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MODÜLÜN 

TANIMI 
Radyo yayıncılığının temel özelliklerinin analiz edildiği 

öğrenme materyalidir. 

SÜRE 
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ÖN KOŞUL 
Ön koşulu yoktur. 

YETERLİK Radyo yayıncılığını incelemek 

MODÜLÜN 

AMACI 

Genel amaç; 

Radyo yayıncılığının temel özelliklerini analiz 

edebileceksiniz. 

Amaçlar; 

Radyoyu ve işlevlerini analiz edebilecek, radyo alıcı ve 

vericilerinin çalışma sistemini şema ile gösterebileceksiniz.  

Radyo frekanslarını karşılaştırabileceksiniz 

Radyo yayınlarının ve dinleyicilerinin özelliklerini analiz 
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Konu, atölye ortamında işlenmelidir. Radyo stüdyolarına da 

geziler yapılarak öğrenme pekiştirilmelidir. Kullanılabilecek 
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ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Öğrenme faaliyetlerinde yer alan ölçme araçlarıyla kendi 

kendinizi değerlendirebileceksiniz. Ayrıca modül sonunda yer 

alan ölçme aracıyla yeterliği kazanıp kazanmadığınızı 

değerlendirebileceksiniz. Bu değerlendirmeler esnasında 

öğretmeninizden yardım alabilirsiniz. 
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Sevgili Öğrenci, 
 

Bu modül sonunda edineceğiniz bilgi ve beceriler ile radyo yayıncılığının temel 

ilkelerinin bilinmesi sizler için yararlı olacaktır. 

 

Kitle iletişim araçlarının önemi her geçen gün artmaktadır. Bunlardan özellikle radyo; 

kullanım kolaylığı, taşınabilirliği ve her yere ulaşabilme avantajının olması nedeniyle diğer 

kitle iletişim araçlarına oranla daha fazla tercih edilmektedir. Radyo, teknik yapısından 

kaynaklanan üstünlüğüyle en uzak noktalara kadar her yere anında ulaşabilmektedir. 

Dağdaki çobandan işyerinde evraklarının başında bulunan memura kadar herkese 

ulaşabilmektedir. Radyo yayınlarını dinleyebilmek için özel bir teknik donanım da 

gerekmemektedir. Küçük bir radyo alıcısının bulunması yeterlidir. 

 

Radyonun tercih sebebi yalnızca ulaşılabilirliğinde değildir. Gelişmekte olan ülkelerde 

halkın eğitilmesi ve bilinçlendirilmesi önemli bir sorundur. Okuma yazma bilme oranının 

düşük olduğunu bu ülkelerde halkı eğitmenin, bilinçlendirmenin en çabuk ve kolay yolu 

radyo yayınlarından yararlanmaktır. Radyo ile verilecek her türlü eğitim toplumun her 

kesimine kolaylıkla ulaşabilmektedir. 

 

Radyo yolu ile hedef kitleye ulaşabilmenin yolu ise başarılı bir programcılık ile 

gerçekleşir. Radyo programcılığı programın tasarı aşamasından yayın aşamasının sonuna 

kadar bir bütünlük gerektirir. Bir program ne kadar iyi tasarlanırsa tasarlansın o programı 

antene gönderecek yeterli teknik donanım yoksa başarıdan söz edilemez. Yönetmenden 

teknik ekibe kadar herkes radyo program yapım ve yayının herhangi bir aşamasında görev 

alır. Ekipte yer alan her elemanın programın yapım ve yayın aşamasında belli bir görevi 

vardır. Bir dişliyi oluşturan parçalar gibi her eleman kendine düşen görevi yerine getirmek 

zorundadır. En küçük bir aksaklığın sonucu programın hedef kitleye ulaşamaması souncunu 

doğurur. 

 

Radyoculuk. toplumsal sorumluluk gerektiren ciddî bir iştir. Bu bilinçle hareket 

ederek radyo yayınlarının temel özelliklerini ve radyo yapım yayınında çalışan elemanların 

görev ve sorumlulukları ile başarılı radyo yayınının izleyicilere ulaşmasında gerekli olan 

teknik donanım ve donanımın kullanılmasını bu modülun sonunda öğreneceksiniz. 

 

 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETLERİ-1 

 
 

Radyoyu ve işlevlerini analiz edebilecek, radyo alıcı ve vericilerinin çalışma sistemini 

şema ile gösterebileceksiniz. 

 

 

 

Sevgili öğrenci, bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araştırmalar 

şunlardır: 

 Radyo alıcı ve vericilerinin teknik yapısını inceleyiniz. 

 Modülasyon kavramını inceleyiniz. 

 Radyo programlarının evlere ulaşmasındaki teknik süreci araştırınız. 

 

Araştırma işlemleri için internet ortamını kullanmanız, radyo yayınlarının yapıldığı 

istasyonları gezmeniz gerekmektedir. Radyo yayınında çalışan elemanlardan radyo 

frekansları hakkında bilgi edininiz. 

 

1. RADYO YAYINCILIĞININ 

TEMELLERİ  

 

1.1. Radyonun Tanımı  
 

1.1.1. Radyo Nedir? 
 

Elektromanyetik dalgaların özelliklerinden yararlanılarak seslerin iletilmesi sistemine 

radyo denir. Radyo yayınları; elektromanyetik özellik taşıyan, dalga biçiminde yayılan, belli 

dalga boylarının (frekansların) oluşturduğu ve ışınım tayfının en alt bölümlerinde yer alan 

“radyo dalgalarını” kullanır. Işınım tayfı, bir cismin farklı dalga boylarında yaydığı ışınım 

enerjisidir. Buradan, renklerin dalga boylarının ve değişik indisli ortamlardaki 

davranışlarının farklı oldukları tespit edilmiştir. Ayrıca, buna “ışığın spektrumu” da denir.  

 

Radyo yayını ise elektromanyetik dalgalar aracılığıyla çeşitli programların yayını ve 

iletimidir. Radyo yayınının amacı, belli bir bölgede oturan ve alıcı cihazı olan herkese, 

önceden hazırlanmış bir programa uygun olarak yapılan yayını ulaştırmaktır. 
 

Bir radyo yayınında; 

 Radyo programları stüdyoda veya stüdyo dışı ortamlarda hazırlanır. 

 Mikrofon yardımıyla sesler elektrik akımına dönüştürülür. 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
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  Yayın, modülasyon dağıtım merkezi adı verilen ve hem bütün yapım 

merkezlerine, hem de bütün vericilere bağlı olan bir merkezden kablolarla veya 

radyo dalgalarıyla alıcılara ulaştırılır. 

 Radyo alıcı cihazları radyo sinyallerini çözerek kulağımızın işitebileceği ses 

dalgaları haline getirir. 
 

1.2. Radyonun Çalışma Prensibi 
 

Radyo yayını bir kodlama (modülasyon) ve kod açma (demodülasyon) sürecidir. 

Bunun için bir tarafta kodlayıcı, diğer tarafta ise kod açıcı bulunur. Ses sinyallerinin 

antenden havaya yayılmasına kadar geçen evre “verici süreci”, havadan alınarak yeniden 

sese dönüştürülmesi sürecine ise “alıcı süreci” denilir. 
 

 
Şekil 1.1  

 

1.2.1. Radyo Alıcılarının Çalışma Şekli 
 

Radyo alıcısındaki anten radyo dalgalarını toplar. Alıcı cihazda bulunan frekans seçici 

veya rezonans devresi istenen frekanstaki dalgayı seçer. Bu dalga güçlendirilerek ses 

sinyalini taşıyıcı dalgadan ayıracak demodülatöre ulaşır. Ayrılmış ses sinyali yeniden 

güçlendirilerek hoparlöre verilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1.2 Radyo sinyallerinin alıcı tarafından alınması 
 

 Radyo yayınının alınması kullanıcının alıcıları tarafından gerçekleşir. Radyo 

alıcılarında;  

 Verici antenin yaydığı enerjinin bir bölümünü toplayan alma anteni;  

Modüla

syon 

(kodlam

a) 

Demodüla

syon 

(kod 

açma) 

 

sinyal 

(m

esaj) 

 

 

 

 Son 

kullanıcı 
Bilgi 

kaynağı  

TELEKOMÜNİKASYON 

SÜRECİ 

İs

tasyon 
s

es 

                     zayıf dalga                       zayıf algılayıcı                          ses frekansındaki       

                     taşıyıcısı                           güçlendirilir                               ses dalgasını ayırır                            

güçlendirilmiş dalga 

                                  güçlendirilmiş                        ses frekansındaki dalga 

                                                               taşıyıcı dalga 
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 Anten yardımıyla toplanan modüle sinyali yükseltmek ve özelliklerini uyarlayıp 

en üstün işleyiş koşullarını elde etmek amacıyla dönüştürmeye yarayan katlar; 

 Yüksek frekans dalgasını yok eden ve çıkışında mikrofonun verdiği alçak 

frekans akımının bütünüyle elde edilmesini sağlayan modülasyon giderici ya da 

çözücü sistem;  

 Alçak frekans yükseltici sistem; 

 Elektrik modülasyonunu ses dalgalarına dönüştüren bir aygıt (hoparlör). 

Radyoelektrik dalga ya da yüksek frekans dalgası, yararlı dalganın ya da alçak 

frekans dalgasının mekânda taşınmasına yarar ve yalnızca aracı rolü oynar. 

 

1.2.2. Radyo Vericilerinin Çalışma Şekli 
 

Radyonun temel çalışma prensibi ses dalgalarının iletilmesi prensibine dayanır. Bunun 

için de radyo dalgaları farklı bir işlemden geçirilir. Stüdyodan gelen ses sinyalleri vericiye 

ulaştığında burada güçlendirilir. Buna amplifikasyon (yükseltme) denir. Osilatör (frekans 

üreteci) ses sinyallerini taşıyacak radyo dalgalarını üretir. Bunlar daha sonra taşıyıcı dalgaya 

bindirilerek modüle edilir. Modüle edilmiş radyo dalgası yükselteçten geçirilip antene 

gönderilir ve buradan da elektromanyetik dalgalar şeklinde havaya yayılır. 

 

 

Şekil 1.3: Radyo sinyallerinin alıcıya gönderilmesi 

 

Ses, havanın titreştirilmesi yoluyla yayılır. Yayılma mesafesi sınırlıdır. Bu nedenle 

radyodaki ses sinyallerini doğrudan iletmek mümkün değildir. Bu sinyalleri taşıyıcı bir dalga 

üzerine bindirilmesi gerekir. Düşük frekanslı bilgi sinyallerinin yüksek frekanslı taşıyıcı 

sinyaller üzerine bindirilip uzak mesafelere gönderilmesine modülasyon denir. Bir 

modülasyon işlemini gerçekleştirmek için bilgi sinyali ve taşıyıcı sinyal olmak üzere iki 

sinyale ihtiyaç vardır. Düşük frekanslı bilgi sinyaline modüle eden ya da alçak frekanslı 

sinyal ya da modülasyon sinyali (AF) denir. 

 

Yüksek frekanslı taşıyıcı sinyale modüle edilen veya radyo frekans (RF) denir.  

Taşıyıcı dalgaların bir frekansı bir de genliği (enerji şiddeti) olmak üzere iki özelliği vardır. 

dalgaların 

birleştirilmesi 

(modülasyon) 

mikr

ofon 

güçlendirilmiş 

taşıyıcı dalga 

a

nten 

modüle edilmiş 

taşıyıcı dalga 
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Resim 1.1: FM Vericiler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1.4: Modülasyondan geçmiş dalga 
 

Modülasyon; 

 

Yayılımı kolaylaştırır. Elektromanyetik alanlar yaklaşık hızında yayıldığı ve uygun 

şartlarda dağ tepe çukur gibi doğal engelleri kolaylıkla aşarlar. Uzayda ise uygun bir antenle 

çok uzaklara gidebilirler.  

Gürültü ve bozulmayı azaltır.   

Kanal ayrımı sağlar. Yani modülasyon sayesinde aynı iletim hattında birden çok bilgi 

yollama olanağı sağlar.  

Çevresel etkilerin ortaya çıkardığı pek çok sınırlayıcı etkiyi ortadan kaldırır.  

 

AM ve FM Modülasyonları 

 

Genlik modülasyon (A.M.) tür olarak doğrusal ( lineer ) bir modülasyondur. Bu 

vericilerde vericinin genliği modüle eden sinyale bağlı olarak değişir Üç farklı türü vardır. 

Bunlar; Genlik Modülasyon (Amplitude Modülation, A.M.), Taşıyıcısı Bastırılmış Çift Yan 

Bantlı Modülasyon ( Suppress Carrier Double Side Band, D.S.B) ve Taşıyıcısı Bastırılmış 

Tek Yan Bantlı Modülasyon ( Suppress Carrier Single Side Band, S.S.B).     

            taşıyıcı dalga 

          ses dalgası 
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Frekans Modülasyonlu Vericiler  
 

(FM) Frekans modülasyonunda modüle eden sinyalde, taşıyıcı dalganın genliği sabit 

tutulup frekansı değiştirilir. Bu nedenle FM vericiler, genlik modülasyonuna göre daha 

kaliteli bir yayın sağlarlar. Başka bir deyişle FM vericiler çevreden aldıkları parazitleri 

ortadan kaldırırlar. 

 

FM vericiler sabit genlikte çalışmalarından dolayı genlik modülasyonlu vericilere göre 

daha düşük çıkış katları ile çalışabilirler bu ise hem vericiye yapım olarak bir kolaylık hem 

de maliyet açısından bir ucuzluk getirir. 
 

 
 

FM vericilerin dezavantajı ise sinyalin gidebilmesi için gök dalgaları iyonosfer 

tabakası gibi çeşitli doğal etmenlere ihtiyacının olmasıdır. Bu nedenle FM vericiler çevre 

şartlarına duyarlıdırlar. Örneğin, dağ, taş, ağaçlar, bina gibi engeller bu vericileri engeller. 

Düz engebesiz bir arazide bile yayın mesafeleri 250 km`yi geçemez. Ama yine de Hİ-Fİ 

yayın (Stereo ya da dinlenebilir kulağa hoş gelen müzik) FM vericilerle sağlanabilmektedir  

 

Bir FM vericide kullanılacak devrelerin tipi ve sayısı istenilen çıkış sinyali 

karekteristiğine göre değişir FM vericilerde ortak olarak kullanılan belli devreler vardır. 

Basit bir FM vericiyi oluşturmak için söz konusu devreler küçükten büyüğe sırasıyla 

şunlardır: 

 

FM Modülatör 

RF Osilatör (frekans üreteci) 

Tampon amplifikatör 

RF Güç amplifikatör 

 

Stüdyodan gelen ses sinyali vericiye ulaştığında burada güçlendirilir (amplifikasyon). 

Osilatör (frekans üreteci) ses sinyallerni taşıyacak radyo dalgalarını üretir ve ardından bunlar 

taşıyıcı dalgaya bindirilir (Modülasyon). 
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Resim 1.2: Vericinin görünüşü 
  

1.3. Radyonun İşlevleri 
 

1.3.1. Eğitim 
 

Radyonun ucuz, basit ve yaygın bir kitle iletişim aracı olması nedeniyle özellikle 

gelişmekte olan ülkelerde yaygın bir şekilde eğitim amaçlı olarak kullanılmaktadır. 
 

Eğitim, bireyin davranışında kendi yaşantısı yoluyla istenen yönde davranış değişikliği 

meydana getirme sürecidir. Bu değişme bireyin yeni bir davranış dizisi kazanması biçiminde 

olabileceği gibi, önceden sahip olduğu istenmeyen nitelikteki davranışlarını terk etmesi 

biçiminde de olabilir. Öğrenme ise bireyin kendi yaşantısı yoluyla davranışlarında oluşan 

değişmedir. Eğitim, geçerli öğrenmelerin oluşturulmasıyla gerçekleştiğine göre, eğitime 

istendik öğrenmeleri oluşturma süreci de diyebiliriz. 
 

Eğitim formel ve informel olmak üzere iki türlüdür. Eğitim etkinliklerinin bir kısmı 

gelişigüzel ve düşünmeden düzenlenir. Bu informel eğitimdir. Aile içinde, arkadaş 

gruplarında ve usta-çırak ilişkisi sonucu kazanılan davranışlar informel eğitim ürünleridir. 

Okullarda verilen eğitim formel eğitimdir ve planlı eğitim etkinliklerini kapsar. 

 

Öğretme, öğrenmeyi sağlama faaliyeti olduğundan, önceden hazırlanmış bir program 

çerçevesinde amaçlı, planlı, düzenli ve kontrollü olarak okullarda gerçekleştirilir. Öğretim 

faaliyetinin en önemli unsuru öğretmen ve öğrencidir. Başka bir deyişle öğretim, öğretme ve 

öğrenme faaliyetlerinin bileşkesidir. Yani öğretim, öğretme ve öğrenmeyi birlikte 

kapsamaktadır. 
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Bireyin hayat boyu süren eğitiminin okulda, planlı ve programlı olarak yürütülen 

kısmı bireyin öğretimini oluşturur. Öğretim, öğrenmenin gerçekleşmesi ve bireyde istenen 

davranışların gelişmesi için uygulanan süreçlerin tümüdür. 

 

Öğretim, öğrenmeyi kolaylaştıracak etkinlikleri düzenleme, gerekli araç-gereçleri 

sağlama ve rehberlikte bulunma eylemidir. 

 

Kitle iletişim araçlarından eğitim amaçlı olarak yararlanılması, ülkelerin gelişmişlik 

düzeylerine bağlı olarak değişmektedir. Geri kalmış ülkeler, eğitim sorunlarının çözümünde 

doğrudan bu araçlardan yararlanmayı hedef alırken, gelişmiş ülkeler, bu araçlardan eğitimde 

yararlanmayı, geleneksel eğitim yöntemlerine yardımcı olmak üzere yeğlemektedirler. 

 

Kullanım kolaylığı, ulaşılabilirlik ve teknik donanım açısından en kolay ulaşılan kitle 

iletişim aracı radyodur. Özellikle geri kalmış ve gelişmekte olan ülkelerde radyo toplumun 

eğitimi ve bilinçlendirilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Radyo ile gönderilen iletiler 

aynı anda çok geniş kitleye ulaşır. Bu iletişimden belirli asgari koşulları yerine getiren 

herkes yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi, yerleşim farklılığı, ırk, dil, din farklılığı gözetilmeksizin 

yararlanabilir. Yeterli eğitim hizmeti götürülemeyen bölgelerdeki bireylerin, radyo yayınları 

yoluyla aydınlatılması, ulusal bütünlüğün sağlanmasında önemli rol oynamaktadır. Örneğin, 

çiftçiye yönelik olarak hazırlanan eğitim programları ile tarım ve hayvancılıkta verimliliği 

artırmaya yönelik bilgi ve beceriler kazandırılabilmektedir. 

 

Ulusal kültürün ve değerlerin geniş kitlelere yaygınlaştırılması ve benimsetilmesi 

kitlesel eğitimle gerçekleşir. Toplumsal sorunların çözümlenmesi, gereksinimlerin 

karşılaması için, gerekli olan ve örgün eğitim yoluyla elde edilemeyen veya elde etme 

olanağı bulunamayan bilgi ve becerinin kazanılmasındaki etkisi büyüktür. Özellikle 

bireylerin gereksinme duydukları konularda bilgi, beceri ve davranışları kazanması, temel 

hak ve sorumluluklarını öğrenmesi, kitle iletişim araçlarının en önemli görevlerini 

oluşturmaktadır. 

