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Sana radyoyu sorarlar;
De ki; Sestir.
Ses nedir denirse;
De ki; Nefestir. Nefes hayattır.

Bu kavramlar ve tanımlamalar abartılı bulunabilir ve denilebilir ki “Alt 
tarafı radyo, bunlar da ne demek oluyor?”

İlk bakışta gerçekten de öyle. Altı radyo ama üstüne mutlaka hayata dair 
bir şeyler konması, sesin ve nefesin sorgulanması gerekir.

Bir şeyi, dahası düşünebildiğimiz her şeyi sessiz düşünün, yani ne-
fessiz…

Birden onun sizden ne kadar uzaklaştığını fark edeceksiniz ve nasıl ga-
ripleştiğini hissedeceksiniz. Hatta sizinle birlikte olduğu konusunda te-
reddüde düşeceksiniz.

Bu yüzden vahim bir tabloyla karşılaşmamak için sessizliği daha fazla 
uzatmayalım, sesten devam edelim.

Sesten maksat söylemektir. Herkes kendi halince bir şey 
söyler. Söylemenin en güzel şekli sohbettir. İster konuşma 
halinde bir muhabbet, ister musiki halinde ruha bir 
ziyafet. Radyo söyler, radyo söyletir ve nerede olursanız 
olun radyo bir biçimde kendini dinletir.

Onun içindir ki; radyo ne tek başına bilgi, ne başlı başına musiki ne de 
her şeyden haberli kılan ilgi.

Belki bütün bunların hepsi ama her şeyden önemlisi ayrı yerlerde bulu-
nulsa da birlikte olma hissi…Hiçbir şey için olmasa, yalnızca bunun için 
bile radyo vardır.

Radyo her seferinde sizinle birlikte, sizin dışınızda ama hep yanı başınız-
da yeni bir dünyaya açılır.

Radyoyu dünyanıza, dünyanızı radyoya açık tutun…

Radyo Soruları

ŞENOL GÖKA
TRT RADYO DAİRESİ BAŞKANI 
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EDİTÖRDEN

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

Radyo Çokseslidir

Radyo çokseslidir…Ya da çokseslilik onun olmazsa 
olmazıdır da diyebiliriz. Bu çoksesliliğin en temel 
unsurlarını yerel radyolar oluşturur. 

Hepsi kendi tadını, dokusunu, kokusunu ayrı ayrı koyar ortaya.Ve so-
nunda harika bir bütün olur çıkar karşımıza. Kalbimiz güzel ülkemiz için 
çarpıyor olsa da önce etrafımıza bir bakarız “Neler oluyor, bugün bura-
ları neler bekliyor?” 

Seviniriz “radyoda duyduğumuz haber bizden bahsediyor” ya da övünü-
rüz “Bizim buraların türküsü bu” diye…

Sonra isteriz ki sınırlarımızı genişletelim, herkes duysun, herkes bilsin 
bizi. Hepimiz hepimizden haberdar olalım. Nasıl yaşadığımızı, nelerle 
uğraştığımızı, neler konuştuğumuzu bilelim. Birbirimizi tanıyalım, ya-
kınlaşalım hatta bir olalım. 

Yerel yayıncılığın yaygın yayıncılık içinde ne kadar önemli 
bir yer tuttuğunu zaten yaşayarak görüyoruz. Bizim, tek 
derdi ulaşmak ve paylaşmak olan radyomuz, işte böyle 
zenginliklerle besleniyor. 

O güzel bütünü tamamlayan  unsurlardan biri de yerel radyoculuk. Çün-
kü insanoğlunun temel haklarından haber alma hakkına doğrudan hiz-
met ediyor.

Dergimizin bu sayısında dosya konusu olarak yerel radyoculuğu seçtik. 
Güzel ülkemizin her yerinden duyabildiğimiz bütün seslerine kulakları-
mızı kabarttık. Çünkü bu çoksesliliği uyumlu bir birleşim halinde duy-
manın keyfi çok başka.

