RADYOVİZYON HAZİRAN ‘10

Hasret Duygusu
Görünmeme üzerine kurulan ulaşma kaygısı, radyoyu bir taraftan gösterişten uzak tevazu ve fedakârlığın, diğer taraftan da gizem ve heyecanın mecrası kılar.
Sürekli birlikte olma ve fakat aynı mekânda bir arada bulunarak yüz
yüze gelememe hali radyo için bitmeyen bir özlem, kaybolmayan bir
arayış demektir.

ŞENOL GÖKA
TRT RADYO DAİRESİ BAŞKANI

Her zaman birlikte olma dürtüsüyle kamçılanan bir araya gelememe,
belki de bilerek ve isteyerek gelmeme durumu radyoculara her gün yeniden yeni bir heyecanla işlerine sarılma enerjisi verir. Bu yüzden zaman zaman bir araya gelişler adeta bayram gibi yaşanır.
Peki, bu bayram sevinciyle her zaman yüz yüze olalım mı? Galiba bütün
radyocuların ve radyo dostlarının buna vereceği cevap derhal hayır olacaktır. İşin doğrusu öyle de olmalıdır.
Radyocular ve radyo dostları için aslolan gönüllerin bir olmasıdır. O
halde bize yeniden yaşama sevinci yükleyen görmeden sevmeyi görünmeden sevilmeyi bir ömür boyu, kavuşmayı bir dakika yapmayı sürdürelim.
Bu cümlelerle özetlemeye çalıştığım radyocu duygusallığını “hasret” ile
tek kelimeye indirgeyebiliriz. Bu kelimenin içinde suret var, dilediğiniz
gibi hayal edebilirsiniz, sırat var çok ince bir çizgide duyguları dengede
tutmak zorundasınız, özel kılmak var, haber almak, haber almak için
çabalamak var ve tabii ki, her türlü umudu da içinde barındıran hüzün
var.

Radyocu
duygusallığını
“hasret” ile
tek kelimeye
indirgeyebiliriz.

İşte bu yüzden radyocuları neşelerinde bile maceraperest olmayan evin
annesine, büyük kızına, zaman zaman da büyük oğluna benzetebiliriz. Biraz ağırbaşlı, biraz duygulu, sevinmekten daha çok sevindirmeyi
önemseyen coşkulu, biraz da sensin o, o sensin, iyi ki varsın nidasıyla
ifadelenen karışık duyguların muhatabı.
Bu duygularla kavuşma günü olan bir 6 Mayıs’ı daha geride bıraktık.
Dünyanın çeşitli coğrafyalarından radyocuları dinleyicilerimizle ve
bizlerle Mersin’de buluşturan Çukurova Müdürlüğümüze ve Çukurova
Radyomuza teşekkür ediyorum. Nice 6 Mayıslara…
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EDİTÖRDEN

İletişimin Gücü
TRT’nin hedef kitlelerine yönelik tüm çalışmaları aynı zamanda kurumsal iletişimin de temelini oluşturur.
Günümüzde kurum ve kuruluşlar arasında bilgi akışının sağlanması,
ortaklaşa ve işbirliği içinde hazırlanacak projelere imza atılabilmesi iletişimin gücüyle gerçekleştirilmektedir.

ÇAĞLAN TANKUR YÖRÜMEZ
caglan.tankur@trt.net.tr

Bu bağlamda geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 6 Mayıs’ı büyük bir coşku içinde 21 ülkenin radyocuları ile kutladık. Zaman zaman eğlendik,
zaman zaman da sorunlarımızı konuştuk, dertleştik. Ortak bir sevdaya
tutkun olan bizler geleceği, geleceğin radyoculuğunu tartıştık. Çukurova Radyosu ev sahipliğinde hazırlanan etkinliğin izlenimlerini kaleme
aldık ve yaptığımız röportajlar ile bazı konuklarımızın görüşlerini dile
getirdik.
Geçtiğimiz yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz Türkçevizyon Uluslararası
Türkçe Sözlü Müzik Festivali’nin ikincisi 30 Mayıs-3 Haziran 2010 tarihleri arasında Denizli’de sizlerle buluşuyor. 25 ülke sanatçısının kendi
eserlerini Türkçe seslendireceği programımızı radyo postalarımızdan
mutlaka dinlemenizi tavsiye ederiz.

6 Mayıs’ı
büyük bir coşku içinde
21 ülkenin radyocuları
ile kutladık.

Radyovizyon’un ilk sayısında ‘Önce söz vardı ne de olsa, belli ki bundan
sonra da söz olacak suretten ayrı, kendi başına’ makalesiyle bizleri yalnız
bırakmayan Prof. Dr. M. Naci Bostancı hocamızı sayfalarımızda ağırladık. Ülkemizde pek çok gazetecinin yetişmesine öncülük eden Gazi
Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Naci Bostancı’dan
okulun amacı, hedefi, akademik kadrosu ve günümüzdeki iletişim eğitimi hakkında bilgi alırken, Gazete Gazi, Gazi Genç Haber, Ajans Gazi,
Gazi Radyosu ve Web TV yayınları çalışmalarını ise işin emektarlarından sizlere aktardık.
48 yıldır yöresini dillendiren Sesevi, yani Antalya Radyosu 27 Haziran
1962 tarihinde yayın hayatına başladı. Radyonun tarihçesini dinleyici
anılarıyla beraber sizlerle paylaşıyor, nice 48 yıllara diyoruz.
Önümüzdeki sayımızda tekrar birlikte olma dileği ile…

Kurumsal İletişim Biçiminiz
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ve Siz
Akademik literatürde “iletişim”
üzerine yapılmış birçok tanımlama
bulunmaktadır.
DOSYA
Prof. Dr. Beril Akıncı Vural
Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi
Kurumsal İletişim Anabilim Dalı
“İletişim, toplumun temelini oluşturan bir sistem, örgütsel ve yönetsel
yapının düzenli işleyişini sağlayan bir araç ve bireysel davranışları görüntüleyen ve etkileyen bir teknik, sosyal süreçler bakımından zorunlu bir
bilim, sosyal uyum için gerekli bir sanattır” (Tutar, 2003:41). Bir kurumun
tüm yönetim fonksiyonlarını gerçekleştirebilmesi, her aşamada hedef kitleleriyle etkili iletişim kurmasına bağlıdır. Kurumların misyon, vizyon ve
stratejileri çerçevesinde belirledikleri amaç ve hedeflerine ulaşması, kurumun iç ve dış çevrede sistematik bir şekilde işleyişi, departmanlar arası
bilgi akışı ve koordinasyon sağlanması, çalışanların motivasyonu, kurumun sosyal, kültürel faaliyetleri de dahil olmak üzere yönetsel ilgi ve çaba
gerektiren tüm faaliyet, özel olay ve etkinliklerin iç ve dış hedef kitlelere
duyurulması, bu ve benzeri faaliyetlere ilişkin karar alma, değerlendirme
ve denetim sağlanması kurumsal iletişimin kalitesine bağlıdır. Bir diğer
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deyişle, yönetimin etkinliği doğru yapılandırılmış, stratejik olarak yönetilen kurumsal iletişim
sistemine bağlıdır. Kurumsal iletişimin kalitesi,
yönetim çalışmalarının, kurumun tüm eylem ve
duruşunun kalitesi, bu doğrultuda iç ve dış hedef
kitlelerin nezdinde sahip olduğunuz kurumsal
imajın da belirleyicisi durumundadır.

Kurumsal İletişim
Kurumlar, belli amaçlara ulaşmak için kurulan,
bireyin yalnız başına yapamayacağı işleri, belirli
görevlerde yer alan kişilerin ortaklaşa ve işbirliği içerisindeki çalışmalarıyla gerçekleştirmeyi
amaçlayan sistemlerdir. Kurumlar, özel amaçların
başarılması için kurulmuş ve amaçlarına ulaşmak
için üyelerinin eşgüdümlenmiş zihinsel ve fiziksel çabalarıyla çalışan, bunun için de çalışanlar
arasında ilişkiler ağı kurulmasını ve etkinliklerinin
kurumun amaçları doğrultusunda planlanmasını
gerektiren oluşumlardır (Tutar, 2003: 21). Bu noktada, kurumlar için iletişimin önemi göze çarpmaktadır.

Kurumlar, amaçlarına ulaşabilmek
için faaliyet gösterdikleri toplum
içerisinde gerek iç gerek dış hedef
kitleleriyle aralarında sağlıklı işleyen
bir iletişim akışına, kurumsal
stratejiler doğrultusunda planlanıp
yönetilen bir kurumsal iletişim
sistemine ihtiyaç duymaktadırlar.
Kurumsal iletişim, “İşletmenin etkili ve kârlı bir
şekilde iletişim kurmak için verdiği çabaların toplamıdır” (Goodman, 2000:69). Daha detaylı bir
tanıma göre kurumsal iletişim, “Bir kuruluşa, derneğe, kuruma veya organizasyona karşı, kamuoyunu ve işletme iklimini etkileme hedefi olan,
tüm iletişim tedbirlerinin sistematik bir biçimde
kombine edilerek uygulanmasıdır. Kurumsal iletişim, uzun vadeli uygulanan bir iletişimdir ve
hedefi de bir imaj oluşturmak, korumak veya değiştirmektir” (Okay ve Okay, 2002:457). Bir diğer
tanıma göre kurumsal iletişim, “Ortak bir sembol,
işaret ve davranış sitemi aracılığıyla işletme bilgisinin bireyler arasında değiş tokuş edildiği bir
süreçtir” (Hammer, 1995 aktaran Huang & Kleiner,
2005:57).
Daha derin bir bakış açısıyla geniş bir portföyü
olan kurumsal iletişimi üç ana başlık altında inceleyebiliriz. Bunlar yönetim iletişimi, pazarlama

iletişimi ve örgütsel iletişimdir. Yönetim iletişimi,
kurum yöneticisinin gerçekleştirdiği iletişim faaliyetidir. Yönetim iletişimi, kuruluş iletişiminde
kuruluşun vizyonunu geliştirmek; kuruluş liderliğinde güven oluşturmak; süreç değişimini başlatmak ve yönetmek; çalışanların motivasyonunu sağlamak ve onlara yetki vermek amaçlarını
kapsamaktadır.

Yönetim iletişimi kurum imajı ve
kurum itibarı için vazgeçilmez bir
öğedir. Pazarlama iletişiminde ise
temel özellik, düzenli bir biçimde
iletilen mesajlar ile ekonomik
hedeflere ulaşmak ve hedef kitlenin
tutum ve davranışlarını belirlenen
amaçlara yöneltmektir.
Örgütsel iletişim ise kurumun varlığı için kurum
içi ve çevresi ile iletişimidir. Örgütsel iletişimin
başarısı, örgütün amaçları doğrultusunda belirli
bir düzen ve yapı içerisinde oluşturulan etkili iletişim politikasına bağlıdır (Okay, 2005:6-8).
Bir kurumu başarıya götürecek olan yüksek dayanışma, koordinasyon, çalışanlar arasındaki
uyum ve iyi ilişkilerin sürdürülmesi, kurum içinde
iletilerin akışını, amacını, yönünü ve araçlarını da
içeren, insanları, onların tutumlarını, duygularını,
ilişkilerini ve becerilerini de içine alan stratejik
kurumsal iletişim sistemine bağlıdır. Stratejik kurumsal iletişimle ilgili yönetim alanları şu şekilde
sıralanmaktadır (Goodman, 2000):
✔ Halkla ilişkiler,
✔ Kurum içi iletişim
✔ Kriz iletişimi,
✔ Kurumsal vatandaşlık,
✔ İtibar yönetimi,
✔ Topluluklarla iletişim,
✔ Medya iletişimi,
✔ Yatırımcı iletişimi,
✔ Resmi kurumlarla iletişim,
✔ Pazarlama iletişimi,
✔ Yönetsel iletişim,
✔ Kurumsal marka,
✔ Kurumsal imaj,
✔ Kurumsal reklam
Kurumun hem iç hem de dış çevresinde iletişimin
kurumun amaçları doğrultusunda yürütülmesini
içeren kurumsal iletişim, iç ve dış hedef kitlelerle
ilişkilerde birçok amaca hizmet etmektedir.
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Bunları şu şekilde sıralamak mümkündür (Gürgen, 1997: 63):
• Politika ve kararların çalışanlara duyurulması,
anlatılması, kurumun çalışma şekli ve düzeni,
uzun ve kısa vadeli hedefleri, ücret sistemi,
ödül ve ceza sistemi, yükselme olanakları, performans sistemi, sosyal haklar vb. konularda
çalışanlara bilgi vermek.
• Kurumun yıllık bütçesi, gelirleri, faaliyetleri ve
projelerini çalışanlara ve diğer ilgililere duyurmak.
• Gerçekleştirilen teknolojik gelişmelere ve yeni
yönetim stratejilerine ilişkin çalışanlara ve sendikalara yönelik tanıtım ve bilgilendirme yapmak.
• Kurumun çeşitli bölüm ve yöneticilerini, kurumsal yayın organları aracılığıyla tanıtarak çalışanların kuruma ilişkin bilgilerini artırmak.
• Kurumun dış çevrede tanıtılmasını sağlamak.
• Kurumun faaliyet alanına ilişkin her türlü bilginin kurum çalışanlarına iletilmesi yoluyla oluşabilecek olası hataların önüne geçmek.
• Kurumsal amaçlar doğrultusunda bütünlüğü
sağlamak.

Bu amaçları gerçekleştirecek kurumsal
iletişim sisteminin en önemli hedef
kitlesini başta çalışanlar olmak üzere,
müşteriler, medya, bayiler, ortaklar,
finans çevreleri, tedarik kaynakları,
rakipler, kamu kuruluşları, sendikalar,
çevre halkı ve kanaat önderleri olarak
sıralayabiliriz.
Stratejik kurumsal iletişimde hedef kitleye en uygun mesajın, en iyi ve en hızlı şekilde iletilmesini
sağlamak üzere yönetimler bağlamına göre farklı
faaliyet, etkinlik ve özel olaylar planlamakta, bu
süreçte çeşitli araç ve tekniklere de yer vermektedir. Bunlar arasında panel, seminer, konferans,
sempozyum gibi konuşmalar; basın bildirileri,
basın bültenleri, basın kiti, röportaj, kitap, dergi,
broşür, afiş, faaliyet raporu gibi basılı araçlar; televizyon, radyo, tanıtım filmi, resimler, multimedia
ve internet araçları gibi görsel-işitsel araçlar; yıldönümü, yarışma, kutlamalar, festivaller, sergiler,
fuarlar, toplantılar, sponsorluk gibi anlamlı günler
ve etkinlikler; radyo, televizyon, gazete, sinema,
dergi gibi kitle iletişim araçları sayılabilir (Gürüz
ve diğerleri, 2005:73).

Kurumsal iletişim sisteminin geliştirilmesinde yöneticilere önemli sorumluluk düşmektedir. Yönetimin ilk görevi, çalışanlarla yöneticiler arasındaki
ve işgörenlerin kendi aralarındaki iletişimi sağlıklı
ve verimli bir hale getirmektir (Aydede, 2001:36).
Yöneticiler, çalışanların müşteri ihtiyaçlarına
daha etkin tepki gösterebilecek şekilde esnek
hareket edebilmelerine, kendilerini geliştirmelerine ve kendi kendilerine öğrenme yeteneklerini
geliştirebilmelerine olanak veren bir yaklaşım geliştirmelidir (Şimşek & Akın, 2003:202).

Şüphesiz ki yönetimin bir diğer önemli
görevi de, kuruluşun amaçlarına
ulaşabilmesi için yukarıda saydığımız
tüm etkinlik, yöntem ve araçları en
etkili şekilde kullanarak dış hedef
kitlelerle etkili iletişim kurulmasını
sağlamasıdır.
Neticede tüm yönetim faaliyetlerinin yerine getirilmesi iletişim kurmayı gerektirmekte, faaliyetlerin başarısı da kurulacak iletişimin kalite düzeyi
ile belirlenmektedir ki bu da kısa vadede kurumun imajını etkilemekte, uzun vadede kurumsal
itibarın belirleyicisi olmaktadır. Günümüz bilgi
çağında kurumsal iletişimde kaliteyi belirleyen
en önemli konular ise; kurumsal süreçlerde etkinlik ve verimlilik, iç ve dış çevresel değişimlere
adaptasyondaki hız ve dinamizm, daha şeffaf,
açık, katılımcı, işbirliği ve paylaşım gibi değerleri
ön plana çıkaran kültürel yapı, dijital platformdaki araçları kurumsal iletişime entegre edecek şekilde bilgi iletişim teknolojilerinin kullanımı ve de
son olarak günümüz bilgi dünyasının sağladığı
tüm araç ve olanaklar çerçevesinde kurumların
hedef kitleleriyle tek yönlü “ileti” kurmaması, her
iki taraf için karşılıklı kazan-kazan durumu yaratacak şekilde kurumsal iletişimin simetrik yönelimli
planlanıp yönetilmesidir.

Kurumsal İmaj
Çağdaş yönetim anlayışını benimsemiş kurumların iş dünyasında başarıyı yakalayabilmek ve
hedef kitleleri nezdinde farklılık yaratabilmek için
kurumun yönetim anlayışıyla, çalışanlarıyla, ürettikleri ürün hizmet kalitesiyle bir bütün olarak kurumsal bir imaj yaratması gerekmektedir. Kurum
imajı, bir kurumun dışarıya yansıttığı görüntüsüdür. İmaj, insanların karşılarındaki kişi, kurum,
ürün ve çeşitli objeler hakkındaki algılamaları
doğrultusunda oluşmaktadır.
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Svilen Milev

maktadır. Bu durum kurumsal iletişimin önemini
ve gücünü arttırmıştır ( Malmelin & Nando, 2007:
298).

İmaj, kurumun bütün araçları ile hedef kitle
üzerinde izlenim oluşturma çabası, davranış ve
düşünce biçimi geliştirmeyi içeren bir süreçtir
(Sümersan ve diğerleri, 2008:14). İmaj, tek bir bileşene bağlı oluşmamakta, birçok faktörün etkisi
ile değişebilen bir yapı sergilemektedir.
Kurum imajı, kurum anlayışını, felsefesini, kurum
kültürünü ve buna bağlı olarak oluşan kurum
kimliğini ve de kurumun tüm iç ve dış hedef kitleleriyle olan toplam iletişim çabalarını kapsayan
geniş bir kavramı ifade etmektedir.
Bu yüzden kurumsal imajı, farklı öğelerin etkileşimi ile süreç içerisinde sahip olunan algılamalar
doğrultusunda bireylerin zihninde oluşan, değişebilen ve yönetilebilen bir faktör olarak tanımlamak mümkündür. “Kurum imajı, marka ve kişisel
imajı etkileyen ve etkilenen bir unsur olarak imaj
türleri arasında belirgin bir yere sahiptir” (Göksel
& Yurdakul, 2004:201). Bir kurum tüm kurumsal
tasarım, kurumsal iletişim ve kurumsal davranış
kodlarıyla verdiği mesajlarla kurum kimliğini
yansıtmaya çalışırken, bu mesajların halkta oluşturduğu algılar bütünü de kurumsal imajı oluşturmaktadır (Theaker, 2006:137). Kurum imajı,
kurumun bilinçli bir çabası olsun ya da olmasın,
olumlu ya da olumsuz yönde oluşan bir faktördür. Kurum tarafından istenilen imaja ulaşmak
içinse imaj yönetimi çabaları yürütülmektedir.
Kurum tarafından gerçekleştirilen bilinçli imaj
geliştirme çabaları, “izlenim yönetimi” (impression management) olarak adlandırılmaktadır (Eryılmaz, 2008: 159).

Sonuç
Kurumlar açısından temel bir yönlendirme ve
eşgüdüm aracı olan iletişim, tüm insani ve fiziki kaynakların birleştirilerek arzu edilen çıktıların
üretilmesini ve hedeflerin gerçekleştirilmesini
sağlayan bir araçtır. Günümüz modern kurumların başarısı, her geçen gün müşterileri ve paydaşların kurum hakkında ne düşündüklerine dayan-

Hem iç hem dış hedef kitlelerimizde kurumumuz
hakkında istenilen düşünce, tutum ve davranışları oluşturmak için, çeşitli iç ve dış tanıtım araç,
yöntem ve tekniklerini kullanarak gerçekleştirilen toplam iletişim çabalarımızın bütünü olan
kurumsal iletişim süreci, çok geniş bir alandaki
yönetsel çabaları kapsamaktadır.
Bunlar arasında stratejiyi oluşturmak ve yürütmek, kurumsal kültür, kurumsal kimlik, kurumsal
imaj, kurumsal itibar, kurumsal reklamcılık ve tanıtım, müşteri ilişkileri, çalışan iletişimi, yatırımcı
ilişkileri, hükümet ile ilişkiler, cemiyet ilişkileri,
medya ilişkileri, kriz iletişimi, yeni teknolojilerin
yönetilmesi sıralanmaktadır (Argenti & Forman,
58).

Şüphesiz ki uzun vadeli ve stratejik
olarak planlanıp yönetilmesi gereken
kurumsal iletişim süreci, kurumun
hedef kitleler nezdinde oluşturmak
istediği kurumsal imajın da
belirleyicisi olacaktır.
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Herkes Geldi Mersin’e
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6 Mayıs Uluslararası Radyo Günleri’nin
ikincisi 5-9 Mayıs 2010 tarihinde TRT
Radyo Dairesi Başkanlığı’nın öncülüğünde
Çukurova Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde
Mersin ve KKTC’de bir bayram coşkusu
içinde kutlandı. Türkiye’den ve dünyanın
değişik ülkelerinden Türk dilinde yayın
yapan radyocular, adeta yağmurun güllere
yağdığı gibi Mersin’de buluştular.

DOSYA
Lütfi Kılınç Prodüktör
Bereketli topraklar diyarı, medeniyetler beşiği, dinler merkezi
Çukurova; Türkiye’nin en güzel bölgesi Akdeniz’in incisidir. Bir
tarafta Toroslar diğer tarafta kum ve güneşiyle Akdeniz kıyıları
mutluluğun sırlarını fısıldar. İlk çağlardan beri sayısız kavimlere
yurt olmuş, üzerinde çeşitli uygarlıklar kurulup yıkılmış, her karış
toprağı tarihi yapılarla dolu sınırsız bir açık hava müzesidir.
Lokman Hekim ölümsüzlük ilacının Çukurova’da yetişen bir bitkinin özsuyunda saklı olduğunu kayıtlara geçmiştir. Yedi Uyurlar
(Eshab-ı Kehf ) kutsal inançlar ve değerler uğruna kimi dünyalık
işlerden üç yüz yıl bile sürse fedakârlıkta bulunulabileceğini yine
bu bölgeden haykırmış uzayın boşluğuna. Su Perisi Dafne’nin
“gönül sevmeyince, yürek atmayınca, göz tutmayınca, evliliğe
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Mersin, Mersin olalı sayısız etkinliğe
başarılı bir şekilde ev sahipliği
yapmıştır.

TRT Radyo
Dairesi Başkanı
Şenol Göka,
açılış konuşmasını
yaparken

Belki de kendi gönül penceremden bakıyor olmamdan ya da geçen zamanın tanıkları saatin
tik-takları gibi yürek atışımın işin içinde olmasından kaynaklanıyor “6 Mayıs 2010 Uluslararası
Radyo Günleri Etkinliği” bir başka güzel ve bir
başka özeldi.
Başta Radyo Dairesi Başkanımız Şenol Göka ve
diğer çalışanları olmak üzere, kurumumuzun
birçok yöneticisi, güzel ülkemizin her bir bölgesindeki radyolarımızın müdürleri ve müdür yardımcıları Çukurova Radyosu’nun ev sahipliğindeki etkinlikte “Biz bir aileyiz” anlayışının gücünü,
dayanışmasını ve paylaşımını sergilediler.
Görmediğimiz ama dünyanın değişik coğrafyalarında yaşamalarına rağmen adeta şah damarımız
kadar yakın hissettiğimiz 21 ülkeden Türk dilinde
yayın yapan 60 radyocu konuğumuz tabir yerinde ise bizleri bir duygu sağanağı altında sırılsıklam etti. Biz de gönül şemsiyemizi, bu duygu
damlalarını uzaklaştırmak için değil de toplayıp
biriktirmek için tersinden tuttuk. Duygu havuzumuz doldu taştı. Pırpır eden yüreğimiz kabardı,
göğüs kafesimize sığmaz oldu adeta.

Aşık-Maşuk gösterisi

giden bir birlikteliğin mümkün olmadığını, Tanrı
Apollon’u reddederek sevgi gerçeğinin meşalesi
haline dönüştürmesi” de Hatay ilimizin Harbiye beldesinde gerçekleşmiştir. Efsaneleşmiş aşk
hikâyeleri literatürünün başı, ortası ve sonu kabul
edilen “Cleopatra - Antonius Aşkı” Çukurova’nın
orta yerine bağdaş kurup oturmuş, Tarsus’ta ete
kemiğe bürünmüştür. “Ben güzele güzel demem
/ Güzel benim olmayınca” diyen büyük ozan Karacaoğlan aradığı güzellikleri hep bu bölgede
bulmuş olmalı ki, doğumundan ölümüne kadar
sayısız dizelere Çukurova’nın güzelliklerini nakşetmiştir.
Torosların eteğinde balıkçıl kuşunun başındaki tüy gibi güzel, Akdeniz’in kenarında genç bir
kız gibi şuh, inci gibi bir çiçek olan Mersin, ülkemizin Akdeniz’e açılan kapısı, güneyin parlayan
yıldızıdır. Herkesin geldiği ya da gelmek, görmek
istediği yerdir. Bu güçlü istek bir özlü söz olarak
“Herkes gider Mersin’e biz gideriz tersine” şeklinde ifade edilmiştir.

Azerbaycan, Bosna-Hersek, Bulgaristan, İran,
Kazakistan, Kırgızistan, KKTC, Kosova, Makedonya, Moldova-Gagavuzya, Özbekistan, Romanya,
Ukrayna-Kırım, Rusya-Başkortostan, Rusya-Tataristan, Rusya-Çuvaşistan, Suriye, Türkmenistan
ve Yunanistan’dan gelen radyocu meslektaşlarımızla dostluğu ve sevgiyi pekiştirdik. Bilgi ve
tecrübelerimizi paylaştık. Radyoculuk adına yaşadığımız sorunlarımızı tartıştık. Kültürümüzü,
değerlerimizi anlattık birbirimize.

Gördük ki, aynı dili konuşuyor
olmanın da ötesinde aynı duyguları
paylaşan bir aileyiz aslında.
6 Mayıs 2010 günü içine bolluğun, bereketin,
barışın, kardeşliğin, yardımlaşmanın, dayanışmanın ve daha pek çok değerin sığdığı Hıdrellez Bayramına, “Türk Radyoculuğunun Doğum Günü” coşkusunu da kattık. TRT Çukurova
Müdürlüğü’nün bütün misafirlerin hayranlığını
belirttiği rengahenk güller ve çiçeklerle bezeli
bahçesindeki açılış konuşmalarıyla başladı kutlama etkinlikleri.
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TRT Çukurova Müdürü Halil Kahveci; ev sahibi
olarak katılımcılara hoş geldiniz dedikten sonra,
Çukurova Radyosu’nun bölgemiz açısından önemini ve 42 yıllık tarihindeki kutlu yolculuğunu
özetledi.
Bölgemizdeki özel radyolar adına Mersin’in ilk
özel radyolarından Radyo Metropol imtiyaz sahibi ve RATEM Yönetim Kurulu Üyesi Necmi Aydın;
yerel radyoların önemini vurguladıktan sonra, bu
alanda yaşanan sorunlar ve çözümü için yapılması gerekenleri aktardı.
Yurtdışından gelen misafir radyocularımız adına
KKTC Radyo Vatan yetkilisi Amber Eker Avcıl; Türk
radyoculuğunun doğum gününde aynı dili konuşan radyocuları bir araya getiren TRT Kurumuna teşekkür ettikten sonra, Radyo Vatan’ı anlattı
ve burada olmaktan duyduğu mutluluğu dile
getirdi.

Açılış kokteylinden

RTÜK Adana Bölge Müdürü Sevgi Coşkunserçe;
TRT’nin öncülüğünde Çukurova Bölgesi’nde bir
uluslararası radyo etkinliğinin gerçekleştiriliyor
olmasının önemini vurguladıktan sonra RTÜK
bölge müdürlüklerinin işlevi hakkında bilgiler
aktardı.
Radyo Dairesi Başkanı Şenol Göka; bu etkinliğin
temel amacını anlattıktan sonra katılımcıların
hepsine teşekkür etti. Özellikle yurtdışından gelen misafirlerimizin iyi izlenimlerle ve hoş duygularla ülkelerine dönmelerinin etkinliğin öncelikli
amaçları arasında olduğunu vurguladı.
Etkinliğin her aşamasında maddi manevi desteğini hep yanımızda hissettiğimiz Mersin Valisi
Hüseyin Aksoy; bu etkinliğin ülkemiz, bölgemiz
ve Mersin’in tanıtımı açısından önemini vurguladı. Radyonun birey ve toplum yaşamındaki yerine değindi. Güneyin incisi Mersin’in, Dünya Kenti
olma yolundaki hızlı ilerleyişini anlattı.
Protokol konuşmalarının ardından yöremizin
sayısız kereler dünya şampiyonlukları almış görsellik ve hareketlilik açısından hayranlık uyandıran Silifke Yöresi folklorundan bir demeti, Silifke
Belediyesi Halk Oyunları Ekibi sundu. Gösterinin
sonundaki “Âşık Maşuk” adlı oyun büyük ilgi çekti.

Etkinliğin söyleşi bölümünde
Radyo Dairesi Başkanı Şenol Göka
“Radyonun Toplumsal Gelişmeye
Katkısı” üzerine katılımcılara hem
bilimsel bilgileri, hem de deneyimlerini
aktardı.

Bir saati aşkın süren söyleşinin son bölümleri karşılıklı soru cevap şeklinde gerçekleştirildi.
Katılımcılar söyleşiden oldukça yararlandıklarını
belirttiler.
Etkinliklerin bir kısmı da Mersin’in başka
mekânlarında ve ilçelerinde gerçekleştirildi.
Sözgelimi; 6 Mayıs günü TRT FM postamızda
12.00-15.00 arasında yayınlanan İzmir Radyosu yapımı “Biz Bize” programı Mersin Barış
Meydanı’ndan canlı olarak sunuldu. Bu yayına
Mersin ve Adana’dan özel radyoların program
yapımcıları ve spikerleri de katılarak anlamlı bir
dayanışma örneği sergilediler. TRT FM’in katkısı
sadece bu programla sınırlı değildi. Kendisi de
bir Mersinli olan Erhan Konuk 5 Mayıs akşamındaki programını Mersinli özel radyocularla Çukurova Radyosu stüdyolarından gerçekleştirdi.
Sevgili Erhan’la çocukluğumuzun Mersinini
konuştuk. Ne kadar değiştiğini ve geliştiğini
vurguladık. Sözgelimi; konuklarımızı ağırladığımız otelin olduğu yerde halk plajı olduğunu

Silifke Belediyesi
Halk Oyunları Ekibi
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“Radyonun Toplumsal Gelişmeye Katkısı”
konulu konferans

ve çocukluğumuzda oradan denize girdiğimizi
konuştuk. 6 Mayıs akşamı TRT Ankara Radyosu
yapımı bol ödüllü “Şehir Işıkları” programı da
Mersin’den yayınlandı. Hemen belirtmeliyim
program süresince dağıtılan ödüllerin kalitesi
ve bolluğu nedeniyle hâlâ radyomuzu arayıp bu
ödüllerden isteyen dinleyicilerimiz var. Sevgili
Hakan Şahin’e duyurulur.
Aynı günün öğleden sonrasında yurtdışından
gelen konuklarımıza dokuz bin yıllık geçmişiyle
değişik inanç, medeniyet ve kültürleri bereketli
topraklarında barındıran Tarsus ilçesi gezdirildi.

Başta Çanakkale Parkı ve Nusret
Mayın Gemisi olmak üzere gidilen her
mekân, ziyaret edilen her tarihî eser
unutulmaz izler bıraktı.
Donuktaş, Roma Yolu, Saint Paul Kuyusu, tarihi
Tarsus evleri, Ulu Camii konuklarımız tarafından
tarihin bugünlere taşınmış harikaları olarak değerlendirildi. Hem tanışmak hem de akşam yemeği için Tarsus Belediye Başkanı Burhanettin
Kocamaz’ın Tarsus Şelalesi’ndeki davetine katılan
konuk ülke radyocuları bu geziden duydukları
memnuniyeti her fırsatta dile getirdiler ve bol bol
resimleyerek ölümsüzleştirdiler.
6 Mayıs gününün son etkinliği ise, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla Barış Meydanı’nda
TRT İzmir Radyosu Türk Halk ve Türk Sanat Müziği
sanatçılarının verdiği unutulmaz konserdi. TRT
Türkü ve TRT Nağme postalarından canlı olarak
yayınlanan konser Mersin halkı ve misafir radyocuların katılımıyla daha da güzelleşti.
7 Mayıs 2010 günü misafir radyocuların yoğun talebi üzerine Tarsus’a yapılan gezinin bir
benzeri bu kez Erdemli ve Silifke ilçelerimizin
tarihi ve kültürel mekânlarına düzenlendi.Erdemli Belediyesi’nin yöresel sıkma ve ayran ikramından oluşan sabah kahvaltısıyla başlayan

bu gezide Kanlıdivane, Adam Kayalar, Kızkalesi,
Cennet-Cehennem obrukları, Astım Mağarası,
Narlıkuyu, Silifke Kalesi ve dünyanın az sayıdaki
sulak alanlarından biri olan Göksu Deltası ziyaret
edilerek rehberler tarafından konuklar bilgilendirildi.
Bu güzel tarih, doğa ve kültür gezisinin ardından konuklarımızı Afrodit’in hayallerinin su yüzüne vurmuş hali olarak tanımlanan Akdeniz’in
ak köpüklü dalgaları eşliğinde KKTC’ye uğurladık. Tabii ki, başta yurtdışından gelenler olmak
üzere bütün konuklarımızla telefon ve e-posta
alışverişi yaptık. Bu tanışma ve kaynaşmanın
etkinlik süresindeki sayılı günlerle sınırlı kalmaması, yıllarca devam edecek bir dostluğa ve
kardeşliğe vesile olması dilek ve temennisiyle
ayrıldık.
“Ey akıllı kişi, sözün başı, sonu vardır.” diyen Sadi
Şirazi’nin “Gülüstan” adlı eserinden seçtiğimiz dizelerle kıralım lafın belini ve koyalım noktamızı.

“Çoktandır koşmaktan yoruldum,
				bittim
Dinleneyim diye hamama gittim
Yıkanmak üzere uzandım kile
Sanki elim temas etti bir güle
Kil değil adeta bir dilber teni
O güzel kokusu mest etti beni
“Nesin?” dedim, “Amber misin,
			gül müsün?
Yoksa basit toprak mısın, kil misin?”
“Toprağım ben, bir tarladan alındım
Uzun zaman gül dibinde bulundum.”
Kamil ile bulunan olgunlaşır
En azından onun kokusunu taşır.”
Evet, kiremit rengindeki bereketli topraklar diyarı Çukurova’yı adeta bir kara saban gibi yaran
Ceyhan, Seyhan, Berdan, Göksu nehirlerinin
Akdeniz’e taşıdığı sular misali saf duygular, coşkulu heyecanlarla gelen misafirlerimiz binlerce
yılın kâmilliğiyle olgunlaşmış bölgemizin tarih,
kültür ve doğa dokusunu ve kokusunu yaşadıkları ülkelere taşıdılar. Eminiz ki muteber misafirlerimizin gönül bahçelerine Çukurova’nın
bereketiyle birleştirilip ekilen birlik-beraberlik,
yardımlaşma-dayanışma, barış ve kardeşlik tohumları kısa zamanda çatlayıp, kendilerine özel
bir yetişme iklimi yakalayarak kocaman kocaman
meyveli ağaçlara dönüşecektir.
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Saint Paul kuyusu
Öğrendim ki;
5-9 Mayıs 2010 Uluslararası Radyo Günleri kapsamında TRT Çukurova Radyosu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinliklerin toplamından
öğrendim ki;

Türk radyoculuğu 83 yıllık birikim ve
tecrübesiyle dünya radyoculuğu içinde
kendine özel ve güzel bir yer edinmeyi
başarmıştır.
Gerek teknik alt yapı, gerek program yapım ve
yayını, gerek yayıncı personel ve gerekse mekân
olarak çağdaş bir yapıda olan TRT radyoculuğunun Türk dilinde yayın yapan radyocularla karşılıklı tanışma, kaynaşma ve dayanışma sürecine
öncülük etmesi aramızdaki birlik ve beraberliği
daha da güçlendirecektir.
Türk radyoculuğunun doğum günü olan 6
Mayıs’ın Uluslararası Radyo Günleri adıyla ger-

Akşam Ola
Enerjik müzikler, sıcak
sohbetler, kültür ve
sanat etkinlikleri,
üniversitelerden canlı
yayın… Genç ve dinamik
“Akşam Ola” sürprizler ve
yeniliklerle her Pazartesi
18.00 ile 22.00 arası
TRT FM’de…

çekleştirdiği etkinliğin sadece bir mesleki dayanışma olmayıp geleneksel ve kültürel bağların
güçlendirilmesi, ülkemizin tanıtılması gibi özel
işlevlerinin de önemli olduğu görülmektedir.
Bu etkinliklere ülkemizdeki özel radyoların da
dâhil edilmesi aramızda olması gereken yakınlığın ve dayanışmanın güçlenmesine katkı sunmaktadır. Bu etkinlikler sayesinde 6 Mayıs 1927
vurgusu öne çıkarılarak Türk radyoculuğunun
hafızası güçlendirilmekte ve kronolojisi doğru
oluşturulmaktadır.
Sözün özü;
“Her ayrılık yeni bir buluşmadır.” demiş Mevlanamız. İtiraz edecek değiliz ama yine de “Ayrılık insanın yüreğine onulmaz yara gibi işlenen bir hüzündür” ilavesini Uluslararası Radyo Günleri’nin
üçüncüsünü beklediğimizi haykırmak adına yaparak kaldırıyoruz parmaklarımızı bilgisayarımızın tuşlarından.

