldığı 
oranda artmaktadır. 

Tanıtma faaliyetlerinde kitle haberleşme araçlarının son derece 
önemli bir yeri bulunduğu ayıktır. Ancak hangi aracın ve belirli bir araç 
kümesi iyinde hangi türün seçilmesi gerektiğinin tesbiti son derece önemli¬ 
dir. 

İlgili sosyal gruplarda kumuoyuıum oluşmasında iki süreç etkili ol¬ 
maktadır. 

A— Kitle haberleşme araçları ile sağlanan tek yönlü haberleşme. 

B— Yüzyiize ve grup temasları ile sağlanan çift yönlü haberleşme. 

Bu temel yaklaşımdan hareket ederek tanıtma faaliyetlerinde kullanı¬ 
lan araçları şu şekilde sımrflandırmak mümkündür. 

A— Basılı Araçlar 

1 — Gazete 

2 — Dergi 
3 — Broşür 
4 - El kitabı, cep kitabı 



5 - Bülten 
6 — Yıllık 
7 - Mektup 
8 - Damga 
9 - El İlanı 
10- Afiş 
11 - Pankart 

12- Poster 

13 - Pul 

B— Göze ve Kulağa Hitabeden Araçlar 

1 — Radyo 
2 - TV 

3 — Kablolu televizyon 
4 — Video 
5 — Kaset 
6 — Videotex 
7 — Teletex 
8 — Faksimil 

9 — Konulu ve belgesel filmler 
10 — Slayt 
11 — Fotoğraf 
12- Plak 

C— Sosyal Olaylar 

1 — Festival 

2 — Yarışma 
3 - Toplantı (konferans, seminer, forum, kollokyum) 
4 — Sergiler, fuarlar 
5 — Tiyatro, opera, bale 
6 — Konserler, resitaller 
7 - Seyahatler, ziyaretler, ağırlamalar 

Tanıtma faaliyetlerinde kullanılan araçların etkinlikleri açısından bi¬ 
rinci sırada göze ve kulağa hitap eden kitle haberleşme araçlarının tüm tü¬ 
revleri (özellikle; radyo, TV, ses ve görüntü kasetleri) yer almaktadır. 
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Ikinci sırada, günlük gazete, dergi, afiş, poster, broşür el ilanları, 
sirküler, mektup, cep kitabı, kitap gibi yazılı ve basılı metinlerin bütün 
türleri bulunmaktadır. Broşür, el ilanları, poster, plak, pul, yaygın ve 
ana faaliyetler çerçevesinde örülmüş kampanyalarda destekleyici olarak 
kullanıldıkları takdirde, mesaj taşıyıcı araçlar olarak başarılı sonuç verirler. 
Aynı şekilde, çok uzun vadeli etkileme kampanyalarında da çok etkileyici 
ve vurucu mesajları gerek yazı, gerek görüntü biçiminde taşıdıklarında et¬ 
kili olurlar. 

Üçüncü sırada konulu ve belgesel filimler vardır. Sinema filmleri, akla 
olduğu kadar duygulara da mesaj iletme işlevini üstlendiğinden seyircilerin 
değer yargılarıyla, kafalarındaki stereotip (basma kalıp) fikirlerin yerleşme¬ 
sinde ve sürdürülmesinde önemli bir katkıları olmaktadır. Filmlerin etkin¬ 

liğini arttıran diğer bir yönü de filmlerin ticari ömürlerinin sona ermesinden 
sonra bu kez televizyon ve video yoluyla çok daha büyük kitlelere erişmele¬ 
ridir. Bu alanda korsan televizyon ve video kaydı yapan kuruluşların etkin¬ 
likleri de gözönüne alınmalıdır. 

Tiyatro, konser, resital, opera, bale, sergi, fuar, mesleki, bilimsel 
kongreler, sempozyum, seminer gibi kurumlara dayalı kültürel faaliyetler, 
sınırlı sayıda kişilerden oluşan sosyal gruplara hitap ettikleri gözönünde 
bulundurularak kullanılmalıdır. Ayrıca kişisel yetenekleri ile sivrilmiş sa¬ 
natkar, bilim adamı, sporcu vb. kişilerin katılacakları resital, konferans, 
gösteri vb. etkinlikler bu ölçüler çerçevesinde değerlendirilmelidir. 

Seçkin ve etkin kişi ve grupların davet edilmeleri de iç ve dış kamu¬ 
oyuna yönelik olarak kullanılacak araçların en etkileyici olanlarından bi¬ 
ridir. Fakat davetlerde uzmanlaşma unsuruna dikkat edilmeli; seçici bir uy¬ 
gulamaya gidilerek bilgi aktarımının doğru ve yoğun biçimde yapılmasının 
başarıyı arttıran unsurlar olduğu gözönünde tutulmalıdır. 
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TANITMA FAALİYETLERİNİN YÖNELECEĞİ HEDEF GRUPLAR 

Tanıtma faaliyetleri bir hedefe yönelik olarak gerçekleştirilir. Bu he¬ 
defin özellikleri, tanıtma faaliyetlerinin programlanması, uygulanması ve 
sonuçlarının değerlendirilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Hedef 
ve bunların özellikleri bilinmeden yapılacak tanıtma çalışmaları ancak 
raslantılara bağlı bir etkinlik şansına sahiptir. Bu nedenle tanıtma faaliyet¬ 
lerinde, mesajların ve bütün araçların yöneleceği hedefin belirlenmesi ilk 
aşama olmalıdır. 

Çağdaş tanıtma anlayışında hedef deyince her şeyden önce iki 
sosyolojik gerçek gözönünde tutulmalıdır. Bunlar insan ve örgüt faktörleri¬ 
dir. Aslında örgütler de insanlardan oluşan bir yapıya sahipse de, örgüt 
ve birey gerçekleri birbirinden farklıdır. Dolayısıyla tanıtma çalışmala¬ 
rında hedef tesbiti sırasında bu özellik dikkate alınmalıdır. 

A — İnsan Faktörü 

İnsan faktörü değerlendirilirken üzerinde önemle durulması 
gereken bazı noktalar vardır. Çağımızda insan faktörü ele alınırken iki tür 
yanlış eğilimden kaçınmak gerekir. Bunlardan birisi, insan faktörünü 
"tek başına bir insan" olarak değerlendiren yaklaşım, öteki ise, insan fak¬ 
törünü "kitle" ile bütünleştiren yaklaşımdır. Bu iki yaklaşıma temel oluş¬ 
turan insan anlayışı da tanatma açısından bugün artık anlamını yitirmiş 
yerini toplumsal grupları esas alan bir anlayış almıştır. Bir topluluğun 
grup olabilmesi için, ortak amaçlar, ortak normlar ve kendilerini grup ola¬ 
rak hissetmeleri gibi özelliklerin bulunması gerekmekle birlikte, grup olma¬ 
nın asgari şartı "etk'ileşim"dir. Buna göre grup, "etkileşim halinde olan bir¬ 
den fazla insan"dır. Yığın, yani kitle ile toplumsal grup arasındaki fark, 
birincisinde sadece fiziki yakınlığın bulunması, diğerinde yani toplumsal 
grupta üyeler arasında etkileşimin bulunmasıdır. Bu nedenle hedef olarak 
insan faktörü incelenirken hedef kitle yerine, hedef gruplar deyimini ve 
tabii ki bunların gerisindeki sosyolojik birimleri ele almak gerekir. 

B — Örgüt Faktörü 

Örgüt genel anlamı ile; ödevler, ayrıcalıklar ve sorumlulukları 
resmen belirleyen ve dağıtan, böylece bir grubun faaliyetlerinin nasıl yü¬ 
rütüleceğini açıklayan kurallar ve hedefler düzeni olarak tanımlanabilir. 



insanların günlük olayları değerlendirmesinde, çeşitli konularda vaziyet 
alışlarında, tutum belirlemelerinde "ikincil grup" denilen ve büyiik ölçüde 
çağdaş örgüt gerçeği tarafından belirlenen gruplar etkili olmaktadır. Dola¬ 
yısıyla. ulaşılması gerekli hedefler arasında etkili bir sosyolojik olgu olan 
örgütlerin de dikkate alınması gerekir. Tabii, örgüt olgusunun birey olgu¬ 
suyla es anlamlı tutulmaması ve bunlarla ilgili programların hazırlanmasında 
bu noktanın dikkate alınması gerekecektir. 

Hedefle ilgili çalışmalar yapılırken dikkate alınması geıekli bir 
üçüncü özellik de konjonktürlerdir. 

(' Konjonktüre! Faktör 

Tanıtma çalışmalarının belirlenmesi açısından milli ve millet¬ 
lerarası konjonktürler büyük önem taşımaktadır. Ciinkii çeşitli konjonktür¬ 
ler değişik tipte ve açıklıkta gruplar ortava çıkarır. Örneğin, "uluslararası 
sakatlar yılı" kendi iç özellikleri, etkilenme alanları, genişlikleri ve duyar¬ 
lıkları bulunan çeşitli gruplar ortaya çıkarır. Belli konjonktüre ait olan bu 
toplumsal gruplar geçici bir özelliğe sahip olmakla birlikte, dikkatle çalı¬ 
şıldığında tanıtına açısından elverişli bir vapı oluştururlar. Dolayısıyla 
bu koııjonktürel grupların iyi izlenmesi dinamik bir tanıtma takviminin ha¬ 
zırlanması bakımından büyük önem taşımaktadır. 

Tanıtına faaliyetlerine temel oluşturacak bu sosyolojik veriler ışığın¬ 
da hedef grup ve örgütler şöyle belirlenebilir : 

I — İç Hedef Grup ve Örgütler 

Devletin yurtiçindeki tanıtma fonksiyonu, yurttaşları ve top¬ 
lumu ilgilendiren konularda Anayasa doğrultusunda tam ve vansız bir ay¬ 
dınlatma sağlamaktır. Bu nedenle bu fonksiyonun yukarıda belirlenen 
çerçeve içinde yerine getirilebilmesi için yurtiçi hedef grup ve örgütlerin, 
yurtdışı hedef grup ve örgütlerden farklı biçimde ele alınması gerekir. 

Yurtiçi hedef grııı» »e örgütlerden anlaşılan şev. T.C. sınırları 
için le yaşayan insanların olııstm loğu gnıp ve örgütlerdii 
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Yurtiçi hedef grup ve örgütler başlıca üç bölümde ele alına¬ 
bilir : 

î. Fonksiyonel Hedef Grup ve örgütler : 

Tanıtmanın en etkili biçimi fonksiyonel hedefler çerçe¬ 
vesinde yapılan tanıtmadır. Fonksiyonel hedef ise, belli bir ortak özellik, 
durum ve konjonktür çerçevesinde birleşen insanlar ve örgütlerden oluşur. 
Örneğin; vergi mükellefleri, afetlerden zarar görenler, gecekondu bölgesin¬ 
de yaşayanların oluşturdukları sosyal gruplar. 

2. Bölgesel Hedef Grup ve Örgütler : 

Yurtiçi tanıtma fonksiyonları açısından bölgesel konum¬ 
lar da anlamlı sosyolojik birimler olarak kabul edilmelidir. Gelişmişlik düze¬ 
yine bağlı olarak çeşitli bölgeler, örneğin, kadının toplumdaki yeri, okuma 
yazma oranlan, haberleşme araçlarından yararlanma... gibi konularda farklı 
özelliklere sahiptir. Kuşkusuz bu özellikler tanıtma fonksiyonunun yerine 
getirilmesinde farklı stratejilerin izlenmesine, farklı politikaların belirlenme¬ 
sine gerek doğurabilir. Bu nedenle bölgesel hedef ve örgütlerin de tanıtma 
hedefleri olarak dikkate alınması gerekir. 

3. Yurtiçinde Geçici Görevle ya da Başka Amaçla Bulunan 
Hedef G ruplar : 

Yurtiçi hedef grup ve örgütlerin sınırlı olarak T.C. sınır¬ 
ları belirlendiğine göre yurtiçinde çeşitli amaçlarla bulunan yabancı uyruk¬ 
lu kimseler de bu çerçevede ele alınıp belirlenmelidir. Bunlar da şu alt 
başlıklar altında ele alınabilir : 

a. Türkiye'de turizm amacıyla bulunan kimseler. 

b. Türkiye'de diplomatik ya da başka görevle bulu¬ 
nan yabancılar, 

c. Türklerle evli yabancılar. 

d. Türkiye'de bulunan öğretim üyeleri ve öğrenciler, 

- e. Türkiye'de bulunan yabancı basın ve ajans temsil¬ 
cileri. 
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!! Dış Hedef C.rııp ve Örgütler 

Türkiye'nin tanıtılması açısından yurtdışı hedef grup ve örgüt¬ 
ler iki avrı başlık altında değerlendirilmelidir : 

1. Yabancı Hedef Gruplar ve örgütler : 

Hu lıedeluı çerçevesini T.C. sınırları dışında kalan ülke¬ 
lerin yerli halkları belirler. Yukarıda belirtilen ilkeler çerçevesinde bu Iıe-' 
defler de fonksiyonel ve ülkeler bazında olmak üzere aşağıdaki başlıklar 
altımla toplanabilir. 

a. Fonksiyonel Hedef Grup ve Örgütler 

Fonksiyonel hedef, T.C. sınırları dışında yaşayan, 
T.C. yurttaşı ya ila soydaşı olmayan, belli bir ortak özellik, çıkar, durum 
ya da konjonktür çevresinde birleşen insan grupları ve örgütlerden oluşur. 
Türkiye'nin tanıtılması açısından bu hedefler büyük önem taşımaktadır. 
Özellikle, Frmenilcr. Kıbrıs ve Fge konuları açısından bu tür hedef birimleri 
son derece anlamlıdır. Hu lıedef grııp ve örgütler özellikle belli konjonktüre! 
niteliklerle birleştiği zaman daha da önem kazanmaktadır. Örneğin, Ermeni 
eylem ve propagandasının yoğunlaştığı Nisan ayı bu bakımdan önemli bir 
konjonktür oluşturmaktadır. Ermeni propogaııda mesajlarının karşılanması 
açısından bu konjonktür dolayısıyla belirlenecek fonksiyonel hedefler üze¬ 
rinde çalışma yapmak gerekir. 

b. Ülke Bazında Hedef Grup ve Örgütler 

Türkiye’nin tanıtılması ve Kıbrıs, Ege, F.rmeniler 
gibi sorunlarda haklılığın kabul ettirilmesi için her ülke ya da belli özellik¬ 
lere sahip ülkeler grubu bir sosyolojik bütün oluşturur. Bu tür hedef, grup 
ve örgütler tanıtına açısından belli bir sürekliliğe sahip hedefler olarak 
kabul edilirler. 

c. ilgili Kurum ve Kuruluşlar 

d. Türk Olmayan Müslüman Hedef Gruplar 
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2. Yurtdışındaki Türkler 

Bugün yurtdışında küçümsenmeyecek bir Türk toplulu¬ 
ğu oluşmuştur, Bu topluluk, tanıtma bakımından iki ayrı role uygun hedef 
olarak düşünülmelidir : 

* Aydınlatmaları gerekli bir Türk topluluğu olarak, 

* Türkiye'nin tanıtılması açısından bir potansiyel 
güç olarak. 

Görüldüğü gibi yurtdışındaki Türklerin tanıtmayla il¬ 
gileri bir hak ve bir ödev çerçevesinde ele alınmalıdır. Ancak bu hedef 
grup ve örgütlerin konumu ne olursa olsun, bunların başlıca iki bölümde 
incelenmesi gereklidir. 

a. Yurtdışındaki T.C. Yurttaşları 

Bugün sayıları büyük rakamlara ulaşan bir T.C. 
yurttaşı topluluğu dünyanın çeşitli yörelerine dağılmış durumdadır. Bun¬ 
lar bulundukları ülkelerde bir yandan anavatanları ile ve kendileriyle ilgili 
konularda aydınlatılmak, bir yandan da Türkiye'nin tanıtılması açısından 
bir rol yüklenmek durumundadırlar. 

b. Yurtdışındaki Soydaşlar 

Yurtdışında ve özellikle komşu ülkelerde yaşayan 
soydaşlarımız da tanıtma açısından yukarıdaki iki role sahiptir. Bir yandan 
Türkiye ile bağlarının güçlü tutulması için aydınlatılmaları, bir yandan da 
bulunduklar» ülkelerde Türkiye'nin tanıtılması açısından bir rol yüklenme¬ 
leri gerekmektedir. 

Bu iki hedef kategorisinin de yukarıda olduğu gibi 
fonksiyonel ve ülke esasına göre ele alınıp özelliklerinin ortaya konması 
gerekir, örneğin, işçilerimizin tatil dönüşleri, kesin dönüşe zorlanmaları, 
ilerde oy hakkı elde etmeleri durumunda seçim sırasında harekete geçiril¬ 
meleri, hep fonksiyonel çerçevede ele alınacak durumlardır. 