Bu keyfimizi yerel radyolarla yaptığımız röportajlar,  6 
Mayıs 2009 tarihinde yayın hayatına başlayan yeni 
yerel radyomuz Ankara Radyosu, 19 Kasım’da 60. yaşını 
kutlayan İstanbul Radyoevi’nin Tarihçesi, Frankfurt Kitap 
ve Cebit Bilişim Fuar’ı ile süsledik.

Beğeniyle okuyacağınızı düşünüyor, paylaşımlarınızı her zaman olduğu 
gibi radyovizyon@trt.net.tr adresine bekliyoruz.

Gelecek sayıda görüşmek üzere…
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ve paylaşımını sağlamakla kalmamış, bilginin ve 

kültürün de dolaşım ve paylaşımında önemli rol 

oynamıştır. 

Özellikle bilginin ve kültürün geniş kitlelere ak-

tarımında, uluslararası yer değiştiriminde kitle 

iletişim araçları önemli rol oynamaktadırlar. Bu 

nedenle ülkelerin iletişim politikaları ve strateji-

leri önemli hale gelmektedir.

Demokratik bir medya ortamının 
nasıl sağlanabileceği ile ilgili 
çalışmalara bakıldığında; kamusal, 
ticari ve yerel medyanın birlikte 
birbirini dengeleyerek var olduğu 
modellerin gündemde olduğu 
görünmektedir.

Bu model, kamu hizmeti yayıncılığı alanında si-

yasal müdahalelerin, ticari yayıncılık alanında ise 

tekelleşmenin engellendiği durumlarda; merke-

zinde kamu hizmeti yayın kuruluşlarının, çevre-

sinde ise ticari medya ile yerel medya kuruluş-

larının bulunduğu üç halkalı bir medya ortamı 

olarak tasarlanmıştır (Keane,1992; Curan,1994; 

İrvan,1994). Çok sesli bir yayıncılık anlayışının 

varlığı için çaba gösteren bu model, esasen yerel 

zenginliklerin korunması ve yaşatılmasına ilişkin 

bir medya ortamı tarifi vermektedir. 

Yerel Yayınların Önemi ve Değeri

Bilgi ve enformasyonun teknoloji ile yoğrulmuş 

hali, dijital ekonomilerle dayatılarak yaşantımıza 

girmeye başlamıştır. Öncelikle gelişmiş ülkelerde 

başlayan ve siyasal, ekonomik ve sosyo-kültürel 

alanları kapsayan değişimin bu ülkelerden ge-

lişmekte olan ya da az gelişmiş ülkelere doğru 

akışında, iletişim ve bilgi teknolojilerinin yadsı-

namaz gücü söz konusudur. Teknoloji ve ileti-

şimde oluşan bu büyük ilerleme sadece mal ve 

hizmetlerin artan bir şekilde uluslararası dolaşım 

Radyo ve Televizyon 
Yayıncılığı
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Araş. Grv. Dr. Derya Nacaroğlu
Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi
Radyo TV ve Sinema Bölümü

DOSYA

20. yüzyılın son çeyreğinde bilgi ve enformasyona 

dayalı artan dünya ticareti küreselleşmeyi beraberinde 

getirmiş, ihraç ekonomilerine ve rekabet gücüne dayalı 

yepyeni olguları karşımıza çıkarmıştır. 
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hareket kodlarını, giyim kuşam dilini, davranış 

normlarını ve inanç sistemini içerdiğini” belirtir 

(Mutlu,1995:229). Bilinçli ya da bilinçsiz olarak, 

bir toplum içinde yaşıyorsak, toplum kültürü-

ne sırtımızı dönemeyiz. Yaşadıkça edinilen bir 

takım kültürel kazanımlar, kişinin toplumdan 

soyutlanmasını önler, birlikte bir uyum ortamını 

güçlendirir. Topluma mal olmuş yerel değerlerin 

yaşatılması, onların korunması, işlerlik kazandırıl-

ması ve gelecek kuşaklara iletilmesi kitle iletişim 

araçları ile sağlanır. “Kitle iletişim araçları kitle 

kültürünün vazgeçilmez öğelerinden birisidir” 