Günümüzde Caz

İstanbul’da Buluşan Türküler

Klasik, modern, Latin,
soul ve etnik caz…
Vokalli ve enstrümantal
parçaların lirik
örneklerini dinleyiciyle
buluşturan program…
“Günümüzde Caz”, her
Cumartesi 23.00’te
TRT Radyo 3’te…

İstanbul icra anlayışı
ve otantik müziğe
etkileri…
“İstanbul’da Buluşan
Türküler”,
her Perşembe 11.05’te
Radyo-4
TRT Türkü ortak
yayınında…

6 Mayıs
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Radyo
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21 ülkeden çok sayıda radyocuyla TRT
Çukurova Radyosu’nun ahududu ağaçlarıyla
renklenen bahçesinde bir araya geldik. Kâh
eski tanıdıklarımızla kâh Türkiye’ye ilk kez gelen
konuklarımızla kucaklaştık.

DOSYA
Esra İlkkurşun Prodüktör
Biz TRT’ciler bir yandan bir kez daha Türk dünyasından konuklarımızı ağırlamanın gururunu yaşarken bir yandan da farklı ülkelerdeki yayıncılık
anlayışlarını öğrenme merakıyla elimize mikrofonu aldık.

Türkiye’den Kırgızistan’a uğurladığımız bir rad-

Elbette bütün katılımcıların çalışmalarını dergimizin sayfalarına yansıtmak mümkün değildi. O
nedenle yeni atılımlarda bulunan radyocularla
konuşmayı tercih ettik bu sayımızda.

ti… Devlet Radyosu’ndan İlya İvanov, Orta Vol-

İlk konuğumuz Bulgaristan’dan Ruscuk Güneş
Derneği Başkanı Mecbure Efraimova’ydı. Derneğin çalışmaları arasında bir de internet radyosu
kurma çabaları olduğunu öğrenince Çukurova
Radyosu’nun bahçesinde, yeşillikler arasında
koyu bir sohbete daldık.
Ardından Moldova Devlet Radyosu yapımcısı
Vasilissa Grajdan Radyovizyon’a Gagavuz dilinin
gelişimine katkılarını anlattı.
Bosna Hersek’te iki yıl önce bir radyo kurulmuş.
Nedir bu radyonun diğerlerinden farkı ki iki yıl
gibi kısa süre içinde 156 radyo arasında ilk ona
girmeyi başarmış, diye sorduk Bosna Hersek Radyo Bir Müdürü Remzija Pitić’e…

yocu… Bülent Namal şimdi Kırgızistan Türkiye
Manas Üniversitesi’nin radyosu Manas FM’in müdürü… Anlattıklarıyla gurur duyduk…
Ve Çuvaşistan… Ya da Çuvaş Özerk Cumhuriyega bölgesinde kapalı bir toplum olarak yaşayan
Çuvaşların kendilerini tanıtmak için neler yaptığını anlattı bize. Yaklaşık bir buçuk milyonluk nüfusuna karşılık yılda üç milyon kitap basıldığını,
18.000 kilometrekarelik bir alana kurulu bu küçük ülkede 801 kütüphane olduğunu ise sonraki
araştırmalarımızda öğrendik. İlya İvanov Çuvaş
kültürünü anlatmak için yıllardır çalıştığından söz
etti röportajımız sırasında…
Biz Türk dünyasından meslektaşlarımızla sohbete doyamadık iki gün boyunca… Kayıt cihazının
açık olduğu zamanlarda da, dinlence anlarında
da…
Aşağıda okuyacağınız sohbetler bir arada bulunduğumuz süre içinde edindiğimiz izlenimlerin
küçük izdüşümleri sadece…
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BULGARİSTAN
Mecbure Efraimova
Fotoğraflar: Zahide Ağırel

Ruscuk Güneş Derneği Başkanı

Güneş Derneği ne zaman kuruldu?
Güneş Derneği 30 Ekim 1997’de kuruldu. 1945’te
Ruscuk’ta aydınları ve öğretmenleri bir araya getiren bir Güneş Derneği varmış, 1953’te kapanmış. Sonra biz de demokrasi döneminde bu Güneş Derneği’nin üyelerinden hayatta kalanlarla
buluştuk, onlardan bilgiler aldık ve açtıkları yolda
ilerlemek istedik. On üç yıllık bir derneğiz. Çok
sayıda etkinliğimiz oluyor. Mesela son olarak 23
Nisan Çocuk Şenliği’ne katıldık İzmir’de.
Bulgaristan’ın kuzey sınırından, Ruscuk’tan Türkiye ile Kültürel İlişkiler “Güneş Derneği” olarak
geldik Mersin’e. Türkiye ile uzun yıllardır ilişki
içindeyiz. Ama radyocularla profesyonel anlamda böyle bir alışverişimiz yoktu. İlk defa bu kadar
kapsamlı bir toplulukla bir arada bulunuyorum.
Bu nedenle de çok mutluyum. Dışarıdan çok kolay gibi görünüyor ama gerçekten hiç de kolay
değil TRT’nin işi. Dünden beri bu işin ne kadar zor
olduğuna şahit oluyoruz.
Bizim de Bulgaristan Ruscuk’ta bir projemiz var,
“Güneşin Sesi” isimli bir internet radyosu kurma
çalışması içindeyiz. İki sene önce adımları atıldı.
İki senedir bizim projemiz TİKA’da beklemede…
Şimdi 2011 yılı değerlendirmeleri içine aldılar.
Umarım Sofya’daki büyükelçiliğimizin desteğiyle
de bu proje gerçekleşir.

onlara çabuk ulaşabileceğimizi düşündük bu tür
bir radyo aracılığıyla... Sadece Türk müziğini değil,
Türk kültürünü de yaşatmak için önemli adımlar
atacağımıza inanıyoruz.
Türk kültürünü sürdürmeye yönelik adım atmanızın başka nedenleri de vardır mutlaka.
Olmaz mı… Son yıllarda Bulgaristan’daki okullarda Türkçe dersi seçmeli olarak okutulmaya
başlandı. Haftada dört saat verilen Türkçe eğitimi
günden güne azalıyor. Seçmeli dersler arasına
bilgisayar, İngilizce gibi çok geçerliliği olan alternatifler koyuyorlar. Bu durumda Türkçe derslerini
seçenlerin sayısı azalıyor. Buna bağlı olarak Türkçe de arka plana itiliyor. Biliyorsunuz bir dil yaşamazsa kültür de yaşamaz. O nedenle “Güneşin
Sesi” radyosunu kurmak istiyoruz.
Yayınlarınız tamamen Türkçe mi olacak?
Tamamen Türkçe…
Yayın süreniz nedir?
Bu tür ayrıntıları daha sonra planlamayı düşünüyoruz. Burada tanıştığım radyoculardan öğrendim ki TİKA bu planlamalarda da yardımcı oluyormuş. Maddi desteğin yanı sıra teknik destek
de sağlıyormuş. Bizim için de böyle yardımlar
olsun istiyoruz.

Nasıl doğdu bir internet radyosu kurma fikri?

İnternet radyosu projenizin dışında Güneş
Derneği’nin ne tür çalışmaları var?

Bu fikir Güneş Derneği’nin genç üyelerinden geldi. Neden internette bir radyo kurmayalım, fikrini
ortaya attılar. Ancak bazı sorunlar vardı elbette.
Öncelikle Ruscuk gibi bir şehirde radyo kurmak
zor. Başkent olmayınca bu tür çalışmalar hızlı yürüyemiyor maalesef. O nedenle ilk adım olarak
bir internet radyosuyla yola çıkalım dedik. Bu
radyo gençlerimize yönelik olsun istiyoruz. Gençler bütün dünyada olduğu gibi Bulgaristan’da da
bilgisayarın başında uzun zaman geçiriyorlar.
Birçoğunun internet bağlantısı var, o nedenle

Yakın zamanda bir Türk Kütüphanesi açtık. “Cevat
Mustafa Türk Kütüphanesi” 20 Şubat’ta hizmete
girdi. Son yıllarda Bulgaristan’da bir Türk Kütüphanesi açıldığını ben duymadım. Bunun dışında
gelenek haline getirdiğimiz bir etkinliğimiz var.
Şubat ayında “Uluslararası Anadil Günü” kutlanıyor. Beş yıldır başta Güneş Derneği olmak üzere
birçok etnik grubun yer aldığı dernek Ruscuk’ta
bir araya geliyor bu özel günde. Türkçeyle birlikte
diğer dillerin de anadil gününü kutluyoruz. Bu
kutlamaları Güneş Derneği olarak biz başlattık.
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Türk Kültür Haftaları düzenliyoruz. Kurban Bayramı için özel konserlerimiz var. Üç yıldır çocuklarımız İstanbul’a bağlama ve davul kursuna geliyor.
Bu kurslardan mezun olan çocuklarımız gruplar
kurdular. Biri “Tuna Sesleri” diğeri ise “Gönül Telleri”… Zaman zaman programlar yapıyorlar. TRT
Avaz’da programlarımız oldu. Böylelikle Türkiye
ile temasımız da sürüyor iyi yönde.

topraklarda sürdürebilmek. Mersin’de çok farklı

Uluslararası Radyo Günü etkinliğini değerlendirirsek…

hakkında bilgi sahibi olabilmiştik. “Gezelim Göre-

Biz tamamen kültürümüzü o topraklarda yaşatmak üzere bir araya geldik dernek olarak. Herhangi bir siyasi yönelimimiz yok. Bütün amacımız Türk kültürünü, müziğini, dilini yaşadığımız

etkili bizler için. Türkiye’den ve Türk dünyasından

ülkelerden gelen Türklerle tanıştık. Pek çok bilgi
paylaşacağımıza eminim. İzlenimlerimizi ve öğrendiklerimizi Bulgaristan’da hayata geçirme çabasında olacağız. Türk dünyasının ne kadar büyük olduğunu böyle faaliyetlerde daha iyi görüyoruz. Aslında TRT izlemeyi sürdürdüğümüz için
buraya gelmeden önce Mersin ve Doğu Türkiye
lim” programında izlemiştim Mersin’i. O da çok
haberleri en iyi biçimde alabildiğimiz bir kaynak.
Şimdi televizyonda izlediklerimi, öğrendiklerimi
canlı canlı görmek çok güzel bir duygu…

MOLDOVA
Vasilissa Grajdan

Moldova Devlet Radyosu Yapımcısı

“Haritaya baktığınızda Moldova bir salkım üzüm
gibi görünür. Moldova’nın güneyinde Gagavuzlar yaşarlar. Yaklaşık 165 bin nüfusu vardır.
1957’de Gagavuzlar Kiril alfabesi temelinde kendi
alfabelerini kabul ettiler. Anadillerinde yazmaya
başladılar. Bu önemli bir oluşumdur Gagavuzların
tarihinde. Çünkü o döneme kadar Gagavuzların
yazılı edebiyatı yoktu. Orhun alfabesi onların temel alfabesiydi ama folklor bu yazı dilinde değil
de dilden dile, kulaktan kulağa geçerek gelecek
nesillere aktarılabiliyordu. 1957’de tanınmış yazarımız Profesör Dionis Tanasoğlu Gagavuz dilinde yazı eğitimi ile ilgili ilk yayınları yaptı. 1958’de
ilköğretimdeki çocuklara Gagavuz dili öğretilmeye başlandı. 1959’da da Moldova Radyosu’nda
Profesör Tanasoğlu ve genç bir üniversite öğrencisi olan Maria Maruneviç tarafından Gagavuz dilinde programlar yapıldı. Ancak çok kısa süren bu
yayınların ardından 24 yıl boyunca bir suskunluk
dönemi başladı. Moldova Radyosu’nda Gagavuzlarla ilgili haberler Rusça yayınlandı bu süre içinde.“
Gagavuzca yayınların yeniden başlaması ne
zaman peki?

1986’da tıpkı Dionis Tanasoğlu gibi bir başka yazar Nikolay Baboğlu, Gagavuzların sesinin mutlaka radyoda duyurulması fikriyle yola çıktı. 1992’de
de ben başladım radyoya ve 18 yıldır Gagavuz
dilinde programlar hazırlıyorum. Elbette sadece
program hazırlamak yetmez, bir radyo müziksiz,
türküsüz olamaz. Gagavuz müziğini, türkülerini
biz Moldova Radyosu stüdyolarında kaydettik bu
on sekiz yıl içinde. Gagavuz müzik kültüründe ne
varsa hepsi Moldova Radyosu’nda kaydedildi tek
tek. Bu çok önemlidir ve bizim yöneticilerimiz de
bu yaptığımızın gerekliliğini bildikleri için çalışmalarımıza yardımcı olur ve yön verirler.
Üç yıl önce Gagavuzların kendi yazı dillerini kabul edişlerinin ellinci yılını kutladık. Bu önemli yılda bir proje yapılmasını uygun gördük. Öğrencilerimiz, gençlerimiz Gagavuz edebiyatıyla tanışsınlar diye iki ayrı CD albümü hazırladık. Gagavuz
şairlerin şiirleri, onların şiirlerine yazılan türküler,
yazarların öyküleri… Bu CD’ler ülkenin her yerine dağıtıldı, her okula, her kütüphaneye, kültür
merkezlerine… Gagavuz kültürünün korunması
ve sürdürülmesi açısından önemli bir adımdı. Ve
bunu Moldova Radyosu başardı. CD’lerin hazır-
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lanmasında ve basımında da TİKA’nın büyük katkısı olduğunu da söylemeliyim. Bugün Gagavuz
kültürünü daha yakından tanımak isteyen konuklarımıza da armağan ediyoruz bu CD’lerden.
Siz kaç saat program yapıyorsunuz?
Her hafta yarım saatlik bir programım var Gagavuz dilinde. Diğer programlarda da Gagavuzlarla
ilgili bilgiler Rusça olarak veriliyor. Çünkü Rusça
herkesi birleştiren ortak bir dil Moldova’da. Bu
sayede Gagavuzlarla ilgili gelişmeleri herkes rahatlıkla öğrenebiliyor.
Moldova Radyosu’nda kaç dilde yayın yapılıyor?
Üç dilde yayınımız var. Moldova dilinde, Rusça
ve Gagavuzca… Millet Azınlıkları Bölümü’nde de
farklı dillerde yayınlar yapılıyor. Bulgarca, Romanca, İbranice gibi birçok dilde yayınlarımız var.
1957’ye kadar yazılı bir edebiyattan söz etmek
mümkün değil Gagavuzlar için. Siz Moldova
Radyosu olarak sözlü edebiyatı yazılı hale getirme yönünde nasıl bir çalışma yaptınız?
1957’de alfabenin kabul edilişiyle zaten böyle
adımlar atılmıştı. İlk kitap 1958’de basıldı. Sonra
Gagavuz bilim adamları köyleri dolaşarak sözlü
edebiyatı kaleme almaya başladılar. Bizler de radyocular olarak o yazıları yayınlarımızda okuduk.
Halkın daha çok bilgilenmesi için araştırmalar

yaptık. Gagavuz kültürünün temelinin yazıya dökülememiş sözlü folklor olduğunun farkındayız.
Benim gözümde folklor yoksa o kültür de yoktur.
Çünkü biz oradan zenginleştirebiliriz kendi dilimizi. Benim bir projem var; sözlü edebiyatı aktörlerin seslendirmesiyle CD olarak insanlara ulaştırma… Bu hep bir düşünce olarak kalmıştır içimde.
Radyocuların böyle bir yönlendiriciliği olur
mutlaka.
Ben de bu nedenle köyleri geziyorum, oralarda
röportajlar yapıyorum. Çünkü gerçek Gagavuz
dili oralarda yaşamayı sürdürüyor. Röportajlarımı
yapıyorum ama bu röportajları canlı yayında daha
anlaşılır hale getirmek için prodüksiyonlar hazırlıyorum. Çünkü radyoda amacımız doğru Gagavuz dilini dinleyicilere aktarmak. Onlar radyodan
öğrenecekler hangi sözcüğün nasıl söylenmesi
gerektiğini. Yayıncı olarak her sözcüğü düşünerek
seçeriz ki dilimiz Gagavuzlara örnek olsun.
TRT gibi bakıyorsunuz siz de dile…
Tamamen öyle. Ayrıca TRT programlarını takip
etmeyi çok severim. Kalem kâğıt elimde duyduğum sözcükleri yazarım. Hangi sözcükleri dedelerimiz kullanırmış ve biz hangilerini kaybetmişiz,
yaşatamamışız… TRT’nin Türkçesi bana örnek
olur. Buraya gelişim benim için bir bayram gibi.
Sadece anadilimde konuşmak, Türk dostlarımızla
buluşmak başka bir duygu…

BOSNA HERSEK
Remzija Pitić
Radyo 1 Müdürü

Siz Bosna’dan yepyeni bir radyoyu temsilen
geliyorsunuz…
Bosna Hersek’te iki yıl önce yayına başlayan
genç bir radyoyuz. Daha çocuğuz hatta. Bosna
Hersek’te 156 radyo arasında bu iki sene içerisinde en çok dinlenen 10 radyo arasına girmeyi başardık. Programlarımız diğer yayınlardan farklı…
Bizim kurucumuz Bosna Hersek Diyanet İşleri Başkanlığı... Ama bizim yayınlarımız dini içerikli değil.

Diyanet İşleri Başkanlığı neden bir radyo kurmak istedi?
Bosna Hersek’teki medya durumu Türkiye’nin
90’lı yıllarına benziyor. Biz zor bir dönemden geçtik biliyorsunuz ülke olarak, savaş, soykırım gibi
güçlükler yaşadık. Barıştan sonra başka türlü devam etti savaş, özellikle medya dünyasında… Biz
o yıllarda Avrupa’nın dördüncü büyük ordusuna
karşı savaştık ve galip çıktık. Medya o dönemde
Bosna Hersek’teki tüm insanlarımıza karşı savaş
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açmıştı. O durum dışarıdan yönetilen bir projeydi. Biz bir radyo ya da televizyona ihtiyacımız
olduğunu düşündük ve Radyo 1 böyle kuruldu.
Radyo programlarımız arasında çocuk, gençlik programları var, spor, siyaset programları var.
Müzik programlarımızın %35’e yakını Türk müziği ağırlıklı… Biz Türkçe yayın yapmıyoruz. Çünkü
Bosna Hersek’te Türkçe bilen çok insan yok. Son
zamanlarda Türkiye’den gelen ve orada çalışan
Türkler var, o kadar. Türkiye’den gelen haberleri
gün içinde takip eden tek yayın kuruluşuyuz. Yani
Türkiye’nin imajını yansıtıyoruz Bosna Hersek’te…
Ben 1996’da Dokuz Eylül Üniversitesi’nden mezun oldum. 70 sene içinde üçüncü Bosnalı mezun olduğumu öğrendiğimde bunu değiştirmeyi hedefledim. Şimdi iyi bir silahımız var, Radyo
1’imiz var. Türk kültürünü anlatmak açısından çok
önemli bir silah radyo…

Siz daha önceki etkinliklerimize katılmıştınız. Bu tür bir araya gelmelerin amaçlarınızı
gerçekleştirmeye bir katkısı oluyor mu?

Amacınıza iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek diyebilir miyiz?
Kesinlikle misyonumuz bu… İki ülke arasındaki
kopmuş bağları yeniden toparlayabilmek.

Mümkün olursa işbirliği taleplerimizi radyolara
yazılı olarak göndereceğiz. Örneğin böyle bir etkinliği önümüzdeki yıllarda Bosna Hersek’te yapmayı önerdim. Teklifimiz bu…

TRT ile ya da Türkiye’deki bir başka kuruluşla
ortak çalışmalarınız olabiliyor mu?

Böylece 6 Mayıs tam anlamıyla Dünya Radyo
günü olacak…

Şimdiye kadar yapılmış çalışmalar yeterli değil. Küçük işbirliklerimiz oluyor. Bazı arkadaşları
Bosna’ya çağırıyoruz, Türkiye’deki gelişmelerle
ilgili bilgiler alıyoruz ama onları da Boşnakçaya
çevirme zorunluluğumuz oluyor. Daha verimli
olması için yeni projeler geliştirmemiz gerekiyor.
TRT İstanbul Radyosu’ndan bilgiler alıyoruz. Aslında yapabileceğimiz çok çalışma var. Ama bunun için zamana ihtiyacımız var.

Bizim isteğimiz bu… Geçen yıl da teklifte bulundum. Bu “Uluslararası Radyo Günleri”, Radyo
Festivali’ne dönüşsün, yarışmalar yapalım. Her
yıl başka bir kentte, Viyana’da, Zagrep’te veya
Londra’da… Ödüller alalım, birbirimizin programcılık anlayışını yarışmalar yoluyla tanıyıp, öğrenelim. Ankara’da, İstanbul’da ya da Saraybosna’da…
Radyo yarışma ödülünü almak bizim için gurur
verici olur. Umarım gün gelir bunu da yaparız.

Geçen sene de 6 Mayıs kutlamalarınıza katılmıştım. Genelde diğer ülkelerin devlet radyolarından çalışanlar geliyor bu tür etkinliklere…
Neredeyse %99’u kamu yayıncısı… Biz özel bir
radyodan geliyoruz çünkü Bosna Hersek’in durumu çok daha farklı. Orada Türkçe konuşulmuyor.
Bosna Hersek’te 4 milyon insan yaşıyor ama 156
radyo istasyonu var, bu sayı çok fazla…
Söylediğiniz gibi Türkiye’nin 90’lı yıllarını hatırlatıyor.
Evet… Ancak savaş sonrasında bizde böyle bir
durum gelişti. Her ne kadar en çok dinlenen ilk
on radyo içine iki sene gibi kısa bir zamanda girmeyi başarsak da daha yapacak çok işimiz var.

K I R G I Z Bülent
İ S TA
N
Namal
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi
Radyosu Müdürü

Kırgızistan’a gidiş hikâyenizle başlayalım mı?

araştırma görevlisi olarak görev yaptım. Eski

Ben 2005 yılında dil öğrenmek için Kırgızistan’a
gittim. İngilizcenin yanında ikinci bir dil olsun, o
da Rusça olsun dedim ve kendimi Kırgızistan’da
buldum. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nde doktora programını kazandım. Bir süre

rektörlerimizden Seyfullah Çevik üniversite radyosunun müdürlüğünü teklif etti. Türkiye’deyken
Açık Radyo’da çalışmıştım. Radyonun gelişmeye
ihtiyacı olduğunu ve benim bu işi yürütüp yürütemeyeceğimi sordular. Mutlulukla kabul ettim.
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Böyle başladım ve üç buçuk senedir sürdürüyorum görevimi.
Ne tür programlar yapıyorsunuz?
Ben oraya gittikten sonra bir radyoda olması gereken programları yayın akışı olarak planladım.
Her dinleyiciye hitap edebileceğimiz her çeşit
programdan oluşan bir yayın akışı planladık ve
öncelikle sesimizi daha fazla duyurabilmek, insanların bizi daha iyi tanımalarını sağlayabilmek
için Kırgızistan’da alanında en başarılı isimlere
ulaştık ve onlara on beş dakikalık, yarım saatlik
programlar hazırlattık.
Başlangıçta kimsenin gönüllü program yapacağına inanmadılar. Ben de böyle bir destek vereceklerine inandığımı söyledim, biz dostça davranıp niyetimizin ne olduğunu doğru anlatabildikten sonra neden olmasın. Aynı dili konuştuktan
sonra onları radyoya çekebileceğimize inandım.
Gönüllü çalışanlarla yayınını sürdüren Açık
Radyo deneyiminizin de etkisi var mı bu girişiminizde?
Tabii etkili oldu. Sadece Açık Radyo değil elbette.
Ben çok iyi bir TRT dinleyicisiyim. Benim diksiyon
hocalarım da TRT’dendi. TRT’yi de çok severek
dinlerim. TRT’nin kamusal yayın anlayışı bizim
de yayıncılık anlayışımızı şekillendirdi. Bir topluluk radyosu olan Açık Radyo etkisi olsa da biz
TRT’nin izinde gitmeye çalışıyoruz format olarak.
Belirli bir birikimi olan insanların program yapıyor olmaları dinleyicileri gerçekten de etkiliyor.
Birkaç programla başladığımız yayınımız bugün
her dönemde altmışın üzerinde programcıyla
devam ediyor.
Program hazırlayanların da önerileriyle yayıncı
kadromuzu daha da güçlendirdik. Yaklaşık üç
buçuk sene içinde yüzü aşkın programcıya yüz
yirmiye yakın program yaptırdık. Türkçe, Kırgızca
ve Rusça… Bunun dışında da bölge dillerinde
yapımlarımız oldu, Türk dilleri ağırlıklı olmak
üzere.
Yayın akışınızı ayrıntılı olarak anlatacak olursak...
Üniversitenin öğretim üyeleri ve öğrencileri başta olmak üzere Kırgızistan’daki aydın kesim gelip
bize program yapıyor. Onların birikimlerini, üniversitenin kültürel bakışını halka aktarma çabasındayız. Dil kuşağına özellikle önem veriyoruz.
Çünkü Kırgızca geliştirilmesi gereken bir dil. Son

zamanlarda daha sık kullanmaya başladılar kendi
dillerini Kırgızlar. Biz de yaptığımız programlarla
Kırgızcanın gelişimine katkıda bulunduğumuza
inanıyoruz. Manas Üniversitesi’nin de misyonlarından biri bu…
Dil kuşağının dışında üniversite ile devlet kurumları arasında köprü olabilecek programlar yapıyoruz. Bakanlıklardan programlar alıyoruz, yaptıkları
faaliyetleri radyomuz aracılığıyla anlatıp halkı bilgilendiriyorlar. Müzik programlarımız gençlere
hitap ediyor.
Bütün bunların dışında TRT, yayınlarını memnuniyetle verdiğimiz bir kurum. Türkiye’nin Sesi
Radyosu Kırgızca masasının günlük programlarını özellikle Bişkek çevresine yönelik olarak yayınlıyoruz. TRT programları kuşağı açtık. Tarihi ve
kültürel kökenleri aynı olan iki dost halkın Türk
ve Kırgız halkının birbirini tanımasını pekiştiren programlar öne çıkıyor bu kuşakta. Eğlence
programlarımızda Türk Sanat ve Türk Halk Müziği
yayınlarımız oluyor. Bu müziklere Kırgız halkı aşina… Artık istekler de alıyoruz bu tür müziklerde.
Yine Türk sanatçılarını tanıttığımız Kırgızca programlar hazırlıyoruz.
Radyo Tiyatrosu geleneğini de sürdürelim istiyoruz. Çok önemsiyoruz radyo oyunlarını. Prodüksiyonunu kendi hazırladıklarımız da var ama daha
profesyonel olması anlamında TRT’den aldığımız
oyunları yayınlıyoruz.
Kırgız halkı radyo oyunlarına aşina mı peki?
Kırgız Devlet Radyosu’nda radyo oyunları yayınlanırmış eskiden beri. Ama biz TRT prodüksiyonlarını yayınladıkça Türk radyo oyunlarını severek
dinlediklerini söylüyorlar bize ulaşanlar.
Üniversite radyoları genellikle o kuruma
bağlı olanlar tarafından dinlenir. Manas
Radyosu’na nasıl bakıyor Kırgız halkı?
Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi öncelikle
halkın çok saygı duyduğu, çok sevdiği bir üniversite… O nedenle bu üniversiteye bağlı bütün
birimlerin çalışmaları halk tarafından ilgiyle takip
ediliyor. Ne yapıyorsak sonuçta halkın ilgisini, dikkatini çekiyor.
Biz radyo olarak üniversitenin misyonunun
gerçekleşmesine yönelik katkımızdan dolayı
da daha fazla tanınır olmaya başladık. Bir üniversite radyosu olmanın ötesine geçtik. Kırgız

20 R ADYOVİZYON
aydınlarının büyük bir kısmı radyomuzda program yaptıkları için, diğer radyoların bizi takip
ettiklerini duyuyoruz. Başka radyolara program
veriyoruz. Kırgızistan’da yeni bir yasa çıktı. Radyolar yapımlarının %80’nini kendileri üretmek
zorundalar. Bunu başarabilen bir Kırgız Devlet
Radyosu var bir de biz… Manas Radyosu olarak hem bilgi vermek hem de eğlendirmek açı-

sından kamu yayıncılığının güzel bir örneğini
sergilediğimize inanıyorum. Son bir notu da
mutlaka dile getirmek istiyorum. Çalışmalarımızda TRT’nin çok büyük desteği var, özellikle
Radyo Dairesi Başkanınız Şenol Göka’ya ve Ankara Radyosu Program Müdürü Raşit Özden’e
Radyovizyon aracılığıyla teşekkürlerimi sunuyorum.
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İvanov
Çuvaş Millî Radyosu Yapımcısı

Radyonuz ne zaman kuruldu?
Çuvaş Milli Radyosu kurulalı bir sene oldu. Daha
çok yeniyiz. Genel olarak Çuvaş Türkçesinde yayın yapan devlet radyosuyuz. Biz bir heyet olarak
geldik Mersin’e… Baş Muhabirimiz Lira Leontyeva, Samar bölgesindeki yerli Çuvaşların temsilcisi
Nadejda Paydoverova ve ben İlya İvanov olarak
katıldık.
Sizin ayrı bir göreviniz daha var radyonun
dışında…
Bir de dernek görevimiz var. Çuvaşistan Türk
Dünyası Kültür Merkezi… Amacımız da Çuvaş
Türklerini yeniden Türk dünyasıyla kavuşturmak… Elimizden ne gelirse yapıyoruz. Yayınlarımızda da öyle…
Nasıl bir yayın yapıyorsunuz Çuvaş Türklerinin kültürünü yansıtmak için…
Çuvaş Cumhuriyeti’nin hayatını yansıtan programlar. Temel olarak Çuvaş hükümetinin çalışmaları, toplum yaşamı… Müziklerde de, haberlerde
de buna dikkat ediyoruz. Yayınlarımızın %60’a
yakını Çuvaş Türkçesinde… Kalanı Rusça.

Dinleyicileriniz daha çok kimler? Hangi kesime hitap ediyorsunuz?
Köylerimiz bizim çok yoğun dinlendiğimiz yerler.
Köylerimizde Çuvaş Türkleri çoğunluğu var. Onlar severek dinliyorlar yayınlarımızı.
Radyo Günleri için neler söylersiniz? Yayınlarınıza katkı sağlar mı sizce?
Yayından çok daha fazlası; Çuvaş Türklerinin
tanınması… Burada birçok insan Çuvaşistan
diye bir ülkenin varlığını biliyor ama Çuvaşlar
kimlerdir, ne yaparlar, onu bilmiyor. Bilgileri o
kadar yetersiz ki. Bizim için de aynı tabii. Başka
ülkelerden gelen soydaşlarımızı tanımıyoruz.
Biz her yerde dile getiriyoruz ki Çuvaş Türklerini
dünyaya kavuşturan ülke Türkiye… Onun için
biz çok memnunuz, böyle etkinliklere katılmak
için de çaba harcıyoruz. Biz de ağırlamak istiyoruz Türk dünyasından radyocularımızı. Böyle
büyük etkinlikler yapamayız belki imkânlarımız
yeterli olmayabilir ama bir arada olmak yayıncılık açısından ve kültürümüzü anlatmak için çok
önemli olacaktır.

Güzel Türkçe
Türkçe’nin tarih içinde gelişimi, gücü, zenginliği, sorunları…
“Güzel Türkçe”, her Pazartesi 19.30’da canlı yayınla TRT Radyo 1’de…

Gazi Üniversitesi
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İletişim
Fakültesi

Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi, Türkiye’nin en
eski gazetecilik okullarından biri…
1967-68 akademik yılında, özel statüyle
Başkent Gazetecilik Yüksek Okulu adıyla
kurulmuş. 1981 yılında Basın Yayın Yüksek Okulu
olarak Gazi Üniversitesi bünyesine dâhil edilmiş;
1992’de ise Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi
adını almış.

Olgu Tokdemir Prodüktör
İletişim alanında lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim veren Gazi
İletişim, nitelikli eğitim ve uygulama olanaklarına sahip. Radyo Televizyon ve Sinema, Gazetecilik, Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Bölümleri’nde, öğrenciye temel bir sosyal bilim formasyonu kazandırmanın yanında iletişim bilimine ilişkin kuramsal ve uygulamaya yönelik bilgi ve beceriyle donanmalarını sağlamak temel
amaç… Akademik ve mesleki uygulamaların iç içe geçtiği bu
eğitim kurumunu ve ülkemizdeki iletişim eğitimini Fakülte Dekanı Prof Dr. Naci Bostancı’yla konuştuk.
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R öpor taj

Prof. Dr. Naci Bostancı

Ülkemizde üniversite düzeyindeki iletişim
eğitimi yarım yüzyılı geride bıraktı. Bugün
alana ilişkin farklı yaklaşımları benimsemiş
pek çok İletişim Fakültesi var. Türkiye’deki
iletişim eğitimiyle ilgili genel bir değerlendirmeyle başlayalım isterseniz…
Kitle iletişim araçları toplumsal hayatta her yönüyle yerlerini alalı aşağı yukarı 100 yılı geçti. Bazı
kitle iletişim araçları için tarih daha eski. Mesela
gazeteler 300 yılı geçmiş vaziyette. Modern dünya şöyle gelişiyor: Teknolojik değişiklikler oluyor,
hayatımızı dönüştürüyor. Onun arkasından da
ne olup bittiğini anlamaya yönelik akademik çalışmalar yapılıyor. Kitle iletişim araçlarına yönelik
akademik çalışmaların da tarihi 100-120 yıl geriye
götürülebilir.
Doğrudan doğruya disiplinden yetişenler olmadığı için geleneksel olarak sosyal bilimlerde hangi
alanlar varsa, oralardan gelen kişiler kitle iletişim
alanında akademik çalışmada bulunmaya başladılar. Çok önemli kaynaklardan birisi siyaset bilimidir. Bu bize aynı zamanda şunu gösterir: Kitle iletişim araçlarıyla siyaset arasında derin bir bağ var.
İktisattan hatta antropolojiden, sosyolojiden, çeşitli disiplinlerden insanlar Amerika’da, İngiltere’de
bu alana intikal ettiler. Bunları anlatıyorum çünkü
bunların bir benzeri Türkiye’de de yaşandı.

Fotoğraflar: Özkan Akın

Türkiye’de de kitle iletişiminin etkilerini anlamak,
Türkiye’ye özgü gelişmeleri görmek ve bunları
dünya pratiği bağlamına taşımak için başlatılan akademik çalışmalarda farklı disiplinlerden
insanlar geldiler. Bizde gazeteciler de bir dönem hocalık yaptılar. Bizim iletişim fakültesinin
bir dönem müdürü usta gazetecilerden Mithat
Perin’dir. Bugün de gazetelerde, televizyonlarda
görev yapan kişilerin deneyimlerinden müfredatın yararlandığı bir yaklaşım bizde de, diğer
iletişim fakültelerinde de var. Alana ilişkin çalış-

maları temelde ikiye ayırmak mümkün. Birisi ana
damar yaklaşımı diye aktarılan kitle iletişiminin
demokratikleştirici, çoğullaştırıcı, insanları daha
fazla toplumsal hayata katıcı etkilerini esas alan
yaklaşım ve buna yönelik akademik faaliyetler.
Bir diğer yöndeki akademik formasyon ise daha
ziyade eleştirel perspektiften aktarılır. Bunlar eleştirel teoriler esasında bir eğitimi dikkate alırlar ve
öğrencileri yetiştirirken kitle iletişim araçlarını
nasıl etkili bir şekilde kullanacaklarından ziyade
bu etkinin ideolojiyle, iktidar ilişkileriyle bağlarını
çözümlerler. Bir tür bilinç uyandırmaya çalışırlar. Bu aslında garip bir durumdur. Böylesine bir
öğretim, öğrencilerin ne olup bittiğine ilişkin
süreçleri daha derinlemesine çözmelerine yardımcı olmakla birlikte pratikte çok işlerine yarar
mı ondan emin değilim. Çünkü eleştirel teoriler
marifetiyle edindikleri bilginin karşılığı kitle iletişim araçlarının gerçek dünyasında biraz parantez
içi bilgilerdir. Çünkü orada, derler ya hayat çok
gerçek diye. Kitle iletişim araçlarının network’ü
de aynı şekilde çok gerçek ve evet kamerayı iyi
kullanman gerekir. Bu iyi kullanmak ifadesi estetik yaklaşımlar içerdiği gibi insanları ayartmak,
baştan çıkartmak ve büyülemek için kameranın
iyi kullanılmasını da kucaklar.