TÜRKİYE'NİN GENEL TANITMA POLİTİKA VE HEDEFLERİ 

Cağımızda ulaştırma, haberleşme ve elektronik teknolojisindeki son 
derece hızlı ilerleme, dünyamızdaki toplumlararası uzaklıkları ortadan kal¬ 
dırmış, milletlerarası ilişkileri arttırmış, bir başka deyişle dünyamızı küçült- 
müştür. Bu durum, topluıularm birbirleri hakkında bilgilere sahip olmasını 
sağlamakta, değişik coğrafi konumlarda bulunan toplulukları yoğun ilişkiler 
içine sokmaktadır. 

Dünya ekonomileri arasında özellikle son yıllarda çok yönlü bir ya¬ 
pıya kavuşan ilişkiler, ekonomilerin dışa açılması ve yeni pazarlar bulun¬ 
ması gerekliliğini ortaya koymuştur. Türkiye'nin yıllardan beri sürmekte 
olan ödemeler dengesi açığı sorununa köklü bir çözümü de beraberinde ge¬ 
tirecek şekilde sanayi ve tarım ürünlerimize yeni pazarlar bulmak ihtiyacı, 
yabancı sermayenin Türkiye'de yatırım yapmasını sağlamak zorunluluğu, 
üçüncü ülkelere yönelik olorak sanayi ve üretim alanlarında yabancı sermaye 
ile işbirliği yapmak gerekliliği, tüm diğer ülkelerarasında görüldüğü gibi 
Türkiye ile dış dünya arasında da ilişkilerin yoğunlaşmasına yol açmıştır. 
Bu ilişkiler çerçevesinde Türkiye ekonomik imkan ve değerlerini yıırtdı- 
şmda geniş ölçüde tanıtma ihtiyacını duymaktadır. 

Bugün çok yönlü ve karmaşık bir haldeki milletlerarası ilişkiler nede¬ 
niyle, tanıtma konusunda özel bir çaba harcanmaktadır. Dünya'da bir çok 
milletlerarası teşkilatlanmalar ortaya çıkmıştır. Türkiye'nin de, bu teşki¬ 
latlanmalardan birçoğu içinde yer alınış olması ve bunların faaliyet alanla¬ 
rında üstlendiği rol, kendisini gerektiği gibi tanıtması zorunluluğunu ortaya 
çıkarmıştır. 

Türkiye'ye yöneltilen faaliyetlerin iyi değerlendirilmesi, milli çıkar¬ 
larımıza uygun politikaların oluşturulması ihtiyacı son yıllarda ağırlık ka¬ 
zanmıştır. 

Yurtı'çinde toplumun aydınlatılması ise, Türk milletinin birlik halinde 
devleti ve ülkesi ile bütünleşmesi, dışardan gelen zararlı etkilere karşı karar¬ 
lılıkla savunulması, devlet—vatandaş ilişkisinin sağlıklı biçimde kurulması, 
vatandaş nezdinde devlete güven kazandıracak, devletten—vatandaşa, va¬ 
tandaştan—devlete iki yönlü serbestçe oluşan ve doğru bilgi dolaşımının te¬ 
sisi, topyekün kalkınma çabalarına vatandaşın katkısının sağlanması, sağ¬ 
lıklı bir devlet yapısının korunması ve dışarıya yönelik etkin bir tanıtma 
faaliyetinin geliştirilmesi açısından zorunlu görülmektedir. 
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Ancak, ihtiyaçlara gerektiği biçimde ve yeterince cevap verebilmek 
için, tanıtma faaliyetinin yöneltileceği toplumların ve hedef grupların 
tanınması temel zorunluluktur. Bu amaçla, öncelikle, tanıtma faaliyetinin 
yöneltileceği alanlarda kamuoyu araştırmaları yapılmalıdır. Bu araştırma¬ 
ların sonuçlarına ve belirlenecek hedef gruplara göre değerlendirme yapıla¬ 
rak tanıtma stratejisi oluşturulmalıdır. Buna ek olarak hedef grupların seçimi 
yapılırken, Türk dış politikasının teme! yaklaşımları, tarihten gelen etkiler, 
milletlerarası ve bölgesel ilişkiler, ikili ilişkiler ve milletlerarası gruplaşmalar 
dışarıya yönelik tanıtma faaliyetinde dikkate alınmalıdır. Tek bir tanıtma 
uygulaması değil, ayrı ayrı öncelikleri, nitelikleri, ağırlıkları ve mesajları 
bulunan değişik uygulamalar yürürlüğe konmalıdır. 

Yurtiçinde tanıtma faaliyetlerinde politika, vatandaşları milli ilke ve 
hedefler çerçevesinde bütünleştiren, asgari ortak noktalarda birleştiren, 
serbest ve doğru bilgi dolaşımına dayalı; yıırtdışmda ise sahip olduğumuz 
avantajlardan yararlanmayı ve Türkiye'nin görüntüsünü istenen düzeye eriş¬ 
tirmeyi amaçlayan, ayrıca vazgeçilmez bir boyut olarak yıırtdışmda bulu¬ 
nan Türklerin anavatanla bağlarının sürdürülmesi ve bu Türklerin tümünden 
milli çıkarlara aykırı davranışta bulunmamış olmak şartına bağlı kalınarak 
yararlanılmasını gözeten bir yapıda olmalıdır. 

Bu amaca ulaşmak üzere, içte ve dışta seçilecek stratejinin dayandı¬ 
rılması gereken başlıca ilkeler şunlar olmalıdır : 

* Sahip olduğumuz devlet felsefesine ve düzenine saygıyı, sev¬ 
giyi ve bağlılığı temel alarak, buna ters düşmemek ve zedelememek kaydı 
ile, özgürlükçü demokratik sistemin gereklerine uygun olmalıdır. 

* Türkiye'nin tarihi gelişimi, coğrafi konumu ve milletlerarası 
ilişki ve ihtiyaçlarının gerektirdiği çok yönlü, esnek ve dinamik bir uygu¬ 
lama yapısına elverişli olmalıdır. 

* Türkiye'nin sahip olduğu tarihi uygarlık ve kültür değerle¬ 
rinin mümkün olan en geniş ölçüde tanıtılarak insanlığın yararına sunul¬ 
masına imkan verilmelidir. 

Ekonomik kalkınmamızın bir an önce gerçekleşmesi için eko¬ 
nomik potansiyel ve değerlerimiz yurtdışında tanıtılmalı ve pazarlanma- 
îıdır. Böylece kurulacak köprülerden sürekli ve etkili mesajlar iletilmelidir. 

Devlet—vatandaş ilişkisinin daha sağlıklı biçimde oluşmasını 
sağlıyacak bir yapı getirilmelidir. 



İÇ VE DIŞ TANITMA ACISINDAN TEŞKİLATLANMA 
DARBOĞAZLAR VE ENGELLER 

Anayasada ifadesini bulan, "Türk milletinin ülkesi ve devleti ile bö¬ 
lünmez bütünlüğünün pekiştirilmesinde" tanıtmanın önemi tartışılmaz. 

Türkiye'nin dışa açılma politikasının başarıya ulaşabilmesi için ta¬ 
nıtmanın rasyonel bir koordinasyon anlayışı içinde ve etkin bir şekilde 
uygulanması ihtiyacı büyük önem kazanmıştır. 

Bugünkü duruma göre tanıtma faaliyetleri, kamu sektörü ve özel 
sektör tarafından yer yer bağımsız ya da birlikte yürütülmeye çalışılmak¬ 
tadır. 

I. İç ve Dış Tanıtma Açısından Mevcut Durum 

Yurtiçinde idarenin bütün faaliyetlerinin doğru ve güvenilir 
bilgiler şeklinde vatandaşa aktarılması ve toplumun yanıltıcı bilgilere karşı 
uyarılması, dinamik ve demokratik bir düzenin başlıca gereğidir. Kitle ha¬ 
berleşme araçlarının çağdaş teknolojinin gerektirdiği imkanlara yeterince 
sahip olamaması nedeniyle tonlumu ilgilendiren bilgilerin süratle, sürekli, tanı 
ve yeterli olarak ona iletilememesi devlet—vatandaş ilişkisinin yeterli ölçüde 
kurulamamış olmasına yol açan unsurlardan biridir. 

İç ve dış tanıtma alanında temel ilke ve politikaların belirlen¬ 
mesinde ve uygulamaya konulmasında ilgili kuruluşlar arasında sürekli ve 
etkin bir koordinasyonun sağlanamamış olması tanıtmada istenen amaca 
ulaşılamanıasıııa yol açan bir başka nedendir. 

Bugünkü durumda iç ve dış tanıtma hizmetleri ile dolaylı ve 
dolaysız olarak görevli bulunan kuruluşlardan başhcalan şunlardır : 

I. Devlet Tanıtma Teşkilatı 

Bakanlar Kurulu, 17.6.1982 tarihli ve 2680 sayılı Kanu¬ 
nun verdiği yetkiye dayanarak 15.9.1982 tarihinde 46 sayılı Kanun Hükmün¬ 
de Kararname ile Devlet Tanıtma Teşkilatının kurulmasını kararlaştırmıştır. 
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Türkiye'nin tanıtılmasının, iç ve dış kamuoyunun aydın¬ 
latılmasının uyumlu ve etkin bir tarzda yapılmasını sağlamak maksadıyla 
kurulan Devlet Tanıtma Teşkilatına, Kanun Hükmünde Kararname'nin 
2. maddesi ile şu görevler verilmiştir : 

* Kamuoyunun zamanında ve doğru bilgilerle ay¬ 
dınlatılmasını sağlamak, 

* Kamuoyuna, yasaların ve devlet politikasının ön¬ 
gördüğü ilke ve hedefleri tanıtmak, 

* Hükümet faaliyetlerini ve yapılan hizmetleri iç ve 
dış kamuoyuna etkin bir biçimde yansıtmak, 

* Kalkınma çabalarına vatandaşın katılmasını sağla¬ 
yacak bilgileri kamuoyuna aktarmak, 

* Uluslararası konularda Türkiye'nin menfaatleri 
doğrultusunda aydınlatma faaliyetinde bulunmak, 

* Türkiye'yi yurtdışmda ve Türkiye'de bulunan ya¬ 
bancılara tanıtmak, 

* Dış kamuoyunda Türkiye aleyhinde oluşturulmak 
istenen olumsuz görüntülerin zamanında karşılanması için gerekli aydınlatma 
ve tanıtma önlemlerini almak, 

* Türkiye'nin yurtdışındaki Türklerle bağlantısının 
sürdürülmesi ile ilgili hedef ve stratejinin hazırlıklarını yapmak, tekniklerini 
belirlemek ve sonuçlarını değerlendirmek, 

* Devlet çapında aydınlatma ve tanıtma faaliyetlerini 
yönlendirmek ve bu husustaki koordinasyonu sağlamak. 

Bu görevlerden anlaşılacağı gibi, devlet yapısı içinde, 
devlet tamtması açısından merkezi bir yer işgal eden Devlet Tanıtma Teş¬ 
kilatı, planlama, karar, koordinasyon, uygulama safhalarından her birinde 
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merkezi bir rol üstlenecektir. Nitekim, Devlet Tanıtma Teşkilatı'nın üst 
kuruluşu olan Tanıtma Yüksek Koordinasyon Kurulu'nun belirleyeceği 
hedef ve politikalar uyarınca. Devlet Tanıtma Teşkilatı nın uygulamaya 
dönük ana birimi olan Başbakanlık Tanıtma Müsteşarlığı da, 46 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin 5. maddesi ile şu görevleri üstlenecektir : 

* Kamuoyu oluşturma stratejisini belirlemek, 
* Stratejik ve taktik uygulamayı planlamak, 
* Faaliyet kararlarını almak, 
* Gerekli koordinasyonu sağlamak, 
* Uygulamayı denetlemek. 

46 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 2. maddesinde 
Devlet Tanıtma Teşkilatı için genel olarak, 5. maddesinde ise Başbakanlık 
Tanıtma Müsteşarlığı için özel olarak sayılmış olan görevler, kamuoyu oluş
turma ve devlet tanıtması alanında; strateji tesbiti, planlama, karar, koordi
nasyon, uygulama ve uygulamayı denetleme safhalarında kesin bir yetkiye 
işaret etmektedir. Bu konuda 8.11.1982 tarihinde yayınlanan 1982/95 
Savdı Başbakanlık Genelgesi de. Devlet Tanıtma Teşkilatı'nın, tanıtma ala
nındaki yetkilerine, tanıtma alanında çalışan kuruluşlarla ilişkilerine açıklık 
getirmiş ve Teşkilatın bu konudaki merkezi görevi ile yetkilerini özellikle 
belirtmiştir. 

Uygulama alanında Başbakanlık Tanıtma Müsteşarlığı, 
46 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin amir hükmü gereği. Aydınlatma 
ve Tanıtma Koordiııasoyn Komitesi toplantılarını yürütmeye ve sekreterva 
hizmetlerini sağlamaya başlamıştır. 

Başbakanlık Tanıtma Müsteşarlığı, Türkiye'nin içte ve 
dışta uygulaması gereken uzun vadeli "tanıtma stratejisi" konusunda ayrıntılı 
bir çalışma yanarak Tanıtma Yüksek Koordinasyon Kuruluna sunmuştur. 

2. Kültür ve Turizm Bakanlığı 

10 Aralık 1981 tarih ve 17540 Sayılı Resmi Gazetc'de 
yayınlanan kararla Kültür Bakanlığı ile Turizm ve Tanıtına Bakanlığı birleş
tirilerek Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak yeniden teşkilatlanmıştır. Bu 
tarihe kadar Kültür ve Turizm işleri ayrı ayrı ele alınmaktaydı. 
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Turizmle ilgili resmi teşebbüsler 1934 yılında başlamış ve 
bu hizmet 1937 yılına kadar Dış Ticaret Dairesi - Türk Ofis tarafından yürü¬ 
tülmüştür. 1938 yılında Türk Ofis in neşriyat ve propaganda servisi içindeki 
Turizm Masası bir şube haline getirilmiş, 1939 yılında da şube. Turizm Mü¬ 
dürlüğü adını almıştır. 

1940 yılında Matbuat Omum Müdürlüğü bünyesine 
turizmin de katıldığı görülmektedir. 1943 yılında. Basın—Yayın Umum Mü¬ 
dürlüğü Kanununda Turizm Dairesinin görevleri belirtilmiştir. Umum Mü¬ 
dürlük 30 Haziran 1949 güııii yürürlüğe giren 5329 sayılı Kanunla Basın 
Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü adını almıştır. Aynı Kanunun 17. madde¬ 
sine göre "Turizm işlerine verilecek yönü görüşmek ve alınacak tedbirler 
hakkında düşüncelerini bildirmek üzere" bir Turizm Danışma Kurulunun 
toplanması kararlaştırılmıştır. Bu Danışma Kurulu ilk toplantısını 19.12.1949 
giinü yapmış ve inceleyerek kabul ettiği "Turizm Endüstrisi Teşvik Kanunu" 
tasarısı 22.5.1953 yılında kanunlaşarak 6086 sayılı Kanun olarak yürürlüğe 
girmiştir. 

Genel Müdürlük 25 Kasını 1957Vle Basın—Yayın ve Tu¬ 
rizm Vekaleti haline getirilmiş, 2 Temmuz 1963 gün ve 265 sayılı Teşkilat 
Kanunuyla Turizm ve Tanıtma Bakanlığı olarak faaliyetine devam etmiştir. 
1968 yılında tıirizm ve enformasyon işlerinin birbirinden ayrılması gereği 
kabul edilmiş. Başbakanlık ile Turizm ve Tanıtına Bakanlığı arasında düzen¬ 
lenen protokol gereğince Basın-Yayın Genel Müdürlüğü ayrı bir kuruluş 
haline getirilerek Turizm ve Tanıtma Bakanlığının kendini yalnız turizm 
işlerine hasretmesi sağlanmıştır. 

Kültür çalışmalarında ise. milli kültürümüzü araştırmak, 
değerlendirmek ve yaşatmak görevi, önceleri 2287 sayılı "Maarif Vekaleti 
Merkez Teşkilatı ve Vazifeleri" adlı Kanun ile Milli Eğitim Bakanlığına 
bırakılmıştır. Milli F.ğitiııı Bakanlığı içinde. Güzel Sanatlar Umum Müdür¬ 
lüğü, Antikiteler ve Müzeler Müdürlüğü. Kütüphaneler Müdürlüğü adlarıyla 
kültür hizmetlerini yürüten birimler kurulmuştur. 



1965 yılında kültür hizmetleri Milli Eğitim Bakanlığı 
içinde müsteşarlık olarak yeralmıştır. Söz konusu müsteşarlık bünyesinde 
Güzel Sanatlar, Eski Eserler ve Müzeler, Kütüphaneler, Milli Kütüphane, 
Devlet Tiyatroları, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlükleri ile Milli Folklor 
Enstitüsü Müdürlüğü adlarıyla belirtilen birimler meydana gelmiştir. 

