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ÖN SÖZ

Radyo 1920’li yılların ilk döneminde ortaya çıktığından beri her dönemde in-
sanların hayatlarına girmiş ve hak ettiği yeri edinmiştir. Büyük çoğunluklara ulaşma-
sından dolayı bir kitle iletişim aracı olarak da anılmaya başlamıştır. Bu kitle iletişim 
aracının öncesinde olduğu gibi sonrasında da yeni iletişim araçları ortaya çıkmıştır. 
Ancak radyo, her zaman gündemde ve vazgeçilmez olmuştur. Bunun nedenleri arasın-
da anında ve istenildiğinde canlı olarak dinleyicilerine ulaşması, sadece haber sunmak 
değil, hayal dünyaları kurulmasına aracılık etmesi, yapılan yayınlarla dinleyicilerine 
hem bilgilendirici, hem de keyif alınabilen ortamlar sunabilmesi gelmektedir.

Radyoda yapılabilecek program çeşitleri içinde eğitim programları da bulun-
maktadır. Her zaman her yerden yayınlara ulaşabilme olanağı uzaktan eğitim verecek 
kurumların dikkatini çekmiş ve radyoda eğitim programları da bu sayede başlamış-
tır. Gelişen iletişim teknolojileri de radyonun bu yapısına katkı sunmuştur. Özellikle 
internet teknolojilerinin yayılması ile yerel ve bölgesel olan radyolar dahi ulusal ve 
uluslararası bir kimliğe bürünmüştür. İnsanlar gittikleri her yerde eğitim, haber ya da 
eğlence programlarına uluşabilmektedir. Sadece internet teknolojisi ile sınırlı kalma-
yıp mobil iletişim teknolojileri sayesinde radyo evlerin, taşıtların dışında da insanlara 
ulaşabilir hale gelmiştir. 21. Yüzyıl insanının vazgeçilmezlerinden biri olan kulaklıklar 
da radyo dinlemek açısından pozitif bir durum sunmuştur.

Açık ve uzaktan öğrenme için radyo programı hazırlanırken onun eğitim işlevini, 
bu işlevi nasıl yerine getirdiğini bilmek, öğrenme deneyimi oluşturmak açısından 
önem kazanmaktadır. Bunun yanında nasıl bir ihtiyaç ile radyonun eğitim amaçlı 
kullanılmak istendiğini bilmek, bu kitle iletişim aracını anlayıp, doğru kullanma sonu-
cunu da beraberinde getirecektir. 

Diğer kitle iletişim araçlarının yanında radyonun uzaktan öğrenme amaçlı ye-
rinin ortaya çıkarılması daha iyi öğrenme malzemelerinin üretilmesini mümkün kı-
lacaktır. Bununla beraber radyonun uzaktan öğrenmedeki etkinliğinin tartışılması 
da öğrenme yöntemlerinin zenginleştirilmesine fayda sağlar. Yukarıda sayılan bütün 
özellikler sonucunda, yepyeni çehrelere bürünmüş, hedef kitlesine hitap edebilen rad-
yo programları tasarımlanması beklenmektedir.

Radyonun bir özelliği de duyu organlarından birine, sadece kulağa hitap etme-
sidir. Bu nedenle yayınlar aracılığı ile eğitim programları hazırlanırken buna dikkat 
edilmesi gerekir. Aksi halde kişilerin öğrenme deneyimleri etkilenecektir.

Bu kitap uzaktan öğrenme ve radyo konusunu ayrıntıları ile ele alan, okuyucu-
sunda yeni bakış açıları oluşturabilecek ve doğru iletişim aracının doğru yerde kulla-
nımının önemini vurgulayan yapısı ile ön plana çıkmaktadır. Kitabın alanda çalışan ve 
çalışmayı düşünenlere kaynaklık edip, katkı getirmesini dilerim.

Prof. Dr. T. Volkan YÜZER 





TEŞEKKÜR YAZISI

“Açık ve Uzaktan Öğrenmede Radyonun Yeri” başlıklı kitabımız 1604E174 
numaralı “Açıköğretim Sisteminde, Radyo Dinleme Eğiliminin Yeri ve Öneminin 
Konumlandırılmasına Yönelik Bir Araştırma” başlıklı projeden destek alınarak 
yürütülen çalışma sonucunda ortaya çıkmıştır. Bu nedenle öncelikle Anadolu 
Üniversitesi ile Açıköğretim Fakülte yönetimlerine ve üniversitemizin bilimsel 
araştırma proje birimine değerli katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. 