Zaten kitle iletişim araçlarının bir
amacı muhakkak daha geniş izleyiciye
ulaşmak, bunun için de insanları
büyülemektir, gerçekliği tahrip
etmektir.
Dolayısıyla eleştirel teorilerin itiraz ettiği bir işi
yapmak için kişiye kamerayı iyi kullanmayı öğretmektir. Bizdeki iletişim fakülteleri kısmen eleştirel teorilerle bağlantılıdırlar. Çünkü Frankfurt
Okulu’nu, İngiliz kültürel çalışmalarını, Suskunluk
Sarmalı’nı, Gündem Kurma ve Ekonomi Politik
yaklaşımlarını bilmeden kitle iletişim alanında
akademik çalışmalar yapmak imkânsızdır. Ama
diğer tarafıyla da işletmeye daha yakın bir anlayışta; reklam, propaganda, pazar ilişkileri, marka,
onları tutundurma faaliyetleri, nasıl başarılı halkla
ilişkiler uygularız tarzındaki dersler, kişisel ilişkilerde başarıya odaklı bir eğitim, bunlar da iletişim
fakültelerinin müfredatı içindedir. Okullar arada
bir yerde duruyorlar. Kimi okulların daha eleştirel
bir pozisyonda bulunduğunu kimi okulların ise
piyasaya daha yakın olduğunu söyleyebiliriz.
Peki Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi hangi
yaklaşımı benimsiyor?
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Hakikat aralarda bir yerdedir der üstatlar. Bizim
yerimiz de arada bir yerde. Burada 60’ın üzerinde öğretim üyesi mevcut… Farklı disiplinlerden,
farklı yerlerden gelmiş insanlar. Hocalar kendi
eğilimleri, kendi okuma biçimleri istikametinde
bir eğitim yürütüyorlar. Tabii bunlar aynı zamanda fakültenin karakteristiği haline geliyor. Biz
biraz piyasayı öğretiyoruz, biraz eleştirel teoriler
hakkında bilgi veriyoruz.

Bundan öğrenciler nasıl bir helva
çıkartırlar o da onlara kalmış bir şey.
Kimileri eleştirel teorileri okudukları için piyasaya
girdiklerinde biraz kenarda kalabiliyorlar. Kimileriyse merkeze yürüyebiliyorlar. Bunun örnekleri
var. Dolayısıyla eğitim; hoca, fakülte ve şüphesiz
öğrenci ilişkisinden teşekkül eder. Bu izdivaçtan
nasıl bir istihdam çıkar onu da herhalde hayat
tayin ediyor.
Medya sektörü iletişim eğitimine tepkili gibi
görünüyor…
Aslında bu bir tepkiden mi kaynaklanıyor ondan emin değilim. Medya alanında görev alan
kişilerin iletişim eğitimi almış kişilerin dışında
da olması bir tepkiye işaret etmez. Aksine medyanın faaliyet gösterdiği alanın hayatın farklı
branşlarıyla derin ilişkisine işaret eder. Uluslararası ilişkiler alanında yayın yapacaksa bir gazete,
mutlaka iletişim mezunu olsun demiyor. Uluslararası ilişkiler alanında yetişmiş birinin eksikliklerini pratiğin içinde karşılayacağı ümidiyle, oradan alıyor. Ekonomi sayfası hazırlayacaksa ki bu
tür branşlaşmalar var, o zaman ekonomi eğitimi
almış birilerini getiriyor ve onların yetişmesi için
çaba gösteriyor. Burada medyanın ilgisini hayatın her alanına yönelik haber üretme ve kamuoyuna bunları intikal ettirme ekseni üzerinden
okumak gerekir.
Nihai olarak evet fakülteler kendilerine has birtakım eğitimler veriyorlar. Ancak hangi fakültede
okursa okusun kişi kendisini sektör neyi talep
ediyorsa bütün renkliliğiyle birlikte onu kucaklayacak tarzda yetiştirebilirse o zaman başarılı
oluyor. Yani öğrenci ben falan fakülteye girdim,
4. sınıfa kadar bana ne gösterirlerse onu alır, bununla donanırım, gider sektörde kendime iyi bir
iş bulurum şeklinde yaklaşırsa bu yeterli olmuyor, sadece iletişim için değil diğer disiplinler için
de böyle. Kişi ilgi gösterdiği sektörün taleplerini,
ihtiyaçlarını hesaba kattığı gibi biraz da yaratıcı
bir dehayla yeni sözler etmenin yollarını bulmak

durumunda. Bu eğitimle verilebilecek bir iş değil.
Burada 4 yıl iletişim eğitimi verirsiniz ama biliyoruz ki sahada iyi bir performans gösterecek kişinin iktisat, antropoloji, sosyoloji, sanat, edebiyat,
resim, heykel de bilmesi lazım. Çünkü hayatın dili
hepsini kucaklıyor. Bunların hepsinin örgün eğitimin sıraları üzerinden verilmesi imkânsız, öğrenci koşturacak. O yüzden şimdi hayat boyu öğrenme diye bir eğilim söz konusu eğitim hayatında.
Kişi okul dışında da her ne yapıyorsa, onların da
kendi eğitim kariyerine eklemlendiği bir anlayış,
özellikle Bologna süreciyle birlikte gündeme geliyor. Çok doğru ve haklı bir yaklaşım…
Sektör bir taraftan da hazır, teknolojiyi de
kullanabilen eleman beklentisi içinde. Gördüğümüz kadarıyla Gazi İletişim’de uygulama birimleri öğrencileri hazırlamak için aktif
olarak çalışıyorlar…
Bizim stüdyomuz, radyomuz var. Gazi Web TV
yayınımız başladı. Kameralarımız var. Öğrenciler
kısa film çekmek istediklerinde onları destekliyoruz. Halkla ilişkiler ve reklam faaliyetlerine,
çeşitli yarışmalara katılıyorlar. Bunlar için alt yapı
mevcut. Bunlar öğrencilerin yetişmesine önemli
katkı sağlıyor. Çünkü kamerayı nasıl kullanacağını, radyoda nasıl program hazırlayacağını biliyor.
Bir televizyon programında ne yapmak, nereden
bakmak lazım, bunları tecrübe ediyor. Yine de
bunların yeterli olduğunu söyleyemeyiz. Sektör
muhakkak alacağı elemanın en iyisi olmasını
bekler ve malum şu amansız rekabet ilkesi daha
iyisini öne çıkartan bir şekilde çalışıyor. Dolayısıyla bu donanımın fakültedeki varlığı da sonuçta
yeterli olmuyor. Kim bunları daha etkin bir şekilde kullanacak, donanımın üstüne kendi yaratıcı
dehasını koyacak, bunlar önem kazanıyor.
Sektör, senin kamera eğitimi almış olmana bakmaz, kamerayı nasıl kullandığına bakar. Biz okul
olarak temel zemini oluşturuyoruz.
Öğrenciler de çok ilgi gösteriyorlar. Sektörün ihtiyaç duyduğu elemanı yetiştirmek için öğretim
üyeleri, okulun maddi imkânları her şey seferber
edilmiş vaziyette. Zaten varlık hikmetleri bu. Ama
bunun üzerine çocuklar da kendi emeklerini ve
dehalarını koyuyorlar. Sonuçta sektörde çalışan
ve başarılı olan birçok mezunumuz var.

Nereye gidersem gideyim muhakkak
bizim fakülte mezunlarına
rastlıyorum.
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Ülkemizde iletişim eğitimi veren kadroların sınırlı olduğu söylenir. Bu noktada Gazi
İletişim’in akademik kadrosu hakkında neler
söylersiniz?

Gazi Genç Haber ve Gazete Gazi

İyi bir akademik kadromuz var. Üç bölümümüzün her birinde kendi alanlarında temayüz etmiş
insanlar var ve öğrencilerle ilişkileri de gayet iyi.
Bu da önemlidir. Sadece bilgi sahibi olmak yetmez aynı zamanda insan insana ilişki konusunda
da irfan sahibi olmak gerekir. Fakültemizdeki hocalarda o irfan mevcut. Dolayısıyla eğitim öğretim bakımından kendimizi iyi durumda görüyoruz. Aynı zamanda master ve doktora programlarımız var. Buradan da hem bizim fakültede hem
de diğer üniversitelerin fakültelerinde, yarışma
kuralları çerçevesinde, istihdam edilmek üzere
öğretim üyeleri yetiştiriyoruz. Her sene üç bölüme yaklaşık 15-20 kadar yüksek lisans öğrencisi;
5-10 kadar da doktora öğrencisi alıyoruz. Zaten
malum akademik hayatta doktora esastır. Sonra
yardımcı doçentlik, doktorluk bir kadro olarak
gelir. Bir de doçentlik sınavına girer kişi. Profesörlük, Profesörler Kurulu tarafından takdir edilen bir

Gazetecilik, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin
en eski bölümü. 1968’den bu yana 2000’e yakın
mezunu var. Bugüne kadar başarılı birçok gazeteciyi mesleğe kazandıran bölümde kuramsal
ve uygulamalı dersler bir arada veriliyor. Ajans
Gazi, Gazi Genç Haber, Gazete Gazi ise müfredatı
destekleyen uygulama birimleri. Haber peşinde
koşmanın, yazmanın, fotoğrafın, mizanpajın ne
demek olduğunu öğrenciler burada yaşayarak
öğreniyorlar. Ajans Gazi bürosunda, bir hafta
sonrasının gazetesini hazırlama telaşında olan
öğrencilerin arasında gerçekleştirdik söyleşimizi. Gazi Genç Haber Yazı İşleri Müdürü Hülya

makam, konum gibi bizim akademik hayatımızda. Gazi’nin toplam enstitülerinde 7000 civarında öğrencisi var. Master, doktora tezi hazırlıyorlar.
Şüphesiz hepsi akademik hayatı tercih etmiyor.
Ama tercih edenler de çok ciddi bir yekûn oluşturuyor..
Akıllı sınıflar ve okul kantini de dikkat çekici.
Okulun fiziksel özelliklerinden söz edebilir
miyiz?
Kantinimiz Hukuk Fakültesi’yle ortak. Esasında
fakülteler arasına bariyerler koymak çok manasız. Bu, biraz aynı sitede yaşayıp bahçelere kalın
duvarlar örmeye benziyor. Kantinde her türlü
donanım mevcut. Öğrenciler istedikleri zaman
bilgisayarlardan, internetten faydalanabiliyorlar. Okulumuzda yeni sınıflar yaptırdık geçen yıl.
Sınıflara giriş parmak iziyle oluyor. Hocalar açıp
hocalar kapatıyorlar. Bütün sınıflarda tepegözler, bilgisayarlar var. Gerek öğrenciler sunumlarını gerek hocalar anlatımlarını bunun üzerine
kurabilirler. Esasen Bologna eğitim süreci tüm
müfredatın aktarımının power point marifetiyle
olmasını talep ediyor. Hoca sınıfta ders anlata-

Aydoğan’la başlayan konuşmamız Gazete Gazi
Editörü Yrd. Doç.Dr. Erol İlhan ve Radyo Gazi’ye
program hazırlarken, yeni başlayan Web TV yayınları hakkında da söyleyecekleri olan Öğretim
Görevlisi Ertan Yılmaz’ın da katılımıyla devam
etti.
Gazi Genç Haber ne zamandır çıkıyor, nasıl
bir yayın?
Hülya Aydoğan: Çok yeni bir yayın. Henüz
ikinci sayımızı çıkardık. Bu hafta üçüncüyü çıkaracağız. Gençlerle ilgili her türlü haberin yer aldığı bir gazete. Özellikle de Gazi Üniversitesi ile
ilgili haberlere yer veriyoruz. Daha önce “Yazıyor”
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cak. Power Point sunumunu sonra Web’e atacak.
Öğrenciler istedikleri zaman dönüp o dersi tekrar
izleyebilecekler.
Dikkatli okurlarımız sizin Radyovizyon’un ilk
sayısına yaptığınız katkıyı hatırlayacaklardır.
“Radyo: Önce Söz Vardı Sonra da…” demiştiniz yazınızda. Radyoyla olan gönül bağınızı
içtenlikle ve incelikle kaleme almıştınız. Hayatımızın bu vazgeçilmez aygıtı iletişim eğitiminde yeterince ele alınıyor mu?
Televizyonlar sahaya çıktıktan sonra radyonun
pabucu dama atılacak zannedildi. Fakat öyle
olmadığını 90’lı yıllardan itibaren tecrübe ettik.
Radyonun televizyona nispetle üstünlükleri vardır, bunu gördük. Televizyon için sabit bir yerde
bulunmanız gerekirken, radyoyu her yerde, uzun
yolculuklarda, ders çalışırken kulağınızın bir kısmını vererek dinleyebilirsiniz. Ayrıca radyonun
genetik kodları aynı değil televizyonla. Televizyon göze ve kulağa hitap ederken radyo sadece
kulağa ve bir bakıma idrake hitap ediyor, çünkü
söze odaklanıyorsunuz. Televizyona bakan kişi
mükemmel bir konuşma izlediğini düşünebilir.

adında, sadece fakülte ve rektörlük etkinliklerini
haber yaptığımız, haftalık bir gazete çıkarıyorduk. Onun kapsamını genişlettik. 16 sayfalık bir
gazete. Amacımız çocuklara gazetecilik uygulamalarını anlatabilmek. İki haftada bir çıkıyor. İlk
hafta çocuklarla birlikte haberleri hazırlıyoruz.
Öneri sunuyorlar, haberler hazırlanıyor, düzeltiliyor. İkinci hafta mizanpaja geçiliyor, yine onu da
çocuklar yapıyor. Tamamen öğrencilerin faaliyeti... Ben bir takım öneriler sunuyorum. Rutin üniversite etkinliklerini takip etmekten öte, piyasada
haber bulabilme yetisine sahip olabilsinler diye
biraz daha özel haber mantığıyla çalışıyoruz. Bir
de Radyo Gazi’ye bülten hazırlıyoruz, 13.00 ve
17.00’de yayınlanmak üzere. Anadolu Ajansı’na
bağlı olarak çalışıyoruz. Ajans’tan gelen haberleri radyo haberine dönüştürüyoruz. Bu işi de
öğrenciler yapıyor. 5000 adet basılıyor, üniversite
bünyesinde dağıtıyoruz. Akademik kadroya, öğrencilere, idari personele...
Peki öğrencilerin sıkıntıları oluyor mu, nelerle karşılaşıyorlar?
H.A: Tabii oluyor biraz. Öğrenci oldukları için
soru sormakta “acemi” olabiliyorlar. Bazen soru
sorarken karşı tarafı irite edebiliyorlar. Bazen de

Ama bu mükemmellik duygusunu uyandıran,
konuşmanın kendisi olmayabilir. Görüntü, kameranın büyüleyici bir şekilde kullanımı… Bütün
bunlar farklı bir kompozisyon yaratır. Ama radyoda bir konuşma ancak mükemmelse o zaman
mükemmel olarak görülebilir. Yoksa insanları
baştan çıkartamazsınız. Gerçi müzik eşliğinde ve
ruhani bir sesle yapılan kimi programlarda bu tür
kışkırtıcılık eksik değil. Dolayısıyla radyo, televizyondan daha farklı bir kitle iletişim aracı. İletişim
fakülteleri de bunu ihmal etmiyorlar. Bizde Radyo Gazi var, yıllardan beri yayın yapıyor. Bu yayını
öğrenciler götürüyorlar. Program hazırlıyorlar,
radyoculuğu seviyorlar. Türkiye’de yanılmıyorsam
1300’ün üzerinde radyo var. Anadolu’da yolculuğa çıkan her kişi eğer radyoyu dinliyorsa şehirleri
geçtikçe radyoların da değiştiğini fark etmiştir. O
radyolar birçok önemli işlevi yerine getiriyor. O
şehirdeki insanları birbirlerine yaklaştırıyor. Aynı
işi ulusal radyolar bütün ülke için yapıyorlar. Böyle bir gerçekliğe iletişim fakültelerinin gözlerini
yumması beklenemez. Dolayısıyla ona yönelik
eğitim de gayet iyi bir şekilde veriliyor.

haber kaynağı, soru soran öğrenci olduğu için
biraz “umursamaz” bir tavır sergileyebiliyor.
Çocuklar habere gidiyorlar, dönüp yazıyorlar. Bundan sonra düzeltme aşaması geliyor…
H.A: Orada ben biraz devreye giriyorum. Tamamen habercilik tekniği açısından düzeltiyorum.
Onların emeklerine müdahale etmemek adına
yazdıkları cümlelerle oynamak yerine teknik açıdan bakıyorum. Çünkü onların sözcükleridir. Onları kullana kullana geliştirecekler haber yazma
yeteneklerini. Haber matematiği açısından sorun yoksa çok değiştirmemeye
çalışıyorum.

Ve Ajans Gazi İletişim’in
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Genç Muhabirleri

ları var tabii. Haberin ne zaman çıkacağı belli olmuyor, sürpriz gibi. Fotoğraflar çekiyoruz, röportajlar yapıyoruz.

Şadan AYGÜN, Gazetecilik 3. sınıf

Elif AYGÜN, Gazetecilik 3. sınıf

Haber yazmayı burada öğrendim. Başlangıçta
“Yazıyor” diye bir bülten çıkarıyorduk her hafta.
Orada sadece üniversite öğrencilerini ilgilendiren haberlere yer veriyorduk. Bir de daha genel
Gazi Haber gazetemiz vardı. Şimdi Genç Haber’i
çıkarıyoruz. Bütün fakültelerle ilgili haberlere yer
veriliyor. Güncel ve özel haberler yapıyoruz. Randevuları kendimiz alıyoruz. Bu bizi mutlu ediyor,
şimdiden kendimi bir gazeteci adayı gibi hissediyorum.

3 yıldır buradayım. Hocalarımızın desteği çok büyük. Onların yardımlarıyla, sunduklarıyla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Buradaki faaliyetlerimle
iyi bir gazeteci olacağıma inanıyorum. Kendimizi
geliştirmeye çalışıyoruz. Haber yazmayı öğreniyoruz. Kendimize sosyal bir aktivite oluşturduk
burada. Teoriyi görüp burada uygulamasını yapıyoruz. Emek çok güzel bir şey… Özellikle sevdiğin işi yapıp üstüne para almak her şeyden güzel.

Gül Bengü ŞİMŞEK, Gazetecilik 3. sınıf

Sibel BAŞOL, Gazetecilik 1. sınıf

Bir yıldır çalışıyorum burada. Çok güzel bir ortam… Daha çok kendimize ait haberler, özel
haberler yapmaya çalışıyoruz. İleride çok güçlük
çekmeyeceğimize inanıyorum. Bir takım zorluk-

İlk defa buraya geliyorum. Haber yazmaya başladık. Şu anda ilk haberimi yapmaya çalışıyorum.
Çok güzel bir duygu. Yazım aşamasında biraz zorlanıyoruz. Hocalarımızdan yardım alıyoruz.

Gelecekten neler bekliyor öğrencileriniz?

mesleğe ilgi ve yatkınlıklarını nasıl değerlendirirsiniz?

H.A: Epey karamsarlar. Bizler onları motive etmeye çalışıyoruz. Ben gazetecilikten geldiğim için
bu mesleğin insanı ne kadar özgür kılabildiğini,
ne kadar tanımlayabildiğini anlatmaya çalışıyorum. Ama çok da zor bir süreç beklediği için korkuları var.
Bir de aynı ekibin çıkardığı Gazete Gazi var…

E.İ: Ben kısa bir süredir bu birimdeyim. Gördüğüm kadarıyla çok yetenekli öğrenciler var. Gayet
istekli, bu işi yapabilecek öğrenciler... Büyük çaba
gösterdiklerini görüyorum. Söylediklerinizi dinliyorlar. Fikirler öne sürüyorlar. Ben başarılı gazeteciler yetiştirildiğine inanıyorum Gazi İletişim’de.

Erol İlhan: Gazete Gazi, İletişim Fakültesi’nin en
eski, köklü gazetesi. On yıldan uzun bir süredir
çıkıyor, adı İletişim Fakültesi’yle birlikte anılıyor.
Genç İletişimciler Yarışması’ndan her yıl birkaç
ödülle dönen bir gazete. Araştırma, inceleme,
röportaj, fotoğraf alanında öğrencilerin yaptıkları çalışmaları kapsıyor. Bu çalışmalar rutin değil.
Çocukların öznel yaptığı çalışmalardan, Uygulamalı Gazetecilik derslerinde verdikleri ödevlerden oluşabiliyor. Genç Haber, periyodik çıktığı
için güncel haberler yer alıyor. Bizde daha genel,
araştırmaya yönelik haberler var.

H.A: Kendi eserlerini görüyor olmak onları çok
mutlu ediyor. Gazeteciliğin temel eğitimini aldıktan sonra gittikleri yerlerde çok başarılı olacaklarına inanıyorum. Çünkü burada gerçekten bir
habercilik faaliyeti yürütüyorlar kendi adlarına.
Geçen sayıda birinci sınıf öğrencilerinden biri :
“Hocam ismini gazete üzerinde görmesi insanı
ne kadar mutlu ediyormuş” dedi. Gerçekten de
istekli ve heyecanlılar.

Gazete Gazi’nin yayın ekibi de tamamıyla öğrencilerden mi oluşuyor?

H.A: Genç İletişimciler Yarışması’nda hemen her
yıl ilk üçe girdiğimiz ürünlerimiz oluyor. Dolayısıyla ilk üçü zorlayan fakültelerden biriyiz. Geçen
yıl birinciliğimiz vardı. Daha önceki yıllarda da iyi
derecelerimiz oldu. O anlamda yarışta iddialıyız.

E.İ: İletişim Fakültesi’nin bütün öğrencileri Gazete Gazi’ye yazı yazıyor. Ama Ajans Gazi İletişim
bu sene itibariyle ağırlığı oluşturuyor. Daha ilgili
öğrenciler ajansta toplandığı için kurumsal bir
yapısı var.
Bölümü seçen, burada çalışan öğrencilerin

Bugün pek çok iletişim fakültesinde gazete,
dergi çıkarılıyor. Sizin bir farkınız olduğunu
düşünüyor musunuz?

Ertan Yılmaz: Elimizde çok sayısal veri yok. Ama
nereye gidiyorsak ağırlıklı olarak Gazi İletişim
Fakültesi mezunları var, özellikle haber birim-
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Ayşe TAŞ, Gazetecilik 1. sınıf
Arkadaşımla birlikte ilk haberimizi yapmaya çalışıyoruz. Heyecanlıyız. Bir şeyler başarabilmek
istiyoruz. İsteyerek geldim bu bölüme. Ajans da
bizim için iyi bir öğrenme yeri oldu. Tabii biraz
zorlanıyoruz şu an. 1. sınıf olduğumuz için bölüm dersleri almıyoruz. Hocalarımızın yardımıyla
yazmaya çalışıyoruz. İyi bir haberci tarafsız olmalı,
gerçekleri yansıtmalı, girişken ve açık sözlü olmalı, utangaç olmamalı, kendini sevdirmeli.
Aykut YILMAZ, Gazetecilik 1. sınıf
Benim ilk haberim bugün çıkacak. Yazmak çok
zor. Gazeteyi elinize aldığınızda kolay gibi görünüyor. Ama onun peşinde koşması, yazması
gerçekten kolay değil. Zevkli bir meslek... İyi bir
haberci olmak için gazete temsilcilerini gezdim.
Habere güveneceksin ve ısrarla isteyeceksin dediler. Ben de onu yapmaya çalışıyorum.

lerinde. Gerek muhabir gerek haber müdürü
düzeyinde. Şu anda üç dört gazetenin Ankara
temsilcisi bizim mezunumuz. Çocuklarımızı staja gönderdiğimiz zaman onlar gerçekten başarı
gösteriyor. Bir de son dönemde öğrenci odaklı
eğitim yapıyoruz. Biz hep buralardayız. Ders verip
çekip gitme anlayışı yok. Kantinde de, bahçede
de, hafta sonları gezilerde de görebilirsiniz bizi.
Pratik bilgi aktarımı biraz daha mı öne çıkıyor Gazi İletişim’de?
E.Y: Biz kuramla uygulamayı birbirinden ayırmıyoruz. Sektöre öğrenci yetiştirmiyoruz, akademik
faaliyet yapıyoruz deme lüksümüz yok. Buraya
niçin geliyor öğrenci, sektörde yer almak için.
Bizim amacımız da onları en iyi şekilde sektöre
hazırlamak. Bunun bir boyutu kuramsal eğitim,
bir boyutu da uygulamalı eğitim. Bunlar birbirini
bütünleyen kulvarlar. İkisinde de iddialıyız.
Öğrencilerle usta-çırak, meslektaş gibi bir
iletişim biçiminiz var. Gazeteciliğin kişisel
ilişkiler anlamında karakteristik özelliği bu
sanırım...
E.Y: Şüphesiz. Çok sorgularlar. Ben radyoda program yaparken hocam konuğa şunu niye sormadınız, şunu niye konuşmadınız diye çatan öğrencilerim var. Türkiye’de yavaş yavaş eğitim anlayışı
da değişiyor. Eskiden katı bir hiyerarşi vardı. Öğrenci hocasına çok şey soramazdı. Biz bunu kırmaya çalışıyoruz. Öğrenci bizi de eleştirebiliyor.

Ayşe Deniz, Gazetecilik 3. sınıf
Radyo Gazi’ye bültenler hazırlıyoruz, gazetelerimiz, bültenlerimiz var. Deneyim kazanmamız
açısından çok faydalı burası. Hem habere gidiyoruz, yazıyoruz hem de gazetenin mizanpajını öğreniyoruz. 15 günlük periyotla çıkarıyoruz. Bizi sektöre hazırlaması açısından bu
yoğunluk çok iyi… Çünkü ileride günlük haber
çıkaracağız.

H.A: Niye geç kaldınız diyebiliyor öğrenci. Bizden
aldıkları eğitimle bizden biri haline geldiler, bizi
sorgulamaya başladılar.
E.İ: Biz çocuklara değer veriyoruz. Değer verince
karşılığını görüyorsunuz. Çocuklar da çok istekliler. Sürekli bize önerilerde bulunuyorlar. Çok rahatlar. Ben öğrenciyken hocalarımızı tanımazdık
bile. Biz de onlara destek olmaya çalışıyoruz. Öğrenci merkezli bir anlayışı var fakültenin.
Sektörün hazır eleman beklentisini nasıl değerlendiriyorsunuz?
H:A: Sektör cephesinden bakınca haklılık payı
var. Her şeyi bırakın telefonla konuşmasını bilmesi lazım bu mesleğe adım atanın. Ben burada
çocuklara haber kaynağıyla nasıl görüşülmesi
gerektiğini anlatıyorum. Gittiklerinde, şefleri bir
bilgiye ulaşmalarını istediğinde doğru bilgiyi
sağlayacak soruları sorabilsinler diye. Ben burada
tepelerinde bekliyorum. Bunun ayrı bir diyalog
silsilesi var. Çocuklar burada mizanpajın ardından
isterlerse matbaaya inip görevlilerle süreci takip
edebiliyorlar.
E.Y: Şu anda radyo, gazete tamam. Üçüncü ayağı, televizyonu oturtmaya çalışıyoruz. Kamerayı
veriyoruz. Kendileri çekip, montajını yapıyorlar.
Yeni iletişim teknolojileri de önemli. Bu boyutu
da unutmuyoruz. Eğer pozitif bakarsınız, hayalleriniz olursa bunların sonuçları alınabiliyor.
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Diğer üniversite radyolarıyla karşılaştırdığınızda Radyo Gazi’nin farkı nedir?

Teknik Olanaklar

Radyo Gazi
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“Radyo Gazi, öğrencilerin derslerde öğrendikleri
teorik bilgileri pratikte uygulama olanağı sağlıyor”. Radyo Gazi’nin yayın ortamını görünce ve
yayın akışına bakınca broşürdeki bu bilginin yanına “profesyonel bir yayın kurumu” sözünü ekliyor
zihin. Kültür, sanat, spor, sağlık, aktüalite hayata
dair her şeyin konu edildiği programlar, okulun
ajansından gelen haber bültenleri ve müzik…
Genel Yayın Koordinatörü Derya Nacaroğlu radyonun kurgu odasında yanıtladı sorularımızı…
Kuruluş öyküsüyle başlayalım…
Aslında Radyo Gazi çok genç bir radyo değil.
1995 yılının Eylül ayında temelleri atıldı. Önce
kapalı devre yayınla başlandı. Öğrencilerin daha
çok uygulama alanı bulabilecekleri, teoride öğrendiklerini pratiğe dökebilecekleri bir radyo olarak, amatör bir ruhla… Günlük yayın süreleri de
kısıtlıydı. Günde 4 saat yayın yapıyordu. Zamanla
hem teknik anlamda hem de öğrencilerin talepleri ve öğrenme istekleriyle eşgüdümlü olarak
birtakım yenilikler yapıldı, daha iyi bir noktaya
geldi. Kurulduğunda adı Gazi’nin Sesi radyosuydu. 1999’a gelindiğinde FM 88.2 üzerinden 1 KW
gücünde bir vericiyle antene çıkıldı. Ankara’nın
belli bir bölümüne sesimiz ulaşmaya başladı.
Daha sonra vericimizi Dikmen’e taşıdık. Gücünü
10 KW’a çıkardık. Frekansımız 88.3 oldu. Hâlâ aynı
frekansta, Radyo Gazi adıyla bütün Ankara’ya yayın yapıyor.

Ankara’da 5-6 üniversite radyosu var. Bizim farkımız burada çalışan hemen herkesin öğrenci
olması. Çocukların öğrendiklerini programlaştırmaları, pratiğe dökmeleri için bu stüdyolar çok
önemli. İşi amatör bir ruhla ama profesyonelleşmek idealiyle yapıyorlar. Ellerini düğmelere
sürerek, yayının havasını soluyarak öğreniyorlar.
Ticari, para kazanan bir radyo olmaktan çok öğrencilerin uygulama alanı olarak, onların eğitim
süreçlerini desteklemeleri bakımından önemli.
Nasıl bir işbölümü var Radyo Gazi’de?
Yayın akışının tamamından öğrenci sorumlu,
pratik anlamda. Nöbetleri var. Bizim canlı yayınımız 07.30’da “Günaydın Ankara” ile başlar.
Gazete haberleri okunur. Tamamen öğrenciler
okur bunları. Öğrenciler yönetir. Hafta içi her gün
13.00 ve 17.00’de haber bültenlerimiz olur. Bunları ajansımız hazırlar bize gönderir, haber spikeri
öğrencilerimiz okur. Öğrenciler vardiya usulüyle
çalışırlar. Koordinasyonunu ben yürütüyorum.
Hangi öğrenci ne gün nöbetçi, hangi program
giriyor çıkıyor, olağanüstü, özel gün varsa yayına
girecek materyallerin organizasyonu gibi konulardan ben sorumluyum. Öğrenciler bana bağlı
olarak stüdyolardaki bütün pratik yayın akışını
gerçekleştirmekteler.
Yayın akışlarınızda program çeşitliliği dikkat
çekiyor…
Müzik, söz, eğlence, şov… Çocukların her tür
programı öğrenmeleri ve uygulamaya geçirmeleri amacımız. Drama, hikâye, hafif belgesel tadı olan bir programımız vardı. Yayını yeni
sona erdi. Sağlık programımız var. Uzman konuklarımızı stüdyoda ağırlıyor, telefonla ya da
e-postayla gelen dinleyici sorularını yanıtlamaya çalışıyoruz. Haftanın spor olaylarının değerlendirildiği bir spor programımız, “İl’den Dile”
adlı bir türkü programımız var. Gündelik yaşama ilişkin, güncel hayatın içinde değişik konu-

Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde 765 öğrenci kapasiteli 11 derslikte öğretim hizmeti veriliyor.
Fakültede öğrencilerin kullanımına açık, internet erişimli toplam 55 bilgisayarın yer aldığı iki bilgisayar laboratuarı, 300 kişilik konferans salonu ve 20 kişilik bir seminer salonu bulunuyor.
1000’e yakın öğrencisi olan fakültenin tüm derslik ve konferans salonunda internet hattı, projeksiyon perdesi ve ses sistemi mevcut. Yemekhane ve kafeterya, Diş Hekimliği ve Hukuk Fakültesi’yle
ortak kullanılıyor.
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ları konu edinen, bunu nostaljik müziklerle süsleyen bir kuşak programımız var. Sergi, festival
duyuruları, bir sanatçının öyküsü, haftalara özel
konular, kültür sanat etkinlikleri program içeriklerinde değerlendiriliyor. “Çay Saati”, “Medya
Raporu” var. Onun dışındaki yayın akışını müzikle dolduruyoruz. Hocalarımızdan da destek
alıyoruz. Program yapıyorlar, konuk olarak katılıyorlar. Biz fakültenin değil, üniversitenin radyosuyuz.

Sosyal Olanaklar

Nasıl bir müzik politikanız var peki?
Radyo Gazi yayın akışında yabancı müziğe yer
veriyoruz. En önemli gerekçemiz telif konusundaki sıkıntılar. Türkçe eserler olduğunda telif
ödeme zorunluluğu var. 24 saatlik bir yayında
üniversite olarak bunun altından kalkmak zor.
Dolayısıyla klasik, caz, latin, slow, pop müzik
türlerini değişik kuşaklara serpiştirdik. Onun dışında programın özelliğine göre müzik kullanıyoruz. “İl’den Dile” programında halk müziğine
yer veriyoruz.

Çocukların gönüllü gelmeleri çok önemli… Sadece fakültenin ders müfredatını tamamlamak
yetmiyor. Buraya gönüllü gelen öğrenci bu işi
seviyor demektir. Biraz da merak ve yeteneği varsa burada program üretmek onları mutlu ediyor.
Teknik bir yetenek de gerektiriyor, ses yeteneği,
yaratıcı bir zekâ da...

Profesyonel bir yayın kurumu gibi çalışıyorsunuz. Haberler ajanstan geliyor; yayın
akışları, söz- müzik dengesi, dinlenme saatleri göz önüne alınarak oluşturulmuş. Hangi
kaynaklardan yararlandınız bunları planlarken?

Bunların hepsi birleştiğinde yaptıkları işten haz
alıyorlar. Bir de burada yaptıklarının kendileri için
olduğunu, sektörün hazır, işi bilen, kalifiye eleman istediğini anlıyorlar. Biz bunu işliyoruz. Zevkle çalışıyorlar, yüzleri gülüyor. Sabah 07.30’da yayına gelmek onlar için yük olmuyor.

Burada size atıf yapmam gerekecek. Ben buranın öğrencisiydim. Öğrenciliğim sırasında 2-3 yıl
kadar TRT Ankara Radyosu’nda çalıştım. Buraya
radyoda çalışmak üzere girdim. Belki TRT’de gördüklerim, oradaki düzen, işleyiş, kurumsal hava,
yayın sorumluluğu, yayın ciddiyetinin etkisi oldu.
Orada müzik seçiminden program saatlerinin
planlanmasına kadar dinleyici odaklı bir yayın anlayışı var ve kamu yararı ilkesi gözetiliyor. Bunların
hepsi derslerde öğretiliyor ama TRT bu anlamda
bir okul, model. Belki oradan gelen bir havayla
bu kurumsallığı Radyo Gazi yakaladı. Bunu derslerimizde de anlatıyoruz. Neye dikkat etmeliyiz,
nereden başlamalıyız?

Öğrenciyle kurduğunuz iletişimin de bunda
etkisi var galiba…

Öğrencilerin radyoya ilgisi nasıl?

Çocuklar hocam diye hitap ederler. İş yürürken
ise iki arkadaş, iki meslektaş, belki abla kardeş
gibi bir atmosfer oluşuyor. Benim cep telefonum
hepsinde var. Beni gece de arayabilirler. Sabah
altıda mesaj atıp gecikiyorum da diyebilirler. Ben
şu saatte şunu yapıyoruz dediğimde hiçbiri ‘hayır olmaz’ demiyor. İzinleri olduğunda önceden
haber vererek, buradaki akışı bozmadan planlamalarını yapıyorlar. Kâğıt üzerinde yazılmamış,
biçimlenmemiş kurallar var. Karşılıklı empati kurabiliyoruz.

