RADYOVİZYON OCAK ‘10

TRT Radyoları 2010’a Hazır
2009 yılı TRT Radyoları açısından oldukça yoğun geçti.
Uluslararası 6 Mayıs Radyo Günleri, Uluslararası Türkçevizyon Müzik
Festivali, Uluslararası Radyo Programcılığı Eğitimi etkinliklerinin yanı
sıra farklı zevk gruplarına ve farklı coğrafyalara hitap eden 4 yeni posta, TRT Radyolarının kamu yayıncılığının gereği olan “ulaşma” işlevine
önemli bir katkı sağladı. Bütün bu etkinliklerin, zamanı geldikçe yine
2009 yılı içinde çıkartmaya başladığımız Radyovizyon dergimizde hakkıyla yer aldığını hatırlatmakta yarar var.

ŞENOL GÖKA
TRT RADYO DAİRESİ BAŞKANI

2009 yılı, TRT Radyoları için olağan işlerin yanında çeşitli uluslararası
etkinliklere ve radyo postalarındaki gelişmelere sahne olurken, 2010
yılında gerçekleştirilmesi planlanan birtakım girişimlere ve yeniliklere
de zemin hazırladı.
Kültürel hafızaya katkı sağlamak amacıyla Özel Radyolarla oluşturulan
Ortak Yayın Platformu 2010 yılında ülkemizi kuşattığı gibi, Avrupa Yayın Birliği (EBU) ile geliştirilen işbirliği sayesinde bütün Avrupa’ya ve
Kuzey Afrika’ya, Asya Yayın Birliği (ABU) aracılığıyla da bütün Asya
ve Ortadoğu’ya yayılabilir. Türkümüzün, şarkımızın aynı anda Avrasya ve Kuzey Afrika’da yayınlandığını düşünebiliyor musunuz…? Ya da
herhangi bir ülkenin geleneksel müziğinin yine aynı coğrafyada ve aynı
anda yayınlandığını…?

Türkümüzün,
şarkımızın aynı anda
Avrasya ve Kuzey
Afrika’da yayınlandığını
düşünebiliyor
musunuz…?

Radyo İnternet Dergisi 2010 yılında hizmete girecek. Bazı radyo programlarına katılan konukların çeşitli olayların ve konuların yorumlanmasında önemli bir potansiyel oluşturduğu düşüncesinden hareketle
hayata geçirilen bu derginin sorgulamalı olması, onu birçok açıdan hatırı sayılır bir başvuru kaynağı niteliğine büründürebilir.
Dış Yayınlar Dairesi Başkanlığı bünyesinde bulunan ve VOT adıyla yabancı dilde radyo yayınları sorumluluğunu sürdüren arkadaşlarımızın
ağırlıklı olarak üstlendiği web yayınlarımız 30 dilde 5 milyon tıklamaya
ulaştı. www.trt-world.tr’nin yenilenen ve geliştirilen sayfa yapısı dolayısıyla Bilgi Teknolojileri Dairemize bir kez daha teşekkür ediyoruz.
Aynı titizliği ve çabayı 2010 yılında hayata geçecek e-radyo uygulamaları için de sürdürdüklerini görmek bizi ayrıca sevindiriyor.
Öyle anlaşılıyor ki, 2009 yılında başlatılan çeşitli uluslararası etkinliklerin sürdürülmesinin yanında, TRT Radyolarının önayak olduğu
Uluslararası Geleneksel Spor Oyunları da düşünülürse 2010 yılı 2009
yılından biraz daha hareketli ve yoğun geçecek. Bize de bu yakışır. Kolaylık ve başarı dilekleriyle…
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EDİTÖRDEN

Yeni Yayın Dönemi
Kış aylarının soğuğunu iyiden iyiye hissettiğimiz şu günlerde radyo dinlemek daha bir keyifli.
Sıcacık evimizde, ofisimizde ya da yolda evimize dönerken bize eşlik
eden radyolarımız, özellikle bu yıl çoğalan alternatiflerle, radyo tutkunlarını kimi zaman bilgilendirip kimi zaman eğlendirirken, kimi zaman
kent sohbetlerine katıp kimi zaman ise sadece dinlendirerek günün yorgunluğunu üzerinden atmasını sağlayacak.

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

Geçen sayımızda radyolarımızda yer alacak yeni programlarımızı sizlere tanıtacağımızı belirtmiştik. Radyo postalarımızdan seçtiğimiz programların içeriklerini bu sayımızdan itibaren bulabilirsiniz. Dergimizin
Ocak sayısında yer alan bazı konu başlıkları ise;
Türkiye’nin ilk bağımsız idari otoritelerinden Radyo Televizyon Üst Kurulu Başkanı Prof Dr. Davut Dursun ile gerçekleştirdiğimiz röportajla
kurulun görevi, yetkileri, çalışmaları ve gündemdeki konular hakkında
ayrıntılı bilgi aldık.
Sizin Sokak, İsveç’te yayın yapan bir devlet radyosu. Evet, adından da
anlaşılacağı üzere sokak radyosu... Gelişen teknolojik araçlar ve özellikle görsel yayınlar nedeniyle radyo dinleyicisi sayısının giderek azalması,
aynı zamanda da genç dinleyici oranının düşüklüğü Avrupa Yayın Birliği (EBU) Radyo Kurulu toplantılarında gündeme gelen en önemli ve karamsarlık yaratan bir konu olmasına rağmen, İsveç Devlet Radyo’sunun
gençlik radyosu, kısa sürede kazandığı başarıyla Avrupa yayıncılarının
dikkatini çekti. Biz de bu başarı öyküsünü sizlere aktarmak istedik.

Kış aylarının soğuğunu
iyiden iyiye hissettiğimiz
şu günlerde radyo
dinlemek daha bir
keyifli...

TRT Radyolarının deneyimli spikerlerinden Füsun Ünsal’ın Türkçeyi en
iyi kullanan isimlerinden Jülide Gülizar’la sohbet tadındaki röportajını
ilgi ve beğeniyle okuyacağınızı düşünüyoruz.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti 2009 Sedat Simavi ödülleri 11 Aralık 2009
tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilen törenle ödül sahiplerine verildi.
Ankara Radyosu prodüktörlerinden Ayça Kortan, “İpin Ucu” programıyla Radyo ödülüne layık görüldü. Biz de başta programın yapımcısı
Ayça Kortan olmak üzere program ekibini sizlere tanıtırken, “İpin Ucu”
programının oluşumunu ve ödülle taçlanan başarılı sürecini paylaşmak
istedik.
Önümüzdeki sayıda tekrar birlikte olmak dileği ile…

Radyoda
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Kime, Neyi,
Niçin, Nasıl

Söyleriz?
P r o g r a m Tü r l e r i

Sadece sesin temel araç olarak kullanıldığı
radyodan, dinleyicinin düş dünyasına
seslenirken çok farklı türlerde programlar
hazırlandığı, çok çeşitli içeriklerin değişik
formatlarda sunulduğu görülmektedir.

DOSYA
Dr. Derya Nacaroğlu
Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi
Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümü
Program türlerini; hazırlanan içerik kadar seslenilecek kitlenin özellikleri de belirlemektedir.
Ancak yine de radyoda program yaparken temel
belirleyicinin yapım malzemesi olduğunu unutmamak gerekir.
Radyoda program yaparken temel yapım malzemesi olarak kullanılan ses; söz ya da müzik
olarak programlarda yer alır, zaman zaman da
efektler ve ortam sesleri ile desteklenebilir. Bir
radyo programı hazırlarken türüne ilişkin en
başat belirleyicinin söz/müzik oranı olduğunu
söylemek yanlış olmaz. Buradan yola çıkıldığında radyonun mutfağında yapım malzemesine

göre hazırlanan iki temel program türü vardır:
Söz programları ve Müzik programları. Müzik
programları programın genel niteliğinin müzik olduğu, sözün daha çok yardımcı bir unsur
olduğu programlardır. Sözün ağırlıklı olduğu
programlar ise müzik öğesine yer verseler dahi
söz yayınları içinde yer alır ve sözün amacına
göre de farklı alt gruplara ayrılabilir. Haberler,
haber programları, eğitim ve kültür programları, tanıtım ve propaganda yayınları gibi. Esasen
iş burada da bitmemektedir, bu kez sözü kime
hangi amaçla söylediğiniz programın türüne
ilişkin bir başka belirleyici faktör olarak karşımıza çıkar. Örneğin; çocuklara hitap eden eğitim
amaçlı bir söz programı; yapım malzemesine
göre söz programı, amacına göre eğitim programı, hedef kitlesine göre ise çocuk programı
olarak tanımlanabilir.
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Kültür Programları
Doğrudan eğitim amacı taşımamakla birlikte
sanat, edebiyat gibi bilimsel konularda halkı sıkmadan bilgilendiren programlardır. Din ve ahlak
ile ilgili programlar, açıklamalı ve bilgilendirici
klasik, modern ve diğer türlerdeki müzik yayınları
da kültürel amaçlı yayınlardır. Bu programlar pek
çok farklı sunum türünde olabilir. Sohbet, tartışma, belgesel, röportaj, drama gibi.

Eğlence Programları

Görüldüğü üzere programın yapım amacı farklı
program türlerini ortaya çıkardığı gibi, hedef kitlenin yaş, cinsiyet, meslek, yerleşim yeri, eğitim
ve kültür düzeyi gibi demografik özellikleri de
program türlerini belirlemekte ve çeşitlendirmektedir.
Radyo programları amacına ya da içeriğine göre
beş farklı gruba ayrılabilir (Tekinalp, 2003:118):
Haber programları, kültür programları, eğlence
programları, tecimsel (reklam) programlar, eğitim programları. Bu program türleri içerisinde
kullanım oranı ve biçimi farklı olmak üzere değişik müziklerin yer aldığı görülür. Bu program
türleri neleri anlatmaktadır?

Haber Programları
Haber içerikli iletilerin tümü bu programların içeriğini oluşturur. Dar anlamı ile haber bültenleri,
daha geniş kapsamlı anlamda aydınlatıcı, eğitici
nitelikli haber programları bu tür yayınlar içinde
yer almaktadır (Aziz, 2002:68). Halkın doğru ve
tarafsız haber alma hakkına hizmet amaçlı bu
yayınlar, radyonun yönetim sistemine ve kabul
ettiği yayın formatına göre uzun ve kısa haber
bültenleri olarak gün içinde ve genellikle saat
başlarında verilir.

Radyo haberleri özellikle FM
kanallarda daha çok başlıklar
halinde kısa olarak verilir. Radyonun
yaygınlığı ve her yerde dinlenebilir
oluşu yol ve hava durumlarının da
bu haberler içinde yer almasına
neden olur.

Bu programlar da esasen geniş bir yelpazeyi
kapsamaktadır. Ayrıca programların ticari ya da
kamusal nitelikli yayın yapan radyolardan hangisinde yapıldığı, hangi radyonun kitlesine seslendiği de programın içeriğini farklılaştırabilmekte,
seçilen müzik ya da eğlence unsurlarını çeşitlendirmektedir.

Özde eğlence programlarının
hazırlanışında ve sunumunda
radyo yöneticilerinin ve program
yapımcılarının görevi, dinleyicinin
beğeni düzeyini yükseltmek ve
eğlendirirken eğitmektir.
Mizah, gülmece, yarışma gibi unsurların içinde
yer aldığı, büyük bölümü müzik yayını olan eğlence programları dinleyiciye hoşça vakit geçirtmeyi, gündelik yaşamın yorgunluğunu hafifletmeyi amaçlar.

Tecimsel Programlar
Reklam programları, bir hizmetin ya da malın geniş kitlelere tanıtılması ve satışının artırılması amacı ile hazırlanmış, programlı ya da spot tanıtım
mesajlarıdır. Radyo reklamları zaman ve program
satışı olarak ikili bir uygulama ile kendisini göstermektedir. Dışarıdan yapılarak hazır gelen reklam programlarını zamanı satarak yayımlamanın
yanı sıra programların satılması ya da diğer adı ile
sponsor’lu program uygulaması ile de radyolar
reklam yayınları yaparlar. Programlar içinde gizli
reklam tipine giren iletiler de tanıtıcı özelliktedir.
Teknoloji ile ilgili bir programda bir ürünün tanıtılması, özelliklerinin anlatılması ya da bir araba
modelinin anlatılması da bir çeşit reklamdır. Diğer reklam programlarından tek farkı programın
özünün o konu ile ilgili olması ve bu tanıtım için
ayrıca bir maddi karşılığın ödenmemesidir.
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Eğitim Programları
Birbirinden çok farklı kitlelere öğretim amacıyla
planlı, yöntemli, uzman kişiler tarafından destek
alınarak hazırlanan programlardır. Eğitimde görselliğin etkisi düşünüldüğünde televizyonun bu
konudaki işlevselliğinin daha yüksek olduğu kanısı hakimse de, radyonun yaygın bir kitle iletişim
aracı olmasının, kentsel ve kırsal yerleşimde her
kesime hitap etmesinin avantajları radyoda eğitim programlarını kaçınılmaz kılmıştır.
Seslendiği kitlenin yaş, meslek, cinsiyet, eğitimkültür ve yerleşme birimlerine göre çeşitlilik
gösteren bu programlar farklı pek çok konuyu,
farklı formatlarla dinleyicisiyle buluşturmaktadır.
Bu çok çeşitli program türlerinin içeriğine bağlı
olarak bazıları canlı yayınlanmaktadır; haberler
gibi, bazıları da önceden kaydedilip montaj
yapılarak yayınlanmaktadır; eğitim programları
gibi.
20 yıla yakın bir süredir ülkemizde kamusal yayıncılığın yanı sıra yani TRT radyolarının dışında özel
radyoların da yayın hayatlarının başlamış olması,
yukarıda sözü edilen program türlerinin dışında
farklı bir yayıncılık anlayışını ve farklı formatları da
beraberinde getirmiştir.

Tarihi olay ve kişiler, çevre sorunları, bir ürünün
yapım süreci, bilimsel araştırmalar vb. pek çok
konu bir belgeselin içeriğini oluşturabilir. Eldeki
malzemeyi konu bütünlüğünü bozmadan en
uygun sürede kullanmak ve en uygun şekilde
destek malzemelerle (müzik, efekt gibi) kurgulamak gerekir.

Örneğin “Bizi Arayın” (Phone-In)
programları, radyo istasyonları
tarafından sıklıkla tercih edilen, düşük
maliyetli ve çoğu zaman ilgi çekici
yapımlardır (Yavuz,2008:172).

Seslendiği kitleye göre çok farklı yaş ve cinsiyet
grubundan dinleyicilere; eğitim, sağlık, hukuk,
kültür-sanat, edebiyat, tarih, spor, ekonomi, müzik gibi çok farklı içerikte programları, canlı ya da
bant yayın olarak; bazen söyleşi, belgesel, haber,
bazen tartışma, magazin ya da müzik-eğlence
tadında sunan radyoların program türleri konusundaki tercihlerini; kuşkusuz yayın politikaları,
kamusal ya da özel yayıncılık anlamında sergiledikleri duruş, mülkiyet yapıları gibi çok farklı faktörler etkilemektedir.

Dinleyicileri programın içine çeken ve onlara da
söz söyleme şansı yaratan bu tür programlarda
belli konular tartışılarak kişisel görüşler dile getirilmekte, istek müzik parçaları yayımlanmakta, bir
anlamda sihirli kutunun mikrofonları dinleyiciye
uzatılmaktadır.

Kime, neyi, niçin ve nasıl söylediğimizin yanıtları radyonun sihirli dünyasında, birbirinden farklı
programlarla dinleyicilere geniş bir yelpaze açmakta, küçücük kutunun mutfağında zengin bir
mönü oluşturmaktadır. Her zevke ve her kulağa
hitap edebilecek...

Özel yayıncılıkla beraber televizyon kanallarında
olduğu kadar radyo kanallarında da kendisine
yer bulan magazin programları, belirlenmiş bir
alıcı-dinleyici gruba yönelik, ayrıntılı olarak planlanmış ve içerikleri dikkatle belirlenmesi gereken
programlardır.

Maliyeti daha yüksek ve yapım
aşaması çok daha emekli olan
belgeseller ise daha çok kamusal
yayıncılığı benimsemiş kanalların işi
olarak görünmektedir.

KAYNAKÇA
AZİZ, Aysel (2002), Radyo Yayıncılığı, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
TEKİNALP, Şermin (2003), Camera Obscura’dan Synopticon’a Radyo
ve Televizyon, Der Yayınları, İstanbul.
YAVUZ, Yiğit (2008), Radyonun ABeCe’si, Ütopya Yayınevi, Ankara.

TRT Radyolarından
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2010’a
Merhaba
DOSYA

Yeni bir yıl yenilenen umutlar demek… Biz
radyocular içinse yepyeni programlarla taptaze
bir başlangıç… Her yıl olduğu gibi bu yayın
dönemi öncesinde de derin düşüncelere daldı
prodüktörlerimiz. 2009’un ortalarından itibaren
araştırdılar, önce kendilerini, neler yapabileceklerini.
Ardından yeni programlarının adını koyup
içeriklerini oluşturdular. Karar aşaması ve çıkan karar
doğrultusunda yapılan araştırmalar Ekim 2009’da
bitti. Öneriler hazırlandı ve Ocak 2010’dan itibaren
yayına merhaba diyecek yeni programlar ortaya
çıktı.
En az dinleyenler kadar heyecanla beklediler ilk
programlarını. Hayal ettikleri gibi olup olmadığını…
Beklerken de Radyovizyon okurlarının merakını
biraz olsun dindirmek
için programlarının
içeriklerini bizimle
paylaştılar.
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RADYO - 1

Tarçın’ın Güncesi
Sizin hiç kediniz oldu mu? Peki bir muhabbet kuşunuz? Bir canlının sorumluluğunu almak nasıldır bilir misiniz? Hayatınızı ona göre planlamak...
Seyahate çıkarken aklınız kaldı mı hiç evde bıraktığınız köpeğinizde? Yemini vermeyi unuttuğunuz balık için iş yerinden ya da okuldan koşa
koşa geldiniz mi eve?
Eğer siz de evinizi insan ırkı dışında bir canlıyla
paylaşıyorsanız her hafta Salı günü saat 15.30’da
Radyo1’i açın. Çünkü “Tarçın’ın Güncesi” başlıyor...

İki buçuk yaşında sokakta doğmuş bir
kedi Tarçın... Adı Sarman, Minnoş,
Kapşon ya da başka olabilirmiş ama
ailesi tüylerinin güzelliğiyle ve tabii ki
rengiyle Tarçın adını vermişler ona...
Kızıl-beyaz tüyleri, bal rengi gözleriyle aslında özel bir ırka mensup Tarçın... Kırmızı Ankara kedisi o... Yaşadığı evde yalnız değil... Papiş,
Benek ve Balım adında üç kediyle aynı yuvayı
paylaşıyor. Evin bahçesinde Tarçın gibi sokakta
doğmuş bir av köpeği kırması, İrma var. Tabii
ağaçlarda yaşayan pek çok kuş da bizim kedinin
arkadaşları...

Ben Böyle Bıraktım
Sigara bırakma öyküleri, sonucu aynı olsa da farklıdır. İradeyi kullanarak ya da zorunluluktan olsun, özellikle tiryakiler bırakma öykülerini merak
ederler. Uzun yıllardır içip bırakan bir kişinin nasıl
bıraktığı takdir edilecek ve ilgiyle dinlenecek bir
durumdur onlar için...

İşte ‘’ Ben Böyle Bıraktım ‘’ sigarayı
bırakma başarısını gösterenlere
ulaşmayı hedefliyor...
Amacı, sağlık sorunlarının en önemli nedenlerinden biri olduğu herkesçe bilinen sigarayı
bırakmak isteyenlere, düşünenlere , hiç bırakamam diyenlere sigara bırakma öyküleri ile güven
vermek , örneklerle bırakabilecekleri konusunda
özendirmek.
Band yayın olarak hazırlanan programlarda,
program için oluşturulan e-mail adresine iletişim
bilgilerini bırakan dinleyiciler de aranarak katılımlarının sağlanması hedefleniyor.
Neşe Yenice’nin hazırladığı “Ben Böyle Bıraktım”
Salı ve Perşembe günleri 12.55’te Radyo 1’de...

Ben Kitap Okuyorum
Kitap okuma, eylem aynı olsa da her kişi için
farklıdır...

Programımızda Tarçın’ın gözünden
evcil hayvanlar dünyasını izliyoruz.
Onun güncesini okurken evde bizlerle beraber
yaşayan küçük dostlarımızı daha yakından tanıyoruz. Tarçın dile geliyor ve bizimle konuşuyor...
Ona ses veren kişi Ankara Devlet Tiyatrosu Sanatçılarından Eray Eserol... Sağlık sorunları olduğunda, anlaşılamayan davranışlar gösterdiklerinde
ya da onlara yeni bir arkadaş almak istediğimizde yapmamız gerekenleri anlatan uzmanımızsa
Veteriner Erdal Şimşek... Programın yapımcısı ve
sunucusu Lalifer Balibeyoğlu Uçar...
Evcil hayvanlar dünyasında bir yolculuk yapmak,
onların bakış açısıyla dünyayı görmek, sokakta
yaşamaya çalışan hayvanları biraz olsun anlayabilmek ve belki de en önemlisi sosyal bir sorumluluk olan hayvan haklarını bilmek ve uygulayabilmek için sizi her hafta Salı günü saat 15.30’da
canlı olarak yayınlanacak Tarçın’ın Güncesi’ne
davet ediyoruz...

Kitap okumayı sevdirmek, özendirmek, kitap okumanın yararlarını sıkıcı olmadan hatırlatmak, kitaba zaman ayrılabileceğini vurgulamak, her yerde
kitap okunabileceğini göz önüne sermek… İşte
bu programın hedefleri...

Neşe Yenice’nin hazırladığı “Ben Kitap Okuyorum” Pazartesi, Çarşamba
ve Cuma günleri saat 12.55’te Radyo
1’ de.
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Söz Küçüğün
7 -14 yaş grubu çocuklar için hazırlanan ‘Söz Küçüğün’ programı, her hafta Cumartesi ve Pazar
günleri, sabah 10.05 ile 11.00 saatleri arasında
Radyo-1’de... TRT Çocuk Kulübü üyelerinin sunumuyla gerçekleşen program, canlı olarak yayın-

Ankara Radyosu’nun Büyük Stüdyosu, herkese
açık olacak… Amatör müzik gruplarının çalışmalarından örnekler dinlenecek, sorunlar yüzlerce
gencin katılımıyla masaya yatırılacak…
Bilgi aktarmanın ötesinde hep birlikte eğlenilecek, yarışılacak… Bol ödüllü, bol konuşmalı bir
program bu…

landığı için, dinleyici grubundaki çocukların da
programa konuk olarak katılımı sağlanıp, sohbetlere ortak edilebiliyor.
Yepyeni bir içerikle hazırlanan ‘Söz Küçüğün’
programında, çocukların ilgisini çekecek bölümler, konuklar, küçük dramalar, yarışmalar ve müzikler yer alıyor.

Bircan Çiçek, Ayça Kortan ve Cihat İleri’nin hazırladığı +13, “Ben gencim!” diyen herkesi 2010’da
radyo başına çağırıyor...

Küresel Bakış

İlk yayın tarihi 2 Ocak 2010 yani yeni
yılın ilk Cumartesi günü sabah saat
10.05 olan ‘Söz Küçüğün’ programı
ile, çocukların hafta sonlarına renk
katmak hedefleniyor.
Söz Küçüğün; İlknur Polat, Funda Yaşar ve Erol
Dönmez tarafından hazırlanıyor.

+13
+13 yepyeni bir gençlik programı… Hafta içi her
gün saat 20.00’de başlayıp tam bir saat canlı yayınlanan +13, Ankara Radyosu yapımı.
Okuyan, okumayan, çalışan, iş arayan, erken yaşta evlenen gençlerin öyküleri, okul ve iş seçenekleri… Seçimleriyle hayatını yönlendiren gençlerden öneriler… Gençlerin eğitim, sanat ve bilim
alanında yaptıkları çalışmalar. Okul, iş, sokak, aile,
arkadaşlık ortamlarında yaşananlar, hep bu yeni
gençlik programında olacak…

Aşk da olacak +13’te… İşsizlik dosyası
da… Güncel olaylara gençlerin
nereden ve nasıl baktıkları da…

Soğuk Savaş döneminde uluslararası politikada ve Türk dış politikasında yaşanan gelişmeler
çerçevesinde dünyamız önemli bir sürece doğru
sürükleniyor.

Bu süreçte özellikle de 11 Eylül sonrası
yaşanan gelişmeler, dünyadaki mevcut
denge arayışlarını alt üst etti ve
uluslararası sistemde yeni arayışları ve
oluşumları gündeme getirdi.
Bu çerçevede Türkiye’nin soğuk savaş sonrası dış
politikasında eş zamanlı olarak ortaya çıkan yeni
tehdit algılamalarının, oluşumların, arayışların ve
işbirliği imkanlarının yapısal ve dönemsel faktörler çerçevesinde, güncel gelişmelere bağlı olarak
konunun uzmanlarıyla analiz edilmesi ve bunun
kamuoyuna yansıtılması daha da büyük önem
arz ediyor.
Bu programda uluslararası politikada yaşanan
gelişmeler ve yine bu gelişmelere bağlı olarak
Türk dış politikasında ortaya çıkan yeniden yapılanma, denge ve işbirliği arayışlarının Türkiye
perspektifinden, Türkiye’yi uluslararası anlamda daha güçlü bir konuma sokacak, Türk dış
politikasına daha fazla açılım, ivme ve hareket
alanı sağlayacak, Türkiye’nin dünyayla olan
entegrasyon sürecini hızlandıracak, bölgesel
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istikrar, barış, işbirliği ve güvenliğe katkı sağlayacak tartışmalar şeklinde ortaya koymaya
çalışıyoruz.
Bizler, Prof. Dr. Sencer İmer, Doç. Dr. Mehmet Seyfettin Erol, Mücella Karadağ ve Ayşe Yürük her
cuma 19.30’da Ankara Radyosu stüdyolarında bu
konuları konuşmak üzere yerimizi alıyoruz. Batıdan kopuyor muyuz, Türkiye doğuya mı kayıyor,
Türkiye’nin izlediği dış politika onu uluslararası
arenada yalnızlaştırıyor mu, Türkiye nereye gidiyor, soruları sizin de ilginizi çekiyorsa, önerilerinizle, eleştirilerinizle katkılarınızı bekliyoruz...

heyecanıyla dolu… Belki hayal ettiğiniz tatile gidiyorsunuz. Belki anne-babanızın yanına… Ya da
oralardan dönüyorsunuz. Kim bilir? Belki de işiniz
gereği yollardasınız.

Renkli Anlar
Radyo-1’de 2010 ‘da İstanbul Radyosu yeni bir
programa başlıyor.

Köyler, şehirler, dağlar, ovalar bir bir ardınızda ka-

Renkli Anlar, hafta içi her gün 13.00 Haberleri
sonrasında .

Güzel bir yer görüyorsunuz; “Herkes görmeli

lıyor.
buraları” diye iç geçiriyorsunuz. Trafik kurallarını
hiçe sayarak tam gaz giden bir araç yüreğinizi
hoplatıyor, sinirleniyorsunuz. Açık olduğunu düşündüğünüz yolda trafik yoğun; “Ben bilemedim
ama bu yolu kullanacakları uyarmak lazım.” diye
düşünüyorsunuz.
İşte bütün bu düşünceleri gerçekleştirebileceğiniz yepyeni bir program “Yol Manzaraları”…
2 Ocak 2010 tarihinden itibaren her hafta Cumartesi ve Pazar günleri saat 18.00-20.00 arasında şehirlerarası karayollarındaki dinleyicilerimiz

Günlük hayatın tüm seslerini ve renklerini radyolara taşıyan program özellikle sanatın hayatımızdaki yerini vurguluyor.
Sanat, bilim, teknoloji dünyasının hayatımıza
kattığı renkler konuklarımızın yorumlarıyla dinleyicilerimize aktarılıyor. İstanbul 2010 Avrupa
Kültür Başkenti etkinlikleri ve heyecanı da Renkli
Anlar’ın farklı üslubuyla sunuluyor.
Renkli Anlar’ı Serpil Erim, Gülname Gümüş Kurtgöz, Ali Kızan ve Nigari Erdem birlikte hazırlıyor.
Hafta içi beş gün 13.15-14.30 saatleri arasında
Radyo -1’de.

RADYO - 2

Yol Manzaraları
Yoldasınız… Yolunuz uzun… Gideceğiniz yerde
sizi bekleyenler var… Gözünüz yolda, kulağınız
TRT FM’de… Yüreğiniz hasretle ya da kavuşma

sayesinde güzel yurdumuzu dolaşıyoruz.

Siz, geçtiğiniz yollardaki trafik
durumunu, çevresel güzellikleri telefon
bağlantılarıyla Türkiye ve dünyanın
dört bir yanındaki dinleyicilerimize
aktarırken, biz de size sevdiğiniz
şarkılarla, sohbetimizle yol arkadaşı
oluyoruz.
2 Ocak Cumartesi gününden itibaren 312 alan
koduyla 444 11 12 numaralı telefon hattımızı da
aramanızı bekliyoruz.
Unutmadan söyleyelim; bizi sadece karayollarından değil trenden, vapurdan hatta gemiden
de arayabilirsiniz. Bir telefon kadar yakın olacağız size. Aman uçaktan aramaya kalkmayın sakın!
Yol Manzaraları Mine Günal- N. Ebru Dikiciler tarafından hazırlanıyor.
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TRT FM’de Memleket Uyanıyor!
‘Hayata katılmak’, yaşamanın bir göstergesi…
Katılım için de bilmek gerek. Ne güzel ifadedir
o; ‘haberdar olmak’ ! Eleştirin, yerden yere vurun
ama yiğidin hakkını da teslim edin; TRT’nin yıllardır en iyi yaptığı iş, ‘haberdar etmek’ !...
Pir Sultan Abdal’ın; “Uyur idik, uyardılar / Diriye saydılar bizi” dizelerinde karşılığını bulacak,
‘TRT FM’de Memleket Uyanıyor’ !... Türkçenin
imkânlarından faydalanarak ismini koyduğumuz
program, iki amaca da hizmet edecek; hem güne
uyanık, diri başlamak, hem de haberdar etmek,
pratik ifadesiyle, uyandırmak. Bunun için de, TRT
FM’in yayın çizgisi içerisinde, günün ilk haberlerinin yanı sıra, gazete başlıklarına, ekonomik verilere, hava ve yol bilgilerine de yer veriliyor. Müzikse,
programa renk katmanın ötesinde, seçkin bir yol
arkadaşı oluyor.

ratmak amacı gütmekte Salıncak. Doç. Dr. Haluk
Özbay’la psikolojimize farklı açıdan bakacağımız,
mutluluk dağıtacağımız program, TRT saygınlığı
ve gelenekleri çerçevesinde dinleyenleriyle buluşacak…

RADYO - 3

Portedeki Hüzün
Portekiz ruhunun kalbi diyebileceğimiz; sevdanın, ihanetin, çaresizlik, bekleyiş ve derin özlemlerin müziği Fado… Kadere yakılan bir ağıt adeta…Fado’dur bireyin varoluş trajedisini anlatan.
Ruh, acılarını Fado’yla dışarı atar, rahatlar. Fado
ruhu iyileştiren, tedavi eden bir atmosfer yaratır
zira; söyleyene de dinleyene de… Amerika’nın
Blues’u, Arjantin’in tangosu, bu toprakların türküleri neyse; öylesine özgüdür Fado da Portekiz’e…
Anlatılamaz, hissedilir ve yaşanır sadece…

Hayatın içinde ne kadar aktif olduğumuz, bilmek ve iyi hissetmekle de ilgili. Tam da bunun
için 2010’da TRT FM’de hafta içi her sabah,
07.00-09.00 saatleri arasında ‘Memleket Uyanıyor’ !
“TRT FM’de Memleket Uyanıyor” Mehmet Şahin
tarafından hazırlanıyor.