(Bektaş,1996:122). Geniş kitlelere ulaşabilme özel-

likleri ile bu araçlar yöresel kültürleri canlı tutar ve 

yaşatırlar. Yöresel etkinlikler, spordan özel mutfak 

uygulamalarına, müzikten efsanelere kadar o yö-

reyi anlatan ortak miras, aslında evrensel dünya 

kültürünün bir parçasıdır. Evrensel kültürün oluş-

masında yerel zenginliklerin değeri ve önemi dü-

şünülürse, bu noktada yazılı/görsel ve işitsel kitle 

iletişim araçlarının önemli sorumlulukları olduğu 

görülmektedir. Bunların içerisinde yerel olan kitle 

iletişim araçlarının görevi daha da anlamlıdır.  

Yerel Medya

Bireyin etrafında olup bitenleri anlamasına ya-

rayacak, dünyaya açılma ve dünyayı tarif etme 

aracı olarak medya anlam haritaları kurar (Bek, 

2003:132).  Kendilerine ait kültürel kodları, ihtiyaç 

ve beklentileri olan yerel ve bölgesel coğrafya 

halkının da bu anlam haritalarını kurabilmesi için 

çok doğaldır ki, kendine özgü, ona hitap eden, 

sorunlarını gündeme getiren, çözüm yolları ara-

yan, en önemlisi yaşadığı kentten, kasabadan ha-

berdar eden, bilgi aktaran bir medyası olmalıdır. 

Aksi takdirde o coğrafyada yaşayan 
halk, yakın çevresinde; mahallesinde, 
köyünde, ilçe ya da ilinde neler olup 
bittiğini öğrenemez. Ulusal ve yaygın 
medyanın daha çok merkezden, 
metropollerden haber vermesi, 
yerel ölçekte bir medyanın varlığını 
yaşamsal kılmaktadır.

Küreselleşen, tek tip yaşayıp tek tip 
düşünmeye doğru hızla ilerleyen 
dünyamızda yerel kimliklerin 
korunması mevzuu, yerelliğin önemi 
daha sık gündeme gelir olmuştur. 
Küreselleşmeye karşı yerel değerlerin 
korunması, yöresel renklerin 
güncelliğinin sağlanması ve gelecek 
kuşaklara aktarılması toplum 
yapısının korunması açısından önem 
taşımaktadır.

Taylor’a göre “insan, bir toplum üyesi olarak edin-

diği bilgi, inanç, sanat, hukuk, ahlak, töre ve tüm 

diğer yetenek ve alışkanlıkları içeren karmaşık bir 

bütündür” (Duverger, 1992:74). Yörede toplumu 

oluşturan bireyler, paylaştıkları ortak kültürel 

geçmiş ve şu an içerisinde yaşam sürdükleri or-

tak mekân ve değer yargıları çerçevesinde kay-

naşıp, bütünleşmiştir.

Yerel halk da içinden çıktığı toplum 
parçasının bir ürünüdür ve yörede 
yaşayanların hepsi birbirine benzer 
davranış ve düşünceler sergilerler.

Ortak özelliklere sahip halk toplulukları, kendi öz 

kaynaklarını, kültürlerini, değer yargılarını ken-

dileri ile birlikte canlı tutar ve yaşatırlar. Böylece 

oluşan toplumsal yerellik kavramı; paylaşılan kül-

türel zevkler, değerler ve çıkarlar açısından ortak-

lık gösteren toplu ya da dağınık grupları tanımla-

mak üzere kullanılmaktadır (Timisi, 2001:16).  

Tüm dünyada yerellik gerçeği hızla kendisini 

kabul ettirirken, yerel değerlerin bozulmadan, 

çarpıtılmadan ve eksiltilmeden gelecek kuşak-

lara aktarılması gerekmektedir ve bu da ancak 

bir şekilde kayıt altına alınmaları ile sağlanabilir. 