İletişim Fakültesi öğrencileri sosyal ve kültürel etkinlikleri, öğrenci kulüp ve toplulukları üzerinden yürütüyor. Fakültede faaliyet gösteren kulüp ve topluluklar: Müzik Topluluğu, İletişim Topluluğu, İletişim Tasarımı ve Kampanya Topluluğu, Fotoğrafçılık Kulübü, Sinekültür Topluluğu, Basın Dili Topluluğu, Reklam
Atölyesi Topluluğu… Bununla birlikte Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi 2005 yılından itibaren düzenli
olarak gerçekleştirdiği “Ulusal İletişim Öğrenci Kongresi” sayesinde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde öğrenciler için akademik tartışma ortamı yaratıyor. Bahar Şenliği ve Geleneksel Makarna Günü her
öğretim yılı sonunda fakülte öğrencilerini bir araya getiriyor.

Gazi WEB TV
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Uygulamaya yönelik derslerde radyo, televizyon
program yapımcılığı ve yayıncılığı açısından zengin teknik alt yapısını kullanan Gazi İletişim’de
yeni bir oluşum Web TV…
İnternet üzerinden yayın yapan kanal, 15
Nisan’da faaliyete geçmiş. Şu an, test aşamasında
olan yayında okulun arşivi ve öğrencilerin çektiği
görüntüler kullanılıyor. Yolun başında eksiklikleri
olsa da öğrenciler büyük bir heyecan ve istekle
koyulmuşlar işe.
Abdullah Sevigen, Radyo-TV Sinema , 3. sınıf
Kendi imkânlarımızla çektiğimiz görüntüleri
muhabirlere okuttuktan sonra kurgusunu yapıp
internete aktarıyoruz. Bütün sürecin içerisinde
öğrenciler var.
Sağlık, kültür, eğitim haberlerine yer veriyoruz.
Okul içi aktiviteleri, spor şenliklerini görüntülü-

yoruz. 3 ay oldu başlayalı, iki haftadır deneme
yayınları var. Yeni bir süreç, kolay bir iş değil. Haber yazmayı, kamera kullanmayı hocalarımızdan
öğreniyoruz.
Dekor, aksesuar eksiklerimiz var, bunlar zamanla
sağlanacak. Şu an canlı yayına çıkamıyoruz. Server bağlantısı lazım… Biraz da güven tabii…1-2
yıl içinde canlı yayına çıkmayı düşünüyoruz. Canlı
yayına çıktıktan sonra daha geniş bir ekip daha
gelişmiş teknolojiyle en iyisini yapabileceğimize
inanıyorum.

Mezuniyet Sonrası

İş Olanakları
Fakülte mezunlarına medya sektörü (muhabir, gazeteci, senarist, montajcı, kameraman, sayfa sekreteri, editör, Radyo-TV program yapımcısı, haber spikeri ve sunucusu vb.), pazarlama, halkla ilişkiler, reklam ve satış bölümleri (halkla ilişkiler uzmanı, tanıtım sorumlusu, stratejik iletişim koordinatörü, basın
danışmanı, müşteri temsilcisi, medya planlamacısı, reklam metin yazarı, kreatif direktör, ürün/marka
sorumlusu vb.), insan kaynakları ve personel bölümleri, turizm, ulaştırma, bankacılık, sigortacılık sektörleriyle ilgili birimler, kurum ve kuruluşların protokol birimleri (basın/medya ilişkileri koordinatörlüğü,
danışmanlık vb.), basın işletmeciliği ve bilişim sektörü, kamuoyu ve pazar araştırma sektörlerinden,
akademik kariyere uzanan geniş iş olanakları sağlıyor.

2. Türkçevizyon
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“Bir hayal gerçek oldu…
Türkçenin müzik dili olduğunu bizler çok iyi
biliyorduk ama bunu bir de gerçek kılmak vardı.
Bir hayalle başladık Türkçe müzik festivaline...”

Geçen yıl Türkçevizyon Uluslararası Türkçe Sözlü Müzik Festivali’ni bu
sözlerle anlatmaya başladık. Bir yıl geçti aradan, festivallere aşina Denizli
şehri bir kez daha kapılarını Türkçevizyon’a açtı. Bu yıl festivale 25 ülkeden
yüzün üzerinde müzisyen katılıyor.

2. Türkçevizyon Uluslararası Türkçe Sözlü
Müzik Festivali Programı
30 Mayıs 2010
17.30 Kortej
19.00 Açılış Kokteyli
20.00 TRT Sanatçıları Halk Konseri (Özay Gönlüm Konseri)
Belediye Parkı (Çınar Meydanı-Belediye Önü)
31 Mayıs 2010
20.00 Türkçevizyon Festival Konseri
Pamukkale Antik Tiyatro
01 Haziran 2010
20.00 Türkçevizyon’da 13 Ülke Sesi (Konuk Sanatçılar Konseri)
İncilipınar Parkı (Açıkhava Tiyatrosu)
02 Haziran 2010
20.00 Türkçevizyon’da 12 Ülke Sesi (Konuk Sanatçılar Konseri)
İncilipınar Parkı (Açıkhava Tiyatrosu)
03 Haziran 2010
20.00 Türkçevizyon Gala Konseri
“Akşam Ola” Özel Programı - İncilipınar Parkı
KAPANIŞ

Geçen yılki festivalden
bir görüntü.

R öpor t aj
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Füsun Ünsal

İzmir’de nefis bir günbatımı manzarasına karşı
oturuyoruz deniz kıyısında, karşımızda da
Füsun Ünsal... Gazeteciler Cemiyeti’nin verdiği
ödül dolayısıyla bir söyleşi yapacağız…

Adnan Yıldırım / Uğur Saatçi
Az önce İmbat yayınından çıkmışız... Her şey çok güzel fakat ilk kez
tanışıyormuşuz gibi bir gerginlik var üzerimizde. Karşımızda TRT’nin
en deneyimli spikerlerinden biri oturuyor ve biz tecrübesizlikten ölmek üzere olan iki kişi olarak ne yapacağımızı bilmiyoruz… İlk soru
nasıl sorulacak? Füsun Abla mı desek normalde dediğimiz gibi, yoksa
Füsun Hanım mı? Ya soruları saçma bulursa? Ya bize kızarsa? Sessizlik
uzuyor, biz mikrofonun kablolarıyla ve süngeriyle oynuyoruz, Füsun
Ünsal bize “Haydi artık sorun ne soracaksanız” dercesine bakıyor... Acaba kendisi sorup kendisi mi yanıtlasa? Yok yok olmaz… Kesin ilk soruyu bizim sormamız gerek…
Füsun Abla, nasılsın?
Teşekkür ederim iyiyim… Sizler?
Bizler de iyiyiz, çok şükür... (Sessizlik) Daha daha nasılsın?
Daha daha iyiyim, teşekkür ederim…
Öncelikle ödülünü tebrik ediyoruz, hayırlı olsun…
Teşekkür ederim.

R ADYOVİZYON 33
Kaçıncı ödül oluyor bu?
Kişisel olarak ilk ödülüm. Ama sunumunu üstlendiğim, ödüllü başka programlar da var. Gündem
Programı’yla Radyo TV Gazetecileri Derneği’nden
ödül almıştık. Mustafa Büyükışık ve Yüce Er’in hazırladıkları “Ateşten Meşaleye. Beş Kıtadan Beş
Halkaya” adlı program 2005’te Fairplay ödülüne
değer bulunmuştu. En iyi program ödülüydü bu.
Bir de yine benim sunduğum Modern Zamanlar
programıyla yapımcı arkadaşım, Sedat Simavi
Ödülü’nü almıştı.
Öyle mi… Umarız devamı gelir… (Uzun bir
sessizlik… Füsun Abla bizim tedirginliğimiz
karşısında kahkahalarına engel olamıyor…)
Röportaj yapmaya çalışan gençlere önerileriniz nelerdir?
(Toparlanmaya çalışarak) Valla çok önerim olacak… Hangisinden başlasam bilemiyorum ama
sanırım bu önerileri vermek için çok geç… En
iyisi devam edelim. Ödülle başladınız oradan devam edin bence…
Ödül nasıl bir şey?
Ödül almak gerçekten çok güzel bir duygu…
Hayır hayır o anlamda sormuyoruz. Ödül nedir yani? Kalem mi verdiler, şilt mi?
Sembolik bir para ödülü ama çok değerli benim
için, bir de Hasan Tahsin’in İlk Kurşunu atarken
tasvir edilmiş bronz bir heykelciği… 15 Mayıs’ta
olacak ödül töreni… (Röportaj ödül töreninden
önce yapıldı.)
Duygu olarak nasıl peki?
Gurur verici bir şey tabii… En güzel tarafı da bu
sene ilk kez farklı bir jüri tarafından ödüllendirilmek... Bu sene iki ayrı jüri yaptı değerlendirmeyi… İlki Gazeteciler Cemiyeti Jürisi, ikincisi de
İstanbul Büyük Jürisi. Jüride bulunan değerli kişilerden ödül almak gerçekten çok gurur verici bir
şey… Hem kurumum hem de kendi adıma…
Hem de seslendirdiğim program adına… Çok
keyif alarak çalıştığım bir programın böyle bir başarı kazanması beni ayrıca gururlandırdı tabii…
Hangi program?

Burçe Bahadır Dondurmacıoğlu’nun
yapımcılığını üstlendiği Modern
Zamanlar programı… 2007’de
başladık ve baştan beri hep birlikte
çalıştık.

Gerçek anlamda içinde bulunmaktan çok keyif
aldığım, başarı çizgisini sürdüren bir programdır
hâlâ… Önceki programlara ulaşmak isteyen dinleyiciler kurumumuzun web sayfasındaki podcast linkinden ulaşıp dinleyebilir…
(Yine sessizlik… Füsun Abla yine gülüyor.)
Soru sorsanıza çocuğum…
Tamam, soracağız… Kaç yıldır bu mesleği
sürdürüyorsun?
24 sene oldu… 1986 yılının Ocak ayında İzmir
Radyosu’nda başlamıştım göreve.

Yaklaşık 11-12 sene çalıştıktan sonra
Ankara’ya, Haber Merkezi’ne geçtim.
1998 yılında Ankara Radyosu’nda
çalışmaya devam ettim. Bu yıldan
itibaren hem spikerlik hem de eğiticilik
görevlerini üstlendim.
Çeşitli üniversitelerde ve TRT’nin içinde bulunduğu eğitim programlarında eğitmenlik yaptım.
Sunmadığım herhangi bir program türünün kaldığını sanmıyorum. Haber programlarından magazin türü programlara ve müzik programlarına
kadar hemen hemen hepsini sundum…
İlk anonsunu hatırlıyor musun?
Bir kan anonsuydu…
Kan grubu neydi?
Bırak kan grubunu ben heyecandan anonsu nasıl
yaptığımı bile hatırlamıyorum… (Gülüşmeler)
Peki, o yıllarda TRT’deki usta çırak ilişkisi nasıldı?
Her anlamda şimdikinden daha yoğundu… Hâlâ
bu ilişkinin olması gerektiğini düşünüyorum.
Şimdilerde insanlar her şeyi bildiklerini düşünüyor. Ama hiç birimiz her şeyi bilemeyiz ve bu
mesleği bırakana kadar da her gün yeni bir şeyler öğrenmeye devam edeceğiz. Hâlâ ustalara
bir şeyler sormaya devam ediyoruz ve etmeliyiz
de… Sürekli okumanın, araştırmanın Türkçe adına kendimizi sürekli üst bir seviyeye taşımanın
gerekliliğine inanıyorum.
Bunu yaşama geçirdiğini vurgulamak için
soruyoruz, az önce kitap fuarındaydık ve sen
birkaç kitap aldın. Neydi onlar?
Birkaç farklı yazarın yeni kitaplarını aldım…
Bir de?
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Bir de, Türkçe Gramer Kitabı aldım TDK’nın standından.. Hatta siz de bana güldünüz “Bilmediğin
şeyler var herhalde” diye… (Gülüşmeler) Evet
belki de hâlâ bilmediğim ya da yanlış bildiğim
şeyler vardır, onları araştırmak durumundayım.
Ben hâlâ ustalarıma telefon açıp bir şeyler sormaktan gocunmuyorum. O yüzden bu mesleğe
yeni başlayan arkadaşlarımın bundan gocunmamasını şiddetle tavsiye ediyorum… Sorun,
araştırın, yine sorun ve hatta aldığınız yanıtı bile
araştırın…
Şu aralar konuşma sanatına dair birçok özel
kurs açıldı. Bu konuda ne düşünüyorsun?
Kuşkusuz yararlı olan kurslar da var ama takip ettiğim kadarıyla o kurslardan sınırlı sürede eğitim
alan kişiler aldıkları sertifikalarla diksiyon öğretmenliği yapmaya çalışıyorlar. Bunlara asla itibar
edilmemesini öneriyorum.

Evet, bize ayrılan sürenin sonuna geldik…
Son bir soru daha bulup bitirelim deriz artık… Hazırsan soruyoruz…
Buyurun…
Issız bir yayına düşsen yanına alacağın üç şey
nedir?
Allah kimseyi ıssız bir yayına düşürmesin… Ama
düşersem de yanımda sizler olun isterim…
Çok teşekkür ederiz… Utandığımıza göre,
son sözlerini alalım mı?
Tabii ki… Biliyorsunuz Hakan Şahin’le beraber
2008 yılında “80 Yılın Sesi: 1927’den 2007’ye Spikerlik” adlı bir kitap hazırlamıştık. Kurumuzun bu
alandaki birikimini kamuoyuyla paylaşmak istedik, bir kültür hizmeti olarak… O kitabın arka
kapağında yazan kısa bölümü söylemek isterim:

Gidecekleri kurslardaki öğretmenlerin
kim olduklarını ve bu işe dair
geçmişlerini mutlaka araştırsınlar.

Radyonun içindeki hayaldir radyo
spikeri. Her zaman doğru konuşması
beklenen ve doğruyu söylemesi
gereken kişidir.

Çünkü öyle yanlış şeyler öğreniyorlar ki bazen,
bizim karşımıza geldiklerinde düzeltmekte çok
zorluk çekiyoruz… Bir şeye doğru başlamak
çok önemli… Genç arkadaşlar bu konuda usta
isimlere ulaşsınlar mutlaka… Ayrıca usta isimleri
de daha sonra kendi özgün tarzlarını yaratmak
koşuluyla örnek alsınlar. Çünkü bu örnek alma
durumu kişi kendi tarzını yaratamadığı noktada
taklit etme durumuna dönebiliyor… Ki bu da,
bizim mesleğimiz adına çok olumsuz bir şey…
Bunun sınırını kişi kendisi belirlemeli…

Radyonun başında hayal kurmayı, haber almayı,
bilgilenmeyi bekleyen dinleyicinin tek muhatabıdır. Öyle bir sorumluluktur ki bu, zihninizin
mutlaka dilinizden önce harekete geçmesi gerekir. Radyo bir hayal kutusuysa dinleyici hayalperest, spiker ise o hayallerin dilidir, sesidir… Bir
radyo spikeri olmak, tüm bu sorumlulukları büyük bir zevkle sırtlayabilmek demektir. Bir radyo
spikeri olmak sesinizle birilerini yüreklendirebilmeyi, umutlandırabilmeyi ve gülümsetebilmeyi
gerçekten istemek demektir…

Bir Radyo Hikâyesi

i
v
e
Ses
Antalya Radyosu
48 Yaşında
31 Mayıs 1961 tarih ve 5/1260 sayılı
Bakanlar Kurulu kararıyla Antalya’da da bir
radyo kurulması kararlaştırılır. Çalışmaların
ardından bir süre deneme yayınları yapılır.
27 Haziran 1962 tarihinde de Antalya
Radyosu resmen yayındadır.

Mustafa Cansız Prodüktör
Antalya’da radyo açıldıktan sonra yöre halkının yaşamına yansımaları geniş olur. Halk radyo yayınlarının yapıldığı binaya “Sesevi” der,
radyonun yakınlarında bir yeri tarif ederken “Sesevinin bulunduğu
sokakta”, “Sesevine varmadan” ya da “Sesevini geçince” diye söze
başlar.
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Radyo önceleri zengin konaklarında yer alır.
Sonra kahvelere iner. Her kahvede yoktur. Olduğu kahvelerde ise yeri yüksektir. Raf üstünde
durur. Açıp kapamaya tek yetkili kahvecidir. Her
önüne gelen onu kurcalayamaz. “Efendice çayını içip dinleyeceksin. Oyununu oynayıp sohbet
edeceksin. İşgüzarlığın lüzumu yok…” Giderek
yaygınlaşır. Hallice olanların evine girer. Kıbrıs
harekâtı sırasında radyo satışları tavana vurur. El
radyosu çıkar. Küçüktür. Taşıması kolaydır. Elde
taşınır. Cep radyosu çıkar. O biraz daha küçüktür.
Adı üstünde. Cepte taşınır. Tarlaya, bağa bahçeye, dağa, ormana, yaylaya, davara, mala maşata,
artık nereye gidecekse meraklısı radyosunu yanında taşır.

Antalya’da radyonun bulunduğu
caddeye “TRT Caddesi” denir. Oysa
caddenin adı başkadır; tabelada
başka isim yazar. Radyonun
çevresinde; “TRT Market”, “TRT
Manav”, “TRT Dürümcüsü”, “TRT
Taksi”, “TRT Kafe” diye birçok iş
yeri peyda olmuştur. İsim hakkı
isteyen mi var? TRT halkın. Halk da
benimsemiş. Kendinin bilmiş.
Bizim yörenin yaşlıları günümüzde bile radyoevine “Sesevi” der. Serik Yumaklar köyünden halk
ozanı Ramazan Çankaya anlatıyor: “1962 yılında
Antalya’da “Sesevi” açıldı. Hazirandı ellelem…
Radyoda ilan edilmiş. ‘Türkü söyleyen, şarkı söyleyen, saz çalan, kemane, düdük , davul, zurna
çalan, zeybek oynayan, kaval üfleyen, kendine
güvenen gelsin başvursun’ denmiş… Biz de hazırlandık. Kendimize güveniyoruz. Sabahleyin
erkenden kalktık. Tıraş olduk. Giyindik kuşandık. Kemanemizi, kavalımızı aldık. Düştük yola.
Antalya’da akrabalardan birinin evine vardık. Vardık amma burada kötü bir haber aldık. Çok sevdiğim, canım ciğerim yeğenim bir kaza sonucu
vefat etmiş. Bizde iştah afiyet kalmadı. Tadımız

kaçtı. Hevesimiz kırıldı. Gerisin geri döndük. Sesevi işimiz başlamadan bitti.”
Halk radyoyu çok sever, ona büyük önem verir.
Onlar için bir hayal kutusudur. İçinde ne güzeller
vardır, türkü söyler… Çevrede sesi güzel biri oldu
muydu, “Sesevine git” derlerdi. Sesini, çalgısını
beğendikleri biri için “Sesevine gidecekmiş” derlerdi. Gidecekmiş de ne zaman? Gitsin de nasıl?
Yol yordam bilmez. Bazen daha ileri gidilir, sazda
sözde namı yürüyen birini övmek için “O mu?
Onu sesevinden istemişler de gitmemiş” diye rivayet edilirdi. Allahları var, kimseden duymadım
“Beni radyodan istediler de gitmedim” sözünü.
Ama halk beğendiklerini “Sesevi”ne yakıştırırdı.
Bir kimsenin sazda sözde ne kadar usta olduğunu anlatmak için böyle denirdi. “Çağırmışlar da
gitmemiş.”
Çocukluğumda bizim evde radyo yoktu. Saat de
yoktu. Saat olsa bile o zamanlar imsakiye yaygın
değildi. Ramazan’da orucun açılması için günün
batıp tavukların evin önündeki koca yemişe tünemesi beklenirdi. Babam ve ablalarım gün batıp tavuklar tüneyince oruçlarını açardı. Rahmetli
anacığım bunu yeterli bulmaz, gün batısındaki
kızıllığın iyice kaybolup ortalığın kararmasını
beklerdi.
Daha sonra Latif amcam bir radyo almış. İftarın
olduğunu radyodan öğrenir olduk. Bizim obanın ortasında bir tepe vardı. Çocuklarından biri
tepeye çıkar, “hüddürük” çalardı. Bildiğimiz bekçi düdüğü… O an iftarın olduğu anlaşılır, yemeğe girişilirdi. Sonra radyo bizim eve de girdi
çok şükür. Günün birinde babam da bir radyo
almış çıkageldi. Üzerinde sapı olan kırmızı renkli
“Mascot” marka bir radyo… O gün bizim evde
bayram vardı. Sevinci günlerce sürdü. O günden
sonra Latif amcamın çocukları kurtuldu tepeye
çıkıp “hüddürük” çalmaktan; biz de kurtulduk
düdük sesi beklemekten. İftarın olduğunu insanın kendi radyosundan öğrenmesi de bir başka
oluyordu.
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Antalya Radyosu, halkın tabiriyle “Sesevi”, yöre
halkının yaşamında nasıl yankı buldu peki?
Altmışlı yıllar. Önce Serik’ten bir hikâye… Çakallıklı Arap Cemal mukallit bir adamdır. Övünmeyi sever. Köye elektrik gelince ilk işi, büyük pilli
radyosunu cereyanlıya çevirtmek olur. Bir gün
gençleri başına toplar. “Benim radyom bir tanedir, üstüne yok, sesi güzeldir, su gibi pırıl pırıl.
Cavır kendine yapmışımış, yanlışlıkla satmış” diye
övünmeye başlar. Evi camiye yakın. Tam bu sırada ezan okunur. Arap Cemal, “çocuklar siz dinleye
durun, ben namazımı kılıp gelivereyim” der gider.
Gençler, Arap Cemal Amcalarına bir şaka yapmak
isterler. O günlerde elde taşınan küçük radyolar
yeni çıkmıştır. Cemal Amca’nın radyosunu kapatırlar. Arka kapağını açarlar. İçine kendi küçük pilli
radyolarını yerleştiririler. İçteki radyonun sesini
açarlar. Cemal Amca’nın radyosunun kapağını
tekrar kapatırlar. Küçük radyo içerde. Ses içerideki küçük radyodan geliyor. Ama büyükten geliyor
gibi. Fiş de takılı. Cemal Amca namazını kılar gelir.
“Çocuklar Cemal Amcanızın radyosu nasıl, iyi mi,
beğendiniz mi, keyfiniz yerinde mi?” diye sorar.
Gençler “Yerinde… Cemal Amca, senin radyonun üstüne yok da biz bunu kapatamadık yahu.
Nasıl kapanıyor bu?” derler.

lerde Antalya Radyosu tam gün yayın yapmıyor.
Belirli bir saatte kapanıyor. Kapanınca radyodan
bir “cısıltı” çıkıyor. Ertesi gün aynı saatte yeniden
açılıyor. İki arkadaş yarışmaya başladılar ya… Biri
kıdemli dinleyici… Radyoyu önce almış. İşi biliyor. Ne zaman, saat kaçta açılıp kapanacağını
biliyor. Saatine bakıyor, kapanmasına az kalmış.
Arkadaşına bir oyun etmek istiyor. Onu oyalamaya başlıyor. “Önce benimkini dinleyelim. Hangisi
iyi sen karar ver” diyor. Dinliyorlar şarkılar türküler… Saatine bakıyor kapanmasına birkaç dakika
kala radyoyu kapatıyor. Arkadaşını birkaç dakika
daha lafa tutuyor. Bu sırada yayın bitiyor. Bizim
kıdemli dinleyici, arkadaşına dönüp “Hadi aç bakalım, bir de seninkini dinleyelim” diyor. Arkadaşı
bir hevesle radyonun düğmesini ‘çıt” diye çeviriyor. “Cısss!” sesinden başka ses yok. Bozuluyor.
Eviriyor çeviriyor, ibresini oynatıyor, gene ses yok.

Cemal Amca düğmeyi çevirir. “Çıt!”
sesi çıkar ama kapanmaz. Gene ses
var. Düğmeyi çevirir, ibreyi oynatır,
gene kapanmaz. Kısmaya çalışır,
kısılmaz. Gençler kıs kıs gülmeye
başlar.
Cemal Ağa, radyonun fişini çeker, gene kapanmaz. Radyoda türkü çalıyor. Yeri göğü inletiyor.
O anda Cemal Amca’nın keyfine diyecek yoktur.
“Hey gidi Cemal Ağa’nın radyosu hey! Duvardan
bile alıyor mübarek duvardan!” deyip elini duvara
vurur. Cemal Amca övünmeyi sever ya… Bundan da bir övünç payı çıkarmıştır kendine. Allah
gani gani rahmet eylesin.
Bir başka hikâye Manavgat Beşkonak yöresinden… Taşınabilir el radyolarının yeni çıktığı zamanlar. Hali vakti, durumu iyi olanlar radyo alıyor.
Meraklıları da borç harç para buluyor. Adamın
biri arkadaşında gördüğü el radyosundan edinip
soluğu hemen arkadaşının yanında almış. “Benimki şöyle güzel, böyle güzel, iyi çeker, cızırtısız
çeker” diye başlamışlar yarıştırmaya. Yöreye yalnız Antalya Radyosu ulaşabiliyor. Başka yayın yok.
Var da başka dillerden; Rumca, Arapça… O gün-

Var da Türkçe değil. “Savdu El-Arab Minel Kahira.” Ramazan Çankaya ve
Kıdemli dinleyici başlıyor kahkahaya. “Bu ne? Sen eşi Hapa Hanım
radyoyu yanlış almışsın. Türkçe konuşanı alacaktın. Seni kandırmışlar a bizim oğlan.” Adamın canı
sıkılıyor, kızarıp bozarıyor, kendini fazla kaptırmış
bu radyo işine. Kendi radyosunun Türkçe konuşamadığını düşünüyor. “Niye konuşmuyorsun be
adam” diyor. Kaldırıp taşa çalıyor. İçi bir yana dışı
bir yana… Gitti güzelim radyo. Daha yeni almıştı.
O kadar para vermişti. Keşke vurmasaydı. Ama
vuruyor. Oldu mu şimdi? Beğendiniz mi olanı?
Antalya Radyosu açıldığı zamanlar halkın yaşamına yansımaları nasıl olmuş, neler yaşanmış,
aktarmayı sürdürelim. Bu kez Gebiz Akçapınar
köyünden bir radyo hikâyesi. Aslen Karataş köyünden Ormancı Kadir’in oğlu emekli öğretmen
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Ali Yılmaz anlatıyor: “Altmışlı yılların sonuna doğru Gebiz Akçapınar Uçan’da orman fidanlığı var.
Babam orada görevli… Biz de fidanlığın lojmanında duruyoruz. Fidanlıkta çalışanlar arasında
Dereli diye bir işçi var. Dereli’nin bir de radyosu
var. O zamanlar radyo tek tük. Herkeste yok.
Ama Dereli’de var. Sizin anlayacağınız işçi amma
Dereli’nin radyosu var. Dereli’nin itibarı yüksek.
Herkes ona bakıyor. Karısının da itibarı yüksek…
Radyo sayesinde. Radyoyu Dereli’nin karısı da çok
seviyor. Kadınlar arasında hava atıyor. Akşama değin vur patlasın çal oynasın. Vakit iyi geçiyor. Ama
Dereli’nin bir eksiği var. Radyosu var ama tarlası yok. Tarlaya heves ediyor. Bir gün karısından
habersiz oralardan biriyle otuz dönüm tarlayla
radyoyu değişiyor. Durun şaşırmayın. O zamanlar

Berbat Usta ve
Nevzat Küçükkurt

tarlanın değeri yok. Radyo değerli. Otuz dönüm
tarla, kıraç da olsa, günümüz parasıyla nereden
bakarsan otuz bin lira... Hesap edin gayrı… Bakın
Dereli’nin başına neler gelecek. Radyoyla tarlayı
değişiyor ama karısının haberi yok. Karısına söyleyince kıyamet kopuyor. Sen misin radyoyu veren. Başlıyor bir gürültü, patırtı…

Değişirsin değişemezsin diye kavgaya
tutuşuyorlar… Kadının tasası
yalnızca radyonun gitmesi değil.
O da önemli de asıl korkusu tarlada çalışmak.
Otuz dönüm tarla demek iş demek. Güneş altında yanmak demek… Yaz kış çalış dur gayrı…
Rahatı kaçıyor. Oysa radyoyu açıp evde hanım
gibi oturuyordu. Radyo gitti. İş geldi. Güzel günler
bitti. Dereli’nin geçimi bozuluyor. Karısı dişli. Adamı eve sokmuyor. Tarla sahibini buluyorlar. ‘Arkadaş durum böyle böyle… Al tarlanı ver radyoyu.’

Adam ‘Olmaz’ diyor. ‘Olmaz da olmaz…’ Geri vermeye yanaşmıyor. Ortamın tadı kaçtı. Babam baktı olmayacak… Bizim evde küçük bir radyo vardı.
Onu Dereli’ye verip karısıyla barıştırdı. Dereli’yle
karısı barışıyor ama olan bize oluyor. Bizim radyo
gidiyor.”
Çandırlı eski ayakkabı ustası Nevzat Küçükkurt
anlatıyor: “Hocanın Mehmet Girgin’in köy meydanında bir dükkânı vardı. Günün birinde bir radyo
alıp gelmiş. Yıl 1949 ya da birkaç yıl sonrası olabilir.
Cuma günleri halk namaz için köy meydanında
toplanıyor. Hocanın Mehmet dükkânın önüne bir
masa çıkarıyor. Üstüne radyoyu koyuyor. Halk birikiyor. Ortalık ana baba günü. Kadın erkek, çoluk çocuk, genç ihtiyar, herkes orada… Çevre köylerden
gelenler de var. Radyoya bakacaklar. Televizyona
bakar gibi radyoya bakıyorlar. Hem bakıp hem
dinliyorlar. Başlıyor bir sohbet. Konu radyo. Birbirlerine soruyorlar. Bundan ses nasıl çıkar? Bunun
içinde adam mı var? Adam var. Bunun içine adam
sığar mı? Sığar. Nasıl sığar? Sığmaz olur mu? Memlekette ne “bıdık”lar var. Antalyalı Kel Cüce’yi görmedin mi? Daha ondan küçükleri var. İçinde adam
olmayacağını bilmezler mi? Bilirler. Ama sesin oradan nasıl çıktığını anlayamıyorlar. Hayal kuruyorlar.
Eğleniyorlar. Tam bir şenlik… Tabii dükkânda satış
artıyor. Hocanın Mehmet akıllı adamdı. Radyonun
öyle de bir faydası oldu kendine.”
Profesyonel turist rehberi İsmail Tekin anlatıyor:
“Demre’nin üst taraflarında, yaylanın birinde bir
çobana rastladım. Biraz hoşbeş ettik. Söz arasında ‘Ne yaparsın ne edersin bu dağlarda, yalnız
başına nasıl vakit geçirirsin, canın sıkılmaz mı?’
diye sordum. ‘Sıkılmaz’ dedi. ‘İki yavuklum var.
Biri olmazsa biri var’ dedi. Ben duraladım. ‘İki
yavuklu olacak iş değil. Bu nasıl oluyor?’ dedim.
Güldü. ‘Oluyor… Köyden uzaktayım. Birincisini
her zaman göremem. O olmazsa ikincisiyle vakit
geçiririm, işte bununla’ dedi. Yanındaki askılı radyoyu gösterdi. Yavukluya denk tutuyordu adam
radyoyu. Dağ başında radyonun önemini veciz
biçimde anlatmıştı.”

Çok marifetler var radyoda. Halk
böyle anlatıyor. Anlata anlata
bitiremiyorlar. Daha ne hikâyeler var.
Yerimiz dar. Televizyon yokken, bilgi
kirliliğinden uzakken etkisi genişmiş.
Antalya Radyosu 1962 yılında
açılmış. Bu yıl 48. yılı.
Yerinde duruyor.
FM bandı 100.6’dan yayın yapıyor.
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Uzun yılların, uzun kavalın nefesi…
Son cemre de düşüp Yörükler yürümeye
başlamadan önce gidelim istedik Taşağıl’a.
Gidelim, Yörük kültürünün son çınarlarından
birini daha kayda alalım dedik, düştük yola.

Canan Keleş
Bu coğrafyayı karış karış yürüyerek hayatlarını sürdüren Yörükler, zamanın da dayatmasıyla artık yerleşik hayata geçmişler. Geriye göçe devam
eden birkaç oba kalmış. Bu değişiklik, aynı zamanda binlerce yıllık “Yörük” kültürünün de zamanla yitip gitmesi anlamını taşıyor aslında. Bir
kültürün oluşumu çok uzun yıllar alırken, ömrünü tamamlayınca ne
de çabuk yitip gidiyor. Artık anılarda kalan değerlerimizi kayda alma
ve unutturmama çabasıyla Antalya Radyosu olarak bu sefer yolumuz
Taşağıl’a düştü.

Fotoğraf: Canan Keleş

Röportaj Öyküleri
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Taşağıl, Antik çağdan bu yana önemli yolların
üzerinde yer almış. Beşkonak, Köprülü Kanyon,
Selge Antik Kenti (Zerk/Altınkaya), Köprüçay
havzası, Emerettin Beli’ni geçip Göller Bölgesi ve
yaylalara ulaşan yollar buradan geçiyor. Taşağıllılar, ilçelerinden geçen ve Antalya-Konya arasını
95 km kısaltacak yeni otoyolun yapımından oldukça hoşnutlar.
İlçede 100-150 yıllık, görülmeye değer taş evler var. Bunlardan birisini yörede “Sakallı Adam”
olarak bilinen Nail Arseven düzenlemiş, yöreden topladığı ve eskiden günlük hayatta kullanılan malzemeleri sergiliyor. Tahta teraziden
“mimzar”a, “işlemeli göynek”ten boyun heybesine, minderlere, dövene, ekmek teknesine kadar
birçok eşya artık sadece eski birer anı olarak tarihi
evdeki yerlerini almış. Maksat turistlerin ilgisini
çekmek... Böylece atalarımızın yaşamını kolaylaştıran bazı eşyalar korunmuş oluyor.
Taşağıl’da fazla zaman yitirmeden yola devam
edip Karaevli obasına ulaşıyoruz. Çocukluğu çobanlıkla “davarlar”ın peşinde geçen, bugün yörenin çok tanınan, aranan veteriner hekimi Ahmet
Duman karşılayıp ulaştırıyor bizi obaya. Çocukluğuna dair anlattığı öyküleri dinledikçe, kısacık bir
zaman diliminde yaşanan toplumsal değişime
şaşırmamak mümkün değil. Dünün çadırlarında
büyüyen, sel geldiğinde ıslanmamak için sabaha
kadar çadırda taşların üzerinde ayakta bekleyen
çocuk, bugünün veteriner hekimi. Hâlâ yerine
getiremediği bir özlemi varmış: “Bizim buralarda
gündüz çok sıcak olduğu için gece koyunları,
gündüz davarları otlamaya çıkartırız. Çocuk halimle gece on ikide uykunun en güzel yerinde kalkıp
koyu karanlıkta koyunları beklemek öyle zoruma
giderdi ki. Uykudan gözlerimi açamaz, ama kurt
sürüye dalar korkusuyla da uyuyamazdım. Şimdi
bir gece oralara gidip kepeneğime sarınıp kurt
korkusu duymadan, koyunlar zarara girer mi diye
düşünmeden bir güzel uyku çekmek istiyorum.
Ama bu ahdımı daha yerine getiremedim.”

Karaevli obasında Ahmet Duman’ın babası Hüseyin Duman’a ulaşıyoruz. Hüseyin Amca 1931 doğumlu. Hayatı Antalya, Konya, Isparta kırsalında
koyun keçi güderek geçmiş. Yörede keçiye “davar”
deniyor. Kışları; Serik, Manavgat, Taşağıl, çevresinde eğleşmiş. Havalar ısınmaya başlayınca 15-20
gün süren göç ile Akşehir yaylalarına, Sultan dağlarına çıkmış. Yaşı 81 olmuş ama hâlâ keçilerinin
peşinde koşmakta, yaylaya çıkmakta. “Yürümek,
daha yükseklere çıkmak” isteği onu terk etmemiş.

Yörük kelimesinin “yürür”
sözcüğünden geldiği söylenir. Taze
ot, sorunsuz yurt arayışı Yörükleri
yürütmüş yüzyıllar boyunca.
Anlattıkları doğup büyüdüğü, ömrünü geçirdiği
bu yerlerden, eski hayattan izler taşıyor. Bize büyük özenle gösterdiği “uzun kaval”ı çalmaya artık
nefesi yetmese de, belinde sürekli taşıdığı kısa
kavallarıyla hâlâ yöre ezgilerini seslendiriyor. Üzerinden neredeyse 65 yıl geçmiş askerlik anıları ise
pırıl pırıl duruyor. Bir nefeste künyesini okuyor,
ezberlediği askerlik marşlarını ve asker tanımlarını soru cevap anlatıveriyor.
Yörükler yola çıkmadan önce 7 gün süresince
dinç kalmak için çökelek, keçi sütü ve keçiboynuzu (harnup) pekmezi karışımıyla yapılan “dolaz” yerlermiş. Hüseyin Amca, bize bir güzel dolaz
tarifi veriyor. “Artık dolazı iyi yapan pek kalmadı”
diye de yakınıyor. Bütün hastalıkların kaynağının
yeterince et yememek olduğunu düşünen Hüseyin Amca “cırk domatizne acı biberne insan
yaşa mı? Tohturun kapısını bekledur. ” diye de
ekliyor. Daha fazla gecikmeden davarlarını salması gerektiğini söyleyip akşam alacasında; ıslık
çalarak, “vey vuy” çekerek, “ay kiş” diyerek davarların ardından koşuyor. Biz de dönüş yoluna koyuluyoruz. Bütün gün duyduğumuz, gördüğümüz
birbirinden ilginç yaşamların etkisinde, suskun,
Beydağları’na çökmekte olan karanlığı izleyerek
Antalya’ya doğru yol alıyoruz.
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Saadet Bekar
İzmir Radyosu prodüktörlerinden Saadet
Bekar’la ödüllerini, programlarını ve
yayıncılığa bakışını konuştuk.