Bu Müsteşarlık 13 Temmuz 1971 tarih ve 4/553 sayılı 
Cumhurbaşkanlığı Tezkeresiyle Kültür Bakanlığı haline getirilmiş, ancak, 
7 Haziran 1972 tarihinde Kültür Bakanlığı tekrar Müsteşarlığa dönüştürül¬ 
müş ve Başbakanlığa bağlanmıştır. 17.6.1973 tarih ve 14567 sayılı Resmi 
Gazete'de yayınlanan 2.6.1973 tarih ve 7/6529 sayılı Bakanlar Kurulu Ka¬ 
rarına göre de Plan ve Koordinasyon, Teftiş Kurulu, İç ve Dış İlişkiler, Ta¬ 
nıtma ve Yayınlar, Özlük İşleri ve Eğitim, Milli Folklor Araştırma, İdari 
ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlıkları ile Hukuk Müşavirliği kurularak, Müste¬ 
şarlığın yapısında yeni bir düzenleme yapılmıştır. 

17 Kasım 1974 tarih ve 4—1040 sayılı Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi ile Kültür Bakanlığı yeniden kurulmuş ve sözü edilen birimler Ba¬ 
kanlığın bünyesinde yer almıştır. 21 Haziran 1977 tarihinde Bakanlık, Milli 
Eğitim Bakanlığı ile birleştirilmiş ve Milli Eğitim Bakanlığının adı, Milli 
Eğitim ve Kültür Bakanlığı olmuştur. 

Bu tarihten 1 ay sonra yani, 21 Temmuz 1977 gün ve 
4—729 sayılı Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi ile Kültür Bakanlığı yeniden 
kurulmuştur. 

Kültür Bakanlığı 25.11.1981 gün ve 4—901 sayılı Devlet 
Başkanlığı Tezkeresi ile Turizm Bakanlığı ile birleştirilerek Kültür ve Turizm 
Bakanlığı adı altında yeniden teşkilatlanmıştır. Kültür ve Turizm Bakanhğı'- 
nın görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir : 

* Yurdu ve milleti tanıtmak, milli bütünlüğü sağla¬ 
mak amacıyla Türk kültür ve sanatına ait değerleri araştırmak, bulmak, yay¬ 
mak, korumak, değerlendirmek, benimsetmek; milli, ahlaki, insani, manevi 
kültür değerlerini çağdaş ve modern tekniklerden yararlanmak suretiyle 
yaşatmak, tanıtmak ve bu suretle milli kültürü Atatürk ilkeleri doğrultu¬ 
sunda geliştirmek; 
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* Turizmi milli ekonominin verimli bir sektir haline 
getirmek için, yurdun turizme elverişli bütün imkanlarını değerlendirmek, 
turizmle ilgili işleri yapmak, yaptırmak, düzenlemek, tanıtmak, bu yolla 
yapılacak bütün çalışmaları teşvik ve koordine etmek ve denetlemektir; 

* Bütün bu hizmetlerin ifası için her türlü kurul ve 
kuruluşlar kurmak ve idarenin çeşitli kuruluşları, mahalli idareler, kamu ku¬ 
rumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve kamu iktisadi teşebbüsleri, serma¬ 
yesinin yarısından çoğu bu kuruluş ve teşekküllere ait müessese ve şirketler 
ile işbirliği yapmak; 

* Bu görevleri devletin milli kültür ve turizm politi¬ 
kası ve kalkınma planları çerçevesinde planlamak, programlamak ve uygula¬ 
mak. 

Bakanlığın yurtiçinde 19 Bölge Müdürlüğü ile 64 Turizm 
Tanıtma Büro Müdürlüğü, yurt dışında 16 yerde Turizm ve Tanıtma Bürosu, 
ayrıca 38 adet faaliyette olan Kültür Müdürlükleri bulunmaktadır. 

3. Dışişleri Bakanlığı Enformasyon ve Kültür Genel Müdür¬ 
lüğü 

Bu Genel Müdürlük, Dışişleri Bakanlığının enformasyon, 
tanıtma, basın ve halkla ilişkiler faaliyetlerine ilişkin görevleri ifa eder. 
359 sayılı TRT Kanununun 18. maddesi uyarınca TRT ile Dışişleri Bakanlığı 
arasındaki ilişki ve işbirliğini sağlar. 

Yukarıdaki faaliyetlerine ilaveten Türkiye'nin dış tanıtıl¬ 
ması alanında Başbakanlık Tanıtma Müsteşarlığı ve diğer ilgili kuruluşlarla 
işbirliği ve koordinason içinde çalışır. 

Türkiye’nin dış kültür işlerini yürütür, bu konuda ilgili 
Bakanlıklarla koordinasyonu sağlar. Ayrıca Türkiye'nin dış kültürel tanıtıl¬ 
masının straleji ve taktiklerini tespit eder. 

4. Basııı Yayın G enel Müdürlüğü 

1920 yılında "Matbuat ve İstihbarat Müdüriyet-i Umuıni- 
yesi" adı alı .ıda 6 sayılı Kanunla Başbakanlığa (icra reisine) bağlı olarak ku¬ 
rulmuştur. latiirk'ün bu kuruluşu kurarken ileri sürdüğü gerekçe, "içerde 
ve dışarda karı ummiyeycyi milli davamız lehinde etkilemek ve müsait 
bir zemin \ dmaktı." 
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Bugüne kadar ad değiştirerek ve zaman zaman Başbakan¬ 
lık, zaman zaman da Turizm ve Tanıtma Bakanlığı bünyelerinde görev yapan 
Basın Yayın Genel Müdürlüğü, Devlet Başkanlığının 25.11.1981 gün ve 
4-901 sayılı yazılarına dayalı 15.12.1981 gün ve 1981/88 sayılı Başbakanlık 
Genelgesi ile Başbakanlığa bağlanmıştır. 

Basın—Yayın Genel Müdürlüğü, bugün devlet enformas¬ 
yon hizmetlerini yürütmekle görevlidir. 

Devlet enformasyon hizmetlerinden sorumlu bir kuruluş 
olarak yurtdışmdaki yayınları izlemek, bu yayınlardan ilgili makam ve kişi¬ 
leri haberdar etmek, devlet tanıtmasına yönelik yıllık yayın plan ve prog¬ 
ramını yapmak, basın mesleğinde çalışanların güçlüklerle karşılaşmalarını 
önlemek, hizmetinin gereği olan haber, belge, fotoğraf gibi bilgi ve belgeleri 
derleyip arşivlemek, süreli yayınları mikrofilme çekerek gerektiğinde devlet 
makamlarının isteklerine açık tutmak, devlet—vatandaş ilişkisini güçlendiri¬ 
ci yayınlar hazırlamak, yıırtdışında devlet tanıtmasını yapmak için hedef 
gruplara Türkiye ile ilgili yayınlar ve dokümanlar göndermek Basın—Yayın 
Genel Müdürlüğünün görevleri arasındadır. 

Merkez Teşkilatı : 

Basın—Yayın Genel Müdürlüğünün merkez teşkilatı. 
Genel Müdür, Genel Müdür Başyardımcısı, Genel Müdür Yardımcısı ve 6 Daire 
Başkanlığından meydana gelmektedir. Bu daire Başkanlıkları ve yaptıkları 
görevler şöyle özetlenebilir : 

A — Haber ve Yayın Hizmetleri Dairesi Başkanlığı : 

Devlet enformasyonu açısından gerekli olan bilgi¬ 
leri yabancı basın organlarından derleyerek bu bilgileri süratle ilgili yerlere 
ulaştırır. Yurtiçi ve yurtdışı teleks bağlantıları ile sürekli haber iletişimini 
sağlar. Hizmetlerinin bir gereği olarak her gün değişik konulu bültenler ya¬ 
yınlar. Çeşitli bültenler günün her saatinde gerekli yerlere dağıtılır. Bunun 
yanında Türkiye'yi ilgilendiren konulardaki toplantı, konferans ve seminer¬ 
lere ilişkin bültenler çeşitli dillerde hazırlanarak basın kuruluşlarına ve yurt¬ 
dışı teşkilatına gönderilir. 
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B — Basın ve Halkla ilişkiler Dairesi Başkanlığı : 

Yerli ve yabancı basın mensuplarına devletin yet¬ 
kili makamlarının yaptıkları basın toplantısı ve diğer çalışmalarını izleye¬ 
bilmeleri için imkanlar hazırlamanın yanı sıra yerli ve yabancı basın mensup¬ 
larına sürekli ve geçici basın kşrtı düzenler. Bu Daire, devlet ve hükümet yet¬ 
kililerine ve Genel Müdürlük içindeki ilgililere gönderilmek üzere her gün 
"Türk Basınında Bugün" adlı bir haber bülteni hazırlamaktadır. Aynı amaçla 
haftalık olarak da "Dergi Özetleri" adlı bir bülten çıkarılmaktadır. Bu¬ 
nun yanında, Anadolu basınının sorunlarına ışık tutmak amacıyla Anadolu 
gazeteleri taranarak "Anadolu Basınında Geçen Hafta" bülteni çıkarılmakta 
ve ilgililere gönderilmektedir. Ayrıca Anadolu basınının gelişmesini sağlamak 
amacına yönelik "Anadolu Basını Özendirme YarışmasT'nı da düzenlemek¬ 
tedir. 

Basın mesleğinde belirli bir süreyi doldurmuş olan 
gazetecilere "Basın Şeref Kartı ve Emekli Gazeteci Kartı" verilmesi işlem¬ 
lerini de bu Daire Başkanlığı yürütmektedir. 

D — Yayın ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı : 

Genel Müdürlüğün yıllık yayın plan ve programı¬ 
nın yapılarak uygulamaya konulması bu dairenin görevidir. Üretilen yayın¬ 
ların vurtdışmda hedef gruplara ulaştırılması, devlet enformasyonunun 
gerektirdiği haber, belge, fotoğraf gibi bilgilerin arşivlenmesi ve süreli ya¬ 
yınların mikrofilme çekilerek hizmete her an açık tutulması görevlerini de 
yerine getirir. Anadolu Basınının sorunlarına açıklık ve çözüm getirici 
yayınlar yapar. Devlet enformasyonunun gerektirdiği ve basın mensupları¬ 
nın da başvurabileceği bir kütüphane oluşturmak amacıyla araştırmalar ya¬ 
par. Ayrıca bu daire süreli olarak "Ayın Tarihi", "Geleceğe Doğru Türkiye'^ 
"Basın AjandasT'nı da yayınlar. Yayın ve Dokümantasyon Dairesi günde orta¬ 
lama 950—1100 yayını yurtdışına gönderir. 

E — Prodüksiyon Dairesi Başkanlığı : 

Ülkenin yurtiçi ve yurtdışında tanıtılması ile, dev¬ 
let arşivi meydana getirilmesi bakımından gerekli fotoğraf ve film çalışmaları 
yapar ve arşivler. Yerli ve yabancı basın mensuplarının film ve fotoğraf 



isteklerini karşılar. Hıı başkanlık. Batı Alman Televizyonunda (VVDR) Alman¬ 
ya'daki Tiirk işçileri için yayınlanmak iizere ülkemizdeki güncel olayları ve 
hükümet yetkililerinin Almanya’daki Türk işçileri için yapmış oldukları 
açıklamaları koıuı alan filmler üretmektedir. Prodüksiyon Dairesi Başkanlı¬ 
ğınca üretilen film sayısı aylık olarak ortalama 15 — 20, fotoğraf olarak da 
ortalama 1500-1500 arasındadır. 

F — Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı : 

Bu başkanlık, bünyesinde bulunan Amerika, 
İncillere, Fransa. Belçika, Almanya. Yunanistan, Kıbrıs, Pakistan, Orta Do¬ 

ğu ( Ikeleı i Masa'ları ile. bu ülkeler basın ve yayın organlarında Türkiye'yi 
doğrudan ya da dolaylı olarak ilgilendiren haber, makale, yorum ve prog- 
ı anıları değerlendirir. İlgili devlet makamlarına haberdar etmek üzere gerekti¬ 
ğinde bunları bülteıılcştirir. Ayrıca vurtdışmdaki Basın Ataşelik ve Müşavir¬ 
liklerimizden teleks, telefon ve va/ı ile gelen ve Türkiye'yi ilgilendiren bilgi¬ 
ler da bu birimde değerlendirilir. Yıırtdışinda Türkive aleyhindeki propa¬ 
ganda faali} etlerini önleyici tedbirler geliştirir. Bunun yanında, ülkemize ge¬ 
len vahaııcı basın mensuplarına gerekli kolaylığı sağlar, istedikleri bilgileri 
en enıiıı ka> ııaklardan almaları için yol gösterir. Ayrıca, yurtdışmdan ülke¬ 
mizle ilgili bilgi isteklerini karşılar, bu istekler için diğer devlet daireleri ile 
gerekli ilişkileri kurar Devletin enlorme edilebilmesi için gerekli yayın ve 
dokümanları temin edeıı. ilgili v erlere ulaştırır. Bünyesinde bulunan Televiz- 
v oıı Programlarını Değerlendirme Biıiııü. vabaııcı ülkelerde yayınlanan Tür¬ 
kive ile ilgili yavınlardan devletin ilgili kişilerini haberdar eder, bu yayınların 
değerlendirmesini yapar. 

G - İdari İşler Dairesi Başkanlığı : 

Genel Müdürlüğün bütçe işleriyle, diğer destek 
hizmetlerini yürütür. 

İller Teşkilatı : 

İller teşkilatı. İstanbul. İzmir il temsilciliklerinden mey¬ 
dana gelmektedir. İl temsilcilikleri bulundukları illerle Genel Müdürlük ara¬ 
sında koordinasyon sağlar ve basma yardımcı olur. 

Yurtdışı Teşkilatı : 

Basın—Yayın Genel Müdürlüğünün yıırtdışinda Basın Mü¬ 
şavirlikleri, Basın Ataşelikleri, Basuı Merkezleri ve Basın Koordinatörlükleri 
bulunmaktadır 
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Bunlar, Atina Basın Ataşeliği ve Basın Merkezi, Bonn, 
Brüksel, Washington, Paris, Londra, Lefkoşe ve Islamabad Basın Müşa¬ 
virlikleri ve Basın Merkezi Müdürlükleridir. Bonn ve Münih'te de Basın Mer¬ 

kezi Koordinatörlükleri bulunmaktadır. Basın Yayın Genel Müdürlüğü ile 
dış temsilcilikleri arasında teleks ve telefon bağlantısı vardır. 

5 — Türkiye Radyo —Televizyon Kurumu 

TRT Kurumu, yayınlarına ilkin radyo ile başlamıştır. 
21 Şubat 1924 gün ve 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu Türkiye'de 
hertziyen dalgalarıyla haberleşmeyi düzenleyen ilk metin niteliğindedir. 
İlk radyo uygulaması ise Ankara ve İstanbul'da kurulan 5. kw. lık iki istas¬ 
yonla 1927 yılında yapılmıştır. Telgraf ve Telefon Kanununa göre telsiz te¬ 
lefonla haberleşme yetkisi PTT Genel Müdürlüğüne tanınmış, ilk radyo iş¬ 
letme imtiyazı da, İçişleri Bakanlığı tarafından, 8.9.1926 tarihinde, on yıllık 
bir süre için, PTT idaresinin de ortak bulunduğu Türk Telsiz Telefon Ano¬ 
nim Şirketi'ne verilmiştir. 1936 yılına kadar bu şirket tarafından işletilen 
Ankara ve İstanbul Radyoları bu tarihte devlet tekeline geçmiştir. 

1937—38 yıllarında Ankara'da 12 kw. gücünde yeni bir 
istasyon kurulduğu için 5'er kw.lik eski istasyonlar kapatılmıştır. İkinci 
Dünya Savaşının başlaması ile radyo yayın hizmetleri. Başbakanlık Matbuat 
Umum Müdürlüğüne bağlanmış ve 15 kw.lik İstanbul Radyosu da 1949 yı¬ 
lında faaliyete geçmiştir. 

Basın—Yayın Genel Müdürlüğü'nii, Basın—Yayın ve Tu¬ 
rizm Genel Müdürlüğü haline getiren 28.5.1949 gün ve 5329 sayılı Kanunla 
Radyo Dairesi de. radyo hizmetleri ile görevli tek merkezi bir kuruluş ha¬ 
line sokulmuş ve aynı Genel Müdürlüğün 1957 yılında Basın Yayın ve Turizm 
Vekaleti haline getirilmesinden sonra da radyo hizmetleri tamamen bu Ba¬ 
kanlığa devredilmiştir. 

Radyoların devlet tekelinde ve hükümetlerin emrinde kal¬ 
ması 1961 yılma kadar sürmüştür. 1961 yılında kabul edilen yeni Anavasa'va 
göre radyo ve televizyon istasyonlarının yönetimi özerk kamu tüzel kişiliğine 
sahip bir kuruma verilmiştir. (1961 Anayasası madde 121). Bu kurum Ana 
yasa'ya uygun olarak hazırlanan 359 sayılı Kanunla "Türkiye Radyo Tele¬ 
vizyon Kurumu" adı ile kurulmuş ve 1 Mayıs 1964 tarihinde faaliyete 
geçmiştir. 
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Bu tarihten itibaren TRT Kıırumu'nun çalışmaları, Ana- 
yasa'ya ve Anayasa'nm öngördüğü kanunlara göre düzenlenmiştir. Ancak 
Anayasa'mn TRT idaresi ve haber ajanslarıyla ilgili 121. maddesinin 2.9.1971 
gün ve 1488 sayılı kanunla değiştirilmesi, TRT'ııin 24.12.1963 gün ve 359 
sayılı kuruluş kanununun bazı maddelerinin yeniden düzenlenmesini gerek¬ 
tirmiş ve bu düzenleme 29.2.2972 gün ve 1568 sayılı Kanunla sağlanmıştır. 
1982 Anayasası'nın 133. maddesi Radyo ve Televizyon idaresi ile ilgili şu 
hükmü getirmektedir. 