Küreselleşmeye karşı yerel değerlerin korunma-

sı, yöresel renklerin güncelliğinin sağlanması, 

gelecek kuşaklara aktarılması toplum yapısının 

korunması açısından önem taşımaktadır. Kültürel 

değerler coğrafi olarak yerel dahi olsa evrensel 

değerlerdir. Nitekim Erol Mutlu kültürün, “bütün 

bir toplumun yaşam biçimini oluşturan hal ve 
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yılda küreselleşme sürecinin baş döndürücü bir 

hıza ulaşması, uluslararası düzlemde kendi avan-

tajlarını yaratmakla birlikte bir anlamda sosyal 

yapıya ve bireyin bağımsız yaşamına müdahale 

ederek onu yığınların içinde kaybolmaya itmiştir. 

Bu bağlamda bireysel özgürlüklerin sağlanabil-

mesi, bireysel hakların temini ve yerel zenginlik-

lerin yaşatılarak kuşaktan kuşağa aktarılmasında 

yerel medyaya önemli görevler düşmektedir.   

Küresel medya ortamının bugün 
anti-demokratik, teksesli, tekelleşmiş, 
kendileri başlı başına bir iktidar / güç 
merkezi haline gelmiş ve ulus-aşırı 
medya şirketleri tarafından kontrol 
edilen hali eleştirel yaklaşımlara konu 
olmaktadır.

Bu ortamda sivil toplum medyası ve yerel medya 

örnekleri, çoğulcu bir ortamın oluşması ve yaşa-

tılması adına umutlandırıcı örnekler olarak gös-

terilmektedir (Alankuş, 2003 :109). Sivil toplum 

medyası denildiğinde ise, doğrudan sivil toplum 

örgütlerinin (sendikalar, vakıflar, meslek örgütleri, 

gönüllü kuruluşlar gibi) sahipliğiyle oluşturulmuş, 

arkasında örgütlü bir kamusal destek bulunan ve 

çoğunlukla da ticari nitelik taşımayan medya ku-

ruluşları anlatılmaktadır. Ancak ülkemizde radyo 

ve televizyonla ilgili alanı düzenleyen 3984 sayılı 

yasaya, 4756 sayılı yasa ile getirilmiş hukuki çerçe-

ve ile belediyeler, siyasi partiler gibi sivil toplum 

örgütleri kendi radyo ve televizyon kuruluşlarına 

sahip olamamaktadır (RTÜK Kanunu, Madde- 

29). Bir başka deyişle bunun için yerel radyo ve 

televizyon kuruluşları gibi ticari bir niteliğe sahip 

olmaları gerekmektedir. 

Ülkemizde varlığı çoksesliliğin ve demokratik ya-

şamın oluşması adına gerekli olan sağlıklı bir ye-

rel medyaya neden her geçen gün daha fazla ih-

tiyaç duyulduğu sorusuna yerel medyanın genel 

olarak işlevlerine bakıldığında yanıt bulunabilir:

Yöneten-yönetilen ilişkisi çerçevesinde 
kamu hizmetlerinin sağlıklı ve doğru 
biçimde halka duyurulması.

Yerel medya; sınırları dar ve tanımlanmış bir yö-

rede, o yöre halkını bilgilendirmeye (haberdar 

etmeye), eğitmeye, eğlendirmeye ve yöre kamu-

oyunun serbest oluşumunu sağlamaya yönelik 

yayıncılık faaliyeti içinde bulunan, aynı zamanda 

yöre halkının iletişim kurumu özelliğini taşıyan 

araç ya da araçlar bütünüdür ya da bulundukla-

rı yöre ile sınırlı etkinlik gösteren, hedef kitlesini 

yalnızca yörede yaşayanların oluşturduğu ve sı-

nırlı sayıda okura sahip basın kuruluşları olarak 

tanımlanabilir (Vural, 2001:120). 

Yerel medya yöre halkını bilgilendirirken ve bir 

kamuoyu oluştururken doğal olarak seslendiği 

kentteki yaşama biçimlerini, kültürel ve sosyal 

etkinlikleri, sorunları ve çözüm önerilerini gün-

deme getirmekte ve tartışmaktadır. Bireyler yaşa-

dıkları kent ya da kasabaya ait, oranın bir parçası 

oldukları düşüncesini yerel medya aracılığıyla 

edinmektedir.