Salıncak
‘Yüreğimin kapılarını açın bu hapishane içindeki
sonsuz acılarıma / Hapishaneyi terk et ve kaç git
acılarım...’
Şair-yazar Jose Galhardo ruhunu böyle yalın
yansıtıyor bir Fado aracılığıyla…Kültürel-sosyal
açıdan Portekiz müziğindeki yeri, onu dünyaya
tanıtanlar, hikayeleri ve günümüz yorumcuları
aracılığıyla da biz Fado’yu dinleyenlerimize aktarmaya çalışıyoruz…
Derya Kaya’nın hazırlayıp sunduğu Salıncak,
her Salı 18.00-20.00 arası TRT FM’de… Salıncak,
yayıncıların “Drive time” olarak adlandırdığı yol
zamanı, işten eve dönen, evde akşam hazırlığı
yapan ya da günün en yorgun zamanında biraz
da bunalmış, yorulmuş dinleyicimize nefes olmayı amaçlıyor. Dinleyicinin telefon, e-posta ve kısa
mesajlarıyla ulaşabileceği program, zaman zaman onların isteğine göre yönünü bulacak. Gazetelerdeki ilginç haberlerden yola çıkarak sosyal
bir uzlaşı oluşturmak, yüzlerde bir tebbessüm ya-

Hüznün tadı ve buruk bir gülümseme için belki, her Perşembe saat 12:10-13:00 arası Radyo-3
mikrofonlarında, Saadet Baykal’ın hazırlayıp sunduğu Portedeki Hüzün-Fado programında buluşmak üzere...

Gözüm Kulağım Sinema
“Sinema hiçbir zaman sessiz olmamıştı”. Sinema
tarihçilerinin pek çoğunun paylaştığı bu söz bir
Hollywood yapımcısı tarafından söylenmişti.
Haklılık payı da vardı çünkü sinema ‘sessiz’ dö-
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neminde bile dışarıdan gelen bir ‘ses’le birlikte
doğmuştu adeta. Bu ses müzikten başkası değildi. Filmlerin gösterimi sırasında çalınan müzik
bir süre sonra filmlerin içine de girdi, sinemanın
vazgeçilmezlerinden biri oldu.

“Gözüm Kulağım Sinema” yedinci
sanatın müzikle olan ilişkisini
incelemeye çalışan bir program.
Müziğin başlangıcından itibaren sinemanın içinde
nasıl yer aldığını, değişik film türlerinde hangi müziklerin kullanıldığını, farklı yönetmenlerin filmlerinde müziğe nasıl yer verdiklerini, ülke sinemalarında müziğin rolünü ve filmlerinin bile önüne geçen film müziklerini bu programda bulacaksınız.
Sinema yazarları, akademisyenler, sinemaseverler
sinemanın müzikle dansını bu programda konuşuyorlar, tabii ki bolca film müziği eşliğinde. “Gözüm Kulağım Sinema” ayrıca sinema dünyasından
haberler veriyor, gösterime giren filmleri de kısaca
tanıtarak “sinemanın” bugününü de görmenizi,
duymanızı sağlıyor. Kurtuluş Özyazıcı’nın hazırladığı “Gözüm Kulağım Sinema” her Perşembe saat
22.10’da canlı yayınla Radyo 3’te.

İçimdeki Müzik
Hepimizin içinde bir müzik vardır. Bu müzik ruh
halimize göre değişir. Siz de bizim gibi sabah kafanızda çalan bir müzikle uyanıyorsanız, bu programı kaçırmayın. Biz bu programda içimizdeki
müziği sizlerle paylaşacağız, haftaya klasik müziğin en güzel eserlerini dinleyerek başlayacağız.

bugün ne denli şanslıyız ki, müzik her an ulaşabileceğimiz bir yakınlıkta, bu yakınlığın önemli
kaynaklarından biri Radyo 3… Radyo 3 dinleyicileri ile yeni dönemde paylaşımda bulunacağımız
‘’İyi ki Varsın Müzik‘’ müziğin tarih boyunca insanın kendini kelimenin her anlamında daha iyi
hissetmesine koyduğu katkının tanıklığını yapmayı hedefliyor. Batı müziğinin hemen her türünden mutlu enerji yüklenmek arzusuyla örnekler dinleyen, farklı yorumcuların yorumlarına
merak duyan, sinema ve sanatın pek çok dalıyla
ilgili her yaştan dinleyiciye “İyi ki Varsın Müzik”
programına paylaşım çağrısı gönderiyoruz. Farklı kapılardan sızan melodiler, tıpkı resim sanatından bildiğimiz kolaj eserler gibi ya da patchwork
olarak tanımlanan yamalardan oluşan el sanatları, farklı ama bütünde bir ahenk içeren müzik
eserleri olarak programı oluşturacak. Bir sinema
filminde dinlediğimiz bir şarkı, insana dair duygulardan yola çıkan sözlerle bir opera aryasına
göndermede bulunacak. O halde estetik bir
puzzle oyununa öykünerek seçilecek müzikleri
dinlemek üzere siz de ‘’İyi ki varsın Müzik ‘’ deyin
ve bizimle olun .
Revan Altıok’un hazırladığı “İyi ki Varsın Müzik”
her Çarşamba 09.03’te Radyo 3’te...

Cazın Usta Sesleri
Caz tarihinin en önemli vokalist, müzisyen, besteci ve orkestra şeflerinin sevilen şarkılarının yanı
sıra hayatlarından kesitler sunan bir program
“Cazın Usta Sesleri”… Cazın baş yapıtlarından
seçmeleri bulabileceğiniz program Antalya Radyosu yapımı .
Aslı Avkıran’ın hazırladığı “Cazın Usta Sesleri” her
Salı 24.00’te Radyo 3’te…

Kırkyama

Hilal Ertan tarafından hazırlanan “İçimdeki Müzik”
her Pazartesi 09.03’te Radyo 3’te...

İyi ki Varsın Müzik
Müziğin sadece salonlarda dinlenebildiği bir dönemde “Müziksiz bir hayat hatadır” diyen
Nietzsche’ye katılmamak mümkün mü? Ama

Perşembe günleri saat 15.00-16.00, Cumaları ise
09.03-10.00 arasında yayınlanacak olan bu programda, farklı kumaş parçalarını birbirine uyacak
şekilde birleştirip kırkyama bir yorgan diker gibi
farklı zamanların, farklı türlerin müziklerini bir
araya getireceğiz. Onları birleştirecek, harmanlayacak, uyumlu bir bütüne ulaşmaya çalışacağız.
Ağırlığımız Klasik Batı Müziği’nde olacak, ama zaman zaman Batı müziğinin diğer türleri, doğaçlama eserler ya da dünyanın farklı bölgelerinden
çokseslendirilmiş veya düzenlenmiş halk ezgileri
de yer alacak programımızda.
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Bu eserlerle ilgili kısa kısa bilgiler verirken ara
sıra da güzel bir şiirden birkaç dizeyi, tarih, kültür
veya sanat alanından birkaç anekdotu, mitolojilerde yer alan motiflerden örnekleri sunacağız
sizlere. Böylece, yapımcımız Şermin Eren’le birlikte rengarenk bir kırkyama oluşturacak, varoluşun
çokbiçimliliği, çokrenkliliği ve çoksesliliğinde geçireceğiz zamanımızı: Birlikte bir kırkyamaya bakacak, bir kırkyamayı duyacağız.

TRT TÜRKÜ

Bir Türkü Öğreniyoruz
Türk Halk Müziği ezgilerinin yaşatılması ve yaygınlaştırılması, Türk folkloru yönünden oldukça
önemli… Özellikle; yeni yetişmekte olan genç
kuşaklara bu önemli kültür miraslarımızı tanıtmamız gerekmekte… İşte bu anlamda “Bir Türkü
Öğreniyoruz” programı; çocuklarımıza ve gençlerimize türkülerimizi öğretmek, sevdirmek kısacası onların kültürlerine olan ilgi ve beğenilerini
arttırmak amacını taşıyor.
Her Pazar saat 10.00’da TRT Türkü’de yayına giren programda, bir türkü ele alınıp, o türkü dönüşümlü olarak Ankara Radyosu Yurttan Sesler
Topluluğu şeflerinden Ali Haydar Gül ve Ümit Bekizağa tarafından, çocuk korosu, gençlik korosu
elemanlarıyla ve kimi zaman da kendi icralarıyla
öğretiliyor. Bir Türkü Öğreniyoruz programı Zeynep Geçer tarafından hazırlanıyor.

Duygular Dönüştü Söze

Sırrı Ali Talay ile
“Bizim Ora Türküleri”
Toplumsal alandaki her değişim, müziksel yapıların değişimine de zemin hazırlar.
Bu değişim, “Sırrı Ali Talay İle Bizim Ora Türküleri” programının içeriğini oluşturuyor. Geleneksel
müzik yapma ve yaratmada Türk müziği örneklerini Çağdaş Türk müziği anlayışı ile bezeyerek
sunmak temel amaçlardan biri...
Programda
geleneksel
Türk müzik kültürümüzün
önemli bir dalını oluşturan
Türk Halk Müziği örneklerini çağdaş anlayışla ele alan
besteci, yorumcu, uyarlayıcılara yer veriliyor.
Her hafta salı günleri 20:05’te
canlı yayınlanan programın
müzik yönetmenliğini Ertuğrul Karabulut’un yapıyor.

TRT NAĞME

Günün Konseri Gökkuşağı
TRT Ankara Radyosu TSM sanatçıları Belgin Gök
ve Murat Kadir Gök tarafından hazırlanıp sunulan “Gökkuşağı”, musikimizin pek çok rengini barındıran, gerçekten de gökkuşağı gibi renkli bir
program. Sanatçılarımız, Türk musikisinin en seçkin örneklerini dinleyiciyle paylaşmayı amaçlıyor.
Programda canlı olarak sunulan Türk musikisi
eserlerinin yanı sıra, seviyeli ve aydınlatıcı sohbetler, dinleyici istekleri, şiir köşesi ve saz eserlerinden örneklerin icra edileceği bölümler de
yer alıyor. “Gökkuşağı”, her Salı 12:00’den itibaren
Günün Konseri kuşağında TRT Nağme ve Radyo
4 dinleyicisiyle buluşuyor…

Eskinin Büyüsü
TRT İstanbul Radyosu Ses Sanatçısı Tekin
Büyükkaya’nın hazırlayıp sunduğu “Duygular Dönüştü Söze”, Çarşamba günleri 11.05 - 12.00 saatleri arasında Türk Halk Müziği sevenlerle buluşuyor.
Programda konuk yazar, şair, araştırmacılarla turna, bülbül, dağlar gibi türkü simgeleri üzerine
sohbetler yer alıyor, davetli sanatçılarla konularla
ilgili türküler seslendiriliyor.

Yıllardır çağladı durdu, o büyülü seslerle can
buldu hasret, gurbet, sevda, hüzün, aşk, sevinç,
vuslat dolu nağmeler radyo mikrofonlarında…
Belki de hiç görmediğiniz yüzlere, ama çok iyi
bildiğiniz o seslere yürekten bağlanıverdiniz, onları sırdaş, yoldaş bilip, bir an duyuverdiğinizde
seslerini radyonuzdan, derin bir “off” çektiniz kah
keder kah sevinçle, kimbilir?
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İşte bu programda o büyülü seslerin,
eskimeyen şarkılarıyla geçmişi yâd
ediyoruz.
Hayatlarınızda iz bırakmış şarkıları ve onları yüreğinize nakşeden o güzel sesleri sizlerle paylaşmak
için her Salı saat 20.30’da evinize konuk oluyoruz.
TRT Ankara Radyosu Ses Sanatçısı Eliz Avaroğlu
TRT Nağme’de “Eskinin Büyüsü” programı ile huzurlarınızda... Radyonuz açık olsun.

ler, Doğu Anadolulu şair ve yazarlarla söyleşiler
Bizim Eller’de…
Erzurum Radyosu yapımı Bizim Eller her gün
14.05 ‘te Radyo 4 Anadolu kuşağında…

Nağme-i Mana
Musikimiz makamsal yapısı, usül zenginliği ve
güftelerdeki edebi güzellikle engin bir derya…
Klasik eserlerimizdeki güzelliği, güfte manasını
da anlatarak tanımak gerekliliği “ Nağme-i Mana “
programının ortaya çıkmasına sebep oldu.
Programımızda Klasik Türk Musikisi’nin değerli bestekarlarının, Osmanlıca sözlerle yazılmış
beste, ağır semai, yürük semai ve şarkı formlarındaki eserleri yer alıyor. Bu eserler, günümüz
Türkçesiyle tanıtılıyor, TRT sanatçılarının geleneksel kaliteli icralarıyla sunuluyor. Dinleyicilerimiz, Farabi’den Itri’ye, Dede Efendi’den Hacı Arif
Bey’e musiki ve edebiyatla harmanlanmış bir
programla buluşuyor.

Alper Ayorak’ın hazırlayıp sunduğu
Nağme-i Mana her Cumartesi
22.00’de TRT Nağme ve Radyo 4’te...
RADYO 4 ANADOLU KUŞAĞI
2009 yılı yayın döneminde başlayan bölge radyolarının ulusal yayına katkıları bu yıl da Radyo 4
Anadolu Kuşağı’nda devam ediyor. Aynı isimlerle
ancak yepyeni içeriklerle sunulacak programlar
bölgenin sesini Türkiye’ye ve internet üzerinden
bütün dünyaya taşıyor.

Bizim Eller
Geçmişten günümüze Türk Halk Müziği’nin ve
Türk Sanat Müziği’nin seçkin örnekleri ve icraları… Doğu Anadolu Bölgesi’ne ait türküler
hakkında bilgiler… Anadolu’nun doğusundan
beslenen sözlü ve yazılı edebiyat ürünleri… Bölgenin tarihi, kültürel ve turistik değerleri…
Bizim Eller her gün Radyo 4 Anadolu kuşağında
yörenin zenginliklerini dinleyicilerle paylaşmaya
devam ediyor. Kültür ve sanat etkinlikleri, yerli
üretim teknikleri, söz ve müzik arşivinden seçme-

Yapım Ekibi: Feridun Fazıl Özsoy, İsmail Bingöl,
Merdan Güven, Azer Yılmaz, Hüseyin Uzunoğlu,
Selma Talar, Erdal Karabacak, Alev Altun, Hande
Zeynep Şengül, Feyza Yavuzer, Gülden Başer, Elif
Sucu.
Sunucu: Gülgün Çimen, Adem Karabey

Karadeniz’den
Trabzon Radyosu yapımı “Karadeniz’den”, 2010
yılı yayın döneminde de Radyo 4’de Anadolu
Kuşağı’nda dinleyenleriyle buluşmaya devam
ediyor. Canlı olarak sunulan programda zaman
zaman yöre illerinden dinleyici katılımlı yapımlar
da yer alıyor.
Maviyle yeşilin buluştuğu Karadeniz Bölgesi’nin;
horonun, kemençenin, tulumun, yayla şenliklerinin, fıkraların, fındığın, çayın, mısırın, hamsinin,
yemeklerinin ve coğrafi yapının etkilerinin hissedildiği kültürel-tarihi-turistik değerleri ile ilginç
insanlarının öyküleri bu programda…
“Karadeniz’den” her gün 13.03 – 14.00 saatleri
arasında Radyo 4 Anadolu Kuşağı’nda…
Yapım Ekibi: Yiğit Yavuz, Serkan Eyüboğlu, Birgül
Aksoy, Seher Evren, Yavuz Üçüncü, Zeynep Ülkü
Yıldırım, Özgül Kömürcü
Sunucu: Seza Turgut, Süheyla Cantürk, Erdoğan
Topçu

Gün Batımı
Teke yöresi kültürü, folkloru, müziği ve Batı Akdeniz hayatından örnekler Radyo-4 Anadolu
Kuşağı’nda yayınlanan Antalya Radyosu yapımı
Günbatımı programında… Antalya turizmi, böl-
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geyi yazanlar ve yazdıkları, Teke yöresi müziğinin
yaşayan ustaları, bölgenin çevre değerleri ve görülmesi gereken yerleri, eski Yörük hayatından
hatıralar, yöre efsaneleri dinleyenlerle buluşuyor.
Günbatımı 17.05-18.00 saatleri arasında Radyo 4
Anadolu Kuşağı’nda…
Yapım Ekibi: Hüsniye Vural, Ümit Nasip Kargılı,
Mustafa Cansız, Selma Akın, Canan Keleş, Yeşim
Ertan, Neslihan Pakel İl, Serkan Ersöz, Süleyman
Değer
Sunucu: Aynur Arslangiray, Hatice Aslan, Tayfun
Yönlü

Stüdyo GAP
Stüdyo GAP, 2009’da ulaştığı düzeyi ve kaliteyi,
2010’da daha da arttırmaya kararlı. Program ekibi,
yeni dönemde olanaklar elverdiğince programı
stüdyo dışına taşıyıp GAP’ı köşe bucak dolaşmaya hazırlanıyor. 2009’da, haftanın dört günü Celal
Güzelses Müzik Stüdyosu’nda, izleyici huzurunda
canlı gerçekleştirilen TSM ve THM konserlerini,
2010’da dinleyicinin ayağına götürebilmek bu
ekibin öncelikli hedefi.
Radyo-4 dinleyicilerinde tiryakilik yaratan Diyarbakır Devlet Klasik Türk Müziği Korosu her Salı,
GAP-Diyarbakır Radyosu Mahalli İcra Topluluğu
Konseri her Pazar yayında... 2010’a özgü bir de
sürprizi var program ekibinin. Bundan böyle, her
Cumartesi Türk Sanat Müziği tutkunları için “Mahalli Fasıl Heyeti”nin konserleri yer alacak Stüdyo
GAP’ta...

Çukurova’dan
“Şu dağların yükseğine erseler / Lale, sümbül,
mor menekşe derseler” diye başlar bölgemize
ait bir türkü. Toros Dağları’nın yükseğine erenler
eskisi kadar lale, sümbül ya da mor menekşeyi bulamasa da, kaynaklık ettiği türküleri, sazın
böğründen çıkan ses eşliğinde yüreğe indiren
Çukurova Radyosu 42. yılına giriyor… Kırkı çıkmış ve adeta kırkikindi yağmurları gibi dinleyicilerimizin duygu dünyalarını, gönül bahçelerini
ve düşler tarlasını bereketlendirmeyi sürdürüyor.
Karacaoğlan-Dadaloğlu yurdundan ve insanımızın gönül bağından derlenmiş nice güzel türküyü, Çukurova güneşinin ısıttığı gönüllerin bestelediği şarkıyı ve kültürümüze dair destanı, masalı,
hikâyeyi, bilgiyi, Çukurova’dan programıyla Radyo 4 mikrofonlarına taşıyor.
Çukurova’dan programı her gün 16.05’te Radyo 4
Anadolu Kuşağı’nda…
Yapım ve Yayın ekibi: Lütfi Kılınç, Murat Balsızan, Yasemin Yılmaz, Şener Mermer, Ufuk Bakır,
Döndü Çerçi, Sibel Bektaş, Figen Bahar ve Emine
Eroğlan
Sunucu: Hakan Erendor, Alper Yetgün ve Nur
Görür

TÜRKİYE’NİN SESİ RADYOSU
Türkiye’nin Sesi Radyosu’nun 2010 yılı yayın planı, programlar açısından pek çok yenilikle dolu.
Özellikle canlı yayınlar konusunda yepyeni bir
yaklaşım egemen artık.
Bu yaklaşımın kısa özeti şöyle: Hafta içi her gün,
gün boyu canlı yayınlara yer vermek… Program
önerileri, bu temel ilke göz önünde tutularak hazırlandı.

Akşama Doğru
Hafta içi her gün, 16.00 ile 17.00 saatleri arasında
yayınlanan programda Avrupa Birliği, enerji, halk
bilimi ve yerel kültür etkinlikleri yer alıyor.
Stüdyo GAP her gün 15.05’te Radyo 4 Anadolu
Kuşağı’nda...
Yapım Ekibi: Fatih Yılmaz, Ayhan Demiray, Doğan
Akyıldız, Elif Ece Tiryaki, Murat Çoküreten, Vehbiye Yenigün, Soner Emre

Bu temel konuların yanında çalışma hayatı, eğitim, çevre, Türkiye’nin taraf olduğu siyasî ve ekonomik nitelikli uluslararası anlaşmalar, ilginç meslekler, turizm ve başarı öyküleri gibi konulara da
yer veriliyor.

Sunucu: Arzu Duraner - Evren Daşdağ - Mustafa
Yalın

Ayrıca Avrupa ülkelerinde yaşayan Türkleri yakından ilgilendiren gelişmeler değerlendiriliyor.
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Asuman Ayhan, Sevinç Bila ve Maksut Özdemir
tarafından hazırlanan programı Sevtap Yasa sunuyor.

Dünya Hali

Vuralım aldığımız nefeslerin sayısını
bir hesaba. Ne kadarı dingin, telaşsız
ve huzurlu? Kaç soluk var ruha şifa
diye aldığımız?

Türkiye’nin Sesi Radyosu her zaman olduğu gibi
aile ve toplum yaşamı konusuna duyarlılığını
2010 yılında da sürdürüyor.

Gün yirmidört saat, kaç dakika var kendimiz için
baktığımız, kendimiz için gördüğümüz, kendimiz için adım attığımız, kendimiz için dinlediğimiz?

2010 yılında hafta içi her gün 14:05’te başlayan
ve 55 dakika süren Dünya Hali ailenin, toplumun
temeli veya toplumsal hayatta en küçük ölçekli
yaşama ünitesi olarak öneminin daha iyi algılamasına yardımcı olmayı hedefliyor.

Hadi günü bitirdik daha doğrusu tükettik dışa
dair gailelerin derdiyle… Günün geceye yürümeye başladığı akşam saatlerinden ne haber?
Akşamlar telaşların yavaşlatıldığı ama yine de kıpırtılı saatler midir?

Program, genç ve yetişkin
dinleyicilerin, içinde yaşadıkları
toplumu daha iyi anlama, toplumsal
ve demokratik değerleri benimseme,
ortak yaşama kültürünün oluşmasına,
çocukların ve gençlerin geleceğe daha
iyi hazırlanması konusunda yol
gösterici olma görevini üstleniyor.

Öyledir değil mi? Geceye; günün o en dingin
vaktine yavaşlayarak yürürken, günün acıtıcı gerçekliğinden, karanlığın sihrine geçerken belki de
bedensel varlıktan ruhsal varlığımıza selam vermenin de tam vaktidir.

Toplumda dayanışma ve yardımlaşma mekanizması, suç ve kötü alışkanlıklarla mücadele, cinsiyete bağlı ayrımcılığın ve eşitsizliğin giderilmesi,
özürlü ve bağımlı nüfusun bakımı ve rehabilitasyonu; insani birikimin paylaşılması, yurt dışındaki Türk dinleyicileri açısından çok büyük önemi
olan Türk kültürünün anlaşılması ve özellikle Türk
dilinin doğru kullanılması ve çevre gibi konular
programda ele alınan başlıklar arasında...
Canlı olarak sunulan Dünya Hali’nin program ekibi Yasemin Yılmaz, Nurettin Turan, Levent Erçin
ve Gülşah Rahmanoviç’ten oluşuyor.

Gün Akşam Oldu
Kurulmuş telefonların, saatlerin uyandırması ile
başlayan günlerin tüketildiği hayatlardır modern
zamanlar dediğimiz. Uyanırız bir telaş, giyiniriz bir
telaş, işe koştururuz bir telaş... Bitmedi; alışveriş,
çocukların okulu, ödevleri, yemek, temizlik, taksitler, eşler dostlar, hastalıklar, kazalar, cezalar…
Off yazması bile bunca bunaltıcıyken, günlerin
yaşanmasını tarife ne gerek.
Bütün bunlar, bu dünya telaşları ile bir oraya bir
buraya iki ayak bir pabuca sığılı koşturmalar iyi
hoş da, ya ömür… Ömür dediğimiz o sayılı nefesten ne haber?

İşte tam bu vakitte dinleyenlerimizle birlikte olacağız. Bütün bir gün boyunca görünen hayat için
koşturmanın yavaşlayıp, görünmeyen varlığımızla yani yüreğimizle, beynimizle, ruhumuzla baş
başa kalacağımız geceye uzanırken, bir saatliğine birlikte düşünüp birlikte öğrenip birlikte hissedeceğiz.
İnsan olmanın sadece çalışmak, tüketmek, oradan oraya koşturmak olmadığını, bütün bunlardan öte bir varlık olmak olduğunu birlikte hatırlayacağız.
Elbette ki bütün dünyaya yayın yapan bir radyoda
ortak bir akşam vaktinde buluşmak imkânsızdır.
Ama biz biliriz ki dinleyicilerimiz dünyanın öbür
ucunda bile olsalar yürek saatleri vatanlarına kuruludur.
O nedenle biz mikrofonumuzun, dinleyenlerimiz radyolarının başında “Gün Akşam Oldu”
Türkiye’de deyip, hep birlikte beyinlerimize, yüreklerimize; ruhlarımıza şifa niyetine ortak soluklar alacağız.

Hafta içi her gün Türkiye saatiyle
19.00- 20.00 saatleri arasında hep
birlikte “Gün Akşam Oldu” diyebilmek
dileğiyle.
Program yapımcıları: Feray Uz - Kadriye Savaşkan
Sunucu: Dilek Beyhan Günalp
Yapım görevlisi: Gökhan Akkaya

Görseller
Demet İkizer ve Yücel Yeşilırmak’a
teşekkür ederiz.

R öpor t aj

RTÜK Başkanı
Prof. Dr. Davut Dursun

Olgu Tokdemir Prodüktör

90’lı yılların başında görsel, işitsel yayıncılık alanında devlet tekelinin sona ermesiyle sektörün
düzenlenmesi, denetlenmesi ihtiyacı doğdu.
Radyo Televizyon Üst Kurulu, 1994 yılında çıkan
3984 sayılı yasa ile dünyadaki eğilime de uygun
olarak, hükümetten idari ve mali bakımdan bağımsız bir idari otorite olarak kuruldu. Üyeleri
dokuz kişiden oluşuyor. Yürüttüğü faaliyetler
kitle iletişim alanını düzenlerken, alıcı olan bizler
için de büyük önem taşıyor. “Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında
Kanun Tasarısı Taslağı”nın gündemde olduğu
ve yeni yayın dönemine merhaba dediğimiz şu
günlerde Başkan Prof Dr. Davut Dursun’la, kurulun çalışmaları ve gündemdeki konular hakkında konuştuk.

Türkiye’deki ilk bağımsız idari
otoritelerden biri
Radyo Televizyon Üst Kurulu.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu olarak, ülkemizdeki işitsel ve görsel medya ortamını
düzenleyici pek çok faaliyet içindesiniz. Hem
yayıncı kuruluşlar hem izleyici/dinleyici kesimi yürüttüğünüz çalışmaları, aldığınız kararları yakından takip ediyor. İsterseniz öncelikle Radyo-Televizyon Üst Kurulu’nun çalışma
prensibiyle başlayalım, görev ve yetkilerinizi
ana hatlarıyla öğrenelim.
Görevleri iki alanda toplanabilir. Biri, Türkiye’de
biraz daha öne çıkan, “denetim” alanı… Özel radyo ve televizyon kuruluşlarının yapmış oldukları
yayınları, yayından sonra denetlemek üzere bir
faaliyet yürütüyor, 2002’ye kadar TRT de buna dahildi. Bir takım denetim yöntemleri, süreç ve ilkeleri var. 3984 sayılı yasanın 4. maddesi Türkiye’de
yayın yapan radyo ve televizyon kuruluşlarının
içerik, teknik ve mali olarak uymaları gerekli olan
kuralları, sorumluluklarını, yayın ilkeleri adıyla dü-
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zenlemiş bulunuyor. O yayın ilkelerine uygun olmayan herhangi bir yayının yapılması durumunda bizdeki denetim elemanları, uzmanlarımız ihlal raporları düzenliyor, bunlar Üst Kurul’a intikal
ediyor, Üst Kurul da gündemine alarak ona ilişkin
idari yaptırımları, belli bir sistematik içerisinde uygulayabiliyor. Bu işin denetleme boyutu… İkinci
boyut ki, kişisel olarak ben onun daha önemli olduğunu düşünüyorum, sektörün düzenlenmesi
boyutu. Bu, sektörde faaliyet gösteren yayın kuruluşlarının yayın faaliyetlerini sürdürebilmeleri
için uymaları gerekli olan temel standartların belirlenmesi, frekansların dağıtılması, frekansların
tahsis edilmesi, buna ilişkin lisansların verilmesi,
lisansların iptal edilmesi gibi yayıncılığı ilgilendiren her türlü konuyu kapsıyor.
RTÜK, düzenleme ve denetleme faaliyetlerinin yanı sıra izleyici/dinleyici kesimine
yönelik de pek çok çalışma yapıyor. Medya
okuryazarlığı dersi örneğin…Hangi amaçla
çıkıldı yola, hala devam ediyor mu, nasıl tepkiler alıyorsunuz?
Medya okuryazarlığı dünyada giderek etkinliği
artan ve pek çok ülke tarafından da uygulanması
için özel çaba gösterilen bir proje. Mesela Amerika Birleşik Devletleri’nde 1980’li yılların başından
bu yana zorunlu ders olarak uygulanıyor. Avrupa
Birliği ve Avrupa Konseyi ülkelerinin pek çoğunda seçimlik veya zorunlu ders... Biz, 2006’dan bu
yana bu dersi uyguluyoruz. Radyo televizyon yayıncılığı özellikle çocukların ahlaki, psikolojik hatta sosyal ve fiziki gelişimleri üzerinde belli negatif
etkileri olan bir alan. O sebeple bütün uluslararası toplantılarda, bütün çalışmalarda çocukların
korunması özel bir konu olarak öne çıkıyor.

Çocukların radyo televizyon
yayınlarının olumsuz etkilerinden
korunabilmesi konusunda geliştirilmiş
bir projedir “medya okuryazarlığı”…
Çocukların televizyon izlerken, gördüklerinin ne
anlama geldiğini izleme öncesinden bilmeleri,
ve bilinçli bir izleyici olarak yetişmelerini sağlamaya yönelik bir proje. Çocuğun televizyonun
bir kurgu olduğunu, orada yaşadıklarının hayatının bir parçası olmadığını bilmesi gerekir. İzlemeye daha az zaman ayırması, eleştirel bakabilmesi,
işin eğlence boyutunun öne çıkarıldığını yani
yayıncılığın doğasını anlaması burada önemli…
Milli Eğitim Bakanlığı ile varılan protokol çerçevesinde ilköğretim 6, 7 ve 8. sınıflarda seçimlik ders

olarak uygulanması konusunda mutabık olundu.
Bizim önerimiz aslında zorunlu ders olmasıydı.
Geçen sene yaklaşık bir buçuk milyon öğrenci
seçti. Bu sene bu sayının daha da yükseleceğini
düşünüyorum. Bir şey anlatayım. Yanılmıyorsam
2008’de idi, ABD’de Las Vegas’ta NAB teknolojik şovun kapanış oturumunda Alvin Toffler, bu
konu hakkında bir konuşma yapmıştı. Şöyle bir
şey söylemişti:

“Ben yıllardan beri çocukların
televizyon yayınlarının olumsuz
etkilerinden korunması için medya
okuryazarlığının hayati bir konu
olduğunu savunuyorum. 80’den bu
yana ABD’de bu dersi yerleştirmek
için ciddi çalışmalar yaptım, belli
bir noktaya geldik. Bütün dünyada
bu dersin yaygınlaşması, zorunlu
hale gelmesi gerekir. Çünkü artık
çocuklarımızı aileler, okullar eğitmiyor,
sokak ve medya eğitiyor.”
Çocukların düşünme biçimlerinin de değiştiğini, insanın doğal olarak soyut düşünen bir varlık
olduğunu ama çocuklarımızın medyanın etkisi
nedeniyle soyut düşünemediğini, görsel düşünmeye başladıklarını söyleyebiliriz. Kendi günlük
hayatımda da bunu tespit ettim. Artık çocuklar
soyut düşünemiyor, tamamen ekranda gördüğü
görsel üzerine düşünüyor. Bu insan zihni için çok
ciddi bir gelişmedir.
Çocuğun en önemli zihinsel faaliyeti olan
“hayal kurma” da ortadan kalkmıyor mu bu
arada?
Evet, hayal kurma ortadan kalkıyor. Orada bir şey
gördüyse onun üzerine hayal kurabiliyor. Oysa
ki hayal görülen şey üzerine değil, zihni imajinasyon sonunda yapılan bir faaliyet. İşte bunun
için medya okuryazarlığını biz çok önemsiyoruz.
Yalnızca ilköğretimin ikinci çağındaki öğrencilere
değil, 4 ve 5. sınıflara hatta velilere de yaygınlaştırılması gerekir. Bu noktada bir de medya okuryazarlığı dersini verecek olan öğretmenler önemli.
Biliyorsunuz Milli Eğitim Bakanlığı, İletişim Fakültesi mezunlarını öğretmen olarak istihdam etmiyor. Geçenlerde sanıyorum Milli Eğitim Bakanlığı
Talim Terbiye Kurulu, ileriye yönelik olarak bu dersi verecek elemanların İletişim Fakültesi mezunu
olmaları ve İletişim Fakültesi mezunlarının belli
bir plan dahilinde istihdam edilmesi yönünde bir
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atıfta bulunulabiliyor. Bir diğer önemli ihlal konusu, Türkçe...Tabii siz TRT olarak bu konuda
biraz rahatsınız. Ama genel olarak radyolarda
Türkçe iyi kullanılmıyor. Televizyonlarda da
aynı şekilde ama radyoda argo konuşmak, yerel ağızlara yönelik konuşmak maharetmiş gibi
sunuluyor. Yasanın ilgili maddesi açıkça ihlal
ediliyor. Bu noktada birtakım idari kararlar uyguluyoruz.