"Radyo ve Televizyon istasyonları, ancak devlet eli ile 
kurulur ve idareleri tarafsız bir kamu tüzel kişiliği halinde düzenlenir. 

Kanun; Türk Devletinin varlık ve bağımsızlığını, ülkenin 
bölünmez bütünlüğünü, toplumun huzurunu, genel ahlakı ve Anayasanın 
2.nci maddesinde belirtilen Cumhuriyetin temel niteliklerini koruyacak tarz¬ 
da yayın yapmasını düzenler ve Kurumun yönetim ve denetiminde, yönetim 
organlarının oluşturulmasında ve her türlü radyo ve televizyon yayınlarında 
tarafsızlık ilkesini gözetir. 

Haber ve programların seçilmesi, işlenmesi, sunulması 
ve milli kültür ve eğitime yardımcılık görevinin yerine getirilmesi, haber¬ 
lerin doğruluğunun sağlanması esasları, organların seçimi, görev, yetki ve 
sorumlulukları kanunla düzenlenir. 

Yukarıdaki ikinci fıkra hükümleri, kamu iktisadi teşebbü¬ 
sü niteliği taşıyan veya devlet yahut diğer kamu tüzel kişilerinden yardım 
gören haber ajansları hakkında da uygulanır." 

Türkiye Radyo Televizyon Kunımunun 359 sayılı kanun¬ 
la tespit edilmiş olan görevleri : 

* Radyo ve televizyonla haber hizmetlerini görmek; 
eğitici, öğretici, kültür ve eğitime yardımcı, eğlendirici, yurdu içerde ve dı- 
şarda tanıtıcı yeterli, doğru ve tarafsız yayın yapmak; 

* Yurdun gerekli yerlerinde yeni radyo ve televizyon 
tesisleri kurmak, bu tesisleri işletmek, mevcut radyo ve yayın tesislerini 
ihtiyaçlara göre geliştirip genişletmek; 
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* Radyo ve televizyon postalan arasındaki iş ve ya¬ 
yın ahengini sağlamak ve bu kanunda gösterilen esaslar içerisinde milletler¬ 
arası teşekküller ve yabancı radvo ve televizyon kuruluşları ile münasebet¬ 
leri düzenlemek; 

* Yayınlarının mümkün olduğu kadar geniş bir 
alanda en iyi bir şekilde yapılabilmesi için araştırmalarda bulunmak, ted¬ 
birler almak ve gerekiyorsa, kendi tesislerinde kullanılacak alet ve cihazlar 
üzerinde araştırma yapmak, bunları kısmen veya tamamen ilımal etmek ve 
bunun için gerekli tesisleri kurmaktır. 

Kitle haberleşmesinde çok etkili rolü olan radyo ile 
televizyon yayınlarının bütün yurt sathında dinlenilebilmesi ve seyredile- 
bilmesi. ayrıca radyo yayınlarının yurtdışmda çalışan vatandaşlarımıza da 
ulaştırılabilmesi için çalışmalar sürdürülmektedir. 

Radyolarımızın dinlenilme alanları komşu ülkeler menşeli 
enterferans nedeniyle daralmaktadır. Bu nedenle radyo yayınlarımızın yur¬ 
dun her yerinde en az iki programla dinlenebilir olma hedefine ulaşması 
güçleşmekte, yeni güçlü verici istasyonların kurulması ihtiyacı ortaya çık¬ 
maktadır. 

Halen mevcut radyo vericileri ile yurtiçinde nüfusun 
yüzde 96,9'u en az bir yayınla yayın kapsamına alınmıştır. Mevcut yurtiçi 
radyo verici istasyonları, güçleri, kapsadıkları nüfus ve yayın organları 
Tablo : 1, 2, 3, 4, 5 te gösterilmiştir. 

Yurtdışı radyo yayınları, Türkiye'nin dışa yönelik resmi 
yayın organı olan "Türkiye'nin Sesi Radyosu" adı altında hergün Türkçe, 
İngilizce, Almanca, Fransızca, Elence, Bulgarca, Romence, Sırp—Hırvatça, 
Arnavutça, Macarca, Arapça, Urduca, Farsça, Rusça, Cince ve Azerice 
olmak üzere 15 yabancı dilde gerçekleştirilmektedir. 

Bu yayınlarda amaç; dünya kamuoyunun Türkiye ile 
ilgili konularda doğru yolda oluşmasına yardımcı olacak şekilde, Türki¬ 
ye'yi ekonomik, sosyal, kültürel, siyasi bütün kurumlarıyla tanıtmak; yurt- 
dışında bulunan yurttaş ve soydaşlarımızın yurt özlemlerini, haber ve mü¬ 
zik ihtiyacını karşılamak, Türk kültürü ile bağlarının devamına yardımcı 
olmak, Türkiye'nin kalkınmasına ve gelişmesine yardımcı olacak şekilde 
eğitmek, öğretmek, kültürüne katkıda bulunmak,kendilerine yapılan olum¬ 
suz propagandanın etkilerini yok etmektir. 
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Tablo : 1 TRT UD/OD RADYO VERİCİ İSTASYONLARI 

İSTASYON ADI 

TRT — I 

ANKARA UD 

Gücü 
(kw) 

Frekans 
(khz) 

Kapsamı 
Alan(Km2) 

Toplam Yüzeye 
Oram (%) 

Kapsanan 
Nüfus (Kişi) 

120 200 232.739 30.0 12.244.991 
ERZURUM UD 200 245 155.739 20.1 6.016.343 
IZMIR OD 200 927 37.130 4.8 3.349.896 
DİYARBAKIR OD 300 1.062 65.855 7.9 2.434.079 
ANTALYA OD 600 891 59.814 7.7 2.017.480 
İSTANBUL OD 1.200 1.017 87.550 11.3 8.795.095 
ÇUKUROVA OD 300 630 69.435 9.0 4.248.118 

Toplam 
Nüfusa Oranı (%) 

30.3 
14.9 

8.3 
6.0 
5.0 

21.8 
10.5 

TRT—II 

İSTANBUL OD 150 702 96.986 12.5 9.546.988 23.7 
ANKARA UD 1.200 182 431.533 55.7 25.419.774 63.0 

İL RADYOLARI 

VAN OD 2 1.179 63.663 
HAKKARİ OD 2 1.035 11.735 

BÖLGE RADYOLARI 

DOGU KARADENİZ OD 300 954 45.608 5.9 3.363.584 8.3 

Kaynak : TRT Gn.Mdl. 
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Tablo : 2 TRT-IH'e BAĞLI RADYOLAR 
(FM- COK KISA DALGA VERİCİLERİ) 

ÂDI GÜCÜ FREKANSI 

AMASYA VERİCİSİ 30 kW 94,4 MHz 
ANKARA RADYOSU 60 kW 91,2 M Hz 
ANTALYA 30 kVV 91,6 MHz 
AYDIN—MUĞLA 30 kVV 95,8 MHz 
İSTANBUL RADYOSU 60 kW 88,2 MHz 
İZMİR RADYOSU 60 kW 88,0 MHz 
ADANA VERİCİSİ 30 kW 89,2 MHz 
BURSA VERİCİSİ 60 kW 97,6 MHz 
ÇANAKKALE VERİCİSİ 30 kW 96,4 MHz 
DENİZLİ VERİCİSİ 30 kW 90,0 MHz 
DİYARBAKIR VERİCİSİ 60 kW 88,4 MHz 
EDİRNE VERİCİSİ 30 kW 91,0 MHz 
ESKİŞEHİR VERİCİSİ 30 kW 94.4 MHz 
GAZİANTEP VERİCİSİ 30 kVV 95.2 MHz 
İZMİT A. VERİCİSİ 30 kVV 93.6 MHz 
TRABZON VERİCİSİ 30 kW 92,0 MHz 
KAYSERİ VERİCİSİ 30 kW 90,0 MHz 
KONYA VERİCİSİ 30 kW 90.8 MHz 
SAMSUN VERİCİSİ 30 kW 90,8 MHz 
SİVAS VERİCİSİ 30 kW 96,8 MHz 
İSPARTA VERİCİSİ 30 kW 99,2 MHz 
ZONGULDAK VERİCİSİ 30 kW 99,2 MHz 
ORDU—GİRESUN 30 kW 97.6 MHz 
VAN VERİCİSİ 30 kW 92.8 MHz 

Kaynak : TRT Gn.MdI. 
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Tablo : 3 BÖLGESEL YAYIN ORGANLARI (YÜZDE) 

YAYIN TÜRÜ/RADYOLAR ANKARA İSTANBUL İZMİR ANTALYA ÇUKUROVA ERZURUM DİYARBAKIR TRABZON 

HABERLER 12 13 13 13 13 12 12 12 

SÖZ 5 5 5 5 5 4 2 2 

MÜZİK 58 49 52 72 67 74 81 81 

REKLAMLAR 25 33 30 10 15 10 5 5 

Kaynak : TRT Gn.Mdi. 

Tablo : 4 İL RADYOLARI YAYIN ORANLARI (YÜZDE) 

YAYIN TÜRÜ/RADYO VAN HAKKARİ 

HABERLER 12 12 

SÖZ PROGRAMLARI 
(Eğ.Kul. Drama, Eğlence) 17 17 

MÜZİK 70 70 

DİĞER 1 1 

Kavnak : TRT Gn.Mdî. 
f 4 
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Tablo ; 5 TRT - I, TRT - II, TRT - III YAYIN ORANLARI (*) 

YAYIN TÜRÜ TRT-I % TRT—II % TRT III Ğ 

EĞİTİM 21.00 7.10 

KÜLTÜR — 8.50 

DRAMA 4.00 2.50 

EĞLENCE 5.00 — 

MÜZİK 51.60 69.00 94.00 
HABERLER 16.00 1 1.50 5.00 
REKLAM 0.40 — 

— 

DİĞERLERİ 2.00 1.40 1.00 

TOPLAM 100 100 100 

(*) Oranlar : a. TRT-I'dc 05.00-01.00 arası 20 saat 
b. TRT-II'de 07.00.19.00 arası 12 saat 
c. TRT—IlI'de 07.00—01.00 arası 18 saat 

Kaynak : TRT Gn.Mdl, 
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250 kw gücünde üç vericiyle 6 bölgeye yönelik yayın 
yapan Türkiye'nin Sesi Radyosu, Mart 1983'de Ankara, Çakırlar mevkiinde 
hizmete açılan kısa dalga iki yeni verici istasyonu ile gücünü 750 kW'dan 
1750 kYV'a yükseltilmiştir. 

Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun 1982 yılma ait vaym böl¬ 
geleri, yayın yapılan diller ve günlük yayın süreleri Tablo : 6'da gösterilmiştir. 

Tablo : 6 TÜRKİYE'NİN SESİ RADYOSU 1982 YAYIN BÖLGELERİ 
DİLLERİ VE SÜRELERİ (GÜNLÜK) 

YAYIN BÖLGELERİ YAYIN YAPILAN DİLLER YAYIN SÜRELERİ 

AVRUPA 

AMERİKA 

BALKANLAR 

ORTA DOĞU 

KUZEY AFRİKA 

ASYA-UZAK DOĞU 
(G.Batı Asya) 
(G.Doğu Asya) 

Türkçe 
İngilizce 
Almanca 

Fransızca 

Türkçe 
İngilizce 
Eleııce 

Bulgarca 
Romence 

Sırp—Hırvatça 
Arnavutça 
Macarca 

Türkçe 
Türkçe 
Arapça 
Türkçe 
Arapça 

Türkçe 
Türkçe 
İngilizce 
Urduca 
Farsça 
Rusça 
Çince 
Azerice 

18 Saat 00 
2 Saat 00 
1 Saat 00 

30 

4 Saat 00 
2 Saat 00 
1 Saat 00 

30 

30 

30 
15 
15 

4 Saat 00 
6 Saat 00 
1 Saat 00 
7 Saat 00 
1 Saat 00 

Dairi rika 
Dakika 
Dakika 
Dakika 
Dakika 

Dakika 
Dakika 
Dakika 
Dakika 
Dakika 
Dakika 

Dakika 
Dakika 
Dakika 
Dakika 
Dakika 
Dakika 

5 Saat 00 Dakika 
4 Saat 00 Dakika 
2 Saat 00 Dakika 

30 Dakika 
30 Dakika 
15 Dakika 
15 Dakika 

2 Saat 00 Dakika 

TOPLAM : 64 Saat 00 Dakika 

Kaynak : TRT Gn.Mdl. 
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Günlük yayın süresi 64 saat olan Türkiye'nin Sesi Radyo- 
su'nun toplam yayın saati yeni vericinin hizmete konulması ile günde 80 saa¬ 
te ulaşmış ve 1983 yılı sonuna kadar 90 saate çıkarılması hedef alınmıştır. 

Türkiye'nin Sesi Radyosu Türkçe yayınlarının 1982 
yılı, süre ve oranları ile program türlerine göre dağılımı Tablo : 7 ve 8'de 
gösterilmiştir. 

Tablo : 7 06.55-00.55 ARASINDA 4 BÖLGEYE YAPILAN YAYIN (*) 

YAYIN TÜRÜ Dakika 
SÜRE 

Saat 
Genel Yayı 

Oranı 7 

HABER YAYINI 62.273 1037 Saat 53' 15.04 
SÖZ YAYINI 124.141 2069 SaatOl' 29.99 
MÜZİK YAYINI 185.304 3088 Saat 24' 44.77 
EĞLENCE YAYINI 7.037 1 17 Saat 17’ 1.70 
REKLAM YAYINI 7.247 120 Saat 47’ 1.75 
TRT—I ORTAK 1.485 24 Saat 45’ 0.36 
MAÇ 6.169 102 Saat 49' 1.49 
TÜR DIŞI 20.279 337 Saat 59' 4.90 

TOPLAM : 413.935 6898 Saat 55' 100.00 

Kaynak : TRT Gn.Mdl. 

(*) Tabloda görülen yayın süre ve oranları 06.55—00.55 arasında hergün 
18 saat kesintisiz Avrupa'ya yöneltilen yayın üzerinden hesaplanmış¬ 
tır. Bu yayın hergün 06.55—13.00 arasında Orta Doğu'ya, 06.55—12.00 
arasında Güney Batı Asya'ya, 13.00-20.00 arasında Kuzey Afrika'ya 
yöneltilmiştir. 
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Tablo : 8 01.55-05.50 ARASINDA 2 BÖLGEYE YAPILAN YAYIN (*) 

YAYIN TÜRÜ Dakika 
SÜRE 

Saat 
Genel Yayına 

Oranı % 

HABER YAYINLARI 8147 135 Saat 47' 21,37 

SÖZ YAYINLARI 10400 173 Saat 20’ 27.29 

MÜZİK YAYINLARI 17730 295 Saat 30! 46.52 

TRT-I ORTAK 175 2 Saat 55' 0.46 

TÜRDIŞI 1663 27 Saat 43' 4.36 

TOPLAM : 38115 635 Saat 15' 100.00 

Kavnak : TRT Grı.Mdl. 

(*) Tabloda görülen yayın süre ve oranlan 01.55—05.50 arasında İTemmuz 
1982 tarihinden itibaren hergün, 7 Eylül 1982 tarihinden itibaren salı 
dışında hergün 3 saat 55 dakika süreyle Kuzey Doğu Amerika'ya yapılan 
yayın üzerinden hesaplanmıştır. Bu yayın aynı saatlerde Avustralya'ya 
da yöneltilmiştir. 

1982 yılı yabancı dil yayınlannın süre ve oranlan ile bunların 
program türlerine göre dağılımı ise tablo 9 ve 10'da açıklanmıştır. 
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Tablo : 9 1982 YABANCI DİL VE YAYINLARININ 
SÜRE VE ORANLARI 

YAYIN TÜRÜ 
Fiili Yayın 

Süresi (Dakika) 
Fiili Yayın 
Süresi (Saat) 

Gen. Yayın 
Cranı ' V 

Haber Yayınları 117789 1963.09' 33.97 
Söz Yayınları 149087 2484.47' 42.99 
Müzik Yayınları 45271 754.31' 13.06 
T.Anonsu 3650 60.50' 1.05 

Tür Dışı 30953 515.53’ 8.93 

TOPLAM : 346750 5779.10' 100.00 

Kaynak : TRT Gn.Mdl. 