Kentin yerel yönetimlerinin 
faaliyetlerinden, futbol kulübünün 
aktivitelerine, sivil toplum örgütlerinin 
çalışmalarından ekonomik hayatın 
hareketliliğine kadar çok farklı 
konularda yerel haber ve enformasyon 
ağı yerel medya aracılığıyla 
oluşmaktadır.

80’lı yıllarla birlikte özellikle kitle iletişim araçları 

yaşanan teknolojik ve ekonomik gelişmelerin 

katkısıyla sınırları aşan bir süreç yaşamıştır. Küre-

selleşme olarak adlandırılan bu süreç yaşanırken 

bir yandan da paradoks bir biçimde her il, her 

kasaba, her semt hatta her mahallede yerel bir 

radyo, televizyon ya da gazete oluşmuştur. Bun-

da ekonomik, siyasal, teknolojik gelişmelerin ve 

hareketliliğin bir etkisi söz konusu olduğu ka-

dar; toplumsal ve özellikle de bireysel anlamda 

gittikçe yalnızlaşan, kendine ve yakın çevresine 

yabancılaşan, içine kapanan, bu yalnızlığı aşmak 

için de çeşitli araçlara; daha yerel, kendisine daha 

yakın iletişim araçlarına ihtiyaç duyan birey fak-

törü de belirleyici olmuştur. Özellikle son 25-30 
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Söz edilen bu durumlara yerel yönetimler boyu-

tunda daha sık rastlanabilmektedir.

Sonuç Yerine

Halkın özgür haber alabilmesi, düşünce ve görüş-

lerin özgürce iletilmesi, siyasi yetkinin de içinde 

bulunduğu tüm kurum ve kuruluşların serbestçe 

eleştirilmesi ancak kitle iletişim araçları ile ger-

çekleşebileceği için sorumlulukları oldukça fazla 

görünen kitle iletişim araçlarının bu durumlara 

mahal vermemesi son derece önemlidir. 

Yerel yayın kuruluşlarını da 
bütünün bir parçası olarak 
değerlendirdiğimizde, sağlıklı faaliyet 
yürütmelerinin ülkenin menfaati 
açısından ayrı bir önem taşıdığı 
görülmektedir.

Bu bağlamda da yerel yayın kuruluşlarının eko-

nomik bağımsızlıklarını elde etmiş olmalarının 

gerekliliği açık şekilde ortaya çıkmaktadır. Ne var 

ki bugün ülkemizde yerel medya kuruluşlarının 

büyük bir bölümünün, küçük ve orta ölçekli işlet-

melerin, kurumların gölgesinde bulunmaları bu 

konudaki iyimser düşünceleri yok etmektedir.                 

Yerel yayıncılık, genel haberlerin yanı sıra yaşanı-

lan dar bölgeye ilişkin haberlerin yayımlanmasın-

da asıl etkinliğini göstermektedir. Bireylerin yaşa-

dıkları bölge ile ilgili olay ve gelişmeler hakkında 

bilgi sahibi olmaları, sorunlara karşı duyarlılık 

kazanmalarına yol açar. Dolayısıyla bu duyarlılık 

sorunların çözümünde birlik, ortak amaç ve da-

yanışmayı doğurmaktadır. Kuşkusuz bu olgular 

da o bölgenin gelişimi konusunda önemli kat-

kılar sağlayacaktır. Gelişmişliğin ülke genelinde 

dengeli bir dağılım göstermediği gerçeğinden 

hareket edersek, yerel medyanın ülke gelişimi 

açısından çok önemli olduğu rahatlıkla söyle-

nebilir. Yerel medya özellikle üzerinde durduğu 

yerel sorunlar ve olaylar konusunda ilgi yoğun-

laşması yaratabilir. Bu nedenle yerel düzeydeki 

sorunların gündeme taşınmasında ve çözüm-

lenmesinde önemli rol oynayabilir.