Hatice Bülbül Prodüktör
Sevgili Saadet, İzmir Gazeteciler Cemiyeti’nden iki ödül aldın
bu yıl. Geçtiğimiz yıl yaptığın programlar nedeniyle verildi bu
ödüller ama elbette bunun bir geçmişi var…
Kaç yıl diyorsun yani bu işe gönül vereli…1986…2010… 24 yıl olmuş. İlk TRT Diyarbakır Bölge Müdürlüğü’nde başlamıştım. 1988 yılından beri de İzmir Müdürlüğü’ndeyim.
24 yıla pek çok program sığmıştır herhalde…
Sayısını hatırlamak zor belki ama, bugüne dek, Günaydın, Yöremizden, Çocuk Saati , Mikrofonda Bir Konu, Gençliğin Dünyası, Günün
Birinde, Günle Gelen, Samsun’dan İzmir’e, Döner Kavşak, Yaşayan
Ege, Biz de Varız, Şeker Mikrofon, Gecenin İçinden, Aynı Çatı Altında,
Yorum Var gibi programların sorumluluğunu üstlendim. Geçen yıl
ise, bu yıl ödüle layık görülen Yeşil Bakış ve Deniz Dünyası programlarının yapımcısıydım.
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Bu iki programla İzmir Gazeteciler Cemiyeti’nin düzenlediği Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Gazetecilik yarışmasında iki ödül aldın.
Hangi daldaydı aldığın ödüller?
Biri Deniz Dünyası adlı programla Radyo-TV
Program Dalında, diğeri Yeşil Bakış adlı programla Radyo -TV Haber Program Dalı’nda…

Deniz Dünyası adlı program,
İzmir Deniz Ticaret Odası’nın bu
yıl yedincisini düzenlediği Medya
Yarışması’nda da Radyo Programı
dalında ödül aldı.
Her iki program da Radyo- 1 postasında haftada
bir kez canlı olarak yayınlanan 45 dakikalık programlardı. Di’li geçmiş zaman kullanıyorum çünkü
2010 yılı plasmanında bu programlar yok.
Yarışmaya katılma sürecinden biraz söz eder
misin?
Biliyorsun ödüller bazen bir kurul, dernek, okul
ya da vakıf tarafından verilir. Ya da bir yarışma
düzenlenir, o yarışmaya yıl içinde yayınlanmış bir
programla katılırsınız. Cemiyetin yarışması için
her iki programdan birer tane seçtim ve yarışmaya başvurdum. Her ikisi de ödül aldı. Benim
için onur verici. Aslında birbirinden güzel nice
programlar yayınlanıyor yıl boyunca. Çoğu da
ödüle layık, emekle özenle hazırlanmış programlar bunlar.
Deniz Dünyası’nın geçmişi çok eski değil belki ama, Yeşil Bakış, değişik isimlerle, yapımcılarla da olsa uzun yıllardır yola devam eden
bir program. Bayrağı devraldığında sen de
severek sürdürdün bu programları…
Doğru… Her iki program da bana emektar prodüktör abimiz İlhami Arslan’ın yadigârıydı. Programların isim ve fikir babası o. Ben bayrağı ondan
almıştım. Senin de söylediğin gibi, severek keyif
alarak hazırladım her iki programı da... Deniz
Dünyası adlı programı Murat Can Canbay sundu.
Murat için biçilmiş kaftandı sanki çünkü yıllardır
yelken yapar, denize sevdalıdır. Programa danışmanlık yapan Gemi Mühendisleri Odası İzmir
Şube Başkanı Emrah Erginer’in katkıları ve Murat
Can Canbay’ın sunumu ile program can buldu.

Yayıncılık bir ekip işi… Programın
başarısı salt bir kişinin emeğinden
kaynaklanmıyor.

Haklısın… Radyoculuk için hep söyleriz ya,
yayın süreci bir sacayağıdır: Prodüktör, spiker, teknisyen… Programın başarısı bu üçlünün uyumlu çalışmasıyla yakından ilgili…
Ödül aldığına göre, oldukça keyifli bir çalışmanın ürünü programlar… İçerikleriyle ilgili
de bilgi verebilir misin biraz?
Deniz Dünyası, coğrafi konumu gereği bir deniz
ülkesi olması gereken ancak bu konumunu yeterince değerlendiremeyen ülkemizde bu doğal
zenginlikten nasıl yararlanılabileceğinin anlatıldığı, denize ve denizciliğe dikkat çekmek, farkındalık yaratmak adına yapılanlar, yapılması gerenler
ve yapılabilecek olanların konuşulup tartışıldığı
bir programdı. Gözlüklü Martı adını taktığımız
sözde muhabirimizin derlediği denizden haberlerle, ödüllü sorularla, deniz hava durumuyla, deniz mutfağından tarifler ve balık borsası ile içeriğini zenginleştiriyorduk.

Yarışmaya katıldığım programda,
1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj
Bayramı’nda İzmir’de yapılan
etkinlikler, özellikle de “Karton
Tekne Yarışları” sırasında yaptığım
röportajlar yer alıyordu.
Gemi Mühendisleri Odası’nın çocuklar ve gençleri denizle tanıştırmak ve denizle barıştırmak
adına düzenlediği bu yarışlar oldukça renkliydi
ve çok ilgi çekti. Kartondan bir tekne yapılacak,
bu karton tekne Pasaport İskelesi’nden denize
indirilecek, suda hemen batmadan belli bir süre
kalabilecek ve de bir kişiyi taşıyabilecek. Ve o kişi
denizde belirlenen bir hedefe kadar karton tekneyi yüzdürüp geri dönecek.

Yarışlara katılanlar iki saat boyunca
çocuklar gibi eğlendiler. Belirlenmiş
malzemeler var. Oluklu mukavva,
makas, falçata ve yapıştırıcı bant.
Malzemeden istenildiği kadar kullanılabilir. Yarışlara katılanlar önce nasıl bir tekne yapacaklarını
tasarladılar, projeler çizdiler. Sonra tam bir ekip
çalışması ruhu ile kimi kartonları kesti yapıştırdı,
kimi olmadı burası dedi, bir telaş, bir heyecan...
Oldukça renkli ve çok ilgi çekiciydi. Aslında görüntülü verilmesi gereken bir etkinlik, tam bir
şenlikti. Radyoda böyle görsel bir olayı anlatmak, canlandırmak zor tabii... Ama bir o kadar da
keyifli…O program da çok keyifli olmuştu.
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Ya Yeşil Bakış? Hangi konulara yer vermiştin
ödül aldığın programda?
Yeşil Bakış bir çevre programı olarak doğayı ve
doğal kaynakları koruma ve kullanma dengesini gözeten bir programdı. Ödül alan programda
Buğday Ekolojik Yaşamı Desteleme Derneği’nin
bir projesine yer vermiştim. Ta Tu Ta adlı bu proje
Tarım Turizm ve Takas kelimelerinin ilk hecelerinden almış adını. Bu projenin amacı bir yandan
ekolojik tarım yapan yani geleneksel yöntemlerle tarım yapmaya devam eden çiftçiyi maddi ve
manevi açıdan desteklemek diğer yandan ekolojik yaşam biçimleri konusunda bilgi sahibi olmak
isteyenler için uygulama alanları göstermek.

2006 yılında uygulamaya geçen
TaTuTa Projesi kapsamında ekolojik
tarım çiftlikleri gönüllülere kapılarını
açıyor.
Gönüllüler, projeye dahil olan çiftliklerden istediklerine başvuruyor, orada hem çalışıyor hem
tatil yapıyor. Böylece tükettiğimiz ürünlerin kaynağını öğrenmek, kırsaldaki yaşam koşullarını
deneyimlemek ve ekolojik tarımın bir bölümüne
tanıklık edebilmek için karşılıklı bilgi , işgücü ve
tecrübe takası söz konusu oluyor .

Bir yarışmada ödül almak, yaptığınız işin takdir
edilmesi anlamında gönlünüzü okşayan bir şey.
İşimi çok seviyorum. İş gibi değil de bir tür yaşama biçimi benim için. Yeni öğrendiğim bir şeyi,
ilginç bir konuyu, düşünceyi ne yapıp edip programda yer vermeye çalışırken buluyorum kendimi. Ama yıllardır sese dayalı bir iş yaptığımız için
uçup gidiyor tüm yaptıklarımız. Suya yazı yazmak
gibi…

Emek verip, günlerce hazırladığınız
program yayınlandıktan hemen sonra
işi bitiyor. Pek çoğunun kaydı bile yok
elimde.
Ancak böyle bir yarışmaya katıldığında tekrar söz
ediliyor ondan. Bu yarışma sayesinde ödül alan
programları radyoda dinlememiş olanlara anlatma fırsatı buldum.
Bu söyleşi için teşekkür ediyorum. Ama, bu
yıl aldığın ödüller ilk değil senin için. Hatırladığın kadarıyla geçmişte aldığın ödülleri de
öğrenelim mi bitirirken?

Klasik bir soru olacak ama ödüllerle ilgili neler düşünüyorsun? Yapımcı için motive edici
oluyor mu sence?

Ben de sana teşekkür ederim. Bu röportaj ilginç
bir deneyim oldu benim için. Hep biz ya da spiker arkadaşlarımız röportaj yapar konuklarla, bu
kez ben kendimi konuk gibi hissettim. Daha önceki yıllarda, Şeker Mikrofon adlı programla 1999
yılında Uluslararası Radyo ve Televizyon Kadınlar
Birliği (IAWART) tarafından düzenlenen yarışmada mansiyon, Gecenin İçinden programıyla 2003
yılında İzmir Gazeteciler Cemiyeti Hasan Tahsin
Gazetecilik Yarışması Radyo Televizyon Program
dalında Jüri Özel Ödülü, Aynı Çatı Altında programıyla 2004 yılında İzmir Gazeteciler Cemiyeti
Hasan Tahsin Gazetecilik Yarışması Radyo Televizyon Program ödülü aldım.

Bergüzar

Musikiye Dair

Farklı konulu türküleri özel bir icra
grubuyla Türk Halk Müziği dinleyicisine
ulaştıran program…
“Bergüzar” Pazartesi,
Çarşamba ve Cuma günleri
16.00’da TRT Türkü’de…

Türk Sanat Müziğinde dönemler,
tavırlar, icralar, yeni arayışların
ortaya çıkardığı örnekler… Türk
müziği eserlerini açıklayıcı bilgiler ve
yorumlarla sunan “Musikiye Dair”, her
Çarşamba 15.00’te TRT Nağme’de…

Proje kapsamında kapılarını açan 59 ekolojik tarım çiftliği varmış ve Kuşadası Gürsel Tonbul Çiftliği de bunlardan biriymiş.
Orada hem çalışıp hem tatil yapan gönüllülerle ve çiftlikteki yetkililerle yaptığım röportajlar
yer alıyordu Radyo Televizyon Haber Program
Dalı’nda ödül alan programda. Konu gerçekten
çok güzeldi. Ben de programda yer verdim.

Çukurova’nın Sesleri
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6 Mayıs Uluslararası Radyo
Günleri’ne Çukurova’ya yayın
yapan pek çok yerel radyocu da
katıldı. TRT’nin ev sahipliğinde
gerçekleştirilen bu buluşmanın
içinde bulunmaktan mutluluk
duyduklarını hepsi ayrı ayrı ifade
etti. Meslektaşlarımızdan biri de
Adana’da yayın yapan iki yerel
radyonun, Radyo Akdeniz ve
Kent FM’in sahibi Hasan Şahin’di.
Fotoğraf: Zahide Ağırel

Esra İlkkurşun Prodüktör
Hasan Şahin’le hem Doğu Akdeniz’de radyoculuğa bakışı hem de yerel radyoculuğun sorunlarını
konuştuk.
İki ayrı radyonuz var. Radyo Akdeniz’le başlayalım.
Radyo Akdeniz konukların yer aldığı ve bölgesel
haberlerin verildiği yayın sistemine sahip bir radyomuz. Sadece müzik kutusu olarak yayın yapmıyor. Kent FM ise Adana’da tek yabancı müzik
yayını yapan radyodur.
Ne zaman kuruldu radyolarınız?
Radyo Akdeniz Adana’nın ilk yerel radyolarından
biri... Kent FM ise 1994’te kuruldu. Kuruluşunda

Türk Halk Müziği formatında bir yayın gerçekleştiriyorduk. Daha sonraki süreçte onun formatını
yabancı müziğe çevirdik.
Bu kadar keskin bir format değişikliği dinleyiciden nasıl bir tepki aldı?
Kent FM Adana’nın çok beğenilen radyolarından bir tanesi… Herkesin evinde ya da aracındaki radyoda mutlaka Kent FM frekansı kayıtlı…
Halk müziği de daha bilinçli, bulunduğu ortamı
eleştiren ve geleceğe dair kaygıları olan insanlarımızın dinlediği bir müzik türü… Genellikle
devlet dairelerinde yoğun bir şekilde halk müziği dinleniyor Adana’da. Bu nedenle Radyo
Akdeniz bu tür müzik yayınını sürdürüyor. Yerel
yayın yapıyor olmamızın çok büyük avantajı var.
Adana’yla ya da ülkemizle ilgili olaylara ilgisiz
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kalmamamız, refleks vermemiz, o konuyla ilgili
insanları radyoya konuk edip ya da bulundukları
mekânlara gidip anında röportajlar yapmamız,
telefon bağlantılarıyla gelişmeleri ve yorumları
canlı olarak aktarabilmemiz insanların ilgisini
çekiyor. Adana’da neler oluyor bitiyor düşüncesiyle dinliyorlar.
Bir yerel radyoyu uzun yıllar sürdürebilmek
oldukça güç. 16 yıldan söz ediyorsunuz.
Önce finansmanı soracağım ben size. Reklam
gelirlerinin yeterli olmadığı bilinir. Siz nasıl
bir sistem geliştirdiniz?
Varımızı yoğumuzu harcıyoruz diyebiliriz. Bizim
ayrı iş kollarımız var Adana’da. Oradan elde ettiğimiz gelirle radyoları ayakta tutmayı sağlıyoruz.
Radyoculuk çocukluktan gelen bir sevgi... Özellikle bende. Ben çocukluk yıllarımda hep bir radyo vericisi yapmak için uğraşırdım. Gün geldi radyoculuk işine atıldık. Normalde bir radyonun tek
başına yaşaması çok zor… Mutlaka başka finans
kaynaklarıyla desteklemeniz gerekiyor. Genelde
yerel radyo sahipleri ayrı bir iş kolundan gelir
elde ediyorlar ve buradan aldıklarını radyolara
aktarıyorlar. Tek işi radyoculuk olan çok az sayıda insan var. Yan gelirlerin sürekli radyoyu beslemesi lazım. Tamamen bir hizmet, bir aşk uğruna
yapılıyor radyoculuk. Maalesef gerekli destekleri
alamıyoruz, hatta engellerle karşılaşıyoruz. Başka
sorunlar da var tabii. Örneğin bir gazete çıkarmak
istediğinizde renkli fotokopiyle bastırdığınız sayfalarınıza bile reklam alabilirsiniz. Ama radyolar
için reklam almak bu kadar kolay değil. Radyo
cihazları da çok yüksek bedellerle alınıyor. Katkı
payı vermekten gocunmuyoruz ama o pay tekrar
bize bir şekilde dönmüyor. Teknik destekle ya da
eğitim amaçlı dönmesi lazım.
Radyoculuk özveriyle sürdürülüyor. Siz her yerde radyoyu dinleyebilirsiniz, radyo hayatın her
yerinde ve anında halkla iletişim kuran çok
önemli bir araç. Fakat önemi yeterince kavranabilmiş değil. Biz, özellikle yerel yayıncılar radyoculuk alanında ilerlemiş ülkeleri kendimize
örnek almakta gecikiyoruz. Kullandığımız teknik
cihazlar yeterli olmayabiliyor kimi zaman. Ama
bilgisayarlı yayın başlayınca radyo sahipleri
yayıncılarla çalışmayı bir kenara ittiler. Sadece
bilgisayardan akan müziklerle yayın yapmaya
başladılar. Bu da birçok radyocunun işsiz kalmasına yol açtı. Bir yandan da halktan kopmasına
neden oldu radyoların.

Ses çok önemli değil mi dinleyici için?
Dinleyici kendisiyle radyoda konuşan kişi arasında bir bağ kuruyor. Televizyondan çok farklı
olarak radyoda konuşan kişiyi dinlerken hayal
dünyasında onu canlandırıyor, bir kişiliğe büründürüyor. Radyo sunucusunu telefonla arayacak
kadar yakın hissediyor kendini. Burada da benzer
bir örnek verildi. Bulgaristan’da bir dinleyici mektubun içine bir miktar para koymuş ve sunucuya
kahve ısmarlamak istemiş. Bizde de çok oluyor,
biliyorsunuz Adana sıcak bir memleket. Soğuk
içeceklerle, şalgam suyuyla radyomuza gelen,
yorulmuşsunuzdur, için serinleyin diyen çok dinleyicimiz olmuştur. Dinleyicilerimiz çok özverili.
Yayın yapan kuruluşun da dinleyiciyle sıcak ilişkiler kuracak yayıncılar çalıştırması lazım. Bu da
az önce değindiğim nedenlerden ötürü oldukça
az. Birçok radyomuz müzik kutusuna dönüşmüş
durumda.
Biz özel radyolarımızı tanıtırken genelde
kendi mekânlarında röportajlarımızı yapıyoruz. Ama bugün TRT olarak 6 Mayıs Radyo
günleri kapsamında konuk ettik sizi… Son
olarak bu tür etkinliklerin değerlendirmesini
alalım sizden.
Aslında böyle etkinlikler için çok geç kalındı. Radyo Türkiye’de 83 yıldır var. Ama bu kadar kapsamlı kutlamalar son yıllara kadar yapılmadı. Hem yabancı konukları hem de yerel radyocuları bir araya getiren bir etkinliğe rastlamadım ben. TRT’nin
büyük bir arşivi, yetişmiş başarılı elemanları var.
Bu etkinliğin dışında da TRT’nin bu özelliğinden
yerel yayıncıların yararlanmasını isterim. Eğitimden geçmeye ihtiyacı olan, yayıncılığı TRT’den
öğrenmesi gereken çok sayıda yerel radyocumuz var. TRT buna önayak olabilir.
“Mademki TRT bir okul” diyorsunuz…
Evet mademki bir okuldur öyleyse yerel ve özel
radyocuların bu işi hakkıyla yapabilmeleri için
onların TRT tarafından yetiştirilmesi gerekir. Radyolar TRT’nin de öncülüğünde yan yana getirildiğinde daha da güçlü olacaktır. Mesela bu etkinlik
bütün yerel radyolar tarafından canlı olarak yayınlansaydı çok daha güzel olurdu. Ama birçok
yerel radyo teknik imkânsızlıklardan ötürü bunu
başaramadı.
Bu etkinlik çok etkileyici çünkü… Adana’daki vatandaşların bir yerel radyodan bu etkinliği duyması güzel olmaz mıydı?
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Voice of Turkey

Urduca Masası

Najma Gedikoğlu
Urduca Masa Sorumlusu

Her gün Türkiye saatiyle 15.00-16.00 arasında
kısa dalga üzerinden yapılan radyo yayınında
haberler ve basın özetleri ile Türkiye ve dünyada
öne çıkan olaylar sunuluyor. Alanlarında uzman
kişilerce hazırlanan kültür, siyaset ve tarih içerikli
programlar Urducaya titizlikle çevrilerek dinleyiciyle buluşuyor. Anadolu’dan Renkler, Anılarıyla
Atatürk, İstanbul İstanbul, Türkiye Penceresinden
Ortadoğu, Gündem, Avrasya Gündemi, Türkçe
Öğreniyoruz, Türk Mutfağından Derlemeler, Harem, Bunları Biliyor musunuz, Müzik Magazin
Aktüalite, Görünüm, Tarih Boyunca Türk Başkentleri, Türk-Pakistan Dünyasından… Her biri
özenle hazırlanan ve farklı beğenilere hitap eden
bu programların dışında bir de ilgiyle dinlenen,
Ayın Sorusu adlı ödüllü yarışma programı var.
Mektuplarla ve elektronik postayla gelen yüzlerce doğru cevap arasından kura yoluyla talihliyi
belirlemek bizim için de dinleyicilerimiz için de
heyecan verici.

1948 yılında yayın
hayatına başlayan
Türkiye’nin Sesi
Radyosu Urduca
servisi sesini Pakistan,
Bangladeş ve Hint
kıtasına ulaştırıyor.
Yayınlar, yüzyıllardan
beri bu coğrafya ile
olan manevi bağların
güçlenmesine katkı
sağlarken Türkiye’den
Güney Asya’ya uzanan
bir köprü görevi de
görüyor.

Günlük radyo yayınlarımız, en yeni haberler, basın özetleri, birbirinden kaliteli programlar, Ayın
Sorusu, dinleyicilerden gelen fotoğraflar, haftanın
fotoğrafları, röportajlar, http://www.trturdu.com
web sayfasında 24 saat boyunca dünyanın her
köşesinden okuyucusuyla buluşuyor. Ziyaretçiler
web sitesindeki podcast bölümünden istedikleri
programları indirme şansına da sahipler.
Şüphesiz radyo yayıncılığının kendine özgü temel amaçları var ve bütün yayınlar bu amaçlar
gözetilerek gerçekleştiriliyor. Ancak yabancı dil
yayınlarının ve elbette Urducanın başka misyonları da söz konusu. Urduca yayınları, başta
Pakistan olmak üzere Bangladeş ve Hindistan’da
güçlü tarihsel bağların, dostluğun ve kardeşliğin
öncüsü olarak değerlendirilebilir. Bu anlamda yayınlar Türkiye ile bu coğrafya arasında kurulmuş
bir gönül bağını ifade eder. Bundan dolayı dinleyiciler TSR Urduca yayınlarına ayrı bir değer verir,
içten muhabbet beslerler. Gönderdikleri yüzlerce
mektupta sevgiye, dostluğa ve bu tarihsel bağlara vurgu yaparlar. Urduca servisinin hitap ettiği
coğrafyanın insanı zevklidir, coşkulu ve duyarlıdır.
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Duygularını yansıtmasını iyi bilir. Renkli kişilikleri
gönderdikleri mektuplara da yansır. Rengârenk
kalemlerle donattıkları satırlarla mektuplar bir
renk cümbüşüne döner. Güzel kokular sürerler
kâğıda. Anne, babanın ve kardeşlerin selamları
iletilmeden mektuba son verilmez. İşte böyle vefalıdır bizim dinleyicimiz. İçtendir. Hayatın zorluklarıyla mücadele içindedir. Ama şartlar ne olursa
olsun mektup göndererek sadakatini gösterir.
Radyo, Pakistan, Hindistan ve Bangladeş’te halen
en yaygın yayın aracıdır. Yayınlar, genellikle aile
ortamlarında ya da dinleyici kulüplerinde toplanılarak dinlenir. Günlük işler, yayın saatlerine
göre planlanır. Özellikle Pazar günleri haftalık yayınlanan Posta Kutusu programında, gönderilen
mektuplara yer verileceği umuduyla radyoların
başında sabırsızlıkla beklenir.
Sayısız mektup göndererek programlar hakkında
duygularını, düşüncelerini ve önerilerini paylaşır
dinleyiciler. Urduca Servisi, TSR yayınları içinde
2009 yılında dinleyicisinden en fazla ileti alan
servistir. Dinleyicisi sadıktır. Urduca servisinde
çalışan altı personel bu manevi atmosferin nabzını tutmak için var gücüyle çalışır. Dinleyicilere
doğru ve hızlı haber ulaştırmanın, bilgi dolu
programlar sunmanın telaşı vardır. Pakistan’da
bulunan muhabirlerin telefon aracılığıyla aktardıkları en son gelişmeler, hızlı bir şekilde yayına
hazırlanarak dinleyiciyle paylaşılır.
Bu yazıyı kaleme aldığımız günlerde Pakistan’da
saatler süren elektrik kesintileri olduğu bilgisi
ulaşıyor. Buna rağmen masamıza yüzlerce elektronik posta geliyor. Hepsine cevap verebilmek
elbette mümkün değil. Ama masa çalışanları bu
iletileri karşılıksız bırakmamak için büyük bir gayret içindeler.

Broşür, müzik CD’si, bayrak, flama gibi Türkiye’yi
tanıtıcı ürünlere talep oldukça fazla… Dinleyicilerin bir araya gelerek oluşturdukları dinleyici
kulüpleri, Urduca yayınlarının ülke genelinde
tanıtımını yaparken bu tür ürünlerden de yararlanırlar. Sergilerde, konferans ve seminerlerde
ülkemizi ve TSR’yi tanıtan broşürler ülkenin dört
bir yanından gelen dinleyicilerle paylaşılır. Bu
tür etkinliklere, Urduca yayınlarında da yer verilir. Telefon bağlantılarıyla röportajlar yapılır, web
sayfasında konu hakkında bilgiler aktarılır. Amaç,
bütün dünyanın bu heyecana ortak olmasıdır.

Yayınların dinleyicilerde Türkçe
sevgisi uyandırdığını da söyleyebiliriz.
TSR tutkunlarının ve bazı dinleyici kulüplerinin
Türkçe Öğrenelim programından ilham alarak
“Türkçe öğrenelim platformları” oluşturdukları
masamıza gelen bilgiler arasında. Bazı dinleyicilerin öğrendikleri Türkçe cümlelere mektuplarında yer vermesi de yayınlarımızın etkililiğinin bir
başka kanıtı…
Dinleyici ile olan derin sevgi bağlarının kökleri elbette çok eskilere dayanır. Hint alt kıtasında kurulan Türk devletlerinin tarihi ve kültürel etkileri bu
coğrafyada halen olumlu hava estiriyor. Bu sevgi
ve dostluk bağlarının daha da güçlenmesinde
önemli hizmetleri bulunan TSR Urduca servisinin
ilk çalışanlarından merhum Kemal Türkmen’i bu
vesileyle rahmetle anıyoruz. Kaliteli programları
Urducaya çevirirken kelimeleri özenle seçerek
daha çekici ve tatlı bir anlatımla dinleyiciyle buluşturan, bizleri özenle yetiştiren, ufkumuzu açan
ve bu konuda hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan
değerli büyüğümüz, emektar masa şefimiz Zahir
Ayan’a, üzerimizdeki emeklerinden dolayı teşekkürü borç biliyoruz.
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Bir Prodüktörün Kaleminden

Canlar Ölesi Değil
12 NİSAN 2010/30. BÖLÜM/HALDUN TANER

Murat Örem Prodüktör

BANT/KEŞANLI ALİ DESTANI/AĞIT/1’30”
Fona düşer, biter...
SES 1: Merhaba sevgili dinleyiciler... Haldun Taner
imzalı Türk tiyatro tarihinin en güçlü eserlerinden
Keşanlı Ali Destanı oyununun finalinden kısa alıntıyla başladık bugün. Oyunun bu bölümünü size
dinletmek için 1980’lerin sonunda TRT tarafından
dev bir kadro ve büyük emeklerle Eskişehir Anadolu Üniversitesi stüdyolarında çekilerek televizyona uyarlanan kayıttan yararlandık... Türkiye’nin
yayın kurumu TRT‘nin, kamu yayıncılığı bilinciyle
üretmesinin mutluluğunu yaşadık bir kez daha...
SES 2: Haldun Taner’in, Keşanlı Ali Destanı oyunu diğer eserleri gibi klasik olmuştur. Bugün çok
farklı alanlarda eserler veren, yetmiş bir yıllık ömründe hikayeleri, denemeleri, oyunları, gazete
yazıları, gezi izlenimleriyle gerçek bir kalem ustası
olan Haldun Taner’i sınırlı sürede anmaya ve hatırlamaya çalışacağız Canlar Ölesi Değil diyerek...
SES 1: Haldun Taner isminin bizim için öne çıkan
farklı anlamlarından biri de programımızın adıyla
ilgili... Programa ad olan dizeler, şairliği bilgelik ve
dervişliğini gölgede bırakacak kadar unutulmaz
olan Yunus Emre’ye ait ama Haldun Taner’in de
bu dizelere atıf yaparak yıllar önce çıkardığı bir
kitabı var... Yayın dönemi başında, bize “Haldun
Taner’in varislerine telif ödemek zorunda kalmayasın” diye espri yapanlara da bu gerçeği bir kere
daha hatırlatmış olalım.
SES 2: Sevgili dinleyiciler nasıl Yunus Emre çağlar ötesinden gelen dizeleriyle Türkçe yaşadıkça
ayakta kalacaksa, bugün anacağımız Haldun Taner de, Türk edebiyatı ve tiyatrosu durdukça her
gelen yeni kuşağa örnek olmaya devam edecek...
Programda Haldun Taner’in kendi sesinden Konçinalar isimli öyküsünden bir bölümün yanında
TRT arşiv kayıtlarındaki görüşleri de yer alacak...
Ayrıca Haldun Taner’in hikâyeciliği üzerine çalışmış ismin uzmanlığına başvuracağız... Büyük usta
Haldun Taner’i andığımız Canlar Ölesi Değil’e
otuzuncu kez hoş geldiniz.

SES 1: Yıllar önce yönetmenliğini yaptığı Keşanlı
Ali Destanı isimli oyunun kitapçığında, Haldun
Taner’in öğrencisi olmaktan büyük onur duyan
Ferhan Şensoy ; “...kendi hiç sigara içmediği halde, her akşam önünden geçtiğimiz İstanbul Harbiye Orduevi’nin gece yarısı nöbetçileri için bile
gömleğinin cebinde sigara taşımayı asla ihmal
etmeyecek kadar çelebi adamdı, insan adamdı “
diye anlatır Haldun Taner’i... Aynı yazıda “ Haldun
Taner benim hem annemdi, hem babamdı ama
annem babam bunu bilmezler “ diye de ekler
Şensoy, büyük bir sevgi ve kadir bilirlikle...
SES 2: Haldun Taner, Türkiye’nin sancılı bir toplumsal dönüşümü ve göç olgusunu yaşadığı
1950’li yıllardan yola çıkarak yazdığı Keşanlı Ali
Destanı isimli oyunda, toplumun farklı katmanlarını, gecekondu hayatını, yasadışı olarak güçlenme ve zenginleşme süreçlerini ve hayatın
eğitimsiz toplumlardaki bütün insanları bir anda
çıkarcı ve başka biri haline dönüştürebileceğini
anlatır. En önemlisi de her toplumda ve her zaman yaşayan ‘kahramanlar yaratma saplantısını
görürüz oyunda...
SES 1: Haldun Taner’i andığımız programda Keşanlı Ali Destanı isimli oyuna biraz fazla yer verdik
çünkü bu oyun adeta Haldun Taner’in yazdıklarının, düşündüklerinin, tekrar tekrar anlatmak
istediklerinin bileşkesidir bize göre... Oyundaki
karakterlerin ettiği cümlelerde, Haldun Taner’in
söylemek ve eleştirmek istediklerinden beslenen
bölümler de vardır ve metne çok ustaca yerleştirilmiştir. Mesela, mahallede yapılan seçimleri
kazanan Keşanlı Ali kendisine seçim öncesindeki
vaatleri hatırlatıldığında kısa bir cümle kurar; “Demokrasi seçim olana kadardır”...
SES 2: Keşanlı Ali oyununda anlatılmak istenenleri adeta çarpan etkisiyle çok güçlendiren unsurlardan biri de, Haldun Taner’in oyuna eklediği
‘koro’dur... Manyak Cafer, İzmarit Nuri, Teke Kazım,
Çakal Rüstem ve Şerife Abla oyunun temel karakterlerindendir. Mahallede bir tuvaletin görevlisi
olan Şerife Abla hayatta tutunamayan hatta yok
sayılan insanların temsilcisi gibidir. Bakın o unutulmaz repliğinde neler söyler tuvalet görevlisi
Şerife Abla:
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SES 1: Sevgili dinleyiciler Haldun Taner 1915
yılında doğmuştur. Dönemin en genç hukuk
profesörlerinden olan, İttihat Terakki’yle yaşadığı
görüş ayrılığından dolayı istifa eden ve Haldun
Taner’in babası olan Ahmet Selahaddin Bey öldüğünde yalnızca kırk iki yaşındadır. Haldun
Taner’de görülen, kendini bir gruba ait hissetmeme, muhalif olmayı gülümseyen bir üslup ve lisanı münasiple dile getirme, iktidar öbekleri karşısında geri çekilmeme reflekslerinde, babasından
aldığı genlerin mutlaka etkisi vardır.
SES 2: Haldun Taner 1960 darbesinden sonra da
147’ler diye anılan grupla birlikte üniversitedeki
görevinden ayrılmak zorunda bırakılanlardan
olur. Şimdi, bundan otuz iki yıl önce 14 Ekim
1978 tarihinde TRT’de yayınlanan ve yapımcılığını Prodüktör büyüğümüz Sevinç Külahlı’nın yaptığı “Türk Edebiyatında Hiciv ve Mizah” isimli radyo programında, yaşam öyküsünü anlattığı kısa
bölümü Haldun Taner’den dinletiyoruz sizlere:
BANT/HALDUN TANER/4’30”
GİRİŞ : “Efendim bu herkesin...”
ÇIKIŞ : “... otuz üç yaşımı geçmiştim”
SES 1: Haldun Taner, Türk edebiyatında makul
olanın , ifratla tefrit arasında savrulmayanın sözcüsüdür dersek yanlış olmaz. Türkiye’nin hızla politikleşip kamplara ayrıldığı 1970’lerde bile söylemek istediklerini toplulukları tahrik ederek yazıp
çizmemiştir Haldun Taner... Bu yaklaşımını gazete
yazılarındaki Devekuşuna Mektuplar köşesinde
de görmek mümkündür. Şimdi 1962 tarihli TRT
kaydında Konçinalar hikâyesinin giriş bölümünü
Haldun Taner’in kendi sesinden dinletiyoruz:
BANT/HALDUN TANER/KONÇİNALAR/5’00“
SES 2: Sevgili dinleyiciler Haldun Taner’in
hikâyeleri ve hikâyeciliği konusunda çok emek
verilmiş bir çalışma yaparak hacimli bir kitap yazan Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç.
Dr. Sıddıka Dilek Yalçın da bizimle şu başlıkları ve
konuları paylaştı Haldun Taner’le ilgili olarak...
BANT/SIDDIKA DİLEK YALÇIN/5’00”
GİRİŞ : Haldun Taner...
ÇIKIŞ : ... çok değerlidir...
SES 1: Şair Özdemir Asaf, insan kalbini hiç durmadan çalışan hallaca benzetir bir şiirinde... Haldun Taner’e ait hallaç durduğunda da yıl 1986’ydı
ve Mayıs ayının yedisiydi… Sözün başında da
belirttiğimiz gibi ölümünden sonra, “ O benim
hem annemdi hem babamdı ama annem ba-

bam bunu bilmezler” diye yazdı Haldun Taner’in
öğrencisi Ferhan Şensoy. Haldun Taner’in sevgili
eşi Demet Taner, Haldun Taner adına düzenlenen
hikâye yarışmasının gelenekselleşmesine büyük
emek harcadı ve harcamaya devam ediyor...

CanlarÖlesiDeğil

BANT/ŞERİFE ABLA/45”

SES 2: Haldun Taner’in öldüğü günlerde
İstanbul’da üniversite öğrencisi olan bir genç
adam, Harbiye’deki Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nin
duvarına asılmış kocaman bir pankartta şair Can
Yücel’in şu dizelerini gördü:
“Baktım sana Yahya gibi
Teşvikiye’den
Kimler seni etmiş olmalı ki teşvik,
Küplüce’ye, taa gidiyordun…
Yürüyordun aramızda
Yürüyordun aramızdan
Giderayak, Sen belki de
İnsan Haldun,
Çok bi güzel
Çok bi güzel
Çok bi güzel
Yepyeni bir
İstan-buldun...”