Tablo : 10 1982 YILINDA YABANCI DİL YAYINLARININ DİLLERE 
VE TÜRLERİNE GÖRE SÜRE VE ORANLARI 

YAYIN DİLİ Haber Yn. Söz Yn. Müzik Yn. Tür Anonsu Tür Dışı Toplam 

İngilizce 37712' 71337' 10980’ — 11371' 131400’ 
Urduca 4023' 2435' 3203’ — 1289' 10950’ 
Farsça 4240' 4223' 1132’ _ 1355’ 10950' 
Arapça 11276’ 19786' 7508' — 1580’ 40150' 
Elence 7578' 9598' 2736’ — 1988' 21900' 
Bulgarca 4113' 3408' 2394’ — 1035’ 10950’ 
Romence 3995’ 3306' 2628' — 1021' 10950' 
Sırp—Hır. 3820’ 3346' 2641’ — 1143' 10950' 
Almanca 5574' 10776' 4033' — 1517’ 21900' 
Fransızca 4090' 5662’ 25' — 1173' 10950' 
Azerice 13260' 15210' 7782’ 3650’ 3898' 43800’ 
Çince 4473’ 75’ 927' 5475' 

Rusça 4555' 31’ 889’ 5475’ 
Arnavutça 4489’ 96’ 890' 54"5’ 
Macarca 4591 ’ 7’ - 877’ 54"'5 ‘ 

TOPLAM 

1/ ...... 1 t 1 ’ 

1 17 789' 149087" 4527!’ 3650' 30953’ 34ö~- h 

Kavııuk ! I (ı 
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Ytıkardaki tablolarda belirtilen verilerin etkinliğinin öl¬ 
çülmesi için TRT tarafından sürekli araştırmaların yapılmasına, bu araştırma¬ 
ların sonuçlarına göre yayın programlarının gerekiyorsa yeniden düzenlenme¬ 
sine Hıtivaç vardır. Ayııı tür araştırmalar yurtiçi programlar için de gerçek- 
leştirilıııelidir. 

Ülkede televizyonla ilgili çalışmalar 1965 yılında baş¬ 
lamış ve ilk yayınlar İstanbul Teknik Üniversitesinde ııfak bir deneme is¬ 
tasyonuyla İstanbul içinde sınırlı bir alana yapılmıştır. Ankara televizyonu 
da 51.1.1968'de deneme yayınlarına başlamıştır. 1971 yılında İzmir ve 
İstanbul televizyon verici istasyonları ile İzmir Televizyon Prodüksiyon 
Merkezi yapımlarına girişilmiştir. 

Bugün ana TV verici şebekesinde balen 34 ana istasyon 
hizmettedir. Coğrafi konumu nedeniyle kaliteli TV yayını izleyemeyen 
yöreleri kapsamak üzere yardımcı TV vericilerinin (aktarıcılar) kurulma ça¬ 
lışmaları sürdürülmektedir. Bunlardan 20 adedi 1981 yılı içinde kurulmuştur. 
1981 yılı sonunda TV yayınları nüfusun yüzde 87'si tarafından izlenebilir 
hale gelmiştir. TV yayınlarının renkli hale getirilebilmesi için deneme ya¬ 
yınlar ve teknik çalışmalar sürdürülmektedir. 

6 — Haber Ajansları 

A. Anadolu Ajansı 

Kurtuluş Savaşı boyunca haberleşme eksikliğinin 
farkında olan Atatürk, milli bir haber ajansı kurulması gereğini pek çok kez 
belirtmiştir. Böylece 6 Nisan 1920'de haberleşmeyi sağlayacak bir kuruluş 
olan Anadolu Ajansı kurulmuştur. Anadolu Ajansı, Kurtuluş Savaşı süresin¬ 
ce, Türk kamuoyunu dış tahriklere karşı uyanık tutmak ve milli kurtuluşu 
sağlayacak karar ve hareketleri halka vaktinde bildirmek gibi önemli görev¬ 
leri başarı ile yerine getirmiştir. Ajans 1925 yılında yüzde 49 payı devletin, 
yiizde 51 'i ise özel kişilerin elinde bulunan bir Anonim Şirket haline getiril¬ 
miştir. 

Anadolu Ajansı, Türkiye'de yarı resmi bir organ 
olarak çalışan, devlet bütçesinden yardım gören, iç ve dış haber ağını ken¬ 
disine ait araç ve gereçlerle takviye eden bir ajanstır. Yerleşik büroları ve 
personel sayısı bakımından olduğu kadar, sahip olduğu teknik imkanları 
ile de Türkiye'de mevcut haber ajansları içinde ilk sırayı almaktadır. 
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Anadolu Ajansı yurtiçinde, merkezde 244 tam kad¬ 
rolu ve kaşeli personeli, İstanbul, İzmir, Adana, Bursa, Erzurum, Diyarbakır, 
Trabzon ve Antalya'da 8 bölge bürosu ve 25 kaşeli muhabiri ile iç haberleri 
abonelerine iletmektedir. Yurtdışında ise yalnız Kıbrıs Türk Federe Devleti'- 
nde bir bürosu bulunmaktadır. Ayrıca, yurtdışında bazı şehirlerde (Bonn, 
Washington, Münih, Abu Dhabi ve Roma'da) kadrosuz, gönüllü muhabirleri 
bulunmaktadır. 

Anadolu Ajansı'nm abonesi olduğu dış haber kay¬ 
nakları : Associated Press (ABD), Agence France Press (Fransız) Reuter 
(Ingiliz)dir. Haber alışverişinde bulunduğu diğer yabancı ajanslar ise, BTA 
(Bulgar), Ager Press (Romen), ATSH (Arnavutluk), TASS (SSCB), MTt 
(Macar), ANSA (Italyan), EFE (İspanyol), APS (Cezayir), TAP (Tunus), 
INA (Irak), 1RNA (Iran), SUNA (Sudan), APP (Pakistan), BSS (Bengladeş), 
ANTARA (Endonezya), BERNAMA (Malezya), X1NHUA (Cin), YONHAP 
(Kore) ve WAM (Birleşik Arap Emirlikleri) dir. 

Anadolu Ajansının bir haftalık süre içinde çeşitli 
yabancı ajanslardan yararlanma oranı şu şekildedir. 

AP 140 haber 
Reuter 67 haber 
AFP 37 haber 
IRNA 7 haber 
Tass 5 haber 

ANSA 4 haber 
INA 2 haber 
KUNA 2 haber 
Özel 5 haber 

Associated Press, Renter ve Agence France ajans¬ 
larına abone olan 5 büyük gazete (Hürriyet, Milliyet. Cumhuriyet, Günaydın. 
Tercüman) dışında kalan Türk basını kaynak olarak yüzde 95-100 oranında 
Anadolu Ajansından yararlanmaktadır. Ajansın hallederinden ayrıca TRT. 
Basuı Yayın Gıı.Mdl., Dışişleri Bakanlığı, abonesi olan büyükelçilikler, AP. 
Reuter, AFP. ANSA, BTA. 1RNA, MMIU.A ajanslarının Ankara büroları ile 
!*a/ı mdh ajansla-- istifade etmek tvdi, ;• •> 



Anadolu Ajansı'mn günlük haber üretiminin dökü
mü Tablo : 11 'de verilmiştir. 

Tablo : 11 A.A.'NIN GÜNLÜK HABF.R ÜRETİMİ 

Yurtiçi 
(Ortalama) 

Yurtdışı 
(Ortalama) 

Almanya ve 
Kıbrıs'a 
Türkçe Yayın 

Orta Doğu ve 
Balkanlara Ing. 
ve Fransızca 

Yayın Toplam 
Haber 

Sayısı 120 40 20 26 206 

Sayfa 
Sayısı 90 30 7 10 137 

Kelime 

Sayısı 40.000 10.000 2.500 4.000 56.500 

Kaynak : Anadolu Ajansı Gn.Mdl. 

Anadolu Ajansı'mn toplam yurtiçi ve yurtdışı ha
ber üretimi tablo'da görüldüğü gibi kelime sayısı olarak günlük 56.500'dir. 
Anadolu Ajansı'mn üretiminin anlamlandırılabilmesi için uluslararası haber 
ajanslarından; AP nin günlük 17 milyon. UPI'nin 4,5 milyon, AFP'in 3 mil
yon, Reuter'in 500 bin kelimelik üretimi olduğunu belirtmekte yarar vardır. 

\ 

Anadolu Ajansı'mn etkinliğinin artması büyük öl
çüde, yurtdışı ve yurtiçi teşkilatının yaygınlaştırılması ve teknik olanaklarla 
güçlendirilmesi koşullarına bağlıdır. Bu nedenle ajansın yurtiçinde her ilde 
en az bir iyi yetişmiş muhabir bulundurması, yurtdışında ise belli başlı 
merkezlerde büro!ar‘J «ahip olması gerekmektedir. Ayrıca, ajansın otomatik 
teleks sayısının arttırılması, RTT sisteminden çok teleks bağlantılarına ağır
lık vermesi ve telekomikasyon tarifelerinde indirim uygulaması imkanları 
araştırılmalıdır. 
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B — Diğer Haber Ajansları 

a — THA — Tiirk Haberler Ajansı 

Yurtiçinde geniş bir muhabir kadrosu bu¬ 
lunan ajansın yurtiçinde belli başlı büyük gazeteler abonesi bulunmaktadır. 
Türk Haberler Ajansının yurtdışında bürosu bulunmamakla birlikte, belli 
merkezlerde anlaşmalı muhabirleri vardır. TASS ajansıyla ve ekonomik 
haber açısından Renter ajansı ile haber alış-veriş anlaşması olan THA. 
yıırtdışında daha çok resim ve TV filmi niteliğinde haber satışında bulun¬ 
maktadır. 

I* AK Ajans Akdeniz Haber Ajansı 

Yurtiçinde 17 bürosu ve yaklaşık 400 mu¬ 
habiri (kadrolu ve kaşeli) ile abonelerine haber ve resim servisi yapmaktadır. 
Ajansın yurtdışında. Frankfurt yurtdışı merkez bürosuna bağlı olarak faali¬ 
yet gösteren 12 büro ve muhabiri bulunmaktadır. Ak Ajans, yurtdışı haber 
örgütünü, sermayesi yurtdışma transfer edilen Ak—Nachrichtem Agentur 
kuruluşu ile daha etkili hale getirmiş, böylece yurtdışındaıı haber ve resim 
servisi sağlama imkanını elde etmiştir. 

c — ANKA — Ankara Haber Ajansı 

Haber kadrosu sınırlı olan ajans, hizmetle¬ 
rini daha çok ekonomik habercilik dalında yoğunlaştırmıştır. ANKA Ajan- 
sı'nın Ankara, İstanbul ve İzmir'de büroları bulunmaktadır. Batı Alman 
DPA Ajansı ile haber anlaşması olan ajans, yurtdışma sınırlı haber satışı 
yapmaktadır. Ajans, İngilizce "ANKA—REVVİEV" adında ekonomik bir 
bülten yayınlamaktadır. 

d — Hürriyet ve Milliyet Haber Ajansları 

İki gazetenin kurduğu ve sadece kendi ga¬ 
zetelerine haber üreten bu ajansların yurtdışı muhabir kadroları bulunma¬ 
maktadır. Her iki ajans da yurtiçi kadrolarını genişletme çabası içindedir. 
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e — Özel Konularda Hizmet Veren Ajanslar : 

Bu ajansların belli başlıları ekonomik konu¬ 
larda yurtiçi ve dışı haber akışını sağlamaya çalışan İKA (İktisadi ve Ticari 
Haberler Ajansı) ile EBA (Ekonomik Basın Ajansı) dır. Her iki ajans da özel 
abone usulü ile çalışmaktadır. EBA ve İKA'nın İngilizce günlük ve haftalık 
yayınları bulunmaktadır. 

7 li asın 

Türkiye'de halen 980 adet günlük gazete basılıp yayın¬ 
lanmaktadır. Bunun 900 adedi yerel basın, geriye kalan 80 adedi de 50'si 
İstanbul'da 20 si Ankara'da, 10'u İzmir'de basılıp yayınlanmak üzere yaygın 
basını oluşturmaktadır. Anadolu'da basılan 900 adet gazetenin ancak 700 
kadarı "effective" yavııı yapmaktadır. Türkiye'de basılan günlük gazetele¬ 
rin ortalama tirajı 2,5 milyon civarındadır. Bu tirajın 1 milyon 700 bin ile 
2 milyon arasımla değişen miktarı yaygın basına aittir. Böylece yerel bası¬ 
nın günlük toplam tirajı 500 bin ile 800 bin arasında değişmektedir. 

Yaygın basın organlarından üçü Frankfurt'ta (Almanya), 
bunlardan biı İM de Avustralya'da Türkçe baskı yapmaktadır. Bu üç gazete¬ 
nin Miı tdışı toplam tirajı 100 bine ulaşmaktadır. Yıırtiçinde yabancı dilde 
Basın Yayın t>enel Müdürlüğünün yayınladığı haftalık News Pot gazetesi 
ile iki günlük o/el gazete bulunmaktadır. News Pot gazetesi İngilizce, 
Eransı/ca. Almanca ve Arapça olarak her bir dilde 30 bin civarında yayın¬ 
lanmaktadır. Diğer iki gazete İngilizce olarak yayınlanmakta ve tirajları 
4-10 bin arasında değişmektedir. 

Yıırtdışında yabancı dilde yavııı yapan Türk gazetesi 
yoktur. 

Basın İlan Kurumu'mın şubelerinin bulunduğu yerlerde 
(İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa ve Konya) yayınlanmakta olup, 
resmi ilan ve reklam yayınlama hakkı mevcut olup 27 atlet baltalık, 5 adet 
on beş günlük, 83 adet aylık, 10 adet iki aylık, 8 adet ıic aylık ve 2 adet 
altı aylık dergi mevcuttur. (Kaynak : Basın İlan Kurumu C.n.Mdl.) 



- 55 -

Halen Türk basını, ö/ellikle yeıcl basın »erek kemli yapı¬ 
sal özellikleri ve anlayışı yönünden, gerekse içinde içinde bulunduğu eko¬ 
nomik ve yasal şartlar yönünden çözümlenmesi gereken sorunlarla karşı 
karşıyadır. Bu sorunlar, ana başlıklar halinde, kağıt, resmi ilan, baskı maki¬ 
neleri ve yedek parça ile ham ve yardımcı maddelerin yurtiçiıule üretilebil¬ 
me imkanları, dağıtım, kalifiye personel ve onların eğitimi olarak özetle¬ 
nebilir. 

8 — Diğer Kuruluşlar 

Bu kuruluşlar yanında, bütün kamu kurum ve kuruluş¬ 
larının kendilerine has hizmetlerin belirlediği biçimde katılacak! n, tanıtına 
alanında üstlendikleri görevler bulunmaktadır. (Örneğin, vurtdışıııda da 
teşkilatları bulunan Ticaret, Çalışma, Milli Eğitim. Maliye, Tarım ve Or¬ 
man, Sanayi ve Teknoloji, Sağlık ve Sosyal Yardım, içişleri Bakanlıkları ile 
Diyanet İşleri Başkanlığı gibi). 

Tanıtma konusu, toplumun her kesiminin belirli bir plan 
program ve koordinasyon içinde görev almasını zorunlu kıldığı için, kamu 
kıırıım ve kuruluşlarının yanısıra; özel ve gönüllü kuruluşların da tanıtma 
faaliyeti içinde etkin rol almaları gerekmektedir. Bunlar, yazı ve görüntü 
unsurlarına dayalı haberleşme ve bilgilendirme faaliyetlerinde bulunan 
kuruluşlar ile dernekler, vakıflar (TİİTAV). meslek kuruluşları (Odalar Bir¬ 
liği, TÜSİAD, TÖRSAB, Müteahhitler Birliği, İhracatçılar Birliği) dır. 
Ayrıca PTT, İGM. DİE, TSE.bankalar, sendikalar, belediyeler, milletlerarası 
alanda faaliyet gösteren kuruluşlar ile kulüplerin de tanıtına konusunda 
doğrudan veya dolaylı biçimde etkinlikleri vardır. 

Mevcut durumda, v ııkarıda savılan kamu ve özel sektör 

kuruluşlarının tanıtına alanındaki faaliyetlerinin koordinasyonu iciıı 
Devlet Tanıtma Teşkilatı kurulmuştur. Ancak bu kurum ve kuruluşların 
Türkiye'deki ve dünyadaki gelişmeler gözöniiude tutularak tanıtına ile 
ilgili faaliyet alanlarında yeniden düzenlemeleri ve geliştirilmeleri »ceklidir. 
Koordinasyonu yapacak kuruluş, kamu ve özel sektörün yaııyana. göııııllıı 
olarak çalışabileceği bir ortam yaratması amaçlamalıdır. Bunun için, 
tanıtına yapan kurum ve kuruluşların kendi uzmanlık alanlarında daha 
başarılı olabilecekleri desteklerle teçhiz edilmeleri gerekmektedir. 
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II — Darboğazlar ve Engeller 

1. Mevzuat 

a. Mevcut Durum : 

Mevcut duruma göre, tanıtmanın darboğazları, 
diğerlerinin yanında mevzuattan kaynaklanan engellerden de ortaya çık¬ 
maktadır. Tanıtma faaliyetlerinin niteliği, bu alanda esnek bir düzenle¬ 
meyi gerektirmektedir. 