Ayrıca denetim, yönetenin denetlenmesi, kamu-

oyu yaratılması. Yerel yönetimlerin hizmetlerinin 

duyurulmasıyla yerel yönetim-yurttaş ilişkisinin 

sağlanması. Ulusal iradenin doğru ve amaca uy-

gun yansımasında gerekli demokrasi kültürünün 

yerleştirilmesi ve toplumsal kimlik oluşumunda 

eğitim işlevi (Gezgin, 2002:74).

Kayacan (1996:82-101) ise, yerel medyanın böl-

gelerine yapılan yatırımları günü gününe izleyen, 

bölgenin sorunlarını sürekli gündemde tutan 

vazgeçilmez bir kurum olduğunu, halka hizmet 

veren kurum ve kuruluşlar arasında dengeyi iz-

leyen, kurum ve kuruluşların taraflılığını tespit et-

tiğinde belgeleyip kamuoyuna duyurarak kamu 

görevi yapan kuruluşlar olduğunu vurgulamak-

tadır. Yerel medya kuruluşları, gerek politik, gerek 

sosyal ve gerekse ekonomik konularda en ince 

detaylara kadar girmeleri nedeniyle bulunduk-

ları yörelerde büyük bir etkiye sahiptirler. Politik 

alanda her tür seçim döneminde kamuoyunun 

aydınlatılmasında büyük bir görev üstlenirler. 

Sosyal ve kültürel alanda bir iletişim aracı görevi 

gören yerel medya ekonomik alanda da yöreleri-

nin sesini, sorunlarını yansıtırlar. Yerel medya için 

Kayacan’ın çizdiği bu tablo oldukça olumludur 

ve haklılık payı da vardır. Ancak söz konusu işlev-

sellik ve özellikler bugün için tüm yerel medyayı 

maalesef kapsamamaktadır.

Sahiplik ve mülkiyet yapılarından 
kaynaklanan sorunlar, ekonomik 
kaynak yetersizliği, bu araçlara bir 
prestij ve güç faktörü olarak anlamlar 
yüklenmesi çoğu yerde yerel medyayı 
teorik işlevselliğinden, toplumsal 
amaçlarından uzaklaştırabilmektedir.

Bu araçlar dikkatleri belirli sorunlara, çözümlere 

ya da insanlara çekip yönlendirerek güç sahibi 

olanları kayırıp buna bağlı olarak da rakip birey 

ya da gruplara yönelmesini önlerler. Yine bu 

araçlar statü sağlarlar, meşruiyeti güçlendirir, bel-

li koşullarda inandırma ve seferber etmenin bir 

kanalı olabilirler (Alemdar ve Erdoğan, 1990:96). 
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izleyicisinin, toplumun sorunlarına katılmasını 

kolaylaştırabilecek girişimleri geliştirme gücüne 

sahip olan yerel medya, bunu kendi öz kaynakları 

ve olanakları ile gerçekleştirebilir. Yayın yaptıkları 

kentlere, kentlilere, kentin kurumlarına, kuruluş-

larına, kültürüne sahip çıkan bir yerel medyanın, 

ülkenin gelişme hızına da katkıda bulunacağı ar-

tık pek çok platformda kabul görmektedir.

Fonksiyonel bir yerel medya gerek 
demokrasinin, gerek sosyal ve kültürel 
kalkınmanın ve gerekse bilgi toplumu 
olma sürecine katkı sağlayan en 
önemli araçlardan birisidir.

Bu araçların işlevlerini tam anlamıyla yerine ge-

tirebilmeleri için öncelikle çok gecikmiş olan fre-

kans ihalesinin yapılarak teknik sıkıntıların 

giderilmesi ve yayın atmosferinin 

temizlenmesi, reklam gelirleri-

nin eşit ve adil paylaşımının 

sağlanması, yerel kanallar 

üzerindeki sermaye baskı-

sının azaltılması öncelikli 

olarak dikkate alınmalıdır. 

Yerel medyanın yukarıda işlevselliğine 
ilişkin söylenenlerin yanı sıra özellikle 
Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler 
için kendi kent kimliğini ortaya 
koyması gerekmektedir.