 

Kitle iletişim araçlarının ve özellikle de radyonun geniş kitlelere ulaşabilme 

özelliğinin doğal bir sonucu olarak da, eğitimdeki çeşitli eşitsizlikler ortadan kaldırılabilir. 

Cinsiyet, bölgeler arası farklılık, köy-kent, araç-gereç, ulaşım gibi eğitimi olumsuz yönde 

etkileyebilecek engeller radyo yoluyla aşılabilir. Çünkü radyo yayınlarını dinleyebilmek için 

yalnızca bir alıcının bulunması yeterlidir. Radyodan yararlanmak, geleneksel eğitimde 

olduğu gibi sürekli bir yerde bulunmayı gerektirmez. Az bir çaba ve harcama ile bu tür 

eğitimden yararlanma olanağı vardır. Bu daha çok radyo ve televizyon ile yapılacak eğitim 

için geçerlidir. 

 

Ayrıca, kitle iletişim araçları mekân farklılıklarını ve uzaklıkları yok ederek 

öğrenmeyi herkes için mümkün kılan yeni eğitim teknolojilerinin gelişmesine de yol 

açmıştır. Toplumsal ve siyasal hareketliliğe hız kazandıran kitle iletişim araçları, pek çok 

toplumda bütünleşmenin gerçekleşmesinde etkili olmuş ve gelişmiş ülkelerde enformasyon 

toplumunun gelişini haber vermiştir  
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Kitle iletişim araçlarıyla eğitme faaliyetleri doğru amaçlar için kullanıldığında 

özellikle geri kalmış toplumlar için yaşamsal bir önem taşır. Ancak günümüz dünyasında 

kitle iletişim araçlarının bu yönü farklı amaçlar için de kullanılmaktadır. Günümüzde 

toplumlar artık kabileden sanayi toplumuna, kimileri de sanayi sonrası toplumuna 

dönüşmüştür. Toplumlar bilgiyle ilişkilerine göre değerlendirilmekte, "bilgi yoksulu, bilgi 

zengini" topluluklar olarak ayrılmaktadır. Bu sebeple günümüzde devletlerarası savaşlar 

topla, tüfekle değil iletişim kanalıyla gerçekleştirilmektedir. Çünkü artık dünyada bilgi 

üretiliyor, bilgi satılıyor ve dolayısıyla bilgi tüketiliyor. Bilgi yokluğu içindeki toplumlar 

dışarıdan bilgi ısmarlıyor ve giderek daha çok üretilen bilgi de büyük kitlelere iletişim 

aracılığıyla sunuluyor.  
 

1.3.2. Haber Verme 
 

Radyo gündelik olaylar konusunda fikir sahibi olmak isteyen dinleyicilerin hemen ve 

doğrudan ulaştıkları bir araçtır. Yakın çevrede olup biten olayların bilgisini almak üzere 

radyo tercih edilen kitle iletişim aracı olmaktadır. Sabah saatlerinde iş yerine gidecek olan 

birey günün gelişmelerini radyodan öğrenmekte, kendi hayatında pratik bir değere sahip, 

hava durumu, yol durumu, o yörede varolan kültürel etkinlikler vb. konularda bilgi sahibi 

olmak istemektedir.  
 

Yerel radyo habercileri televizyona oranla daha hızlı haber verme olanağına sahiptir. 

Televizyonda haber de dâhil olmak üzere program üretimi çok daha maliyetli teknolojik 

yatırım gerektirirken, radyo haberciliği için bir telefon hattı yeterli olabilmektedir. 
 

Halkın siyasal konular veya güncel olaylar hakkındaki tutumlarının anlatımına 

“kamuoyu” denir. Toplumu ilgilendiren konularda, değişik siyasal ve bilimsel görüşlerin 

serbestçe ortaya atılıp tartışılması, demokratik yönetimde önemli bir etken olan kamuoyu 

oluşturulmasına yol açar. Medyanın gündemine aldığı konuların, kamunun da gündemine 

girdiği ve genellikle medyanın istediği biçimde kamuoyunda bir “fikir iklimi” yaratıldığı 

bilinmektedir. Toplumun büyük bir bölümünü etkileyen gelişmeler karşısında kamuoyu 

baskısı yaratmak veya ileride olumsuz sonuçlar doğuracak konularda kamuoyunun 

aydınlatılması,  toplumun kendi kendini kontrol etmesini sağlar. Bu ise yöneten ve 

yönetilenlerin birbirlerinin eylem ve işlemlerini daha iyi denetlemesine yol açar. 
 

İnsanlar, birçok olayı kitle iletişim araçlarından takip etmektedir. Böylelikle, kitle 

iletişim araçları ile önce bir dünya imajı çizilmekte, ardından da çizilen bu imaj hakkında ne 

düşünülmesi gerektiği kitlelere aşılanmaktadır. Bir başka deyişle, üzerinde düşünülecek 

dünya, bu dünya hakkında düşünülebilecek düşünme biçimleri, çıkar sahibi bireyler ve 

gruplar tarafından belirlenmekte ve kitleler bu şekilde yönlendirilmektedir. Artık, yakın 

çevremiz  ve yüz yüze iletişimde bulunduğumuz bireylerle ilgili sahip olduğumuz bilgiler 

dışında, dünya hakkında bütün bildiklerimiz veya bildiğimizi sandıklarımız bize, günlük 

gazeteler, haftalık dergiler, radyo ve televizyon vb. gibi kitle iletişim araçlarından 

aktarılmakta ve benimsetilmeye çalışılmaktadır.  

 

Toplumu belli konularda bilgilendirmek, toplumun o konuda söz sahibi olması 

demektir. Yani, toplumu etkileyen bir gelişme hakkında bilgisi olan bir birey, grup veya 

topluluğun, o konuyu denetlemesi kolay olabilmektedir. Toplum, yönetimin uygulamaları 
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hakkında ne derecede bilgi sahibi olursa, uygulamayı o derecede denetleme yetkisine sahip 

olur. Bu bir anlamda siyasal veya demokratik katılımı da beraberinde getirir. 
 

Kitle iletişim araçları dünyada ve toplumdaki durumlar ve olaylar hakkında bilgi verir. 

Birey grup veya örgüt kitle iletişim araçlarından etkilenir. Hedef kitle içinde yaşadığı 

toplumsal çevre ile dolaysız ilişki içindedir.  Ancak bu toplumsal çevreye ilişkin iletileri 

dolaylı biçimde ve çoğunlukla da etkili olarak kitle iletişim araçlarından alır. Kitle iletişim 

araçlarının gündeminden halkın gündemine geçen konular halk tarafından öğrenilir. Kitle 

iletişim araçları insanlara bilmediği, görmediği konular ve yerlere ait bilgiler verirler. 

Böylece insanlar dolaylı olarak yaşamın değişik alanlarına ilişkin bilgi sahibi olurlar. 
 

İletişim araçlarında kullanılan simgeler ve sözcüklerle bir gerçek oluşturulur. Kitle 

iletişim araçları dışarıdaki dünyanın kafamızdaki resmini biçimlendirir. Bireyler kitle 

iletişim araçlarında gördükleri davranışları izler ve anlamlandırırlar. Toplumun belli 

konularda bilgilendirilmesi; o konuda fikir sahibi olması demektir. Yani, toplumu etkileyen 

bir gelişme hakkında bilgisi olan bir birey, grup veya topluluğun, o konuyu denetlemesi 

kolay olabilmektedir. Toplum, yönetimin uygulamaları hakkında ne derecede bilgi sahibi 

olursa, uygulamayı o derecede denetleme yetkisine sahip olur. Bu bir anlamda siyasal veya 

demokratik katılımı da beraberinde getirir. 
 

Kitle iletişiminin en önemli özelliklerinden birisi tek yönlü oluşudur. Özellikle devlet 

denetiminde olan yayıncılık sistemlerinde yönetenlerin, yönetilenleri belirli davranışların 

gerçekleşmesi için bilgi sahibi kılıp yönlendirmeleri, onları motive etmeleri kitle iletişim 

araçları yoluyla daha kolay olmaktadır. Aslında 13. yüzyılda ortaya çıkan "kitle 

gazeteleri”nin ve siyasî partilere dayanan gazetelerin ortaya çıkmasıyla beraber değişen 

medya olgusu, teknolojinin de yardımıyla bugün daha değişik bir boyuta ulaşmıştır. 20. 

yüzyıl, basının ticarî ve sanayi yanlarını geliştirmesine olanak sağlamıştır. 
 

Hedef kitle içinde yaşadığı toplumsal çevre ile dolaysız ilişki içindedir. Ancak bu 

toplumsal çevreye ilişkin iletileri dolaylı biçimde ve çoğunlukla da etkili olarak kitle iletişim 

araçlarından alır. Kitle iletişim araçlarının gündeminden halkın gündemine geçen konular 

halk tarafından öğrenilir. Kitle iletişim araçları insanlara bilmediği, görmediği konular ve 

yerlere ait bilgiler verirler. Böylece insanlar dolaylı olarak yaşamın değişik alanlarına ilişkin 

bilgi sahibi olurlar. 

 

1.3.3. Eğlence 
 

Kitle iletişim araçları, kitleleri eğlendirir ve onların hoşça vakit geçirmelerini 

sağlarlar. Bilgi çağının sonucu olarak insanlara sayısız kanaldan gelen bilgi bir süre sonra 

düşünce yoğunluğuna yol açmakta ve insanlar günlük yaşamın yorucu temposundan 

uzaklaşıp biraz da eğlenmek ihtiyacı hissetmektedirler. Büyük yerleşim yerlerinde eğlenmek, 

hem zamana hem de maddî güce dayanan bir etkinliktir. Kitle iletişim araçları insanların bu 

ihtiyaçlarını yayınladıkları eğlence programları ile karşılamaya çalışmaktadırlar. Eğlence 

yerlerinde maddi güçlerini aşan miktarda ücret ödeyerek görebileceği pek çok sanatçıyı 

radyoda dinleme şansını yakalayabilmektedir.  
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Sadece Türkiye’de değil bütün dünyada, eğer kamusal nitelik ya da sivil toplum 

medyası niteliği taşımıyorsa, radyonun sadece eğlendirmeye dönük bir “müzik kutusu” 

haline gelmeye başladığı söylenebilir. Radyoda her türlü ses ve müzik günün yirmidört saati 

izleyici kitleye ulaşmaktadır. 

 

Radyonun biri ses düzeyini ayarlayan, diğeri istasyonlar arasında gezinmeyi sağlayan 

iki temel düğmesi bulunmaktadır. Özellikle ikinci düğme sayesinde çok çeşitli ses ve müziği 

dinlemek mümkündür. Bu arada demokratik geleneği olmayan ülkelerde radyo doğrudan bir 

propaganda aracı olarak da kullanılmaktadır.  

 

Eğlence programlarının içerisinde yer alan çeşitli eğitim-kültür konuları ile izleyenler 

hem eğlenmekte hem de bilgi sahibi olmaktadır.  Radyo televizyon yayınlarında slogan 

haline gelen “eğitirken eğlendirmek, eğlendirirken eğitmek” deyimi bu şekilde hayat 

bulmaktadır. 

 

Özel girişimin elinde olan yayın örgütlerinde eğlence programlarına ayrılan zaman 

daha fazla olmaktadır. Ayrıca özel girişimin elinde olan medya kuruluşlarının en önemli 

gelir kaynağı reklâmlardır. Reklâm alabilmenin yolu da rating almak olduğuna göre bunu 

sağlamanın yolu da çoğunlukla ünlü oyuncu ve sanatçıların yer aldığı eğlence programları 

hazırlamaktır. 

 

1.3.4. Reklâm 
 

Reklâm; çeşitli mal ve hizmetlerin, gazete, dergi, radyo, televizyon, afiş, tabelâ gibi 

medya aracılığıyla geniş halk kitlelerine tanıtımıdır. Reklâm aracılığıyla mal ve hizmetlerin 

nereden, nasıl, ne fiyata alınacağı ve nasıl kullanılacağı hakkında tüketiciye bilgi verilir, ona 

parasını en iyi şekilde değerlendirme yolu gösterilir. Reklâm, aynı zamanda üreticinin, iş 

adamının iyi bir pazar bulmasına, sermaye ve çabasını değerlendirmesini, yeni üretim ve 

yatırımlara yönelmesini sağlayan önemli bir unsurdur. 

 

Reklâmı kısaca medya aracılığıyla satış olarak da tanımlayabiliriz. Bütün reklâmlarda 

amaç satışı artırmaktır. Fakat tek başına hiçbir reklâm satışı artırmaya yeterli değildir; 

ürünün plânlanması, üretimi, dağıtımı, ambalajlanması, fiyatının belirlenmesi ve satışı bu 

amaca uygun olarak yürütülmesiyle reklâm başarıya ulaşır. 

 

Bazı iletişimcilere göre medyanın amacı sorunlar, değerler politikalar gündemini 

oluşturmaktır. İzleyiciler kitle halinde üretilmiş tüketim malları ve hizmetlerinin kendilerine 

pazarlanmasında çalışırlar ve tüketilirler. İzleyiciler kitle iletişim araçlarının oluşturduğu 

sanal dünyada kendilerine sunulanı almakla yetinirler. 

 

Bir reklâm ajansı belirli bir ürün için reklâm kampanyası yaptığında amacı o markanın 

pazarda yer edinmesini, pazarda yer edinmişse yerini korumasını sağlamaktır. Bunu 

sağlayamayan bir reklâm kampanyası etkinliği olmayan bir iletişim kampanyasıdır. 

 

Gelişmekte olan ülkelerde yapılan tarımda modernleşme kampanyalarında çok yoğun 

olarak yenilikleri içeren afişler ile radyo-televizyon programlarından yararlanılmaktadır. 
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Ancak yeniliklerin geniş kapsamlı olarak kabul edilmesi; yayınların yanında kitle 

iletişim araçlarıyla anlatılanların uygulamalı olarak da gösterilmesi ile gerçekleşmektedir. Bu 

şekilde dinleyici, konuya radyoda şöyle bir kulak verip geçmek yerine konuyu önemsemekte 

ve anlatılanları uygulamaktadır. 
 

Alım gücü düşen, hatta sıfıra inen bir toplumda reklâm, işlevini değiştirip yararlı 

hizmetlerde bulunabilmektedir. Reklâm, bu durumda bir malın satın alınmasını özendirmek 

yerine o malın gerekliliğine dikkat çekmektedir. Örneğin tüketicinin otomobil kullanmasını 

özendirmek yerine, toplu taşıma araçlarını tercih etmesine yönelik, telkinler daha geçerli 

olabilir. Reklamcılar tüketicinin özelliklerini, neyi, nasıl, ne kadar sürede ileteceklerini 

bilirler. Meksika’da, vergi kaçakçılığının önlenmesi amacıyla, vatandaşın hükümete nasıl 

yardımcı olacağı, televizyonda, basında yoğun reklâm harcamalarıyla önlenmesi gibi.  
 

 

Ses: ‘Eğlenceyi takip et …(ürünün adı)… 

          Jıngle 

Ses:   Göksel 

          Müzik Göksel “Hep Seni Konuşurum”  şarkısından. süre 2” 

Ses: Manga  

           Müzik Manga “Bir Kadın Çizeceksin” şarkısından. süre 2” 

Ses: (ürünün adı)….. paketi getir, festivale katıl. Bursa, İzmir, Denizli, Konya, Antalya, 

Adana, Ankara, Samsun, Trabzon, İstanbul. Ayrıntılı bilgi www…………’da 

Ses: ………den soğuk çikolatalı tatlı. Isırmak lâzım. 

 

Şekil 1.6: Bir radyo reklam metni 
 

Radyo reklâmları dinleyiciyi derinden etkileyen, şaşırtan, dikkatini çeken ses 

efektlerine etkileyici bir müziğe senaryoya ve metne sahip olmalıdır. Basit anlamda bir 

reklâm metninin bayan ya da erkek vokalle iyi bir fon müziğinin üzerine okunmasıyla 

oluşturulan reklâmların yanı sıra özgün reklâm müzikleri de oluşturulabilir. 
 

1.3.5. İnandırma ve Harekete Geçirme 
 

Yaşanan teknolojik gelişmelerin kitle iletişim sektörüne de yansımasıyla medya 

toplumdaki en etkin güç merkezlerinden biri hâline gelmiştir. Bu gelişmelere paralel olarak 

medya yöneticileri, editörler ve etkin köşe yazarlarını da içine alan medya elitleri de 

toplumsal yapı içinde en önemli güç odaklarından biri haline dönüşmüştür. Medya ulaştığı 

bu gücüyle, bireylerin tutum ve davranışlarını etkileyebilmenin, etkilemekle de kalmayıp 

bunları değiştirebilmenin en etkin yöntem ve araçlarına sahip hale gelmiştir. 
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Her demokratik sistem, politikalarını halkın onayını alarak uygulamak zorundadır. Bu 

zorunluluk toplumsal hayatın düzenlenmesinde, politik istek, talep, düşünce ve belgelerin 

karşılıklı olarak iletilmesini, bilgi ve enformasyonların aktarılmasını, kısaca iletişime 

geçilmesini zorunlu kılıyor. Bu iletişim sürecinde medyanın önemli bir rol üstlenmesi, 

modern demokratik toplumların "medya toplumu" olarak isimlendirilmesini haklı 

çıkartmaktadır.  

 

Medya, toplumun yapısını, kurulu düzenini ve bireyler arasında gelişen toplumsal 

ilişkileri yeniden yaratma, yeniden şekillendirme, yeniden üretme ve yorumlama gücüne ve 

yeteneğine sahiptir. Semboller, işaretler, sayılar, sözcükler ve resimlerden veya bunların 

bileşkesinden oluşan iletiler yalnızca ileti taşımazlar. Aynı zamanda insanların dünyasını 

yeniden şekillendirip yorumlar, ona yeni boyutlar kazandırır. Medyanın bu şekillendirme ve 

değiştirme etkisi bireyler ve genel anlamda toplum boyutuyla da sınırlı kalmayıp, toplumsal 

ve siyasî yapı içinde etkin bir konuma sahip olan siyasi liderleri ve meşru hükümetin 

politikalarını da kapsayacak boyutlara ulaşabilmektedir.  
 

Medyanın, bireylerin ve toplumun iletişim ihtiyaçlarını karşılamak için yaptığı çok 

önemli hizmetleri hiç kimse yadsıyamaz. Bununla birlikte madalyonun bir de öteki yüzü 

vardır. İnsanlık için böylesine büyük hizmetler yapan medya, istenirse çok etkin bir 

propaganda aracı, bunun da ötesinde geniş halk kitlelerinin beyinlerini yıkamak için güçlü 

bir silah olarak da kullanılabilir. Kitle iletişim araçlarının sahipliğini veya kontrolünü elinde 

bulunduran kişi veya gruplar, haberleri ve iletileri ilgi ve istekleri doğrultusunda bozup 

değiştirebilirler. Böylece insanların kanaatlerini, düşüncelerini ve şeylere yükledikleri 

anlamları şekillendirme yetisini kendi tekellerinde bulundurmak isteyebilirler. 
 