Bir başka şikayet konusu, radyoların
pek çok yerde rakibini küçük düşürme,
istiskal etme, hakaret etmede bir araç,
silah gibi kullanılması. Bu da radyo
yayıncılığı için ciddi bir problem.
RTÜK bu tür durumlarda nasıl bir yol izliyor?
karar aldı. Eğer o karar hayata geçer, uygulama
imkanı bulursa o dersin verilmesinde de bir gelişme sağlanmış olur.
(444 1178), İletişim Merkeziniz… Merkezin
çalışmalarından söz edebilir miyiz?
Türk Telekom’la varılan protokol çerçevesinde
oluşturulan bir merkez... Yaklaşık 40 eleman, şikayetlerini veya kanaatlerini bildiren kişilerle muhatap oluyor.

Günde ortalama1000 mesaj geliyor,
bunlar değerlendiriliyor.
Şikayetler, İzleme ve Değerlendirme Dairesi
Başkanlığı’na aktarılıyor. Eğer gerçekten yayın ihlali anlamında şikayet varsa, onun üzerine rapor
tanzim ediliyor. Şikayetler eğer yayın kuruluşlarını ilgilendiriyorsa, izleyici temsilciliği birimlerine
iletiliyor.
Peki gelen şikayetler ya da görüşler sadece
televizyon programlarıyla mı ilgili?
Hayır, çok yoğun olmamakla birlikte radyolarla
ilgili mesajlar da geliyor.
Radyolarla ilgili bildirimler hangi noktalarda
yoğunlaşıyor?
Genellikle reklamların yerleştirilmesi ve sürelerle ilgili diyebilirim. Reklam yerleştirmede cıngıl
konusu ihmal ediliyor, kişisel gözlemim de bu
yönde. Reklam süreleri çok uzun, yasanın belirlediği süreler aşılıyor. Program destekleme
uygulamalarında da ciddi sorunlar var. Program
içerisinde sponsor firmanın ürününe doğrudan

Radyoların bir kısmını, uydudan yayın yapan
radyoların çoğunu buradan dinliyoruz. Bölge
Müdürlüklerimiz kendi bölgelerindeki radyoları
dinleyebiliyorlar. Televizyonlarımız için ihlal olduğunda nasıl uzmanlarımız rapor düzenliyorsa
radyolarımız için de ihlal raporları düzenlenebiliyor, onlar değerlendiriliyor. Şikayet konusu olduğunda biz onları önemsiyoruz, ilgili kuruluştan
kaset isteyerek, değerlendirilmesini sağlıyoruz.
Tabii Türkiye’de 1000’in üzerinde yerel, ulusal ve
bölgesel radyo var. Mümkün olduğunca kontrol
etmeye çalışıyoruz.
Ülkemizdeki radyo yayıncılığını nasıl değerlendiriyorsunuz? Dergimizin geçtiğimiz sayılarında yerel radyo yayıncılığını ele almıştık. Birçok yayın kuruluşu, nitelikli personel
bulamadıklarını ve finansal sıkıntılarını dile
getirmişti. Ulusal ve bölgesel radyo yayıncılığı ile ilgili temel sıkıntılar neler sizce?
Yayıncılığı diğer sektörlerden ayırarak değerlendirmek doğru olmayabilir. Diyelim ki ulaşım
sektöründe sıkıntı ne ise yayıncılık sektöründe
de odur. Radyoculukla ilgili özellikle yerel radyolarla ilgili ekonomik sıkıntı, müteşebbislerin
neredeyse sıfır sermaye ile işe başlamalarından
kaynaklanıyor biraz. Müteşebbis ciddi bir sermaye koyup yayıncılık alanına girmiyor. Birkaç arkadaş bir araya gelip son derece cüz-i sermayelerle
işe girişiyor, ondan sonra yürütmek zor oluyor. Bir
sermaye birikimi olması lazım. Radyo televizyon
yayıncılarıyla yaptığımız bölgesel toplantılarda,
sermayem yetersiz bize ekonomik destek verin
deniyor. Tabii, RTÜK’ün ekonomik destek vermesi
düşünülemez.
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Özel radyo ve televizyonların yıllık brüt reklam gelirlerinden RTÜK’e ödedikleri payın
azaltılabileceği yönünde bir açıklamanız olmuştu.
Yeni yasa taslağında öyle bir düzenlememiz var.
Biliyorsunuz %5’ti reklam gelirlerinden ödenen
pay. Eğer parlamento kabul ederse biz onu %3
olarak belirlemeyi düşünüyoruz. Sadece RTÜK’ün
reklam payı değil bir de %5 “Eğitime Katkı Payı”
var, deprem nedeniyle konmuştu. O halâ devam
ediyor. 2010’da bitmesi lazım bildiğim kadarıyla,
tabii aksi yönde bir karar alınmazsa. Yayıncı kuruluşlarımız zaten kâr etmeleri durumunda gelir
vergisi, kurumlar vergisi veriyorlar. Yani normal
bir iktisadi işletmenin sorumlu olduğu vergileri
zorunlu olarak yükleniyorlar. Bir de bunların dışında RTÜK’ün payı, eğitime katkı payı verilince
bu ciddi bir yük getiriyor onlara. Fakat RTÜK payını sıfırlasak ekonomik sıkıntılar ortadan kalkar mı
derseniz, sanmıyorum. O zaman da başka problemler gündeme gelecektir. Yetişmiş eleman konusuna gelince. Doğru, yetişmiş eleman sadece
bu alanda değil diğer alanlarda da sıkıntı konusu.
Burada paradoksal bir durum var. Sanıyorum 30’a
yakın İletişim Fakültesi var. Muhtemelen senede
2000-3000 mezun verir. Ama ilginçtir, geçen
sene Kayseri’de dinlemiştim, İletişim Fakültesi
mezunlarının, yanlış hatırlamıyorsam, ancak %20’
si İletişim sektöründe çalışıyor. Bunun iki boyutu olabilir. Acaba İletişim Fakültesi mezunları bu
sektörün beklediği nitelikte eleman değiller mi?
Yani hadi bakayım haber yaz, montaj setine geç,
kamerayı al dediğiniz zaman bunları yapabilecek
durumdalar mı?
Öte yandan İletişim Fakültesi mezunları yayıncılık sektöründe çalışmayı kendileri açısından cazip görmüyor da olabilirler. Bunun üzerine biraz
düşünmek gerekir. Bir de sanıyorum yayıncılık
sektöründe özellikle yerel, bölgesel düzeyde ücretler çok düşük. Bu yüzden genellikle belli bir
evsafı olmayan kişiler istihdam ediliyor.
En son 2007 yılında “Radyo Dinleme Eğilimleri Araştırması” yapılmıştı RTÜK tarafından.
Kamuoyu araştırmaları ülkemizdeki yayıncılık ortamının fotoğrafını çekmesi, dinleyici eğilimlerini ortaya koyması bakımından
önemli. Yakın tarihlerde yeni bir araştırma
düşünüyor musunuz?
Şu anda öyle bir çalışma içindeyiz, “Radyo Dinleme Eğilimleri Araştırması 2”… Yakın zamanda
sahaya çıkılacak. Bu Türkiye’deki radyo dinleme

eğilimlerini tespit etmeye, fotoğraf çekmeye yönelik bir çalışma. Muhtemelen bir ay içerisinde
sonuçlanacak.

21 ilden ve ilçelerden 2500 kişilik bir
örneklem kitlesi önerildi.
Üst Kurul tarafından hazırlanan ”Radyo ve
Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri
Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı” ndan söz
edelim. Türkçe dışındaki dil ve lehçelerde yayın yapılmasının önü açılıyor. Konuyla ilgili
son durumu ve kapsamını öğrenebilir miyiz?
Kanunda 2002 yılında yapılan değişiklikle yerel
dillerde de yayın yapılabileceğine ilişkin bir düzenleme getirilmişti. Biz o düzenlemeyi bu taslakta da koruyoruz. Türkçe dışındaki dillerde yapılacak yayınların esas ve usullerine ilişkin düzenlemenin yönetmelikle yapılacağını ifade ediyoruz.
Mevcut yasada da böyle zaten. Bu yönetmelik
konusu.
Peki nedir koşulları? Bütün özel radyo ve televizyon kuruluşlarını kapsıyor mu?
Türkçe’nin dışında başka bir dilde yayın yapmak
istiyorum diyen kuruluş, yönetmelikteki gerekleri
yerine getirmişse biz izni veririz.
Kanunun getirdiği önemli düzenlemelerden
biri de medya sahipliğine ilişkin… Radyotelevizyon sahibi olmakla ilgili mevcut kanundaki sınırlamaların daraltılması söz konusu. Yayın kuruluşlarındaki yabancı sermaye
oranında da bir değişiklik öngörülüyor. Kanunda bu konular nasıl düzenleniyor?
Sahiplik konusunda ciddi problemler var. Mevcut kanun yayın kuruluşlarına sahip olma, ortak
olma konusunda bazı yasaklamalar getirmiş
bulunuyor. O sebeple biz yeni düzenlemede
kuruluşların yayıncı olabilme imkânını biraz
daha genişlettik. Mevcut yasada siyasal partiler, dernekler, sendikalar, meslek kuruluşları,
kooperatifler, vakıflar, mahalli idareler ile bunlar
tarafından kurulan veya bunların ortak oldukları
şirketler, iş ortaklıkları, birlikler, üretim, yatırım,
ihracat, ithalat, pazarlama ve finans kurum ve
kuruluşlarına radyo ve televizyon yayın izni
verilemez. Bunun dışında kalan bir şey var mı?
Biz yeni düzenlemede şirketler, iş ortaklıkları,
birlikler, üretim, yatırım, ihracat, ithalat, pazarlama, finans kurumlarını buradan çıkardık. Yani
bir ihracat şirketi de bir yayın kurumuna ortak
olabilmeli diyoruz. Şu anda fiili durumda bütün
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yayın kuruluşlarında bu nitelikteki ortaklıklar
var. O nedenle sermaye bileşimini biraz daha
genişletmiş olduk.
Günümüzde internet yayıncılığı da radyo ve
televizyonla rekabet eder hale geldi, beraberinde çeşitli sıkıntılarla… Denetim önemli bir
sorun. Bazı ülkelerde RTÜK benzeri kuruluşların yetki alanında bu konu. Bizdeki durumu
nasıl değerlendiriyorsunuz?
İnternet bu çağın en önemli teknolojik gelişmesi. Teoride de internetin ne olduğuna ilişkin
ciddi tartışmalar var. İnternet bir yayıncılık mı,
telekomünikasyon mu, veri akışı mı, iletişim mi?
Bu ciddi bir tartışma konusu. Aslında internet
hepsi. İnternetin bir yayıncılık boyutu var. İnternet üzerinden radyo, televizyon yayını yapıyorsunuz. IP TV diye yeni bir televizyon teknolojisi
gelişiyor. Buna RTÜK’ün ilgisiz kalması düşünülemez. Bu nedenle bizim işin o boyutuyla ilgili olmamız lazım. Mevcut yasada buna ilişkin
birtakım sıkıntılar var ama yeni yasa taslağında
internet üzerinden yapılacak radyo, televizyon
yayınlarının da RTÜK’ün yetkisinde olması gerektiğine ilişkin açık bir hüküm koyduk. Bunun
dışında internetin telekomünikasyon boyutu,
bildiğiniz gibi Bilgi Teknolojileri ve İletişim
Kurumu’nda.
İnternetin bir gazetecilik boyutu var, o henüz ortada. Bir de denetim meselesi var. İnternetin denetimi Telekomünikasyon İletişim
Başkanlığı’ndaki İnternet Kurulu’nda. Pek çok
ülkede internet konusu tek bir otorite altında

Kısa Dalga dinleme alışkanlığının orta
yaş üstüne ve belli bir hobi kesimine hitap
eder hale gelmesi ve gençlerin radyoya ilgi
duymasını sağlamak amacıyla Türkiye’nin Sesi
Türkçe yayınları, uydu, internet ve kablodan
dinleyiciye ulaşan yeni bir yayın postasını
daha hayata geçirdi. TRT AVRUPA FM adıyla
yayın yapan bu postada popüler müziğin
yanı sıra Türk Halk ve Türk Sanat Müziği’nin

toplanmış bulunuyor. Bu, koordine etmeyi, denetlemeyi, düzenlemeyi kolaylaştırır diye düşünüyorum. Zaten dünya da bunu tartışıyor. Yakın
zaman önce Şarm El Şeyh’te Birleşmiş Milletler’in
düzenlediği bir internet forumu vardı. Orada da
iki gün boyunca internetin yönetimi tartışıldı.
Bu tartışmalarda biz çok ileri bir noktada değiliz. İşin sıkıntılarını fark eden ülkeler daha önde
görünüyor. Özet olarak biz internetin yayıncılık
tarafıyla ilgiliyiz.
Radyovizyon dergisi ile ilgili, bu tür sektör
dergileriyle ilgili düşünceleriniz nedir?
Dergiyi inceledim. Doğrusu sempatik, mütebessim bir dergi diye düşünüyorum. Bu tür dergilerde sektörle ilgili haberler, portreler, röportajlar,
fotoğraflar ilgi uyandırıyor bence.
Yeni yayın dönemi başlıyor. Mesajınız olacak
mı?
Herkese başarı diliyorum, TRT’ye de tabii. TRT’nin
hızına yetişmek mümkün değil. Çeşitlilik her
zaman iyidir. Alternatif dinleme, izleme imkanı
sağlar. Ama sektörün ciddi problemleri var. Özel
yayıncılık da kamu yayıncılığı da kendisine biraz çekidüzen vermek zorunda. Türkiye’nin en
önemli problemi sanıyorum, bu ülkenin ekonomik potansiyelinin kaldıramayacağı sayıda yayıncı kuruluşun olması. Bütün bu yayınları besleyecek bir reklam pastası yok. Pasta küçüldükçe
yayıncılar yayın kuruluşlarını farklı amaçlara hizmet eder hale getiriyorlar. O da sıkıntı yaratıyor.
Sektörün biraz aynaya bakması gerekiyor.

seçkin örneklerine de yer veriliyor. Spot
bilgiler, dinleyici mesajları ve istekleri,
haberler, Avrupa’da hava ve yol durumu,
güncel kültür sanat haberleri ve bu haberlerle
ilgili bağlantılar ya da benzeri dinleyiciyi
ilgilendiren konular TRT AVRUPA FM’in
yayın politikasını oluşturuyor. TRT AVRUPA
FM hafta içi her gün 09.00-18.00 saatleri arası
yayında.

Medeniyetler
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Beşiği Şam
Cemil Yüce Suriye Şam Radyosu Program Yapımcısı

17 Nisan 1946 tarihinde Kurtuluş Bayramı’nın
yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen
kutlamalarla ilk Suriye Arap Radyosu kuruldu.
O süreçte kısa dalga üzerinden 7,5 kilovat
gücünde aralıksız altı saat yayın yapılıyordu.
Yayın yapılan stüdyo Posta Kurumu’na bağlı
bir odadan ibaretti.

Suriye Arap Cumhuriyeti
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Türkiye’nin güneydoğusunda yer alan ve
Türkiye ile 877 km. uzunluğunda ortak kara
sınırına sahip olan Suriye Arap Cumhuriyeti, 185.180 km²’lik bir alanı kaplar. Son verilere göre ülke nüfusu 20 milyonu aşmaktadır.
Suriye’nin doğusunda Irak, batısında Lübnan
ve Akdeniz, kuzeyinde Türkiye ve güneyinde
Ürdün bulunmaktadır. Büyük şehirler batıda
Halep-Şam çizgisinde, Asi (Orontes) nehri vadisinde ve sahil kesimlerinde yoğundur. Doğu
ve güneyde çöl alanları ön plana çıkarken;
yerleşim merkezleri azalır ve önemsizleşir.
Akdeniz ikliminin etkisinde olan ve
Türkiye’den Lübnan’a uzanan sahil kesimi
183 km uzunluğundadır. Suriye’nin önemli limanları ve kasabaları burada yer alır.
Başlıcaları kuzeyden güneye doğru Ras Al

Basit, Lazkiye, Jable, Baniyas ve Tartus’tur.
Ülkenin resmi dili Arapça’dır.

Radyo o zamanlarda Posta ve Telefon Kurumu’na
bağlıydı. Yayınlar ulusal ve milli özel münasebetler haricinde belirli bir düzen olmaksızın devam
etti. İlk düzenli programı mübarek Ramazan ayı
boyunca günde iki saat olarak yapıldı.

Tarihte çeşitli medeniyetlere ev
sahipliği yapan ve zengin tarihi
eserleri bünyesinde barındıran
Suriye’de Osmanlı mimarisinin güzel
yapılarından biri sayılan Hamidiye
Çarşısı 1863 yılında Osmanlı
Padişahlarından Sultan Abdülhamid
tarafından yaptırıldı.

4 Şubat 1947 yılında Suriye Radyosu Şam’da
Bağdat caddesindeki kendisine ait stüdyosu
olan üç katlı binaya taşındı. Bu esnada 5 kilovat
gücünde orta dalga istasyonu kuruldu. O dönemde haber bültenleri yabancı radyolardan
alınıp Arapça’ya çeviri yapılarak sunulurdu. 1951
yılında büyük radyo unvanına sahip oldu. 1960
yılında yayınının sahil ve kuzeydoğu bölgelerine ulaşmasını sağlamak amacıyla Deyr el-Zor ve
Tartus’ta 30-60 kilovat gücünde iki verici istasyonu, Şam’da iç ve yabancı yayının güçlenmesi
için 750 kilovat gücünde iki orta dalga vericisi
kuruldu.

Şam Radyosu bugün İngilizce,
Fransızca, Almanca, Rusça, Latin
Amerika dilleri, İbranice ve Türkçe
olmak üzere değişik sürelerde yayın
yapıyor.
Türkçe servisinde turizm, kültür, politika ve ekonomi gibi değişik alanlarda günlük programlar
yayımlanıyor.
Turizm programlarında Suriye’nin değişik turizm
bölgeleri hakkında bilgiler sunuluyor. Okuyacağınız metin bu programların içeriğine bir örnek
teşkil ediyor.

Suriye’nin para birimi Suriye Lirası veya Suriye
Pound’u olarak tanınmaktadır.
Suriye’de hafta sonu tatili Cuma ve Cumartesi
günleridir. Ancak Cuma genel olarak devlet dairelerinin, bankaların ve çarşıların kapalı olduğu
gün olarak değerlendirilmelidir.
Suriye’ye ulaşım yolları: Suriye Şam, Halep ve
Lazkiye illerinde bulunan hava limanlarıyla Suriye Hava yolları şirketi ve birçok uluslararası şirket
aracılığıyla dünyanın tüm kıtalarıyla bağlantılıdır.
Karayolları aracılığıyla, Lübnan, Ürdün, Irak ve
Türkiye’yle, deniz yollarında da Tartus ve Lazkiye
illerinde bulunan deniz limanlarıyla ulaşım sağlanmaktadır.

Şam’daki ticari hayatın nabzı ve merkezi sayılan
çarşı her zaman kalabalık. Yapı olarak İstanbul’daki
kapalı çarşıyı andıran Hamidiye Çarşısı’nda genel
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Şam, Arap dünyasının en eski ve kalabalık şehirlerinden biri sayılıyor. Bizans İmparatorluğu
zamanında İstanbul’dan sonra ikinci önemli
merkez…
İmparator adaylarının veliahtlık döneminde burada valilik yaptıkları biliniyor. Emeviler’e de başkentlik yapan ve nüfusu 4 milyondan fazla olan
kentte görülmesi gerekli yerlerin başında Emeviler döneminin en önemli mimarlık örneği sayılan
Emeviler Camii yer alıyor. Burası şehrin en büyük,
en eski ve en görkemli camii. Caminin yapıldığı
yer, İslam’dan önce de kutsal sayılıyor ve Roma
döneminde burada bir Jüpiter tapınağı bulunuyordu. Hristiyanlık döneminde aynı yere bir kilise
yapıldı. 636 yılından sonra bu alanın bir köşesi
cami olarak, geri kalan kısmı da kilise olarak kulla-

nıldı. 705-707 yıllarında Emevi Halifesi I. Velid, bu
kiliseyi yıktırarak, yerine Emeviye Camii’ni yaptırdı. Cami, geçirdiği yangınlara ve onarımlara rağmen, özgün biçimini büyük ölçüde korumuş.
Kıyamete yakın süre içinde Hz. İsa’nın gökten ineceğine inanılan ak minare bu camide bulunuyor.
Caminin içinde Yahya peygamberin kabri var. Adı
Kuran-ı Kerim’de zikredilen peygamberlerden
olan Hz. Yahya, yine kendisi gibi peygamber olan
Hz. Zekeriya’nın oğludur. Peygamberimizin torunu Hz. Hüseyin’in Kerbela’da kesilen başı da bu
camiye getirilmiş ve buraya defnedilmiş. Caminin dış ve avlu duvarlarındaki altın renkli mozaikler dikkat çekiyor. Bu mozaikler, İslam sanatı için
olduğu kadar, örnekleri günümüze kalmayan
aynı dönem Bizans mozaik sanatı hakkında da
önemli fikir veriyor. Mozaik yapımında kullanılan
küçük cam küplerde görülen çeşitli renkler ve bu
renklerin değişik tonları, bu mozaiklerin büyük
bir ustalıkla yapıldığı izlenimini vermekte.
Caminin 4 adet mihrabı var. Burada uzun zaman
dört mezhep aynı anda, farklı imamlarla namazlarını bir arada kılarak İslam’ın hoşgörüsüne bir
örnek teşkil etmişler.
Başkent Şam’ın görülecek ve gezilecek kayda
değer eski yapıtlarından biri Osmanlı İmparatoru
Kanuni Sultan Süleyman tarafından yaptırılmış,
Osmanlı mimarisinin güzel örneklerinden biri
olan Süleymaniye Külliyesi’dir. 400 yıl süreyle Osmanlı hakimiyetinde kalan Şam’da, Kanuni döneminde 1554 yılında Mimar Sinan tarafından yapılan Süleymaniye Külliyesi’nin 1566’da eklenen
medrese kısmı günümüzde el sanatları üretim ve
satış yeri olarak kullanılıyor.
Cami ise restore edilerek yeniden faaliyete geçti.
Şehrin merkezinde, tarihi ve turistik potansiyeli
büyük olan bu güzel eserin istismar edilmemesi
için kayda değer çalışmalar yapıldı. Caminin yan
tarafında son Osmanlı Padişahı Vahdettin’in ve
bazı saltanat efradının kabirleri bulunmakta...

Şam Radyosu Müdürlüğü; radyo drama çalışmaları ve programların yanı sıra periyodik
olarak yayımladığı çeşitli ulusal ve uluslararası
programlar aracılığıyla Radyo Televizyon Genel Kurumu’nun ilkelerine uyum sağlamaktadır. Müdürlük, iç ve dış haberleri izleyerek ulusal ve uluslararası radyo yayıncılığına kapsamlı
bir hizmet sunmaktadır.

Şam Radyosu

olarak turistik eşya satışı yapılmaktadır. Turistlerin
en çok rağbet ettikleri mekanlardan biridir. Kentin önemli ticaret merkezlerinden olan çarşıda
her çeşit giysiden antik eşyaya, elektronik eşyaya
kadar ne ararsan var. Şam’ın en meşhur dondurmacısı ‘’Bekdaş’’ Hamidiye Çarşısı’nda bulunuyor.
Antika eşya satan dükkanın hemen yanı başında züccaciye, şekerci ya da bayan elbisesi satan
dükkanları görürseniz şaşırmayın. Çarşıda enine
uzayan sokaklarda bulunan dükkanlarda mis
gibi kokan baharatlar ve Şam şekerinin değişik
türlerinin satıldığını göreceksiniz. Ayrıca dükkanların üst katlarında imalathaneler bulunmakta.
Kısacası insanın başını döndüren renk cümbüşü
sizi etkisi altına alıyor. Emeviler Camii Hamidiye
Çarşısı’nın hemen sonunda...
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Ayça Kortan
Derler ki bir insanın işini severek yaptığı
iki şekilde anlaşılırmış.
İnsanın yüzüne vuran
ışıltıdan ve yaptığı
işin başarısından…
Birbirine güvenen ve
inanan bir ekibin ortaya
koyduğu işin başarısı
da bir ödülle taçlandırılır
mutlaka. “İpin Ucu”nda olduğu gibi...

Esra İlkkurşun Prodüktör
Radyovizyon’un Kasım sayısında “Bir Prodüktörün Kaleminden” köşemizin konuğu Ayça Kortan,
programı ise “İpin Ucu”ydu. “Mavi Kuş” alt başlıklı
bölümünü okumuştunuz dergimizin sayfalarında. Bir ay sonra İpin Ucu ekibi Türkiye Gazeteciler
Cemiyeti’nin 33. Sedat Simavi Radyo Ödülü’nü
almak üzere yola çıktı. Dergimizde yayınlanan
bölümüyle 2009 yılının en iyi radyo programı
seçilen İpin Ucu programının yapımcısı Ayça
Kortan, sunucusu Ömer Eryiğit ve teknik yönetmeni Mehmet Ercan ile ödüllerini almaya gitmeden kısa süre önce buluştuk. Ekibin bu başarısını
kutlayarak başladığımız sohbetimiz kahkahalarla
devam etti sonuna kadar.
“İpin Ucu” fikri ne zaman doğdu sorusu ile
başlayalım isterseniz…

Ayça Kortan: İpin Ucu iki yıl önce Eylül ayında
doğdu. Demek öneri verme dönemindeymişiz o
vakit.

Ben tabii öneriyi verirken böyle 43 (!)
kişilik ekibi tahmin etmiyordum.
İnsandan yola çıkarak, biraz mizahla bakarak,
hayatla, dünyayla eğlenerek bir program oluşturmayı düşünüyordum.
Klasik radyo programının çok dışında değil
mi “İpin Ucu”?
Ayça Kortan: Evet. Her bölümde bir öykü tutturmaya çalışıyorum. Biraz da macera olsun öyküde
ve sonuna kadar merak edilsin istiyorum.
Peki şu 43 kişilik ekibi açalım biraz…
Ayça Kortan: Böyle bir şey program önerimde
yoktu zaten. İlk programda, o ilk programı yazmanın sancısıyla düşünürken, hani televizyon-
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larda program jeneriklerinde olur ya, isimler akar
akar ve kalabalık bir kadro okursunuz. Ben de
böyle hayal ettim ilk programı. Kırk küsur kişi var
programın arkasında biz - prodüktör - sunucu teknisyen - küsuratız. Bizim arkamızda kırk kişi var
onlar bizi besliyorlar dedik. Aslında bu ekip biraz
tembel bir ekip (Gülüşmeler) biraz sümen altı
olmayı seven, hayatla dalga geçen bir ekip. Hayatı biraz daha yavaş yavaş yaşamayı hedefleyen
ve oturduğu yerden gerçekten hem kendisiyle,
hem çevresiyle hem de dünyayla eğlenmeyi seçen bir ekip.

Böyle bir kırk kişi… Ama ben giderek
kırk küsur kişi olduğumuz fikrine
o kadar alıştım ki çevremde hep
birileri varmış gibi hissediyorum.
(Gülüşmeler)

Ayça Kortan: Ömer kurum dışından. Tiyatro
oyuncusu… Herhangi bir seslendirme olsun
istemedik programda. Kurumdaki diğer spiker
arkadaşlarımız dinleyicinin aşina olduğu seslerdi.
İpin Ucu’ndaki sunucunun söyledikleriyle, seslendirmesiyle farklı bir karakter olması gerekiyordu.
Mehmet Ercan: Çok da güzel oldu!
Tam da bu nokta da ben de size sormak isterim. Siz İpin Ucu ekibine ne zaman katıldınız?
Mehmet Ercan: Programın başlangıcında Yaman
Yıldırım ile çalışılıyordu. O da çok emek vermişti
programa. Ben sonradan dahil oldum. Ama şunu
söylemeliyim ki radyonun en zahmetli programı.
Ayça Kortan: Ama Mehmet Bey hiç yılmadı
hiç… Çok kaprisimi çekti.

Ömer Eryiğit: Ekip tembel ama çok da işgüzar.
Ne bulursa atlıyor işlere. Öyle eğlenceli bir tarafı
da var.

Mehmet Ercan: Estağfurullah. Güzel bir şey çıkartabilmek adına çabaladık.

Siz en başından beri var mısınız İpin Ucu ekibinde?

Mehmet Ercan: İşte 43 kişiyiz. (Gülüşmeler) 43
tane de ses var.

Ömer Eryiğit: Evet… İki yıl önce başladık, Ocak
ayında…

Ayça Kortan: Yeri geldi Mehmet Bey tek bir sözcüğü ayıkladı. Tek sözcük…

Siz nasıl karşılamıştınız programı? Bu aşamaya geleceğini hayal ettiniz mi başlangıçta?

Mehmet Ercan: Yani terzi dükkanı iyi çalıştı. Biz
bunu yaparken hakikaten bir ödül alalım düşüncesiyle çalışmadık. Ben böyle farklı formatta bir
programın eksikliğini hissediyordum. Mizah hep
biraz eksik kalıyordu. Tabii bütün radyolar için
geçerli.

1967 yılında Ankara’da doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi-Çalışma Ekonomisi
ve Endüstri ilişkileri Bölümü’nü bitirdikten sonra
1987’de TRT’nin açmış olduğu Prodüktörlük sınavını kazanarak Ankara Radyosu’nda göreve başladı. Ankara Radyosu Eğitim ve Kültür Yayınlarında
çok sayıda programın yapımında görev aldı. Biz
Bir Aileyiz, Onuncu Saat, Değişim, Yaşadıkça, Tatil
Gündemi ve İnsana Özgü isimli programlar bunlardan bazıları. 2007 yılından beri gençlere yönelik Çoktan Seçmeli ve İpin Ucu isimli iki programı
hazırlıyor. Radyo yapımlarının yanı sıra tiyatro için
çocuk oyunları yazıyor. Sahneye konulmak üzere
değişik projeler üretmeye çalışıyor.