Ulusal kimliğin oluşmasında kültürel kimliğin 

rolü bütünü oluşturan yapı taşları arasında bir 

harç niteliğindedir. Yerel radyo ve televizyonların 

önemi burada kendisini göstermektedir. Yaygın 

kanallar program içeriklerini, tüm ülke genelini 

kapsayacak biçimde ve daha çok Ankara ve İs-

tanbul odaklı olmak üzere düzenlerken, yerel 

radyo ve televizyon kanalları daha çok yaşadık-

ları ve seslendikleri yöreye uygun olarak yayın 

içeriklerini düzenleyen bir yayın anlayışına sa-

hiptirler. 

Ülke genelindeki yüzlerce yerel 
radyo ve televizyon istasyo-
nunun coğrafi olarak belli 
sınırların içerisinde yaptığı 

yayınların içerikleri, o yö-

rede yaşayanları doğrudan 

ilgilendirmektedir. Bulun-

duğu yörede dinleyicisinin/
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Kısa süre sonra Ankara ve İstanbul’da 
iki radyo istasyonu kurulmasına 
karar verilir. İstanbul Telsiz Telefon 
İstasyonu bugün Hasdal adı 
verilen bölgede, yani Eyüp ilçesinin 
Osmaniye semtinde; Ankara Telsiz 
Telefon İstasyonu ise Babarahman’da 
kurulacaktır. 

TTTAŞ İçişleri Bakanlığı ile 8 Eylül 1926’da bir 

sözleşme imzalar.  İstanbul’da 5 kW’lık verici 

Osmaniye’de yayına başlar.  Sözleşmeye göre 

150.000 lira sermayeli şirket radyo yayını yapma 

Aslında Türkiye’de radyo yayıncılığı dediğimiz-

de, hikâye İstanbul’da başlar. Bununla birlikte,  

İstanbul’un Radyoevi’ne kavuşması hayli zaman 

alır. Türkiye’de radyo yayıncılığı serüveni, ilk ama-

tör çalışmaların ardından 1926 yılında Çanka-

ya Köşkü’ne sunulan bir ‘proje’yle somut bir hal 

alma yolunda ilk önemli adımını atar. Amatör 

telsiz meraklısı Hayrettin Hayreden’in imalatı 

olan bir radyo, Orman Çiftliği’nde test edilirken, 

Rus Radyosu’nun yayınıyla karşılaşılınca Mustafa 

Kemal Atatürk’ün yorumu şöyledir; ‘ Efendiler… 

Bakın propaganda yapıyorlar…’

İs
ta

nb
ul

Kıvanç Nalça Prodüktör

Radyoevi’nin 
     Kısa Tarihi

2009 yılının Kasım ayı İstanbul 

Radyosu, Radyoevi çalışanları için 

ayrı bir anlam taşır... Çünkü 19 

Kasım 2009 Radyoevimizin 

altmışıncı doğum günü. 

Bu nedenle biz de bu sayıda 

İstanbul Radyoevi’nin tarihinden söz 

etmek istedik. 
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Bu on yıllık süreçte, aslında ülkemizde radyo ya-

yıncılığı anlamında birçok ilk yaşanmıştır. 1932 

yılında Ayasofya’dan yapılan Mevlit yayını, 1934 

yılında Fenerbahçe stadından yapılan ilk naklen 

futbol maçı yayını bunlardan bazılarıdır.

1936 yılından 1938 yılına kadar Ankara 

Radyosu’ndan gelen bir kadro tarafından, Be-

yoğlu Parmakkapı sokaktaki Ambassador Otel’de 

kurulan stüdyodan yapılan yayınlar devam eder. 

Beş yıl süren Ambassador Otel dönemi de An-

kara Radyosu’nun düzenli yayına başlamasıyla 

sona erer. 