Birçok araştırmacı medyanın amansız propaganda gücü ve beyin yıkama etkisi 

karşısında insanların, çaresiz, savunmasız, kolay etkilenir durumda olduğunu savunurken; bir 

başka grup araştırmacı da buna karşı çıkmaktadır. Onlara göre bireyler medya karşısında 

pasif değil, aktif konumdadırlar. Fakat sonuçta medyanın, az veya çok herkesi etkilediği 

gerçeğini herkes kabul etmektedir. Medya gücüne karşı çıkanların da belirttiği gibi, kitle 

iletişim araçlarının bireyler üzerindeki etkisinin farklı biçimlerde ve miktarlarda olduğu 

yadsınamaz bir gerçektir. Gerçekleşen etkinin niteliği ve derecesi kişiden kişiye değişir. Bu 

durum bireylerin yaş ve cinsiyetlerinin yanı sıra, eğitim ve kültür düzeyleri gibi etkenlerle 

yakından ilişkilidir. 
 

Kitle iletişim araçları yoluyla siyasal, savaş, ekonomik kalkınma, iş ve bazen din 

alanında toplumsal amaçlar için kampanyalar yapılabilir. Siyasal iletişim farklı araçlarla, 

davranışlarla, yapılarla, hatta kimliklerle gerçekleştirilir. Her siyasal görüşün bir de iletişim 

kültürü vardır. İletişimde dikkatleri toplama,  ilgi uyandırma, olumlu çağrışımlar yaptırma, 

bilgi aktarma ve netice olarak katılım sağlama amaçlanır. Her türlü iletişim siyasal parti veya 

düşüncenin ilke ve amaçlarını aktardığından değişmez temel ilkelere göre plânlanır. 

Olguların tanımlanması ve tasvir edilmesinde sadece "gerçekler" değil, insanların 

yanlılıklarına göre gerçekleri algılama, yorumlama ve sunmaları da belirleyici olur. Çünkü 

modern insan başka kişiler, gruplar veya ülkeler hakkında çok az bilgiye sahiptir.  
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Hatta çoğu zaman insanların zihinlerinde, diğer insanlar, toplumsal gruplar, ulusal 

veya uluslararası siyasal aktörler "öteki" olarak sınıflandırıldığından, onlara yüklenen 

özellikler genelleştirilerek "dost" veya "düşman" olarak değerlendirilebilirler. Ülke imajları 

da "dost" veya "düşman" olarak genelleştirilen gerçekliğin sadece bir bölümünü 

yansıtmaktadır. 

"Düşman" denildiğinde de, gerçek düşman değil, sadece zihnimizde oluşturduğumuz 

düşman resmi anlatılmak istenir. 

 

Bir haber veya konuyu medyanın gündeme getirme sıklığı birey için bir ipucu olarak 

değerlendirilir. İçinde yaşadığı toplumda olup bitenler hakkında bilmesi gerekenin bu 

olduğunu düşünür. Kitle iletişim sürecinin üreticileri, politik konulara uyum ve basın 

mensuplarının konuları kamuoyuna sunma tarzlarına göre sembolik politika yapmaktadırlar. 

Durum böyle olunca politik olayla politik olayın nasıl sunulacağı birlikte düşünülmek 

durumundadır. Bu durumda politik süreçten çok, politik sürecin ortaya konuş şekli, 

kurgulanışı önem kazanmaktadır.  
 

1.4. Kamusal ve Özel Radyoların Yayın Öncelikleri 
 

1990’lı yıllarda özel radyoların yayına geçmesi ile radyoculukta yeni bir dönem 

başladı. Türkiye’de ticari yayıncılığın başlamasıyla birlikte, program türlerinde, içeriklerinde 

ve üretim süreçlerinde bazı değişimler meydana gelmistir. Yeniliğin verdiği heyecanla o 

zamana kadar gerek yasal gerekse ilkeli yayıncılık gibi nedenlerle yayınlanması sakıncalı 

görülen programlar ve müzik parçaları bu dönemde yayınlanmaya başlamıştır. Özel radyolar 

“Pop müzik, Türk Pop Müziği, Özgün Müzik ve Arabesk, Klasik Batı Müziği, Türk Sanat 

Müziği...” gibi türlerden birini seçip, formatlarını bu müzik türlerini tüketen belirli dinleyici 

kitlelerinin beğenilerine göre düzenlediler. Çünkü dünyanın en keyif verici sesi bile 

kesintisiz dinlenirse belli bir süre sonra sıkıcı hâle gelir. Söylenenler ne kadar önemli olursa 

olsun dinlenmez olur. Özel radyoculuğun yaygınlaşmasıyla birlikte, radyo bir müzik kutusu 

ya da sabahları gazete haberlerini bize okuyan sesli bir gazeteye dönüştü. 

 

1990 sonrası süreçte, radyoda habercilerin konumunun ve haber üretim pratiklerinin 

oluşmasında belirleyici olan en temel faktör, radyo yatırımcılarının ticari kaygıları 

olmaktadır. Özellikle ticari radyo yayınları kamuoyunu bilgilendirme işlevini ne ölçüde 

yerine getirebilmektedir? Günümüz Türkiye’sinde radyoda haberin gün geçtikçe önemini 

yitirmesinin ve radyo program akışlarında yerini kaybetmesinin sebepleri nelerdir? Bu 

çalısmayla amaçlanan, 2000’li yıllarda radyo haberinin nasıl ve hangi kosullarda üretildigini 

ve bu koşulları belirleyen unsurların neler olduğunu tartışmaktır. 

 

Otomasyon sistemleri, internet, cep telefonu gibi teknolojik gelişmeler, radyo 

sahiplerinin ekonomik çıkarlarına yönelik olarak kullanılmaktadır. Bu doğrultuda, ulusal 

radyolarda haber yayınlarının yeri ve önemi gün geçtikçe azalmaktadır. Haber araçlarının, 

haber kaynaklarındaki bir tektipleşme, medyanın bilgi verme işlevini sınırlandırmakta, 

mülkiyet yapısında olduğu gibi haber içeriklerinde de bir yoğunlaşmaya sebep olmaktadır. 

Bu çalışmanın amacı, bu gelişmeler ışığında, Türkiye’de özgün radyo haberciliğinin 

yapılamamasının nedenlerini ve bu olgunun sonuçlarını aydınlatmaktır. 
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Yeni yayıncılık anlayışında insanların içinde bulunduğu düşünsel tembellik, adeta 

desteklenmektedir. Bu düşünsel tembelliğin radyo alanındaki somutlaşması, özel radyoların 

hiçbir seçime bağlı olmadan arka arkaya getirilmiş sonsuz müzik parçalarından oluşan 

yayınlarıdır. Radyoda müzik parçaları belirli bir amaca yönelik olarak çalınmamaktadır. Her 

türden müzik parçası karışık olarak birbirini izlemekte ve bu şekilde dinleyiciye 

sunulmaktadır. Oysa radyo müzik kutusu değildir. Yayın zamanının tümünü müziğe ayıran 

radyo, günümüz insanının gereksinmelerine tam olarak cevap vermiş sayılmamalıdır.  

Bir "şeyi" anlatmada en etkili yöntem olan söz programları; yayında yer almıyor ya da 

yok denecek kadar düşük bir düzeyde ise o radyo, özelliği olan bir istasyon değil, sıradan bir 

radyo olmayı seçmiş demektir. Yalnız müzikle dinleyicisine ulaşmak isteyen bir radyonun 

seçtikleri ve yayınladıkları popüler kültür ürünü olmak zorundadır. Oysa aynı popüler 

müziği sonu gelmez biçimde yayınlayan çok sayıda radyo vardır. Bu kadar çok istasyondan 

yayınlanan bu müzik ürünlerinin oluşturduğu yapımı ve yayını farklı hale getirmek son 

derece önemlidir. Yani bir yapımcının ustalığı gereklidir. 

 

Özel radyolara yayın izninin verilmesinden sonra radyo yayıncılığında yaşanan 

karışıklık sonucunda iletişim aracı olan radyo, iletişim kopukluğuna yol açtı. Bu durum bir 

ölçüde hâlâ devam etmektedir. Eğlence sektörüne yönelik radyolar, insanlara sadece belli 

türde müzikleri dinletmeyi amaçlamaktadır. Radyoculuğun çok disiplinli, sürekli çalışmayı, 

kendini yenilemeyi ve sürekli öğrenmeyi gerektiren ciddî bir iş olduğu gerçeği göz ardı 

edilerek, özel radyolarda görev yapanlar kendini geliştirme gereği duymadılar. Emek 

harcamadan, kolay ürün elde etmeye çalıştılar. 

 

Medyanın ticarî çıkarlar peşinde koşmasıyla birlikte medya çalışanlarının statü ve 

becerileri olumsuz yönde etkilenmeye başladı. Özel radyoların ortaya çıkmasıyla personel 

sayısının en aza indirildigini ve radyo stüdyolarında tek kişi artık hem teknisyen hem sunucu 

hem de gazetecinin işini üstlenmektedir. Böylece radyoculuğun daha az uzmanlık isteyen bir 

şekle dönüştüğü ve ticari radyoların geleneksel radyoculuğu yok etme pahasına yayın yaptığı 

görülmektedir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Radyoyu tanımlayınız. 

 Radyo alıcılarının çalışma prensiplerini 

inceleyiniz. 

 Radyo vericilerinin çalışma prensiplerini 

inceleyiniz. 

 Radyonun işlevlerini sıralayınız. 

 Kamusal ve özel radyolarda işlevlerin 

önceliklerini sıralayınız. 

 Radyo alıcılarıyla ilgili bölümü 

inceleyiniz. 

 Osiloskopu kullanmayla ilgili 

öğretmeninizden bilgi isteyiniz. 

 Radyo dinleyiniz. 

 Özel radyolardaki programları 

izleyiniz. 

  

 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

OBJEKTİF TESTLER (ÖLÇME SORULARI)  

Aşağıdaki soruların cevaplarını doğru ve yanlış olarak değerlendiriniz. 

 

1. (     ) Frekans modülasyonunda (FM) modüle eden sinyalde, taşıyıcı dalganın genliği 

sabit tutulup frekansı değiştirilir. 

 

2. (     ) Genlik modülasyon (A.M.) tür olarak doğrusal (lineer) bir modülasyondur. Kontrol 

kalemleriyle yüksek gerilim kontrol edilebilir. 

 

3. (     ) Radyo aracılığıyla yapılan eğitim formel eğitimdir. 

 

4. (     ) Radyo reklâmlarında ses efektleri ve müzik kullanılmaz. 

 

5. (     ) Reklamlar format gereği radyoda yayınlanamazlar. 

 

6. (     ) Özel radyolarda ağırlıklı olarak müzik programlarına yer verilir. 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek 

kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız 

sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz 

 

Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz diğer faaliyete geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-2 

 

Radyo frekanslarını analiz edebilecek ve karşılaştırabileceksiniz.  

 

 

 

 

 Evinizdeki radyonun alabildiği frekansları öğreniniz. 

 Mikrodalga fırınların çalışma prensibini inceleyiniz. 

 Değişik frekanslardan yayın yapan radyoları dinleyiniz. 

 Değişik frekansların yayın kalitesi arasındaki farkları yazınız. 

 Gemi ve uçaklardaki haberleşme sistemi hakkında bilgi toplayınız. 
 

2. RADYO FREKANSLARI VE GENEL 

ÖZELLİKLERİ 

 

2.1. Radyo Frekansları 
 

Ses, nesnelerin titreşiminden meydana gelen ve uygun bir ortam içerisinde (hava, su 

vb.) bir yerden başka bir yere, sıkışma ve genleşmeler şeklinde ilerleyen bir dalgadır. 

Dolayısıyla ses, bir basınç dalgasıdır. Normal bir insan, 16-20 Hertz değerinden büyük 

sesleri duyabilir. Saniyede 16 kez tekrarlanan basınç değişiklikleri insan kulağı tarafından 

algılanabilir.  

 

              
 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2.1: Elektromanyetik dalga 

Dalga 

boyu 

Tepe 

noktası 

Tepe 

noktası 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Radyo dalgaları, TV dalgaları ve mikrodalgalar “n” şeklindedir. Bu dalgaları 

birbirinden ayıran fark dalga boylarıdır. Dalga boyu, iki dalga tepesi arasındaki mesafedir. 

 

Elektromanyetik dalgaların; dalga boyu, frekansı ve enerjisi vardır. Örneğin bir X 

ışınını, enerjisiyle, bir mikrodalgayı dalga boyuyla ya da bir radyo dalgasını frekansıyla 

anlatmak daha uygundur. Radyo ve televizyon yayınlarının her ikisi de birer elektromanyetik 

dalga olmasına rağmen X ışınları veya kızılötesi ışınımlarla yayın yapmazlar. Çünkü bu iki 

dalganın dalga boyları ile frekansları yayın sinyalini taşımak için uygun değildir. 

 

2.1.1. Dalga Nedir? 
 

Denizin üzerinde gezinen dalgalar, rüzgârlı günde bayrağın hareketi gözle görülen 

dalgalardır. Bunun dışında evrende gözle göremediğimiz dalgalar da vardır. Elektromanyetik 

dalga adı veilen bu dalgaları işlevleriyle algılayabiliriz. Ses göremediğimiz n tipli bir 

dalgadır. Molekül bulunan her ortamda ses taşınabilir. Örneğin havadaki moleküller 

titreşerek sesi taşırlar. Bu mantıktan yola çıkarak uzayda ses olmadığını söyleyebiliriz. 

Çünkü uzayda ses dalgalarını iletecek hiçbir molekül yoktur.  

 
 

Resim 2.1 Uzay boşluğu 
 

Elektromanyetik dalgaları, ses dalgalarından ayıran en önemli özellik hareket 

edebilmeleri için moleküllere ihtiyaç duymamalarıdır. Bu elektromanyetik dalgaların hava, 

katı ortam ve uzay boşluğu içinde seyahat edebileceği anlamına gelir. Radyo dalgaları da 

elektromanyetik dalgadır.  

 

2.1.2. Elektromanyetik Dalgalar Nelerdir? 
 

James Clark Maxwell ve Heinrich Hertz elektromanyetik dalgaların nasıl oluştuğunu 

ve hangi hızlarla hareket ettiklerini inceleyen iki bilim adamıdır. 
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Şekil 2.2: Elektromanyetik dalga 

 

Hareket halindeki elektrik ve manyetik yükleri elektromanyetik dalgayı oluşturur. 

Şekildeki mavi renk bir elektrik alanını ve yönünü, yeşil renk de bir manyetik alanını ve 

yönünü göstermektedir. Elektromanyetik dalga eksen çizgisi üstünde tek bir yönde ışık 

hızıyla hareket eder. 

 

2.1.3. Radyo Dalgaları 
 

Radyo yayınları elektromanyetik özellik taşıyan dalga biçiminde yayılan, belli dalga 

boylarının oluşturduğu ve ışınım tayının en alt bölümlerinde yer alan “radyo dalgaları”nı 

kullanır. Radyo dalgaları elektromanyetik spektrumdaki en uzun dalga boylarına sahiptir. Bu 

dalgalar bir futbol sahası kadar olabilir. Radyo dalgaları radyolarımıza yayın taşımaktan 

başka televizyon ve cep telefonlarına da sinyal taşırlar. Televizyonların üstünde bulunan 

antenler, televizyon istasyonlarından yayınlanan elektro manyetik sinyalleri alır ve 

televizyon ekranlarında gösterirler. 

 

2.2. Radyo Frekanslarının Teknik Özellikleri ve Kullanım Alanları 
 

Günümüzde kullanılan radyo, televizyon, radar ve çeşitli uzaklıktan haberleşme 

cihazlarının hepsi, elektromanyetik dalgaların en uzun dalgaboylusu olan radyo dalgalarıyla 

çalışır. Vericinin ürettiği dalgalar alıcının anteninde bir elektrik akımı doğurur. Bu akım 

yükseltilerek dalganın taşıdığı sinyali istenen hâle getirilir.  

 

Frekans, belirli bir noktadan bir saniyede geçen ses dalgalarının tamamının sayısıdır. 

Frekans birimi Hertz (Hz)’dir. İnsan kulağının duyma aralığı ortalama 20 Hz ile 20 KHz 

arasındadır. Bu sınır yaşa ve kişiye göre farklılıklar gösterebilir. 

 

Genlik, ses dalgalarının dikey büyüklüğünün bir ölçüsüdür. Ses dalgalarını oluşturan 

sıkışma ve genleşmeler arasındaki fark, dalgaların genliğini belirler.  

 

Ses dalgaları havada veya başka bir ortamda titreşen objeler tarafından üretilir. 

Örneğin titreştirilen bir gitar teli, yaptığı periyodik salınım hareketi ile hava moleküllerinin 

belli bir frekansta sıkışmasını ve genleşmesini sağlar. Bu şekilde teldeki enerji havaya 

iletilmiş olur. Enerjinin miktarı, teldeki titreşim genliğine bağlıdır. Eğer tele fazla enerji 

yüklenirse, tel daha büyük bir genlikle titreşir. Teldeki titreşim genliği ne kadar fazla ise 

ortam tanecikleri (örneğin hava molekülleri) tarafından taşınan enerji de o kadar fazladır.  
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Enerji ne kadar fazla ise sesin şiddeti de o kadar büyük olacaktır. Bu ifadeler, titreşen 

tüm cisimler için geçerlidir. 
 

Bir dalganın ardışık iki tepe veya iki çukur noktası arasındaki mesafe bize dalga 

boyunu verir. Dalga boyu λ (lamda) ile gösterilir. Radyo televizyonda üretilen ses ve 

görüntüler taşıyıcı dalgalarla iletilir demiştik. İşte bu taşıyıcı dalgaların her biri kanalı 

oluşturur. Örneğin FM 94.9 aslında 94.9 MHz ya da (94.900.000 Hz) frekansındaki taşıyıcı 

dalgayı kullanarak yayın yapan radyo istasyonunu anlatır. Her bir frekans aralığına bant 

denir. Ancak bantlar birbirinden kesin sınırlarla ayrılmaz.  
 

Frekans spektrumunun en alt basamağını oluşturan radyo dalgaları frekans aralıkları 

temel alınarak yedi ana sınıfa ayrılır. 
 

 

3 (YüŞekil 2.3: Elektromanyetik spektrum 

 

2.2.1. Yer Dalgaları 
 

Yavaş yavaş zayıflayıp tamamen sönünceye kadar yeryüzü eğrisini takip eden 

dalgalardır. Yeryüzeyine paralel olarak yayılırlar. Yer dalgalarının yayınım mesafesi 

aşağıdaki faktörlere bağlıdır. 
 

Yer dalgalarının frekansı arttıkça ulaşılan hedef düşer. Su toprağa göre daha iyi bir 

iletken olduğu için yer dalgaları, su üzerinde daha uzak mesafelere ulaşabilirler. Toprak ne 

kadar kuru ise menzil o oranda düşer. Menzil, verici gücüyle doğru orantılıdır. Güç arttıkça 

menzil de artacaktır.  

 

2.2.2. Gök Dalgaları 
 

Atmosferin iyonosfer katlarına çarpıp yansıyan dalgalardır. İyonosfer, atmosferin en 

dış katmanıdır ve yerden yaklaşık 100 ile 500 km. arasındaki yükseklikte bulunur. Bu 

katmanın yüksekliği sabit değildir ve her gün, her mevsime göre değişmeler gösterir. 