Tanıtma, hemen hemen bütün kurum ve kuruluş¬ 
ları ilgilendiren ve hepsinin katkısına ihtiyaç duyuran bir sektör olduğu 
için, hizmetin işbirliği içinde ve uyumlu şekilde yapılması zorunludur. 
Halen 46 sayılı Kanun Hükmünde Kararname tanıtma faaliyetlerinin 
Türkiye ölçüsünde işbirliği ve koordinasyon halinde yürütülmesini öngör¬ 
mektedir. Ancak beklenen işbirliğinin ve koordinasyonun, uygulamada 
gerçekleştirilebilmesi için, tanıtma ile ilgili kuruluşlara bu doğrultuda 
hareket imkanı veren bir mevzuat düzenine ihtiyaç vardır. Bu arada ilgili 
kurum ve kuruluşların kendi faaliyet alanlarında tanıtma konusundaki 
engelleyici mevzuat hükümlerini belirleyerek bunların kaldırılması için 
Devlet Tanıtma Teşkilatı ile işbirliği halinde çalışmaları yerinde olacaktır. 

b. Yeniden Düzenleme İhtiyacı : 

Şu anda varolan ve tanıtma alanında çalışan ka¬ 
mu kurum ve kuruluşlarının, faaliyete etkin bir biçimde katılmaları ve so¬ 
nuç alınması açısından ilişkilerin ve genel işleyişin yeniden düzenlenme¬ 
sine ihtiyaç bulunmaktadır. Bu konunun Başbakanlık bünyesinde, Merkezi 
İdare'nin Yeniden Düzenlenmesi çalışmaları çerçevesi içinde ele alınması 
uygun olacaktır. Tanıtma faaliyetinin bîr bütün olması nedeniyle, toplumun 
tüm kesimlerini içine alabilecek bir kamu—özel sektörün sahip olduğu es¬ 
neklikten yararlanılabilmesi için de, gerek uygun ortamın yaratılması, 
gerek yeni bir teşkilat ve fon oluşturulması açısından da bir düzenlemeye 
ihtiyaç bulunduğu ortaya çıkmaktadır. 
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Diğer taraftan, etkin bir faaliyetin yürütülmesi 
açısından, kamuoyu araştırmaları aşamasında ve belirli konulardaki gerçek¬ 
lerin ortaya çıkarılmasında araştırma kurulularının ve üniversitelerin de dev¬ 
reye sokulmasına imkan verecek bir çalışma düzenine girilmesi faydalı 
olacaktır. 

2. idari Yapıdan Gelen Engeller 

a. Teşkilatlanma : 

İdari yapı içinde, merkezdeki birimler arasında 
gerekli görev/yetki sınırlarının belirsizliği, hizmet tekrarlarının önleneme¬ 
mesi, koordinasyon gereğine bütün ilgili kuruluşlarca inanılmakla birlikte 
bugüne kadar bunun yeterince sağlanamamış olması belirlenen gerçekler 
arasındadır. Esasen 46 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan 
Devlet Tanıtma Teşkilatı'nın amaçlarından biri de söz konusu koordinas¬ 
yonu gerçekleştirmeye yöneliktir. 

Bunun yanısıra, kuruluşların iç tanıtma bakımın¬ 
dan merkez—taşra; dış tanıtma açısından merkez—yurtdışı teşkilatlan ara¬ 
sındaki karşılıklı ilişkinin ve gerektiğinde, bu kuruluşlann birbirlerinin 
taşra ve yurtdışı temsilciliklerinden yararlanabilmelerinin belli bir hiye¬ 
rarşik düzen içinde sağlanması zorunluluğu vardır. 

Sektörde görevli kamu kuruluşlan ve özel kuru¬ 
luşların, hizmetin gereklerine uygun bir teşkilatlanmayı sağlayacak hukuki 
düzenlemelere sahip olmadıkları görülmektedir. Bu kuruluşlar, mevzuattan 
da kaynaklanan nedenlerle, yurtiçinde ve yurtdışında hizmetin gerektirdiği 
teşkilatlanmaya gidememekte, gerekli yetki ile teçhiz edilmelerin imkan 
sağlanamamakta, bütçeden kaynaklanan mali sınırlamaların yanısıra, mali 
kaynak sağlamalarına veya bu kaynakların arttırılmasına imkan bulunma¬ 
makta, yeterli nitelik ve nicelikte eleman istihdam edememekte, çağdaş 
tanıtma tekniklerinin kaçınılmaz şekilde gerekli kıldığı teknoloji ve dona - 
mma sahip olamamaktadırlar. 
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b. Bürokratik Engeller 

İç ve dîş tanıtma hizmetlerinin gereği gibi ve ye¬ 
terli düzeyde yerine getirilmesi için, tam, sürekli ve çift yönlü bir bilgilen¬ 
dirme akımının sağlanmasında, teşkilatlanmanın yanısıra insan unsurunun 
yeri de çok büyüktür. 

Tanıtma faaliyetlerinin gerektirdiği uzmanlık ve 
yabancı dil bilgisi düzeyine sahip elemanların istihdamına imkan verecek 
olanakların sağlanmamış bulunduğu görülmektedir. Tanıtma alanında faa¬ 
liyette bulunan kurum ve kuruluşlarda, tanıtma alanında uzmanlaşmış per¬ 
sonelin az bulunuşu faaliyetin etkinliğini ve başarısını engellemektedir. 

Devlet personel yapısı içinde, tanıtma alanında 
hizmet veren enformasyon, basın ve halkla ilişkiler gibi uzmanlık kadrola¬ 
rının ayırdedilmemiş olması, bu tür uzman personelin istihdamı için veril¬ 
mesi zorunlu görülen yan ödeneklerin verilememesi sonucunu doğurmak¬ 
tadır. 

Özellikle yurtdışmdaki bürolarda çalışan persone¬ 
lin tanıtmaya ilişkin faaliyetlerinde harcama esnekliğinin bulunmaması da 
tanıtma çalışmalarının etkinliğini engelleyici bir unsur olarak görülmek¬ 
tedir. 

Tanıtmanın örgün ve yaygın eğitim içinde yeterli 
ağırlıkta yer almaması bu konuda yetişmiş personel eksikliğini doğururken 
öte yandan kurum ve kuruluşlarda çalışmakta olan kişilerin tanıtma konu¬ 
sunda hizmet içi eğitimden geçirilmemeleri de tanıtma faaliyetini olumsuz 
yönde etkileyen unsurlardan biri olarak belirmektedir. 

3. Hedef Grup ve örgütlere Ulaşmadaki Engeller : 

Tanıtma açısından hedeflerin anlamı yalnızca bunların 
belirlenmesi ile sınırlı değildir. Bu hedeflerin tanınması aynı zamanda bun¬ 
lara ulaşmayı ve bunlar üzerinde etkili olmayı engelliyen faktörlerin ortaya 
konmasıyla tamamlanır. Bunlar : 



-59-

A. Hedef gruplara ulaşılmasını engelleyen faktörler; 

a — Fiziksel Faktörler : 
Ulaşım zorlukları, iletişim alt yapısının 

yetersiz oluşu, doğa ve iklim koşullan. 

b — Kültürel Faktörler : 
İletişim araçlarına kapalılık, bilgilenme 

alışkanlıklanndaki yetersizlik, terminoloji konusundaki yetersizlik, dil so- 
runlan (hem verici, hem alıa açısından). 

c — Ekonomik Faktörler : 

Bilgilenmeye ayrılan serbest zamanın sınırlı 
oluşu, bilgilenmeye ayrılacak ekonomik kaynakların yetersizliği. 

B. Hedef Gruplardaki Direniş : 

Tanıtma ve aydınlatma çalışmaları çoğu kez, 
hedef gruplarda direnişlerle karşılaşmaktadır. Bir okuma/yazma kam¬ 
panyasının "kızım okuma yazma öğrenip de aşk mektubu mu yazacak" 
görüşüyle engellendiği bazı araştırmalarla ortaya konmuştur, öte yandan 
Almanya’daki yurttaşların çocukları ya da kendileriyle ilgili bazı eğitim 
programlarına yeterince açık olmadıkları da bir başka gerçektir. Bu direniş 
ve engeller başlıca şu başlıklar altında incelenebilir : 

a. Psikolojik Engeller : 

Bunlar bireysel düzeydeki engellerdir. Yu¬ 
karda belirtilen çocuğu okula göndermeme... kız çocuğunu okuma/yazma 
kurslarına göndermeme... gibi tutumlar bu tür bireysel engeller arasında 
yer alır. 

b. Grup Denetimi : 

özellikle yenilik önerilerinin kabullenil- 
mesine en önemli engellerden biri, toplumsal denetimdir. Genellikle birey¬ 
lerin yeniliğe karşı tutumları, grup kavramı içinde kendine iyi bir müttefik 
bulur ve gruba maledilen toplumsal baskı bu kez bireylerin direniş tutum¬ 
larını çoğaltır. Bu nedenle tanıtma ve aydınlatma çalışmalarında toplum¬ 
sal denetim faktörlerinin, bunların engelleyici yapılarının iyice ortaya kon¬ 
ması gerekir. 



ou 

e. Referans C-rııplan : 
Bireylerin tııtıım ve vaziyet alışlarında, 

belli mesajları değerlendirmelerinde referans grupları çoğu kez belirleyici 
bir rol oynar. Referans grupları, yeniliklerin benimsetilmesinde olumlu bir 
rol oynayabileceği gibi, yukarıdaki maddede belirtildiği üzere toplumsal 
denetimin çoğaltan fonksiyonunu da yüklenebilirler. 

C. Karşı Telkinler 

Özellikle dış tanıtına konusunda her zaman için 
lıiı karşı telkin faktörünün bulunduğu gözden kaçırılmamalıdır. Tanıtma 
\ e aydınlatma ile ilgili yapıla» ak her çalışmada mutlaka karşı telkinlerin 
engelleyici fonksiyonu gözönıınc alınmalıdır. Karşı telkin konusu, tanıtma 
açısından, dış hedef grupların aydınlatılması konusunda önem kazanmakta¬ 
dır. Yine özellikle, i rmeni. Kıbrıs \c Fgc konularında karşı telkinlerin sağ¬ 
lam bir ınevzivc sahip oldukları gozdeıı kaçırılmamalıdır. Dolayısıyla her 
tür hedef araştırmasında, hedef tespitinde ve bunlara yönelik programlama 
çalışmalarında karşı telkin grupları da hedef olarak hesaba katılmalıdır. 
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TEDBİRLER 

! Türkiye'nin vurtiçinde ve dışında uygulanacak olan aydınlat¬ 
ma ve tanıtma politika ve stratejisi. Başbakanlık Tanıtma Müsteşarlığı ta¬ 
rafından ön hazırlıkları yapılmış bir metin olarak tanıtma alanında çalı¬ 
şan ilgili kuruluşların yeraldığı bir komisyonda incelenmeli, burada oluştu¬ 
rulan taslak, Tanıtma Yüksek Koordinasyon Kurulu'na sunularak nihai 
şeklini aldıktan sonra, Başbakanlık Tanıtma Müsteşarlığı'nın, tanıtma 
alanındaki kuruluşlar ile yürüteceği etkin ve sıkı koordinasyon ortamı 
içinde uygulanmalıdır. ' 

Tanıtma Yüksek Koordinasyon Kurulu çalışmalarında üni¬ 
versite, özel sektör ve ilgili diğer kamu kuruluşlarına da yer verilmeli, ku¬ 
mlun daha etkin ve yapıcı olması sağlanmalıdır. 

2. Tanıtma alanında çalışan kuruluşlar açısından yürürlükte bu¬ 
lunan mevzuat gözden geçirilmeli, varsa, ikilemler ve çelişkiler ortadan 
kaldırılmalı; kamu kurum ve kuruluşlarının etkin bir koordinasyon içinde 
çalışmasını ve bu çalışma içinde özel sektörün yönlendirilebiJmesini sağla¬ 
yıcı düzenlemeler yapılmalıdır. 

3. Tanıtma hizmeti ve faaliyeti, uzun vadeli plan ve programlara 
bağlandığı takdirde başarılı olma şansı artacağı için, bu plan ve program¬ 
ları uygulamak durumundaki kadroların da bir kariyer sistemi içinde ça¬ 
lışması, çok sık değişmeyen, istikrarlı ve sürekli bir yapı içinde tutulması 
gereklidir. 

4. Devlet—vatandaş ilişkilerinin sağlıklı biçimde oluşmasını sağ¬ 
lamak amacıyla, vatandaştan kaynaklanacak dileklerin, şikayetlerin ve öne¬ 
rilerin (feed-back) nihai politikanın oluşturulmasında büyük önemi bu¬ 
lunduğu gözöniinde tutularak; taşra teşkilatında valiliklerde, merkez teş¬ 
kilatında Bakanlıklar ve bağlı kuruluşlarında, ya varolan basın ve halkla 
ilişkiler birimleri yeniden düzenlenerek, ya da yepyeni bir yapı kurularak, 
vatandaştan devlete aktarılması gereken bilgileri taşıyacak bir sistem ve teş¬ 
kilatlanma oluşturulmalıdır. 
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Hasın ve halkla ilişkiler faaliyet yapacak kişilerin ve tanıtma 
uzmanlarının dinamik bir şekilde çalışabilmeleri için özel statüdeki kadro¬ 
ların oluşturulmasına (örneğin özel sözleşme şeklinde) ve bu kadrolara 
uzmanlaşmış kişilerin atanmasına dikkat edilmelidir. 

5. Tanıtma alanında özellikle yurtdışı kuuluşlarda ve bürolarda 
çalışan kamu görevlilerinin, etkin bir çalışma içinde olabilmeleri amacıyla, 
kendilerine tanınan sorumluluklar ile idari ve mali yetkiler genişletilmeli, 
bürokratik engeller kaldırılmalıdır. 

6. Haberleşme ortamının günümüzde eriştiği gelişmişlik düzeyi 
Türkiye'nin de bu ilerlemeye zaman kaybetmeden ayak uydurmasını ge¬ 
rekli kılmaktadır. Hu nedenle; haberleşme araçları arttırılmalı, haberleşme 
ortamındaki engelleyici unsurlar kaldırılmalıdır. Yabancı basın/yayın or¬ 
ganlarından haber alıp aktarmanın yanıstra, kendi kaynaklarımızı da bu faa¬ 
liyeti yürütebilecek imkanlarla donatmalıdır. 

7. Türkiye'nin haberleşme açısından teknik imkanları günümüz, 
gereklerine uydurulduktan sonra, yabancı basın/yayın mensupları için, 
komşu ülkelerde görülen türden kolaylıklar sağlayan düzenlemeler getiril¬ 
meli ve bövlece Ortadoğu ülkelerinde bulunan basm/yayııı organlarının 
büroları ve muhabirlerinin Türkiye’de üslenmeleri sağlanmalıdır. Böylece 
yaratılacak bir milletlerarası basın merkezi ortamında, yabancı basm/yayııı 
munsuplarınm mesleklerini rahatça icra edebilecekleri imkanlar sağlanarak 
tanıtma alanında bu unsurdan yararlanılmalıdır. 

8. Yurtiçiııe, dünya konusunda verilecek bilgilerin, kendi 
basm/yayııı organlarımızdan kaynaklanmasının sağlanabilmesi için: TRT 
ve Anadolu Ajansı gibi kurum ve kuruluşların yasa ve statülerinde gerek¬ 
li değişiklikler yapılarak, yurtdışmda bürolar açması ve sürekli muhabir 
istihdam etmeleri sağlanmalıdır. 

9. Serbest, doğru, sürekli, kapsamlı bilgi akışının sağlanabil¬ 
mesi için, haberleşme alanında çalışan, TRT, Anadolu Ajansı, Basın Yayın 
Genel Müdürlüğü, PTT Genel Müdürlüğü gibi kamu kurum ve kuruluşları¬ 
nın teknik güçleri arttırılmalı ve çağdaş haberleşme teknolojisinin gerektir¬ 
diği bütün araç ve gereçlerle donatılmaları sağlanmalıdır. 
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10. Özel kitle haberleşme araçları desteklenmeli, yurtdışmda faa¬ 
liyet göstermeleri ve/veya yurtdışındaki yabancı haber ajanslarına ortak ola¬ 
bilmelerinin sağlanması için gerekli yasal düzenlemeler gerçekleştirilmeli, 
ayrıca yurtdışındaki yabancı kitle haberleşme kuruluşlarında Türk perso¬ 
nelin çalışması imkanları geliştirilmelidir. 

11. Yurtiçi aydınlatma ve tanıtma faaliyetlerinde önemli katkıları 
düşünülerek, Anadolu Basınının yeterli hizmet düzeyine ulaştırılmasını sağ¬ 
layacak teşvik tedbirleri alınmalıdır. 