SES 1: Yetmiş bir yıllık yaşamına, insanlığın bütün
suret ve gölgelerini sığdırmak için gözleyip yazan Haldun Taner, kendi yazarlık yaşamında çok
anlamlı bir yere sahip olan ve babasının da arkadaşı olan yazar Ahmet Rasim’i “Ölürse Ten Ölür
Canlar Ölesi Değil” isimli kitabında büyük bir sevgiyle anlatır ve yazının sonunda şunu der: “Ahmet Rasim Usta’nın öğüdüne uyarak, uyarmak
için yazdık, öğretmek için yazdık, anlatmak için
yazdık, güldürmek için yazdık, yüreklendirmek
için yazdık, yazıyoruz da, yazacağız da. Ölüm bir
gün elimizden tutuncaya kadar.”

SES 2: Tiyatro ve edebiyat dünyasının kendisi ve
çevresiyle her daim barışık yüzü olan Haldun Taner Usta ‘ölüm elinden tutuncaya kadar’ üretmeye, yazmaya devam etti...Kendisini sevgi, saygı ve
özlemle anıyoruz bir kez daha Emre’m Yunus’un
dizeleriyle ve “Ölürse Ten Ölür Canlar Ölesi Değil”
diyerek...
SES 1: Teknik yapımda Yaman Yıldırım, yapım
yardımcısı Furkan Gündoğan’la birlikte (spikeriniz ben Deniz Demir) ve program yapımcınız
ben Murat Örem hepinize mutlu ve yeni güzelliklerle dolu günler diliyoruz... Son sözü yine Haldun Taner söylesin.
BANT / HALDUN TANER / 5”
GİRİŞ : Belki bizim de sesimiz...
ÇIKIŞ : ... hoşçakalın sevgili dinleyiciler...

NOT
Programın yayınlanmış
bütün bölümlerini, “trt.net.
tr” adresindeki PODCAST
sayfasından, “Ses Podcast”
başlığı altında yer alan “CANLAR
ÖLESİ DEĞİL” sekmesini
tıklayarak dinleyebilirsiniz.

Sokak Mikrofonu
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Radyovizyon
Mersin’de
Mersinlilere “Radyodaki
etkinlik duyuruları sizi ne kadar
ilgilendirir?” diye sorduk…
İşte yanıtlar:

Alışkanlığım pek yok!

Yılmaz Barın (38)
İşçi

Radyo dinleme alışkanlığım pek fazla değil. Arabada ya da iş yerinde ancak dinleyebiliyoruz. Bazen etkinlik haberlerini duyabiliyorum. Yerel kanallarda bölgeyle ilgili haberlere yer veriyorlar ama ben o kanalları çok ciddiyetsiz buluyorum.
Genelde ulusal yayınları tercih ediyorum. Çocuklarım büyüdüğünde belki onlar
için daha fazla dikkat edebilirim bu tür duyurulara…

Yusuf Alp (20)

Hangi kanaldan
duyduğum önemli...

Öğrenci
Radyodan duyduğum etkinlik haberleri bende ayrı bir etki uyandırıyor. Arabada
giderken bile radyo bir an kulağımıza ulaşıyor. Radyodan duyduğunuzda yüzde
50 daha etkili olduğunu düşünüyorum. Amaç etkinliğin duyurulması ve buna
olan katılımın arttırılmasıysa radyodan yapılan duyurular bence önemli. Beni etkiler en azından. Duyduğumda ilgimi çeken bir etkinlikse katılmak isterim. Radyoda duyduğum zaman da o kurumla ilgili fikirlerim olumlu yönde değişebilir.
Hangi kanaldan duyduğum da önemli. Radyonun misyonu benim için önemliyse oradan duyduğum
kuruluşla ilgili de fikirlerimde değişiklik olabilir. Ben Mersin Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo-Televizyon Sinema bölümünde okuyorum. Bölümüm gereği böyle kültürel etkinlikleri takip etmeyi tercih
ediyorum. Bu nedenle bölgesel radyolarda bu tür etkinliklerin duyurulması benim için bir avantaj.

Bölgesel radyoları
tercih ediyorum.

Merih Çakıroğlu (47)
Emekli

Radyoda Türk Sanat Müziği’ni dinlemeyi severim. Genelde müzik dinlemek için
açarım. Ama bu tür etkinlik duyuruları olduğu için bölgesel radyoları dinlemeyi
tercih ediyorum. Radyodan haberini duyduğum etkinliğe mutlaka katılmaya çalışırım. Böyle bir haber duyduğumda o etkinliği yapan kurumla ilgili pozitif düşüncelerim gelişir. Bizim zamanımızın insanları için radyo bir alışkanlık. Ben üniversite
ile ilgili ön kayıt duyurusunu da radyodan duymuştum ve hemen başvurumu
yapmıştım. Yani sadece etkinlik haberlerini değil bu tür bilgileri almak için de radyo bizim için önemli.
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Kulak dolgunluğu daha
önemli.

Serap Alanya (47)
Mağaza Müdürü

Ben çalıştığım için genelde işe gidip gelirken radyo dinleyebiliyorum. Radyoda
bir etkinlik haberi duyduğumda ilgimi çekiyor, arkadaşlarıma da aktarıyorum.
Afişlerle yapılan etkinlik duyuruları da gözümüze çarpar ama kulak dolgunluğu
daha önemli gibi geliyor bana. O nedenle radyodan duyduklarım daha çok aklımda kalıyor.

Meryem Öztürk (55)
Emekli

Çalıştığım zamanlar
çok dinlerdim.

Ben terzi emeklisiyim. Şu an fazla radyo dinlemiyorum ama çalıştığım zamanlarda bizim meslekte çok radyo dinlenirdi. O zamanlar bu tür duyuruları önemserdim. Bence böyle etkinlik haberleri radyodan verilmeli, daha etkili oluyor. Evden
çıkmadığınız zaman afişlerden takip edebilme şansınız yok çünkü.

Herkesin evinde radyo var.

Münevver Başeğmez (47)
Mersin Zihinsel Engelliler Der. Kur. Üyesi

Ben gönüllü dernek çalışanıyım. Benim için radyonun başka bir önemi var. Biz
birçok çalışma yapıyoruz dernek olarak. Duyurularımızı da radyo aracılığıyla yapmayı tercih ettik. Örneğin “Bin Çam Kampanyası” başlattık. Radyoda duyurduktan sonra eve dönene kadar çok sayıda bağışın yapıldığını gördük. Radyo etkili
yani… Herkesin evinde radyo var. Arabalarda, evlerde dinlendiğini biliyorum.
Ben ne kadar etkileniyorsam dinleyenlerin de o kadar etkilendiğini düşünüyorum radyodan duyduklarından. Bu nedenle çalışmalarımızı radyodan duyurmayı tercih ediyorum.
Daha etkili olduğunu biliyorum. İnsanlara bu yolla ulaşmak imkânı da daha kolay…

Murat Canbay (42)
Elektrik Teknisyeni

Müzik için radyo dinlerim.

Çok radyo dinlediğim söylenemez. Radyoyu da müzik dinlemek için açarım. Mesela konser ya da bir başka kültürel etkinlikle ilgili haberleri afiş ya da gazetelerdeki duyurular yoluyla öğreniyorum. Konserleri buradan takip ederim. Radyodaki
duyurulara çok fazla dikkat etmem. Afiş benim için daha etkili oluyor.

Radyo oyunları
devam ediyormuş.

Zahide Düzkaya (60)
Ev Hanımı

Bir zamanlar radyoyu çok dinlerdik. Televizyondan sonra bizim için bitti gibi. Sadece opera ve bale etkinliklerini izlerim. Şenlikler, kermesler ya da tiyatro gösterileri ile ilgili duyduğum etkinlikleri de takip etmeye çalışırım. Ancak dediğim
gibi radyo dinlemeyince daha çok afiş ya da başka duyuru biçimleriyle haberdar
oluyorum. Ama şimdi sizden öğrendiğime göre Radyo Tiyatroları ve Arkası Yarınlar devam ediyormuş TRT’de. Bu nedenle tekrar radyo dinlemeye başlayabilirim.

Yüksel Demir (48)
Emekli

Bölgesel haberlere dikkat kesiliyorum.

Radyoyu genellikle arabada dinlerim. Müzik ağırlıklı yayınları tercih etsem de bölgesel haberlere dikkat kesiliyorum. Bir yerde bir ucuzluk oluyor ya da bir tiyatro
gösterisi oluyor özellikle bu tür bilgiler veren kanalları dinlemeyi seviyorum. Yaşadığımız yerden haberdar olabiliyoruz bu sayede. Bu haberler beni yönlendiriyor.
Gösterilerle ilgili duyurular ilgimi çekiyor. Yakınlarıma da haber veriyorum.

52 R ADYOVİZYON

Radyo Tiyatrosu’nda

y
A
Bu
Oyunun Adı
Yazan
Efektör
Yöneten
Oyunda Rol Alan Sanatçılar

:
:
:
:
:

2 Haziran

VE PERDE İNDİ
Agahta Christie
Savaş Erhan
Cevdet Arıcılar
İbrahim Raci Öksüz, Ayça Önal, Türker Tekin, Doğan Yağcı, Ertan
Dinçer, Çetin Köroğlu, Hülya Savaş, Metin Oyman, Emine Gökalp,
Şebnem Taçan, Selmin Yağaz, Hakkı Gök, Orhan Alkaya

Özet
Birbiriyle bağlantısı olmayan beş cinayet... Arsenikle zehirlenen bir adam, aşırı dozda morfin verilerek
öldürülen bir kadın, karısını öldürdüğünü sanan ama olayı hatırlamayan bir adam, içeceğine zehir
katılarak öldürülen bir adam, kızı tarafından öldürüldüğüne inanılan bir adam… Beş cinayet de görünürde çözülmüş. Steals köşkünde yaşayan Dedektif Charro buna inanmıyor. Ve X’in katil olduğunu
biliyor… Üstelik katil de Steals köşkünde yaşayanlardan biri. Yeni kurbanın kim olduğunu ise bilmiyor. Yanına çağırdığı Arthur’la beraber hem X’i yakalamak için yeni ipuçları bulmak zorundalar hem
de işlenecek cinayeti engellemek...
Yayın Günü ve Saati
: 02 Haziran 2010 - Çarşamba / 21.05

Oyunun Adı
Yazan
Efektör
Yöneten
Oyunda Rol Alan Sanatçılar

:
:
:
:
:

9 Haziran

BUGÜN SENİN DOĞUM GÜNÜN
Serap Işık
Nebi Tamyüksel
Serhat Nalbantoğlu
Başak Akbay, Begüm Topçu, Meltem Baytok, Ahmet Türkoğlu, Osman Nuri Ercan

Özet
Yetiştirme yurdunda 18 yaşını tamamlayan Kübra ile Canan aynı gün yurttan ayrılırlar. Canan’ı koruyucu aile sahiplenip bir ev tahsis eder. Orada arkadaşı ile birlikte yaşayacak, hem de üniversiteye
gidecektir. Tamamen kimsesiz olan Kübra, ayrılacakları anda gizli bir belgeden Canan’ın koruyucu ailesi olarak bilinen Kevser’in aslında annesi olduğunu öğrenir. Onu zorlayarak Kevser’in evine giderler.
Kevser, 16 yaşında kandırıldığını, hamile kalınca çocuğunu yanında götürmeme koşuluyla yaşlı bir
adamla evlendiğini anlatır. Canan annesine epey sitem etse de ona hem ısınmış hem de acımıştır.
Üvey babası tarafından bağışlanan evde Kübra ile yaşamayı sürdürecek, ama ilk fırsatta onun ailesini
de bulmak için yardım edecektir.
Yayın Günü ve Saati
: 09 Haziran 2010 - Çarşamba / 21.05

:
:
:
:
:

Oyunun Adı
Yazan
Efektör
Yöneten
Oyunda Rol Alan Sanatçılar

n
16 Hazira

BİZANS DÜŞTÜ
Turan Oflazoğlu
Korkmaz Çakar
Erol Keskin
Cüneyt Türel, Haldun Ergüvenç, Turgut Boralı, Macit Flordün,
Kamran Usluer, Ünal Gürel, İsmet Ay, Nüvit Özdoğru, Suzan Ustan, Mustafa Alabora, Şener Şen, Zafer Önen, Kerem Yılmazer,
Özdemir Han, Metin Çekmez, Zihni Göktay, Ziya Metin, Demircan Türkdoğan, Şevket Altuğ, Mete Sezer, Alpay İzer, Turgut Savaş, Erhan Yazıcıoğlu, Atacan Arseven.

Özet
Tarih boyu bütün milletlerin ele geçirmek istediği İstanbul şehri, Osmanlı ordusu tarafından kuşatma
altındadır. Hisarların yapımı sürmektedir, gergin bekleyiş de öyle. Fatih Sultan Mehmet, en güçlü topların dökülmesi emrini verir. İstanbul halkı canlarına dokunmayacaklarından Osmanlıları istemekte,
tüccar olan Frenkler için ise ortada hiçbir sorun görünmemektedir. İmparator ve diğer yöneticiler
Latinlerden medet umarken diğer Avrupa ülkeleri de merak içindedir. Herkes bir mucizenin gerçekleşmesini beklemektedir.
Yayın Günü ve Saati
: 16 Haziran 2010 - Çarşamba / 21.05

Oyunun Adı
Yazan
Efektör
Yöneten
Oyunda Rol Alan Sanatçılar

:
:
:
:
:

n
23 Hazira

SONBAHARLA GELEN
Şükran Yücel
Erhan Mesutoğlu
Metin Oyman
Şebnem Doğruer, Hülya Savaş, Levent Ulukurt, İbrahim Raci Öksüz,
Sabiha Sonkan, Nalan Sünger, Serdar Kamalıoğlu, Güldeniz Türkhüsnü

Özet
Oyun iki çocukluk arkadaşı, Nevra ve Serap’ın hikâyesini anlatmaktadır. Zengin bir aileden gelen
Serap arkadaşı Nevra’yı yaz tatili için yanına çağırır. Nevra’nın yükselme hırsları vardır. Yaşadığı yer
bu hırslarının iyice su yüzüne çıkmasına neden olur. Zaman içerisinde Serap’ın babası Orhan Bey ve
Nevra arasında bir yakınlaşma olacaktır...
Yayın Günü ve Saati
: 23 Haziran 2010 - Çarşamba / 21.05

Oyunun Adı
Yazan
Efektör
Yöneten
Oyunda Rol Alan Sanatçılar

:
:
:
:
:

n
30 Hazira

HERCAİ MENEKŞELER
Duygu Cantaş
Nebi Tamyüksel
Levent Şenbay
Füsun Günuğur, Ali Hürol, Şahin Ergüney, Zeynep Yasa, Dilara Günüç, Zeynep Hürol

Özet
Kocası Macit Bey’i çok genç yaşta kaybeden Münevver Hanım iki çocuğunu da evlendirince temelli
yalnız kalır. Oğlu Kemal ara sıra uğrasa da kızı Yelda yurt dışında olduğundan kolay kolay gelemez.
Uzun bir iş gezisine çıkacak olan Kemal, annesinin yanına bakıcı bir genç kadın bulur. İşte o günlerde
Münevver Hanım karşı apartmanda oturan, kendi yaşlarında bir adamla, İhsan Bey’le arkadaş olur.
Çok neşeli bir adam olan İhsan Bey onu yeniden hayata döndürmeyi başarır. Yetiştirdiği menekşelerine çocuklarının adını veren Münevver Hanım gerçek yaşamın, hapsolduğu o ev dışında olduğunu
anlar ve İhsan Bey’in evlenme teklifini kabul eder.
: 30 Haziran 2010 - Çarşamba / 21.05
Yayın Günü ve Saati
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Derleme Aksel Koçak

Radyo Tarihinden Kısa Kısa

Radyo Dergisi 15 Mart 1944, Sayı: 28
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Başka Bir İletişim Mümkün-1

Başka bir iletişim mümkün…
Ticari çıkarların ön plana
çıktığı, girift, karanlık ilişkilerin
hüküm sürdüğü, kamu
hizmeti perspektifinin iğdiş
edildiği bir medya ve iletişim
düzeninin atıl seyircileri, pasif
tüketicileri olarak kalmaya
mahkûm değiliz.

Başka bir iletişim mümkün…
Çoğulcu, bu dünyanın kıyısına itilmiş insanları birbirine bağlayan bir iletişim mümkün. Bizi
birbirimizi anlamaya, duymaya, önemsemeye,
birbirimizle dayanışma içinde olmaya çağıran ortamları yaratmak, bu ortamlarda özgürce konuşmak ve tartışmak zorundayız. Deneyimlerimizi
paylaşacağımız, ortak çıkarlarımız için mücadele
edebileceğimiz bir iletişim çevrimine her zamankinden fazla ihtiyaç duymaktayız.
Başka bir iletişim mümkün…

Tekelci medyanın sömürgeleştirdiği bir
medya ortamında böyle bir savaşımın
içinde olmak her zamankinden daha
güç belki ama hiç olmadığı kadar da
anlamlı ve kaçınılmaz.

Bu üç ciltlik seri, söz konusu savaşımın zorlu cephelerinde neler olup bittiğini, neler yaşandığını,
geleneksel medyanın amansız saldırıcı gücü
karşısında hangi silahlarla ve nasıl ayakta durabileceğimizi anlatıyor. Üç cepheden örneklerle
bu mücadelenin taktik varyasyonlarını kurmaya,
devasa büyüklükteki bir medya gücü karşısında,
vicdan, adalet ve dayanışma duygularıyla yapabileceklerimizin altını çizmeye çalışıyor, alternatif
yollar öneriyor...
Serinin ilk kitabı olan “Tüm Yönleriyle Topluluk
Radyoları”, bir yönüyle yüzyıl başından, radyonun
bir kitle medyası olarak kurumsallaşmaya başladığı o ilk yıllardan itibaren insanların kafasını kurcalamaya başlayan alternatif yayıncılık çizgisinin
tarihine ışık tutarken, bir yandan da bu çizgi içinde kendine özgü bir gelenek olarak biçimlenen
topluluk radyolarını ele alıyor.

Punto Yayınları, İstanbul, 2009

Tüm Yönleriyle
Topluluk Radyoları
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RADYO-1 (TÜRKİYE RADYOLARI BİRİNCİ PROGRAMI)
PAZARTESİ
06.00 HABERLER, DENİZ - HAVA RAPORU
06.10 KÜLTÜREL ZENGİNLİĞİMİZ (BOŞNAKÇA) (Ankara)
06.45 GÜNAYDIN TÜRKİYE (Ankara) (Canlı)
07.30 HABERLER
07.40 GÜNDEM (Ankara) (Canlı)
09.40 ARKASI YARIN
10.00 HABERLER
10.05 PAYLAŞTIKÇA (Ankara) (Canlı)
10.55 HEPİMİZ BİRAZ FARKLIYIZ (Ankara)
11.00 HABERLER
11.05 DOSYA (İstanbul) (Canlı)
12.00 HABERLER
12.05 HABERLİ - YORUM (Ankara) (Canlı)
12.55 BEN KİTAP OKUYORUM (Ankara)
13.00 HABERLER
13.15 RENKLİ ANLAR (İstanbul) (Canlı)
14.30 CANLAR ÖLESİ DEĞİL (Ankara)
15.00 HABERLER
15.05 HUKUK VE İNSAN (Ankara) (Canlı)
15.30 GÜNDEMDEKİ ENERJİ (Ankara) (Canlı)
16.00 HABERLER
16.05 TÜRK SİNEMASI (Ankara)
16.30 SPOR DÜNYASI (Ankara) (Canlı)
17.00 HABERLER
17.05 EKONOMİ GÜNLÜĞÜ (Ankara) (Canlı)
17.30 KIYIDAN KÖŞEDEN (Ankara) (Canlı)
18.00 HABERLER
18.05 GÜN ÖTESİ (Canlı) (İstanbul)
19.00 HABERLER
19.30 GÜZEL TÜRKÇE (Ankara) (Canlı)
20.00 + 13 (Ankara) (Canlı)
21.00 HABERLER
21.05 Solistler Geçidi (Ankara) (TSM)
21.30 NOSTALJİ (Ankara)
22.30 TÜRKÇE SÖZLÜ HAFİF MÜZİK (Ankara)
22.45 BİR ROMAN BİR HİKAYE (Ankara)
23.00 HABERLER
23.15 GECENİN İÇİNDEN (Ankara) (Canlı)
01.00 HABERLER
01.05 SOLİSTLER GEÇİDİ (TSM) (ANKARA)
01.30 TÜRKÜLER VE OYUN HAVALARI (ANKARA)
01.55 HEPİMİZ BİRAZ FARKLIYIZ (Ankara) (Tekrar)
02.00 HABERLER
02.05 DOSYA (Tekrar)
(Yapım: İstanbul - Yayın: Ankara)
03.00 HABERLER
03.05 CANLAR ÖLESİ DEĞİL (Ankara) (Tekrar)
03.35 HUKUK VE İNSAN (Ankara) (Tekrar)
04.00 HABERLER
04.05 GÜNDEMDEKİ ENERJİ (Ankara) (Tekrar)
04.35 TÜRK SİNEMASI (Ankara) (Tekrar)
05.00 HABERLER
05.05 KIYIDAN KÖŞEDEN (Ankara) (Tekrar)
05.30 TÜRKÜLER VE OYUN HAVALARI (Ankara)
SALI
06.00 HABERLER, DENİZ - HAVA RAPORU
06.10 KÜLTÜREL ZENGİNLİĞİMİZ (ARAPÇA) (Ankara)
06.45 GÜNAYDIN TÜRKİYE (Ankara) (Canlı)
07.30 HABERLER
07.40 GÜNDEM (Ankara) (Canlı)

09.40
10.00
10.05
10.55
11.00
11.05
12.00
12.05
12.55
13.00
13.15
14.30
15.00
15.05
15.30
16.00
16.05
16.30
17.00
17.05
17.30
18.00
18.05
19.00
19.30
20.00
21.00
21.05
21.30
22.30
22.45
23.00
23.15
01.00
01.05
01.30
01.55
02.00
02.05

ARKASI YARIN
HABERLER
PAYLAŞTIKÇA (Ankara) (Canlı)
HEPİMİZ BİRAZ FARKLIYIZ (Ankara)
HABERLER
DOSYA (İstanbul) (Canlı)
HABERLER
HABERLİ - YORUM (Ankara) (Canlı)
BEN BÖYLE BIRAKTIM (Ankara)
HABERLER
RENKLİ ANLAR (İstanbul) (Canlı)
İNSANOĞLU BİR ALEM (Ankara) (Canlı)
HABERLER
SANAT SOKAĞI (Ankara) (Canlı)
TARÇININ GÜNCESİ (Ankara) (Canlı)
HABERLER
MÜREKKEP KOKUSU (Ankara)
SPORUN EZGİSİ (Ankara) (Canlı)
HABERLER
EKONOMİ GÜNLÜĞÜ (Ankara) (Canlı)
KIYIDAN KÖŞEDEN (Ankara) (Canlı)
HABERLER
GÜN ÖTESİ (Canlı) (İstanbul)
HABERLER
MODERNLEŞME EKSENİNDE TÜRKİYE (Ankara)(Canlı)
+ 13 (Ankara) (Canlı)
HABERLER
RENKTEN SÖZDEN ÇİZGİDEN SESTEN (Ankara)
NOSTALJİ (Ankara)
TÜRKÇE SÖZLÜ HAFİF MÜZİK (Ankara)
BİR ROMAN BİR HİKAYE (Ankara)
HABERLER
GECENİN İÇİNDEN (Ankara) (Canlı)
HABERLER
PAYLAŞTIKÇA (Ankara) (Tekrar)
TÜRKÜLER VE OYUN HAVALARI (ANKARA)
HEPİMİZ BİRAZ FARKLIYIZ (Ankara) (Tekrar)
HABERLER
DOSYA (Tekrar)
(Yapım: İstanbul - Yayın: Ankara)
03.00 HABERLER
03.05 İNSANOĞLU BİR ALEM (Ankara) (Tekrar)
03.35 SANAT SOKAĞI (Ankara) (Tekrar)
04.00 HABERLER
04.05 TARÇININ GÜNCESİ (Ankara) (Tekrar)
04.35 MÜREKKEP KOKUSU (Ankara) (Tekrar)
05.00 HABERLER
05.05 KIYIDAN KÖŞEDEN (Ankara) (Tekrar)
05.30 TÜRKÜLER VE OYUN HAVALARI (Ankara)
ÇARŞAMBA
06.00 HABERLER, DENİZ - HAVA RAPORU
06.10 SOLİSTLERDEN SEÇMELER (Ankara)
06.40 TÜRK HALK ÇALGILARINDAN EZGİLER (Ankara)
06.45 GÜNAYDIN TÜRKİYE (Ankara) (Canlı)
07.30 HABERLER
07.40 GÜNDEM (Ankara) (Canlı)
09.40 ARKASI YARIN
10.00 HABERLER
10.05 PAYLAŞTIKÇA (Ankara) (Canlı)
10.55 HEPİMİZ BİRAZ FARKLIYIZ (Ankara)
11.00 HABERLER

11.05
12.00
12.05
12.55
13.00
13.15
14.30
15.00
15.05
15.30
16.00
16.05
16.30
17.00
17.05
17.30
18.00
18.05
19.00
19.30
20.00
21.00
21.05
22.00
22.45
23.00
23.15
01.00
01.05
01.10
01.30
01.55
02.00
02.05

ESKİ SORULARA YENİ CEVAPLAR (İstanbul) (Canlı)
HABERLER
HABERLİ - YORUM (Ankara) (Canlı)
BEN KİTAP OKUYORUM (Ankara)
HABERLER
RENKLİ ANLAR (İstanbul) (Canlı)
NEREDEN NEREYE (Ankara) (Canlı)
HABERLER
LEZZET YOLCULUĞU (Ankara) (Canlı)
MAVİ BİLYE (Ankara) (Canlı)
HABERLER
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ’NDE 90 YIL (Ankara)
SPORUN YILDIZLARI (Ankara)
HABERLER
EKONOMİ GÜNLÜĞÜ (Ankara) (Canlı)
KIYIDAN KÖŞEDEN (Ankara) (Canlı)
HABERLER
GÜN ÖTESİ (Canlı) (İstanbul)
HABERLER
DİL TARİH COĞRAFYA (Ankara)(Canlı)
+ 13 (Ankara) (Canlı)
HABERLER
RADYO TİYATROSU
NOSTALJİK MÜZİK (Ankara)
BİR ROMAN BİR HİKAYE (Ankara)
HABERLER
GECENİN İÇİNDEN (Ankara) (Canlı)
HABERLER
PAYLAŞTIKÇA (Ankara) (Tekrar)
SOLİSTLERDEN SEÇMELER (TSM) (ANKARA)
TÜRKÜLER VE OYUN HAVALARI (ANKARA)
HEPİMİZ BİRAZ FARKLIYIZ (Ankara)(Tekrar)
HABERLER
ESKİ SORULARA YENİ CEVAPLAR (Tekrar)
(Yapım: İstanbul - Yayın: Ankara)
03.00 HABERLER
03.05 NEREDEN NEREYE (Ankara) (Tekrar)
03.35 LEZZET YOLCULUĞU (Ankara) (Tekrar)
04.00 HABERLER
04.05 MAVİ BİLYE (Ankara) (Tekrar)
04.35 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ’NDE 90 YIL
(Ankara) (Tekrar)
05.00 HABERLER
05.05 KIYIDAN KÖŞEDEN (Ankara) (Tekrar)
05.30 TÜRKÜLER VE OYUN HAVALARI (Ankara)
PERŞEMBE
06.00 HABERLER, DENİZ - HAVA RAPORU
06.10 KÜLTÜREL ZENGİNLİĞİMİZ (ÇERKEZCE) (Ankara)
06.45 GÜNAYDIN TÜRKİYE (Ankara) (Canlı)
07.30 HABERLER
07.40 GÜNDEM (Ankara) (Canlı)
09.40 ARKASI YARIN
10.00 HABERLER
10.05 PAYLAŞTIKÇA (Ankara) (Canlı)
10.55 HEPİMİZ BİRAZ FARKLIYIZ (Ankara)
11.00 HABERLER
11.05 DOSYA (İstanbul) (Canlı)
12.00 HABERLER
12.05 HABERLİ - YORUM (Ankara) (Canlı)
12.55 BEN BÖYLE BIRAKTIM (Ankara)
13.00 HABERLER
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13.15
14.30
15.00
15.05
15.30
16.00
16.05
16.30
17.00
17.05
17.30
18.00
18.05
19.00
19.30
20.00
21.00
21.05
21.30
22.30
22.45
23.00
23.15
01.00
01.05
01.30
01.55
02.00
02.05

RENKLİ ANLAR (İstanbul) (Canlı)
İNSANOĞLU BİR ALEM (Ankara) (Canlı)
HABERLER
SANAT SOKAĞI (Ankara) (Canlı)
ATIK SERVETTİR (Ankara) (Canlı)
HABERLER
MODERN ZAMANLAR (Ankara)
DİN VE AHLAK (Ankara)
HABERLER
EKONOMİ GÜNLÜĞÜ (Ankara) (Canlı)
KIYIDAN KÖŞEDEN (Ankara) (Canlı)
HABERLER
GÜN ÖTESİ (Canlı) (İstanbul)
HABERLER
BİLİM VE TEKNOLOJİ DÜNYASI (Ankara)(Canlı)
+ 13 (Ankara) (Canlı)
HABERLER
EVRENİN SIRLARI
NOSTALJİ (Ankara)
TÜRKÇE SÖZLÜ HAFİF MÜZİK (Ankara)
BİR ROMAN BİR HİKAYE (Ankara)
HABERLER
GECENİN İÇİNDEN (Ankara) (Canlı)
HABERLER
PAYLAŞTIKÇA (Ankara) (Tekrar)
TÜRKÜLER VE OYUN HAVALARI (ANKARA)
HEPİMİZ BİRAZ FARKLIYIZ (Ankara) (Tekrar)
HABERLER
DOSYA (Tekrar)
(Yapım: İstanbul - Yayın: Ankara)
HABERLER
İNSANOĞLU BİR ALEM (Ankara) (Tekrar)
SANAT SOKAĞI (Ankara) (Tekrar)
HABERLER
ATIK SERVETTİR (Ankara) (Tekrar)
MODERN ZAMANLAR (Ankara) (Tekrar)
HABERLER
KIYIDAN KÖŞEDEN (Ankara) (Tekrar)
TÜRKÜLER VE OYUN HAVALARI (Ankara)

03.00
03.05
03.35
04.00
04.05
04.35
05.00
05.05
05.30
CUMA
06.00 HABERLER, DENİZ - HAVA RAPORU
06.10 TASAVVUF MÜZİĞİ (Ankara)
06.45 CUMA SABAHI (Ankara)
07.30 HABERLER
07.40 GÜNDEM (Ankara) (Canlı)
09.40 ARKASI YARIN
10.00 HABERLER
10.05 PAYLAŞTIKÇA (Ankara) (Canlı)
10.55 HEPİMİZ BİRAZ FARKLIYIZ (Ankara)
11.00 HABERLER
11.05 DOSYA (İstanbul) (Canlı)
12.00 HABERLER
12.05 HABERLİ - YORUM (Ankara) (Canlı)
12.55 BEN KİTAP OKUYORUM (Ankara)
13.00 HABERLER
13.15 RENKLİ ANLAR (İstanbul) (Canlı)
14.30 CANLAR ÖLESİ DEĞİL (Ankara)
15.00 HABERLER
15.05 SANAT SOKAĞI (Ankara) (Canlı)
15.30 GÖNÜL BAĞI (Ankara)
16.00 HABERLER
16.05 TUTKUNUN ADI KOLEKSİYON (Ankara)
16.30 SPOR DÜNYASI (Ankara) (Canlı)
17.00 HABERLER
17.05 EKONOMİ GÜNLÜĞÜ (Ankara) (Canlı)

17.30
18.00
18.05
19.00
19.30
20.00
21.00
21.05
22.00
22.30
22.45
23.00
23.15
01.00
01.05
01.30
01.55
02.00
02.05

KIYIDAN KÖŞEDEN (Ankara) (Canlı)
HABERLER
GÜN ÖTESİ (Canlı) (İstanbul)
HABERLER
KÜRESEL BAKIŞ (Ankara) (Canlı)
+ 13 (Ankara) (Canlı)
HABERLER
NOSTALJİK MÜZİK (Ankara)
DÜNYA KÜÇÜK GÖNÜL BÜYÜK (Ankara)
TÜRKÇE SÖZLÜ HAFİF MÜZİK (Ankara)
BİR ROMAN BİR HİKAYE (Ankara)
HABERLER
GECENİN İÇİNDEN (Ankara) (Canlı)
HABERLER
PAYLAŞTIKÇA (Ankara) (Tekrar)
TÜRKÜLER VE OYUN HAVALARI (ANKARA)
HEPİMİZ BİRAZ FARKLIYIZ (Ankara) (Tekrar)
HABERLER
DOSYA (Tekrar)
(Yapım: İstanbul - Yayın: Ankara)
03.00 HABERLER
03.05 CANLAR ÖLESİ DEĞİL (Ankara) (Tekrar)
03.35 SANAT SOKAĞI (Ankara) (Tekrar)
04.00 HABERLER
04.05 GÖNÜL BAĞI (Ankara) (Tekrar)
04.35 TUTKUNUN ADI KOLEKSİYON (Ankara)(Tekrar)
05.00 HABERLER
05.05 KIYIDAN KÖŞEDEN (Ankara) (Tekrar)
05.30 TÜRKÜLER VE OYUN HAVALARI (Ankara)
CUMARTESİ
06.00 HABERLER, DENİZ - HAVA RAPORU
06.10 BİZİM DESTANLARIMIZ (Ankara)
06.45 GÜNAYDIN TÜRKİYE (Ankara) (Canlı)
07.30 HABERLER
07.40 TATİL GÜNDEMİ (Ankara) (Canlı)
09.40 ARKASI YARIN
10.00 HABERLER
10.05 SÖZ KÜÇÜĞÜN (Ankara) (Canlı)
11.00 HABERLER
11.05 HAFTA SONU BAŞKENT EKSPRESİ (Ankara)(Canlı)
13.00 HABERLER
13.15 TÜRKÇE SÖZLÜ HAFİF MÜZİK (Ankara)
13.30 BİR SOLİST (METİN GÜYER )(TSM) (Ankara)
13.45 BİR SOLİST (ZEYNEP CİHAN )(THM) (Ankara)
14.00 İKİ SOLİSTTEN ŞARKILAR (Ankara)
EDA ŞİMŞEK - KENAN GÜNEL
14.30 TÜRKÇE SÖZLÜ HAFİF MÜZİK (Ankara)
15.00 HABERLER
15.05 BERABER VE SOLO ŞARKILAR (Ankara)
15.30 TÜRKÜLER GEÇİDİ (Ankara)
16.00 HABERLER
16.05 SOLİSTLER GEÇİDİ (TSM) (Ankara)
16.30 YURTTAN SESLER (Ankara)
17.00 HABERLER
17.05 POPÜLER MÜZİK (Ankara)
17.30 TÜRKÜLER VE OYUN HAVALARI (Ankara)
18.00 AKŞAM FASLI (ACEMAŞİRAN ) (Ankara)
18.30 TÜRKÜLER GEÇİDİ (Ankara)
19.00 HABERLER
19.00 HABERLER
19.30 TÜRKÇE SÖZLÜ HAFİF MÜZİK (Ankara)
20.00 SOLİSTLERDEN SEÇMELER (TSM) (Ankara)
20.30 TÜRKÜLER VE OYUN HAVALARI (Ankara)
21.00 HABERLER
21.05 BERABER VE SOLO ŞARKILAR (Ankara)

