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Karasal sayısal yayıncılığa geçiş süreci başladı
Sayısal yayınların izleneceği cihazların teknik 
özelliklerini belirleyen RTÜK, karasal sayısal TV 
sıralama ihalesini Mart 2013’e kadar yapacak. 
İhaleden önce İstanbul’da deneme yayınları 
başlatılacak.

R adyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) 
“Karasal sayısal yayıncılık” için 
düğmeye bastı. Sayısal yayınların 

izleneceği cihazların teknik özelliklerinin 
belirlenmesiyle televizyon yayınlarında karasal 
sayısal yayın teknolojisine geçiş için geri 
sayıma geçildi. Karasal televizyon yayınlarının 
sayısallaşması ile Türkiye’de kangrenleşen 
bir sorun olan frekans karmaşasının da 
çözülmesi öngörülüyor. İstanbul öncelikli 
olmak üzere kısa bir süre içerisinde İkinci 
Nesil Sayısal Karasal Televizyon Yayıncılığı 
(Second Generation Digital Video Broadcasting  
Terrestrial, DVB-T2) deneme yayınına 
başlanması bekleniyor.
Karasal sayısal yayıncılığa geçişte yayın 
kuruluşlarını ilgilendiren tüm altyapı 
yatırımları ve deneme yayınlarına ilişkin 
operasyonları yönetecek olan Anten Teknik 
Hizmetler ve Verici Tesis İşletme (Antin)  
A.Ş.’ nin kuruluşuna ilişkin 5 Temmuz 
2012’de bir basın toplantısı düzenlendi. Basın 
toplantısında konuşan Radyo ve Televizyon 
Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Prof. Dr. Davut 
Dursun, sürece ilişkin hazırlık aşamalarını 
basın mensuplarıyla paylaştı. 
“Ülkemizde görsel-işitsel yayın sektörünün 
düzenlenmesi ve denetlenmesi görevi 
RTÜK’e verilmiş bulunuyor. Ne var ki, 
karasal ortamdan yapılabilecek olan radyo 
ve televizyon yayınlarını lisanslama şansımız 
yok” diyen artık Dursun, dünyada analog 
sistemin terk edilmekte olduğunu ve bunun 
yerine sayısal yayın sisteminin kullanılmaya 
başlandığını anlattı.  Avrupa ülkelerinin 
bazılarının hızlı bir şekilde sayısal yayına 
geçtiğini, bazılarının ise geçmek üzere 

olduğunu aktaran Dursun, şunları söyledi:
“Dolayısıyla bizim de bu sürecin dışında 
kalmamız mümkün değil. Dünyadaki bu 
gelişmeye uygun adım atabilmemiz için 
sayısal yayıncılığa geçme konusunda bizim 
açımızdan bir mecburiyetin olduğunu ifade 
etmem gerekiyor. Bu çerçevede durup 
dururken birden geçmek mümkün değil, bir 
takım hazırlıkların yapılması gerekiyor. Biz, 
bir kaç seneden beri sayısal yayıncılığa geçme 
konusunda, biraz da geç kalmış bir ülke 
olarak, bir takım hazırlıklar yaptık. Öncelikle 
Türkiye’nin karasal-sayısal yayın standardının 
belirlenmesi gerekiyordu. Biz bu çerçevede bir 
taraftan DVBT-2 standardını kabul ettik, diğer 
taraftan da sıkıştırma sistemi olarak MPG 4 
standardını benimsemiş bulunuyoruz. Yayın 
kuruluşlarının da bundan sonra yayıncılık 
yaparken bu standartları dikkate alması 
gerekiyor.”
Televizyon ve radyolara frekans tahsisi amacı 
ile çıkarılan Radyo ve Televizyon Kuruluş ve 
Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunu 3 Mart 
2011’de yürürlüğe girerken, bu alanda yapılan 
çalışmalarda son aşamaya gelindi. Kanunun 
geçici 4. maddesine göre Türkiye, 2015 yılı 
başında dijital karasal yayına geçmek zorunda. 
2014’e kadar, 23’ü ulusal olmak üzere toplam 
252 televizyon ve 36’sı ulusal olmak üzere 
toplam 1.090 radyonun frekans tahsisleri 
gerçekleştirilecek. 6112 sayılı Radyo ve 
Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri 
Hakkında Kanun gereği, karasal sayısal 
TV sıralama ihalesi, gelecek yıl mart ayına 
kadar yapılacak. RTÜK tarafından 2013 yılının 
başında gerçekleştirilecek frekans ihalesinin 
ardından karasal sayısal televizyon yayınları 

başlayacak. Ulusal televizyon kanalları 
tarafından kurulan verici tesis ve işletim 
şirketi, ihaleden önce İstanbul’da karasal 
sayısal televizyon deneme yayınlarını 
başlatacak. Bu sayede izleyiciler karasal 
sayısal televizyon yayınlarını frekans ihalesi 
öncesinde izleme olanağı bulabilecek. 
Karasal sayısal yayınlar RTÜK tarafından 
özellikleri belirlenen televizyon alıcılarıyla 
izlenebilecek. 2014’te dijital karasal 
yayına geçilecek olan Türkiye’de frekans 
planlaması dahilinde belirli illerde toplam 
400 milyon TL maliyetle 800 adet verici 
anten kurulacak. Yeni dönemde 17 milyon 
adet uydu anteni çöpe gidecek.

Ülkemizde ilk TV yayını, 31 Ocak 1968’de 
başladı. Haberleşme Yüksek Kurulu’nun 
27 Eylül 2006’da aldığı kararla, analog 
yayınla paralel olarak sayısal yayına 
(DVB-T) geçmek üzere sayısal yayın 
konsepti, RTÜK Koordinatörlüğü’nde, 
Ulaştırma Bakanlığı Haberleşme Genel 
Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri ve İletişim 
Kurumu (BTK), Türkiye Radyo Televizyon 
Kurumu (TRT) Genel Müdürlüğü, ilgili 
kurum ve kuruluşların katılımıyla DVB-T 
çalışmalarına başlanıp Ankara, İstanbul ve 
İzmir’de Şubat 2006’da ilk sayısal karasal 
televizyon deneme yayınları yapıldı. 2010 
yılının Kasım ayında TRT tarafından DVB-T 
test yayınları sonlandırıldı ve Ankara’ya 
yönelik DVBT2 test yayınlarına başlandı. 
Mayıs 2011’den itibaren TRT, Ankara’ya 
yönelik “TRT HD” program adlı HD yayını 
ile birlikte karasal ortamdan DVB-T2 test 
yayınlarına devam ediyor.
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