Ömer Eryiğit: Türkiye’de radyolarda böyle bir
format yok. Kimi programlarda sohbete dayalı
mizah yapılıyor. Hepsi ciddiyetsiz değil elbette…

Ayça Kortan

Ömer Eryiğit: Ben dedim, kesin ödül alırız dedim (Gülüşmeler) Şaka bir yana ilk öğrendiğimde
programın içeriğini yanlış anlamayın ama bu TRT
formatında nasıl olacak diye düşünmedim değil.
TRT’de çok nizami giden şeyler vardır. “ Aa! Bu nasıl olacak şimdi.” dedim. Ama çok eğlenceli oldu
sonrasında.

Ne açıdan zahmetli?
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Ömer Eryiğit

1981 Çankırı doğumlu. Ankara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya
Bölümü’nü bitirdikten sonra aynı üniversitede Dil Tarih Coğrafya Fakültesi’nde
tiyatro eğitimi aldı. İpin Ucu programıyla birlikte iki yıldır TRT’de çalışıyor. Devlet Tiyatrosu’nda “Tavandaki Kuş”, “Japon Kuklası” ve “Bir Yaz Masalı” adlı oyunlarda oynayan Eryiğit Mavi Sahne’de “Tuluatmasyon” adlı oyunda da rol alıyor .
TRT’deki dizilerde de oyunculuk yapan Eryiğit Almanya’da özel bir tiyatro olan
“Güneş Tiyatrosu”nda “Bakhalar” adlı oyunun başrolünde oynadı. Aynı oyun
Aralık 2009’da İstanbul’da sanatseverlerle buluştu. 2010 yılı içinde “Gönüllü
Sürgün” kitabından oyunlaştırdığı oyunu Mavi Sahne’de oynayacak.
Eğlenceli ve düzeyli de olabiliyor bir kısmı. Ama
önceden yapılmış bir kurgunun olduğu, komediye dayanan bir yapım yok. Bu nedenle Türkiye’de
bir ilk diyebiliyorum.

Programın geneli eğlenceli ama merakla

TRT’de mizah yaparken dinleyicinin mesaj
beklentisi olabilir, değil mi?

geçebiliyor. Hepimizin hataları yer alıyor bu bö-

Ayça Kortan: Bu programın eğitmek gibi bir kaygısı yok. O fikirle başladık. Gerçi ben daha sonra
biraz tarz değiştirdim. Ama yine de sürekli mesaj
vermek gibi bir amacımız yok. Çok insan da destek verdi programa. Diğer yapımcı arkadaşlarım.
Koridordaki arkadaşlarım. Ses kayıtları buldular.
İnternetten bilgiler indirdiler. Gördükleri her çarpıklığı “ Ayça bunu da yazmalısın” diyerek hatırlattılar. Zaman zaman stüdyoya girip seslendirme
yaptılar. Tıkandığım zamanlarda ufkumu açtılar.
Hakikaten kırk kişi çalıştık.
Her bölümün sonunda kayıt hatalarına yer
veriyorsunuz.
Ömer Eryiğit: Direkt benim hatalarım onlar (Gülüşmeler) Tabii sadece benim değil Ayça Hanım’ın
da var orada hataları.

Mehmet Ercan

Mehmet Ercan: Ömer’in teklemeleri meşhurdur.
(Gülüşmeler)

beklenen bir bölüm herhalde bu son bölüm.
Ayça Kortan: Biz eğleniyoruz. Tabii Ömer’in bu
konudaki tavrı da çok önemli. Kendiyle dalga
lümde.
Ömer Eryiğit: Ben özelikle bu bölümü dinlediğimi itiraf etmeliyim. (Gülüşmeler)
Siz çok uyumlu bir ekipsiniz. Ekibin uyumu
da etkili mi bu başarıda?
Ayça Kortan: Derler ya sacayağı.. Spiker - Teknisyen - Yapımcı… Ben ne yazarsam yazayım iyi seslendirilmezse, iyi bir sunum iyi montajlanmazsa
sonuç kötü oluyor.
Mehmet Ercan: Biz 43 kişi birbirimizi sevdik. (Gülüşmeler)
2010 ile birlikte İpin Ucu sona eriyor. Yeni
programınızda bir arada mısınız?
Ayça Kortan: Yeni programımız canlı… “+13”
isimli gençlere yönelik bir program. O dönemde
de desteğini almak isterim iki arkadaşımın da.

1966 Malatya doğumlu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Gaziantep Meslek Yüksek Okulu mezunu.. TRT’ye 1989 yılında Gaziantep televizyon vericilerinde başladı. 2005 yılından itibaren Ankara
Radyosu’nda montaj teknisyeni olarak çalışıyor.
İpin Ucu vb. birçok programda görev aldı… Geçtiğimiz yıl montajında görevli olduğu TRT yapımı
“Sporun Renkleri” programı “RTÜK 2008 Doğru
ve Güzel Türkçe Kullanımı” ödülünü aldı.
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Jülide Gülizar
“Üzüldüğüm, güldüğüm, sevindiğim, daraldığım
zamanlarda sımsıkı tutunup direnmeye çalıştığım
sözcükler… Yaşamım hep onlarla geçti. Seçtiğim
mesleğin temeli bile sözcükler oldu. Sözcükler
beni terk etmedi, ben de onları. Ama bizim güzel
dilimizi terk edenlerin sayısı giderek artıyor” diyor
usta spiker Jülide Gülizar...

Füsun Ünsal Spiker
Sözcükler hâlâ onun hayatı çünkü o mesleğiyle
ölünceye kadar bitmeyecek uzatmalı bir aşk yaşıyor ve uzatmalı aşkıyla gömülmek istiyor…
TRT’nin düzenlediği Uluslararası Radyo Yayıncılığı
Eğitimi çerçevesinde Antalya Kemer’den son yayınımızı yaptıktan sonra, spikerlerin hocası Jülide
Gülizar’la sohbet için oturduk; dertleşelim, anılarını dinleyeyim, ufkum biraz daha açılsın diye…
Ortaya bu röportaj çıkıverdi…
Nasılsınız?
İyiyim hele ki böyle bir günde…
Sayın Gülizar TRT’nin düzenlediği Uluslararası Radyo Yayıncılığı Eğitimi hakkındaki
düşünceleriniz, izlenimleriniz nedir?
Radyo deyince kalbim biraz hızlı çarpıyor. Radyo
çok hoş bir şey iyi ki radyoda çalışmışım. Tabii ki
bunu söyleyen ilk kişi ben değilim. Bütün radyoda çalışanlar sonra televizyona geçmiş bile olsalar radyonun bambaşka bir şey olduğunu söylerler. Bir de böyle uluslararası radyo toplantısı beni
çok etkiledi.

Peki, katılımcıları nasıl buldunuz?
Gençler çok ilgili ve hevesliydi. Toplantıdan önce
geldiler. O kadar farklı ülkeden radyocular vardı ki
ama ben hiç yabancılık hissetmedim. Çünkü işim
dolayısıyla çoğunun ülkesine gitmiştim. Hatta
Bulgaristan’a dokuz kere gittim. Bulgaristan’dan
gelen yapımcı Meral Saduk, nerelere gittiğimi
sordu, tek tek açıkladım. Aslında bu Türkiye’de
aynı nitelikte ikinci toplantı. Birincisi 6 Mayıs’ta
Ankara’da yapıldı.
Radyo günlerinde değil mi?
Evet, radyonun 82. yıldönümünde. Orta
Doğu’dan, Kırım’dan, kuzeyden ve Türk Cumhuriyetlerinden birçok radyocu katılmıştı.
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Evet, aynen öyle… 4 yılımı bu işe verdim öbür
4 yıllarım bana kalacak. Aslında TRT’de 2,5 yıllık
geçmişim vardı.
Önce o günlere dönelim mi?
Tabii… Radyoyu gördüğümde ortaokul öğrencisiydim. Radyolar açılır, şarkılar dinlenir, zaten
babalar tarafından sıkıyönetim ilan edilirdi, ajans
haberleri dinlenirdi, sadece bu değil Radyo gazetesi vardı. Toplu İğne adıyla Ulus gazetesinde
yazan Nurettin Artam okurdu, ardından da “bugünlük bu kadar, şen ve esen kalın muhterem
dinleyicilerimiz” derdi. Zaten şen ve esen kalın
ifadesi Nurettin Artam’dan bize kaldı.
Hatta sizinle orada buluşmuştuk.
Evet, böyle bir toplantı, uluslararası nitelikte bir
toplantı ve radyo toplantısı. Televizyon da güzel
bir şey ama daha alışılmış geliyor bana. Radyo
yeni yeni piyasaya çıkmaya başladı, onun için çok
hoşuma gitti.
Böyle uzun bir eğitim yapılmamıştı bugüne
kadar. Ülkeler arasında bir kaynaşma oldu.
Bundan sonra görüşeceklerini haber ve fikir
alışverişi yapacaklarını söylediler. Aslında
siz bugün onlarla anılarınızı paylaşmaya
geldiniz buraya. Bana ve benim gibi pek çok
spiker arkadaşıma göre sizin anılarınızın her
biri ders niteliğinde. Yani siz öyle çok ders
verdiniz ki bugün. Öyle değil mi hocam?
Bilmiyorum ki siz öyle söylüyorsanız…
Sizce eğiticilik mi daha güzel yoksa spikerlik mi?
Benim idealim çocukluğumdan beri öğretmenlikti. Edebiyat ya da Fransızca öğretmeni olmaktı.
Ailem de hukuk diye tutturmuştu. Bütün akrabalarımdan gelen yanıt aynıydı; çenesi düşüktür
avukat olsun. Aslında avukatlık sadece çenesi
düşüklük değil ki hiçbir meslek böyle değil.

Tabii ki spikerlikte çenesi düşüklük
iyidir ama iyi kullanabilirsen.
Ben kafama yatmayan hiçbir şeye evet demeyen
bir insanım fakat annem babam o kadar hevesliydi ki sonunda hukuk fakültesine gittim. Hukukçu
olmaya niyetim yoktu. Diplomamı aldıktan sonra
annemi babamı yanıma çağırdım, buyurun diplomanız dedim. Bu diploma sizin.
Şimdi kendi istediğimi yapacağım mı dediniz?

Şiirler yazıyorum, kendimi de
geleceğin en büyük şairi ilan etmişim,
radyoda da bir şiir programı yok
o zaman, arkadaşlarıma “kalkın
radyoya gidiyoruz” dedim.
Neden dediler, şiir programı yapacağım dedim.
Hikmet Münir Ebcioğlu -çok iyi bir spikerdi- var o
sıralarda. Radyoya gittim. Görevliye Hikmet Münir Ebcioğlu’yla görüşmek istediğimi söyledim.
“Randevunuz var mı?” diye sordu. Dehşetle yüzüne baktım bıçakla keser gibi ve “biz namuslu bir
aileyiz bizde öyle şey bulunmaz “dedim. Randevunun sadece kötü bir ifade olduğunu sanırdım.
“Siz beni yanlış anladınız, Ebcioğlu’yla görüşüp,
geleceğinizi söylediniz mi demek istiyorum” dedi
görevli. “Hayır, ama görüşmeden bir yere gitmiyorum” diye cevap verdim.
Hikmet Münir Ebcioğlu o gün unutamayacağım
bir ders verdi bana. Bunca ukalalık yapan bir genç
kızı son derece anlayışla karşıladı.
“Bu radyoda bir şiir saati olmalı ve bunu ancak
ben yaparım” dedim. “Elbette” dedi. Ben onun yerinde olsaydım çoktan kovardım kendimi, ama o
son derece sakin ve anlayışlı tavrıyla “1 ay sonra
yeni bir döneme başlayacağız o zaman size haber veririz” dedi. Eve koştum, radyoya program
yapacağımı söyledim ama ailem hiç inanmadı,
15–20 gün sonra radyodan haberci geldi. Jülide
hanımı arıyoruz deyince, anneannem burada bir
Jülide var ama o daha çocuk dedi. Ertesi gün radyoya davet edildim.
Yıl 1950. Hikmet Münir Ebcioğlu, bize, Türkiye
radyolarının ilk dinleyici önünde yapılan programında bir şiir bölümü verdi. Programı Emel Gazimihal ve Hikmet Münir Ebcioğlu sunarlardı. Ben
her hafta programa gidiyordum. Artık gedikli
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müşterisi olmuştum. İki şiir kendimden, bir şiir de
tanınmış şairlerden okurdum. (Kendini beğenmişlik olduğunu söyleyip gülüyor. “Küçük Balıklar” adlı bir şiir kitabı var) Sonra “Bugüne kadar şiir
yazdım, bugünden sonra şiir yaşayacağım” gibi
romantik bir gerekçeyle şiir yazmayı bıraktım.
Çünkü giderek çağın şairlerine ayak uyduramadığımı, geride kaldığımı anlamıştım.
Üniversite yılları başladığında Hikmet Münir Ebcioğlu çok güzel şiir okuduğumu, sesimin güzel
olduğunu, fakülte bitince, beni spiker yapmak istediğini söyledi. (Spiker olmak için verdiği savaşı
“80 Yılın Sesi” adlı spikerlik kitabında ayrıntılarıyla
bulabilirsiniz.)
Spiker olduktan sonra radyoda hayal kırıklığı yaşadım biraz. Çünkü ben daha başka şeyler hayal
ediyordum. Zaten ilk yazdığım kitabın adı da
‘’Haberler Bitti Şimdi Oyun Havaları…’’. Benim
düşündüğüm hareket yoktu. Radyoda program
diye bir şey yoktu. Daha doğrusu yokmuş o dönemlerde. Şimdi Bilkent Üniversitesinde hocalık yapan Talat Halman ve eşi Semiha Halman,
Amerika’dan bize 15 dakikalık görev bantları
yollarlardı. Amerika’nın Sesi Radyosu’na yaptıkları
programlar 15 dakikalıktı.

1959’da rahmetli Mahmut Tali
Öngören geldi ve “Böyle radyo olur mu
canım, bırakın programı, programcı
diye bir şey yok, bu radyoya program
da lazım” dedi.
1964’te bütün birimler açıldı. Yani biz 1964’te
radyo olduk. Öngören “sizlerle başlayalım” dedi
spikerlere ve ben 2 program seçtim, ikisi de aynı
nitelikte. Birisi ‘’Bir Yıldız Kaydı’’ edebiyatçılardan,
şairlerden ölen kişilerin yıldönümlerinde onların
yaşam öykülerini aktarıyordum.
Diğeri de ‘’Ocak Başı’’ değil mi?
Evet. ‘’Ocak Başı’’ bir sohbet programıydı. Tıpkı ‘’Bir
Yıldız Kaydı’’da olduğu gibi. Tabii “Ocak Başı’’ daha
kapsamlıydı. Sadece edebiyatçılar değil, bütün
sanatçılar, işinde öne çıkmış tüm isimleri konu alıyorduk. Kısacası böyle başladık. Ama ben sıkıldım,
bunun için gelmedim buraya dedim ve ayrıldım.
Bir süre kız kardeşimle birlikte avukatlık yaptım.
Tekrar TRT’den çağırdılar. Ben de TRT’ye geçtim.
Geçtim ama eğreti çalışıyorum. Yaptığım iş başına para veriyorlar. Tayinimi yaptırmadım. Çünkü
o TRT’de aradığımı bulamamıştım. Aradığımı
bulmak için çalışırken 27 Mayıs oldu. İhtilallerde
atamalar, yer değiştirmeler, istifalar kabul edilmez.

İhtilal yönetimi beni 27 Mayıs’tan sonra çağırdı.
‘’Biz böyle birini çalıştırmak istemiyoruz ya tayininizi isteyin ya da ayrılın’’ dediler. Baktım ki çare yok
ben de tayinimi yapın dedim. Daha sonra yaptılar
ve o vakitten sonra bir daha hiç ayrılmadım.
Spikerlikte pek çok şey yaptınız. Yapımcı
olarak çalıştınız, radyoda, haberlerde çalıştınız. Ama keşke şunu da yapabilseydim
dediğiniz herhangi bir şey kaldı mı?
Evet kaldı. Belki inanılır gibi değil. Ama gerçek bu,
ben radyonun da televizyonun da her alanında
çalıştım. Öncelikle radyoda her alanda çalıştım.
Çalışamadığım bir yer olmadı. Sonra televizyon
başladı. Aynı şekilde orada da çalıştım. Bir iş teklif
edildiğinde yeni bir şeyse mutlaka deniyordum.
Denemediğiniz hiçbir şey kalmadı yani?
Bir tane kaldı. Çok istiyordum; bir maç anlatmak.
Bir futbol maçı fakat bilgime güvenemedim.
O yüzden mi anlatamadınız?
Evet, o yüzden anlatamadım. Denemek çok güzel bir şey…
Başarılı olsak da olmasak da denemek lazım değil mi?
Her yerde başarılı olunamayabilir. Bunu da yapamadım dersiniz ve olur biter. Ne ayıp ne günah.
Bir denemektir, tutarsa yeni bir şey öğrenmiş
olursunuz.
Zaman zaman bazı sözcükleri yanlış kullanabiliyoruz. Kimi bunun farkında kimi değil. Şu an aklınıza gelen örnekler var mı?
Bize, standart dil İstanbul Türkçesi derlerdi. Zaman içinde İstanbul kalmadığı gibi Türkçesi de
kalmadı. Onu bir kenara atalım. Bir devletin resmi
Türkçesi vardır bir de iletişim araçlarının Türkçesi.
Radyo televizyon Türkçesi yani. Aslında o kadar
çok yanlış var ki mesela ‘’Dün akşamki konser beğeni topladı.’’ Beğeni kelimesi zevk sözcüğünün
Türkçesidir. “Dün akşamki konser zevk topladı”
diyemediğimize göre beğeni topluyor da diyemeyiz. Beğeniyle izlendi denir. Bir de ‘’Şok oldum’’,
‘’Panik oldum’’ gibi… Bir kere panik olunmaz. Paniğe kapılınır, paniğe uğranır, panik yaşanır. Panik
zaten sizin iradeniz dışında irkilmenizdir.
Çok teşekkür ederim.
İzmir’deki çalışma arkadaşlarıma çok selamlar,
sevgiler.
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Radyoda
Kurgu
Plan yapar mısınız? Hayatınıza yön vermek için
düşünür, bunu programlar mısınız?
Yaşınız kaç olursa olsun hayale dalar mısınız?
Çocukken kurduğunuz hayalleri hatırlıyor
musunuz? O dönemde küçük bir karton kutu
sizin için son model bir arabaydı... Bir bez bebek
dünyanın en güzel oyuncağıydı ve sizi düşler
alemine götürmeye yetiyordu... Yıllar geçti
aradan... Büyüdünüz, büyüdük... Umutlarınız,
hayalleriniz ulaşılabilir olmaktan uzaklaştı belki
de gözünüzde... Ama hayatı kurgulamaktan hiç
vazgeçmediniz değil mi?
Okhan Uçar Başteknisyen
Bir saat sonra gideceğimiz iş görüşmesinde bize
sorulabilecek soruların cevaplarını kurgularız. Bir
hafta sonra yapılacak aile yemeğinde bizi esir
alacak büyükanne ve büyükbabamızın evlilik
konusundaki fikirlerine karşı oluşturacağımız görüşlerimizi kurgularız. Bir ay sonraki doktor kontrolünde kan değerlerimiz hala istenen düzeye
gelmediyse neler söyleyeceğimizi kurgularız.
Bir yıl sonra gerçekleşecek düğünümüzün masraflarını nasıl çözebileceğimizi kurgularız. Kısaca
yaşamı kurgularız. Kurgulamak deyimi insanların
aklında yaşamı programlamaktır. Biz yayıncılarsa
hayatın bir parçasını dinleyenlere ya da izleyenlere aktardığımız programlarımızın yayından önceki en son aşaması olarak kurguyu düşünürüz.
Radyoculuk dilinde kurgu seslendirilmesi yapılmış metnin, müzik, efekt, röportaj, sinyal müziği
gibi diğer program malzemeleriyle bir araya geti-

rilerek, programın hazırlanmasıdır. Aslında en zor
aşamadır kurgu. Çünkü o ana kadar bireysel çalışan prodüktör ne istediğini kurgucuya anlatacak
ve elindeki materyalden kendi düşlediğini ortaya
çıkarmasını bekleyecektir. Bir prodüktör çok iyi bir
araştırmacı ve metin yazarı olabilir. Programını seslendirmek için en deneyimli spikerleri seçmiş ve
onlardan teknik düzeyde kaliteli bir ses almış olabilir. Hatta programı için özel bir müzik besteletmiş
bile olabilir. Ama iş kurgu aşamasına geldiğinde
eğer hayal ettikleri sese dönüşemiyorsa, eğer kurgucu onu gözünü kapattığında düşlediği yere götüremiyorsa prodüktör için onca emek karşılıksız
kalmış demektir. Peki iyi bir kurgu nasıl yapılır?
Yaklaşık on yıl öncesine kadar kurgu analog olarak dar bantlar üzerine yapılıyordu. Programın
seslendirilmiş hali ham olarak kurgucunun eline
geliyor ve temizlik aşaması başlıyordu.

Spikerin program metnini okurken yaptığı hatalar, kağıt hışırtıları, öksürük, aksırık gibi teklemeler
çıkartılarak program metni dinlenebilir hatasız
hale getiriliyordu.
Bundan sonra farklı bantlarda ya da CD’lerde
bulunan ve prodüktörün seçtiği müzikler, varsa
röportajlar, gerek duyulmuşsa efektler metindeki
yerlerine yerleştiriliyor, sinyallerin eklenmesiyle
program oluşturuluyordu. Oldukça uzun süren
bu aşamada hayalinin sese dönüşmesiyle belki
de dönüşememesiyle prodüktör kurgu odasından ayrılıyordu.
Günümüzde dijital teknolojiyle birlikte kurgu
aşamasına kurgucu işe daha çok karışmaya
başladı. Artık 10 yıl öncesi gibi sadece program
metnindeki sıralamayı yapmakla kalmıyor iyi bir
kurgucu... Kendini prodüktörün yerine koyuyor
ve onun yazdığı metinde nerede olduğunu, nasıl bir ortam hayal ettiğini, bu ortamı yansıtırken
nasıl müzikler ve efektler kullanması gerektiğini
düşlüyor. Radyo dinleyenlerinin çok iyi hatırlayacağı Tahsin Temren ve Korkmaz Çakar’ın yaptığı efektlerin yanında artık dijital kurgu yapan
bir kurgucu, elinin altındaki binlerce efektten
özenle seçiyor ve programa yerleştiriyor. Aynı
şekilde müziklerin seçiminde de prodüktöre yön
gösterebiliyor. Seslerle oynayıp, daha anlaşılır,
daha karmaşık ya da sentetik gerçek dışı sesler
oluşturabiliyor. Kısacası günümüz teknolojisiyle kurgucu bir sihirbaz gibi prodüktörün binbir
emekle hazırlığını yaptığı programı tam da onun
istediği, düşlediği gibi (ya da tam tersi) yayına
çıkacak hale getiriyor. Buraya kadar sanki bir prodüktörün gözünden baktık kurguya... Şimdi yön
değiştirelim ve bir kurgucu gibi montaj masasına
oturalım; onun gözünden bakalım programların
kurgusuna...
Bir kurgucu kurgu stüdyosuna girdiğinde genellikle o gün hangi prodüktörle ve hangi programda çalışacağını bilir.
Ya bir çocuk programı gelecektir önce ya bir
belgesel ya bir açık oturum ya da din ve ahlak
programı... O günkü ruh haline göre değişir kurgucunun performansı... Tıpkı prodüktör ve spiker
gibi... Eğer keyifli bir günündeyse, herhangi bir
sağlık sorunu yoksa bir de kurgusunu yapacağı
program ilgi alanına giren bir konudaysa adeta
uçar... Prodüktörün getirdiği efektlerle yetinmez
yeni efektler bulur; olmazsa yaratır... Bir programda güvertede yakılan bir sigara için gerekli efekti
oluşturmak için eline benzinli bir çakmak alıp

gider stüdyoya... Geçiş müzikleri yeterli uzunlukta değilse onları gereken süreye getirmek için
azimle uğraşır. Röportajın altındaki doğal fonu
programın kalitesi açısından uygunsuz bulup
daha temiz bir ses yaratmaya çalışır. Kimi zaman
yaptığı uğraş prodüktöre fazla gelse de ‘Tamam
yeterli eline sağlık; oldu artık’ dese de iyi bir kurgucu önce kendini mutlu etmek ister. Yaptığı
işten zevk alan bir kurgucu programı bitirip son
kez programı dinlediğinde gözlerini kapayıp gerçekten de olması gerektiği yerde mi anlamaya
çalışır. O yer kurgusunu yaptığı programdır. Aslında hayatın tam da ortasıdır.
Kimi zaman da yeterli performansı gösteremez
bir kurgucu... Daha önce son derece başarılı işlere imza atmasına karşın gün gelir prodüktörü,
birlikte çalıştığı ekibi memnun edemez. Genel
hatlarıyla programın kurgusunu yapar. Getirilen
efektleri, müzikleri koşulsuz kabul edip yerine
yerleştirir. Yaratıcılığı bir yana bırakmıştır adeta...
İçindeki çocuk bir anda büyümüştür sanki... Korkuyu bilmeyen, düşüncelerinde hayallerinde sınır tanımayan küçük çocuk hayatın sıkıntılarıyla,
gerçekleriyle birden karşı karşıya gelmiş gibidir.
İstemese de büyümüştür, yaşlanmıştır... İşte o an
düşünmek gerekir ne oldu diye?
Kurgucunun beynindeki büyümeyi reddeden
çocuk neden erişkin olmuştur?
Düşler neden gerçeklerin yerini almıştır? Ya bir
sağlık sorunu vardır kurgucunun, ya çözemediği bir iş ya da... Nedenler çok olabilir. Mutsuzluklar, sıkıntılar, acılar... Hiçbir zaman unutulmamalıdır ki; kurgucu da bir insandır ve her insan
gibi aslında o da hayatını kurgulamaya çalışmaktadır... Bir gün sonra, bir hafta sonra kurgu
masasına oturduğunda yeniden çocuk olacaktır
kurgucu... Düşler alemine dalacak; olmayanı olduracak, düşünülmeyeni düşünecektir... Erişkinliği reddedecektir... İşte bu nedenle hayal gücü
sürekli çalışan kurgucular aslında büyümeyen
çocuklardır...

TRT Ankara Radyosu Çoksesli Korosu’nda
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Walter
Strauss’lu
Yıllar

40
YIL
ŞEF
ESER

Gül Hatice Karaman Prodüktör
Koroyu 1973-1982 yılları arasında yöneten Walter Strauss, o hafta “40 Yıl, 40 Şef, 40 Eser” projesi
kapsamında, Almanya’dan gelerek bir kez daha
koroyla bir araya geliyordu. O’nun için de “Yakışıklı” diye çağırdığı bu koca yürekli eski dostu
kaybettiğini öğrenmek zor oldu. Ama müzik bu
taptaze yarayı kapatmak için en iyi ilaçtı.

5 Ekim 2009 Pazartesi günü
Ankara Radyosu Büyük
Stüdyosu’nda ayrı bir heyecan
yaşanacaktı. Ancak, koronun
büyük bir coşkuyla beklediği
bu anlar, çok yakın yaşanmış
bir acının hüznüyle başladı.
Koronun üyelerinden Öner
Tekin’i hafta sonu aynı
stüdyodan uğurlamanın
hüznüyle...

Eski üyeler, o keyifle yaşanan verimli yılları yeniden hatırlamanın hazzını her gün anıları tazeleyerek yaşadılar. Koronun yeni üyeleri ise, adeta
bir efsane olan Walter Strauss’u tanımanın ve
aynı zamanda çalışmanın keyfini… Bu tabloyu
zenginleştiren emekli üyeler hem koroda tekrar
yerlerine geçmenin hem de Strauss’u görmenin
mutluğunu yaşadı. Walter Strauss, proje için kendi eseri olan “Ben Senin Sen Benim”i seçmişti.
TRT Ankara Radyosu Çoksesli Korosu’nun kırk
yıllık geçmişinin neredeyse dörtte birini yaratan
Walter Strauss’u, Radyo-3’te eski üyelerle anıların
ortasına bıraktık. Koronun kırk yıllık sanat geçmişinin belgesel tadında her Pazartesi saat 10.00’da
yayınlandığı “A Capella Günlüğü”nün sayfalarını
“Radyovizyon”a açıyoruz.

Koro Walter Strauss’la Tanışıyor
Cihat Geşli: Merhaba, Herr Strauss. Biliyorum ki,
koromuza gelmeden önce, Türkiye’ye gelmiştiniz. Almanya’dan nasıl oldu da ülkemize gelmeye
karar verdiniz ve Ankara’ya geldiniz?

Walter Strauss: Ben koroyla çalışmaya başlamadan, on yıl önce Türkiye’ye gelmiştim. Bir Alman
profesör ülkenize gelmişti ve döndüğünde “Tam
sana göre bir iş var” dedi. Konservatuarın koro
bölümünde koropetitörlük için başvurdum. 5-6
aylığına denemek için Ankara’ya geldim. Hem
beğendim hem de beğenildim. Ondan sonra
“Bir yıl daha kalabilir misiniz” dediler. Tam otuz yıl
Türkiye’de kaldım.
CG: O yıllarda bizim bestecilerimizden kimlerle
birlikte çalıştınız?
WS: Diyebilirim ki, ülkenizin bütün büyük isimleri: Ahmet Adnan Saygun, Ulvi Cemal Erkin, Necil
Kazım Akses, Mithat Fenmen, Ferit Tüzün…
Gürkan Sürmen: Herr Strauss, siz konservatuarda çalışmaya başladıktan altı yıl sonra TRT Ankara
Radyosu Çoksesli Korosu kuruldu. Kuruluşundan
haberiniz oldu mu?
WS: Açıkçası haberim vardı. Ancak o zaman Hikmet Şimşek şefti. Bir yıl sonra Almanya’ya dönmeyi düşünüyordum. Çok ilgilenmedim.
GS: Şu anda hayatta olan, bizim de şan hocamız
İhsan Şenol’un girişimiyle 1974’te koroya şeflik
yapmayı kabul ettiniz.
CG: Siz çocukluğunuzdan itibaren koroların içinde oldunuz. İnsanın aklına bir koro yöneteceğiniz gelince, Almanya’da aldığınız koro eğitimini
merak etmemek mümkün değil. Koro geçmişinizden biraz bahseder misiniz?
WS: O zamanlar Almanya’nın en iyi koro şefi Kurt
Thomas’ın öğrencisi oldum. Küçüklükte öğrenilen hiçbir şey unutulmuyor. Bu nedenle nereye
gitsem koroyla uğraştım. Türkiye’ye geldiğimde
kendi kendime “İşte, bak burada koro geleneği
yok” dedim ve başka bir alana geçtim, korodan
uzaklaştım.
vvv

Onun en büyük dileği opera
yönetmekti. Dilini bilmediği bu ülkeye
geldiğinde yeni kurulan -a capellakoroyla geleceğin korolarının temelini
atacağını bilemezdi.
Müzikal yeteneğini gençleri yetiştirerek taçlandırdı. Belki düşlerini istediği gibi gerçekleştirememişti ama ona, gereksinimi olan ülkemize
büyük yararı dokunmuş, genç beyinlerde silinmez izler bırakmış, çok sevilmiş ve vazgeçilmez
bir model olmuştu. TRT Ankara Radyosu Çoksesli Korosu’nun “40 yıl, 40 şef, 40 eser” projesi

Walter Strauss’un teşekkür
mektubu

kapsamında eski günlerin anılarını yaşama fırsatını bulan Walter Strauss ve koro üyelerinden
Gürkan Sürmen ve Cihat Geşli’nin sohbetleri
sözcük sözcük önce, “A Capella Günlüğü”nün
sayfalarına geçti, oradan da radyo okumak isteyenlere ulaşıyor.