12. Gerek salt habercilik, gerekse tanıtma alanında çalışan kamu 
ve özel sektör kurum ve kuruluşları faaliyetlerinde teşvik edilmeli ve des¬ 
teklenmelidir. 

13. İnsanlığa çok yararlı katkılar yapacağı gözönünde tutularak, 
özellikle Batı ülkelerine yönelik faaliyetimizde, sanat ve kültür varlıkla¬ 
rımızın, eski eserlerimizin tanıtılmasına ağırlık verilmelidir. Bu amaçla, 
ilgili yasalarda değişiklikler yapılarak, eski eserlerimizin sanırlar dışında 
da sergilenebilmesi için gerekli imkanlar sağlanmalıdır. (Müzelerimizde 
bulunan eserlerin yurtdışmda sergilenebilmesi için, Eski Eserler Yasasında 
gerekli düzenleme gibi). 

14. Tanıtmada en kısa vadede sonuç alabilmek amacıyla, yurtdı- 
şına yönelik sınai, ticari, taahhüt ve yatırım amaçlı faaliyetlerde bulunan 
Türk iş çevrelerinin dış dünyaya açılmalarına öncelik verilmeli, girişimleri 
teşvik edilmelidir. 

15. Tanıtmada bilgili insanlar yanında parasal kaynakların da çok 
büyük önem taşıdığı-gözönünde tutularak, Başbakanlık Tanıtma Müste- 
şarlığı'nm koordinasyonu ile kamu, özel sektör, üniversiteler, araştırma 
kurumlan ve ilgili kuruluşların katılacağı esnek, etkili, uzun vadede ba¬ 
şarılı olabilecek dernek ya da vakıf türünde bir kurumlaşmaya gidilerek özel 
sektörün harcamalarındaki seyyaliyetinden tanıtma alanında yararlanma 
yolları araştırılmalıdır. 

16. Tanıtma alanında çalışan kamu kurum ve kuruluşlarının bu 
faaliyete ilişkin fonları, faaliyetin gerektirdiği harcamaları karşılayacak 
düzeye getirilmelidir. Ayrıca, fonların harcanmasında bu kuruluşların uz¬ 
manlıklarına saygı gösteren ve fakat kaynak ve imkan israfını önleyecek bir 
koordinasyon sağlanmalıdır. 
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17. Tanıtma faaliyetlerinde kaynak olabilecek konularda araştır¬ 
malar yapılmasi için üniversitelere ağırlık verilmeli, ayrıca yine tanıtma faa¬ 
liyetlerinde kullanılacak kaynakları sağlamak üzere belirli amaçlı ve belirli 
konularda yarışmalar düzenlenmelidir. 

Türkiye'ye yönetilen iddia ve görüşlere uygun cevapları hazırla¬ 
yabilmek için arşivlerde taramalar ve araştırmalar yapılmalı, üniversite ve 
araştırma kurumlan Başbakanlık Tanıtma Müsteşarlığı'ıun koordinasyonun¬ 
da çalışarak bu araştırma ürünlerini yayınlamalıdırlar. 

18. Ülke içinde, geçmişimizi, içinde yaşadığımız kültürel ve top¬ 
lumsal ortamı tanıtmak amacıyla, dilimiz, edebiyatımız, arkeolojik varlık¬ 
larımız, milli ve ahlaki değerlerimiz yoğun biçimde işlenmelidir. 

19. Dış tanıtma açısından, Dışişleri Bakanlığı'mn elindeki veriler 
etkinlikle değerlendirilmelidir. 

20. Başbakanlık Tanıtma Müsteşarlığı, tanıtma alanında her baş¬ 
vuruya anında cevap verecek nitelikte bilgi ve belgelerden oluşan merkezi 
bir arşive sahip olmalı, bu arşiv modern bilgi işlem teknolojisi ile donatsl- 
ıualıdır. 

21. Tarihi olayların saptırılmasından meydana gelmiş olan olumsuz 
etkilerin silinmesine imkan sağlayacak gerçek belgelerin ortaya çıkarıla¬ 
bilmesi amacıyla Osmanlı İmparatorluğu arşivinin açılması, günümüz 
Türkçesiııe kazandırılması ve diğer yabancı dillere çevrilmesi, ayrıca kaynak 
oluşturabilecek diğer arşivlerden de yararlanılabilıııesi için gerekli düzenle¬ 
meler yapılmalıdır. 

* 

22. Tanıtma ve enformasyon çalışmalarının etkinliğinin temel 
şartı, hedef grupların tanımlanması, profilinin çizilmesi, özelliklerinin orta¬ 
ya konmasıdır. 

Bu anlamda bir tanıtma politikası, hedef grupların devlet si¬ 
yasalarını nasıl karşıladıklarını, ne gibi tepki gösterdiklerini dikkate alma¬ 
lıdır. Geri beslenme (feed back) ölçülmedikçe, tanıtma faaliyetleri tek yön¬ 
lü ve rastlantılara bağlı çalışmalar olarak kalır. 
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Bu nedenle, devletin tanıtma faaliyetleriyle ilgili lıedef grup¬ 
ların özelliklerinin ve bunların tanıtma faaliyetlerine tepkilerinin ölçülmesi 
amacıyla araştırma birimlerinin kurulmasının teşvik edilmesi, yine bu amaç¬ 
la üniversitelerle ve mevcut diğer araştırma kurulularıyla işbirliği indinde 
hareket edilmesi yararlı olur. Bu değerlendirme sürecinde, kaıuu yönetimle 
rinin (yurtiçi ve yurtdışı) elindeki bilgi ve gözlemler de dikkate alınmalıdır 

23. Özellikle yurtdışındaki hedef gruplarına etkin bir biçimde 
seslenebilmek için güvenilir, bilimsel araştırma kuramlarının hizmetlerinden 
de yararlanılmalıdır. Örneğin, GALLUP, IFOP, SOFRFS, ALLF.NSBAt H... 
gibi kamuoyu araştırma kurumlan. 

24. Tanıtma işlerinde çok önemli bir görev üstlenen radyo ve tele¬ 
vizyon gibi kurumsal nitelikli yayın organları da iç ve dışta hedef grupların 
ekonomik, sosval. kültürel özelliklerini tespit etmelidirler. Bu organlar bu 
amaçla yukarıda belirtilen araştırma kurulularıyla işbirliği yapınalı, kendi 
bünyelerinde de dinleyici ve seyirci gruplarının tepkilerini değerlendirecek 
birimler oluşturmalıdırlar. 

25. Milletlerarası fuar, seminer, sergi gibi faaliyetler açısından ıı! 
kemiz bir merkez durumuna getirilmelidir. Bıı amaçla milletlerarası kong¬ 
relerin yapılabileceği tesislerin inşaasına ve yaygınlaştırılmasına önem ve¬ 
rilmelidir. Bu tür milletlerarası faaliyetlere Türkiye daha çok katılmalı, bu 
katılmada kültürel eserlerimiz ve sanat değerlerimizle birlikte tarımsal, sınai, 
ticari ürünlerimiz de sergilenmelidir. 

26. Tanıtmada etkili bir araç olan spordan yeterli bir şekilde ya¬ 
rarlanılmalıdır. Milletlerarası karşılaşmaların yurdumuzda yapılabilmesi için 
gerekli tedbirler alınmalıdır. 

27. Tanıtına faaliyetinin uzmanlık gerektiren bir alan olduğu unu¬ 
tulmamalıdır. Yaygın ve örgün eğitim içerisinde tanıtına konusuna ağırlık 
verilerek toplumun bu konuda bilinçlenmesi sağlanmalıdır. Tanıtına ala¬ 
nındaki sürekli değişiklik ve yeniliklerin hizmetin niteliğini belirlediği göz- 
önünde tutularak bu konularda bilgilerini yenilemek üzere, tanıtma konu¬ 
sunda çalışan personelin sürekli hizmetiçi eğitimden geçirilmesine: lise ve 
üniversitelerimizde yabancı dil bilgisi eğitimine ağırlık verilmesine imkan 
sağhvacak düzenlemeler getirilmelidir. 
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28. Ülkemizi yurtdışında temsil edec-'k olan personelin gerek ko¬ 
nularında ve gerek yabancı dil bilgisi açılarından iyi eğitilmiş olmalarının 
yanısıra, halkla ilişkiler tekniklerini de bilmelerinin sağlanması gereklidir. 

29. Öğrenim dönemi sırasında etkileme kolaylığı düşünülerek ül¬ 
kemize daha çok sayıda yabmcı öğrenci getirilebilmesi için mevcut öğre¬ 
nim ve araştırma bursları ve staj imkanları arttırılmalıdır. 

Türk üniversitelerinde bulunan yabancı uyruklu öğretim üye¬ 
leri ve öğrenciler Türkiye hakkında sağlam bilgilerle donatılmalı, zaman 
zaman ülkemizin kültürel zenginlikleriyle, doğal güzellikleri ve kalkınma 
düzeyi bunlara gösterilmelidir. Bu öğrenciler ve öğretim görevlileri ülke¬ 
lerine döndükleri zaman fahri Türk tanıtmacısı haline getirilmelidir. 

Tanıtmanın vazgeçilmez bir başka uygulama alanı olan yurt- 
içindeki yabancılara da yönelik faaliyetler yapılmalı, resmi görevli geçici 
ve sürekli yabancılar için, ayrıca tanıtıcı, ülke potansiyelini ve değerlerini 
sergileyici etkili programlar uygulanmalıdır. 

30. Milletlerarası temaslarda bulunacak vatandaşlar Türkiye'nin 
aktüel konulan üzerinde merkezi bir organ tarafından aydınlatılmalıdır. 

31. Türkiye'nin yurtdışında olumlu bir imaj kazanmasına yardım¬ 
cı olmak amacıyla, vasıflı ve gittiği toplumun koşullarına uyum sağlayabi¬ 
lecek biçimde eğitilmiş kişilerin yurtdışına gönderilmesi yoluna gidilme¬ 
lidir. Ayrıca Türk üniversitelerinde çalışmakta olan öğretim üyeleri ve 
görevlilerinin, bilim adamları ve araştırmacıların, bulunduklan görevler¬ 
den istifa zorunda kalmaksızın, yasal izin ile yabancı ülkelerdeki, özellikle 
Ortadoğu ülkelerindeki öğretim kumullarında belirli sürelerle çalışabilme¬ 
lerine imkan sağlayacak yasal değişiklikler garçekleştirilmelidir. 

32. Yurtdışında bulunan Türkler’den, milli çıkarlara aykırı faa¬ 
liyette bulunmamış olmak kaydına bağlı bir şekilde tüm olarak yararla¬ 
nılmalı; ayrıca milli menfaatlerimiz açısından yararlı bir tanıtma aracı 
olabilecek yurtiçinde ve dışında ödül almış ve ün yapmış sanatçılarımız¬ 
dan, düşünürlerimiz ve bilim adamlarımız ile eserlerinden yararlanılmalıdır. 



33. Yurtdışındaki işçilerimizin moralini yükseltici, anavatanla 
bağlarını sürdürmelerini ve yalnız bırakılmamalarını sağlayıcı tedbirler alın¬ 
mışıdır. 

Türk topluluklarının,-bulundukları çevre ile daha iyi uyum sağ¬ 
layabilmelerini temin için yabancı devlet özel ya da serbest (korsan) radyo 
ve televizyon kuruluşlarının yayınları sistematik biçimde izlenmelidir. 

İmkan ölçüsünde yurt dışındaki Türk topluluklarına, yabancı 
kamuoylarına seslenebilmek amacıyla bu kuruluşlardan yararlanılması 
ve gerektiğinde "yayın zamanı satın alınması" konularında destek olunma¬ 
lıdır. 

34. Yabancı ülkelerdeki vatandaşlarımız ve Türk kökenli kişiler 
teşkilatlandırılmalı ve böylece Türk lobileri kurulmalıdır. Ayrıca yabancı 
(ilkelerde kilit noktalarında çalışan Türklerin, ülkemizle ilgileri geliştiril¬ 
meli, dış ülkelerdeki Türkler arasında milli birlik ve bütünlük hislerinin 
güçlendirilmesine çalışılmalıdır. 

Batı ülkelerinde giderek yaygınlaşan yerinden yönetim poli¬ 
tikalarının bir sonucu olarak yurt dışındaki Türk vatandaşları sendika, 
belediye ya da danışma meclislerine seçim yolu ile üyelikler kazanmakta¬ 
dırlar. Vatandaşlarımızın bu demokratik — siyasal süreçte başarılı olabilme¬ 
leri ve milli çıkarlarımızı daha iyi savunabilmeleri için dış temsilciliklerimiz 
bu tür girişimleri desteklemelidir. 

35. İslam kültürü ve dininin değer ve ilkelerine bağlı T.C. vatan¬ 
daşları, soydaşlar ve diğer İslam ülkeleri vatandaşlarının oluşturdukları 
hedef gruplara götürülecek aydınlatma hizmetinin etkin ve yaygın bir bi¬ 
çimde ulaştırılması amacıyla, T.C. kitle haberleşme organları, dini prog¬ 
ramlarını iç ve dış hedef gruplarının içinde bulundukları değişik kültürel 
ve sosyal hayat şartlarını gözönünde bulundurarak ve Diyanet işleri Başkan¬ 
lığı ve ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak farklılaşmış bir biçimde hazır¬ 
lamalıdırlar. (Örneğin, kurban kesimine ilişkin telkinler) 

Diyanet işleri Başkanlığı, yurtdışındaki vatandaşların dini 
ihtiyaçlarını karşılayabilmek için, bu vatandaşların bağışlarının hukuki 
bir çerçeveye aktarılması hususunda gerekli çalışmaları yapmalıdır. 
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36. Ortadoğuya yönelik tanıtma faaliyetlerimizde, tarihî ilişkile¬ 
rimizin öncelikli faktör olduğu ve iyi değerlendirilmesi gerektiği noktasın¬ 
dan hareket ederek, ekonomik ve sosyal ilişkilerimizin güçlendirilmesine 
önem verilmelidir. 

37. Türkiye'yi tanıtıcı nitelikte, kütüphanelere girecek değerde 
bilimsel, edebi, turistik vb. dokümanların milletlerarası düzeyde yayılma¬ 
sını teşvik için ortak basım faaliyetleri desteklenmelidir. 
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DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI 
TANITMA VF KAMUOYUNU AYDINLATMA 

ÖZFL İHTİSAS KOMİSYONU 

(I. Toplantı) 

DPT Orel Salonu 
4 Ocak 1983 
Candemir Önhoıı — Başbakanlık Tanıtına Müsteşarı 
Rasim Özdenöreıı - Yavııı ve Temsil Dairesi Başkanı 
Semra Şen Uzman 
Meral Çerçi Uzman Yrd. 

TOPLANTIYA KATILANLAR * 

AdıSovadı Üııvanı Kurutuşu 

Macit Akman Genel Müdür Türkiye Radyo Televizyon Krııı. 
Önder Aktaç Memur Basın Yayın Genel Mdl. 
Doç.Dr. Korkmaz Alemdar Öğretim Üyesi Gazi Ünive'. Basın Yayın YO. 
Ord.Prof.Dr. Sedat Alp Başkan Türk Tarih Kurumu 

Prof.Dr İnal Cem Aşkuıı Dekan Anadolu Üniversitesi Açık Öğ¬ 
retim Fakültesi 

Oktay Ataman Tetkik Kurulu Üyesi Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Nabi Avcı Öğretim Üy si Anadolu Ün.Açık Öğr. Fakt. 
Mehmet Başhan Genel Sekreter Tarım ve Orman Bakanlığı 
Nuri Berberoğlugil APKK Üyesi Çalışma Bakanlığı 
Tnk.Alb. İhsan Beriş Plan Şb. M.G. Konseyi Genel Sekreterliği 
Şakir Çelik APKK Bşk. Yrd. Kültür ve Turizm Bakanlığı 
İbrahim Dicleli Daire Bşk. Başbakanlık Tanıtına Miist. 
Mehmet Doğan Film Yapımcısı ve 

Senar o Yazarı 
Kültür ve Turizm Bakanlığı 

Yelman Emcan Tanıtma ve Pazarlama 
Gen 1 Müdürü 

Kültür ve Turizm Bakanlığı 

Turgut Er Yayın Dokümantasyon 
Daire Başkanı 

Basın Yayın Genel Müdürlüğü 

K.Aydın Erdem TV Daire Bşk. Türkiye Radyo Televizyon Krm. 
Mete Erer İhracat Gıı.Md.Yrd. Ticaret Bakanlığı 
Ahmet Ersoy Daire Başkanı Başbakanlık Tanıtma Miist. 