Gündüzleri ise geceye göre daha alçak seviyededir. 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Resim:Elektromanyetik_spektrum.PNG
http://tr.wikipedia.org/wiki/Resim:Elektromanyetik_spektrum.PNG
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Gaz moleküllerinin iyonlarına ayrılması olayına iyonlaşma denir. Güneşin ultraviyole 

ışınları bu iyonlaşmayı meydana getirir. Güneşin etkisi yüksek tabakalarda daha fazla 

olacağından iyonlaşma miktarı da bu tabakalarda daha çok olacaktır. Gece ise güneş etkisi 

ortadan kalktığından iyonlar tekrar birleşirler. Bu ise alt tabakalarda üst tabakalardakine 

nazaran daha çabuk olur. Bu nedenle iyonosfer tabakasının kalınlığı azalır ve yerden 

yüksekliği de artar. Böylece iyonosferin tabakalarından yansıyarak yeryüzüne dönen gök 

dalgalarının da ulaştığı menzil özellikle geceleri artmış olur. Gök dalgalarının yayılma 

mesafesi dalganın yansıyabilmesi için iyonosfere belli bir açı altında gelmesi ve tabakanın 

iyonlaşma miktarına bağlı olarak değişir. 
 

Verici frekansı 30 MHz'in altında olmalıdır. Frekans arttıkça gök dalgalarının menzili 

düşer. 30 MHz' in üzerinde frekansı bir dalga iyonosferden yansımadığı gibi tüm katmanları 

geçerek uzaya ulaşır. 

 

2.2.3. Radyo Dalgaları ve Ses Dalgalarının Farkları 
 1..Radyo dalgalarının frekansı ses dalgalarına göre daha yüksektir. Ses dalgaları   

10 kHz'e kadar çıkabilir. Radyo dalgaları ise çok daha yükseklere çıkabilir. 

Kadınların sesinin frekansı yüksektir. Çünkü ince sesin frekansı daha yüksektir. 

 2. Ses dalgaları, radyo dalgalarına göre daha düşük hızda yayılırlar. Ses 

dalgaları yaklaşık 340 m/sn hızla, radyo dalgaları 300 km/sn hızla yayılırlar. 

 3..Kulak ses dalgalarını algılayabilir. Fakat radyo dalgalarını algılayamaz. 

 4. Ses dalgalarının menzili radyo dalgalarına göre çok düşüktür. 

 

2.2.4. Frekansların Özellikleri 
 

VLF: (3–30 Khz): 4000 Nanometre(NM)’den daha uzak mesafelere ulaşabilir. Dağlar 

alçak frekanslı dalgaların yayılmasında engel teşkil etmez. Anten boyutlar uzun dalga 

boyuna bağlı olarak oldukça büyüktür. Gürültü oranı oldukça yüksektir. Havanın statik 

parazitinden ve hava koşullarından etkilenirler. 

 

LF: Genelde toprağa geçen sinyaller olup saat seknronizayon sinyali olarak ya da 

denizaltılar tarafından haberleşmede kullanılmaktadır. Hava koşullarına yüksek düzeyde 

duyarlıdırlar. 

 

Resim 2.4: Dalga istasyonu 
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 HF: Bu dalgalar iyonosferden yansıdıkları için dünya üzerinde çok uzak 

mesafelere ulaşabilmektedirler. Genelde kısa dalga istasyonları tarafından 

kullanılmaktadır. 

 VHF: Gerek FM gerekse yerel telsiz şebekesi olarak kullanılmaktadır. Bu 

frekans (özellikle meteor yağmurlarında) yansımalar sayesinde çok uzak 

mesafelere gitse de genelde göz mesafesinde doğrudan yayılım gösterirler. 

 HF: Genel olarak gök dalgaları ile veya doğrudan yayılırlar. 100 NM'e kadar 

yer dalgaları da görülür. Gün içerisinde 300 NM, geceleri gök dalgaları 

vasıtasıyla 1.000 NM’e kadar 100 NM- 150 NM arasında sessiz bölgede 

yayılabilirler. Daha çok uzun menzilli olarak yerden havaya ve havadan yere 

haberleşme imkânı sağlarlar. Gürültü orta düzeydedir. 

 VHF: Çok kısa dalga bandı içine girerler. Bu frekanslar 30 MHz- 300 MHz 

arasında değişir. VHF bandında yayın yapan (örn:TRT1) antenlerinden havaya 

yayılan dalgaların bir kısmı, iyonosfer tabakasında biraz kırılarak deler geçerler 

ve bir daha yeryüzüne dönmezler. Bu bandın 88-108 MHz arasını FM radyoları, 

108’den yukarısını ise televizyon kuruluşları yayınlarında kullanır. 

 UHF: Bu bant, birçok telsiz ve TV yayını içermektedir. Yüksek Frekans (UHF.) 

bandı 300 MHz ile 30000 MHz arasındadır. Bu dalgalara “desimetrik dalgalar” 

denir. Bu seviyedeki frekanslar net ve kaliteli veri iletişimi için 

kullanılmaktadır. Bunar normal radyo bandları dışında kalan frekans aralıkları 

olduklarından tercih edilmektedirler. Güneşte meydana gelen patlamalar; 

atmosferde manyetik fırtınalar meydana getirmektedir. Özellikle genlik 

modüleli radyo frekans dalgaları atmosferde meydana gelen bu değişikliklerden 

dolayı radyo yayınlarını parazitli olarak alırlar. İletişimin net ve kararlı olarak 

yapılabilmesi ve bu parazitlerin engellenmesi için mantık olarak yukarda 

sözünü etmeye çalıştığımız frekans aralıklarında bu iletişimin yapılmasını 

gerektirmektedir. 

 

Sonuçta UHF/ VHF dalgaları yer dalgalarından etkilenmemektedir. Bu durum 

sinyallerin evlerimizin içine kadar rahatlıkla girmesiyle açıklanabilir. UHF/VHF dalga 

bandında yayın yapan vericilerin kullandıkları dipol antenler yatay veya dikey olabilir. Bu 

vericilerin sinyallerini tam ve net olarak alabilmek için alıcı antenlerini yatay ya da dikey 

olarak kullanmak gerekir.  

 

SHF: Uydu ve radarlar tarafından kullanılan bir banddır. Doğrudan dalgalar şeklinde 

yayılır. Gürültü oranı çok düşüktür. 

 

EHF: 3-300 GHz arasındadır. Menzilleri 200 Nm’dir. Anten boyutları birkaç cm'dir. 

Gücü birkaç wattdır. Çok geniş veri aktarımına imkân tanıdığından radarlarda ve uydu 

yayıncılığında kullanılır. Gürültü yok denecek kadardır. 
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3 kHz-30 kHz Cok Uzun Dalga Very Low Frequency 

(VLF) 

30 kHz-300 

kHz 

Uzun Dalga Low Frequency (LF) 

300 kHz-3 

MHz 

Orta Dalga Medium Frequency (M 

3 MHz- 30 

MHz 

Kısa Dalga 

(Yüksek Frekans) 

High Frequency (HF) 

30 MHz- 300 

MHz 
Çok Yüksek Frekans Very High Frequency 

(VHF) 

300MHz-

3GHz 

Ultra Yuksek 

Frekans 

Ultra High Frequency 

(UHF) 

3GHz- 30 GHz Super Yuksek 

Frekans 

Super High Frequency 

(SHF) 

30GHz ve üstü Asiri Yuksek 

Frekans 

Extremely High Frequency 

(EHF) 

(daha yukarıda kızılötesi ve görünür ışık vardır). 
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UYGULAMA FAALİYETİ 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Radyo frekanslarının niteliklerini 

inceleyiniz. 

 Radyo frekanslarının teknik özelliklerini 

inceleyiniz. 

 Radyo frekanslarının kullanım alanlarını 

inceleyiniz. 

 Frekans tahsis yönetmeliğini 

inceleyiniz. 

 Osiloskop ile dikkatli ölçüm yapınız. 

 Farklı bant genişliklerinin kullanım 

alanlarını inceleyiniz. 

 

 

 

 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

OBJEKTİF TESTLER (ÖLÇME SORULARI)  

 

Aşağıdaki soruların cevaplarını doğru ve yanlış olarak değerlendiriniz. 

 

1. (….) Dalga boyu, iki dalga tepesi arasındaki mesafedir. 

 

2. (….) Radyo dalgalarının frekansı ses dalgalarına göre daha yüksektir.  

 

3. (….) UHF bandı birçok telsiz ve TV yayını içermektedir.  

 

4. (….) Gök dalgaları yeryüzü eğrisini takip eden dalgalardır. 

 

5. (….) Yer dalgaları atmosferin iyonosfer katlarına çarpıp yansıyan dalgalardır. 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek 

kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız 

sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-3 

 

 

 

Radyo yayınlarının ve dinleyicilerinin özelliklerini analiz edebilecek, radyo 

stüdyosunda bulunan cihazları kullanabileceksiniz.  

 

 

 

 

Sevgili öğrenci, bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araştırmalar şunlar 

olmalıdır: 

 Radyo programlarının içeriğini incelemelisiniz. 

 Radyo dinleyicisinin özelliklerini araştırmalısınız. 

 

Araştırma işlemleri için internet ortamından yararlanınız. Ayrıca radyo yayınlarının 

yapıldığı istasyonları geziniz. Radyo yayınında çalışan elemanlardan radyo yayınlarının 

unsurları hakkında bilgi edininiz. 

 

3. RADYO YAYINLARININ 

ÖZELLİKLERİ 

 

3.1. Radyo Yayınlarının Unsurları 
 

3.1.1. Söz Unsuru 
 

Genel bir ifadeyle söz programları topluma söz yoluyla ulaşan yayınlardır. Radyo, 

insan sesine, yüz yüze konuşmanın sıcaklığına en yakın araçtır. Ancak belirtmek gerekir ki, 

televizyonun yaygınlaşmadığı dönemlerde ünlülerin sadece sesleri değil, konuşma üslupları 

da radyoya olağanüstü bir kimlik, bir kişilik veriyordu. Gazete okurken böyle bir kişiliği 

sezmek güçtür. Televizyonda ise bu kimlik, görsel dilin ve televizyon izleme biçiminin 

niteliği gereği zayıflar. Oysa karşısındakiyle konuşur gibi kullanılan bir insan sesinin gücü 

sayesinde radyo hem yüreklerde hem de beyinlerde kalıcı bir etki bırakır.  

 

Genellikle radyodan verilen “söz”ler okunarak verilir. Sözü iletmenin yolu da sestir. 

Bu nedenle radyoda metinler konuşuyormuş gibi okunmalıdır. Sesle bir duyuru yayınlanır. 

Radyo sesin mecrasıdır. Yani radyoda mümkün olduğu kadar her şeyi sesle aktarabilmek 

gerekir. Bizim imgelemimize seslenir. İnsanların duygu ve düşünce dünyalarında sözcüklerle 

resim çizer. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 

 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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İnsan sesi çok şey söyler. Gözümüzü kapatıp karşımızdakini dinlediğimizde onun 

kişiliği ve karakteri hakkında az çok bir görüş oluşturabiliriz. Örneğin, radyo tiyatrolarındaki 

karakterleri ses tonlarına göre kafamızda biçimlendiririz.  

 

İster ölüm haberi okunsun, isterse bir müzik programı sunulsun sunuştaki sıcaklığı 

izleyici hemen hisseder. Sıcaklıkta samimiyet, sempati vardır. Sunumdaki sesin sıcaklığı tek 

başına yeterli değildir. Radyoculukta sesi kullanmak sadece renk ve estetikle ilgili bir sorun 

değildir. Ses tonu ve sunuş uslübü da çok önemlidir. Seste aynı zaman da otoriter bir özellik 

olması gerekir Kendine güvenen tok bir ses tonu dinleyicide güven oluşturur. Bu özellik  

“inandırıcılık”ve “güvenirlik” bakımından önem taşımaktadır. 
 

 

Resim 3.1: Bir programın anonsu  

 

Yayın süresinde aynı tempoda tekdüze devam eden bir ses bıktırıcı olur. Ünlü 

sunuculardan Geoffrey Weekes’in deyimiyle “ Sesin iyi bir müzik aleti gibi kullanılması” 

gerekir. Program akışında monotonluğu önlemenin bir yolu da farklı sesleri kullanmaktır.  

 

Radyo program metninin hazırlanmasında dinleyici perspektifinin bilinmesi 

programın başarısı açısından önem taşımaktadır. Program dilinde ortalama dinleyicinin bir 

adım ötesinde bir hedef tutturmak gerekir. Ne çok samimî (popüler), ne de çok resmî olmak 

gerekir. Mikrofonun başında iken öyle on binlere yüz binlere değil, sanki bir tek kişiye, 

yakın bir dostumuza bilgi verir. Örneğin, ona telefonda bir şeyler söylüyormuş gibi 

konuşulmalıdır. 

 

Radyo gibi sözlere dayalı ve her şeyin o anda olup bittiği bir ortamda yazı, yayıncının 

can simidi gibidir. Yani radyo için yazmak seslendirilecek bir metin oluşturmaktır. Radyo 

metni hazırlamanın pek çok faydası vardır. Hem söyleyeceklerimizi belli bir sıraya göre 

düzenleriz hem de planladığımız her şeyi atlamadan söylemiş oluruz. 
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3.1.2. Müzik Unsuru 
 

Müzik radyonun temel unsurlarından biridir. Radyo programlarında dikkat edilmesi 

gereken en önemli nokta müziğin olur olmaz değil, en uygun yerlerde kullanılmasıdır. 

 

Programdaki her boşluğa müzik sıkıştırılmamalıdır. İyi seçilmiş ve zamanlaması 

uygun bir müzik parçası programa çok şey katar. 

 

Geçiş Müziği 

 

Bir söz programının birden fazla konusu olduğu durumlarda konular arasında, tek bir 

konu bulunduğu durumlarda ise paragraf aralarında, kısaca programın giriş, gelişme ve 

sonuç bölümleri arasında müzik kullanılır. Magazin programlarındaki müzikal uyarıcı 

girişteki sinyal müziğinden türemiş gürültülü yüksek çalınan bölümdür. Bu şekilde hem belli 

bir konunun bittiğini veya hızının değiştiği izleyiciye bildirilir. Yalnız bu uyarıcılar 

hazırlanırken hem süresine hem de konuya uygunluğuna dikkat etmek gerekir. Örneğin bir 

kaza haberi sırasında neşeli bir müzik uygun düşmez. 
 

Bu kullanılan müziğin yine programın konusuna uygun olması, programın seslendiği 

izleyici kitlenin beğenisine seslenen türde olması programın başarı şansını çoğaltır. Örneğin, 

kırsal kesime seslenen tarımla ilgili bir söz programında, klasik batı müziği yerine, onun 

beğenisini kazanmış, alışageldiği yerel ya da yöresel müzik kullanmak, programın daha 

sonraki söz mesajının etkisini arttırabilir. Programın sonunda çalınan müzik ise gelecek 

anonsa kadar arada kalan boşluğu doldurur. Ancak bu kısımda seçilen müziğin de önceki 

konuyla bir bağlantısı olmasına dikkat edilmelidir. 
 

Sinyal Müziği 

 

Programı tanıtmada önemli rol, sinyalde kullanılan müziğindir. Kulağa, özellikle 

dinleyici kitlenin beğenisine seslenen müziklerin sinyalde kullanılması, programa olan ilgiyi 

arttırır. Bu bakımdan seçilen müziğin hedef izleyici kitlenin hoşlandığı, beğenisini kazanan 

müzikten seçilmesi yeğlenmelidir. 
 

Fon Müziği 
 

Bu tür müzik, programın içeriğine uygun olduğunda sözü daha da belirlemek, 

vurgulamak üzere kullanılabilir. Örneğin bir şiir programında ya da bir program mesajının, 

şiirle anlatıldığı kısımlarda arka planda ve düşük ses düzeyi ile uygun bir müziğin verilmesi 

gibi. Genellikle bu tür uygulamalarda vokalsiz yani bir ses sanatçısı ya da grubun eşliğinde 

olmayan müzik yeğlenir. Ancak, bu tür müziğin kullanılmasında özen gösterilmesi, her 

zaman bu yönteme başvurulmaması gerekir. Sözlü müzik üzerine konuşma eğilimi doğru 

değildir. Çünkü böyle bir durumda sözler birbirine karışır. Bu durumda en uygunu 

enstrümantal müziğin kullanılmasıdır. 
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Ses Efekti Olarak Müzik 
 

Programlarda kimi kez konu ile bağlantılı olarak müzik, vurgulamak, söylenen bir 

hususu güçlendirmek, etkisini daha da arttırmak amacı ile de kullanılabilir. Özellikle 

oyunlaştırılmış söz programlarında müziğin bu amaçla kullanılmasına sık sık başvurulabilir. 

Örneğin dramatik gerilimin arttırılması için diyaloglarla belirlenen durumu daha da 

güçlendirmek, gerilimi daha da arttırmak amacı ile çarpıcı bir müziğin kullanılması etkili bir 

durumun yaratılmasına neden olabilir. Müziğin bu amaç ile kullanılması özellikle 

televizyondaki görüntüsel anlatımı daha da güçlendirmek amacı sık sık başvurulan bir 

yoldur. 

Müzik dinleyicinin ruh halini etkileyebilir. Bir radyo tiyatrosunda bir magazin 

programının başındaki heyecanlandırıcı müzik dinleyici programa bağlar. Bir yarışma veya 

bir komedi programı hareketli bir müzik parçasıyla başlarsa dinleyicinin beklentisini 

yükseltir. 

 

Dinleti Müziği  

 

Kimi söz programlarında uzun konuşmalar arasına, izleyeni dinlendirme, ilgisini, 

dikkatinin toplaması amaçları ile bir ya da iki müzik parçası konulabilir. Özellikle, karma 

biçimde hazırlanan uzun süreli programlarda müziğin bu amaçla kullanılmasına sık sık 

başvurulur. Burada da yine üzerinde özen gösterilmesi gereken husus, seçilecek müziğin 

hedef kitlenin aşina olduğu, sevdiği, hoşlandığı müzik olmasıdır. Hatta çoğunlukla bu tür 

müziğe yer vermenin, söz programlarına pek ilgi duymayan bir kısım hedef izleyici 

kitlesinin yayını izlemelerini sağlama amacı da taşıdığı söylenebilir. İzleyici, sevdiği müziği 

dinleyebilmek için diğer söz mesajını da dinlemek gerekliliğini duyacaktır. 

 

Radyo programlarında müziğin kullanılması konusunda özetlemek gerekirse, söz ana 

unsuru yanında müziğin kullanılması programcıların şu ya da bu oranda, şu ya da bu türde 

başvurdukları bir başka temel materyaldir. Günümüzde artık müziğin kullanılmaması 

gereken haber bültenleri ya da programlarında bile müzik kullanılmaktadır. En azından 

başlangıç, tanıtım müziği olarak müziğe başvurulmakta, böylece programlar daha ilgi çekici, 

daha canlı duruma getirilmektedir. 

 

Müziğin program kapanışında verilmesi sırasında dikkat edilmesi gereken bazı 

hususlar vardır: Müziği notanın yarısında kesmemek gerekir. Müziğin yavaşça kısılarak 

bitirilmesi (fade out) en uygun olanıdır. 