Kitabımız kapsamında birçok başlık ele alınmaktadır. Radyo yayıncılığının 
eğitim işlevi anlamında Türkiye’deki durumu, öğrenenlerin uzaktan öğrenme sü-
recinde bir radyo materyalinden beklentileri, radyo programı tasarım faaliyetleri, 
yayın öncesi ve sonrasında yürütülen işler, örnek radyo yayınları ayrıca öğrenen-
lerin beklentilerinin karşılanma düzeyleri uygulamadan doğrudan destek alınarak 
kitaba aktarılmıştır. Aynı zamanda radyonun geleceği ve eğitim işlevinin bu ge-
lecekteki yeri üzerine de görüş ve önerilere son bölümde yer verilmiştir. Bu kita-
bın oluşumunda katkı sunan değerli yazarlarımız Özlem Doruk Şahin, İlker Usta, 
Nebiye Özaydemir, Murat Doğan Şahin, Nejdet Karadağ ve Fatma Nur Demir’e 
içten teşekkürlerimi ifade ediyorum. Yazar olarak katkı sunduğum ve ilk editörlük 
deneyimimi yaşadığım bu kitapta önsözümüzü hazırlayan, görüş ve önerileriy-
le desteğini hiçbir zaman esirgemeyen değerli proje danışmanımız Tevfik Volkan 
Yüzer’e de teşekkür ediyorum. Araştırma ve uygulama destekli bu kitabın radyo 
yayıncılığı ile uzaktan öğrenme alanında çalışan tüm okurlara fayda sağlaması di-
leğiyle.
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Öğr. Gör. Özlem DORUK ŞAHİN - Anadolu Üniversitesi 
ORCID No: 0000-0001-8258-1758

Çocuk Hastanesinde Radyo, 1924  
(Library of Congress Prints and Photographs Division)

Radyo, bilimin tanrı olduğu zamanların bilimsel bir harikasıydı. On doku-
zuncu yüzyılın sonunda doğan radyo, toplumun giderek daha da katmanlaştığı ve 
merkezileştiği bir dönem olan ilerleme döneminin şafağında halk bilincine girdi. 
(J. Walker, Rebels on the Air: An Alternative History of Radio in America, 2001)

1. BÖLÜM

“DÜNYAYI SINIFA GETİRMEK”
RADYONUN EĞİTİM İŞLEVİ VE 
TÜRKİYE’DE EĞİTSEL RADYO 

PROGRAMLARI



GİRİŞ

Radyo “bir şişeye sığabilecek kadar küçük, bütün kıtaları içine alabilecek ka-
dar büyük” bir sihirli güç, bir medya cinidir (Kaye & Popperwell, 2001, s. 13). 19. 
yüzyılın sonunda bir dizi teknik buluş sonucunda ortaya çıkmış ve haberleşme 
olanaklarının kısıtlı olduğu 20. yüzyılın ilk yarısında özel ve kamusal alanda hızla 
yayılmıştır. Radyo, kısa sürede toplum nezdinde güvenilirliği yüksek ve kitleleri 
etkileme gücüne sahip bir kitle iletişim aracı halini almıştır. İnsanlar üzerinde ya-
rattığı güçlü etkiyle kimi zaman bir propaganda aracı olarak kullanılsa da haber 
verme, bilgilendirme, tanıtma vb. kamu yararını gözeten işlevleriyle ön plana çık-
mıştır. Radyonun en önemli işlevlerinden biri olan eğitim, radyo teknolojisinde 
yayıncılığın mümkün hale gelmesiyle ilk örneklerini vermiştir. Henüz 20. yüzyılın 
başında “dünyayı sınıfa getirmek” amacıyla eğitsel radyo istasyonları kurulmuştur 
(“Ohio School of the Air”). Radyonun en önemli işlevlerinden biri olan eğitim iş-
levine odaklanan bu çalışmada radyonun teknik bir buluş ve bir iletişim aracı ola-
rak ortaya çıkışıyla ilgili kısa bir tarihsel girişin ardından radyonun eğitim amaçlı 
kullanımı ve dünyadaki örnekleri ele alınmıştır. Türkiye’de radyo yayıncılığının 
tarihsel gelişiminden, eğitsel yayınlarla ilgili düzenlemelerden söz edilmiş, daha 
sonra radyo ile eğitim uygulamalarından, eğitsel radyo programlarından örnekler 
verilmiştir. 