21.30 TÜRKÇE SÖZLÜ HAFİF MÜZİK (Ankara)
22.00 ESKİ DOSTLAR (Ankara)
22.30 TÜRK HALK ÇALGILARINDAN EZGİLER (Ankara)
22.45 BİR ROMAN BİR HİKAYE (Ankara)
23.00 HABERLER
23.15 GECENİN İÇİNDEN (Ankara) (Canlı)
01.00 HABERLER
01.05 SOLİSTLERDEN SEÇMELER (TSM) (Ankara)
01.35 TÜRKÜLER GEÇİDİ (Ankara)
02.05 HAFTA SONU BAŞKENT EKSPRESİ (Ankara)(Tekrar)
04.00 HABERLER
04.05 SABAHA DOĞRU 1 (Ankara)
05.00 HABERLER
05.05 SABAHA DOĞRU 2 (Ankara)
PAZAR
06.00 HABERLER, DENİZ - HAVA RAPORU
06.10 SEYAHATNAMELERDE TÜRKİYE (Ankara)
06.45 GÜNAYDIN TÜRKİYE (Ankara) (Canlı)
07.30 HABERLER
07.40 TATİL GÜNDEMİ (Ankara) (Canlı)
09.40 ARKASI YARIN
10.00 HABERLER
10.05 SÖZ KÜÇÜĞÜN (Ankara) (Canlı)
11.00 HABERLER
11.05 TATİL SABAHI (Ankara)(Canlı)
13.00 HABERLER
13.15 TÜRKÇE SÖZLÜ HAFİF MÜZİK (Ankara)
13.30 BİR SOLİST (AYTEN ZENGER )(TSM) (Ankara)
13.45 BİR SOLİST ( ZÜLKÜF ALTAN )(THM) (Ankara)
14.00 İKİ SOLİSTTEN ŞARKILAR (Ankara)
AYŞE TAŞ - KADRİ ŞARMAN
14.30 TÜRKÇE SÖZLÜ HAFİF MÜZİK (Ankara)
15.00 HABERLER
15.05 BERABER VE SOLO ŞARKILAR (Ankara)
15.30 ARKARA RADYOSU ÇOKSESLİ KOROSU (Ankara)
16.00 HABERLER
16.05 SOLİSTLER GEÇİDİ (TSM) (Ankara)
16.30 TÜRKÜLER VE OYUN HAVALARI (Ankara)
17.00 HABERLER
17.05 POPÜLER MÜZİK (Ankara)
17.30 TÜRKÜLER GEÇİDİ (Ankara)
18.00 AKŞAM FASLI (NİHAVEND ) (Ankara)
18.30 SOLİSTLERDEN SEÇMELER (THM) (Ankara)
19.00 HABERLER
19.00 HABERLER
19.30 PARLAMENTODA BU HAFTA (Haber Merkezi)
20.00 TÜRKÜLER VE OYUN HAVALARI (Ankara)
20.30 SOLİSTLERDEN SEÇMELER (TSM) (Ankara)
21.00 HABERLER
21.05 SOLİSTLER GEÇİDİ (THM) (Ankara)
21.30 TÜRKÇE SÖZLÜ HAFİF MÜZİK (Ankara)
22.00 ESKİ DOSTLAR (Ankara)
22.30 SAZLARLA TSM (Ankara)
22.45 BİR ROMAN BİR HİKAYE (Ankara)
23.00 HABERLER
23.15 GECENİN İÇİNDEN (Ankara) (Canlı)
01.00 HABERLER
01.05 RADYO TİYATROSU (Çarşamba’dan Tekrar)
02.05 TATİL SABAHI (Ankara)(Tekrar)
04.00 HABERLER
04.05 SABAHA DOĞRU 1 (Ankara)
05.00 HABERLER
05.05 SABAHA DOĞRU 2 (Ankara)
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RADYO-2 (TRT-FM) (TÜRKİYE RADYOLARI İKİNCİ PROGRAMI)
PAZARTESİ
07.00 TRT-FM’DE MEMLEKET UYANIYOR (İstanbul)
09.00 HAREKET ZAMANI (İstanbul)
12.00 BİZ BİZE (İzmir)
15.00 İMBAT (İzmir)
18.00 AKŞAM OLA (Ankara)
22.00 GECE FREKANSI (İzmir)
24.00 GECEDEN SABAHA (İzmir)
SALI
07.00 TRT-FM’DE MEMLEKET UYANIYOR (İstanbul)
09.00 HAREKET ZAMANI (İstanbul)
12.00 BİZ BİZE (İzmir)
15.00 İMBAT (İzmir)
18.00 SALINCAK (Ankara)
20.00 ADAM GİBİ (Ankara)
22.00 FUAT GÜNER’LE MÜZİK HAYAT BOYU (İstanbul)
24.00 GECEDEN SABAHA (İzmir)
ÇARŞAMBA
07.00 TRT-FM’DE MEMLEKET UYANIYOR (İstanbul)
09.00 HAREKET ZAMANI (İstanbul)
12.00 BİZ BİZE (İzmir)

15.00 İMBAT (İzmir)
18.00 STÜDYO TEMPO (Ankara)
20.00 ÖZEL RADYOLAR (Ankara)
22.00 GECE FREKANSI (İzmir)
24.00 GECEDEN SABAHA (İzmir)
PERŞEMBE
07.00 TRT-FM’DE MEMLEKET UYANIYOR (İstanbul)
09.00 HAREKET ZAMANI (İstanbul)
12.00 BİZ BİZE (İzmir)
15.00 İMBAT (İzmir)
18.00 RADYO TERAPİ (Ankara)
20.00 ŞEHİR IŞIKLARI (Ankara)
22.00 GÜZEL ŞEYLER (İstanbul)
24.00 GECEDEN SABAHA (İzmir)
CUMA
07.00 TRT-FM’DE MEMLEKET UYANIYOR (İstanbul)
09.00 HAREKET ZAMANI (İstanbul)
12.00 BİZ BİZE (İzmir)
15.00 İMBAT (İzmir)
18.00 NEŞELİ SAATLER (Ankara)
20.00 SUNİ GÜNDEM (Ankara)

22.00 GECE FREKANSI (İzmir)
24.00 GECEDEN SABAHA (İzmir)
CUMARTESİ
07.00 TRT-FM’DE MEMLEKET UYANIYOR (İstanbul)
09.00 HAREKET ZAMANI (İstanbul)
12.00 BİZ BİZE (İzmir)
15.00 İMBAT (İzmir)
18.00 YOL MANZARALARI (Ankara)
20.00 YANKI (Ankara)
22.00 GECE FREKANSI (İzmir)
24.00 GECEDEN SABAHA (İzmir)
PAZAR
09.00 BİR PAZAR HATIRASI (İstanbul)
12.00 BİZ BİZE (İzmir)
15.00 İMBAT (İzmir)
18.00 YOL MANZARALARI (Ankara)
20.00 YAYINDAYIZ MÜEBBET (Ankara)
22.00 GECE FREKANSI (İzmir)
24.00 GECEDEN SABAHA (İzmir)

RADYO-3 (TÜRKİYE RADYOLARI ÜÇÜNCÜ PROGRAMI)
PAZARTESİ
07:00 HABERLER (TÜRKÇE)
07:03 DÜNYANIN SÖYLEDİĞİ ŞARKILAR (İSTANBUL)
Haz.:ŞEBNEM DOYURAN
08:00 GÜNEŞİN IŞIĞINDA (ANKARA) Haz.: ASLIHAN ŞAHİN
09:00 HABERLER (TÜRKÇE)
09:03 İÇİMDEKİ MÜZİK (İSTANBUL) Haz.: HİLAL ERTAN
10:00 A CAPELLA GÜNLÜĞÜ (ANKARA) Haz.:GÜL KARAMAN
10:30 AVRUPA KONSERLERİ (ANKARA) Haz.:AYTEN TOKLUOĞLU
12:00 * HABERLER
12:10 RİTM ODASI (İSTANBUL) Haz.: LEVENT ÖGET
13:00 MÜZİK KÖPRÜLERİ (İSTANBUL) (CANLI) Haz.: IŞIL PINAR
İNDELEN
14:00 ESKİDEN YENİYE (ANKARA) (CANLI) Haz.: GÜL KARAMAN
15:00 ORTA DÜNYA (ANKARA) Haz.: ERHAN ÇATAL
16:00 KÜLTÜRLERİN MACERASI (ANKARA) Haz.:KADİR ÖZDEMİR
17:00 ESKİ TÜFEKLER YENİ KUŞAKLAR (CANLI) (İSTANBUL) Haz.:
ELİF PETEK-GÜRSEL ÖZTÜRK
18:00 POP STÜDYOSU (CANLI) (ANKARA) Haz.: ERHAN KONUK
19:00 * HABERLER
19:10 BAŞKA YOLLAR (CANLI) (ANKARA) Haz.:ZİYA
CELAYİROĞLU
20:00 KLASİK GİTAR (CANLI) (ANKARA) Haz.:GÜL KARAMAN
21:00 KORO DÜNYASI (ANKARA) Haz.: NEVA ÇİFTÇİOĞLU
22:00 * HABERLER
22:10 YAPITLAR YORUMLAR (CANLI) (ANKARA) Haz.: VEFA
ÇİFTÇİOĞLU
23:00 CAZ VİTRİNİ (İSTANBUL) Haz.:ZÜHAL FOCAN
00:00 CAZ DURAĞI (ANTALYA) Haz.:ASLI AVKIRAN
01:00-07:00 EBU EUROCLASSIC NOTTURNO GECE YAYIN KUŞAĞI
(ANKARA RADYOSU)

SALI
07:00
07:03
08:00
09:00
09:03
10:00
10:30
12:00
12:10

HABERLER (TÜRKÇE)
PLAKLAR ARASINDA (İSTANBUL) Haz.: AYŞE ÖZYILMAZ
MÜZİK MERKEZİ (ANKARA) (CANLI) Haz.: ERHAN KONUK
HABERLER (TÜRKÇE)
SABAH SÜİTİ (İSTANBUL) Haz.: SUNGU OKAN
SİHİRLİ FLÜT (ANKARA) Haz.: NEVA OTÇU
MÜZİK TAKVİMİ (İSTANBUL) (CANLI) Haz.: SERHAN BALİ
* HABERLER
NEYDİ NEYDİ NE (İSTANBUL) Haz.: GÜLGÜN
CÜNDÜBEYOĞLU
13:00 MÜZİĞE ADANMIŞ YAŞAMLAR (İSTANBUL) Haz.: DEFNE
KAYHAN
14:00 DANS SAATİ (KLASİK DANS) (ANKARA) Haz: ESRA KINIKLI
15:00 SESİN BÜYÜSÜ (ANKARA) Haz.: DAĞHAN ASLANGER
15:30 GÜNÜMÜZÜ DİNLEMEK (ANKARA) Haz.: ESRA KINIKLI
16:00 DÜNYA LİSTELERİNDEN (ANKARA) Haz.: SEYMEN
ALTINYELEKLİOĞLU
17:00 MÜZİK BAHÇESİNDEN (İZMİR) Haz.: TÜLAY İLTER SUNAR
18:00 MERCEK (ANKARA) (CANLI) Haz.: ERHAN KONUK
19:00 * HABERLER
19:10 CAZ PANORAMASI (ANKARA) (CANLI) Haz.: AHMET
BERKER
20:00 DÜNYA KONSER SAHNELERİNDEN (CANLI) (İSTANBUL)
Haz.: SERHAN BALİ
21:00 DİNLENİYORUM (ANKARA) Haz.: MELİS MİLLİ
22:00 * HABERLER
22:10 BLUES’UN TONLARI (İSTANBUL) (CANLI) Haz.:EYÜP İBLAĞ
23:00 CAZDA MODERN KAVRAMLAR (İSTANBUL) (CANLI) Haz.:
MURAT BEŞER
00:00 CAZIN USTA SESLERİ (ANTALYA) Haz.: ASLI AVKIRAN
01:00-07:00 EBU EUROCLASSIC NOTTURNO GECE YAYIN KUŞAĞI
(ANKARA RADYOSU)

ÇARŞAMBA
07:00 HABERLER (TÜRKÇE)
07:03 TÜM ZAMANLAR (İSTANBUL) Haz.: DİDEM TAYFUR
08:00 MÜZİK MUHABİRİ (ANKARA) Haz.:BORA ÖĞÜNÇ
09:00 HABERLER (TÜRKÇE)
09:03 İYİKİ VARSIN MÜZİK (İZMİR) Haz.: REVAN ALTIOK
10:00 KUĞUNUN ŞARKISI (İSTANBUL) Haz.: FÜSUN ÖZGÜÇ
10:30 MÜZİKLİ SÖYLEŞİLER (ANKARA) (CANLI) Haz.:VEFA
ÇİFTÇİOĞLU
12:00 * HABERLER
12:10 GÖKKUŞAĞI (ANTALYA) Haz.: ANASTASSIA PANKRTOVA
13:00 OKYANUSTAN DAMLALAR (İSTANBUL) (CANLI) Haz.:IŞIL
PINAR İNDELEN
14:00 SOLİST (ANKARA) Haz.:ERSİN ARSLANTÜRK
15:00 MÜZİK VE SIRLAR (ANKARA) Haz.: SENEM TURGUT
16:00 SINIRSIZ MÜZİK (ANKARA) Haz.: ZEYNEP VURAL
17:00 POP GÜNCESİ (İSTANBUL) (CANLI) Haz.: ELİF PETEK
18:00 ÇALAR SAAT (ANKARA) Haz.:İLKE ALBAYRAK (CANLI)
19:00 * HABERLER
19:10 CAZ PANORAMASI (ANKARA) (CANLI) Haz.: AHMET
BERKER
20:00 BİR KONSER (İSTANBUL DEVLET SENFONİ ORKESTRASI)
Haz.: MEHMET SUNGUR
21:30 TRT İSTANBUL HAFİF MÜZİK VE CAZ ORKESTRASI
(İSTANBUL) Haz.: CANER BEKLİM
22:00 * HABERLER
22:10 MÜZİKLİ YOLCULUKLAR (İSTANBUL)(CANLI) Haz.: GÜRSEL
ÖZTÜRK
23:00 CAZ FOTOĞRAFLARI (İSTANBUL) (CANLI) Haz.: LEVENT ÖGET
00:00 GECE VE MÜZİK (İZMİR) Haz.: TÜLAY İLTER SUNAR
01:00-07:00 EBU EUROCLASSIC NOTTURNO GECE YAYIN KUŞAĞI
(ANKARA RADYOSU)
*3 DAKİKA TÜRKÇE HABERLERİN ARDINDAN 2’ŞER DAKİKA
İNGİLİZCE, FRANSIZCA, ALMANCA HABERLER

R ADYOVİZYON 59
PERŞEMBE
07:00 HABERLER (TÜRKÇE)
07:03 GÜNAYDIN RADYO-3 (İSTANBUL) (CANLI) Haz.:CANER
BEKLİM
08:00 MÜZİK REHBERİ (ANKARA) Haz.:MURAT KASAP
09:00 HABERLER (TÜRKÇE)
09:03 MÜZİK MUTFAĞI (İSTANBUL) Haz.: GAYE ÇAĞLAYAN
10:30 GENÇLERE (ANKARA) Haz.:NEŞE TARTANOĞLU
12:00 * HABERLER
12:10 PORTEDE HÜZÜN (İSTANBUL) Haz.: SAADET BAYKAL
13:00 EŞLİK (İSTANBUL) (CANLI) Haz.: HALİT SÜHA ÇELİKKIRAN
14:00 MÜZİĞİN BÜYÜLÜ DÜNYASI (ANKARA) Haz.:YAPRAK
ÖZTÜRK
15:00 KIRK YAMA (ANKARA) Haz.: ŞERMİN EREN
16:00 DALGAKIRAN (ANKARA) Haz.:ASLIHAN ŞAHİN
17:00 ROCK DÜNYASINDAN (İZMİR) Haz.: ÜNAL GÖKAYDIN
18:00 TAŞLI YOLLAR (ANKARA) Haz.: ZİYA CELAYİROĞLU
19:00 * HABERLER
19:10 CAZ SOKAĞI (ANKARA) (CANLI) Haz.:ŞAFAK TARTANOĞLU
20:00 KONSER SALONLARINDAN (TRT-EBU-FESTİVAL
KONSERLERİ) (ANKARA-İSTANBUL-İZMİR)
22:00 * HABERLER
22:10 GÖZÜM KULAĞIM SİNEMA (ANKARA) (CANLI) HaZ.:
KURTULUŞ ÖZYAZICI
23:00 AZ BİRAZ CAZ (ANTALYA) Haz.: ANASTASSIA PANKRTOVA
00:00 27. BOYLAM (İZMİR) Haz.: ÜNAL GÖKAYDIN
01:00- 07:00 EBU EUROCLASSIC NOTTURNO GECE YAYIN KUŞAĞI
(ANKARA RADYOSU)
CUMA
07:00 HABERLER (TÜRKÇE)
07:03 PLAKLAR ARASINDA (İSTANBUL) Haz.: AYŞE ÖZYILMAZ
08:00 BİR DÜNYA MÜZİK (ANKARA) Haz.: ZEYNEP VURAL
09:00 HABERLER (TÜRKÇE)
09:03 KIRK YAMA (ANKARA) Haz.: ŞERMİN EREN
10:00 SESİN SÖYLEDİĞİ (İZMİR) Haz.: REVAN ALTIOK
10:30 KONSERLER ŞEHRİ İSTANBUL (İSTANBUL) Haz.:DİDEM
KARAKAYA
12:00 * HABERLER
12:10 GÜMÜŞ PERDE (İSTANBUL) Haz.: CANBERK BENLİ
13:00 DÜZENLEME (İSTANBUL) Haz.: HALİT SÜHA ÇELİKKIRAN
14:00 SESİN ÖZGÜRLÜĞÜNÜN 40. YILI (ANKARA) Haz.:GÜL
KARAMAN
14:15 EVRENSEL DİL (ANKARA) Haz.:TANER ULUŞEKER

15:00 SANATIN GÖKKUŞAĞI (ANKARA) Haz: GÜNEŞ DEMİRCAN
16:00 SİYAH BEYAZ MELODİLER (ANKARA) Haz.:ÖZKAN
PEKESEN
17:00 POYRAZ (İSTANBUL) Haz.:BORA ÇETİN
18:00 STÜDYO FM (CANLI) (ANKARA) Haz.:YAVUZ AYDAR
19:00 * HABERLER
19:10 SENKOP (ANKARA) (CANLI) Haz.:BAHAR DİNGİL
20:00 BİR KONSER (ANKARA CUMHURBAŞKANLIĞI SENFONİ
ORKESTRASI) 1.BÖLÜM (CANLI)
21:00 KONSER ARASI DOLGU (ANKARA)
21:30 BİR KONSER (ANKARA CUMHURBAŞKANLIĞI SENFONİ
ORKESTRASI) 2.BÖLÜM (CANLI)
22:00 * HABERLER
22:10 TANGO TANGO (İSTANBUL) Haz.: Fehmi AKGÜN
23:00 ŞU CAZ DEDİKLERİ (İSTANBUL) Haz.:ALİ SÖNMEZ
0:00 GECE VE MÜZİK (İZMİR) Haz.: TÜLAY İLTER SUNAR
01:00-07:00 EBU EUROCLASSIC NOTTURNO GECE YAYIN KUŞAĞI
(ANKARA RADYOSU)
CUMARTESİ
07:00 HABERLER (TÜRKÇE)
07:03 DÜNYANIN SÖYLEDİĞİ ŞARKILAR (İSTANBUL)
Haz.:ŞEBNEM DOYURAN
08:00 SİNEMASKOP (ANKARA) Haz.:ÖZKAN PEKESEN
09:00 HABERLER (TÜRKÇE)
09:03 GİTAR ÇEŞİTLEMELERİ (İSTANBUL) Haz.:OĞUZ KAYNAK
10:00 ARKADAŞIM MÜZİK (İSTANBUL) Haz.:GAYE ÇAĞLAYANDEFNE KAYHAN
10:30 TRT ÇOCUK KOROSU (İSTANBUL)
10:45 ROMANTİK MELODİLER (ANTALYA) Haz.: SOLMAZ ERKAN
11:30 ODA MÜZİĞİ ÇAĞI (ANKARA) Haz.:BERRİN AYDIN
12:00 * HABERLER
12:10 HARİTADA BİR NOKTA (İSTANBUL) Haz.:HİLAL ERTAN
13:00 MÜZİK ATLASI (İSTANBUL) Haz.:SUNGU OKAN
14:00 MÜZİK ZİYAFETİ (ANKARA) (CANLI) Haz.:SENEM TURGUT
15:45 YUNANİSTAN’DAN SEVGİLERLE (Radyo Dairesi Başkanlığı)
16:00 DÜNYA LİSTELERİNDEN (ANKARA) Haz.:SEYMEN
ALTINYELEKLİOĞLU
17:00 MÜZİK MOZAİK (İSTANBUL) Haz.:CANER BEKLİM
18:00 ROCK ATEŞİ (ANKARA) Haz.:VOLKAN AYHAN
19:00 * HABERLER
19:10 ESİNTİLER (ANKARA) (CANLI) Haz.:BURCU ŞENYAPILI
ÖZCAN

20:00 BİR ÖMÜR TANGO (ANKARA) Haz.:ALİ IŞIKLI
21:00 FLAMENKONUN GİZEMİ (ANKARA) (CANLI) Haz.:GÜVEN
GÜNEŞ
22:00 * HABERLER
22:10 CAZ SAATİ (İSTANBUL) Haz.:OZAN MUSLUOĞLU
23:00 GÜNÜMÜZDE CAZ (İSTANBUL) Haz.:HÜLYA TUNÇAĞ
00:00 GECE VE MÜZİK (İZMİR) Haz.: TÜLAY İLTER SUNAR
01:00-07:00 EBU EUROCLASSIC NOTTURNO GECE YAYIN KUŞAĞI
(ANKARA RADYOSU)
PAZAR
07:00 HABERLER (TÜRKÇE)
07:03 TÜM ZAMANLAR (İSTANBUL) Haz.: DİDEM TAYFUR
08:00 ZİRVE YOLU (ANKARA) Haz.: VOLKAN AYHAN
09:00 HABERLER (TÜRKÇE)
09:03 BEYAZPERDEDEN (ANKARA) Haz.:NEŞE TARTANOĞLU
10:00 ARKADAŞIM MÜZİK (İSTANBUL) Haz.: GAYE ÇAĞLAYANDEFNE KAYHAN
10:30 GENÇLİK KOROLARI (ANKARA)
10:45 EVRENİN MÜZİĞİ (ANTALYA) Haz.:SOLMAZ ERKAN
11:30 YAŞAYAN NOTALAR (ANKARA) AYŞEGÜL SEVEN
12:00 * HABERLER
12:10 MÜZİK VE İNSANLARIMIZ (CANLI) (İSTANBUL) Haz.:ARDA
AYDOĞAN
13:00 YAŞAYAN PARMAKLAR (ANKARA) Haz.:BİLGE AKAN
14:00 ROCK EFSANELERİ (İSTANBUL) Haz.:BORA ÇETİN
15:00 DÜNYADAN GELEN SESLER (ANKARA) Haz.: İLKE
ALBAYRAK
16:00 80-60-80 (ANKARA) Haz.:SEYMEN ALTINYELEKLİOĞLU
17:00 DÜNYANIN RİTMİ (İSTANBUL) Haz.:CANER BEKLİM
18:00 TELESKOP (İSTANBUL) Haz.:İZZET ÖZ
19:00 * HABERLER
19:10 TREN YOLCULUĞU (İSTANBUL) (CANLI) Haz.: HAKAN
ÇELİK
20:00 GECEYE EŞLİK (ANKARA) Haz.:BERRİN ÖZKAN
21:00 HUZURUN TINISINDA (ANKARA) Haz.:ELİF GÖKALP
22:00 * HABERLER
22:10 MÜZİKLE GELEN (İSTANBUL) Haz.:MURAT ÜÇKARDEŞLER
23:00 MAVİ NOTA (İSTANBUL) Haz.: CENGİZ IŞILAY
00:00 UNUTULMAYAN MELODİLER (ANKARA) Haz.:GÜNAL
ÖZHAN
01:00-07:00 EBU EUROCLASSIC NOTTURNO GECE YAYIN KUŞAĞI
(ANKARA RADYOSU)

RADYO-4 (TÜRKİYE RADYOLARI DÖRDÜNCÜ PROGRAMI)
PAZARTESİ
07.00 BİZDEN SİZE (ANKARA) (TRT TÜRKÜ)
08.00 HABERLER
08.05 İSTEK SAATİ (CANLI) (İSTANBUL) (TRT NAĞME)
09.00 KİMLER GELDİ KİMLER GEÇTİ (ANKARA) (TRT TÜRKÜ)
09.30 İKİ SOLİSTTEN TÜRKÜLER (ANKARA) (TRT TÜRKÜ)
10.00 ARŞİVDEN MİKROFONA (İSTANBUL) (TRT NAĞME)
10.30 MAKAMLAR VE ŞARKILAR (ANKARA) (TRT NAĞME)
11.00 HABERLER
11.05 TÜRKÜ SEVDALILARI (İSTANBUL) (CANLI) (TRT TÜRKÜ)
12.00 GÜNÜN KONSERİ (CANLI) (İSTANBUL) (TRT NAĞME)
13:00 HABERLER (Trabzon Radyosu)
13.03 KARADENİZ’DEN (TRABZON RADYOSU)
14.00 HABERLER (Erzurum Radyosu)
14.03 BİZİM ELLER (ERZURUM RADYOSU)

15.00
15.03
16.00
16.03
17.00
17.03
18.00
20.00
20.05
22.00

HABERLER (GAP Diyarbakır Radyosu)
STÜDYO GAP (GAP DİYARBAKIR RADYOSU)
HABERLER (Çukurova Radyosu)
ÇUKUROVA’DAN (ÇUKUROVA RADYOSU)
HABERLER (Antalya Radyosu)
GÜNBATIMI (ANTALYA RADYOSU)
AKŞAMIN NEŞESİ (CANLI) (ANKARA) (TRT NAĞME)
HABERLER
AKŞAM OLUNCA (ANKARA) (CANLI) (TRT TÜRKÜ)
TÜRK KLASİK MÜZİĞİ DİNLEYİCİ İSTEKLERİ (CANLI)
(İSTANBUL) (TRT NAĞME)
23.00 İSTANBUL’DA BULUŞAN TÜRKÜLER (İSTANBUL) (Tekrar)
(TRT TÜRKÜ)
00.00 TRT NAĞME’YE BAĞLANTI
04.00 TRT TÜRKÜ’YE BAĞLANTI

SALI
07.03
08.00
08.05
09.00
09.30
10.00
10.30
11.00
11.05
12.00
13:00
13.03
14.00
14.03

BİZDEN SİZE (ANKARA) (TRT TÜRKÜ)
HABERLER
İSTEK SAATİ (CANLI) (ANKARA) (TRT NAĞME)
ARŞİVDEN SESLENENLER (İSTANBUL) (TRT TÜRKÜ)
İKİ SOLİSTTEN TÜRKÜLER (ANKARA) (TRT TÜRKÜ)
ARŞİVDEN MİKROFONA (ANKARA) (TRT NAĞME)
MAKAMLAR VE ŞARKILAR (İSTANBUL) (TRT NAĞME)
HABERLER
YURTTAN SESLER (CANLI) (ANKARA) (TRT TÜRKÜ)
GÜNÜN KONSERİ (CANLI) (ANKARA) (TRT NAĞME)
HABERLER (Trabzon Radyosu)
KARADENİZ’DEN (TRABZON RADYOSU)
HABERLER (Erzurum Radyosu)
BİZİM ELLER (ERZURUM RADYOSU)
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15.00
15.03
16.00
16.03
17.00
17.03
18.00
20.00
20.05

HABERLER (GAP Diyarbakır Radyosu)
STÜDYO GAP (GAP DİYARBAKIR RADYOSU)
HABERLER (Çukurova Radyosu)
ÇUKUROVA’DAN (ÇUKUROVA RADYOSU)
HABERLER (Antalya Radyosu)
GÜNBATIMI (ANTALYA RADYOSU)
AKŞAMIN NEŞESİ (CANLI) (İSTANBUL) (TRT NAĞME)
HABERLER
SIRRI ALİ TALAY İLE BİZİM ORA TÜRKÜLERİ (CANLI)
(ANKARA) (TRT TÜRKÜ)
21.00 HAYDİ TÜRKİYE GELİN TÜRKİYE (İSTANBUL) (CANLI) (TRT
TÜRKÜ)
22.00 UNUTULMAYANLAR (İSTANBUL) (TRT NAĞME)
23.00 BİZİM ELLER BİR DESTAN (CANLI) (İSTANBUL) (TRT
TÜRKÜ)
00.00 TRT NAĞME’YE BAĞLANTI
04.00 TRT TÜRKÜ’YE BAĞLANTI
ÇARŞAMBA
07.03 BİZDEN SİZE (ANKARA) (TRT TÜRKÜ)
08.00 HABERLER
08.05 İSTEK SAATİ (CANLI) (İSTANBUL) (TRT NAĞME)
09.00 KİMLER GELDİ KİMLER GEÇTİ (ANKARA) (TRT TÜRKÜ)
09.30 YENİ SESLER YENİ YORUMLAR (ANKARA) (TRT TÜRKÜ)
10.00 ARŞİVDEN MİKROFONA (İSTANBUL) (TRT NAĞME)
10.30 MAKAMLAR VE ŞARKILAR (ANKARA) (TRT NAĞME)
11.00 HABERLER
11.05 DUYGULAR DÖNÜŞTÜ SÖZE (CANLI) (İSTANBUL) (TRT
TÜRKÜ)
12.00 GÜNÜN KONSERİ (CANLI) (İSTANBUL) (TRT NAĞME)
13:00 HABERLER (Trabzon Radyosu)
13.03 KARADENİZ’DEN (TRABZON RADYOSU)
14.00 HABERLER (Erzurum Radyosu)
14.03 BİZİM ELLER (ERZURUM RADYOSU)
15.00 HABERLER (GAP Diyarbakır Radyosu)
15.03 STÜDYO GAP (GAP DİYARBAKIR RADYOSU)
16.00 HABERLER (Çukurova Radyosu)
16.03 ÇUKUROVA’DAN (ÇUKUROVA RADYOSU)
17.00 HABERLER (Antalya Radyosu)
17.03 GÜNBATIMI (ANTALYA RADYOSU)
18.00 AKŞAMIN NEŞESİ (CANLI) (ANKARA) (TRT NAĞME)
20.00 HABERLER
20.05 İKİ SOLİSTTEN TÜRKÜLER (ANKARA) (TRT TÜRKÜ)
20.30 THM TOPLU PROGRAMI (ANKARA) (TRT TÜRKÜ)
21.00 HEP BERABER (İSTANBUL) (CANLI) (TRT TÜRKÜ)
22.00 SEMT-İ MUSİKİ (ANKARA) (TRT NAĞME)
23.00 TELLİ TURNAM (CANLI) (İSTANBUL) (TRT TÜRKÜ)
00.00 TRT NAĞME’YE BAĞLANTI
04.00 TRT TÜRKÜ’YE BAĞLANTI
PERŞEMBE
07.00 BİZDEN SİZE (ANKARA) (TRT TÜRKÜ)
08.00 HABERLER
08.05 İSTEK SAATİ (CANLI) (ANKARA) (TRT NAĞME)
09.00 SOLİSTLERDEN SEÇMELER (ANKARA) (TRT TÜRKÜ)
09.30 İKİ SOLİSTTEN TÜRKÜLER (ANKARA) (TRT TÜRKÜ)
10.00 ARŞİVDEN MİKROFONA (ANKARA) (TRT NAĞME)
10.30 MAKAMLAR VE ŞARKILAR (İSTANBUL) (TRT NAĞME)
11.00 HABERLER
11.05 İSTANBUL’DA BULUŞAN TÜRKÜLER (İSTANBUL) (TRT
TÜRKÜ)
12.00 GÜNÜN KONSERİ (CANLI) (ANKARA) (TRT NAĞME)
13:00 HABERLER (Trabzon Radyosu)
13.03 KARADENİZ’DEN (TRABZON RADYOSU)
14.00 HABERLER (Erzurum Radyosu)

14.03
15.00
15.03
16.00
16.03
17.00
17.03
18.00
20.00
20.05
20.30
21.00
22.00

BİZİM ELLER (ERZURUM RADYOSU)
HABERLER (GAP Diyarbakır Radyosu)
STÜDYO GAP (GAP DİYARBAKIR RADYOSU)
HABERLER (Çukurova Radyosu)
ÇUKUROVA’DAN (ÇUKUROVA RADYOSU)
HABERLER (Antalya Radyosu)
GÜNBATIMI (ANTALYA RADYOSU)
AKŞAMIN NEŞESİ (CANLI) (İSTANBUL) (TRT NAĞME)
HABERLER
SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ (ANKARA) (TRT TÜRKÜ)
THM TOPLU PROGRAMI (ANKARA) (TRT TÜRKÜ)
TÜRKÜ SAATİ (İSTANBUL) (CANLI) (TRT TÜRKÜ)
CANVEREN PERVANELER (ANKARA) 30/1 /TSM AMATÖR
SES YARIŞMASI 30/1 (ANKARA) / RADYO DERGİSİ 15/1
(CANLI) (İSTANBUL) (TRT NAĞME)
DOST İLE DEMLER (İSTANBUL) (CANLI) (TRT TÜRKÜ)
HER TELDEN (İSTANBUL) (TRT TÜRKÜ)
TRT NAĞME’YE BAĞLANTI
TRT TÜRKÜ’YE BAĞLANTI

23.00
23.30
00.00
04.00
CUMA
07.00 BİZDEN SİZE (ANKARA) (TRT TÜRKÜ)
08.00 HABERLER
08.05 İSTEK SAATİ (CANLI) (İSTANBUL) (TRT NAĞME)
09.00 KİMLER GELDİ KİMLER GEÇTİ (ANKARA) (TRT TÜRKÜ)
09.30 YENİ SESLER YENİ YORUMLAR (ANKARA) (TRT TÜRKÜ)
10.00 ARŞİVDEN MİKROFONA (İSTANBUL) (TRT NAĞME)
10.30 MAKAMLAR VE ŞARKILAR (ANKARA) (TRT NAĞME)
11.00 HABERLER
11.05 KAR BEYAZ TÜRKÜLER (İSTANBUL) (TRT TÜRKÜ)
12.00 GÜNÜN KONSERİ (CANLI) (İZMİR) (TRT NAĞME)
13:00 HABERLER (Trabzon Radyosu)
13.03 KARADENİZ’DEN (TRABZON RADYOSU)
14.00 HABERLER (Erzurum Radyosu)
14.03 BİZİM ELLER (ERZURUM RADYOSU)
15.00 HABERLER (GAP Diyarbakır Radyosu)
15.03 STÜDYO GAP (GAP DİYARBAKIR RADYOSU)
16.00 HABERLER (Çukurova Radyosu)
16.03 ÇUKUROVA’DAN (ÇUKUROVA RADYOSU)
17.00 HABERLER (Antalya Radyosu)
17.03 GÜNBATIMI (ANTALYA RADYOSU)
18.00 AKŞAMIN NEŞESİ (CANLI) (İSTANBUL) (TRT NAĞME)
20.00 HABERLER
20.05 İKİ SOLİSTTEN TÜRKÜLER -TÜRKÜLER VE OYUN
HAVALARI/BİR KONSER (Ayda 1) (ANKARA)/RADYO
SANATÇILARI THM KONSERİ (İstanbul) (TRT TÜRKÜ)
21.00 KENT OZANLARI (ANKARA) (TRT TÜRKÜ)
21.30 SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ (ANKARA) (TRT TÜRKÜ)
22.00 RADYO SANATÇILARI KONSERİ (ANK.İST.) (TRT-NAĞME)
23.00 DOST İLE DEMLER (İSTANBUL) (CANLI) (TRT TÜRKÜ)
23.30 HER TELDEN (İSTANBUL) (TRT TÜRKÜ)
00.00 TRT NAĞME’YE BAĞLANTI
04.00 TRT TÜRKÜ’YE BAĞLANTI
CUMARTESİ
11.05 YURTTAN SESLER (İSTANBUL) (TRT TÜRKÜ)
11.30 GELENEKTEN GÜNCELE (ANKARA) (TRT TÜRKÜ)
12.00 PLAK KASET VE CD DÜNYASI (ANKARA) (TRT NAĞME)
13:00 HABERLER (Trabzon Radyosu)
13.03 KARADENİZ’DEN (TRABZON RADYOSU)
14.00 HABERLER (Erzurum Radyosu)
14.03 BİZİM ELLER (ERZURUM RADYOSU)
15.00 HABERLER (GAP Diyarbakır Radyosu)
15.03 STÜDYO GAP (GAP DİYARBAKIR RADYOSU)
16.00 HABERLER (Çukurova Radyosu)

16.03
17.00
17.03
18.00
20.00
20.05
20.30
21.00
21.30
22.00

ÇUKUROVA’DAN (ÇUKUROVA RADYOSU)
HABERLER (Antalya Radyosu)
GÜNBATIMI (ANTALYA RADYOSU)
AKŞAMIN NEŞESİ (İSTANBUL) (TRT NAĞME)
HABERLER
BERABER VE SOLO TÜRKÜLER (ANKARA) (TRT TÜRKÜ)
SOLİSTLERDEN SEÇMELER (ANKARA) (TRT TÜRKÜ)
THM TOPLU PROGRAMI (ANKARA) (TRT TÜRKÜ)
SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ (ANKARA) (TRT TÜRKÜ)
DEVLET KOROLARI / NAĞME-İ MANA (İSTANBUL) (TRT
NAĞME)
BABAMDAN EZGİLER (İSTANBUL) (TRT TÜRKÜ)
BAĞLAMAM PERDE PERDE (İSTANBUL) (TRT TÜRKÜ)
TRT NAĞME’YE BAĞLANTI
TRT TÜRKÜ’YE BAĞLANTI