 

Müziğin seçiminden sonra, kurgu odasında, teknisyen ile birlikte müziğin ya da 

efektin belirli kısımları alınır, çoğunlukla 20 ya da 30 saniye çalındıktan sonra ses alçaltılır 

(fading’lenir) ve programın adı, yapımcısı ve varsa diğer bilgiler girer, müzik (efekt) 

yükseltilir (20–30 saniye) sürdürülür, alçaltılır ve tüm olarak söndürülür. 
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Örnek. 

—Açılış Sinyali 

Müzik (enstrümantal-vokalsiz oyun havası) 

Ocak başı  

hazırlayan………. 

Müzik (aynı müzik 20"-30" sürer) 

 

 Kapanış Sinyali: 

Müzik (oyun havası 15"-20* sürer)  

Ocakbaşı programını dinlediniz... Hazırlayan ve sunan…...teknisyen….. .  Hoşçakalın. 

Müzik (oyun havası yükseltilir-kısılır 20"-25") 

 

 

3.1.3. Efekt Unsuru 
 

Bir programın yapımında üçüncü materyal efekttir. Sözcük İngilizce "effect" 

sözcüğünün Türkçe ses uyumuna göre değişerek dilimize yerleşmiş durumudur. Anlamı 

'etki' demektir Efektler oyuna gerçeklik kazandıran, etkili olmasını sağlayan çeşitli yollardan 

biridir. Efektler doğrudan kullanılan program malzemesi değil, yardımcı "öğelerdir. Bir 

başka deyişle, yalnızca efekt öğesi kullanılarak program oluşturulamaz. Efektler 

yalnızca radyo programcılığında değil, televizyon programcılığında, kısa ve uzun süreli 

filmlerde (sinema filmlerinde) mesajın etkisini daha da arttırmak, güçlendirmek için 

yani "etki" yapma amacı ile kullanılır. Konuya canlılık, derinlik ve gerçeklik kazandırır. 

Sabahın erken saatlerinde geçtiği ya da saatin vurması ile saatin kaç olduğu belirtilebilir.  

 

Efektler, çevredeki doğal seslerden olabildiği gibi, (örneğin köpek havlaması, araba 

kornası sesleri gibi) yapay seslerden (örneğin kâğıt hışırtısı ile yağmur sesinin verilmesi gibi) 

de oluşabilir. Bu bakımdan efektleri doğal ve yapay olarak iki kümede toplayabiliriz.  
 

Efektler, genellikle önceden kaydedilmişlerdir. Yapay efektler ise, daha önce 

kaydedilmiş olabilecekleri gibi, programın seslendirme aşamasında da oluşturulabilirler. 

Bunlara “iç efektler” de denilir. Örneğin kapı açılması ile ilgili bir efektin seslendirme 

sırasında özel araçlarla, mekanik olarak yapılması ya da yangın sesinin kâğıt hareketleri ile 

yaratılması gibi. Genel olarak doğal sesler, efektler büyük yayın kurumlarında piyano 

biçiminde, tuşlarla yönetilen araçlarda toplanmışlardır. Bu araçlar 'Meletron' olarak 

adlandırılır. Bunun yanında,  özel olarak saptanmış, o ülkeye özgü kimi efektlerin 

kaydedildiği kayıtçı ortamları bulunabilir. 
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Efektler daha çok. dramatik yapımlarda, oyunlaştırılmış söz programlarında kullanılır. 

Hemen hemen har dramatik yapımda doğal ya da yapay efektleri kullanılır. Bunun yanında 

kimi söz programlarında da, hatta salt müzik programlarında da efektlere yer verilebilir. 

Hangi tür programlarda olursa olsun efektler şu amaçlarla kullanılırlar: 

 

 
Resim 3.2: Radyo stüdyosu 

Yer Belirleme 
 

Konunun nerede geçtiğini, söz yanında efektlerle de belirtmek gerekebilir. Örneğin 

kuş sesleri, köpek havlaması olayın açık bir alanda, hatta kırsal bir yörede geçtiğini 

belirtir. 
 

Sözün Etkisini Güçlendirme 
 

Bu tür efektler sözlerle belirlenen durumu daha da güçlendirmek amacı ile 

kullanılırlar. İzleyicinin ilgisi belirli sözlere çekilir. Odaya birinin girdiğini belirten sözler 

yanında kapı açılması ile ilgili efektin kullanılması, sözü daha etkili duruma getirecektir. 
 

Zaman Belirleme 
 

Olayın geçtiği zamanı gün ya da mevsim olarak belirtme amacı ile kullanılır. Örneğin, 

horozun ötmesi ile ilgili bir doğal efekt olayın sabahın erken saatlerinde geçtiği ya da saatin 

vurması ile saatin kaç olduğu belirtilebilir. Daha geniş zamanı belirtmek için ise, örneğin bir 

kilisede yapılan dinsel törenin, duaların, genellikle hıristiyanların pazar günü dinsel törenlere 

katıldıkları düşünülürse, pazar gününü belirttiği söylenebilir. 
 

Atmosferi Belirleme 
 

Olayın içinde geçtiği, içinde bulunduğu havayı belirlemeyi amaçlayan kimi ses 

efektleri, genellikle dramatik yapımlarda yaygın olarak kullanılır. Örneğin kapı açılmasını 

veren bir ses efekti, odaya birisinin girdiğini ya da çıktığını belirtir. Bir yolculukta tren sesi, 

trenin hareket ettiğini vurgular. 
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Program Giriş ve Çıkışlarını Belirleme 
 

Bu efektler sinyal müziğinde olduğu gibi, bir programın tanıtılması için programın 

başlangıcı ile bitişinde kullanılır. Özellikle konu ile ilgili ses efektlerinin bu amaçla 

kullanılması, programın çok daha çarpıcı olmasını sağlayabilir. Ancak, bu tür efekt 

kullanılmasının çok özen isteyen, hatta deneyim isteyen bir çalışma olduğu gözden ırak 

tutulmamalıdır. Örnek olarak, trafik ile ilgili bir programda tanıtıcı müzik yerine trafik 

seslerinden oluşan, örneğin araba gürültüleri, motor sesleri ya da klakson sesleri ya da 

polisin trafiği düzenlemek için kullandığı düdüğün sesi kullanılabilir. Bu tür kullanım, dizi 

program için olabileceği gibi bir tek program için de olabilir. Bazen söz ve müzikle birlikte 

ya da yalnızca sözle birlikte tanıtıcı olarak, konuyla bağlantılı doğal ya da yapay efektler 

kullanılabilir. Örneğin tüketici ile ilgili bir programında pazarda ya da satıcıların yoğun 

olarak bulunduğu yerdeki satıcı seslerinin kullanılması gibi... Ancak, etki yapan bu seslerin 

kullanılması çok sık değildir ve özenle seçilmesi gerekir. 
 

Geçişleri Belirleme 
 

Bir söz programında geçişler, müziğin yanısıra konuyla ilgili efektlerle de sağlanabilir. 

Efektler özellikle konu, zaman ve yerin değiştiğini belirlemek amacıyla gerek söz 

programlarında gerekse drama yapımlarda sık sık kullanılabilir. 
 

Kuşkusuz bu sınıflandırmada efektlerin işlevlerinin kesin olarak birbirlerinden farklı 

olduğu sanılmamalıdır. Kimi kez bir efektin kullanılması ile birden çok işlevi yerine 

getirebilir. Örneğin bir horoz ötüşü, olayın hem zamanını, hem yerini, hem de atmosferini 

belirleyebilir. Bu bakımdan iyi bir program yapımcısının hangi efektleri ne amaçla 

kullandığını kesin olarak bilmesi, yanlış anlamalara neden olmaması bakımından önemlidir. 
 

RADYO METİN ÖRNEĞİ 

 

EFEKT  
KÖYDE GÜNDÜZ  

KAMİL  ŞAŞKIN) VALLA YAZDI YA. HAYRET BİR ŞEY 

MEHMET   
Kalemin de pek fiyakalıymış. ver bir bakayım 

EFEKT TÜKENMEZ KALEMİN AÇILIP KAPANMA SESİ 

(ÜSTÜSTE   BİR KAÇ KEZ)           

 
KAMİL       :   (İÇİ TİTREYEREK) Aman Mehmet Emmi 

ne yapıyorsun? Öyle şakuduk şukuduk diye? 

    
MEHMET  : Korkma Kamil korkma. Bir şey 

olmazsağlam kalem bunlar sağlam 

                      Bak kaya gibi 

 

3.2. Radyo Dinleyicisinin Özellikleri 

 

                                                      

 TRT “Ocakbaşı “programından alınmıştır. 
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Radyo dinleyicisinin kesin tanımını yapmak zordur. Radyo kitleye seslenir. Kitle 

izleyici dağınık, kolay değişen, bilinmeyen, görünmeyen ve aynı olmayan, değişik 

insanlardan oluşur.  

 

Kitlesel izleyici iki tür tanımlanabilir ya da kümelendirilebilir:  
 

Genel İzleyici 
 

Yayınların toplumun tümüne seslendiği durumlarda sözü edilebilir. Heterojen ve 

anonim bir yapıya sahiptir. Özellikle, şebeke yayınların seslendiği kitlelerde bu tanımlama 

geçerlidir. Kimi toplumbilimcilere göre, böyle bir kitlenin adı var kendisi yoktur. 

 

Bu izleyici türünün en önemli özelliği, birbirleri ile ilgileri olmayışıdır. Kendisi ile 

ortak olanlardan haberli değildir ve ortak noktaları yoktur. Kendisini bir kümenin üyesi 

olarak düşünmez. Gelen iletiye tepkisi bireyseldir, bağımsızdır. 
 

Uzmanlaşmış (Özel) İzleyici 
 

Özdeş yapıları vardır. Belirli iletilere aynı ilgi ve tepki gösterirler. Örneğin bir 

ekonomi programı ile ilgili açık oturum izleyicisi eğtim, bir dereceye kadar yaş yönünden 

birlik gösterebilir. Gerçi bu izleyici kitlesi de dağınıktır, anonimdir, birbirinden habersiz ve 

bağımsızdır. Bu durum basılı yayınlarda daha da belirgindir. Aynı politik ve ekonomik 

görüşü paylaşanların aynı yayın kuruluşunu izlemesi bir homojenlik örneğidir. 
 

Cahiller Kümesi 
 

Bu kümeye hem gerçekten okuma-yazma bilmeyenler, hem de davranışsal olarak 

okumaya eğilimli olmayanlar girmektedir. Bu kümedeki izleyiciler daha çok eğlence, 

heyecan türü yayınlara ilgi duyarlar. Düşünsel olarak yönlendirilmemişlerdir. Karmaşık 

yoğun mesajlar onların ilgisini çekmez. Çok az çaba göstererek mesajı almak isterler. Yapay 

tüketici olarak adlandırılabilirler. Haberleşme dünyası içe dönüktür. Kendi aile ve komşu 

çevresi dışında fazla katılma yoktur. Kendisinin toplumsal kararlar üzerindeki etkisini ya hiç 

ya da çok az olarak görür. Aldığını saklar, bölüşmez, dağıtmaz. 
 

Çıkarcılar Kümesi 

 

Cahiller kümesinden sonra gelen bu küme izleyiciler, toplumsal varlık olarak toplumla 

yakından ilgilidirler. Genel olarak etkendirler. Ancak, bu etkenlik ve ilgileri, toplumda 

kendilerine daha iyi bir yer elde etmek içindir. Daha iyiye, daha güzele, daha yükseğe 

ulaşmak amacındadırlar. Toplumsal çalışmalara, duyarlıdırlar. Uzun dönemde ihtiyacı 

olacağını düşündüklerinden ciddi, düşünce dolu mesajları alır kabul ederler.  
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Aydınlar 

 

Aydınlar “düşünen” insanlardır ve genel olarak "kitle" kavramına karşıdırlar. Bu tür 

izleyici kümesi, azınlıktadır. Bunlar sorunlarla ilgili olup, felsefe ve estetik yönü ağır basan 

yayınlara ilgi duyarlar. Düşüncelerle ilgilenirler ve bunu çıkarcı amaçlarla yapmazlar. Kitle 

iletişim araçlarının uyuşturucu etkisi olduğunu savunduklarından kitle iletişim araçlarına 

karşı az ilgi gösterirler. Kitle iletişim araçlarının, toplum düzeyini düşürücü içerikte mesaj 

verdikleri görüşündedirler. 

 

Radyo-Dinleyici İlişkileri  

 

İzleyici kitlesinin genel niteliklerini göz önünde bulundurduğumuzda izleyiciyi radyo 

başına çekme ve programın izlenmesini sağlama konularında işin zorluğu ortaya çıkar. 

Radyodaki en önemli sorun istasyon ayar düğmesinin dinleyicinin elinde olmasıdır. 

Dinleyici istediği anda başka istasyonlara kolayca geçebilir. Dinleyiciyi programa bağlamak 

için programın girişinde ilgi çekmeyi başarmalıyız. Radyo programı ister haber, ister müzik 

ya da bir röportaj olsun; metnin ilk cümlesinde ilgi çekmeyi başaramazsanız program 

dinlenmez. Programın ortasında bizi yakalayan dinleyicileri de dikkate alarak programın 

canlılık ve ilgi çekiciliğini program boyunca sürdürmek gerekir. Bunu sağlamanın yolu da 

yayına girmeden ön hazırlık yapmaktır. İlk cümle sözünü edeceğimiz konu hakkında merak 

uyandırıcı olmalıdır. Dinleyen “acaba şimdi nereden bahsedecek? “ sorusunu kendisine 

sormalıdır. Ancak bunu yaparken de sözü gereksiz yer dolandırmadan kaçınmalı; ikinci 

cümleden itibaren konuya girilmelidir. Özetle ilk cümle dikkat çekmeli, ikinci cümle niye 

dikkat çektiğini anlatmalıdır. 

 

Radyonun bir başka sorunu ise yalnızca kulağa seslenmesidir. Bu nedenle de 

dinleyicinin dikkati kolayca başka yerlere kayabilir. Bu durumda ise program ilgi çekmekten 

uzaklaşır. İzleyici kaybeder. Bunu engellemek için program akışının sürekli bir canlılık 

içinde olmasını sağlamak gerekir. 

 

Radyonun diğer kitle iletişim araçlarına üstün yanı ise radyo dinlemek için 

dinleyicinin alıcı ile aynı mekânda bulunma zorunluluğunun olmayışıdır. Başka işlerle 

uğraşırken radyo dinlemek mümkündür. Dinleyiciler başka işlerle uğraşırken radyo da 

dinleyebilirler. Hatta kimi zaman radyo dinleyerek yapılan iş, daha zevkli hale gelebilir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Radyo yayınlarının unsurlarını sıralayınız. 

 Radyo dinleyicisinin özelliklerini 

sıralayınız. 

 Düzgün konuşmaya özen gösteriniz. 

 İmlâ kurallarını uygulayınız. 

 Hedef kitle araştırmalarında toplumu 

yansıtmasına özen gösteriniz. 

 Radyo programlarını eleştirel dinleyiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

OBJEKTİF TESTLER (ÖLÇME SORULARI)  

 

Aşağıdaki soruların cevaplarını doğru ve yanlış olarak değerlendiriniz. 

 

1. (…..) Radyo programında horozun ötüşü yer belirleme efektidir. 

2. (…..) Söz programlarında müziğe yer verilmez. 

3. (…..) Radyo dinleyicisini program başında tutmak zordur. 

4. (…..) Genel izleyici kitlesi belirli iletilere gösterdikleri ilgi ve tepki yönüyle aynı 

türdenlik (homojenlik) gösterirler.  

5. (…..) Radyonun diğer kitle iletişim araçlarına göre üstün yanı kulağa hitap 

etmesidir. 

6. (…..) Yalnızca efekt öğesi kullanılarak program oluşturulabilir. 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek 

kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız 

sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz 

 

Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz diğer faaliyete geçiniz. 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-4 

Radyo program yapımında görev yönetici ve teknik elemanlar ve bunların görevlerini 

analiz edebileceksiniz. 

  

 

 

 

 Radyo program jeneriklerini dinleyiniz. 

 Yönetmenin görevlerini araştırınız. 

 Tonmaysterin görevlerini araştırınız 

 Radyo program yapım ve yayınında görev alan teknik ekibi inceleyiniz. 

  

4. PROGRAM YAPIMINDA GÖREV 

ALAN YÖNETİCİ VE TEKNİK 

ELEMANLAR 

 

4.1. Program Yapımında Görev Alan Yönetici 
 

4.1.1. Programlar Müdürü 
 

Programın yapısından, programın yayın kapsamından ve yayın politikasından sorumlu 

olan kişidir. Programcıların önerilerinin de kuramsal olarak dikkate alınması gerekirse 

programın içerik ve biçimi konusunda ilk ve son söz program müdürünündür. 

 

Bütçe ve öteki olanakların sağlanmasında çalışan görevlilerin izinlerine ve 

aralarındaki kişisel sıkıntıların giderilmesine kadar bütün işler ve sorunlar ile ilgilenmek 

program müdürünün işidir. Başka bir deyişle programın dünyası müdürün ellerinin 

arasındadır. Bütün olanak ve olanaksızlıklar ondan sorulur. Programların dosyaları ve diğer 

bilgiler başvuru kitap ve adresleri, program değerlendirmeleri personelin izin ve çalışma 

göstergeleri ücretlerinin düzenlenmesi yine program müdürünün görevidir. 
 

4.1.2. Program Yapımcısı ve Yardımcıları 
 

Radyo yayınları birden çok kişinin ortak çalışması ile gerçekleşir, Bir programın 

düşünce aşamasından yayın sonrası aşamasına karlar pek çok kişi çaba harcar.  Ses 

teknisyeninden, müzisyeninden, spikerinden, dramaturgundan, yapımcısına değin pek çok 

kişi bir yayının gerçekleşmesinde çalışır. Çalışan her görevlinin yayındaki emeği az ya da 

çok yayının bir parçasını oluşturur.  

ÖĞRENME FAALİYETİ–4 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Onların katkıları olmaksızın yayınların gerçekleşmesi de olanaksızdır. Program 

yapımında da, yayında olduğu gibi birden fazla, elemanın çalışması zorunludur. Ancak, tüm 

çalışanlar içerisinde doğrudan programın yapımından sorumlu olan, programı ortaya 

çıkarması beklenilen kişi program yapımcısıdır. Programın ortaya çıkarılmasında yayımı 

hazır duruma getirilmesinde diğer emeği geçenlerle birlikte çalışmayı gerçekleştirecek, 

onların katkılarını planlayacak, düzenleyecek kişi program yapımcısıdır. 