Koro Geleneği - Günümüzde
Amatör Korolar - Örgün Eğitim
CG: Sayın Strauss, biliyoruz ki Almanya’da özellikle, neredeyse her mahallede bir çoksesli koro
var. Ama ülkemizde maalesef böyle çoksesli
koro geleneği yok! Sizce bu koronun kurulması
ve koro müziğinin gündeme biraz daha çıkartılması yurtdışından gelen birisi olarak sizde nasıl
bir intiba uyandırdı. Avantajları nelerdi?
WS: İşte Türkiye’de bu kelimeyi kullanıyorlar;
Çoksesli ve Teksesli Müzik. Biz de öyle bir şey
yok! Avrupa’da yalnız çoksesli müzik var. Sokakta
gördüğünüz iki çocuk müzik yapıyor. Şimdi değil
tabii ki, şimdi teknik her şey çok değişti.
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-a capella- çoksesli koroların son derece hareket
kabiliyeti yüksek, çok sınırlı imkanlarla bu müziği
yaratma gücüne sahip olduğu için çoksesli koronun kurulması, yaygınlaştırılması önemlidir, diye
düşünüyorum.

Eskiden iki kişi trene bindiğinde,
müzik yok, radyo yok, başlıyorlardı
şarkı söylemeye; iki sesli söylüyorlardı.
Hiç kimse onlara bunu öğretmedi.
Kendileri bildikleri gibi çoksesli müzik
yapıyorlar. Kulaktan…
Bunun için en önemli olan şey, müzik yapmak
anlamak yani çoksesli müziği anlayabilmek. Ancak dünya çok değişti. Avrupa’da nereye giderseniz gidin artık şarkı söylemek yok! Koro gibi profesyonel müzik yapanlar dışında artık halk kesinlikle şarkı söylemiyor. Bugün, sabah kaldığım otel
de pencereyi açtım, bir adam bir inşaat yerinde
şarkı söylüyor. Çoksesli, teksesli hiç önemli değil,
çok güzel söylüyor, mırıldanarak, dinledim ve çok
hoşuma gitti.
GS: Sayın Strauss, siz hep bir şey daha söylerdiniz, “ Çoksesli müziği yaymak ve sevdirmek için,
en masrafsız pratik yollar korolardır” derdiniz.
Bir piyano, bir koro, bir şef ve söyle... Enstrüman
masrafı yok, taşımak için ayrıca masraf yok... Yani
bu işin pratik bir yönü de var.
CG: Ama neden çoksesli müzik yapma gereğini
duyuyoruz? Tek sesli söyleme biçimi varken?
Aslında bu soruya bir cevap bulmamız gerekir.
Gerçi tabii ki biz biliyoruz bu cevabı, ama dinleyicilerimiz duysunlar, neler hissettiğimizi paylaşmak açısından... Çoksesli müziğin bireyin hatta
toplumların hayatına bir uzak görüş ya da çok
boyutlu hayat görüşü kazandırdığına inanıyorum. Bu yüzden de çoksesli müziği bilmeyen
toplulukların mutlaka çoksesliliğin ne olduğunu
hiç olmazsa öğrenmeleri gerekir diye düşünüyorum. Dolayısıyla perspektifleri gelişecek, daha
derinlikli hayata bakma imkanları oluşacaktır;
çünkü bir armoninin yarattığı ruh zenginliği söz
konusu. Bunu da deminki sözüne bağlamak istiyorum, çoksesli müzik yapan gruplar; operalar,
senfoni orkestraları, büyük müzikaller olabilir ama

GS: Türkiye’ye geldiniz zaman bir kaç tane müzik okulu vardı, bunların öğrencilerden oluşan
koroları vardı. Bir de opera koroları vardı. Ankara Radyosu’nda opera sanatçılarından oluşan
bir “Madrigal Korosu” vardı. Şimdi arkadaşlar,
Türkiye’de kaç tane çoksesli koro var? Özellikle
amatör korolardan bahsediyorum. Hayretler içerisinde kalırsınız! Diyebilirim ki, her lisede, ortaokulda, üniversitede… Ana çıkış kaynağının bizim
koro olduğunu söylemek lazım. Değil mi, Sayın
Strauss? Amatör koroların yanı sıra bir profesyonel
koroya daha sahip olduk Türkiye’de. Bu da bizim
sayemizde oldu. Ben bunu açık yüreklilikle söylüyorum! Kültür Bakanlığı Devlet Çoksesli Korosu.
vvv

Walter Strauss Besteleri - İlk Turneler - Halk - A Capella - Koro Dinliyor
TRT Ankara Radyosu Çoksesli Korosu 40. sanat yılında 1974-1982 yılları arasında onu yöneten Walter
Strauss için yeniden bir araya geldi. Emekliler, korodan başka görevlere geçenler, ayrılanlar. Hemen
hemen her gün stüdyoda gerçekleşen Strauss’lu
sohbetlere onlar da katıldı. “A Capella Günlüğü”
kaldığı yerden Radyovizyon sayfalarında…
CG: Merhaba arkadaşlar, bugün 08 Ekim 2009.
Walter Strauss’la çalışmaya başlayışımızın 3.
Günü, değil mi? Bestesi kendisine ait olan “Ben
Senin, Sen Benim” başlıklı eserini yeniden çalışıyoruz. Yirmi yedi yıl önce, bu güzel bestenin sözlerini yazan arkadaşımız, Sayın Mustafa Apaydın,
Walter Strauss, Gürkan ve ben Radyo-3 stüdyosundayız. Mustafa arkadaşım, bu sözleri yazdığı
zaman hemen yanımızda oturup bas partisi söylerdik, her ikimiz birinci bas partisini...Kendisi belki söylemekte imtina edebilir; korist sanatçımızdı.
Aradan geçen zaman içinde profesör oldu.
Mustafa Apaydın: Teşekkür ederim, selam ve
saygılarımı sunuyorum hepinize ve dinleyicilerimize. Ben sevgili öğretmenimiz, sevgili şefimiz
Walter Strauss’un öğretilerini sizler gibi alan,
sizler gibi onunla şarkı söyleme fırsatına ulaşmış
bir arkadaşınızım. Bir süre sonra, Sayın Strauss
buradan, Ankara Radyosu’ndan ayrıldıktan sonra, biz onun yaptıklarını gençlere uygulamaya başladık ve gençlik korosu kuruldu.TRT’de
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gençlik korosu üzerinde uygulamaya başladık
onun öğretilerini. Daha da sonra gördük ki, üniversiteler, Türkiyemizin pek çok okulu, pek çok
müzik eğitimcisi bunun yapılması gerektiğine
inandı ve beni üniversitelerde göreve çağırdılar. Gazi Üniversitesi, ODTÜ’ de görev yaptıktan
sonra akademik çalışmalarda birleşti ve Çanakkale 18 Mart Üniversitesi’ne gittim. En sonunda
da Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nın
“Opera- Koro” bölümüne hem bölüm başkanı
hem de öğretim üyesi olarak geldim. Şu anda
Türkiye’de örgün müzik kurumları içerisinde bir
tane kurum var ki o da koro ana sanat dalının bir
bilim dalı olarak uygulandığı Ankara Üniversitesi
Devlet Konservatuarı “Opera- Koro” Bölümü’nün
Koro Ana Sanat Dalı. Bu bölüm, ülkemizde koro
müziğinin ne kadar önemsendiğinin bir kanıtı
olmaktadır. Yani hızla buraya kadar geldim, koro
ana sanat dalı aracılığıyla artık bilimsel olarak yurt
dışında, özellikle gelişmiş ülkelerde yürümekte
olan, koro sanatının ülkemizde de başta Walter
Strauss öğretileri doğrultusunda, tabii ki yalnız
o değil; kuşkusuz pek çok koro eğitimcisinin ve
buna önem verenlerin öğretileri doğrultusunda
eğitimlerimiz sürecektir. Bu eğitimin, en önemli
yaratıcılarından birisi olarak Walter Strauss’un
aramızda olması beni çok sevindiriyor.
CG: Sana katılmamak mümkün değil! Onun
gelmesi bile hepimize yeni bir heyecan, yeni bir
ivme kazandırdı. Bu bir gerçek.
GS: Koro Ana Sanat Dalı . Ne derler? Pıtırcık gibi
amatör korolar kurulduğunu söyledik. Türkiye’nin
her yerinde var! Ama, bu genç gönüllüler, yürüdükleri bu yol nasıl açıldı, başlangıç noktası
neydi , belki de bunun çok fazla farkında değiller! Yani ben şöyle bir şey arzu ederim. Eğer
imkânları varsa, sevgili Mustafa, bu insanlara
Strauss’u ve onun bize aktardıklarını küçücük
de olsa, bir seminerle anlatmasını isterim. Koro
müziği Türkiye’de bu günlere nasıl geldi ve artık
koro başlığı altında ana bilim dalları açılabiliyor?
Şahsen böyle bir şey olmasını arzu ederim!
CG: Kesinlikle güzel fikir. Kaldı ki; koromuzun tarihçesinin verildiği, bu süreç içerisinde yapılan
radyo programlarıyla bir nevi geçmişten günümüze kadar adeta Türkiye’deki -a capella- koro
hayatının bir özeti çizilir gibi oluyor.
MA: Ben o zaman size sevineceğiniz bir durumdan söz edeyim. Koro ana sanat dalının programları arasında iki yıl süren, dört dönem süren bir
ders var. Dünya koro edebiyatı diye. Ama özellikle dördüncü dönem bir sömestr süren derste,

Türkiye’de bir ilk gerçekleşmekte…Bunun yaratılmasında da Sayın Strauss’un katkısı büyüktür.
Dünya koro edebiyatının son bölümünde Türk
koro edebiyatı, Türk koro müziği tarihi diye bir
dönem süren bir dersimiz var. Öğrencilerimiz bu
dersi örgün olarak alıyorlar ve bu dersin içerisinde Osmanlı’dan başlayarak Cumhuriyet Tarihimiz boyunca “bütün ayrıntılarıyla hangi şefin ne
yaptığı, hangi teknikleri verdiği” radyomuzdan
aldığımız bant kayıtları sürekli dinletilerek gençlere hangi aşamalara geldiği öğretilmektedir. Bu
arada sizin gerçekten katkılarınıza çok teşekkür
ediyorum; çünkü sizden aldığım bilgiler, diğer
bilgilerimle birleşerek örgün eğitimde bir ders
konusu olmaktadır, bu yapılmaktadır.
GS: Şimdi şöyle bir şey yapabilir miyiz? Sayın
Strauss’un belki de bizim koroyla yaptığı kendisine ait ilk beste bir İspanyol şarkısıydı. O eserin
Türkçe sözlerini de Mustafa Apaydın yazmıştı
CG: Dinlemeden önce, İspanyol Şarkısı’nı Sayın
Strauss ne zaman yazdı, o konuda bize küçük bir
bilgi verirse, buna memnun oluruz.
WS: Memnuniyetle, çok mutluyum! Ankara’ya,
Türkiye’ye geldim.

Otuz sene Ankara’da yaşadım. Yine
Ankara’yı görmek, burada dostlarımı
görmek benim için büyük bir zevk.
Artık yaşlandım. Şimdi eski zamandan bahsederken, hala gençler için eski zamandan bahsetmek
ne demektir? Bunu yalnız benim yaşımdaki bir
adam bilir.
GS: Artık biz de biliyoruz, merak etmeyin...
WS: Ben TRT Çoksesli Korosu’nun şefliğini yaptım, peki biri soruyor “Sizin hiç müziğiniz yok! Siz
besteci değil misiniz?”. “Evet” dedim, ama koro
eserim yok! Ancak çok eskiden on sekiz yaşındayken yazdığım birkaç tane var. İşte onu seçtik
ve hayret çok beğendiler.
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MA: Kendi yaptığınızı çok beğenmiyordunuz
demek?
WS: Yeterli değil, daha çocuk işi diyebilirim, on
sekiz yaşındaydım ve amatör gibi yazdım. Aslında fena olmadı. Birkaç tane daha vardı. Bilhassa,
koro çok beğendi. İsterseniz bir dinleyelim mi?

Walter Strauss - İspanyol Şarkısı
MA: İspanyol şarkısını dinledik. Sayın Strauss’un.
Halen mütevazısınız… Bu kadar dinleyicinin beğendiği bu güzel şarkıya “Beğenmedim” diyerek
yine büyük bir mütevazılıkla kendi adınızı vermediniz. Dedenizin adını verdiniz ve bana da gelip
dediniz ki: “Ne olur söyleme! Benim olduğumu
duymasınlar” Şimdi artık, duysunlar. Albümlerimizde ve bant detaylarında bugün yazılı artık. Sizin şarkılarınız dinleyicilerin hem kalbini okşayan
hem duygulandıran parçalar.
GS: Mustafa, ayrıca kaç turnede birçok yerde
söyledik, seslendirdik.
MA: Tabii ki… Ben bir çok söz yazdım ve hatırlıyorum “İspanyol Şarkısı” olsun, “Ben Senin Sen
Benim” olsun her verdiğimiz konserde beğenildi.
Eskişehir’de söyledik, yer yerinden oynadı. Gittik,
İstanbul’da söyledik, çok beğenildi.
GS: Belki de, Eskişehir turnesi bizim koro olarak
yaptığımız ilk turnemizdi. Eskişehir ve İzmir turneleri, Walter Strauss ile koronun yurtiçindeki ilk
turnesiydi. Tabii burada da akla şu gelebilir, yeni
bir şef, yeni kurulmuş bir koro oralarda ilgi nasıldı? Çok olumlu bir ilgi vardı.
CG: -A capella- eşliksiz koro çok fazla yaygın değildi, henüz halka inmemişti. Konserlere gelen
halktan konuklarımızın bayağı ilgisini çekmiştik.

Gümüş Ekranda Zekiyem Almanya’da Dondurmacı
GS: TRT’nin tek televizyon kanalı olduğu dönem.
Haber öncesinde mini konserler ile Türkiye bizi
birden tanıyor. Sokakta, bizi tanıyanlar programın jenerik müziğini mırıldanıyor. Bu yıl kaybettiğimiz, değerli bestecimiz Nevid Kodallı’nın “Zekiyem” türküsü. Ama en ünlümüz Walter Strauss.
WS: Halk bizi sevmişti. Çok güzel de bir anım var.
Bir yaz tatilinde ailemle kamp kurmuştuk. Hemen
yanda da otel var. Bütün gece sineklerden uyuyamadık, sabah geri dönmeye karar verdik. Eşim,
hiç değilse, bir-iki gece daha kalmak istedi. Yandaki otele gittik. belgeleri doldururken, otelin sahibi
“Siz Walter Strauss’unuz. Çok memnun oldum.

Ama niçin bu kadar az kalıyorsunuz?”diye sordu.
Gücümüzün buna yeteceğini söyleyince, “Olmaz,
siz bir hafta benim konuğumsunuz” dedi.
CG: Yurtdışı turnelerimiz de çok güzel geçmişti.
İlk yurtdışına çıkışımız Berlin’di. 1982 yılında. Daha
sonra Pohlheim’da bir yarışmaya katıldık. Sekiz ay
sonra bir Almanya turnesine çıktık. Berlin konserleriyle anlatmaya başlayalım. Almanya henüz
birleşmemişti. Duvar hala duruyordu. Berlin’de kiliselerde konserler verdik. Bir de Türklerin yoğun
olduğu yerlerde halk konserleri verdik.
GS: Hatırlıyor musunuz, bu konserlerden birinin sonunda, sanıyorum Ayhan arkadaşımızın
boynuna bir Alman dinleyici sarılmıştı şöyle söyleyerek,” Biz Türkleri hiç böyle tanımıyorduk. Ne
güzel şeyler yapıyorsunuz. Artık ben Türkleri çok
seveceğim.”
WS: İkinci turne Frankfurt’tan çok uzak değil,
Polheim’da kaldık ve bir yarışmaya katıldık. Küçük
bir yarışma…Bizi çok beğendiler, üçüncü olduk .
CG: Küçük yarışma dediğiniz de, Kanada’dan da
koro vardı, 14 ülkeden 31 koro vardı.
GS: Otantik müzik dalında ne söylemiştik, hatırlıyor musunuz? Lay la la lay la…Dondurmacı,
evet, dondurmacı…
WS: Bizim bu yarışmaya katıldığımızda 1982’de,
Almanya’da yaşayan Türklere karşı oldukça kötü
bir izlenim vardı. Bu düşünceleri, izlenimleri silmek için gittik. Çünkü biz Türk bestecilerin yazdığı eserleri söyledik ve bayıldılar. Şaşırdılar…
Ondan sonra yola devam ettik ve Macaristan’a
kadar geldik.
CG: Benim için unutulmaz anılardan biri de
Berlin RIAS Radyosu’nda yaptığımız kayıttır.
Macaristan’a geçtik, Budapeşte Elçiliğimizi ziyaret ettik. Budapeşte Radyosu’nda konser verdik.
Estergon ve Tatabanya’da konserler verdik.
GS: Bizim için büyük bir kazanç da Monteverdi
Korosu ile verdiğimiz konserlerdi. Onların davetlisi olarak gitmiştik. Daha sonra da onları ülkemize davet ettik. Türk eserlerini birlikte söyledik…
Güzel anlardı.
vvv
Bu güzel anlara “40 yıl, 40 Şef, 40 Eser” projesi
kapsamında Ankara Radyosu’nda 5-9 Ekim 2009
tarihleri arasında yenileri eklendi. Koroya kimliğini
kazandıran 81 yaşındaki genç şef Walter Strauss
yeniden bir araya gelme umuduyla ayrıldı eski ve
yeni dostlarından. Keşke Almanya’ya her gün Türkçe konuşabileceği bir dostunu da götürebilseydi.
Türkçe’yi unuttuğu için bu kadar üzülmezdi.
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Sıcak, Gerçek ve
Bana Yakın

Din Gata100.6
Ersoy Haktanır Mütercim Tercüman
Avrupa Yayın Birliği (EBU) Radyo Kurulu toplantıları mesleki deneyimin paylaşılması açısından her zaman çok verimli olur. Kamu radyolarının genç dinleyicileri
hızla kaybetmesi üzerine, gençleri radyoya çekme stratejilerinin temel konuyu
oluşturduğu Radyo Kurulu toplantılarından birinde öğrendik Din Gata’nın varlığını. Meslektaşlarımızdan kimi radyonun interaktif olmadan gençliğin ilgisini
çekmesinin zorluğundan dem vuruyor, kimi yeni medyanın kullanımının anahtar
rol oynadığını söylüyor, kimi bu rekabet şartları altında durumun umutsuz olduğundan yakınıyordu. Sıra Din Gata’nın tanıtımına geldiğinde, ilk kez umutsuzluk
havası dağıldı. Açılmasının üzerinden sadece birkaç ay geçmesine rağmen, adıyla
müsemma Din Gata, “Sizin Sokak” büyük bir başarı kazanmıştı. Üstelik söz konusu
olan bilindik kamu radyolarının çok dışında bir formattı. Malmö’nün en sorunlu
ve suç oranı en yüksek banliyölerinden biri olan Rosengard odaklı, yayıncılarını
da aynı mahalleden bulan bir radyodan söz ediyordu kürsüdeki İsveçli meslektaşımız. Önceleri, kamu radyosu kimliği nedeniyle devlet yanlısı olacağı düşünülen
ve bu önyargıdan dolayı güvensizlik duyulan yeni gençlik radyosu, hedef kitlesiyle
aynı dili konuşarak, eksikliği duyulan tek unsur olan güveni de kazanmayı bilmiş
ve Malmö’nün simgelerinden biri haline gelmişti. İşte bu nedenlerle, dünya radyo
yayıncılığında son derece özgün bir yere sahip olan Din Gata, “Sizin Sokak”ın öyküsünü birinci elden, yani yaratıcısının ağzından sizlerle paylaşmak istedik.
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Ulla Svensson İsveç Din Gata Radyosu
Proje Yöneticisi
Birdenbire orada, tam önümdeydi…
Din Gata 100.6… Sıcak, gerçek ve bana yakın…
6 Mart 2006 günü, İsveç’in Malmö kentinde
yeni bir yerel radyo yayına başladı. İlgi odağında
gençler bulunuyor ve dinleyicilerine yepyeni bir
tarzda sesleniyordu. Bir yıla kalmadan Din Gata
–Sizin Sokak– kendine Malmö gençliğiyle, Malmö gençliği için bir radyo kanalı olarak yer edinmeyi başardı. Din Gata’yı Ehsan ve diğerleriyle
birlikte yaratan, o günlerde projenin başında bulunan Prodüktör Ulla Svensson’du.

Malmö’ye 1 Kasım günü bir elimde
küçük bir valizle vardım.

Fotoğraflar: Mattias Ahlm

Meydanda, elimdeki valizimle soğuk rüzgara
kapılmış bir sonbahar yaprağı gibi bir o yana bir
bu yana sürüklenmem, oradaki bir adamı eğ-

lendirmişe benziyordu. Adam bana gülümseyip
sordu:
– Nerelerdeydin?
Bağırarak “Buraya yeni taşınıyorum, daha bugün
geldim” diye cevapladım.
Gülerek yayvan Malmö aksanıyla “Malmö’ye hoş
geldin” dedi “valizini taşımana yardım edeyim
mi?”
Soğuk rüzgara rağmen Malmö’den yansıyan sıcaklığı hissettim.

Benden istenen, İsveç Radyosu’nun
30 yıldan fazla süren bir aradan
sonra açması öngörülen ilk yeni
FM istasyonu için yeni yetenekler
bulmaktı.
Henüz kesin bir karar verilmiş değildi ancak
gençlik postası P3’ün başkanı, benden bu kategoriye uygun kişiler aramaya başlamamı istiyordu.
Kafelere, barlara, sinemalara, okullara, spor klüplerine bakıyordum. Görevim, gazeteci, iyi okul
öğrencisi ya da üst orta sınıf üyesi beyaz olmayan
güçlü kişiliğe sahip birilerini bulmaktı.
Konuştuğum insanlar bana Ehsan adlı bir gençten söz ediyordu.
Hem bir pantolon markası, hem de bir dergi olan
Svensson’un sahibi Mariano Leone, “O’nu ekibine al yeter, başkasını aramana gerek yok” demişti.
Onu aradım. Sonra tekrar aradım.

Üç haftalık süre içinde Ehsan adlı 24
yaşındaki bu gence bir sürü mesaj
bıraktım.
Cep telefonundan ulaşmayı denedim, kamyon
şoförü olarak çalıştığı şirkete, barmenlik yaptığı puba, ailesinin işlettiği çay evine gittim. Sonunda babasından, Ehsan’ın mutlaka beni aramasını sağlamasını rica ettim ve Ehsan nihayet
çağrıma yanıt verip beni aradı. Merakıma yenik
düşerek çağrılarımı alınca bana neden dönmediğini sordum.
“Bilirsin işte, benim Ulla Svensson adında bir tanıdığım filan yok, ben de kendi kendime “Yeni
bir başbelasına hiç ihtiyacım yok” dedim. Seni
Mahmut adında biri arasaydı, sen ona geri döner
miydin?
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P3’te çalıştığım yıllar içinde herhalde
en az yüz yeni sunucu denemişimdir,
ama inanın hiçbiri Ehsan’ın yanına
bile yaklaşamazdı.
Stüdyoya giriyor, kapşonunu geri itip kulaklığı takıyor ve konuşmaya başlıyordu:
– Biliyor musunuz bugün aklıma ne takıldı; biz
insanlar utanç duygusundan nasibimizi yeteri
kadar almamışız. Örneğin beni alın; işte öylece
aylak aylak dolanıyordum. Ama herkes beni çalışıyor sansın diye arkamdan bir şeyler sürüklüyordum.
Bu böyle sürüp gidiyordu. Ehsan, iyisiyle kötüsüyle bütün görüş ve düşüncelerini konudan hiç
sapmadan ve kelime aramaya ihtiyaç bile duymadan ardı ardına sıralayıveriyordu.
Açılıştan iki ay önce bir radyo okulu kurduk.
Ehsan’a 21 yaşındaki Saman ve 23 yaşındaki Susanne de katıldı. 6 Mart’ta zaman gelmişti. Malmö P2 istasyonunda klasik müziği kesip bir hip
hop parçası koyduk ve Ehsan’ın sesi duyuldu:
– Evet, yayını artık ben devralıyorum!

Sunucu Ehsan’dı; Saman ve Susanne
de dönüşümlü olarak ona eşlik
ediyordu.
Ehsan, söz yerel politikacılar ve görüşlerine
geldiğinde dikbaşlı bir ton kullanıyordu. Buna
“Devrimci Radyo” diyordu. İlk programı, kent
yönetiminin Malmö’nün gururu futbolcu Zlatan
Ibrahimovic’i geri almasını mümkün kılacak Ibra
vergisini uygulamaya sokmasının doğru olup olmayacağı üzerineydi.
Daha sonra da dinleyicilerden gelen telefonları
yanıtlayıp, onlara kızları, kendilerini arkadaş gibi

görmelerine neden olmaksızın tavlayabilmek
için nasıl davranmaları gerektiği konusunda bir
kaç yerinde tavsiyeyle yardımcı oldu.
Bu istasyonun amacı, günümüzde İsveç
Radyosu’nu dinlemeyen gruplara ulaşmak. Bunun ne anlama geldiğini anlamak için odak
grupları kullanarak bir araştırma yapıldı. İsveç
Radyosu’nun ne ifade ettiği soruldu. Malmö’nün
banliyölerinden Rosengard’da oturan 20 yaşındaki bir kızın yanıtı şöyleydi:
– P postaları bana çok eski kafalı geliyor. O kadar
hızlı konuşuyorlar ki, ne dedikleri bile anlaşılmıyor.
Gençlik postası da, söz ve klasik müzik kanalları
olan P1 ve P2’yle aynı “eski kafalı” sınıfına giriyordu. Diğer postalar gibi, onda da çalınan müzikler, kullanılan dil ve ton baştan aşağı yanlıştı. Din
Gata’nın tam bu genç kıza göre bir radyo olmasına karar verdik. Onu dinlediğinde, soğuk bir
rüzgarın estiği o gün elimde valizimle Malmö’ye
geldiğimde hissettiklerimi hissetmeliydi. Müzik,
cıngıllar ve söylenen her söz sıcak, gerçek ve dinleyiciye yakın olmalıydı.

Aradan bir yıl bile geçmeden Din
Gata, Malmö’de kendine bir yer edindi.
Bir gün beni telefonla arayan bir
meslektaşım, Malmö banliyölerinden
birinde bindiği otobüste kulak
misafiri olduğu bir konuşmayı anlattı.
Sert görünümlü üç gençten biri
arkadaşlarına şöyle demiş:
– Nasıl bir iş istediğimi biliyorum. Din Gata’dakileri
tanıyor musunuz? Ben de oraya stajyer olarak gireceğim. Ben de radyoda çalışacağım. Tıpkı Ehsan gibi.

1 Temmuz 2009’da yayına merhaba diyen TRT Türkü, FM vericileri,
internet ve uydu üzerinden türkü dostlarına seslenen bir kanal.
Dinleyicilerin Türk Halk Müziği’ne ilgi ve sevgisini arttırmak
düşüncesinden yola çıkan TRT Türkü 24 saat kesintisiz türün seçkin
örneklerini ve icralarını sunuyor. Yayınlarında ortak mirasımız olan
halk müziği ezgilerine yer verirken, halk kültürünün yaşatılmasına
ve yaygınlaştırılmasına da katkıda bulunuyor.

Çeviri
Ersoy Haktanır
Mütercim Tercüman
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Almanca Masası

Voice of
Turkey
Almanca Masası, Dış Yayınlar Dairesi
Başkanlığı’nın en eski ve en çok dinlenen
yayınlarından biri. 1938 yılından beri devam
eden Almanca yayınlarının hedef kitlesi
Almanca konuşulan ülke vatandaşları ve bu
ülkelerde yaşayan Türkler. Yayınlar Almanya,
Avusturya ve İsviçre’nin yanı sıra Finlandiya,
Danimarka, İsveç, Lüksemburg, Rusya gibi
ülkelerdeki dinleyicilere de ulaşıyor.
Almanca Masa Sorumlusu Ufuk Geçim,
Türkiye’nin Sesi Radyosu’nun Almanca
yayınlarını anlattı.

Ufuk Geçim Almanca Masa Sorumlusu
Yayınlarımızın ulaştığı ülkelerde hatırı sayılır bir dinleyici kitlesine
sahibiz. Bunu yalnız gelen telefonlardan değil, dinleyicilerin gönderdikleri yayın içeriği, modülasyon, enterferans ile ilgili izlenimlerini içeren bir belgeden de takip edebiliyoruz. Eğer bilgiler doğru
ise kendisine uluslararası geçerliliği olan QSL kartı gönderiyoruz. Bu
kartlarda da yine ülkemizi tanıtıcı fotoğraflar kullanılıyor. Daha önceki yıllarda ağırlıklı olarak posta yolu ile gelen dinleyici mektupları
teknik gelişmeler çerçevesinde faks ve internet üzerinden de bize
ulaşıyor. Bunun yanı sıra bizi ısrarla kısa dalga alıcıdan dinleyen dinleyicilerimizin sayısı da oldukça fazla.
Öğrenci, doktor, işçi, emekli, ev kadını, genç, yaşlı, kadın, erkek gibi
her kesimden dinleyicimiz var. Bizi ailece dinleyenlerin de çok olduğunu biliyoruz.
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Almanca yayınlarının, sıcak ilişkiler kurduğumuz
sadık bir dinleyici kitlesi bulunuyor. Öyle ki kimi,
hastalanan, evlenen, çocuğu olan redaksiyon
üyelerini bizzat arar hal hatır sorar, geçmiş olsun
ya da mutluluk dileklerini iletir. Türkiye’yi ilgi çekici yönleri ile tanıttığımız programlarımız sayesinde ülkemize ilgi duyan ve tatilini geçirmeye gelen, hatta Ankara’ya kadar gelip bizi ziyaret eden
dinleyicilerimiz olmuştur.
1 Ocak 2010 tarihinde başladığımız yeni yayın döneminde pek çok ilgi çekici program hazırladık.
‘Evimizdeki Çevreci’, ‘Rotamız Türkiye’, ‘Anılarıyla
Atatürk’, ‘Saraydan Yemekler’ ‘Barış ve Güvenlik’
bunlardan birkaçı… Her Çarşamba yayınlanan
‘Posta Kutusu’ programında söz dinleyicilerimizin... Türkiye ile ilgili merak ettikleri konulara bu
programda cevap veriliyor.

Dinleyicilerin ilgisini çeken ve kısa
dalga radyo yayıncılığında en uzun
süreli canlı yayın olarak kabul edilen
Türkei-Live Perşembe ve Cuma
günleri dinleyici ile redaksiyon
üyelerini buluşturuyor.
Bu programda genelde Türkiye ve Almanca
konuşulan ülkeleri ilgilendiren konularda uzmanlar ağırlanıyor. Bunların arasında Almanya,
Avusturya Büyükelçileri, Almanya Türk Toplumu
Temsilcileri, profesörler, uzmanlar bulunmakta.
Dinleyicilerimiz bu yayınlara bizzat öneri getirerek katılabiliyor. Telefonla bizimle bağlantı

kuran dinleyicilerimiz için bu iki yayınımız vazgeçilmez.
Bir diğer ilgi çeken programımız da DX Köşesi. İki
haftada bir Cumartesi yayınlanan bu programda
kısa dalga yayıncılığı ile ilgili değişiklikler ve gelişmeler yer alıyor.

Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında
düzenli olarak yayınlanan
broşürlerimizde yayınlarımız ve geçerli
frekanslarımızla ilgili bilgiler veriliyor.
Bu broşürlerde yine Türkiye ile ilgili bilgiler ve
fotoğraflar da yayınlanıyor. Ocak 2010 tarihli
broşürümüzün konusu Avrupa Kültür Başkenti
İstanbul.
Almanca Redaksiyonu günde 2 kez (14.30- 15.30
ve 20.30- 21.30 arası) birer saatlik yayın yapmaktadır. Ayrıca günde 3 kez (12.00, 19.00 ve 22.00)
TRT-Radyo-3’te 3 dakikalık haber bülteni hazırlanmakta... Böylece hem Türkiye’ de yaşayan ve
Almanca konuşan yabancılara hem de Türklere
hitap etmekte.
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Bir Prodüktörün Kaleminden

Neler Oluyor
Hayatta?
Bebek, kilosuyla sadece doktor ve hemşireleri
değil ailesini de şaşırttı.
Bebeğin annesi: “Richard sanki kalkıp yürüyerek
hastaneden çıkacak gibi görünüyor” dedi.
MURAT : Eh biz de Richard bebeğe hoş geldin
dünyamıza diyelim. Barış içinde sağlıklı ve mutlu
yaşasın...
(MÜZİK) MELEK-CANDAN ERÇETİN
MURAT: Bu dileklerimizi Gazze’den gelen görüntüleri izledikten sonra bugünlerde daha sık
yineliyoruz… Savaş en çok çocukları vuruyor...

Oya Gültekin

(SİNYAL)
MURAT : Yeni bir “NELER OLUYOR HAYATTA”
programından sizlere merhaba...Radyonuzun sesini açtınız mı ????
NİLÜFER : Açın, açınnnn!!!!!!!!!!!!! ve bizimle kalın...
Sizler için derlediğimiz ilginç, düşündürücü ve eğlendirici haberlerin keyfini çıkarmaya hazırlanın...
MURAT : Ben Murat Yıldıran.
NİLÜFER : Ben Nilüfer Gönenden Öksüz.

UNICEF’in araştırmasına göre, 2002-2006 yılları
arasında 42 ülkede bir buçuk milyondan fazla
çocuk savaşa bire bir tanıklık etti.
Dünyada 250 bin çocuk, asker ya da askeri birlikler içinde, aşçılık, cephane taşıma gibi çeşitli
görevlerde çalıştırıldı. Hatta birçok çocuk fiziksel
tacize uğradı.
1986-1996 yılları arasındaki savaşlarda ise 2 milyon çocuk öldü, 5 milyon çocuk sakatlandı.
Aynı dönemde 12 milyon çocuk evsiz, 1 milyondan fazla çocuk ana-babasız kaldı ve 10 milyonu
aşkın çocuk ruhsal sarsıntı geçirdi.

NİLÜFER : Hazır mıyız?????????

UNICEF’in verileri, Filistin Gazze’de 2000 yılında 7
ve12 yaş grubundaki çocukların yüzde 42’sinde
savaşa bağlı travma sonrası stres görüldüğünü
ortaya koydu.

MURAT : So-ru-yo-rummmm!!!!!!! Neler oluyor
Hayatta????

Çatışmalar bittikten yaklaşık 1 yıl sonra bile bu
oran yüzde 19 olarak devam etti.

NİLÜFER : Neler olmuyor ki!!!!!!

Yetkililer, savaşı gören toplumlarda, savaştan
sonra cinayet ve şiddet olaylarında ciddi artış görüldüğünü belirtiyor.

MURAT : Program yapımcımız Oya Gültekin.

Amerika Birleşik Devletleri’nde dünyaya gelen bir
bebek, kilosuyla herkesi şaşırttı... Bebek, tam altı
kilo 400 gram olarak dünyaya geldi.
Richard Walker Sault adı verilen bebeğin doğumu sırasında iki doktor hazır bulundu.

NİLÜFER : Bugünlerde çocuk olmak, savaşın ortasında olmak, insan olmak zor... Çok zor...
(MÜZİK) YIL 1945-MOR VE ÖTESİ
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MURAT : Doğada yürüyüş sadece vücuda değil
beyine de faydalı.

MURAT : Amerika Birleşik Devletleri’nin San
Francisco kentinde ilginç nüfus araştırması...

Michigan Üniversitesi’nin yaptığı bir araştırmaya
göre; kış ortasında bile “doğayla etkileşim” içinde
yürümek, belleği ve odaklanma düzeyini güçlendiriyor.

Köpek beslemenin oldukça yaygın olduğu kentte, köpek sayısı çocuk sayısını geçmiş.

Doğada bir saat yürümek, beynin performansını
beşte bir oranında arttırıyor.
Ancak hemen hatırlatalım kalabalık caddelerde
ya da alışveriş sırasında yürümek, beyin üzerinde
böyle bir etki yaratmıyor.
Araştırma çerçevesinde bir gruba büroların bulunduğu ve trafiğin yoğun olduğu caddelerde,
diğer gruba da şehirden uzakta, ağaçlık bir yerde
50’şer dakikalık yürüyüş yaptırıldı.
Her iki grup yürüyüşten önce ve sonra testlere tabi
tutuldu ve bu testlerin sonuçları karşılaştırıldı.
Sonuçlar, doğa yürüyüşüne çıkanların hafızalarının, yüzde 20 oranında geliştiğini ortaya koydu.
Kalabalık caddelerde yürüyenlerin beyin fonksiyonlarında ise bir değişikliğe rastlanmadı.

San Francisco’da dört ayaklı dostların; yani köpeklerin vazgeçilmez bir yeri var.
İşte rakamlar...
765 bin nüfuslu kentte çocuk nüfusu 100 bin dolayında.
Köpeklerin sayısı ise 140 bine ulaşmış durumda.
Bazı kesimlere göre, ortaya çıkan bu tabloda hayat pahalılığı etkili...
Yani bazıları, çocuk sahibi olmanın çok masraflı
olduğunu düşünerek evlerinde köpek besliyor.
Bir grup ise, çocukların bağlayıcı olduğu görüşünde.
Kentte köpeklere sağlanan konfor da sınır tanımıyor.

(GEÇİŞ)

Oyun ve gezintinin yanında, köpekler için farklı
kıyafetler tasarlanıyor hatta doğum günü partileri düzenleniyor.

NİLÜFER : Robot teknolojisi deyince akla gelişmiş laboratuvarlarda çalışan bilim adamları gelir.

NİLÜFER : Öyle görünüyor ki, San Francisco’da
hayatın tadını köpekler çıkarıyor.

Ancak bu kez durum farklı...

(MÜZİK) KUÇU KUÇU-ÖZDEMİR ERDOĞAN

Çin’de kırsal kesimde yaşayan ilköğretim mezunu
bir çiftçi, kıt imkânlarla robot geliştiriyor.

NİLÜFER : Doğum oranındaki azalmayla başı
dertte olan Japonya, 2008 yılında nüfus bakımından şimdiye kadarki en büyük gerilemeyi yaşadı.

Pekin’e bir saat uzaklıktaki bir köyde yaşayan 48
yaşındaki Wu Yulu adlı çiftçinin son ürünü yürüyen, konuşan ve iki tekerlekli araç çekebilen bir
robot...

Japonya’da 126 milyon nüfusun beşte biri; yani
25 milyondan fazla kişi 65 yaş ve üzerinde...

Hayatını robot geliştirmeye adayan azimli çiftçinin çalışmaları bu noktaya kolay gelmemiş.

Yaşlı nüfusun giderek arttığı ülkede, 2015 yılında,
65 yaş ve üzerindekilerin nüfusun dörtte birinden fazlasını oluşturması bekleniyor.

Kıt olanaklarla çalışmalarına devam eden çiftçi,
ailesini borç içinde bırakmanın yanı sıra bir kez
de kazara evde yangın çıkarmış.

Nüfusun giderek yaşlanması ve genç nüfusun
azalması ciddi sorunlara yol açıyor.

Çiftçinin evindeki farklı işlevleri bulunan robotlarından biri bardağa su koyuyor, diğeri duvara
tırmanıyor.
Çiftçinin robot merakı ve ortaya çıkardığı ürünlerin basında yer almasından sonra çalışmaları hız
kazanmış.
O şimdilerde robot geliştirme konusunda farklı
üniversitelerle birlikte çalışıyor ve geliştirdiği robotları tanıtıyor.
(MÜZİK) BİM BAM BOM- YASEMİN KUMRAL

Doğum oranındaki düşüş, işgücünün azalması
anlamına geliyor.
Giderek artan yaşlı nüfus, yani sayıları giderek artan emekliler de daha fazla kaynak ihtiyacına yol
açıyor.   
(MÜZİK) İNSANLAR İNSANCIKLAR-FÜSUN
ÖNAL
MURAT : Hamsi zeka ilişkisi kanıtlandı!!!
İyot açısından son derece zengin olan hamsi,
zekâ gelişimine önemli katkı sağlıyor...
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Tabii ki, usulüne uygun tüketilmesi şartıyla...
Yapılan araştırmaya göre; hamsinin bol tüketilmesi, iyot eksikliğinin tedavisi açısından ve
toplumun zekâ düzeyinin özellikle çocukların
zekâsının artması açısından çok önemli.
Ancak uzmanlar en yüksek faydanın sağlanması
için, hamsinin sebzeyle birlikte, buğulama tarzında pişirilmesini öneriyor.
Araştırmacılar, hamsinin doğallığının korunmasının yanı sıra taze olmasının da gerekliliğinin altını
çiziyor.
NİLÜFER : Eh Karadenizliler, “denizden babam
çıksa yerim” demekle haklıymış demek ki !!!!!
(MÜZİK) ÇEKİN UŞAKLAR-KIRAÇ
NİLÜFER : Harry Potter filmlerindeki sahneler
gerçek oluyor...
Amerikalı bilim adamları cisimleri havada tutmanın yolunu buldu…
Fantastik sinema filmlerinde görülen bu fizik olayının gerçekleşmesi artık hayal değil…
Fizikçiler, henüz bir cismi havada tutamadı ama
“kuantum mekaniğinin” sır dolu güçlerini kullanarak bunun nasıl başarılabileceğini keşfetti.
Küçük nanoteknolojik makineler yapılmasını
sağlayabilecek bu yöntemle, moleküllerin belirli birleşimleri oluşturularak, birbirlerini itmeleri
sağlandı.
Bu yeni güç, çok küçük cisimlerin birbirlerine
yaklaştıklarında birbirlerini çekmeleri esasına dayanıyor.
Keşifle, moleküllerin havada tutulması sağlanabilecek ve sürtünmenin sıfır olduğu küçük, yeni
kuşak cihazların yapılmasına fırsat doğacak...
MURAT : NEWTON’un tahtı sallanıyor yani...
(GEÇİŞ)
NİLÜFER : Macarlar radara yakalanma şampiyonu…
Macaristan’ın başkenti Budapeşte’nin hemen yanından geçen M0 otoyolunda radarla yapılan hız
kontrolünün sonucu korkuttu.
Çünkü 15 saat içinde 12 bin araç, radara yakalandı.
Hız sınırını aşan sürücülere 300 ile 600 TL arasında
para cezası kesildiğini ifade eden yetkililer, azami
hız sınırını çok fazla aşanların ise ehliyetlerine 3
ila 6 ay el konulacağını kaydetti.

MURAT : Sayın dinleyiciler, her yıl binlerce kişinin hayatını söndüren, bir o kadarını da sakat
bırakan trafik kazalarının ilk nedeni aşırı hız.
Hem kendi hayatımız hem diğer insanların hayatı için lütfen bu zararlı tutkudan bir an önce
vazgeçelim.
(MÜZİK) OTOMOBİL UÇAR GİDER-EMEL SAYIN
MURAT : Otobüste tercih edilen yer, kişiliği ele
veriyor!
İngiltere’de Salford Üniversitesi’nce yapılan araştırmaya göre, “ileri görüşlü ve açık fikirli” kişiler, iki
katlı otobüslerin üst katının ön sıralarına oturmayı tercih ediyor.
Üst katın ortalarına oturan yolcular, genelde
genç ve orta yaşlılardan oluşuyor ve çevreyle fazla ilgilenmeden ya gazete okuyor ya da kulaklıkla
müzik dinliyor.
Üst katın arka koltuklarına oturanlar ise araştırmacılara göre “asi ruhlu”.
Bu kişilerin genellikle kendi yaşam alanlarına girilmesinden hoşlanmadığı için otobüsün arkasında oturmayı tercih ettiği belirtiliyor.
“Girişkenler” ise otobüsün alt katın önünde oturmayı tercih ediyor.
Bu kişiler, herkesle selamlaşıp, konuşmayı seviyor
ve otobüse binenleri görmek için ön kapıya yakın oturuyor.
Otobüse biner binmez en arkaya ilerleyen yolcular ise, arka tarafta otobüsün yüksek koltuklarında oturmayı ve kendilerini “önemli hissetmeyi
seven” kişiler olarak görülüyor.
(MÜZİK) DAYAN YALNIZLIĞIM-EMRE AYDIN
NİLÜFER : Slovenya Devlet Başkanı, maaşının
düşürülmesini istedi...
Özel jet kiralaması nedeniyle eleştirilere uğrayan
Slovenya Devlet Başkanı Danilo Turk, yurt dışı ziyaretlerini kısma, konuklarını daha mütevazı bir
şekilde ağırlama kararı aldı ve maaşının düşürülmesini istedi.
Yapılan açıklamada, devlet başkanının, özel bir
komitenin onayından sonra yurtdışı gezilerine
çıkacağı ve kendisine eşlik eden işadamlarının
masraflarını da kendilerinin ödeyeceği belirtildi.
Danilo Turk, kabine maaş indirimi kararını verene kadar, maaşının bir kısmını hayır kurumlarına
bağışlayacak.
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(MÜZİK) PARANIN NE ÖNEMİ VAR-ÖZDEMİR
ERDOĞAN
MURAT : Türkmenler bedava yaşıyor!
Şairin dediği ‘bedava yaşıyoruz!’ sözünün gerçek
anlamı Türkmenistan’da hayata geçti.
Türkmenistan’da arabası olana her ay 120 litre
benzin veriliyor.
Kamyon, traktör ve otobüs gibi araçların ise bedava yakıt hakkı 200 litre.

Kız çocukların daha küçük gruplar halinde, sözlü
oyunlara zaman harcama ve sosyalleşme eğiliminde olduğu gözlenirken, erkek çocukların
çoğunun daha büyük gruplar halinde, futbol
gibi fiziksel açıdan daha fazla hareket gerektiren
oyunlar oynadığı görüldü.
Kadınlarla erkekler arasındaki bu fark, Bristol
Üniversitesi’nin 70 yaşın üzerindeki kişiler üzerinde yaptığı araştırmada da gözlendi.

Türkmenler doğalgazı, elektriği ve suyu da ücretsiz kullanıyor

Araştırma, 70 yaş üstü erkekler ve kadınlarda fiziksel etkinlik seviyelerinin çok düşük olduğunu,
katılımcıların yüzde 70’inden fazlasının günde 5
bin adımdan daha az yürüdüğünü, yine erkeklerin kadınlardan daha hareketli olduğunu ortaya
koydu.

NİLÜFER : Darısı başımıza...

(MÜZİK) KADINIM-TANJU OKAN

(GEÇİŞ)

MURAT : Amerika Birleşik Devletleri’nde ayakkabı yine gündemde...

Motosiklet kullanıcılarına ise aylık 40 litre ücretsiz
akaryakıt verilmesi kararlaştırıldı.

NİLÜFER : Yeni moda tebligat adresi: Facebook...
Avustralya’da bir mahkeme, borcunu ödeyemeyen çifte, evlerini kaybettiklerine ilişkin kararın
Facebook aracılığıyla tebliğ edilmesini onayladı.
Avustralya’da bir avukat, müvekkilinin istediği evi
alabilmesi için mahkeme kararını davalı tarafa
tebliğ etmek zorundaydı.
Avukat Mc Cormack evlerinden ve elektronik
posta adreslerinden ulaşamadığı çifte sosyal
paylaşım sitesi Facebook’tan ulaştı.

Bu kez, başkan Bush’a atılan değil, otoyolu trafiğe
kapayan ayakkabılar gündemde.
Florida eyaletinde bir otoyol, nereden ve nasıl
geldiği bilinmeyen yüzlerce çift ayakkabıyla kaplandı ve yol trafiğe kapandı.
Yetkililer, ayakkabıları çöpe atmak istemedikleri
için birilerinin almasını bekliyor.
Yüzlerce çift ayakkabının yola neden atıldığı ise
şimdilik bilinmiyor.

Ve kredi borcunu ödemeyen çifte, ipotek ettirdikleri evlerinin haczedildiğine dair mahkeme
kararı Facebook aracılığıyla tebliğ edildi.

Bu olayın, George Bush’un Irak’ta yaşadığı talihsizlikle bir ilişkisi olup olmadığı da merak konusu…

Avustralya’da daha önce de davalılara elektronik
posta ve cep telefonu mesajıyla mahkeme kararı
gönderilmesine izin verilmişti.

(GEÇİŞ)

Bu uygulamayla milyonlarca kullanıcısı bulunan
sosyal paylaşım sitesi Facebook hukuki alana da
taşınmış oldu.
(GEÇİŞ)
MURAT : Kadınlar erkeklerden daha az hareketli!
Kadınların, hem okul çağında hem de yaşlılıkta
erkeklerden daha az hareketli olduğu belirlendi.
İngiltere’de yapılan iki ayrı araştırmada okul çağındaki çocuklarla 70 yaşın üzerindekiler incelendi.
Liverpool John Moores Üniversitesi’nce yapılan
araştırma, kız çocuklarının güç gerektiren faaliyetlere, erkek çocuklarından yüzde 6 daha az
katıldığını ortaya koydu.

MURAT : Nilüfer inanmayacaksın ama...
NİLÜFER : Bu haberlerden sonra ben artık her
şeye inanırım.
MURAT : Süremiz doldu. Dinleyicilerimizden
ayrılma vakti geldi
NİLÜFER : İnanmıyorum ne çabuk!
MURAT : Ben sana dedim inanmayacaksın
diye...
NİLÜFER : O zaman dinleyicilerimize elektronik
posta adresimizi hatırlatalım... neleroluyor@trt.
net.tr Hayat öykülerinizi, görüşlerinizi bizimle
paylaşın, bize yazın lütfen...
MURAT : Haftaya aynı gün ve saatte görüşmek
üzere hoşçakalın...
NİLÜFER : Hoşçakalın...
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Kadim Şehir
Şanlıurfa
ve Eşsiz Türküleri

1998 başında bir gazetede
yayınlanan sınav ilanını
görmemle başladı TRT
serüvenim. Hepsi birbirinden
zorlu, yaklaşık bir yıl süren sınav
maratonu ve kursun sonunda
1999’un 5 Nisan’ında TRT
GAP Diyarbakır Radyosu’nda
göreve başladığımdan bugüne
neredeyse 11 yıl geçti.

Kenan Bölükbaşı Prodüktör
Diyarbakır’ı ilk görüşüm, TRT GAP Diyarbakır
Radyosu’nun merdivenlerine attığım ilk adımlar,
ilk tanıştığım TRT çalışanları, ilk programım vb.
üzerinden 11 yıl geçmiş olmasına rağmen bugün gibi aklımda… Bu ilklerin listesini uzatmak
mümkün ancak benim için en önemlilerinden
biri de ilk şehir dışı görevim olan Şanlıurfa’ya yolculuğum olmuştu.
Şanlıurfa’yı ve Urfa musikisini araştırmak ve izlenimlerimi mikrofon aracılığıyla TRT GAP Diyarbakır Radyosu dinleyicilerine ulaştırmak amacıyla
çıktığım yolculuğumun başlarında nasıl bir tarih,
kültür, medeniyet abidesiyle karşı karşıya olduğumu yeterince idrak edemediğimi itiraf etme-
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liyim. Hatta Urfa’yı ve insanlarını tanıdıktan sonra
25 yaşında yaptığım bu yolculuk için fazlasıyla
geç kalmış olduğumu bile düşünmüştüm. Yolculuğumun ayrıntılarının sizleri sıkabileceği endişesiyle sözü daha fazla uzatmadan bu kadim
şehre ve bu şehrin müziğine dair izlenimlerimin
bir kısmını sizlerle paylaşmak isterim.
Tarihi dokusu, rengârenk kıyafetler içindeki kadınları, sıcacık misafirperverliği ve insanı saran
manevi havasıyla mübarek bir şehir Şanlıurfa.
Şanlıurfa’da nerede olursanız olun Harran’ın uçsuz bucaksız yeşilliği ve şehrin tarihi dokusuyla
kuşatılıyorsunuz. Binlerce yıllık tarihe, çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış derin bir kültür
ve folklorik zenginliğe sahip, buram buram tarih
kokan sıcacık bir şehir. Bu sıcaklığın nedeni, iklimi
kadar insanlarının misafirperverliği de...
Kebap kokusunun Fırat’ın sesiyle raks ettiği Şanlıurfa; sokakları, esnafı, kadınları, ihtiyarları ile
rengârenk bir şehir. Bu renk cümbüşünün, bu
görsel ziyafetin Ortadoğu kültürünün vazgeçilmez bir öğesi olduğu daha ilk bakışta anlaşılıyor. Gündüzleri Hazret-i İbrahim’in ateşe atıldığı
‘Balıklı Göl’de dilek tutan insanlar, geceleri Urfa
türkülerinin yankılandığı ‘Sıra Geceleri’nde eğleniyorlar…

Yöre insanı, sıcak olduğu kadar ileri
görüşlü ve anlayışlı da... Gözlerindeki
sürmeden başka hiçbir süsü olmayan,
duru güzellikleri ile baş döndüren, allı
pullu yöre kıyafetleri içindeki kadınlar,
şehrin içindeki her mekâna güzellik
katıyor...
Şanlıurfa’nın tarihi ilçesi Harran, dünyanın ilk
üniversitesinin kurulduğu yer. Üniversitenin yanı
sıra, insanların dilek tutup ziyaret ettiği Balıklı Göl
de çok eski bir geçmişe sahip... Rivayete göre,
binlerce yıl önce Hazret-i İbrahim, bugün Balıklı

Göl’ün olduğu yerde yakılmak istenmiş. Devasa
bir odun yığını tutuşturulmuş ve İbrahim Peygamber ateşe atıldığı sırada alevler suya, odunlar
da balığa dönüşmüş. Milattan önce 1000’li yıllarda geçtiği söylenen bu olaydan beri Balıklı Göl,
derdine deva, hastalığına şifa arayanların umut
kapısı… Yöre halkının yanı sıra çok sayıda yerli ve
yabancı turist de burada Nasreddin Hoca misali ‘Ya tutarsa’ deyip dilek tutuyor, kutsal balıklara
yem atıyor...

Şanlıurfa tarihinde müziğin geçmişi,
milâttan önceki dönemlere kadar
uzanıyor. Binlerce yıllık tarihsel
geçmişi olan, sayısız medeniyete ev
sahipliği yapan bu şehrin folklorik
zenginliğinde müziğin yeri,
yadsınamayacak kadar önemli.
Şanlıurfa, 7. yüzyılın ortalarında halife Hazret-i
Ömer döneminde Araplar tarafından fethedilmiş.
Bu fetihle birlikte İslamiyet; Şanlıurfa müziğini etkilemeye başlamış, bugünkü müzik kültürünün
ilk kıvılcımları olan dini müziğe kaynaklık etmiş.
Bu dönemi takip eden zaman içinde Şanlıurfa,
Büyük Selçuklu İmparatorluğu Sultanı Melikşah
tarafından 1087’de fethedilmiş. Selçuklu döneminde Türkler, müziğe Doğu’dan esinlenen yeni
bir tavır ve nefes getirmiş, günümüzün halk ve
sanat müziğinin temel taşlarını oluşturmuşlar.
18. ve 19. yüzyılda, Osmanlı sarayında yetişmiş
birçok müzisyenin Urfa’ya sürgün edilmesi, Şanlıurfa müziğine en parlak günlerini yaşatmış. Urfa
musikisi, 20.yüzyılın başlarına gelindiğinde, bitmek tükenmek bilmeyen savaşların da etkisiyle
duraklama dönemine girmiş, ancak bu duraklama uzun sürmemiş, Cumhuriyet’le birlikte tekrar
eski canlılığını kazanmıştır
Urfa musikisinde müzik ve makam geleneği çok
önemli bir yer tutmakta. Şanlıurfalı için müzik,
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bağlı oldukları görülür. Klasik Türk Müziği’ndeki
birçok makamın, Şanlıurfa musikisinde de olması, buna güzel bir örnek. Urfa musikisinde
hemen hemen her türkünün bir makamı vardır
ve türkü, bu makamın seyri içinde seslendirilir. Müzik meclislerinde bulunup da kendisinde
türkü söyleme yeteneği olan bir Şanlıurfalının,
o an içinde bulunduğu ruh haliyle, herhangi bir
makam geçilirken, aynı makamda yeni bir türküyü doğaçlama dile getirdiği de görülür. Meşhur
“Çay içinde adalar” türküsü de böyle bir ortamda
doğmuş.
vazgeçilmesi mümkün olmayan bir ihtiyaç, bir
yaşam tarzıdır adeta. Şanlıurfalı, bayramlarında,
taziyelerinde, cenazesinde; düğün, kına ve Dağ
Yatıları’nda, Asbap ve Sıra Geceleri’nde, kısaca
yaşamının her döneminde müziği baş tacı etmektedir.

Müzik, Şanlıurfalı’nın en önemli hayat bağlarından biridir. Bu nedenle de kafası, ruhu, gönlü
müzik aşkı ile doludur. Yöre insanı, ifade etmekte
zorlandığı bütün duygularını, coşkusunu, sevincini, kederini, yasını, türkülere dökmüş; dertlerine
dermanı türkülerde aramıştır;

Burada sıkça birbiriyle karıştırılan bu gecelerin
anlamlarını açıklamak yerinde olacaktır. Asbap
eski dilde elbise anlamına gelmektedir. Asbap
Geceleri ise, düğünden bir gece önce damada
arkadaşları tarafından damatlık elbisesinin giydirilmesi şerefine yapılan eğlencenin adıdır. Dağ
Yatıları ise, 20-30 kişilik bir arkadaş grubunun
yatak, yiyecek, içeceklerini de yanlarına alarak
şehre yakın dağlardaki mağaralara gittikleri ve
türkülerin, hoyratların söylendiği, günlerce süren
eğlencenin adıdır.

Ağlama yar ağlama
Mavi yazma bağlama
Giderem tez gelirem
Ele gönül bağlama
Eyledir yar eyledir
Gerdan altı yayladır
Almış yari dizine
Hem öper hem söyledir.

Genellikle kış gecelerinde, birbirine yakın yaş grubundaki gençlerin veya orta yaşlardaki arkadaş
gruplarının, her hafta bir başka arkadaşın evinde
olmak üzere, haftada bir akşam, belirli bir niteliğe
ve düzene göre sıra ile yaptıkları toplantılara da
Şanlıurfa’da “sıra gecesi” denmektedir.
Kentte; kazancı, keçeci, kalaycı gibi her esnafın
kendine özgü bir hoyrat söyleyiş tarzı vardır.
Yedisinden yetmişine hemen hemen her Şanlıurfalı, müzik toplantılarına katılarak türkü, şarkı,
gazel ve hoyrat söyleyebilir. Şanlıurfalının müzik
yaşamı, geçmişin kesin çizgilerini taşıyan, kalıcı,
sanatkârlık isteyen bir yapıya sahiptir. Bu yapının temel taşı ise, sistemli müzik icrası demek
olan “makam geleneği”dir. Bu gelenek o kadar
önemlidir ki, bir sanatçının değeri, makam bilmesi ve bildiği makamı layıkıyla icra edebilmesi
ile ölçülür.
Yöre türkülerine sanatsal açıdan bakıldığında, diğer yörelerden farklı olarak, sanat kurallarına daha

Kimi zaman aşkın doruk noktasında sevgiliye yakılan bir uzun hava ile kusurunu bile kabullenir
Urfalı;

Küsme dilber barışalım
Her kabahat bendedir
Her kabahat bende ise
Ela gözler sendedir.
Bütün bunların yanında Urfa türküleri, gurbet,
ayrılık ve hasreti en yoğun biçimde hissettirir;

Çadır kurdum gurbet elin düzüne
Hasret kaldım ana baba yüzüne
Baş koymadım nazlı yarin dizine
Kardaş kah gidelim sılaya doğru
Kardaş kah gidelim Urfa’ya doğru
Şanlıurfalı, “Kolumu salladım” adlı türküde olduğu gibi kimi zaman da tarihi bir olayı yüklemiştir dizelerine. Bu türküde, 1920 yılındaki
Urfa’nın düşman işgalinden kurtuluşu işlenirken, başka bir türküde ise, “93 Harbi” de denilen 1878’deki Osmanlı-Rus Savaşı’ndan izler
görülmektedir;
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Ordumuz getti Muş’a dayandı
Daşı toprağı kana boyandı
Bitlis’i gördüm yüreğim yandı
Ağlama aney belki gelirem
Ölüm olmazsa belki gelirem.
Şanlıurfa’da türküler ve uzun havalar, çeşitli yer
ve zamanlarda söylene söylene halkın günlük yaşantısına girmiştir. Halk yaşantısının her
anında türkü ve uzun hava vardır denilebilir.
Türküler ve uzun havalar; çeşitli arkadaş toplantılarında, düğün, kına gecesi gibi törenlerde
söylenir.
Şanlıurfa’da eskiden gelini ayağıyla veya atla
müzik grubu eşliğinde getirirlerdi. Bu getirme
esnasında her sokak başında bir fasıl yapılır,
hoyrat okuyucuları köşe başlarında birer hoyrat
okuyarak düğün alayını şenlendirirlerdi.
Yine avlulu evlerde yapılan mahalli düğünlerde “Dörtlü Değnek Oyunu”nun bir bölümünde
oyuncular oyunu durdurur ve en güzel hoyrat
okuyanın başına mendil koyar, hoyratçı zurna
eşliğinde en yanık hoyratını okurdu. O esnada
evin damından erkek düğününü seyreden kadınlar zılgıt çalarak karşılık verirler, böylece düğün daha bir şenlenir, oyuncular daha bir coşkuyla oyunlarını bitirirlerdi...
Günümüzde de, Şanlıurfa’nın bu güzel, eğlenceli düğünlerine rastlamak mümkün.

Şanlıurfalıların türkü okuma merakı,
el sanatları ile uğraşan zanaatkârlar
arasında da çok yaygın. Çulhacı,
debbağ, yani derici, tenekeci, kazancı
gibi meslekleri icra edenler, hem çalışır,
hem de bir yandan türküler, hoyratlar
mırıldanırlar.
Simitçi bile kafasındaki simit tezgâhına aldırmadan türküsünü söyler. Bahçeci, bahçesini çapalarken bir yanık türkü ve hoyrat söylemeden edemez. Havasından mı, suyundan mı, yoksa binlerce yıllık yemek kültürü, özellikle de çiğ köfteden
midir bilinmez, her zaman çok güzel sese sahip
olmuştur Urfalılar... Ama bilinen bir şey var ki,
Şanlıurfa müzik kültürünün bu kadar köklü oluşunda, “Sıra Gecesi, Dağ Yatıları, Asbap Geceleri”
gibi ortamların varlığı, müziğe ve müzisyenlere
değer verilmesinin etkisi büyüktür.
Müzik geleneğinin çok yaygın olduğu ve birçok
kişinin amatör veya profesyonel olarak müzikle

uğraştığı Şanlıurfa’da yetişip meşhur olmuş sanatçılar arasında kimler yok ki !.. Araştırmacı ve
kaynak kişi Tenekeci Mahmut Güzelgöz, İbrahim
Tatlıses, Osman Bengisu, Kazancı Bedih Yoluk ilk
akla gelenler... Ve tabii ki isimlerini burada sayamadığımız yüzlerce emektar sanatçı olduğunu
da söylemeliyim...
6 yıl çalıştığım TRT GAP Diyarbakır Radyosu’nda
yapımcılığını üstlendiğim programları hazırladığım zaman zarfında neredeyse tüm Doğu ve
Güney Doğu’yu görme fırsatı yakaladım. Ama
hiçbir yolculuğum -ilk olması nedeniyle- Şanlıurfa kadar özel, unutulmaz olmadı benim için.
Bu nedenle de sizlere radyolarımızda sıkça yer
verdiğimiz gerek ezgileri, gerekse sözleriyle halk
kültürümüzün en zengin, sanat yönünden de
en seviyeli ürünlerinden olan Şanlıurfa türküleri
hakkında elimden geldiğince bilgiler vermeye
çalıştım.
Binlerce yıllık tarihe, çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış, derin bir kültür ve folklorik zenginliğe sahip Şanlıurfa ve türkülerinin, ebediyete kadar canlılığını korumasını, türkülerimizin sesinin
radyolarımızdan ebediyete kadar eksilmemesini
diliyorum.
Sizlere önerim, en kısa sürede bir Şanlıurfa türküleri albümü edinmeniz. Ama türküleri dinlemenin bundan da kolay bir yolu var. Yakın zamanda
yayın hayatına başlayan TRT TÜRKÜ adlı radyomuzu açın. Türküleri seviyorsanız TRT TÜRKÜ’den
vazgeçemeyecek ve hatta iddia ediyorum radyomuzun müptelası olacaksınız. Bunun yanında
TRT Market’leri de unutmayalım.