23.00
23.30
00.00
04.00
PAZAR
07.00 BİZDEN SİZE (ANKARA) (TRT TÜRKÜ)
08.00 HABERLER
08.05 İSTEK SAATİ (İSTANBUL) (TRT NAĞME)
09.00 SOLİSTLERDEN SEÇMELER (ANKARA) (TRT TÜRKÜ)
09.30 İKİ SOLİSTTEN TÜRKÜLER (ANKARA) (TRT TÜRKÜ)
10.00 ARŞİVDEN MİKROFONA (İSTANBUL) (TRT NAĞME)
10.30 MAKAMLAR VE ŞARKILAR (İSTANBUL) (TRT NAĞME)
11.00 HABERLER
11.05 YURTTAN SESLER (İZMİR) (TRT TÜRKÜ)
11.30 GELENEKTEN GÜNCELE (ANKARA) (TRT TÜRKÜ)
12.00 PLAK KASET VE CD DÜNYASI (İSTANBUL) (TRT NAĞME)
13:00 HABERLER (Trabzon Radyosu)
13.03 KARADENİZ’DEN (TRABZON RADYOSU)
14.00 HABERLER (Erzurum Radyosu)
14.03 BİZİM ELLER (ERZURUM RADYOSU)
15.00 HABERLER (GAP Diyarbakır Radyosu)
15.03 STÜDYO GAP (GAP DİYARBAKIR RADYOSU)
16.00 HABERLER (Çukurova Radyosu)
16.03 ÇUKUROVA’DAN (ÇUKUROVA RADYOSU)
17.00 HABERLER (Antalya Radyosu)
17.03 GÜNBATIMI (ANTALYA RADYOSU)
18.00 AKŞAMIN NEŞESİ (ANKARA) (TRT NAĞME)
20.00 HABERLER
20.05 TÜRKÜLER VE OYUN HAVALARI (ANKARA) (TRT TÜRKÜ)
20.30 İKİ SOLİSTTEN TÜRKÜLER (İZMİR) (TRT TÜRKÜ)
21.00 YURTTAN SESLER (ANKARA) (TRT TÜRKÜ)
21.30 SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ (ANKARA) (TRT TÜRKÜ)
22.00 NOSTALJİ (BANT) / SEVDALI ŞARKILAR (CANLI)
(İSTANBUL) (TRT NAĞME)
23.00 DUYGULAR DÖNÜŞTÜ SÖZE (Tekrar) (İSTANBUL) (TRT
TÜRKÜ)
00.00 TRT NAĞME’YE BAĞLANTI
04.00 TRT TÜRKÜ’YE BAĞLANTI
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TRT NAĞME
PAZARTESİ
07.00 İSTEK SAATİ (İSTANBUL)
08.00 HABERLER
08.05 İSTEK SAATİ (İSTANBUL)
09.00 GÜFTE ŞAİRLERİMİZ (ANKARA)
09.30 BERABER VE SOLO ŞARKILAR (ANKARA)
10.00 ARŞİVDEN MİKROFONA (İSTANBUL)
10.30 MAKAMLAR VE ŞARKILAR (İSTANBUL)
11.00 HABERLER
11.05 SAZ ESERLERİ (İZMİR)
11.15 SOLO (İSTANBUL)
11.30 ESKİ SESLER/ SAZENDE BESTEKARLAR (İSTANBUL)
12.00 PLAK KASET VE CD DÜNYASI (İSTANBUL)
13.00 ARŞİVDEN FASILLAR (İZMİR)
13.30 İKİ SOLİSTTEN ŞARKILAR (ANKARA)
14.00 HABERLER
14.05 ARŞİVDEN SAZ ESERLERİ (İSTANBUL)
14.30 BERABER VE SOLO ŞARKILAR (İSTANBUL)
15.00 GELENEKTEN GELECEĞE (İSTANBUL)
16.00 ŞARKILAR VE OYUN HAVALARI (İSTANBUL)
16.30 ARŞİVDEN SOLOLAR (İSTANBUL)
17.00 SOLO (ANKARA)
17.15 SAZLARLA TSM (ANKARA)
17.30 ……… FASLI (İSTANBUL)
18.00 AKŞAMIN NEŞESİ (ANKARA)
20.00 HABERLER
20.05 MAKAMLAR VE ŞARKILAR (İSTANBUL)
20.30 KÜÇÜK KORO / KLASİK KORO ( İST.ANK.)
21.00 ARŞİVDEN MİKROFONA (TEKRAR) İSTANBUL
21.30 ……. FASLI (ANKARA)
22.00 NOSTALJİ (BANT) / SEVDALI ŞARKILAR (CANLI)
(İSTANBUL)
23.00 PLAK KASET VE CD DÜNYASI (TEKRAR) (İSTANBUL)
00.00 PLAYLİST (İST.ANK.)
SALI
07.00 İSTEK SAATİ (CANLI) (ANKARA)
08.00 HABERLER
08.05 İSTEK SAATİ (CANLI) (ANKARA)
09.00 SOLİSTLER GEÇİDİ (ANKARA)
09.30 BERABER VE SOLO ŞARKILAR (İSTANBUL)
10.00 ARŞİVDEN MİKROFONA (ANKARA)
10.30 MAKAMLAR VE ŞARKILAR (İSTANBUL)
11.00 HABERLER
11.05 SAZLARLA TSM (ANKARA)
11.15 SOLO (ANKARA)
11.30 SOLİSTLERDEN SEÇMELER(İZMİR)
12.00 GÜNÜN KONSERİ (CANLI) (ANKARA)
13.00 ARŞİVDEN FASILLAR (ANKARA)
13.30 İKİ SOLİSTTEN ŞARKILAR (İZMİR)
14.00 HABERLER
14.05 ARŞİVDEN SAZ ESERLERİ (ANKARA)
14.30 BERABER VE SOLO ŞARKILAR (ANKARA)
15.00 GELENEKTEN GELECEĞE (İSTANBUL)
16.00 ŞARKILAR VE OYUN HAVALARI (ANKARA)
16.30 ARŞİVDEN SOLOLAR (ANKARA)
17.00 SOLO (İSTANBUL)
17.15 SAZ ESERLERİ (İSTANBUL)

17.30 ……….. FASLI (ANKARA)
18.00 AKŞAMIN NEŞESİ (CANLI) (İSTANBUL)
20.00 HABERLER
20.05 MAKAMLAR VE ŞARKILAR (İSTANBUL)
20.30 ESKİNİN BÜYÜSÜ (CANLI) (ANKARA)
21.00 ARŞİVDEN MİKROFONA (TEKRAR) (ANKARA)
21.30 ……….. FASLI (İSTANBUL)
22.00 UNUTULMAYANLAR (İSTANBUL)
23.00 GÜNÜN KONSERİ (TEKRAR) (ANKARA)
00.00 PLAYLİST (İST.ANK.)
ÇARŞAMBA
07.00 İSTEK SAATİ (CANLI) (İSTANBUL)
08.00 HABERLER
08.05 İSTEK SAATİ (CANLI) (İSTANBUL)
09.00 SOLİSTLERDEN SEÇMELER (İSTANBUL)
09.30 BERABER VE SOLO ŞARKILAR (ANKARA)
10.00 ARŞİVDEN MİKROFONA (İSTANBUL)
10.30 MAKAMLAR VE ŞARKILAR (ANKARA)
11.00 HABERLER
11.05 SAZ ESERLERİ (İSTANBUL)
11.15 SOLO (İSTANBUL)
11.30 SOLİSTLER GEÇİDİ (ANKARA)
12.00 GÜNÜN KONSERİ (CANLI) (İSTANBUL)
13.00 ARŞİVDEN FASILLAR (İSTANBUL)
13.30 İKİ SOLİSTTEN ŞARKILAR (ANKARA)
14.00 HABERLER
14.05 ARŞİVDEN SAZ ESERLERİ (İSTANBUL)
14.30 BERABER VE SOLO ŞARKILAR (İZMİR)
15.00 MUSİKİYE DAİR (İSTANBUL)
16.00 ŞARKILAR VE OYUN HAVALARI (İSTANBUL)
16.30 ARŞİVDEN SOLOLAR (İSTANBUL)
17.00 SOLO (İZMİR)
17.15 SAZLARLA TSM (İSTANBUL)
17.30 ……… FASLI (İSTANBUL)
18.00 AKŞAMIN NEŞESİ (CANLI) (ANKARA)
20.00 HABERLER
20.05 MAKAMLAR VE ŞARKILAR (ANKARA)
20.30 KADINLAR TOPLULUĞU ( İST.ANK.)
21.00 ARŞİVDEN MİKROFONA (TEKRAR) (İSTANBUL)
21.30 ……… FASLI (ANKARA)
22.00 SEMT-İ MUSİKİ (ANKARA) (RADYO-4)
23.00 GÜNÜN KONSERİ (TEKRAR) (İSTANBUL)
00.00 PLAYLİST (İST.ANK.)
PERŞEMBE
07.00 İSTEK SAATİ (CANLI) (ANKARA)
08.00 HABERLER
08.05 İSTEK SAATİ (CANLI) (ANKARA)
09.00 ŞARKILARDAN BİR DEMET( ANKARA)
09.30 BERABER VE SOLO ŞARKILAR (İSTANBUL)
10.00 ARŞİVDEN MİKROFONA (ANKARA)
10.30 MAKAMLAR VE ŞARKILAR (İSTANBUL)
11.00 HABERLER
11.05 SAZLARLA TSM (ANKARA)
11.15 SOLO (ANKARA)
11.30 SOLİSTLER GEÇİDİ (İZMİR)
12.00 GÜNÜN KONSERİ (CANLI) (ANKARA)
13.00 ARŞİVDEN FASILLAR (ANKARA)

13.30
14.00
14.05
14.30
15.00
16.00
16.30
17.00
17.15
17.30
18.00
20.00
20.05
20.30
21.00
21.30
22.00

İKİ SOLİSTTEN ŞARKILAR (İSTANBUL)
HABERLER
ARŞİVDEN SAZ ESERLERİ (ANKARA)
BERABER VE SOLO ŞARKILAR (ANKARA)
GELENEKTEN GELECEĞE (İSTANBUL)
ŞARKILAR VE OYUN HAVALARI (ANKARA)
ARŞİVDEN SOLOLAR (ANKARA)
SOLO (İSTANBUL)
SAZ ESERLER (ANKARA)
……. FASLI (ANKARA)
AKŞAMIN NEŞESİ (CANLI) (İSTANBUL)
HABERLER
MAKAMLAR VE ŞARKILAR (İSTANBUL)
TASAVVUF MÜZİĞİ (İST.ANK.)
ARŞİVDEN MİKROFONA (TEKRAR) (ANKARA)
……. FASLI (İSTANBUL)
CANVEREN PERVANELER (ANKARA) 30/1 /TSM AMATÖR
SES YARIŞMASI 30/1 (ANKARA) / RADYO DERGİSİ 15/1
(CANLI) (İSTANBUL) (RADYO-4)
23.00 GÜNÜN KONSERİ (TEKRAR) (ANKARA)
00.00 PLAYLİST (İST.ANK.)
CUMA
07.00 İSTEK SAATİ (CANLI) (İSTANBUL)
08.00 HABERLER
08.05 İSTEK SAATİ (CANLI) (İSTANBUL)
09.00 HER TELDEN ( İSTANBUL)
09.30 BERABER VE SOLO ŞARKILAR (ANKARA)
10.00 ARŞİVDEN MİKROFONA (İSTANBUL)
10.30 MAKAMLAR VE ŞARKILAR (ANKARA)
11.00 HABERLER
11.05 SAZ ESERLERİ (ANKARA)
11.15 SOLO (İSTANBUL)
11.30 SORULARINIZ CEVAPLARIMIZ (CANLI) ANKARA
12.00 GÜNÜN KONSERİ (CANLI) (İZMİR)
13.00 ARŞİVDEN FASILLAR (İSTANBUL)
13.30 İKİ SOLİSTTEN ŞARKILAR (ANKARA)
14.00 HABERLER
14.05 ARŞİVDEN SAZ ESERLERİ (İSTANBUL)
14.30 BERABER VE SOLO ŞARKILAR (İSTANBUL)
15.00 GÖNÜLDEN NAĞMELER (ANKARA)
16.00 ŞARKILAR VE OYUN HAVALARI (İSTANBUL)
16.30 ARŞİVDEN SOLOLAR (İSTANBUL )
17.00 SOLO (ANKARA)
17.15 SAZLARLA TSM (ANKARA)
17.30 ……… FASLI (İZMİR)
18.00 AKŞAMIN NEŞESİ (CANLI) (İSTANBUL)
20.00 HABERLER
20.05 AMATÖR TOPL.   / GENÇLİK KOR.    / ÇOCUK KOR. (İST.
ANK. )      / ARŞİVDEN MİKROFONA (TEKRAR) İSTANBUL /
TÜRKÜDEN BESTEYE (CANLI) (ANKARA) (A/1)
20.30 AMATÖR TOPL. / GENÇLİK KOR. / ÇOCUK KOR. (İST.ANK.)
21.00 ARŞİVDEN MİKROFONA (TEKRAR) İSTANBUL
21.30 ……… FASLI (ANKARA)
22.00 RADYO SANATÇILARI KONSERİ (ANK.İST.)
23.00 GÜNÜN KONSERİ (TEKRAR) (İZMİR)
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07.00 İSTEK SAATİ (CANLI) (ANKARA)
08.00 HABERLER
08.05 İSTEK SAATİ (ANKARA) (CANLI)
09.00 SAZEDENDE BESTEKARLAR / ESKİ SESLER (İSTANBUL)
09.30 BERABER VE SOLO ŞARKILAR (İSTANBUL)
10.00 ARŞİVDEN MİKROFONA (ANKARA)
10.30 MAKAMLAR VE ŞARKILAR (İSTANBUL)
11.00 HABERLER
11.05 SAZLARLA TSM (İZMİR)
11.15 SOLO (ANKARA)
11.30 SANATÇILARIMIZDAN BİRER ŞARKI (İZMİR)
12.00 PLAK KASET VE CD DÜNYASI (ANKARA)
13.00 ARŞİVDEN FASILLAR (İZMİR)
13.30 İKİ SOLİSTTEN ŞARKILAR (İSTANBUL)
14.00 HABERLER
14.05 ARŞİVDEN SAZ ESERLERİ (ANKARA)
14.30 BERABER VE SOLO ŞARKILAR (ANKARA)
15.00 MUSİKİYE DAİR (TEKRAR) (İSTANBUL)
16.00 ŞARKILAR VE OYUN HAVALARI (ANKARA)
16.30 ARŞİVDEN SOLOLAR (ANKARA)
17.00 SOLO (İSTANBUL)

17.15 SAZ ESERLERİ (İSTANBUL)
17.30 ……. FASLI (ANKARA)
18.00 AKŞAMIN NEŞESİ (İSTANBUL)
20.00 HABERLER
20.05 MAKAMLAR VE ŞARKILAR (İSTANBUL)
20.30 KLASİK KORO ( İST.ANK.)
21.00 ARŞİVDEN MİKROFONA (TEKRAR) ANKARA
21.30 ……… FASLI (İSTANBUL)
22.00 DEVLET KOROLARI / NAĞME-İ MANA (İSTANBUL)
23.00 PLAK KASET VE CD DÜNYASI (TEKRAR) (ANKARA)
00.00 PLAYLİST (İST.ANK.)
PAZAR
07.00 İSTEK SAATİ (İSTANBUL)
08.00 HABERLER
08.05 İSTEK SAATİ (İSTANBUL)
09.00 GÜFTE ŞAİRLERİMİZ (ANKARA)
09.30 BERABER VE SOLO ŞARKILAR (ANKARA)
10.00 ARŞİVDEN MİKROFONA (İSTANBUL)
10.30 MAKAMLAR VE ŞARKILAR (İSTANBUL)
11.00 HABERLER
11.05 SAZ ESERLERİ (İZMİR)
11.15 SOLO (İSTANBUL)

11.30
12.00
13.00
13.30
14.00
14.05
14.30
15.00
16.00
16.30
17.00
17.15
17.30
18.00
20.00
20.05
20.30
21.00
21.30
22.00

ESKİ SESLER/ SAZENDE BESTEKARLAR (İSTANBUL)
PLAK KASET VE CD DÜNYASI (İSTANBUL)
ARŞİVDEN FASILLAR (İZMİR)
İKİ SOLİSTTEN ŞARKILAR (ANKARA)
HABERLER
ARŞİVDEN SAZ ESERLERİ (İSTANBUL)
BERABER VE SOLO ŞARKILAR (İSTANBUL)
GELENEKTEN GELECEĞE (İSTANBUL)
ŞARKILAR VE OYUN HAVALARI (İSTANBUL)
ARŞİVDEN SOLOLAR (İSTANBUL)
SOLO (ANKARA)
SAZLARLA TSM (ANKARA)
……… FASLI (İSTANBUL)
AKŞAMIN NEŞESİ (ANKARA)
HABERLER
MAKAMLAR VE ŞARKILAR (İSTANBUL)
KÜÇÜK KORO / KLASİK KORO ( İST.ANK.)
ARŞİVDEN MİKROFONA (TEKRAR) İSTANBUL
……. FASLI (ANKARA)
NOSTALJİ (BANT) / SEVDALI ŞARKILAR (CANLI)
(İSTANBUL)
23.00 PLAK KASET VE CD DÜNYASI (TEKRAR) (İSTANBUL)
00.00 PLAYLİST (İST.ANK.)

TRT TÜRKÜ
PAZARTESİ
06.00 TÜRKÜLER VE OYUN HAVALARI (ANKARA)
06.30 SAZLARLA TÜRK HALK MÜZİĞİ (İSTANBUL)
06.45 ...’DEN TÜRKÜLER (İSTANBUL)
07.00 BİZDEN SİZE (ANKARA)
08.00 HABERLER
08.05 BERABER VE SOLO TÜRKÜLER (ANKARA)
08.30 YURDUN DÖRT BUCAĞINDAN (İSTANBUL)
09.00 KİMLER GELDİ KİMLER GEÇTİ (ANKARA)
09.30 İKİ SOLİSTTEN TÜRKÜLER (ANKARA)
10.00 İL İL TÜRKÜLERİMİZ (ANKARA)
10.30 TÜRKÜLERDEN BİR DEMET (ANKARA)
11.00 HABERLER
11.05 TÜRKÜ SEVDALILARI (İSTANBUL) (CANLI)
12.00 YURTTAN SESLER (İZMİR)
12.30 GELENEKTEN GÜNCELE (ANKARA)
13.00 BERABER VE SOLO TÜRKÜLER (ANKARA)
13.30 EZGİ KERVANI (İSTANBUL)
14.00 HABERLER
14.05 GENÇ SESLER (CANLI) (ANKARA)
14.30 YURDUN DÖRT BUCAĞINDAN (ANKARA)
15.00 HOŞ SOHBET (CANLI) (ANKARA)
16.00 BERGÜZAR (ANKARA)
17.00 BİZDEN SİZE (ANKARA)
18.00 İKİ SOLİSTTEN TÜRKÜLER (ANKARA)
18.30 YURTTAN SESLER (İSTANBUL)
19.00 AMATÖR TOPLULUKLAR Ayda/1 / SOLİSTLERDEN
SEÇMELER (ANKARA)
19.30 TÜRKÜLER VE OYUN HAVALARI (İSTANBUL)
20.00 HABERLER
20.05 AKŞAM OLUNCA (ANKARA) (CANLI)

22.00
22.30
23.00
00.00
SALI
06.00
06.30
06.45
07.00
08.00
08.05
08.30
09.00
09.30
10.00
10.30
11.00
11.05
12.00
12.30
13.00
13.30
14.00
14.05
14.30
15.00
15.30
16.00
16.30
17.00
18.00

YURTTAN SESLER (ANKARA)
İKİ SOLİSTTEN TÜRKÜLER (ANKARA)
İSTANBUL’DA BULUŞAN TÜRKÜLER (İSTANBUL) (Tekrar)
SOLİSTLERDEN SEÇMELER (ANKARA)
TÜRKÜLER VE OYUN HAVALARI (ANKARA)
SAZLARLA TÜRK HALK MÜZİĞİ (ANKARA)
...’DEN TÜRKÜLER (ANKARA)
BİZDEN SİZE (ANKARA)
HABERLER
BERABER VE SOLO TÜRKÜLER (İSTANBUL)
YURDUN DÖRT BUCAĞINDAN (ANKARA)
ARŞİVDEN SESLENENLER (İSTANBUL)
İKİ SOLİSTTEN TÜRKÜLER (ANKARA)
TÜRKÜ DEFTERİ (ANKARA)
TÜRKÜLERDEN BİR DEMET (İSTANBUL)
HABERLER
YURTTAN SESLER (CANLI) (ANKARA)
İKİ SOLİSTEN TÜRKÜLER (İSTANBUL)
SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ (ANKARA)
TÜRKÜLER VE OYUN HAVALARI (ANKARA)
EZGİ KERVANI (ANKARA)
HABERLER
İKİ SOLİSTTEN TÜRKÜLER (ANKARA)
BERABER VE SOLO TÜRKÜLER (ANKARA)
SOLİSTLERDEN SEÇMELER (ANKARA)
THM TOPLU PROGRAMI (İSTANBUL)
TÜRKÜLERE HAYAT VERENLER (ANKARA)
BEYLER BAHÇESİ (ANKARA)
BİZDEN SİZE (ANKARA)
İKİ SOLİSTTEN TÜRKÜLER (ANKARA)

18.30 BERABER VE SOLO TÜRKÜLER (ANKARA)
19.00 MAHALLİ SANATÇILAR / SOLİSTLERDEN SEÇMELER
(ANKARA)
19.30 TÜRKÜLER VE OYUN HAVALARI (İSTANBUL)
20.00 HABERLER
20.05 SIRRI ALİ TALAY İLE BİZİM ORA TÜRKÜLERİ (CANLI)
(ANKARA)
21.00 HAYDİ TÜRKİYE GELİN TÜRKİYE (İSTANBUL) (CANLI)
22.00 THM TOPLU PROGRAMI (ANKARA)
22.30 İKİ SOLİSTTEN TÜRKÜLER (ANKARA)
23.00 BİZİM ELLER BİR DESTAN (CANLI) (İSTANBUL)
00.00 SOLİSTLERDEN SEÇMELER (ANKARA)
ÇARŞAMBA
06.00 TÜRKÜLER VE OYUN HAVALARI (İZMİR)
06.30 SAZLARLA TÜRK HALK MÜZİĞİ (ANKARA)
06.45 ...’DEN TÜRKÜLER (ANKARA)
07.00 BİZDEN SİZE (ANKARA)
08.00 HABERLER
08.05 BERABER VE SOLO TÜRKÜLER (ANKARA)
08.30 YURDUN DÖRT BUCAĞINDAN (İSTANBUL)
09.00 KİMLER GELDİ KİMLER GEÇTİ (ANKARA)
09.30 YENİ SESLER YENİ YORUMLAR (ANKARA)
10.00 BERABER VE SOLO TÜRKÜLER (ANKARA)
10.30 TÜRKÜLERDEN BİR DEMET (ANKARA)
11.00 HABERLER
11.05 DUYGULAR DÖNÜŞTÜ SÖZE (İSTANBUL) (CANLI)
12.00 YURTTAN SESLER (ANKARA)
12.30 GELENEKTEN GÜNCELE (ANKARA)
13.00 TÜRKÜLERLE GEZİYORUZ (CANLI) (İZMİR)
14.00 HABERLER
14.05 TÜRKÜLER TÜRKÜ SÖYLER (ANKARA)
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15.00 SOLİSTLERDEN SEÇMELER
15.30 THM TOPLU PROGRAMI (ANKARA)
16.00 BERGÜZAR (ANKARA)
17.00 BİZDEN SİZE (İSTANBUL)
18.00 KENT OZANLARI (ANKARA)
18.30 YURTTAN SESLER (İSTANBUL)
19.00 SOLİSTLERDEN SEÇMELER (İSTANBUL)
19.30 TÜRKÜLER VE OYUN HAVALARI (ANKARA)
20.00 HABERLER
20.05 İKİ SOLİSTTEN TÜRKÜLER (ANKARA)
20.30 THM TOPLU PROGRAMI (ANKARA)
21.00 HEP BERABER (İSTANBUL) (CANLI)
22.00 YURTTAN SESLER (ANKARA)
22.30 İKİ SOLİSTTEN TÜRKÜLER (ANKARA)
23.00 TELLİ TURNAM (CANLI) (İSTANBUL)
00.00 SOLİSTLERDEN SEÇMELER (ANKARA)
PERŞEMBE
06.00 TÜRKÜLER VE OYUN HAVALARI (ANKARA)
06.30 SAZLARLA TÜRK HALK MÜZİĞİ (İSTANBUL)
06.45 ...’DEN TÜRKÜLER (İSTANBUL)
07.00 BİZDEN SİZE (ANKARA)
08.00 HABERLER
08.05 BERABER VE SOLO TÜRKÜLER (İSTANBUL)
08.30 YURDUN DÖRT BUCAĞINDAN (ANKARA)
09.00 SOLİSTLERDEN SEÇMELER (ANKARA)
09.30 İKİ SOLİSTTEN TÜRKÜLER (ANKARA)
10.00 THM TOPLU PROGRAMI (ANKARA)
10.30 TÜRKÜLERDEN BİR DEMET (ANKARA)
11.00 HABERLER
11.05 İSTANBUL’DA BULUŞAN TÜRKÜLER (İSTANBUL)
12.00 YURTTAN SESLER (ANKARA)
12.30 SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ (İSTANBUL)
13.00 TÜRKÜLER VE OYUN HAVALARI (İZMİR)
13.30 EZGİ KERVANI (ANKARA)
14.00 HABERLER
14.05 İKİ SOLİSTTEN TÜRKÜLER (ANKARA)
14.30 BERABER VE SOLO TÜRKÜLER (ANKARA)
15.00 SOLİSTLERDEN SEÇMELER (ANKARA)
15.30 THM TOPLU PROGRAMI (ANKARA)
16.00 BABAMDAN EZGİLER (İSTANBUL)
16.30 BAĞLAMAM PERDE PERDE (İSTANBUL)
17.00 BİZDEN SİZE (ANKARA)
18.00 TÜRK DÜNYASINDAN (ANKARA)
19.00 SAZIMIZ RENGİMİZ / SOLİSTLERDEN SEÇMELER
(ANKARA)
19.30 TÜRKÜLER VE OYUN HAVALARI (ANKARA)
20.00 HABERLER
20.05 SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ (ANKARA)
20.30 THM TOPLU PROGRAMI (ANKARA)
21.00 TÜRKÜ SAATİ (İSTANBUL) (CANLI)
22.00 THM TOPLU PROGRAMI (ANKARA)
22.30 İKİ SOLİSTTEN TÜRKÜLER (ANKARA)
23.00 DOST İLE DEMLER (İSTANBUL) (CANLI)
00.00 SOLİSTLERDEN SEÇMELER (ANKARA)
CUMA
06.00 TÜRKÜLER VE OYUN HAVALARI (ANKARA)
06.30 SAZLARLA TÜRK HALK MÜZİĞİ (ANKARA)
06.45 ...’DEN TÜRKÜLER (ANKARA)
07.00 BİZDEN SİZE (ANKARA)

08.00
08.05
08.30
09.00
09.30
10.00
10.30
11.00
11.05
12.00
12.30
13.00
13.30
14.00
14.05
14.30
15.00
16.00
17.00
18.00
18.30
19.00
19.30
20.00
20.05

HABERLER
BERABER VE SOLO TÜRKÜLER (ANKARA)
YURDUN DÖRT BUCAĞINDAN (İSTANBUL)
KİMLER GELDİ KİMLER GEÇTİ (ANKARA)
YENİ SESLER YENİ YORUMLAR (ANKARA)
İL İL TÜRKÜLERİMİZ (ANKARA)
TÜRKÜLERDEN BİR DEMET (İSTANBUL)
HABERLER
KAR BEYAZ TÜRKÜLER (İSTANBUL)
İKİ SOLİSTTEN TÜRKÜLER (ANKARA)
SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ (ANKARA)
BERABER VE SOLO TÜRKÜLER (ANKARA)
EZGİ KERVANI (İSTANBUL)
HABERLER
İKİ SOLİSTTEN TÜRKÜLER (ANKARA)
YURDUN DÖRT BUCAĞINDAN (ANKARA)
HOŞ SOHBET (Canlı) (ANKARA)
BERGÜZAR (ANKARA)
BİZDEN SİZE (ANKARA)
İKİ SOLİSTTEN TÜRKÜLER (ANKARA)
YURTTAN SESLER (ANKARA)
SOLİSTLERDEN SEÇMELER (İSTANBUL)
TÜRKÜLER VE OYUN HAVALARI (İZMİR)
HABERLER
İKİ SOLİSTTEN TÜRKÜLER   / TÜRKÜLER VE OYUN
HAVALARI      /   RADYO SANATÇILARI THM KONSERİ
(İstanbul) / BİR KONSER (Ayda 1)   (ANKARA)
21.00 KENT OZANLARI (ANKARA) RADYO-4
21.30 SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ (ANKARA) RADYO-4
22.00 YURTTAN SESLER (ANKARA)
22.30 İKİ SOLİSTTEN TÜRKÜLER (ANKARA)
23.00 DOST İLE DEMLER (İSTANBUL) (CANLI)
00.00 SOLİSTLERDEN SEÇMELER (ANKARA)
CUMARTESİ
06.00 TÜRKÜLER VE OYUN HAVALARI (ANKARA)
06.30 SAZLARLA TÜRK HALK MÜZİĞİ (İSTANBUL)
06.45 ...’DEN TÜRKÜLER (İSTANBUL)
07.00 BİZDEN SİZE (ANKARA)
08.00 HABERLER
08.05 BERABER VE SOLO TÜRKÜLER (İSTANBUL)
08.30 YURDUN DÖRT BUCAĞINDAN (ANKARA)
09.00 SOLİSTLERDEN SEÇMELER (ANKARA)
09.30 İKİ SOLİSTTEN TÜRKÜLER (ANKARA)
10.00 BERABER VE SOLO TÜRKÜLER (İZMİR)
10.30 TÜRKÜLERDEN BİR DEMET (ANKARA)
11.00 HABERLER
11.05 YURTTAN SESLER (İSTANBUL)
11.30 GELENEKTEN GÜNCELE (ANKARA)
12.00 İKİ SOLİSTTEN TÜRKÜLER (İSTANBUL)
12.30 SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ (ANKARA)
13.00 TÜRKÜLER VE OYUN HAVALARI / GENÇLİK KOROLARI
(ANKARA) Ayda/1
13.30 EZGİ KERVANI (ANKARA)
14.00 HABERLER
14.05 İKİ SOLİSTTEN TÜRKÜLER (ANKARA)
14.30 BERABER VE SOLO TÜRKÜLER (ANKARA)
15.00 SOLİSTLERDEN SEÇMELER (ANKARA)
15.30 THM TOPLU PROGRAMI (İSTANBUL)
16.00 UZUN HAVALAR KIRIK HAVALAR (ANKARA)

16.30 ÇALGILARLA EZGİLER (ANKARA)
17.00 BİZDEN SİZE (İSTANBUL)
18.00 İKİ SOLİSTTEN TÜRKÜLER (İSTANBUL)
18.30 BERABER VE SOLO TÜRKÜLER (ANKARA)
19.00 SOLİSTLERDEN SEÇMELER (İSTANBUL)
19.30 TÜRKÜLER VE OYUN HAVALARI (ANKARA)
20.00 HABERLER
20.05 BERABER VE SOLO TÜRKÜLER (ANKARA)
20.30 SOLİSTLERDEN SEÇMELER (ANKARA)
21.00 THM TOPLU PROGRAMI (ANKARA)
21.30 SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ (ANKARA)
22.00 THM TOPLU PROGRAMI (ANKARA)
22.30 İKİ SOLİSTTEN TÜRKÜLER (ANKARA)
23.00 BABAMDAN EZGİLER (Tekrar) (İSTANBUL)
23.30 BAĞLAMAM PERDE PERDE (Tekrar) (İSTANBUL)
00.00 SOLİSTLERDEN SEÇMELER (ANKARA)
PAZAR
06.00 TÜRKÜLER VE OYUN HAVALARI (ANKARA)
06.30 SAZLARLA TÜRK HALK MÜZİĞİ (ANKARA)
06.45 ...’DEN TÜRKÜLER (İZMİR)
07.00 BİZDEN SİZE (ANKARA)
08.00 HABERLER
08.05 BERABER VE SOLO TÜRKÜLER (ANKARA)
08.30 YURDUN DÖRT BUCAĞINDAN (İZMİR)
09.00 SOLİSTLERDEN SEÇMELER (ANKARA)
09.30 İKİ SOLİSTTEN TÜRKÜLER (ANKARA)
10.00 BİR TÜRKÜ ÖĞRENİYORUZ (ANKARA)
10.30 TÜRKÜLERDEN BİR DEMET (İSTANBUL)
11.00 HABERLER
11.05 YURTTAN SESLER (İZMİR)
11.30 GELENEKTEN GÜNCELE (ANKARA)
12.00 İKİ SOLİSTTEN TÜRKÜLER/ ÇOCUK KOROLARI (ANKARA)
(Ayda 1)
12.30 SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ (ANKARA)
13.00 BERABER VE SOLO TÜRKÜLER (ANKARA)
13.30 EZGİ KERVANI (ANKARA)
14.00 HABERLER
14.05 İKİ SOLİSTTEN TÜRKÜLER (ANKARA)
14.30 YURDUN DÖRT BUCAĞINDAN (ANKARA)
15.00 SOLİSTLERDEN SEÇMELER (ANKARA)
15.30 TÜRKÜLER VE OYUN HAVALARI (ANKARA)
16.00 THM TOPLU PROGRAMI (ANKARA)
16.30 TÜRK HALK ÇALGILARI (ANKARA)
17.00 BİZDEN SİZE (ANKARA)
18.00 İKİ SOLİSTTEN TÜRKÜLER (İSTANBUL)
18.30 BERABER VE SOLO TÜRKÜLER (ANKARA)
19.00 SOLİSTLERDEN SEÇMELER (ANKARA)
19.30 TÜRKÜLER VE OYUN HAVALARI (İSTANBUL)
20.00 HABERLER
20.05 TÜRKÜLER VE OYUN HAVALARI (ANKARA)
20.30 İKİ SOLİSTTEN TÜRKÜLER (İZMİR)
21.00 YURTTAN SESLER (ANKARA)
21.30 SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ (ANKARA)
22.00 YURTTAN SESLER (ANKARA)
22.30 İKİ SOLİSTTEN TÜRKÜLER (ANKARA)
23.00 DUYGULAR DÖNÜŞTÜ SÖZE (Tekrar) (İSTANBUL)
00.00 SOLİSTLERDEN SEÇMELER (ANKARA)

Frekanslar

64 R ADYOVİZYON

RADYO-1
AFYON
AKSARAY
BAYBURT
ELAZIĞ (KEBAN)
KONYA (MERAM)
MERSİN (ANAMUR)
SİNOP (BOYABAT)
TOKAT (ZİLE)
TRABZON (MAÇKA)
VAN (ÇATAK)

TRT NAĞME
88.4
88.5
104.3
90.3
103.2
101.8
90.4
90.3
89.1
90.3

ANKARA (ÇANKAYA)
ANTALYA (SARIÇINAR)
ISPARTA (KEÇİBORLU)
İSTANBUL (ÇAMLICA)
İZMİR (KARABURUN)
MERSİN (KOCAHAMZALI)
K.MARAŞ
KARABÜK
KİLİS
MANİSA (TURGUTLU)

92.2
100.3
94.1
91.6
89.0
94.8
97.7
103.1
92.8

ANKARA (ELMADAĞ)
ADIYAMAN (KÂHTA)
ARTVİN (ŞAVŞAT)
ÇANKIRI (ILGAZ)
ERZURUM (OLTU)
K.MARAŞ (ELBİSTAN)
KARAMAN

TRT FM
AĞRI (ELEŞKİRT)
ANKARA (ELMADAĞ)
BOLU(GEREDE)
ÇANKIRI (ELDİVAN)
EDİRNE (UZUNKÖPRÜ)
HAKKÂRİ (ŞEMDİNLİ)
KÜTAHYA (GEDİZ)
ORDU (AYBASTI)
SAMSUN
TEKİRDAĞ

TRT TÜRKÜ

92.2

RADYO-3
AYDIN
DENİZLİ
ERZURUM
GÜMÜŞHANE
KOCAELİ
MUĞLA (DATÇA)
RİZE
SİVAS
TRABZON (AKÇAABAT)
ZONGULDAK

KARS
MERSİN
VAN (ÖZALP)

98.6
90.8
101.3
90.0
89.1
94.0
90.8
103.3
104.3
97.6

BÖLGE RADYOLARI
97.6
90.0
96.8
90.0
93.6
102.9
104.9
90.4
92.0
99.2

RADYO-4
AMASYA
BARTIN
BURSA (YENİŞEHİR)
ÇORUM
ESKİŞEHİR
İZMİR (SELÇUK)
KARABÜK
KIRIKKALE
MANİSA (TURGUTLU)
TOKAT

102.8
92.1
99.2
101.6
88.7
102.1
107.9
97.8
88.8
88.6

ANTALYA
(ALANYA)

94.4

ÇUKUROVA
(HATAY-İSKENDERUN)

103.5

ERZURUM
(ARDAHAN MERKEZ)

104.7

GAP DİYARBAKIR
(MUŞ MERKEZ)

105.9

TRABZON
(GİRESUN MERKEZ)

105.1

TRT ANKARA RADYOSU
107.3
95.1
94.6
101.2
101.3
92.1
90.8
101.2
103.0
103.3

ANKARA

105.6