 

Program yapımında bu denli ağırlığı olan görevlinin, bu işi başarılı biçimde 

yapabilmesi için bir takım niteliklerinin, özelliklerinin bulunması gerekir. Bu özelliklerin bir 

kısmının doğuştan olması gereken özellikler olmasına karşılık, bir kısmı eğitimle, öğretimle 

kazanılan özelliklerdir. Batı radyoculuğunda yapımcılığın doğuştan kazanılan bir yetenek 

olduğu savı ileri sürülürse de, normal bir insanın bir takım fiziksel ve biyolojik; özelliklerini 

yönlendirerek ve buna eğitimi de ekleyerek iyi bir programcı olması söz konusudur. Bir 

yapımcıda bulunması gereken dikkat, araştırıcı, gözlemci olma, yaratıcılık, esneklik, disiplin 

gibi özelliklerin kişide doğuştan var olması beklenebilir. Genelde herkesde olan bu özellikler 

kimilerinde daha fazla olabilir, Bu ise, yapımcının başarısını arttırır. Ancak, yalnızca bu 

özelliklerin varlığı ile de iyi bir program yapımcısı olunamaz, bu konuda eğitim de 

önemlidir. Kuşkusuz burada iyi yapımcı olmak için eklenmesi gereken bir üçüncü husus, bu 

konunun yaparak öğrenileceği hususudur. İyi bir yapımcı biyolojik yeteneklerine bu 

konudaki eğitimi katarak ve bunu stüdyoda deneyerek, yaparak geliştirebilir.  

 

İyi bir program yapımcısında bulunması gereken özellikleri şöyle sıralayabiliriz.  

 

Program yapımcısı iyi eğitim görmüş olmalıdır. İnsanın bilgisi, gördüğü eğitim düzeyi 

ile yakından ilgilidir. Eğitimsiz bir kişinin ne kadar kendini yetiştirmiş olursa olsun, temel 

eğitimin, resmi eğitimin verdiğini tüm olarak kendi kendine alması, öğrenmesi olanaklı 

değildir. Yapımcının özellikle toplum bilimlerle ilgili bilgileri alması gerekir. Yapımcının 

eğileceği ya da eğilmesi istenen konular farklı olabileceğinden, toplum bilimlerin çeşitli 

konularında eğitim görmüş olması, en azından bu konuda nasıl bilgi sahibi olacağını 

bilmesine yol açar.  

 Yapımcı iyi bir kültüre sahip olmalıdır; Program yapımcının içinde bulunduğu 

evren hakkında, toplum hakkında bilgi sahibi olması, kendini sürekli 

yinelemesi, gelişen yeni durumları öğrenmesi gerekir. Yapımcının bu görevi 

yüklendikten sonra, başarılı programlar üretmesi için kendisindeki bu 

eksiklikleri gidermesi; sürekli bilgisini yenilemesi, okuması, toplumsal 

çalışmalara katılması ve özellikle kitle iletişim araçlarını sürekli izlemesi; 

günlük gazete ve dergilerden başlayarak radyo, televizyon yayınlarına sürekli 

açık olması gerekir.  

 Yapımcı iyi bir araştırmacı olmalıdır; araştırma yapmasını bilmeyen, çevreye 

gözlemci olarak bakmayan kişinin iyi programcı olacağı pek söylenemez. 

Araştırmanın nasıl yapılacağı konusunda bilgisi olmayan bir yapımcının, 

konuya nasıl yaklaşacağından, konuyu nasıl ele alacağından da doğal olarak 

haberi olmayacaktır. Bu bakımdan, bir yapımcı, herhangi bir konuda kendisine 

görev verildiği zaman, konu hakkında bilgisi olmasa bile, araştırmaya nasıl, 

hangi kaynaklardan başlayacağını bilmesi durumunda, herhangi bir zorlukla 

karşılaşmayacaktır. 
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 Yapımcının iyi bir gözlemci olması da beklenir. Çevresine gören gözlerle 

bakması, duyan kulakla etrafı dinlemesi gerekir. Çevresinde olup bitenleri 

ileride kullanabileceği potansiyel bir konu dizisi olarak görmeli ve duymalıdır. 

Hiç beklenmedik bir olay, bir durum program yapımcısı için ilginç bir konu 

oluşturabilir ya da herhangi bir konu verildiğinde kendisine yol gösterici 

olabilir. 

 Yapımcı programında nesnel (objektif) olmalıdır: Program yapımcısının siyasal 

bir görüşü, inançları olabilir. Ancak, programında kendi görüşünü tek yanlı 

olarak göstermemelidir. Olaylı nesnel ölçüler içinde, gerçekçi olarak 

yansıtmalıdır. 

 Yapımcı takım çalışması yapmalıdır: Programlar genellikle bir ya da iki kişi 

tarafından üretilir gibi görünse de, program yapımında görüldüğü üzere, 

yapımcı tüm bu çalışmalarında, teknisyeninden yöneticisine, spikerinden metin 

yazarına, röportaj yaptığı kişiye ya da program materyalini sağlayacağı kişilere 

kadar pek çok kişi ile ilişki içerisindedir. Bu kişilerle ilişkilerini iyi bir biçimde 

sürdürmesi program açısından zorunludur. Takım çalışmasına yatkın olmayan, 

kendine yapılan eleştiri ya da önerileri kabul etmeyen, bir başka deyişle 

bilgisini zorla kabul ettirmeye çalışan yapımcıların, pek başarılı olduğu 

söylenemez. 

 Yapımcının çalışma disiplini olması gerekir: Program yapımında zaman çok 

önemlidir ve herşey belirli sürede gerçekleştirilir. Verilen sürede program hazır 

olmazsa, yayın aksar ve yeri hemen doldurulamaz. Bu bakımdan yapımcının 

zamanını iyi ayarlaması ve takım arkadaşları ile yaptığı zaman ile ilgili 

planlamalara kesin olarak uyması gerekir. Çünkü zamanında, verilen saatte 

belirli işlerin yapılmayışı hem o programın, hem de pek çok kişinin içlerinin 

aksamasına neden olabilir. 

 Yapımcının dili iyi kullanması gerekir: Bu özellik, eğer yapımcı kendi metnini 

yazıyorsa daha da önemlidir. Radyo dili, konuşma ve yazı dilinden oldukça 

farklılık gösterir. İyi bir yapımcının bu farkları bilmesi ve metnini yazarken, bu 

hususlara, özen göstermesi gerekir. Burada, yinelenmesi gereken husus dilin, 

hedef izleyici kitlenin anlayacağı bir söz dizimi ile yapılmasıdır. Çok fazla 

sayısal ya da çok fazla teknik sözcüklerin kullanımında özen gösterilmesi 

gerekir.  

 Yapımcı yasaları, yayın kurumunun ilkelerini iyi bilmelidir. Hiçbir yayın 

kurumu ve hiç bir devlet kendini kötüleyen, gerçekleri çarpıtan, yanlış 

yönlendirmelere neden olan bir mesajın yayımlanmasını istemez. Ne gibi 

hususların istenmediği yasalarda, ya da o kurumun çalışması ile ilgili 

yönetmeliklerde, ilkelerde saptanmıştır. Bu bakımdan bir yapımcının, öncelikle 

bunları bilmesi gerekir. Bunun tersi durumlarda ise, programın denetim 

mekanizmalarından geçmeyeceği açıktır. Örneğin ırk ayrımı ile ilgili 

mesajlarda, çocuklara yönelik programlarda, azınlıklarla ilgili programlarda o 

ülkenin koşulları belirleyicidir. Yapımcının bunları bilmesi ve uyması gerekir. 

 Yapımcı yaratıcı olmalıdır: Yayın, sürekli tüketen bir olgudur. Yapımcılık da 

süreklilik gösterir. Bu sürekliliğin ise izlenebilme koşulu vardır. Her yeni 

programın aynı ilgi ile izlenmesi gerekir. Bu da yeni düşüncelerin ortaya 

çıkmasını, bir başka deyişle yaratıcılığı gerektirir. Alışılagelmiş program 

kalıplarının aynı bilgileri vermesi izleyiciye bıkkınlık getirebilir. Programın 
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orijinal olması onun izleme şansını arttırır. Bunun için de yapımcının 

yaratıcılığı, yeni buluşları olması, düşünceleri geliştirme yeteneğinin bulunması 

gerekir. 

 Yapımcı esnek olmalıdır. Esneklik, yeni düşüncelere, yöntem ve tekniklere açık 

olmak, gerektiğinde bunlara uymaktır. Yapımcılıkta esnek olmak başarıyı 

arttırır. Katı kurallar içerisinde olan, kendi düşüncelerini hiçbir biçimde 

değiştirmeye yanaşmayan program yapımcılarının sürekli başarılı olması 

beklenemez. Özellikle deneyimli yapımcıların, 'en iyisini ben bilirim' 

düşüncesinden arınmaları, yayıncılıkta gelişen program kalıpları, yapım 

biçimleri ve teknolojik araç-gereçlerin kullanmasına uyum göstermeleri gerekir. 

 Yapımcı yarışmacı olmalıdır: Yapımcının yaratıcı ve esnek olma özelliklerinin 

bir sonucu olarak alınabilecek bu özellik, yapımcının dışa, diğer yayın 

kurumlarına dönük olmasını gerektirir. Özel girişim elinde bulunan çok sayıda 

radyo yayınlarında yapımcının bu özelliği çok daha önem kazanmaktadır. Diğer 

yapımcıların hangi konularda hangi biçimde hangi teknikleri kullanarak 

programlarını hazırladıkları gibi hususlar yapımcı tarafından dikkatle 

izlenmelidir. Her yapımcının amacı daha çok izleyiciye seslenmektir. Bu ise, 

diğer radyo istasyonlarında nelerin, nasıl ve ne zaman verildiğinin bilinmesi ve 

ondan daha iyi yapma isteği ile olanaklıdır. 

 

4.1.3. Metin Yazarı ve Dramaturg 
 

Dramaturg; sözcük kökeni olarak drama yazarı ve oyunu sahneye koyan anlamına 

gelir. Dramaturg, yönetmenle bir elmanın iki yarısı gibi çalışmak zorundadır. Kimi oyunları 

güncelleştirip, günün şartlarına uyarlamak da kendilerinin sorumluluğundadır. Yayın 

danışmanlığından, oyun koordinatörlüğüne kadar değişen görev alanlarında, kesinliği olmasa 

da, dramaturgların ve dramaturjinin sahneye koyulan oyunların belkemiği olduğu şüphe 

götürmez bir gerçektir.  

Günümüzde dramaturg'un görevleri çok çeşitlilik göstermektedir. Bu görevler şöyle 

sıralanabilir:  

Oyun okumak ve oyun seçmek, oyun dağarcığı politikasını saptayarak araştırmalara 

dayalı bir oyun dağarcığı hazırlamak; 

Oyunları çözümsel olarak incelemek, irdelemek, çevirmek, anlamını açığa 

kavuşturacak raporlar hazırlamak, oyunun yorumunu saptamak; sahneye koyucu ve sahne 

tasarımcısıyla işbirliği içinde oyunu sahneye hazırlayıp aktarmak;  

Rol dağılımında, yardımcı malzeme sağlamada, metin çözümünde, oyunun 

gerçekleştirilmesine danışmanlık yapmak;  

Genel yayın politikasına göre oyun planlaması ilgili toplantılar, tartışma ve 

konuşmalar, seminerler ve kurslar düzenlemek; 

Program dergisi yanısıra, gerekli yayınları üstlenmek; oyun yazarları ve yayınevleriyle 

ilişkileri geliştirmek; ilgili medyaları bilgilendirmek; tiyatroyu kamuoyuna karşı temsil 

etmek.  
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4.1.4. Sunucu ve Spikerler 
 

Radyo yalnızca kulağa seslenen kitle iletişim aracıdır. Ancak dinleyicinin hayal 

dünyasını da tetiklediğinden, sunucular en önemli unsur haline gelmektedir. Radyoların 

tematik özelliklerine göre, sunucuların görevlerini yapma stilleri de farklılaşır. 

 

Müzikal radyolardaki sunuculara genelde “Disk Jokey” kelimelerinin baş harflerinden 

oluşan “DJ” denmektedir. Radyo DJ’lerinin klüplerdeki DJ’ler ile yaptığı iş bakımından 

hiçbir benzerliği yoktur. Genelde müzikal radyolarda yayında akan müzik parçalarının 

seçimini ve sırasını radyoların müzik direktörleri yaptığından ve radyolarda kullanılan 

otomasyon sistemleri ile bu parçalar otomatik olarak çalındığından, radyo DJ’ine düşen 

görev daha önceden belirlenmiş konuşma aralıklarında radyonun formatına ve kurallarına 

uygun olarak belirlenen sürede sunumunu yapmasıdır.  

 

Çoğu kişi sunucu ve spikeri aynı anlamda kullanır. Oysa bu ikisi birbirinden farklıdır.  

 

Spiker, kendisine verilen metni en iyi bir şekilde değerlendiren kişidir. Bir spikerde 

ses güzelliğinin yanısıra deşifre kabiliyeti, yorumlama ve kavrayış gücü ile iyi bir diksiyon 

aranır. İyi bir spiker yemek saatlerini programa göre ayarlar. Uyku saatlerine dikkat eder. 

 

Sunucu ise bir programı herhangi bir metne bağlı kalmadan sunabilen kişidir. İyi bir 

sunucu dinleyici ve konuşmacıları yönlendirebilir. Hızlı cümle kurar ve çabuk düşünür. 

Doğaçlama kabiliyeti yüksektir.  

 

Genelde programcı-sunucular programı kendileri hazırlar ve sunarlar. Bu bazen bir 

ekip çalışması ile yapılır. Programı hazırlayan, sunan farklı kişiler olabilir.  

Eğer radyolarda bir konu tartışılıyor ve gerek stüdyo konukları gerekse çeşitli 

yöntemlerle stüdyo dışı konuklar programa katılıyorsa, bu oturumu idare eden kişiye 

moderatör denir.  

 

Özel radyolarda sunucular genelde yayın masasını kendileri kullanırlar. Bazen de 

yayın masasını kullanan ses teknisyenleri ile sunucular farklı kişiler olabilir. 

 

Yaptığı iş gerek sunuculuk gerek DJ’lik olsun sunucu, dinleyici ile bağı kuran önemli 

bir unsurdur. Radyonun karakterini ve kişiliğini yansıtması bakımından önemli görevleri 

vardır. Dinleyiciyle oluşturduğu ilişki radyonun kişiliğinin belirlenmesi açısından önemlidir. 

Bu çerçevede sunucuya önemli görevler düşmektedir. Dolayısıyla sunucu; 

 

Dinleyicinin hayal dünyasını canlandırmalı; dinleyicisine yalnızca kulaktan ulaşmanın 

avantajlarını kullanmalıdır.  

Türkçe’yi kusursuz kullanmalı, diksiyon ve fonetik kurallarına uygun konuşmalıdır.  

Otoriter olmalı, kesin konuşmalı, söylediği sözlerin arkasında olmalıdır.  

Sıcak olmalıdır. Sıcaklıkta sempati, güleryüz ve dostluk vardır.  

Konuşmasını gülümseyerek yapmalı, dinleyiciye güldüğünü hissettirmelidir.  

Hem radyonun kişiliğini, hem de kendi kişiliğini ve karakterini olumlu olarak 

yansıtmalıdır.  
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Kayıtlardan kendi sunuşlarını dinleyip özeleştirisini yapmalı ve hatalarını 

düzeltmelidir.  

Yeri geldiğinde müzikal ve teatral bir ses tonuyla konuşmalıdır. Bu stil ile mesaj 

dinleyiciye daha rahat ulaşır. Sesin rengi ve zenginliği sunucu için önemli bir unsurdur.  

Bir dostuyla konuşur gibi konuşmalı, ancak konuşmasında bir tempo olmalıdır. Hız ve 

tempo farklı kavramlardır. Altın kural; bir arkadaşına 10 dakikada anlatacağını radyoda 7 

dakikada anlatmaktır.  

Konuşmaya yavaş başlamalıdır. Dinleyicinin kulağının alışma süresi olan ilk 4–5 

kelimeden sonra normal hıza geçmelidir. Aynı şekilde, son 4-5 kelimede de yavaşlayarak 

konuşmayı bitirmesi gerekir  

 Kurduğu cümleler bir anlam taşımalıdır. Söylediği sözlerin anlamını herşeyden 

önce kendi bilmelidir. Sunucunun ses rengi ne kadar güzel olursa olsun anlamlı 

şeyler söylemiyorsa bu dinleyicinin kulağına ulaşır ama beynine hiçbir zaman 

ulaşmaz  

 Vurgulamaları doğru kullanmalıdır. Konuşma sırasında vurgulama çok 

önemlidir. Temel anlamına bakılırsa, bir cümledeki vurgulanacak kelime sayısı 

bir, bazen ikidir. Gerisi dilsel dolgudur. Dolgu için çabuklaşılabilir. Ancak 

vurgulanacak kelimeye sıra geldiğinde yavaşlayıp vurgulama yapılmalıdır  

 Kelimeleri, Türkçeye yerleşmiş haliyle telaffuz etmelidir. (London yerine 

Londra, Algeria yerine Cezayir gibi) 

 Güncel olayları, gelişmeleri, toplumun beklentilerini takip etmeli, 

değerlendirebilmelidir. 

 Tüm bunların yanısıra sunucunun iletişim kuralları açısından yapmaması 

gerekenler de vardır. Sunucu hiçbir zaman; 

 Belirsizlik ifade eden (galiba-belki) gibi sözcükler kullanmamalıdır.  

 Sert olmamalıdır.  

 Dinleyiciye negatif elektrik yüklememeli, sivri çıkışlar yapmamalıdır.  

 Yanlış vurgulamalar bazen cümlenin anlamını dahi değiştirdiğinden, 

vurgulamalarında dikkatli olmalıdır.  

 Herkesin anlayamayacağı klişelerden kaçınmalıdır. Klişeler, özgün kelime veya 

kelime guruplarıdır ve temel gereksinimi hızlı biçimde ifade etmeye yarar. 

İfadeleri klişelendirirken dikkatli olunmalıdır. Alışılmadık klişeler bilginin 

özümsenme sürecini yavaşlatır.  

 Sadece şarkı anonsu yapmayla sınırlı kalmamalı; bir olay, bir duygu, bir 

düşünce, bir fikir de ifade edebilmelidir. Bir konuşma aralığında tek bir tema 

işlenmeli, birden fazla anafikir içeren konuşmalardan kaçınmalıdır 

 

4.2. Radyoda Çalışan Teknik Elemanlar 
 

4.2.1. Teknik Yönetmen 
 

Bütün iletişim kanallarının ve olanaklarının sağlanmasından sorumludur. Teknik 

sorunları çözer ve dışarıdaki herhangi bir kaynakla iletişim kurarak bağlantıyı sağlar. Ayrıca 

radyo yayını sırasında gerekli olan teknik desteği gerçekleştirir. 
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4.2.2. Tonmayster 
 

Tonmayster (Tonmeister) ses bilgisinin yanı sıra müzik bilgisi de bulunan ses 

elemanıdır. Tonmeister sesçiden daha ileri düzey bir elemandır. Kaydedilmiş müzik ile 

gerçeği arasında belirli farklar bulunmaktadır. Günümüzde teknoloji kullanılarak kayıt 

edilmiş müzik, tam olarak gerçek olanının iyi bir kopyası haline getirilmeye çalışılmaktadır. 

Müziğin kaydedilmesi ile gerçeğine yaklaştırılma işlemleri arasında bulunan kayıt 

düzeneğini kurma, kayıt etme, kayıt edilenleri tonlama ve karıştırıp bir bütün haline getirme 

işlemlerini hayata geçiren kişiye tonmayster denir.  

 

Müziğin yanı sıra seslerin kayıt edilip sunulacağı sinema, televizyon ve radyolar vb. 

her türlü ortamda. tonmaysterlar görev alırlar.  