Size en yakın TRT Market’lerde
yöresel müzik albümlerinin bir
örneğini mutlaka bulabilirsiniz.

Fotoğraflar / Nedim Atilla
• Harran Ovası, s. 48
• Kale Üstü, s. 49
• Balıklı Göl, s. 50
• Harran, s. 50
• Eski Sokaklar, s. 50
• Balıklı Göl, 51
Nedim Atilla’ya teşekkür ederiz.

Radyo Tarihinden Kısa Kısa
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Derleme Aksel Koçak

Dünden Bugüne Radyo Televizyon(1927-1990) 24

Türkiye Radyoları’nda köye ve köylüye
yönelik ilk program “Ziraat Vekaleti
Saati” adıyla 1935’de yayınlanmaya
başlamıştı. Çiftçilere yönelik Meteoroloji
Saati, Arıcılık Saati gibi çeşitli içerikte
programlar da yayınlanmaktaydı.

İstanbul’da Eminönü Halkevi’nde, Türk
Müziği kolunda sanatçı yetiştirmek
üzere sınavlar yapılırdı. Jüride, İstanbul
Belediye Konservatuarı Başkanı Hüseyin
Saadettin AREL, Nurullah TAŞKIRAN,
Ruşen KAM ile Radyo Postaları Müzik
Yayınları Şefi Mesut Cemil TEL vardı.
Radyo Dergisi (15 Eylül 1944 Sayı: 34)

İstanbul Radyosu, 2000:32

1974’te radyo yayınları TRT-1, TRT-2,
TRT-3 yayın postaları adıyla yayını
sürdürdüler ve böylece ortaya “kuşak
programları” adıyla, biçim yönünden
farklı bir program türü getirildi. Aynı yıl,
TRT-1 kesintisiz 24 saatlik yayına geçti.
Bu, o günler için radyoculuk açısından
önemli bir gelişmedir.

1950’li yılların ortalarında reklamcılık
canlanmaya başlar. Örneğin “Doğru mu
Yanlış Mı?” , “On Bir Soru Bilgi Yarışması”,
“Liseler Yarışıyor” programları reklam
desteğiyle gerçekleşmiş programlar
olur. Tabii bu programları da sunan
Orhan BORAN olursa…
İstanbul Radyosu, 2000:144
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Radyo Tarihinden Kısa Kısa için 1 sayfalık fotoğraf gelecek

15 Eylül 1944 tarihli Radyo Dergisi’nden
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Yazım ve Sesletim Kılavuzu

Türkçeyi Doğru Yazma ve
Söyleme Kılavuzu
Seslerle ilişkimiz anne karnında
başlıyor. Sesin sözle buluşması
ise doğumun ardından birkaç
yılı gerektiriyor. İlkin anadilimizi
öğreniyoruz kaynağından… Her
öğrenmede olduğu gibi doğru ve
yanlışlarla… Hangisinin baskın
olacağı ise çevremize, aldığımız
eğitime ve bunlara bağlı olarak
Ayhan Göksan
Seslendiren: Fatih Aker
648 sayfa, CD’li

gelişen bilincimize bağlı…

Bir dile hâkim olmanın ilk basamağında o dili kurallarınca yazmak ve doğru seslendirmek vardır. Birini eksik bıraktığınızda, öncelikle o dile, sonra da kendinize
haksızlık etmiş olursunuz. Çünkü etkili bir iletişim, ancak ana diline hakkını vermekle olanaklıdır. Bu da sözcükleri doğru yazmak ve söylemek, vurgu ve tonlamalara özen göstermekle gerçekleşir.
“Yazım ve Sesletim Kılavuzu” Türkçeyi, hakkını vererek kullanmak isteyenlere yönelik bir çalışma. Kimilerimiz sözcükleri doğru yazıyor ama yanlış söylüyor olabilir. Ya da yanlış yazıyor ama doğru söylüyor olabilir. Kılavuzda, sözcüklerin doğru
yazılışları yanı sıra sözcüklerdeki hecelerin ince, kalın, uzun ve kısa okunuşlarına
ilişkin uyarılar yer alıyor. Bu uyarılar, düzeltme imi (^) özellikle l harfinin önündeki
a ve u’ların üzerinden kaldırıldığı için önemli bir yol gösterici nitelik taşımakta…
CD’den ise bu sözcüklerin doğru söylenişlerini dinleyebiliyorsunuz.
Anadilimizi tüm duruluğu ve temizliğiyle kullanmak isteyenlerin, ellerine almakla kalmayıp dinleyebilecekleri bu kılavuz, yazma ve söyleme kirliliğinin önüne engel koymayı amaçlıyor.
Türkçe sizin de ‘ses bayrağınız’ ise, doğru bir yazım (imla) ve sesletimle (telafuz) ona hakkını verin. Çünkü dil sağlığı, en az ruh ve
beden sağlığı denli önemlidir!

www.yazimvesesletimkilavuzu.com

TRT ve seçkin müzik marketlerde

56 R ADYOVİZYON

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 HABER - 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
18.30 GÜN ÖTESİ (Canlı) (İstanbul)
19.00 HABERLER
19.30 GÜZEL TÜRKÇE (Ankara) (Canlı)
20.00 + 13 (Ankara) (Canlı)
21.00 HABERLER
21.05 ZİRVEDEKİLER (Ankara) (Canlı)
21.30 NOSTALJİ (Ankara)
22.45 BİR ROMAN BİR HİKAYE (Ankara)
23.00 HABERLER
23.15 GECENİN İÇİNDEN (Ankara) (Canlı)
01.00 HABERLER
01.05 PAYLAŞTIKÇA (Ankara) (Tekrar)
01.55 HEPİMİZ BİRAZ FARKLIYIZ (Ankara)
02.00 HABERLER
02.05 DOSYA (İstanbul) (Tekrar)
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)
05.35 KUM SAATİ (Ankara) (Tekrar)
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 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 HABER - YORUM (Ankara) (Canlı)
12.55 BEN BÖYLE BIRAKTIM (Ankara)
13.00 HABERLER
13.15 RENKLİ ANLAR (İstanbul) (Canlı)
14.30 İNSANOĞLU BİR ALEM (Ankara) (Canlı)
15.00 HABERLER
15.05 SANAT SOKAĞI (Ankara) (Canlı)
15.30 TARÇININ GÜNCESİ (Ankara) (Canlı)
16.00 HABERLER
16.05 MÜREKKEP KOKUSU (Ankara)
16.30 SPOR EZGİSİ (Ankara) (Canlı)
17.00 HABERLER
17.05 EKONOMİ GÜNLÜĞÜ (Ankara) (Canlı)
17.30 KIYIDAN KÖŞEDEN (Ankara) (Canlı)
18.00 HABERLER
18.30 GÜN ÖTESİ (Canlı) (İstanbul)
19.00 HABERLER
19.30 MODERNLEŞME EKSENİNDE TÜRKİYE (Ankara)(Canlı)
20.00 + 13 (Ankara) (Canlı)
21.00 HABERLER
21.05 RENKTEN SÖZDEN ÇİZGİDEN SESTEN (Ankara)
21.30 NOSTALJİ (Ankara)
22.45 BİR ROMAN BİR HİKAYE (Ankara)
23.00 HABERLER
23.15 GECENİN İÇİNDEN (Ankara) (Canlı)
01.00 HABERLER
01.05 PAYLAŞTIKÇA (Ankara) (Tekrar)
01.55 HEPİMİZ BİRAZ FARKLIYIZ (Ankara)
02.00 HABERLER
02.05 DOSYA (İstanbul) (Tekrar)
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)
05.35 KUM SAATİ (Ankara) (Tekrar)
ÇARŞAMBA
06.00 HABERLER, DENİZ - HAVA RAPORU
06.10 TÜRKÜLER VE OYUN HAVALARI (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)
11.00 HABERLER
11.05 ESKİ SORULARA YENİ CEVAPLAR (İstanbul) (Canlı)
12.00 HABERLER
12.05 HABER - YORUM (Ankara) (Canlı)

12.55
13.00
13.15
14.30
15.00
15.05
15.30
16.00
16.05

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)
(1.2. Dönem)
16.05 KORE SAVAŞINDA TÜRKLER (3.4.Dön.)(Ankara)
16.30 SPOR YILDIZLARI (Ankara)
17.00 HABERLER
17.05 EKONOMİ GÜNLÜĞÜ (Ankara) (Canlı)
17.30 KIYIDAN KÖŞEDEN (Ankara) (Canlı)
18.00 HABERLER
18.30 GÜN ÖTESİ (Canlı) (İstanbul)
19.00 HABERLER
19.30 DİL TARİH COĞRAFYA (Ankara)(Canlı)
20.00 + 13 (Ankara) (Canlı)
21.00 HABERLER
21.05 RADYO TİYATROSU
(Yapım: İstanbul - Yayın: Ankara)
22.00 NOSTALJİ (Ankara)
22.45 BİR ROMAN BİR HİKAYE (Ankara)
23.00 HABERLER
23.15 GECENİN İÇİNDEN (Ankara) (Canlı)
01.00 HABERLER
01.05 PAYLAŞTIKÇA (Ankara) (Tekrar)
01.55 HEPİMİZ BİRAZ FARKLIYIZ (Ankara)
02.00 HABERLER
02.05 ESKİ SORULARA YENİ CEVAPLAR (İstanbul) (Tekrar)
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)
(1.2. Dönem)
04.35 KORE SAVAŞINDA TÜRKLER (3.4.Dön.)(Ankara)
05.00 HABERLER
05.05 KIYIDAN KÖŞEDEN (Ankara) (Tekrar)
05.35 KUM SAATİ (Ankara) (Tekrar)
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)
11.00 HABERLER
11.05 ESKİ SORULARA YENİ CEVAPLAR (İstanbul) (Canlı)
12.00 HABERLER
12.05 HABER - YORUM (Ankara) (Canlı)
12.55 BEN BÖYLE BIRAKTIM (Ankara)
13.00 HABERLER
13.15 RENKLİ ANLAR (İstanbul) (Canlı)
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14.30
15.00
15.05
15.30
16.00
16.05
16.30
17.00
17.05
17.30
18.00
18.30
19.00
19.30
20.00
21.00
21.05
21.30
22.45
23.00
23.15
01.00
01.05
01.55
02.00
02.05
03.00
03.05
03.35
04.00
04.05
04.35
05.00
05.05
05.35
CUMA
06.00
06.10
06.30
07.30
07.40
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
16.05
16.30
17.00
17.05

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)
BİR ROMAN BİR HİKAYE (Ankara)
HABERLER
GECENİN İÇİNDEN (Ankara) (Canlı)
HABERLER
PAYLAŞTIKÇA (Ankara) (Tekrar)
HEPİMİZ BİRAZ FARKLIYIZ (Ankara)
HABERLER
DOSYA (İstanbul) (Tekrar)
HABERLER
İNSANOĞLU BİR ALEM (Ankara) (Tekrar)
SANAT SOKAĞI (Ankara) (Tekrar)
HABERLER
ATIK SERVETTİR (Ankara) (Tekrar)
MODERN ZAMANLAR (Ankara)
HABERLER
KIYIDAN KÖŞEDEN (Ankara) (Tekrar)
KUM SAATİ (Ankara) (Tekrar)
HABERLER, DENİZ - HAVA RAPORU
TASAVVUF MÜZİĞİ (Ankara)
CUMA SABAHI (Ankara)
HABERLER
GÜNDEM (Ankara) (Canlı)
ARKASI YARIN
HABERLER
PAYLAŞTIKÇA (Ankara) (Canlı)
HEPİMİZ BİRAZ FARKLIYIZ (Ankara)
HABERLER
DOSYA (İstanbul) (Canlı)
HABERLER
HABER - YORUM (Ankara) (Canlı)
BEN KİTAP OKUYORUM (Ankara)
HABERLER
RENKLİ ANLAR (İstanbul) (Canlı)
CANLAR ÖLESİ DEĞİL (Ankara)
HABERLER
SANAT SOKAĞI (Ankara) (Canlı)
GÖNÜL BAĞI (Ankara)
HABERLER
TUTKUNUN ADI KOLEKSİYON (1.Dönem) (Ankara)
ANADOLU BAŞKENTLERİ (3.4. Dönem) (Ankara)
SPOR DÜNYASI (Ankara) (Canlı)
HABERLER
EKONOMİ GÜNLÜĞÜ (Ankara) (Canlı)

17.30 KIYIDAN KÖŞEDEN (Ankara) (Canlı)
18.00 HABERLER
18.30 GÜN ÖTESİ (Canlı) (İstanbul)
19.00 HABERLER
19.30 KÜRESEL BAKIŞ (Ankara) (Canlı)
20.00 + 13 (Ankara) (Canlı)
21.00 HABERLER
21.05 NOSTALJİ (Ankara)
22.00 DÜNYA KÜÇÜK GÖNÜL BÜYÜK (Ankara)
22.30 NOSTALJİ (Ankara)
22.45 BİR ROMAN BİR HİKAYE (Ankara)
23.00 HABERLER
23.15 GECENİN İÇİNDEN (Ankara) (Canlı)
01.00 HABERLER
01.05 PAYLAŞTIKÇA (Ankara) (Tekrar)
01.55 HEPİMİZ BİRAZ FARKLIYIZ (Ankara)
02.00 HABERLER
02.05 DOSYA (İstanbul) (Tekrar)
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 (1.Dön.)(Ank.)(Tekrar)
04.35 ANADOLU BAŞKENTLERİ (Ankara) (Tekrar) (3. 4. Dönem)
05.00 HABERLER
05.05 KIYIDAN KÖŞEDEN (Ankara) (Tekrar)
05.35 KUM SAATİ (Ankara) (Tekrar)
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)
10.45 SİLAHLI KUVVETLER SAATİ (Ankara) (A/1)
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 (TSM) (Ankara)
13.45 BİR SOLİST (THM) (Ankara)
14.00 İKİ SOLİSTTEN ŞARKILAR (Ankara)
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 (Ankara)
18.30 TÜRKÜLER GEÇİDİ (Ankara)
19.00 HABERLER
19.00 HABERLER
19.30 TÜRKÇE SÖZLÜ HAFİF MÜZİK (Ankara)
20.00 SOLİSTLERDEN SEÇMELER (Ankara)
21.00 HABERLER

21.05 TÜRKÜLER GEÇİDİ (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
02.05 HAFTA SONU BAŞKENT EKSPRESİ (Ankara)(Canlı)
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 (TSM) (Ankara)
13.45 BİR SOLİST (THM) (Ankara)
14.00 İKİ SOLİSTTEN ŞARKILAR (Ankara)
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 (Ankara)
18.30 SOLİSTLERDEN SEÇMELER (Ankara)
19.00 HABERLER
19.00 HABERLER
19.30 PARLAMENTODA BU HAFTA (Haber Merkezi)
20.00 TÜRKÜLER VE OYUN HAVALARI (Ankara)
21.00 HABERLER
21.05 SOLİSTLER GEÇİDİ (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)
(Yapım: İstanbul - Yayın: Ankara)
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)

RADYO-3 FREKANSLARI
ADANA (YÜREĞİR)

FM 89.2

GÜMÜŞHANE

FM 90.0

AMASYA

FM 99.6

İSTANBUL

FM 88.2

ANKARA

FM 91.2

İZMİR

FM 88.0

ANTALYA(KUMLUCA)

FM 97.0

KAYSERİ (BÜNYAN)

FM 99.2

ARDAHAN

FM 99.8

KIRŞEHİR

FM 88.8

ARTVİN

FM 88.4

KOCAELİ

FM 93.6

BAYBURT

FM 100.2

KONYA (BEYŞEHİR)

FM 90.4

BURDUR (ALTINYAYLA)

FM 99.8

KÜTAHYA

FM 92.1

DENİZLİ

FM 90.0

MANİSA (SOMA)

FM 99.3

ERZURUM

FM 96.8

MUĞLA (BODRUM)

FM 89.4

ESKİŞEHİR (SİVRİHİSAR)

FM 96.2

NEVŞEHİR (AVANOS)

FM 93.7

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)
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RADYO- 3 (TÜRKİYE RADYOLARI ÜÇÜNCÜ PROGRAMI)
PAZARTESİ
07:00 HABERLER (TÜRKÇE)
07:03 DÜNYANIN SÖYLEDİĞİ ŞARKILAR (İstanbul)
08:00 GÜNEŞİN IŞIĞINDA (Ankara)
09:00 HABERLER (TÜRKÇE)
09:03 İÇİMDEKİ MÜZİK (İstanbul)
10:00 A CAPELLA GÜNLÜĞÜ (Ankara)
10:30 AVRUPA KONSERLERİ (Ankara)
12:00 * HABERLER
12:10 RİTM ODASI (İstanbul)
13:00 MÜZİK KÖPRÜLERİ (İstanbul)
14:00 ESKİDEN YENİYE (Ankara) (Canlı)
15:00 ORTA DÜNYA (Ankara)
16:00 KÜLTÜRLERİN MACERASI (Ankara)
17:00 ESKİ TÜFEKLER YENİ KUŞAKLAR (Canlı) (İstanbul)
18:00 POP STÜDYOSU (Canlı) (Ankara)
19:00 * HABERLER
19:10 BAŞKA YOLLAR (Canlı) (Ankara)
20:00 KLASİK GİTAR (Canlı) (Ankara)
21:00 KORO DÜNYASI (Ankara)
21:30 GÜNÜMÜZÜ DİNLEMEK (Ankara)
22:00 * HABERLER
22:10 YAPITLAR YORUMLAR (Canlı) (ANKARAİSTANBUL)
23:00 CAZ VİTRİNİ (İstanbul)
24:00 CAZ DURAĞI (Antalya)
01:00-07:00 EBU EUROCLASSIC NOTTURNO GECE YAYIN KUŞAĞI
(ANKARA RADYOSU)
SALI
07:00 HABERLER (TÜRKÇE)
07:03 PLAKLAR ARASINDA (İstanbul)
08:00 MÜZİK MERKEZİ (Ankara) (Canlı)
09:00 HABERLER (TÜRKÇE)
09:03 SABAH SÜİTİ (İstanbul)
10:00 VALSLERİN VE POLKALARIN DANSI (Ankara)
10:30 MÜZİK TAKVİMİ (İstanbul) (Canlı)
12:00 * HABERLER
12:10 NEYDİ NEYDİ NE (İstanbul)
13:00 MÜZİĞE ADANMIŞ YAŞAMLAR (İstanbul)
14:00 DANS SAATİ (Ankara)
15:00 BİZ KİM OPERA KİM (Ankara)
16:00 DÜNYA LİSTELERİNDEN (Ankara)
17:00 MÜZİK BAHÇESİNDEN (İzmir)
18:00 MERCEK (Ankara) (Canlı)
19:00 * HABERLER
19:10 CAZ PANORAMASI (Ankara) (Canlı)
20:00 DÜNYA KONSER SAHNELERİNDEN (İstanbul)
21:00 DİNLENİYORUM (Ankara)
22:00 * HABERLER
22:10 BLUES’UN TONLARI (İstanbul) (Canlı)
23:00 CAZDA MODERN KAVRAMLAR (İstanbul) (Canlı)
24:00 CAZIN USTA SESLERİ (Antalya)
01:00-07:00 EBU EUROCLASSIC NOTTURNO GECE YAYIN KUŞAĞI
(ANKARA RADYOSU)
ÇARŞAMBA
07:00 HABERLER (TÜRKÇE)
07:03 TÜM ZAMANLAR (İstanbul)
08:00 MÜZİK MUHABİRİ (Ankara)
09:00 HABERLER (TÜRKÇE)
09:03 İYİKİ VARSIN MÜZİK (İzmir)
10:00 KUĞUNUN ŞARKISI (İstanbul)
10:30 MÜZİKLİ SÖYLEŞİLER (Ankara) (Canlı)
12:00 * HABERLER
12:10 GÖK KUŞAĞI (Antalya)
13:00 OKYANUSTAN DAMLALAR (İstanbul) (Canlı)
14:00 SOLİST (Ankara)
15:00 MÜZİK VE SIRLAR (Ankara)

16:00
17:00
18:00
19:00
19:10
20:00
21:30

SINIRSIZ MÜZİK (Ankara)
POP GÜNCESİ (İstanbul) (Canlı)
ÇALAR SAAT (Ankara) (Canlı)
* HABERLER
CAZ PANORAMASI (Ankara) (Canlı)
BİR KONSER (İSTANBUL DEVLET SENFONİ ORKESTRASI)
TRT İSTANBUL HAFİF MÜZİK VE CAZ ORKESTRASI
(İstanbul)
22:00 * HABERLER
22:10 MÜZİKLİ YOKCULUKLAR (İstanbul)(Canlı)
23:00 CAZ FOTOĞRAFLARI (İstanbul) (Canlı)
24:00 GECE VE MÜZİK (İzmir)
01:00-07:00 EBU EUROCLASSIC NOTTURNO GECE YAYIN KUŞAĞI
(ANKARA RADYOSU)
PERŞEMBE
07:00 HABERLER (TÜRKÇE)
07:03 GÜNAYDIN RADYO-3 (İstanbul) (Canlı)
08:00 MÜZİK REHBERİ (Ankara)
09:00 HABERLER (TÜRKÇE)
09:03 MÜZİK MUTFAĞI (İstanbul)
10:30 GENÇLERE (Ankara)
12:00 * HABERLER
12:10 PORTEDEKİ HÜZÜM (İstanbul) (Canlı)
13:00 EŞLİK (İstanbul) (Canlı)
14:00 MÜZİĞİN BÜYÜLÜ DÜNYASI (Ankara)
15:00 KIRK YAMA (Ankara)
16:00 DALGAKIRAN (Ankara)
17:00 ROCK DÜNYASINDAN (İzmir)
18:00 TAŞLI YOLLAR (Ankara)
19:00 * HABERLER
19:10 CAZ SOKAĞI (Ankara) (Canlı)
20:00 KONSER SALONLARINDAN (TRT-EBU-FESTİVAL
KONSERLERİ) (Ankara-İstanbul-İzmir)
22:00 * HABERLER
22:10 GÖZÜM KULAĞIM SİNEMA (Ankara) (Canlı)
23:00 AZ BİRAZ CAZ (Antalya)
24:00 27. BOYLAM (İzmir)
01:00-07:00 EBU EUROCLASSIC NOTTURNO GECE YAYIN KUŞAĞI
(ANKARA RADYOSU)
CUMA
07:00 HABERLER (TÜRKÇE)
07:03 PLAKLAR ARASINDA (İstanbul)
08:00 BİR DÜNYA (Ankara)
09:00 HABERLER (TÜRKÇE)
09:03 KIRK YAMA (Ankara)
10:00 SESİN SÖYLEİĞİ (İzmir)
10:30 KONSERLER ŞEHRİ İSTANBUL (İstanbul)
12:00 * HABERLER
12:10 GÜMÜŞ PERDE (İstanbul)
13:00 DÜZENLEME (İstanbul)
14:00 SESİN ÖZGÜRLÜĞÜNÜN 40. YILI (Ankara)
14:15 EVRENSEL DİL (Ankara)
15:00 SANATIN GÖKKUŞAĞI (Ankara)
16:00 SİYAH BEYAZ MELODİLER (Ankara)
17:00 POYRAZ (İstanbul)
18:00 STÜDYO FM (Canlı) (Ankara)
19:00 * HABERLER
19:10 SENKOP (Ankara) (Canlı)
20:00 BİR KONSER (ANKARA CUMHURBAŞKANLIĞI SENFONİ
ORKESTRASI) 1.BÖLÜM (Canlı)
21:00 KONSER ARASI DOLGU (Ankara)
21:30 BİR KONSER (ANKARA CUMHURBAŞKANLIĞI SENFONİ
ORKESTRASI) 2.BÖLÜM (Canlı)
22:00 * HABERLER
22:10 TANGO TANGO (İstanbul)
23:00 ŞU CAZ DEDİKLERİ (İstanbul)

24:00 GECE VE MÜZİK (İzmir)
01:00-07:00 EBU EUROCLASSIC NOTTURNO GECE YAYIN KUŞAĞI
(ANKARA RADYOSU)
CUMARTESİ
07:00 HABERLER (TÜRKÇE)
07:03 DÜNYANIN SÖYLEDİĞİ ŞARKILAR (İstanbul)
08:00 SİNEMASKOP (Ankara)
09:00 HABERLER (TÜRKÇE)
09:03 GİTAR ÇEŞİTLEMELERİ (İstanbul)
10:00 ARKADAŞIM MÜZİK (İstanbul)
10:30 TRT ÇOCUK KOROSU (İstanbul)
10:45 ROMANTİK MELODİLER (Antalya)
11:30 ODA MÜZİĞİ ÇAĞI (Ankara)
12:00 * HABERLER
12:10 HARİTADA BİR NOTA (İstanbul)
13:00 MÜZİK ATLASI (İstanbul)
14:00 MÜZİK ZİYAFETİ (Ankara)
16:00 DÜNYA LİSTELERİNDEN (Ankara)
17:00 MÜZİK MOZAİK (İstanbul)
18:00 ROCK ATEŞİ (Ankara)
19:00 * HABERLER
19:10 ESİNTİLER (Ankara)
20:00 BİR ÖMÜR TANGO (Ankara)
21:00 FLAMENKONUN GİZEMİ (Ankara)
22:00 * HABERLER
22:10 CAZ SAATİ (İstanbul)
23:00 GÜNÜMÜZDE CAZ (İstanbul)
24:00 GECE VE MÜZİK (İzmir)
01:00-07:00 EBU EUROCLASSIC NOTTURNO GECE YAYIN KUŞAĞI
(ANKARA RADYOSU)
PAZAR
07:00 HABERLER (TÜRKÇE)
07:03 TÜM ZAMANLAR (İstanbul)
08:00 ZİRVE YOLU (Ankara)
09:00 HABERLER (TÜRKÇE)
09:03 BEYAZPERDEDEN (Ankara)
10:00 ARKADAŞIM MÜZİK (İstanbul)
10:30 GENÇLİK KOROLARI (Ankara)
10:45 EVRENİN MÜZİĞİ (Antalya)
11:30 YAŞAYAN NOTALAR (Ankara)
12:00 * HABERLER
12:10 MÜZİK VE İNSANLARIMIZ (Canlı) (İstanbul)
13:00 YAŞAYAN PARMAKLAR (Ankara)
14:00 ROCK EFSANELERİ (İstanbul)
15:00 DÜNYADAN GELEN SESLER (Ankara)
16:00 80-60-80 (Ankara)
17:00 DÜNYANIN RİTMİ (İstanbul)
18:00 TELESKOP (İstanbul)
19:00 * HABERLER
19:10 TREN YOLCULUĞU (İstanbul) (Canlı)
20:00 GECEYE EŞLİK (Ankara)
21:00 HUZURUN TINISINDA (Ankara)
22:00 * HABERLER
22:10 MÜZİKLE GELEN (İstanbul)
23:00 MAVİ NOTA (İstanbul)
24:00 UNUTULMAYAN MELODİLER (Ankara)
01:00-07:00 EBU EUROCLASSIC NOTTURNO GECE YAYIN KUŞAĞI
(ANKARA RADYOSU)
3 DAKİKA TÜRKÇE HABERLERİN ARDINDAN 2’ŞER DAKİKA
İNGİLİZCE, FRANSIZCA, ALMANCA HABERLER
*3 DAKİKA TÜRKÇE HABERLERİN ARDINDAN 2’ŞER DAKİKA
İNGİLİZCE, FRANSIZCA, ALMANCA HABERLER
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RADYO- 4 (TÜRKİYE RADYOLARI DÖRDÜNCÜ PROGRAMI)
PAZARTESİ
07.00 BİZDEN SİZE (Ankara) (TRT TÜRKÜ)
08.00 HABERLER (TRT NAĞME)
08.05 İSTEK SAATİ (Canlı) (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 (TRT TÜRKÜ)
11.05 TÜRKÜ SEVDALILARI (İstanbul) (TRT TÜRKÜ)
12.00 GÜNÜN KONSERİ (Canlı) (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 Diyarbakır 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 (Canlı) (Ankara) (TRT NAĞME)
20.00 HABERLER (TRT NAĞME)
20.05 AKŞAM OLUNCA (Ankara) (Canlı) (TRT TÜRKÜ)
22.00 TÜRK KLASİK MÜZİĞİ DİNLEYİCİ İSTEKLERİ (Canlı)
(İstanbul) (TRT NAĞME)
23.00 İSTANBUL’DA BULUŞAN TÜRKÜLER (İstanbul) (Tekrar)
(TRT TÜRKÜ)
24.00 TRT NAĞME’YE BAĞLANTI
04.00 TRT TÜRKÜ’YE BAĞLANTI
SALI
07.03 BİZDEN SİZE (Ankara) (TRT TÜRKÜ)
08.00 HABERLER (TRT NAĞME)
08.05 İSTEK SAATİ (Canlı) (Ankara) (TRT NAĞME)
09.00 ARŞİVDEN SESLENENLER (İstanbul) (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 (TRT TÜRKÜ)
11.05 YURTTAN SESLER (Canlı) (Ankara) (TRT TÜRKÜ)
12.00 GÜNÜN KONSERİ (Canlı) (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 Diyarbakır 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 (Canlı) (İstanbul) (TRT NAĞME)
20.00 HABERLER (TRT NAĞME)
20.05 SIRRI ALİ TALAY İLE BİZİM ORA TÜRKÜLERİ (Canlı)
(Ankara) (TRT TÜRKÜ)
21.00 HAYDİ TÜRKİYE GELİN TÜRKİYE (İstanbul) (TRT TÜRKÜ)
22.00 UNUTULMAYANLAR (İstanbul) (TRT NAĞME)

23.00 BİZİM ELLER BİR DESTAN (Canlı) (İstanbul) (TRT TÜRKÜ)
24.00 TRT NAĞME’YE BAĞLANTI
04.00 TRT TÜRKÜ’YE BAĞLANTI
ÇARŞAMBA
07.03 BİZDEN SİZE (Ankara) (TRT TÜRKÜ)
08.00 HABERLER (TRT NAĞME)
08.05 İSTEK SAATİ (Canlı) (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 (TRT TÜRKÜ)
11.05 DUYGULAR DÖNÜŞTÜ SÖZE (İstanbul) (TRT TÜRKÜ)
12.00 GÜNÜN KONSERİ (Canlı) (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 Diyarbakır 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 (Canlı) (Ankara) (TRT NAĞME)
20.00 HABERLER (TRT NAĞME)
20.05 İKİ SOLİSTTEN TÜRKÜLER (Ankara) (TRT TÜRKÜ)
21.00 THM TOPLU PROGRAMI (Ankara) (TRT TÜRKÜ)
21.30 HEP BERABER (İstanbul) (TRT TÜRKÜ)
22.00 SEMT-İ MUSİKİ (Ankara) (TRT NAĞME)
23.00 TELLİ TURNAM (Canlı) (İstanbul) (TRT TÜRKÜ)
24.00 TRT NAĞME’YE BAĞLANTI
04.00 TRT TÜRKÜ’YE BAĞLANTI
PERŞEMBE
07.00 BİZDEN SİZE (Ankara) (TRT TÜRKÜ)
08.00 HABERLER (TRT NAĞME)
08.05 İSTEK SAATİ (Canlı) (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 (TRT TÜRKÜ)
11.05 İSTANBUL’DA BULUŞAN TÜRKÜLER (İstanbul) (TRT
TÜRKÜ)
12.00 GÜNÜN KONSERİ (Canlı) (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 Diyarbakır 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 (Canlı) (İstanbul) (TRT NAĞME)
20.00 HABERLER (TRT NAĞME)