Toplantı Yeri 
Toplant Tarihi 
Başkan 
DPT Sorumlusu 

(*) Alfabetik dizine göre verilmiştir. 
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Adı Soyadı Unvanı Kuruluşu 

Dr.Yiicel Ertekin Öğretim Üyesi TOD.AİE 
Mustafa K.Gerçeker Pl. Değ.D.Bşk. Başbakanlık Tanıtma Miist. 
Olcay Göker Brsın Halkla İlişkiler 

D.Gr.Bşk. 
Başbakanlık 

Halit Güler Dini Hizmethr Daire Bşk. Diyanet İşleri Başkanlığı 
Yaşar Güngör Genel Müdür Ak -Ajans 
Yaşar Kalafat Daire Başkanı Milli İstihbarat Teşkilatı 
Gülser Karaman Tetkik Kurulu Üyesi Malive Bakanlığı 
Isa Kayacan Basın ve Halkla İlişkiler 

D.Bşk. Memur 
Basın Yayuı Genel Müdürlüğü 

Kur. Yzb.Zinmır Kaymak Pln.Müş. M.G.Kurulu Genel Sekreterliği 
Yılmaz Koçak APKKBşk. Sanayi Bakanlığı 
Nuri Kodamanoğlu Özel Müşavir T.OdaJar Birliği 
Şemsi Kuseyri "Bulvar” Ankara temsil- Gazeteciler Cemiyeti İST 

Selahaattin Meydan 
cısı 

APKK Bşk. Milli Eğitim Bakanlığı 
Cihat Özba. Radyo Dairesi Bşk. Türkiye Radyo Televizyon Krııı. 
Necati Özkaynar Genel Md. Basın Yayın Genel Müdürlüğü 
Y.Doç.Ertıığrul Özkök Öğretim Üyesi Hacettepe Üniversitesi 
Tekin Özme Genel Sekreter Müteahhitle*- Birliği 
Hakkı I. Sayın Öğretim Üyesi Gazi Üni. Basın Yayın YO. 
Resan Taşcıoğlıı Sosyo—Psikolog ■ - 

Cevdet Tanyeli Gene! Müdür Anadolu Ajansı 
M.Ömer Tarkan 3. Katip Başbakanlık Tanıtma Miist. 
Doç.Dr. Oya Tokgöz Öğretim Üyesi A.Ü. Basın Yayın YO. 
Kaya G.Toperi KEET Dışişleri Bakanlığı 
Yusuf Turan Basın ve Halkla İlişkiler 

D.Bşk. Yrd. 
Basın Yayın Genel Müdürlünü 

Mustafa Şevket Uğurlu Hukuk Müşaviri İçişleri Bakanlığı 
Sezai Uğurlu Raportör Başbakanlık 
Prof. Dr. Nermin 
Abadan Uııat Siyaset Bilimi Prof. A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi 
Eser Urundul Enformasyon Uzmanı TÜBİTAK 
Birsen Yiicel Hukuk Müşaviri Basın Yayın Genel Müdürlüğü 
Â. Semih Yücesel Dış İlişkiler D.Bşk. Gençlik ve Spor Bakanlığı 
Alb. Haşan Zerey Basın ve Halkla İlişkiler 

Şb.Md. 
Milli Savunma Bakanlığı 
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DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI 
TANITMA VE KAMUOYUNU AYDINLATMA 

ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU 

Toplantı Yeri 

(II. Toplantı) 

DIM Orel Salonu 
Tonlantı Tarihi : 9 Şubat 1983 

* 

Başkan : Candenıir Önhon — Başbakanlık Tanıtma Müsteşarı 
DPT Sorumluları Rasim Özdenören - Yayın Temsil Dairesi Başkam 

Semra Şen Uzman 
Meral Çerçi Uzman Yrd. 

TOPLANTIYA KATILANLAR * 

Adı Soyadı Unvanı Kuruluşu 

M.T uran Akköpriilii TV. Daire Başk.Yrd. Türkiye Radyo Televizyon Krnı. 
Macit Akman Genel Miidür Türkiye Radyo Televizyon Krnı. 
Yavıız Ak pınar Öğretini Üvesi Atatürk Ü. Fen ve Ed. Fak. 

Öıuier Aktaç Memur Basın Yavm Genel Müdürlüğü 
Ziya Arıkan Radyo Daire Bşk. Yrd. Türkiye Radyo Televizyon Krnı. 
Nabi Avcı Öğretim Üyesi Anadolu Ü.Açık Öğrt. Fak. 
Mehmet Başlıan Genel Sekreter Tarım ve Orıııan Bakanlığı 
Nuri Berbcroğlugil APKK Üyesi Çalışma Bakanlığı 
İbraiıiuı Dicleli Daire Başkanı Başbakanlık Tanıtma Müst. 
Mehmet Doğan Film Yapımcısı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı 

Yeiman Fincan 
Senaryo Yazarı 
Tanıtma Pazarlama Kültür ve Turizm Bakanlığı 

Turgut Er 
Genel Müdürü 

Yayın Dokümantasyon Basın Yayın Genel Müdürlüğü 

K.Aydın Erdem 
D.Bşk. 
Televizyon D.Bşk. Türkiye Radyo Televizyon Krııı. 

Mete Erer İhracat Genel Md.Yrd. Ticaret Bakanlığı 
Ahmet Ersoy Daire Bşk. Başbakanlık Tanıtına Müst. 
Dr. Yücel Ertekin Öğretim Üyesi TODAİF. 
Mustafa K. Gerçek er Pl. Değ. D.Bşk. Başbakanlık Tanıtma Miist. 
Olcay Gök er Basın ve Halkla İlişkiler Başbakanlık 

Metin Güner 
D.Bşk. 
Uzman M .G.Konseyi Genel Sekreterliği 

Yaşar Güngör Genel Müdür Ak- Ajans 

{*) Alfabetik dizine göre verilmiştir. 
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Adı Soyadı Unvanı Kuruluşu 

Güler Karaman Tetkik Kurulu Üyesi Maliye Bakanlığı 
İsa Kayacan Memur Basın Yayın Gene! Müdürlüğü 
Alteımır Kılıç Eski Basın Yayın Gn.Md. — 

Yılmaz Koçak APKK Başkanı Sanayi Bakanlığı 
Nuri Kodamanoğlu Özel Müşavir T.Odalar Birliği 
Şemsi Kııseyri "Bulvar" Ankara Temsil

cisi 

APKK Başkanı 

İst. Gazeteciler Cemiyeti 

Sefahattin Meydan Milli Eğitim Bakanlığı 
Selçuk Mülayim Öğretim Üyesi A.Ü. Dil Tarih Coğ. Fak. 
Gaye Oymak Genel Sekreter UNESCO T.M. Komisyonu 
Mesut Özgen Radyo Dai.Yap.Pl.Md. Türkiye Radyo Televizyon Krm. 
Necati Özkaner Genel Müdür Basın Yayın Genel Müdürlüğü 
Ertuğrul İhsan Özol Geııei Sekreter TÜSİAD 
Eyyiip Sanay Uzman Diyanet İşleri Başkanlığı 
Mukadder Sezgin Eski Turizm ve Tanıtma — 

Cevdet Tanyeli 
Müsteşarı 
Genel Müdür Anadolu Ajansı 

M.Ömer Tarkan 3. Katip Başbakanlık Tanıtma Miist. 
Resaıı Taşçıoğlu Sosyo Psikolog — 

Doç.Dr. Oya Tokgöz Öğretim Üyesi A.Ü. Basın Yayın YO. 
Yusuf Turan Basın ve Halkla İlişkiler Basın Yayın Genel Müdürlüğü 

Mustafa Şevket Uğurlu 
D.Bşk. Yrd. 
Hukuk Müşaviri İçişleri Bakanlığı 

Sezai Uğurlu Raportör Başbakanlık 
Prof.Dr. Nermin Abadan Siyaset Bilimi Prof. A.Ü.Siyasal Bilgiler Fak. 
Uııat 

Eser Unındııl Enformasyon Uzmanı TÜBİTAK 

Ali Yalçın Tanıtma ve Pazarlama Kültür ve Turizm Bakanlığı 

Birsen Yiicel 
Gn.Md.Yrd. 

Hukuk Müşaviri Basın Yayın Genel Müdürlüğü 
Senıilı Yücesel Dışilişkiler D.Bşk. Gençlik ve Spor Bakanlığı 
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Toplantı Yeri 
Tonlantı Tarihi 
Başkan 
DPT Sorumlusu 

Adı Soyadı 

Önder Aktaç 
Ziya Ankan 
Gönül Buran 

Şakir Çelik 
Ömer Tarkan 

Resan Taşcıoğlu 
Doç. Dr. Oya Tokgöz 
Eser Urundul 

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI 
TANITMA VE KAMUOYUNU AYDINLATMA 

ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU 

BİRİNCİ ALT KOMİSYONU 

Tanıtma'nm Tanımı, Diğer Kavramlarla İlişkisi, 
Tarihi Gelişimi ve Araçları 

Başbakanlık Tanıtma Müsteşarlığı 
6, 7, 12 Ocak 1983 
Prof.Dr. Nermin Abadan Unat — A.l). SBF.Siyaset Bilimi Prof. 
Semra Şen — Uzman 

TOPLANTIYA KATILANLAR * 

Unvanı 

Memur 

Radyo D.Bşk. Yrd. 
Dış Haberler Müdürü 
APKK Bşk. Yrd. 
3. Katip 
Sosyo—Psikolog 
Öğretim Üyesi 
Enformasyon Uzmanı 

Kuruluşu 

Basın Yayın Genel Müdürlüğü 
Türkiye Radyo Televizyon Krm. 
Anadolu Ajansı 
Kültür ve Turizm Bakanlığı 

Başbakanlık Tanıtma M üst. 

A.U. Basın Yayın YO. 
TÜBİTAK 

(*) Alfabetik dizine göre verilmiştir. 
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DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI 
TANITMA VE KAMUOYUNU AYDINLATMA 

ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU 

İKİNCİ ALT KOMİSYONU 

İç ve Dış Tanıtma Açısından Teşkilatlanma, Darboğazlar ve Engeller 

Toplantı Yeri 
Toplantı Tarihi 
Başkan 
DPT Sorumlusu 

Basın Yaym Gene! Müdürlüğü 
5, 6, 11, 17 Ocak 1983 
Şemsi Kuseyri — "Bulvar" Ank. Temsilcisi-1st. Gazeteciler Cemiyeti 
Meral Çerçi — Uzman Yrd, 

TOPLANTIYA KATILANLAR * 

Adı Soyadı 

Turan Akköprülü 
Mehmet Başlıaıı 
Turgut Er 

Mete Erer 
Ahmet Ersoy 
Mustafa K. Gerçeker 
Yaşar Güngör 
Gülser Karaman 

Selahattiıı Meydan 
Cevdet Tanyali 
Resan Taşcıoğlu 
Ali Yalçın 

Birsen Yüce! 

Ünvam 

TV. Bşk. Yrd. 
Genel Sekreter 

Yayın Dokümantasyon 
D.Bşk. 
İhracat Gn.Md.Yrd. 

Daire Bşk. 
Pl.Değ. D.Bşk. 
Genel Müdür 
Tetkik Kurulu Üyesi 
APKK Başkanı 
Genel Müdür 

Sosyo—Psikolog 
Tanıtma ve Pazarlama 
Gn.Md.Yrd. 
Hukuk Müşaviri 

Kuruluşu 

Türkiye Radyo Televizyon Krm. 
Tarım ve Orman Bakanlığı 
Basın Yayın Gene! Müdürlüğü 

Ticaret Bakanlığı 
Başbakanlık Tanıtma Müst. 
Başbakanlık Tanıtma Müst. 
Ak Ajans 
Maliye Bakanlığı 
Milli Eğitim Bakanlığı 
Anadolu Ajansı 

Kültür ve Turizm Bakanlığı 

Basın Yayın Gn.Md. 

(*) Alfabetik dizine göre verilmiştir. 



DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI 
TANITMA VE KAMUOYUNU AYDINLATMA 

ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU 

ÜÇÜNCÜ ALT KOMİSYONU 

Tanıtma Faaliyetlerinin Yöneleceği Hedef Gruplar 

Toplantı Yeri 
Toplantı Tarihi 
Başkan 
DPT Sorumlusu 

Başbakanlık Tanıtma Müsteşarlığı 
7, 12, 17, 19 Ocak 1983 
Y.Doç. Ertuğruî Özkök 
Semra Şen — Uzman 

Adî Soyadı 

Nuri Berberoğlugil 
Gönül Buran 

İbrahim Dicleli 
Turgut Er 

Mustafa K. Gerçeker 
Hali t Güler 

İsa Kayacan 

Mesut Özgen 

Prof, Dr. Nermin Abadan 
Una t 

Ali Yalçın 

TOPLANTIYA KATILANLAR * 

Unvanı 

APKK Üyesi 
Dış Haberler Md. 
Daire Bşk. 
Yayın Dokümantasyon 
D.Bşk. 
Plan. Değ. D. Bşk. 
Dini Hizmetler D.Rşk. 
Basın ve Halkla İlişkiler 
D. Memur 
Yapım Planlama ve 
Koord. Md. 

Siyaset Bilimi Prof. 

Tanıtma ve Pazarlama 
Gn.Md.Yrd. 

Kuruluşu 

Çalışma Bakanlığı 
Anadolu Ajansı 
Başbakanlık Tanıtma M üst. 
Basın Yayın Genel Müdürlüğü 

Başbakanlık Tanıtma Müst. 
Dinayet İşleri Başkanlığı 
Basın Yayın Genel Müdürlüğü 

Basın Yayın Genel Müdürlüğü 

A.Ü. Siyasa! Bilgiler Fak. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı 

(*) Alfabetik dizine göre verilmiştir. 
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DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI 
TANITMA VE KAMUOYUNU AYDINLATMA 

ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU 

DÖRDÜNCÜ ALT KOMİSYONU 

Türkiye'nin Genel Tanıtma Politika ve Hedefleri 

Toplantı Yeri 
Toplantı Tarihi 
Başkan 
DPT Sorumlusu 

Basın Yayın Genel Müdürlüğü 
6, 7, 13, 14, Ocak 1983 
Şemsi Kuseyri — "Bulvar" Ank. Temsilcisi-1st. Gazeteciler Cemiyeti 
Meral Çerçi — Uzman Yrd. 

TOPLANTIYA KATILAN LA R * 

Adı Soyadı 

Doç.Dr. Korkmaz Alemdar 
Mehmet Doğan 

Kerim Aydın Erdem 
Mustafa K. Gerçeker 
Metin Güner 
Yılmaz Koçak 
Nuri Kodamanoğlu 
Lütfi Solakoğlu 
Kaya G.Toperi 
Yusuf Turan 

Sezai Uğurlu 
Ali Yalçın 

Semih Yücesel 

Ünvam 

Öğretim Üyesi 
Film Yapımcısı ve 
Senaryo Yazarı 
Televizyon Daire Bşk. 

Pl.Değ. D.Bşk. 
Uzman 
APKK Bşk. 
Özel Müşavir 

KEET 

Basın ve Halkla İlişkiler 
D.Bşk. Yrd. 
Raportör 
Tanıtma ve Pazarlama 
Gn.Md. Yrd. 

Daire Bşk. 

Kuruluşu 

Gazi Ü.Basın Yayın YO. 
Kültür ve Turizm Bakanlığı 

Türkiye Radyo Televizyon Krm. 
Başbakanlık Tanıtma Miist. 
M.G.Konseyi Genel Sekreterliği 
Sanayi Bakanlığı 
T.Odalar Birliği 
Müteahhitler Birliği 
Dışişleri Bakanlığı 
Basın Yayın Genel Müdürlüğü 

Başbakanlık 
Kültür ve Turizm Bakanlığı 

Gençlik ve Spor Bakanlığı 

(*) Alfabetik dizine göre verilmiştir. 



DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI 
TANITMA VE KAMUOYUNU AYDINLATMA 

ÖZEL IHTİSAS KOMİSYONU 

REDAKSİYON TOPLANTISI 

Toplantı Yeri 
Tonlantı Tarihi 
Başkan 
DPT Sorumluları 

Basın Yayın Genel Müdürlüğü 
14, 17, 22 Şubat 1983 
Mukaddes Sezgin - Eski Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Müst. 
Rasim Özdenören — Yayın ve Temsil Dairesi Başkanı 
Semra Şen — Uzman 
Meral Çerçi — Uzman Yrd. 

TOPLANTIYA KATI LANLAR * 

Adı Soyadı Unvanı Kuruluşu 

Gönül Buran 
Cafer Demirel 

Olcay Göker 

Metin Güner 

Nuri Kodamanoğlu 
Şemsi Kuseyri 
Yusuf Turan 

Sezai Uğurlu 
Prof. Dr. Nermin Abadan 
Unat 

Dış Haberler Müdürü 
Yurtdışı Yayınlar D.Bşk. 
Basın ve Halkla İlişkiler 
D.Gr. Bşk. 
Uzman 
Özel Müşavir 
"Bulvar" Ank. Temsilcisi 

Basın ve Halkla İlişkiler 
D.Bşk. Yrd. 
Raportör 
Siyaset Bilimi Prof. 

Anadolu Ajansı 
Türkiye Radyo Televizyon Krm 
Başbakanlık 

MGK Genel Sekreterliği 
T.Odalar Birliği 
İstanbul Gazeteciler Cemiyeti 
Basın Yayın Genel Müdürlüğü 

Başbakanlık 
A.U. Siyasal Bilgiler Fak. 

(*) Alfabetik dizine göre verilmiştir. 
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