 

4.2.3. Sesçi 
 

Sesçi kayıtlarda sesi kaydeden teknik elemandır. Radyo stüdyolarında ses kaydı yayın 

odasında yapılır. Sesçi radyo yayını/kaydı sırasında sesleri sıralayarak dinler. 

Yayında/kayıttaki ses seviyelerini ayarlar. Farklı kanallardan gelen farklı şiddet ve 

seviyedeki seslerin çıkışını dengeler. 

Radyo ve televizyon yapımlarında ses en önemli unsurlardan biridir. Özellikle 

radyoda ses vazgeçilmezdir. Ses olmazsa radyo olmaz. Başarılı bir ses kaydı için yalnızca 

ses efektlerini ve müziği tanımak yetmez. Onların kullanışlarını da incelemek gerekir. 

Görüntü düzenlemesi göz için ne kadar önemliyse, ses düzenlemesi de kulak için o kadar 

önemlidir. Göz gibi kulak da seçme yapar. Kulağın seçtiği sesler bir insanın herhangi bir 

sahne üzerindeki izlenimini oluşturur. Bu nedenle bir sahnedeki bütün sesleri almak yerine 

sahneyi vurgulayan temel sesleri alıp çevredeki tüm sesleri kullanmayabiliriz. Çevredeki 

bütün sesleri kullanmak çoğunlukla dinleyicinin kafasını karıştırabilir.Örneğin kısa vapur 

düdüğü ve koşuşturan ayak sesleri aceleyi simgeler. Bir sesçinin ses ile ilgili bu ayrımları iyi 

bilmesi ve programın özüne ve içeriğine uygun biçimde kullanması gerekir. 

 

 

Resim 4.1: Sesçi 
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4.2.4. Efektör 
 

Ses efektlerinin değişik kullanımı ile dinleyiciyi değişik şekillerde etkilemek 

mümkündür. 

 

Radyolarda, radyo tiyatrolarında efekt yapan görevlidir. Bu elemanlar özellikle drama 

programlarında ortam ile ilgili efektleri hazırlayıp yeri geldiğinde yayına gönderirler. 

Televizyon ve radyo yapımlarında büyük bir ses arşivinin olması gerekir. Yerine göre 

kaydedilen pek çok radyo oyunlarında ve programlarında bu arşiv seslerinden yararlanılır. 

Bu gibi arşivlerde ses efekti genellikle plak veya bant üzerinde bulunur. Her sesle ilgili 

ayrıntılı bilgi veren kartlar ve kategorilere göre yerleştirme yöntemleri kullanılmaktadır.   

 

Ses efektlerinin oluşturulmasında genel olarak iki yöntem kullanılır.  

 

Kayıt sırasında oyuncuların oluşturdukları ses efektleri. Örneğin bir tabancanın 

ateşlenmesi, bir kapının açılması gibi.  

Bazı efektler stüdyo ortamında oyuncular tarafından oluşturmaya uygun olmayabilir. 

 

Örneğin oyuncunun biri bir binaya girdiğinde kapının uzun gıcırdamalarla açılması, 

merdivenlerin çıkarken gıcırdaması gibi. Bu sesler ya program kaydı sırasında ya da 

sonradan efektörler tarafından oluşturulur. Hangi sesin oyuncu, hangi sesin efektçiler 

tarafından oluşturulması gerektiğini yönetmen ve ses efektçileri beraberce kararlaştırırlar.  

Diğer ses efektleri ise ses efekti arşivinden alınır. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Radyo programında görev alan elemanları 

ve görevlerini sıralayınız 

 Radyoda çalışan teknik elemanları ve 

görevlerini sıralayınız. 

 Radyo jeneriklerini dinleyiniz. 

 Özel radyo ve kamusal radyo ekiplerini 

inceleyiniz. 

 Tecrübeli sunucuların program 

sunumlarına ve diksiyonlarına dikkat 

ediniz. 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

OBJEKTİF TESTLER (ÖLÇME SORULARI)  

 

Aşağıdaki soruların cevaplarını doğru ve yanlış olarak değerlendiriniz. 

 

1. (…..) Program müdürü, programın yapısından, programın yayın kapsamından ve 

yayın politikasından sorumlu olan kişidir. 

 

2. (…..) Efektör ses efekti sağlayan cihazdır. 

 

3. (…..) Dramaturg; sözcük kökeni olarak drama yazarı ve oyunu sahneye koyucu 

anlamına gelir. 

 

4. (…..) DJ, Disk Jokey kelimelerinin baş harflerinden oluşur. 

 

5. (…..) Tonmayster ile sesçi aynı işi yapar. 

 

6. (…..) Herkes radyoda sunucu olabilir. 

 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-5 

 

Ses mikserini ve bağlı cihazları kullanabileceksiniz.  

 

 

 

 

 Çevrenizde bulunan radyo istasyonlarını ziyaret ediniz 

 Radyo istasyonlarındaki stüdyoların yalıtımı hakkında bilgi toplayınınz 

 Başarılı bir kayıt için yapılması gereken akustik ayarlarını inceleyiniz. 

 Siz de sesin yankılanmadığı bir ortam oluşturunuz. 

 Radyo stüdyolarını gezerek radyo stüdyosında bulunan cihazlar ve ekipmanlar 

hakkında bilgi toplayınız 

 

5. RADYO STÜDYOLARI 

 

5.1. Radyo Stüdyosunun Şekli Ve Özellikleri 
 

Dış etkilerden yalıtılmış radyo ve televizyon programlarının standart ölçülerde 

kaydedildiği geniş mekânlara stüdyo denir. Bir stüdyoda bulunması gereken üç özellik 

vardır: 

 

1. İzolasyon  

 

2. Akustik 

 

3. Teknoloji 

 

5.1.1. İzolasyon (Yalıtım) 
 

Stüdyonun ses geçirmezlik özelliğine yalıtım denir. Bir stüdyoda mikrofonların dış 

sesleri alması her zaman için istenmeyen bir durumdur. Özellikle kumanda masası ile stüdyo 

arasında bu ses geçirmezlik çok önemlidir. Koridordaki ayak sesleri, yan odadaki telefon zili 

ya da dışarıda akan trafiğin sesinin yayında duyulması önemli bir problemdir. 

 

İzolasyonun sağlanabilmesi için stüdyonun duvarları, tavanı ve tabanı mümkün olduğu 

kadar içeriye ses sızdırmayacak şekilde yapılması gerekir. Bunu sağlamanın yolu ses 

stüdyolarının yaylı döşemeler üzerinde kurulması, kauçuk veya çelik yaylar üzerinde 

yüzdürülmesidir. Ancak bu çok pahalı bir inşaat şeklidir.  

ÖĞRENME FAALİYETİ–5 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Hava tarafından taşınan sesi engellemenin yolu da özel kaplama malzemeleri 

kullanmaktır. Kapılar etrafında mıknatıs kullanılarak dışarıdan gelen sesler engellenebilir. 

Bunu sağlamak için kapı çerçevesinde çelik şerit ve kapıda mıknatıslı şerit kullanılır.Böylece 

kapı kapandığı zaman çelik şeridin mıknatıslı şeridi çekerek kapatması sonucunda 

sızdırmazlık sağlanabilir. 

 

İzocam taşyünü ve camyünü ürünleri, ısı yalıtım malzemesi olarak kullanıldığı gibi 

çeşitli uygulamalarda ses izolasyon malzemesi olarakta kullanılmaktadır. Bu özelliği 

sayesinde taşyünü ve camyünü, ısı ve ses yalıtımının birlikte yapılması gerektiği 

uygulamalar için malzemelerdir. Bu malzemeler iki duvar arasında ses izolasyonunda darbe 

sesini azaltmak için kat aralarında, dış duvarlarda, akustik amaçlı çeşitli kaplamalar 

arkasındaki uygulamalarda kullanılır. 

 

 

Resim 5.1: Camyünü 

 

Piramit ve yumurta tipi süngerler ve onun çeşitli kombinasyonlarından oluşan ses 

yalıtım malzemeleri özellikle iç mekânların akustik düzenlemeleri için kullanılır. Esnektir ve 

kolay uygulanabilirler.  

 

 

 

 

 
Resim 5.2: Yumurta tipi 

süngerler 
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5.1.2. Akustik 
 

Ses kaynağı ve yansıtıcı arasındaki mesafeye bağlı sesin 0,005 saniye veya daha fazla 

zaman arayla yüzeyden yansıyarak tekrarlanmasına yankı denir. 

Yansıyan sesin kalitesi dinleyiciye oda hakkıda bir fikir verir.  Bir konser salonu gibi 

geniş mekânlarda ses yankılanmadan önce uzun bir yolculuk yapar. Taş duvarlar, tahta kaplı 

yüzeyler sesi; perde, halı ve diğer yumuşak döşemeden daha etkili bir biçimde yansıtır. 
 

Bir kişi konuştuğu zaman havadaki ses dalgaları her yöne dağılır. Bir stüdyo duvarı 

gibi iki veya daha fazla paralel yüzey arasında ses dalgaları oluşturulduğunda, ses dalgaları 

karşı yüzeyler arasında gidip gelirler. Sesler duvar, döşeme ve tavandan yankılanarak bütün 

odayı hızla doldurur. 
 

Eğer dinleyici konuşmacıya yakınsa, sesin önemli bir bölümü konuşmacının ağzından 

gelir, çok azı duvarlara ve tavana çarparak ulaşır. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Şekil 5.1: Sesin yankılanması 

 

 Dinleyici konuşmacıdan uzaktaysa sesin azı konuşmacının ağzından, önemli bir 

bölümü tavan ve duvarlara çarparak gelir. 

 Doğrudan seslerin dolaylı seslere oranı, dinleyicinin konuşmacıdan ne kadar 

uzak olduğunu gösterir. 

 Yankılanma zamanı belli bir odada bir sesin orijinal yüksekliğinin sıfıra inmesi 

için geçen süredir.  

 Normal bir radyo stüdyosunda yankılanma süresi 0,3 saniyedir. Bunun nedeni 

dinleyicinin radyo stüdyosunda sesin yankılanması ile dinleyicileri rahatsız 

etmemektir. 
 

5.1.3. Teknik Özellikler  
 

Radyoda yayın ve prodüksiyon tekniklerini bilmemek bir yayıncı için işin yarısının 

eksik olması demektir. Başarılı bir radyo programını gerçekleştirmenin ilk basamağı teknik 

donanımın iyi olmasıdır.  
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Bir radyo istasyonunda yapılan işin içeriği bakımından biri yayın diğeri kayıt olmak 

üzere iki temel stüdyo bulunur. Tek bir odadan oluşan stüdyolarda bütün yayın/kayıt kontrol 

ekipmanları ile mikrofonlar aynı yerde bulunur. Bu tür stüdyolarda yapımcı ya da prodüktör 

bütün ekipmanları kendisi kullanır. 

Resim 5.3. Tek odalı radyo stüdyosu 

 

Birbirinden ses geçirmez bir camla ayrılmış iki ayrı odadan oluşan stüdyolarda ise 

bölmelerin birinde tüm yayın/kayıt kontrol ekipmanları bulunur. Bu bölmeye kontrol adası 

denir. Mikrofonların yer aldığı, programcı/konukların bulunduğu bölme ise kayıt/yayın odası 

olarak adlandırılır. 
 

Kayıt/yayın odası röportaj, sohbet, müzik kaydı veya radyo tiyatrosu gibi farklı 

amaçlara göre düzenlenebilir. Buna bağlı olarak mikrofon sayısı ve oda akustiği de yeniden 

ayarlanır. Odadaki dinleme mikrofon açık olmadığında hoparlör üzerinden, mikrofonlar açık 

oludğunda kulaklıklardan yapılır. Kulaklık hoparlöre ses mikserin ana çıkışından gönderilir. 

Ana kumanda odasından yapılacak yönlendirmeyle telefon gibi diğer cihazların da bağlantısı 

gerçekleştirilebilir. 

 

 

Resim: 5.4. İki odalı radyo stüdyosu 
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İki odalı stüdyolarda teknisyen ile programcı arasındaki yayın dışı konuşmalar 

“talkback” adı verilen iç konuşma sistemi ile gerçekleştirilir. 

 

5.2. Ses Mikseri 
 

5.2.1. Mikserin Yapısı ve İşlevleri 
 

 

Resim 5.5: Yayın mikseri 
 

Mikserler radyo stüdyolarının kalbi gibidir. Bir radyo stüdyosunda tüm seslerin 

toplanıp dağıtıldığı ünitedir. Daha geniş anlamıyla mikserler farklı ses kaynaklarından gelen 

sinyallerin toplandığı, ses düzeyi ve ton kontrolü gibi ayarların yapıldığı, bu sinyallerin 

programın amacına göre belli oranlarda birbirlerine karıştırılarak yayına/kayda gönderildiği 

ünitelerdir. 
 

Mikserler yayın ve prodüksiyon mikseri olmak üzere ikiye ayrılır. Yayın mikserleri 

sürekli yayında olduklarından prodüksiyon mikserlerine göre biraz daha farklı fonksiyonları 

vardır. 
 

Birbirinden çok farklı teknik özellikleri olmasına rağmen gerek yayıncılıkta gerek 

prodüksiyonda kullanılan mikserlerin temel fonksiyonları aynıdır. 
 

Yayın mikserleri kullanım açısından çok daha dikkat edilmesi gereken mikserlerdir. 

Çünkü bu mikserler prodüksiyon mikserlerinden farklı olarak canlı yayını kontrol ederler. 

Teknisyenin sürekli hangi çıkışı dinlediğini takip etmesi gerekir.  
 

Yayındaki konuşma sırasında veya CD’den bir parça çalarken sonraki parçayı 

ayarlamak için ön dinleme açılmış olabilir. Ön dinleme açık unutulduğunda ses yayından 

duyulmayacaktır.  
 

Bu nedenle riski en aza indirmek için vericiden gelen yayını stüdyodaki monitörlere 

vermek veya en azından stüdyoda bir radyo alıcısı bulundurmak gerekir 
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5.2.2. Mikser Üzerindeki Ayar Düğmeleri 
 

Faderler 
 

Her bir ses kaynağını kontrol eden sürgü kollarıdır. Bu kontrol kanaldaki sinyali aktif 

hale getirir. Genellikle en az sekiz tanedir. Çok daha fazla sayıya kadar da çıkabilir. Faderleri 

yukarı doğru çektiğinizde ses yükselir, aşağıya doğru indirdiğinizde ses alçalır. 

 

 
 

Resim 5.6: Faderler 

 

Ekolayzır’lar 

 

Ekolayzır’lar (Equalizier) tonu denetleyen düğmelerdir. Her fader için genellikle bir 

set vardır. EQ seslerin kalite olarak eşitlenmelerine ve dolayısıyla aynı düzeyde çıkmalarına 

olanak sağlar. Aynı zamanda ses kalitesini zayıf cızırtılı bir plak veya hışırtılı bir 

okuyucunun ses kalitesini yükseltir.    

 

Resim 5.7: Equalizier 

 

Resim:5.5.Dengeleyiciler(equalizie

r) 
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Talkback 
 

Sunucunun kullandığı kulaklık tuşları ve mikrofonlar yapımcı veya teknisyenin 

program sırasında sunucuyla iletişim kurmasını sağlar 
 

Pre-fade 

Ön dinleme kanalları bir sesi, müziği yayına vermeden önce ön dinleme yapma imkanı 

verir. 

 

AUX 
 

Ana mikser çıkışı haricinde her kanalı bağımsız olarak başka bir çıkışa yönlendirir. 

Örneğin, stüdyodaki canlı konserde miksere gelen kanalları kayıt için ayrı bir miksere 

yönlendirebilir. 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 5.8: Ekolayzır 

 

GAIN 
 

Kanalın amplifikasyon seviyesini ayarlar       
 

PAN 
 

Stereo yayınlarda kanalı sağa veya sola yönlendiren düğmelerdir. 

 

VU METRELER  

 

(Volum Unit Meter) Kayıt düzeyini ayarlamaya yarayan ibrelerdir. Genellikle beyaz 

ve kırmızı bölümlerden oluşur. Daha yeni modellerde ise ibre yerine yeşil ışıklar görülür. Bu 

ibreler öyle yapılmıştır ki ibre çok hızlı yükselir ama düşüşü yavaştır. Sesin en tepede olduğu 

(peak) anı daha kesin olarak gösterir. Daha az oynaktır ve izlenmesi daha az yorucudur.  

fader(sürgü 

kolu) 

G

AIN 

Ledl

i vumetre 
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Resim: 5.9.VU metre 

 

Program sırasında sesin kırmızı noktayı fazla geçmemesine dikkat edilmelidir. 

Kayıt/yayın boyunca ibrenin kırmızı bölgenin en uç noktasına ulaşmaması gerekir. Böyle 

olduğunda ses patlamalı olarak duyulur ve bu çok rahatsız edici bir durumdur. Arada bir 0 

noktası aşılabilir. Ama sürekli olarak sesin üst düzeyde tutulmamasına dikkat edilmelidir. 

 

Yayın/kayıt sırasında programda kullanılacak bütün seslerin VU metre üzerinde aynı 

olması gerekir. Ancak bazı durumlarda sesler, VU metre değerleri aynı olduğu halde kulağa 

farklı gelebilir. Bunun nedeni ses niteliklerinin farklılığıdır. Bu durumda yapılacak iş 

kulağımıza güvenmektir. Sesler kulağa aynı şiddette gelinceye kadar faderler ile oynamak 

gerekir.  

 

5.2.3. Mikser Bağlantıları 

 

Bir mikserin yapısını üç ana devre olarak tanımlayabiliriz. 

 

1. Giriş/Çıkışlar 

 

Kaynaklar; mikrofonlar, CD çalar, DAT gibi mikserin her bir kanalına bağlanmış 

cihazlardır. Genelde mikserin birden fazla ana çıkışları bir de harici çıkışları vardır. 

 

Radyo yayın mikserlerindeki ana çıkış yayına giden çıkıştır. Diğer çıkışlar ise 

genellikle aux olarak adlandırılır. Bu çıkıştan gönderilecek mix (karışım ses) kaynak 

cihazların bağlı bulunduğu her kanal üzerinden bağımsız olarak ayarlanabilir.  
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2. Dinleme 
 

Miksere gelen ve mikserden çıkan seslerin duyulabilecek biçimde çıktı olarak 

dinlenmesidir. Sesler görsel olarak ışıklı ledler (elektronik gösterge) veya iğneli gösterge 

(VU Metre) ile izlenebilir. İşitsel izleme ise miksere bağlı herhangi bir kanalın veya mikser 

çıkışının, stüdyodaki hoparlörden veya  mikserin kulaklık çıkışından dinlenmesidir. 
 

3. Harici Bağlantılar 
 

Mikserin yayın odası veya diğer stüdyolarla bağlantı olabileceği gibi hybrid cihazı 

üzerinden geçen dinleyicilerle yapılacak telefon bağlantıları da olabilir. 

 

Resim 5.10: Dijital, RCA bağlantı kablosu 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikr
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CD2 

 

Bilgis

ayar 
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Kaset
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Diğer 

 

kaynaklar 
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Şekil 5.2. Mikserin giriş çıkış bağlantıları 



 

57 

Mikserler radyo stüdyolarının kalbidir demiştik. Bu nedenle stüdyoda bulunan bütün cihazlar 

miksere bağlanmak zorundadır. Çünkü bütün cihazların seslerinin yayına eşit seviyede 

verilebilmesi için bir tek yerden kontrol edilmesi gerekir. Bu kontrol merkezi mikserlerdir.  
 