20.05
20.30
21.00
22.00

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ (Ankara) (TRT TÜRKÜ)
THM TOPLU PROGRAMI (Ankara) (TRT TÜRKÜ)
TÜRKÜ SAATİ (İstanbul) (TRT TÜRKÜ)
STD. ANKARA 30/1 /TSM AMATÖR SES YARIŞMASI 30/1
(Ankara) / RADYO DERGİSİ 15/1 (Canlı) (İstanbul) (TRT
NAĞME)
23.00 ÖZÜMÜZ SÖZÜMÜZDE (Canlı) (İstanbul) (TRT TÜRKÜ)
24.00 TRT NAĞME’YE BAĞLANTI
04.00 TRT TÜRKÜ’YE BAĞLANTI
CUMA
07.00 BİZDEN SİZE (Ankara) (TRT TÜRKÜ)
08.00 HABERLER (TRT NAĞME)
08.05 İSTEK SAATİ (Canlı) (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 (TRT TÜRKÜ)
11.05 KAR BEYAZ TÜRKÜLER (İstanbul) (TRT-TÜRKÜ)
12.00 GÜNÜN KONSERİ (Canlı) (İzmir) (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 Diyarbakır 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 (Canlı) (İstanbul) (TRT NAĞME)
20.00 HABERLER (TRT NAĞME)
20.05 İKİ SOLİSTTEN TÜRKÜLER / TÜRKÜLER VE OYUN
HAVALARI / BİR KONSER (Ayda 1) (Ankara) (TRTTÜRKÜ)
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 HALİMİZ AHVALİMİZ (Canlı) (İstanbul) (TRT-TÜRKÜ)
24.00 TRT NAĞME’YE BAĞLANTI
04.00 TRT TÜRKÜ’YE BAĞLANTI
CUMARTESİ
07.00 BİZDEN SİZE (Ankara) (TRT TÜRKÜ)
08.00 HABERLER (TRT NAĞME)
08.05 İSTEK SAATİ (Ankara) (Canlı) (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 (TRT TÜRKÜ)
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)
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15.00
15.03
16.00
16.03
17.00
17.03
18.00
20.00
20.05
20.30
21.00
21.30
22.00

HABERLER (GAP Diyarbakır Radyosu)
STÜDYO GAP (GAP Diyarbakır Radyosu)
HABERLER (Çukurova Radyosu)
ÇUKUROVA’DAN (Çukurova Radyosu)
HABERLER (Antalya Radyosu)
GÜNBATIMI (Antalya Radyosu)
AKŞAMIN NEŞESİ (İstanbul) (TRT NAĞME)
HABERLER (TRT NAĞME)
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)
23.00 BABAMDAN EZGİLER / BAĞLAMAM PERDE PERDE
(İstanbul) (TRT TÜRKÜ)
24.00 TRT NAĞME’YE BAĞLANTI
04.00 TRT TÜRKÜ’YE BAĞLANTI

PAZAR
07.00 BİZDEN SİZE (Ankara) (TRT TÜRKÜ)
08.00 HABERLER (TRT NAĞME)
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 (TRT TÜRKÜ)
11.05 YURTTAN SESLER (İzmir) (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 Diyarbakır Radyosu)

trt-world.com web adresleri
www.trtalbanian.com
www.trtarabic.com
www.trtazerbaycan.com
www.trtbosnian.com
www.trtbulgarian.com
www.trtchinese.com
www.trtcroatian.com
www.trtdari.com
www.trtenglish.com
www.trtfrench.com
www.trtgeorgian.com
www.trtgerman.com
www.trtgreek.com
www.trthungarian.com
www.trtitalian.com

www.trtkazakh.com
www.trtkyrgyz.com
www.trtmacedonian.com
www.trtpashto.com
www.trtpersian.com
www.trtromanian.com
www.trtrussian.com
www.trtserbian.com
www.trtspanish.com
www.trttatar.com
www.trtturkmen.com
www.trturdu.com
www.trtuyghur.com
www.trtuzbek.com
www.trtvoiceofturkey.com

16.00
16.03
17.00
17.03
18.00
20.00
20.05
20.30
21.00
21.30
22.00

HABERLER (Çukurova Radyosu)
ÇUKUROVA’DAN (Çukurova Radyosu)
HABERLER (Antalya Radyosu)
GÜNBATIMI (Antalya Radyosu)
AKŞAMIN NEŞESİ (Ankara) (TRT NAĞME)
HABERLER (TRT NAĞME)
TÜRKÜLER VE OYUN HAVALARI (Ankara) (TRT TÜRKÜ)
İKİ SOLİSTTEN TÜRKÜLER (İzmir) (TRT TÜRKÜ)
YURTTAN SESLER (Ankara) (TRT TÜRKÜ)
SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ (Ankara) (TRT TÜRKÜ)
NOSTALJİ (BANT) / SEVDALI ŞARKILAR (Canlı) (İstanbul)
(TRT NAĞME)
23.00 DUYGULAR DÖNÜŞTÜ SÖZE (Tekrar) (İstanbul) (TRT
TÜRKÜ)
24.00 TRT NAĞME’YE BAĞLANTI
04.00 TRT TÜRKÜ’YE BAĞLANTI
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TRT NAĞME
PAZARTESİ
07.00 İSTEK SAATİ (Canlı) (İstanbul)
08.00 HABERLER (TRT NAĞME)
08.05 İSTEK SAATİ (Canlı) (İstanbul) (RADYO-4)
09.00 SANATÇILARIMIZDAN BİRER ŞARKI (İstanbul)
09.30 BERABER VE SOLO ŞARKILAR (Ankara)
10.00 ARŞİVDEN MİKROFONA (İstanbul) (RADYO-4)
10.30 MAKAMLAR VE ŞARKILAR (Ankara) (RADYO-4)
11.00 HABERLER (TRT TÜRKÜ)
11.05 SAZ ESERLERİ (İstanbul)
11.15 SOLO (İstanbul)
11.30 ŞARKILARDAN BİR DEMET (Ankara)
12.00 GÜNÜN KONSERİ (Canlı) (İstanbul) (RADYO-4)
13.00 ARŞİVDEN FASILLAR (İstanbul)
13.30 İKİ SOLİSTTEN ŞARKILAR (Ankara)
14.00 HABERLER (TRT TÜRKÜ)
14.05 ARŞİVDEN SAZ ESERLERİ (İstanbul)
14.30 BERABER VE SOLO ŞARKILAR (İstanbul)
15.00 GÖNÜLDEN NAĞMELER (Ankara)
16.00 ŞARKILAR VE OYUN HAVALARI (İzmir)
16.30 ARŞİVDEN SOLOLAR (İstanbul)
17.00 SOLO (Ankara)
17.15 SAZLARLA TSM (Ankara)
17.30 ………… FASLI (İzmir)
18.00 AKŞAMIN NEŞESİ (Canlı) (Ankara) (RADYO-4)
20.00 HABERLER (TRT NAĞME)
20.05 MAKAMLAR VE ŞARKILAR (Ankara)
20.30 HER TELDEN (İzmir)
21.00 ARŞİVDEN MİKROFONA (Tekrar) (İstanbul)
21.30 ………… FASLI (Ankara)
22.00 TÜRK KLASİK MÜZİĞİ DİNLEYİCİ İSTEKLERİ (Canlı)
(İstanbul) (RADYO-4)
23.00 GÜNÜN KONSERİ (Tekrar) (İstanbul)
24.00 PLAYLİST (İST.ANK.)
SALI
07.00 İSTEK SAATİ (Canlı) (Ankara)
08.00 HABERLER (TRT NAĞME)
08.05 İSTEK SAATİ (Canlı) (Ankara) (RADYO-4)
09.00 SOLİSTLER GEÇİDİ (Ankara)
09.30 BERABER VE SOLO ŞARKILAR (İstanbul)
10.00 ARŞİVDEN MİKROFONA (Ankara) (RADYO-4)
10.30 MAKAMLAR VE ŞARKILAR (İstanbul) (RADYO-4)
11.00 HABERLER (TRT TÜRKÜ)
11.05 SAZLARLA TSM (Ankara)
11.15 SOLO (Ankara)
11.30 SOLİSTLERDEN SEÇMELER(İzmir)
12.00 GÜNÜN KONSERİ (Canlı) (Ankara) (RADYO-4)
13.00 ARŞİVDEN FASILLAR (Ankara)
13.30 İKİ SOLİSTTEN ŞARKILAR (İzmir)
14.00 HABERLER (TRT TÜRKÜ)
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 (Canlı) (İstanbul) (RADYO-4)
20.00 HABERLER (TRT NAĞME)
20.05 MAKAMLAR VE ŞARKILAR (İstanbul)
20.30 ESKİNİN BÜYÜSÜ (Canlı) (Ankara)
21.00 ARŞİVDEN MİKROFONA (Tekrar) (Ankara)
21.30 ……….. FASLI (İstanbul)
22.00 UNUTULMAYANLAR (İstanbul) (RADYO-4)
23.00 GÜNÜN KONSERİ (Tekrar) (Ankara)
24.00 PLAYLİST (İST.ANK.)
ÇARŞAMBA
07.00 İSTEK SAATİ (Canlı) (İstanbul)
08.00 HABERLER (TRT NAĞME)
08.05 İSTEK SAATİ (Canlı) (İstanbul) (RADYO-4)
09.00 SOLİSTLERDEN SEÇMELER (İstanbul)
09.30 BERABER VE SOLO ŞARKILAR (Ankara)
10.00 ARŞİVDEN MİKROFONA (İstanbul) (RADYO-4)
10.30 MAKAMLAR VE ŞARKILAR (Ankara) (RADYO-4)
11.00 HABERLER (TRT TÜRKÜ)
11.05 SAZ ESERLERİ (İstanbul)
11.15 SOLO (İstanbul)
11.30 ŞARKILARIN ÖZÜ (Canlı) (Ankara)
12.00 GÜNÜN KONSERİ (Canlı) (İstanbul) (RADYO-4)
13.00 ARŞİVDEN FASILLAR (İstanbul)
13.30 İKİ SOLİSTTEN ŞARKILAR (Ankara)
14.00 HABERLER (TRT TÜRKÜ)
14.05 ARŞİVDEN SAZ ESERLERİ (İstanbul)
14.30 BERABER VE SOLO ŞARKILAR (İzmir)
15.00 MUSİKİYE DAİR (İstanbul)
16.00 ŞARKILAR VE OYUN HAVALARI (İstanbul)
16.30 ARŞİVDEN SOLOLAR (İstanbul)
17.00 SOLO (İzmir)
17.15 SAZLARLA TSM (İstanbul)
17.30 ……… FASLI (İstanbul)
18.00 AKŞAMIN NEŞESİ (Canlı) (Ankara) (RADYO-4)
20.00 HABERLER (TRT NAĞME)
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)
24.00 PLAYLİST (İST.ANK.)
PERŞEMBE
07.00 İSTEK SAATİ (Canlı) (Ankara)
08.00 HABERLER (TRT NAĞME)
08.05 İSTEK SAATİ (Canlı) (Ankara) (RADYO-4)
09.00 ŞARKILARDAN BİR DEMET( ANKARA)
09.30 BERABER VE SOLO ŞARKILAR (İstanbul)
10.00 ARŞİVDEN MİKROFONA (Ankara) (RADYO-4)
10.30 MAKAMLAR VE ŞARKILAR (İstanbul) (RADYO-4)
11.00 HABERLER (TRT TÜRKÜ)
11.05 SAZLARLA TSM (Ankara)
11.15 SOLO (Ankara)
11.30 SOLİSTLER GEÇİDİ (İzmir)
12.00 GÜNÜN KONSERİ (Canlı) (Ankara) (RADYO-4)
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 (TRT TÜRKÜ)
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 (Canlı) (İstanbul) (RADYO-4)
HABERLER (TRT NAĞME)
MAKAMLAR VE ŞARKILAR (İstanbul)
TASAVVUF MÜZİĞİ (İST.ANK.)
ARŞİVDEN MİKROFONA (Tekrar) (Ankara)
……. FASLI (İstanbul)
STD. ANKARA 30/1 /TSM AMATÖR SES YARIŞMASI 30/1
(Ankara) / RADYO DERGİSİ 15/1 (Canlı) (İstanbul)
(RADYO-4)
23.00 GÜNÜN KONSERİ (Tekrar) (Ankara)
24.00 PLAYLİST (İST.ANK.)
CUMA
07.00 İSTEK SAATİ (Canlı) (İstanbul)
08.00 HABERLER (TRT NAĞME)
08.05 İSTEK SAATİ (Canlı) (İstanbul) (RADYO-4)
09.00 HER TELDEN ( İSTANBUL)
09.30 BERABER VE SOLO ŞARKILAR (Ankara)
10.00 ARŞİVDEN MİKROFONA (İstanbul) (RADYO-4)
10.30 MAKAMLAR VE ŞARKILAR (Ankara) (RADYO-4)
11.00 HABERLER (TRT TÜRKÜ)
11.05 SAZ ESERLERİ (Ankara)
11.15 SOLO (İstanbul)
11.30 SORULARINIZ CEVAPLARIMIZ (Canlı) ANKARA
12.00 GÜNÜN KONSERİ (Canlı) (İzmir) (RADYO-4)
13.00 ARŞİVDEN FASILLAR (İstanbul)
13.30 İKİ SOLİSTTEN ŞARKILAR (Ankara)
14.00 HABERLER (TRT TÜRKÜ)
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 (İzmir)
18.00 AKŞAMIN NEŞESİ (Canlı) (İstanbul) (RADYO-4)
20.00 HABERLER (TRT NAĞME)
20.05 MAKAMLAR VE ŞARKILAR (Ankara)
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.) (RADYO-4)
23.00 GÜNÜN KONSERİ (Tekrar) (İzmir)
24.00 PLAYLİST (İST.ANK.)
CUMARTESİ
07.00 İSTEK SAATİ (Canlı) (Ankara)
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08.00
08.05
09.00
09.30
10.00
10.30
11.00
11.05
11.15
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

HABERLER (TRT NAĞME)
İSTEK SAATİ (Ankara) (Canlı) (RADYO-4)
SAZEDENDE BESTEKARLAR / ESKİ SESLER (İstanbul)
BERABER VE SOLO ŞARKILAR (İstanbul)
ARŞİVDEN MİKROFONA (Ankara) (RADYO-4)
MAKAMLAR VE ŞARKILAR (İstanbul) (RADYO-4)
HABERLER (TRT TÜRKÜ)
SAZLARLA TSM (İzmir)
SOLO (Ankara)
SANATÇILARIMIZDAN BİRER ŞARKI (İzmir)
PLAK KASET VE CD DÜNYASI (Ankara) (RADYO-4)
ARŞİVDEN FASILLAR (İzmir)
İKİ SOLİSTTEN ŞARKILAR (İstanbul)
HABERLER (TRT TÜRKÜ)
ARŞİVDEN SAZ ESERLERİ (Ankara)
BERABER VE SOLO ŞARKILAR (Ankara)
MUSİKİYE DAİR (Tekrar) (İstanbul)
ŞARKILAR VE OYUN HAVALARI (Ankara)
ARŞİVDEN SOLOLAR (Ankara)
SOLO (İstanbul)
SAZ ESERLERİ (İstanbul)
……. FASLI (Ankara)

18.00
20.00
20.05
20.30
21.00
21.30
22.00

AKŞAMIN NEŞESİ (İstanbul) (RADYO-4)
HABERLER (TRT NAĞME)
MAKAMLAR VE ŞARKILAR (İstanbul)
KLASİK KORO ( İST.ANK.)
ARŞİVDEN MİKROFONA (Tekrar) ANKARA
……… FASLI (İstanbul)
DEVLET KOROLARI / NAĞME-İ MANA (İstanbul)
(RADYO-4)
23.00 PLAK KASET VE CD DÜNYASI (Tekrar) (Ankara)
24.00 PLAYLİST (İST.ANK.)
PAZAR
07.00 İSTEK SAATİ (İstanbul)
08.00 HABERLER (TRT NAĞME)
08.05 İSTEK SAATİ (İstanbul) (RADYO-4)
09.00 GÜFTE ŞAİRLERİMİZ (Ankara)
09.30 BERABER VE SOLO ŞARKILAR (Ankara)
10.00 ARŞİVDEN MİKROFONA (İstanbul) (RADYO-4)
10.30 MAKAMLAR VE ŞARKILAR (İstanbul) (RADYO-4)
11.00 HABERLER (TRT TÜRKÜ)
11.05 SAZ ESERLERİ (İzmir)
11.15 SOLO (İstanbul)
11.30 ESKİ SESLER/ SAZENDE BESTEKARLAR (Tekrar) (İstanbul)

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

PLAK KASET VE CD DÜNYASI (İstanbul) (RADYO-4)
ARŞİVDEN FASILLAR (İzmir)
İKİ SOLİSTTEN ŞARKILAR (Ankara)
HABERLER (TRT TÜRKÜ)
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) (RADYO-4)
HABERLER (TRT NAĞME)
MAKAMLAR VE ŞARKILAR (İstanbul)
KÜÇÜK KORO / KLASİK KORO ( İST.ANK.)
ARŞİVDEN MİKROFONA (Tekrar) İSTANBUL
……. FASLI (Ankara)
NOSTALJİ (BANT) / SEVDALI ŞARKILAR (Canlı) (İstanbul)
(RADYO-4)
23.00 PLAK KASET VE CD DÜNYASI (Tekrar) (İstanbul)
24.00 PLAYLİST (İST.ANK.)

TRT TÜRKÜ
(PAZARTESİ
07.00 BİZDEN SİZE (Ankara) (RADYO-4)
08.00 HABERLER (TRT NAĞME)
08.05 BERABER VE SOLO TÜRKÜLER (Ankara)
08.30 YURDUN DÖRT BUCAĞINDAN (İstanbul)
09.00 KİMLER GELDİ KİMLER GEÇTİ (Ankara) (RADYO-4)
09.30 İKİ SOLİSTTEN TÜRKÜLER (Ankara) (RADYO-4)
10.00 İL İL TÜRKÜLERİMİZ (Ankara)
10.30 TÜRKÜLERDEN BİR DEMET (Ankara)
11.00 HABERLER (TRT TÜRKÜ)
11.05 TÜRKÜ SEVDALILARI (İstanbul) (RADYO-4)
12.00 YURTTAN SESLER (İzmir)
12.30 GELENEKTEN GÜNCELE (Ankara)
13.00 BERABER VE SOLO TÜRKÜLER (Ankara)
13.30 EZGİ KERVANI (İstanbul)
14.00 HABERLER (TRT TÜRKÜ)
14.05 GENÇ SESLER (Canlı) (Ankara)
14.30 YURDUN DÖRT BUCAĞINDAN (Ankara)
15.00 HOŞ SOHBET (Canlı) (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 (TRT NAĞME)
20.05 AKŞAM OLUNCA (Ankara) (Canlı) (RADYO-4)
22.00 YURTTAN SESLER (Ankara)
22.30 İKİ SOLİSTTEN TÜRKÜLER (Ankara)
23.00 İSTANBUL’DA BULUŞAN TÜRKÜLER (İstanbul) (Tekrar)
(RADYO-4)

24.00
06.00
06.30
06.45
SALI
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
18.30
19.00

SOLİSTLERDEN SEÇMELER (Ankara)
TÜRKÜLER VE OYUN HAVALARI (Ankara)
SAZLARLA TÜRK HALK MÜZİĞİ (Ankara)
….. ‘DEN TÜRKÜLER (Ankara)
BİZDEN SİZE (Ankara) (RADYO-4)
HABERLER (TRT NAĞME)
BERABER VE SOLO TÜRKÜLER (İstanbul)
YURDUN DÖRT BUCAĞINDAN (Ankara)
ARŞİVDEN SESLENENLER (İstanbul) (RADYO-4)
İKİ SOLİSTTEN TÜRKÜLER (Ankara) (RADYO-4)
TÜRKÜ DEFTERİ (Ankara)
TÜRKÜLERDEN BİR DEMET (İstanbul)
HABERLER (TRT TÜRKÜ)
YURTTAN SESLER (Canlı) (Ankara) (RADYO-4)
İKİ SOLİSTEN TÜRKÜLER (İstanbul)
SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ (Ankara)
TÜRKÜLER VE OYUN HAVALARI (Ankara)
EZGİ KERVANI (Ankara)
HABERLER (TRT TÜRKÜ)
İKİ SOLİSTTEN TÜRKÜLER (Ankara)
BERABER VE SOLO TÜRKÜLER (Ankara)
SOLİSTLERDEN SEÇMELER (Ankara)
THM TOPLU PROGRAMI (İstanbul)
TÜRKÜLERE HAYAT VERENLER (Ankara)
BAĞLAMA TAKIMINDAN TÜRKÜLER (Ankara)
BİZDEN SİZE (Ankara)
İKİ SOLİSTTEN TÜRKÜLER (Ankara)
BERABER VE SOLO TÜRKÜLER (Ankara)
MAHALLİ SANATÇILAR / SOLİSTLERDEN SEÇMELER
(Ankara)

19.30 TÜRKÜLER VE OYUN HAVALARI (İstanbul)
20.00 HABERLER (TRT NAĞME)
20.05 SIRRI ALİ TALAY İLE BİZİM ORA TÜRKÜLERİ (Canlı)
(Ankara) (RADYO-4)
21.00 HAYDİ TÜRKİYE GELİN TÜRKİYE (İstanbul) (RADYO-4)
22.00 THM TOPLU PROGRAMI (Ankara)
22.30 İKİ SOLİSTTEN TÜRKÜLER (Ankara)
23.00 BİZİM ELLER BİR DESTAN (Canlı) (İstanbul) (RADYO-4)
24.00 SOLİSTLERDEN SEÇMELER (Ankara)
06.00 TÜRKÜLER VE OYUN HAVALARI (İzmir)
06.30 SAZLARLA TÜRK HALK MÜZİĞİ (Ankara)
06.45 ….. DEN TÜRKÜLER (Ankara)
ÇARŞAMBA
07.00 BİZDEN SİZE (Ankara) (RADYO-4)
08.00 HABERLER (TRT NAĞME)
08.05 BERABER VE SOLO TÜRKÜLER (Ankara)
08.30 YURDUN DÖRT BUCAĞINDAN (İstanbul)
09.00 KİMLER GELDİ KİMLER GEÇTİ (Ankara) (RADYO-4)
09.30 YENİ SESLER YENİ YORUMLAR (Ankara) (RADYO-4)
10.00 BERABER VE SOLO TÜRKÜLER (Ankara)
10.30 TÜRKÜLERDEN BİR DEMET (Ankara)
11.00 HABERLER (TRT TÜRKÜ)
11.05 DUYGULAR DÖNÜŞTÜ SÖZE (İstanbul) (RADYO-4)
12.00 YURTTAN SESLER (Ankara)
12.30 GELENEKTEN GÜNCELE (Ankara)
13.00 TÜRKÜLERLE GEZİYORUZ (Canlı) (İzmir)
14.00 HABERLER (TRT TÜRKÜ)
14.05 TÜRKÜLER TÜRKÜ SÖYLER (Ankara)
15.30 THM TOPLU PROGRAMI (Ankara)
16.00 BERGÜZAR (Ankara)
17.00 BİZDEN SİZE (İstanbul)
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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 (TRT NAĞME)
20.05 İKİ SOLİSTTEN TÜRKÜLER (Ankara) (RADYO-4)
20.30 THM TOPLU PROGRAMI (Ankara) (RADYO-4)
21.00 HEP BERABER (İstanbul) (RADYO-4)
22.00 YURTTAN SESLER (Ankara)
22.30 İKİ SOLİSTTEN TÜRKÜLER (Ankara)
23.00 TELLİ TURNAM (Canlı) (İstanbul) (RADYO-4)
24.00 SOLİSTLERDEN SEÇMELER (Ankara)
06.00 TÜRKÜLER VE OYUN HAVALARI (Ankara)
06.30 SAZLARLA TÜRK HALK MÜZİĞİ (İstanbul)
06.45 ….. DEN TÜRKÜLER (İstanbul)
PERŞEMBE
07.00 BİZDEN SİZE (Ankara) (RADYO-4)
08.00 HABERLER (TRT NAĞME)
08.05 BERABER VE SOLO TÜRKÜLER (İstanbul)
08.30 YURDUN DÖRT BUCAĞINDAN (Ankara)
09.00 SOLİSTLERDEN SEÇMELER (Ankara) (RADYO-4)
09.30 İKİ SOLİSTTEN TÜRKÜLER (Ankara) (RADYO-4)
10.00 THM TOPLU PROGRAMI (Ankara)
10.30 TÜRKÜLERDEN BİR DEMET (Ankara)
11.00 HABERLER (TRT TÜRKÜ)
11.05 İSTANBUL’DA BULUŞAN TÜRKÜLER (İstanbul) (RADYO-4)
12.00 YURTTAN SESLER (Ankara)
12.30 SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ (İstanbul)
13.00 TÜRKÜLER VE OYUN HAVALARI (İzmir)
13.30 EZGİ KERVANI (Ankara)
14.00 HABERLER (TRT TÜRKÜ)
14.05 İKİ SOLİSTTEN TÜRKÜLER (Ankara)
14.30 SOLİSTLERDEN SEÇMELER (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 (TRT NAĞME)
20.05 SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ (Ankara) (RADYO-4)
20.30 THM TOPLU PROGRAMI (Ankara) (RADYO-4)
21.00 TÜRKÜ SAATİ (İstanbul) (RADYO-4)
22.00 THM TOPLU PROGRAMI (Ankara)
22.30 İKİ SOLİSTTEN TÜRKÜLER (Ankara)
23.00 ÖZÜMÜZ SÖZÜMÜZDE (Canlı) (İstanbul) (RADYO-4)
24.00 SOLİSTLERDEN SEÇMELER (Ankara)
06.00 TÜRKÜLER VE OYUN HAVALARI (Ankara)
06.30 SAZLARLA TÜRK HALK MÜZİĞİ (Ankara)
06.45 ….. ‘DEN TÜRKÜLER (Ankara)
CUMA
07.00 BİZDEN SİZE (Ankara) (RADYO-4)
08.00 HABERLER (TRT NAĞME)
08.05 BERABER VE SOLO TÜRKÜLER (Ankara)
08.30 YURDUN DÖRT BUCAĞINDAN (İstanbul)
09.00 KİMLER GELDİ KİMLER GEÇTİ (Ankara) (RADYO-4)

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

YENİ SESLER YENİ YORUMLAR (Ankara) (RADYO-4)
İL İL TÜRKÜLERİMİZ (Ankara)
TÜRKÜLERDEN BİR DEMET (İstanbul)
HABERLER (TRT TÜRKÜ)
KAR BEYAZ TÜRKÜLER (İstanbul) (RADYO-4)
İKİ SOLİSTTEN TÜRKÜLER (Ankara)
SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ (Ankara)
BERABER VE SOLO TÜRKÜLER (Ankara)
EZGİ KERVANI (İstanbul)
HABERLER (TRT TÜRKÜ)
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 (İzmir)
HABERLER (TRT NAĞME)
İKİ SOLİSTTEN TÜRKÜLER / TÜRKÜLER VE OYUN
HAVALARI / BİR KONSER (Ayda 1) (Ankara)
(RADYO-4)
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 HALİMİZ AHVALİMİZ (Canlı) (İstanbul) (RADYO-4)
24.00 SOLİSTLERDEN SEÇMELER (Ankara)
06.00 TÜRKÜLER VE OYUN HAVALARI (Ankara)
06.30 SAZLARLA TÜRK HALK MÜZİĞİ (İstanbul)
06.45 ….. DEN TÜRKÜLER (İstanbul)
CUMARTESİ
07.00 BİZDEN SİZE (Ankara) (RADYO-4)
08.00 HABERLER (TRT NAĞME)
08.05 BERABER VE SOLO TÜRKÜLER (İstanbul)
08.30 YURDUN DÖRT BUCAĞINDAN (Ankara)
09.00 SOLİSTLERDEN SEÇMELER (Ankara) (RADYO-4)
09.30 İKİ SOLİSTTEN TÜRKÜLER (Ankara) (RADYO-4)
10.00 BERABER VE SOLO TÜRKÜLER (İzmir)
10.30 TÜRKÜLERDEN BİR DEMET (Ankara)
11.00 HABERLER (TRT TÜRKÜ)
11.05 YURTTAN SESLER (İstanbul) (RADYO-4)
11.30 GELENEKTEN GÜNCELE (Ankara) (RADYO-4)
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 (TRT TÜRKÜ)
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
19.30
20.00
20.05
20.30
21.00
21.30
22.00
22.30
23.00

SOLİSTLERDEN SEÇMELER (İstanbul)
TÜRKÜLER VE OYUN HAVALARI (Ankara)
HABERLER (TRT NAĞME)
BERABER VE SOLO TÜRKÜLER (Ankara) (RADYO-4)
SOLİSTLERDEN SEÇMELER (Ankara) (RADYO-4)
THM TOPLU PROGRAMI (Ankara) (RADYO-4)
SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ (Ankara) (RADYO-4)
THM TOPLU PROGRAMI (Ankara)
İKİ SOLİSTTEN TÜRKÜLER (Ankara)
BABAMDAN EZGİLER (Tekrar) / BAĞLAMAM PERDE
PERDE (İstanbul) (RADYO-4)
SOLİSTLERDEN SEÇMELER (Ankara)
TÜRKÜLER VE OYUN HAVALARI (Ankara)
SAZLARLA TÜRK HALK MÜZİĞİ (Ankara)
….. DEN TÜRKÜLER (İzmir)

24.00
06.00
06.30
06.45
PAZAR
07.00 BİZDEN SİZE (Ankara) (RADYO-4)
08.00 HABERLER (TRT NAĞME)
08.05 BERABER VE SOLO TÜRKÜLER (Ankara)
08.30 YURDUN DÖRT BUCAĞINDAN (İzmir)
09.00 SOLİSTLERDEN SEÇMELER (Ankara) (RADYO-4)
09.30 İKİ SOLİSTTEN TÜRKÜLER (Ankara) (RADYO-4)
10.00 BİR TÜRKÜ ÖĞRENİYORUZ (Ankara)
10.30 TÜRKÜLERDEN BİR DEMET (İstanbul)
11.00 HABERLER (TRT TÜRKÜ)
11.05 YURTTAN SESLER (İzmir) (RADYO-4)
11.30 GELENEKTEN GÜNCELE (Ankara) (RADYO-4)
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 (TRT TÜRKÜ)
14.05 İKİ SOLİSTTEN TÜRKÜLER (Ankara)
14.30 YURDUN DÖRT BUCAĞINDAN (Ankara)
15.00 SOLİSTLERDEN SEÇMELER (Ankara)
15.30 THM TOPLU PROGRAMI (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 (TRT NAĞME)
20.05 TÜRKÜLER VE OYUN HAVALARI (Ankara) (RADYO-4)
20.30 İKİ SOLİSTTEN TÜRKÜLER (İzmir) (RADYO-4)
21.00 YURTTAN SESLER (Ankara) (RADYO-4)
21.30 SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ (Ankara) (RADYO-4)
22.00 YURTTAN SESLER (Ankara)
22.30 İKİ SOLİSTTEN TÜRKÜLER (Ankara)
23.00 DUYGULAR DÖNÜŞTÜ SÖZE (Tekrar) (İstanbul)
(RADYO-4)
24.00 SOLİSTLERDEN SEÇMELER (Ankara)
06.00 TÜRKÜLER VE OYUN HAVALARI (Ankara)
06.30 SAZLARLA TÜRK HALK MÜZİĞİ (İstanbul)
06.45 ….. DEN TÜRKÜLER (İstanbul)