RADYO VE RADYO YAYINCILIĞININ TARİHSEL GELİŞİMİ

Modern iletişim teknolojilerinin temelleri 19. yüzyılın sonlarında elektrik 
ve elektromanyetik alanındaki bir dizi keşifle atılmıştır. 20. yüzyılın ilk çeyreğini 
de kapsayan bu gelişmeler radyonun önemli bir kitle iletişim aracı haline gelme-
sini sağlamıştır. Radyo, 1800’lerin sonlarına doğru elektromanyetik alanındaki 
keşifler ve pek çok bilim insanının katkıları sonucunda ortaya çıkmıştır. James 
Maxwell’in radyo dalgalarını keşfi, radyo ile ilgili ilk teknik buluş olarak kabul 
edilmektedir (Aziz, 2013, s. 37). Maxwell, 1864’te elektromanyetizma adı verilen, 
elektromanyetik dalgaların serbest uzayda yayılabilmesiyle ilgili matematiksel bir 
teori ortaya atmıştır. 1888’de ise Alman fizikçi Heinrich Hertz, Maxwell’in elekt-
romanyetizma teorisini doğrulayan bir deney gerçekleştirmiştir. Hertz yaptığı de-
neyle radyo (elektromanyetik) dalgalarının kablosuz olarak iletilebileceğini kanıt-
layan ilk fizikçi olmuştur (Gianunzio, 2016, s. 1). Hertz’in bu deneyinin ardından 
“Keşfettiğim kablosuz dalgaların herhangi bir pratik uygulamaya sahip olacağını 
sanmıyorum.” dediği iddia edilse de çalışmaları radyonun temelini oluşturmuştur 
(Williams, 2017, s.190).
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Hertz’in radyo sinyallerinin kablosuz olarak iletilebileceğine yönelik keş-
fi İtalyan araştırmacı Guglielmo Marconi’ye ilham vermiştir. Böylece Marconi 
1895’te ilk kez sesin elektromanyetik dalgalar aracılığıyla iletimini gerçekleştir-
miştir. Marconi, kablosuz iletişim ile ilgili çalışmalarına İtalyan hükümetinden 
destek alamadığı için İngiltere’ye taşınmış ve çalışmalarına burada devam etmiş-
tir. Britanya Posta Merkezi’nin maddi desteğiyle yürüttüğü çalışmaları bu neden-
le İngiltere’ye mal olmuştur. Marconi, kısa mesafelerden başlayarak ses iletimi 
denemeleri yapmış ve 1897’de İngiltere’de elektrik sinyallerinin kablosuz aktarımı 
konulu buluşunun patentini almıştır. Marconi’nin deniz aşırı ses iletimi deneme-
lerinin başarıya ulaşmasıyla 1909’a gelindiğinde radyo telsizi deniz ulaşımında 
haberleşmenin önemli bir parçası haline gelmiştir (Coe, 2006, ss. 4-6). Söz konu-
su katkılarından dolayı bazı kaynaklar Marconi’yi “telsizin babası” olarak kabul 
etmektedir (Aziz, 2002, s.6).

Marconi’nin çalışmalarıyla sesin uzak mesafelere iletimi konusunda önem-
li aşamalar kaydedilmiş olsa da iletinin alıcı kısmı eksik kalmıştır. Bu eksikliği 
Fransız bilim insanı Lee de Forest, 1907’de bulduğu “boşluk tüpü” (vacuum tube) 
adlı cihazla doldurmuştur. Radyo sinyallerinin düzenli dalgalar halinde ve kesin-
tisiz alınmasını sağlayan bu cihaz, radyo yayınlarını mümkün hale getirmiştir. De 
Forest, Birinci Dünya Savaşı sırasında Fransız askerlerine yaptığı moral amaçlı 
programlarla ilk yayın denemelerini gerçekleştirmiştir (Aziz, 2002, s. 6-7). Radyo 
teknolojisiyle ilgili önemli çalışmalar yapan bilim insanlarından biri de Reginald 
Fessenden’dir. Fessenden 1906’da Noel arifesinde gemi telsizlerinden dinlenebilen 
bir müzik dinletisi gerçekleştirdiğini öne sürmüş ve bu deneme uzun bir süre ilk 
radyo yayını olarak kabul edilmiştir (Davis, 1928, s. 190). Ancak yıllar içinde ya-
pılan araştırmalarda Fessenden’in söz konusu radyo yayınına ilişkin herhangi bir 
veriye ulaşılamadığı için Fessenden’in ilk radyo yayını iddiası doğrulanamamış ve 
konu tartışmaya açık kalmıştır.1

Radyo teknolojisindeki gelişmeler ve radyo yayınlarıyla ilgili deneysel çalış-
maların ardından düzenli radyo yayınlarını başlatan ilk radyo istasyonu KDKA, 
Westinghouse şirketi tarafından Pittsburg Pensilvanya’da kurulmuştur. KDKA ilk 
yayınını ABD Başkanlık seçimlerinin yapıldığı 2 Kasım 1920 tarihinde gerçek-
leştirmiş, böylece insanlar ilk kez seçim sonuçlarını gazetelerden önce radyodan 
öğrenme fırsatı bulmuştur (Davis, 1928, s. 197). Westinghouse’ın başarısının ar-
dından radyo yayınlarına olan ilgi artmış ve kısa sürede düzenli yayın yapan is-

1 Araştırmacılar yıllar içinde Fessenden’in söz konusu radyo yayınına ilişkin herhangi bir 
veri elde edemedikleri için konu tartışmaya açık kalmıştır. Ayrıntılı bilgi için bkz; O’Neal, 
J. E. (2006, October 25). Fessenden: World’s First Broadcaster? Retrieved February 20, 
2019, from https://www.radioworld.com/news-and-business/fessenden-worlds-first-
broadcaster.
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