İNPUT yayın/kayıtta kullanılacak bütün seslerin mikser girişlerinin yapıldığı 

kısımlardar. Her bir girişin (input) yönlendiği fader, equalizier kanalları bulunur. Girişler 

genellikle çivi jack adı verilen bağlantı ile yapılır. 

 

Resim 5.11: Mikser girişleri 
 

Miksere gelen sesler amaca uygun olarak karıştırıldıktan sonra ana çıkışa (main 

output) gönderilir. Çıkışlar da yine çivi jacktır. 
 

 

Resim 5.12: Mikser çıkış 

 

Resim 5.13: Kayıt mikseri 
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Resim 5.14: RCA bağlantı kabloları 

 

Resim 5.15: RCA bağlantı 

 

5.3. Radyo Stüdyosunda Bulunan Cihazlar 

 
5.3.1. Kasetçalar 

 

Teyplerin en önemli parçası kafalarıdır. Evlerde bulunan teyplerde kayıtçı ve okuyucu 

olmak üzere iki türlü kafa vardır. Profesyonel teyplerde ise kayıtçı, okuyucu ve silici olmak 

üzere üç türlü kafa bulunur. 

 

 

 

 

 

 

   S          K      

O 

Besleme Sarma 

Şekil 4.3: Teyp kafasının çalışma şeması 
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Teyplerin kayıtçı kafaları iki ucu arasında küçük boşluk bulunan ve bir daire 

oluşturmak için kıvrılmış küçük bir elektrik mıknatıstır. Bir elektrik sinyali tel bobinine 

ulaştığı zaman metal parçasını geçici bir mıknatıs haline getirir. Bant, üstü demiroksit, krom 

oksit parçacıkları veya metalin kendisi tarafından kaplanmış ince plastiktir. Bandın 

üzerindeki manyetik parçalar karşılaştıkları bu büyük güç karşısında belli bir düzene göre 

sıralanırlar. 

 

Resim 5.16: Manyetik bant okuyucu 

 

Silme kafası ise 80 kilo hertz’lik yüksek frekanslı bir sinyal kullanır. Bantta belli bir 

sıraya göre dizilmiş manyetik parçacıkları yerinden oynatarak önceden oluşturulmuş düzeni 

bozar ve dağınık hale getirir. Böylece bant silinmiş olur. Çalma kafasının çalışma prensibi 

ise kayıt kafası gibidir. 

Tarihsel gelişim sürecine bakacak olursak radyo yayın ve müzik kayıt stüdyolarında 

ilk başta manyetik bantlar “makara bant” biçimiyle kullanıldı. Daha sonraki yıllarda makara 

bantların yerini kaset adı verilen yeni ürünler aldı. Kasetler radyo stüdyolarında kayıttan çok 

yayında kullanılmaktadır.  

 

 

Resim 5.17: Kaset okuyucu/kayıtcı 

 

Tanıtım amacıyla ilk kez 10 ve 20 dakikalık olarak piyasada satışa sunulmuş sonraları 

46, 55, 60, 75, 90, 100, 110 ve 120 dakikalık olarak üretilmeye başlamıştır. 46'lik kasetin bir 

yüzü 23, diğer yüzü 23 dakika olmak üzere toplam 46 dakika olarak tasarlanmıştır. 100'lük 

ve 120'lik kasetler de üretilir. Bunların şeritleri çok ince olduğundan çok kaliteli 

okuyucularda kullanılmalı veya kayıt edilmelidirler. Herhangi bir kayıt aletinde sarabilme 

olasılıkları oldukça fazladır.  
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Teyp İngilizce "tape" yazılır. Tape, makaralı cihazların makaralarına sarılan şeritlere 

verilen isimdir. "Cassette tape" dediğimiz zaman da, bildiğimiz kaseti kastetmiş oluyoruz. 

Türkçe’de yanlış olarak "teyp" dediğimiz okuyucular, saniyede 4.76 cm. hızında kaset 

şeridini okurlar. Buradan bir kaset üretimi için gereken şerit uzunluğu hesaplanabilir.  

 

5.3.2. CD Çalar 
 

CD (Compact Disc), CD teknolojisi, plak ve kasetlerde okuma sırasında meydana 

gelen sürtünmeleri ve arka plân sesleri yok etmek için tasarlanmışlardır. Plâk ve kaset gibi 

çift taraflı olarak kullanılmazlar. 12 inch' lik standart bir CD yaklaşık 78 dakikalık (650 MB) 

dijital bilgiyi barındırabilir. CD'de yer alan dijital bilgi, plâktaki gibi spiral olarak 

yazılmıştır. Bu şekilde yerden kazanılır. Fakat bilgiler plaktaki gibi dıştan içe değil, içten 

dışa doğru yazılır ve okunur.  

 

CD'ye kayıt ve seri kopyalama tozsuz, özel ortamlarda yapılır. Kayıt sırasındaki olaya 

"burning" denir. Lazerle yakma, yani kayıt işi sona erdikten sonra elde edilen CD' ye 

"master" denir. Artık bu masterden binlerce kopya yapılarak evlerde kullanılan gümüş 

yüzeyli CD' ler üretilir.  Evlerde kaydedilen CD bir master değildir. Kayıt yüzeyi sırsız 

olduğundan kolayca çizilerek bozulabilir. Halbuki sırlı CD'lerin çizilerek bozulmaları daha 

zordur. Evlerdeki gümüş yüzeyli CD'ler bu bir tek masterden yapılmıştır.  

 

Şekil 5.18: CD 
 

CD'deki kayıt sadece bir tek yüzündedir. Dijital bilgi, CD'nin üzerindeki yazıların 

bulunduğu yüzeyin hemen altındadır.  Alttaki şeffaf kısım sadece CD okuyucunun incecik 

lazer kaynağından çıkan ışını geçirmeye yarar. Işın şeffaf tabakadan geçer ve yukarıdaki 

tabakadan yansıtılır. Alttaki saydam kaplama müziğin yazılı olduğu kısmın hemen altında 

bulunan dijital bilgiyi korumak amacıyla yapılmıştır. Alttaki bu saydam kaplamanın 

çizilmesi CD okuyucunun okumasına engel olmaz. Bu yüzden CD okuyucular, plâklar ve 

kasetler gibi kısa ömürlü değillerdir. İlk üretildiği günkü çalınma kalitesiyle sonsuz sayıda 

dinlenebilir.  Çünkü bilgi lazer ışını ile dijital olarak yazılır. CD okuyucunun yaptığı 

mekanik bir okuma değil, 1'ler ve 0'lardan oluşmuş dijital bilgiyi CD’nin yüzeyinden alıp, 

okuyucunun içindeki mikroişlemciye göndermekten ibarettir. 
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5.3.3. MD Çalar 
 

MD (mini disc) kaydediciler dijital kayıt yapan ünitelerdir.MD bilgisayarsız olarak 

bilgisayar tabanlı ses bilgisi oluşturan cihazlardır. MD çalar da bilgisayar sistemlerinden 

farklı olarak ses kurgusunu bilgisayar ekranında gibi ses kanalları ile yapmazlar. MD 

cihazında istenmeyen sesleri saliseden de küçük değerlerde kesme imkânı vardır. Ayrıca 

kaydedilmiş seslerin arasına başka bir ses ekleme, daha önce kaydedilmiş sesi, daha ileriye 

bir yere taşıma gibi ses kurgusunda her türlü kolaylığı sağlarlar.  

 

Resim 5.19: MD Cihazı 

 

Bu cihazların ön panelinde standart bir bant kayıt cihazı ile benzer tuşlar bulunur. 

Dengelenmiş XLR veya dengelenmemiş RCA analog girişlerle bağlantı yapılabilir. 

 

5.3.4. Dat Çalar 
 

Manyetik bantların son nesli dijital hayatın bir sonucu olarak DAT adı verilen yeni 

nesil ürünler çıkmıştır. DAT(Digital Audio Tape) “dijital ses bandı” anlamına gelmektedir. 

DAT önceleri müzik albümleri için kasedin yerine geliştirildi. Ancak daha sonra piyasada 

tutulması üzerine kayıt ve radyo endüstrisinin vazgeçilmezi haline geldi.  

 

Resim 5.20: DAT kayıtçı/okuyucu 

 

 DAT’ın manyetik bantlardan farkı, ses sinyalini analog değil, dijital olarak 

kaydetmesidir. Başka bir deyişle kasede sesler manyetik izler şeklinde 

kaydedilirken DAT’a veri olarak kaydedilir. Bu nedenle ses kalitesi çok 

yüksektir; ses kaybı pek yoktur. Sesler bozulmadan sayısız kere çoğaltılabilir. 

 DAT’ın bir avantajı da taşınabilir cihazlar sayesinde dış mekânlarda yüksek 

kaliteli kayıt yapmasıdır. Taşınabilir DAT kaydediceler halen kullanılmaktadır. 
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5.3.5. Efekt Cihazı 
 

Efektler doğal ve yapay olmak üzere iki türlüdür. Doğal efektler efekt cihazı ile 

sağlanmaktadır. Bu cihaz tuşlu bir cihazdır. Her tuşta farklı ses vardır.  
 

Küçük yayın kuruluşları; efekt arşivine sahip olmadığından efekt gerekli olduğunda 

bunların kaydedildiği özel bant ve CD’leri kullanmaktadırlar. Gelişmiş radyo istasyonlarında 

ise her tuşundan ayrı bir sesin çıktığı orga benzeyen efekt cihazı bulunmaktadır. Bu cihazın 

içinde çevremizdeki çeşitli sesler bir tuşa yüklenmiştir. Bu tuşlara basılarak efektler 

duyulmaktadır. 
 

Günümüzde bilgisayarlı ses kurgusu teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla birlikte bütün 

efektler bilgisayar ortamında hazırlanmaktadır. Çeşitli efektler ses dosyaları şeklinde 

bilgisayarda saklanmaktadır.         

 

5.3.6. Eko Cihazı 
 

Ses kayıt stüdyolarında bulunan ses derinliğini sağlayan yardımcı ünitelerdir. Miksere 

bağlı olarak çalışan bu cihazlar, sesin çeşitli ortamlarda yankılanma oranını otomatik olarak 

düzenler. Örneğin oda, salon, konser salonu, mağara gibi ortamlara göre farklılık gösteren 

reverberasyon değerlerini stüdyo ortamında gerçekleştirir. 

Eko cihazı miksere bağlanır. Mikserin bir kanalı eko cihazına ayrılır. Okuyucudan 

veya mikrofondan gelen ses eko cihazından geçerek reverberasyon değeri alır. Eko cihazının 

üzerinde ceşitli ortamlara göre eko ayarlarını yapmayı sağlayan panel bulunur. Panelden 

seçilecek ortama göre mikrofondan veya başka ses kaynaklarından gelen sesler 

reverberasyona tabi tutulur.  

 

5.3.7. Bilgisayar 
 

Bir radyo stüdyosunda bilgisayar veya bilgisayar temelli bir sistem ile kayıt, saklama, 

kurgu ve yayın yapılmaktadır. Hangi amaçla kullanılırsa kullanılsın sesler tamamen dijital 

ortamda işlenmektedir. Bu nedenle program malzemelerine erişim ve onları değiştirme 

süreleri eskiye oranla çok daha hızlanmıştır.  

 

Bir radyo istasyonunda yayın/prodüksiyon amaçla bilgisayar hem birbirinden 

bağımsız hem de bir ağın parçası olarak çalışabilmektedir. Bu sistemin normal bir bilgisayar 

ağından farkı yoktur. Buradaki temel fark kullanılan ve işlenilen malzemenin “ses dosyaları” 

olmasıdır.  
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Resim 5.20: Radyo bilgisayar kurgu odası 

 

Bilgisayar temelli sistemler program üretim ve yayın süreçlerini eskiye oranla 

kıyaslanamayacak ölçüde pratik ve hızlı hale getirmiştir. 

 

Bu sistemde elimizde bulunan her bir ses malzemesini bir ses kanalına (track) atayarak 

programın akışına göre sıraya koyabiliriz. Ya da sonradan istediğimiz değişikliği istediğimiz 

noktada yapabiliriz. Ayrıca ses kanallarında bulunan seslere programın amacına ve biçimine 

uygun biçimde efektler de ekleyebiliriz. Örneğin, bir şiiri ekolu vermek gibi. 

 

 

Resim 5.21: Ses kayıt kurgu yazılım penceresi 
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5.3.8. Mikrofonlar 
 

Mikrofon, doğadaki sesleri elektrik enerjisine dönüştürüp radyo alıcılarımızdaki 

hoparlöre gelene kadar bir sinyal olarak taşıyan araçlardır. Mikrofonların çok çeşitli model 

ve türleri vardır. Bir radyocunun mikrofonla ilgili bilmesi gereken en önemli bilgi 

mikrofonların “polarite”sidir. Polarite, mikrofonların sesin yönüne göre duyarlılığıdır. Bu 

bilgi hangi amaçla, hangi mikrofonun kullanılması gerektiği konusunda yapımcıya yardımcı 

olur. Yönlerine göre mikrofonlar; 

 

Resim 5.22. Radyo mikrofonları 

Cardioid 
 

Yunanca kalp kelimesinden adını alır. Bu mikrofonların duyarlılık açıları kalp 

şeklindedir. Bu tür mikrofonlar sadece önlerinden gelen seslere duyarlıdırlar. Arkasından 

gelen sesleri duymazlar. Daha çok stüdyoda konuşma, röportaj veya müzik enstrumanları 

için tercih edilirler. Tek yönlü mikrofonlar olarak da adlandırılırlar. 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

Şekil 5.4: Tek yönlü mikrofon 
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Hiper cardioid 

 

Bu mikrofonlar ağırlıklı olarak ön taraftan gelen seslere kısmen de arkalarından gelen 

seslere duyarlıdırlar. Ancak iki dairenin kesişim noktasında yanlardan gelen sesleri 

duymazlar. Çift yönlü mikrofonlar da denilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 5.5:Süper tek yönlü mikrofon 

Bi-directional 

 

Bu mikrofonlar hem önden hem de arkadan gelen seslere duyarlıdılar. Polarite sekize 

benzediği için bunlara sekizsel veya iki yönlü mikrofonlar da denmektedir. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 5.6: İki yönlü mikrofon 

Omni Directional 

 

“Çok yönlü mikrofonlar” da denilen bu mikrofonlar her yönden gelen seslere karşı eşit 

derecede duyarlıdır. Bu mikronlar çoğunlukla dış mekânlar, atmosfer seslerinin kayıtları 

veya konserlerde seyirci seslerinin alınması gerektiği durumlarda tercih edilirler.  
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Şekil 5.7: Çok yönlü mikrofon 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

İşlemler Basamakları Öneriler 

 Radyo stüdyosunun şeklini ve özelliklerini 

sıralayınız. 

 Mikseri diğer cihazlara bağlayınız. 

 Diğer cihazlarla bağlantılarını yaparak ses 

mikseri kullanınız. 

 Ses kaydedici ve okuyucu cihazları 

kullanınız. 

 Çerenizdeki ses yutucu malzemeleri 

kullanabilirsiniz 

 Çalışma bittikten sonra mikserin bütün 

faderlerini aşağıya indirin. 

 Cihazları tozsuz temiz bir ortamda 

bulundurunuz. 

 Başarılı ses kaydı için cihazların sesini 

dengede tutmaya özen gösteriniz. 

 Stüdyolara yiyecek ve içecekle 

girmeyiniz. 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

OBJEKTİF TESTLER (ÖLÇME SORULARI)  

 

Aşağıdaki soruların cevaplarını doğru ve yanlış olarak değerlendiriniz. 

 

1. Akustik stüdyonun ses geçirmezliğidir. 

 

2. Omni directional mikrofonlar çok yönlü ses alırlar. 

 

3. Equalizier ses dengeleyicilerdir. 

 

4. Mikserdeki faderler ses seviyelerini ayarlarlamaya yarar. 

 

5. Radyodakı bütün cihazlar miksere bağlanmaz. 

 

6. DAT dijital ses okuyucu/kayıtçılarıdır. 

 

7. Doğrudan seslerin dolaylı seslere oranı, dinleyicinin konuşmacıdan ne kadar 

uzak olduğunu österir. 

 

8. Miksere gelen bütün sesler “main outputtan” çıkışa verilir. 

 

9. Omni directional mikrofonlar tek yönlüdür. 

 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek 

kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız 

sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 

 

PERFORMANS TESTİ (YETERLİK ÖLÇME) 

 

Modül ile kazandığınız yeterliği aşağıdaki kriterlere göre değerlendiriniz. 
mmm 

Değerlendirme Kriterleri 
E

vet 

H

ayır 

Radyonun genel yapısını öğrendiniz mi? 

A) Radyonun çalışma prensibini öğendiniz mi? 
  

B) Radyonun eğlence,reklam, bilgi, haber verme işlevlerini 

gözlemlediniz mi? 
  

Radyo frekanslarnı öğrendiniz mi? 

A) Sesin temel özelliklerini öğrendiniz mi? 
  

B) Frekans çeşitlerini ve nerede kullanıldığını öğrendiniz mi?   

Radyo program yapılarını öğrendiniz mi? 

A) Radyoda söz ögesinin önemini açıklayabildiniz mi? 
  

B) Radyoda müzik ve efekt kullanabildiniz mi?   

Program yapım ve yayınında görevli elemanları öğrendiniz mi? 

A) Program yapımında görev alan elemanların görevlerini 

sayabiliyor musunuz? 

  

B) Program yayınında görev alan elamanların görevlerini 

açıklayabiliyor musunuz? 
  

Radyo stüdyosunda bulunan cihazları tanımak 

A) Radyo stüdyosunun akustiğini ve geçirmezliğini sağladınız mı? 
  

B) Radyo stüdyosunda bulunan cihazları kullanabildiniz mi?   

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Yaptığınız değerlendirme sonucunda eksikleriniz varsa öğrenme faaliyetlerini 

tekrarlayınız.  

 

Modülü tamamladınız, tebrik ederiz. Öğretmeniniz size çeşitli ölçme araçları 

uygulayacaktır. Öğretmeninizle iletişime geçiniz.  

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 CEVAP ANAHTARI 

Sorula

r 

Cevapl

ar 

1 D 

2 D 

3 Y 

4 Y 

5 Y 

6 D 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ 2 CEVAP ANAHTARI 

 

Sorula

r 

Cevapl

ar 

1- D 

2- D 

3- D 

4- Y 

5- Y 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ 3 CEVAP ANAHTARI 

 

Sorula

r 

Cevapl

ar 

1 D 

2 Y 

3 D 

4 Y 

5 D 

6 Y 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖĞRENME FAALİYETİ 4 CEVAP ANAHTARI 

 

Sorula

r 

Cevapl

ar 

1 D 

2 Y 

3 D 

4 D 

5 Y 

6 Y 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ 5 CEVAP ANAHTARI 

 

Sorula

r 

Cevapl

ar 

1 Y 

2 D 

3 D 

4 Y 

5 D 

6 D 

7 D 

8 Y 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarları ile karşılaştırarak kendinizi değerlendiriniz. 
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