1939 yılında hükümet, radyo yönetiminin 

3837 sayılı yasayla Başbakanlık Matbuat 

Umum Müdürlüğü’ne bağlanmasına karar 

verir. Artık Ankara Radyosu, Türkiye Radyosu 

olarak anılmaya başlanmıştır. Ancak Ankara 

Radyosu’nun yayınları İstanbul’a ulaşama-

maktadır. Kültürün, sanatın ve sporun baş-

kenti İstanbul’un da radyoya ihtiyacı olduğu 

göz ardı edilemeyecek bir gerçektir. Beyoğlu 

Postanesi’nin ikinci katında hazırlanan stüdyo-

da 1 Haziran 1943 tarihinde yeniden deneme 

yayınına başlanır. Ancak bu üçüncü girişim de 

giderilemeyen teknik sorunlar nedeniyle 31 

Mart 1944’te durdurulur.

Emanet mekânlarla, geçici çözüm 
arayışlarıyla İstanbul Radyosu’nun 
köklü ve işlevsel bir kurum 
olamayacağı anlaşılmıştır. Uzun 
dalgadan yayın yapan Ankara 
Radyosu’nun yanı sıra orta dalga 
yayını yapacak İstanbul Radyosu’na 
duyulan ihtiyaç üzerine, radyoların 
yönetiminden sorumlu Basın ve Yayın 
Genel Müdürlüğü çalışmalarına 
başlar.

O dönemde İstanbul Valisi ve Belediye Baş-

kanı olan Dr. Lütfi Kırdar’ın da girişimleriyle 

İstanbul’da kurulacak Radyoevi için günümüzde 

Harbiye olarak bilinen bölgede, Sipahi Ocağı’nın 

bitişiğindeki arsa tahsis edilir. Çünkü bu bölge, 

İstanbul’un kültür, sanat ve spor merkezlerinin 

adeta ortasındadır. 5 Ocak 1946’da İstanbul’da 

kurulacak 150kW’lık orta dalga radyo istasyonu-

nun teknik alt yapı ihalesi, bir milyon dolar karşı-

lığında 1919’dan beri faaliyet gösteren Amerikan 

RCA şirketine verilir. 

tekelini on yıllığına alır. Şirket Telsiz Mecmuası’nı 

da yayınlamaya başlar. Artık İstanbul’da radyo ya-

yını hazırlıkları başlamıştır. PTT, şirkete Sirkeci’deki 

Büyük Postane’nin üst katında stüdyo kurmak için 

yer verir. 1 Mart 1927’de deneme yayınları başlar. 

İlk düzenli yayının tarihiyse kimi kaynaklarda 1 

Mayıs 1927 olarak geçer. Bununla birlikte TRT’nin 

kabul ettiği ilk yayın tarihi 6 Mayıs 1927’dir. 

İlk dönemlerde İstanbul’dan yapılan yayınların 

müzik ağırlıklı olduğu bilinmekte... Bu yayınlar, 

telgraf aracılığı ile iletişimin sona erdiği akşam 

saatlerinde başlamak durumundadır. Çünkü 

radyo ve telgraf vericisi tektir.  Şirket bütün çalış-

malarına rağmen dinleyici sayısını ve radyo alıcısı 

satışlarını ticari anlamda hedeflenen seviyeye 

ulaştıramaz. Zarar etmeye sekiz ay dayanabilen 

şirket,  3 Aralık 1927 tarihinde yayınlarını durdur-

mak zorunda kalır. 

Ankara’nın desteği ile radyo yayınları 
12 Aralık’ta tekrar başlar. Ertesi 
yıl, beklenen ticari başarı yine elde 
edilemeyince önce kadroda değişikliğe 
gidilir.

Bu arada devletten düzenli destek alınmaya baş-

lanmıştır. Şirketle yapılan on yıllık yayın imtiyaz 

sözleşmesinin süresi 1936 yılında dolar. Alınan 

devlet desteğiyle kâğıt üzerinde kârlı görülen şir-

ketle sözleşme yenilenmez ve 13 Haziran 1937 

tarihinde Türk Telsiz Telefon Anonim Şirketi tas-

fiye edilir. 

Te
lsi

z m
ec

m
ua

sı

Büyük Postane

Galatasary Postanesi
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İstanbul Radyosu bugün sürekli 
tecrübe yayınları yapmağa başlıyor...

Radyo müdürünün program ve teşebbüs edilecek 

yenilikler hakkında dün verdiği izahat:

“Bugün saat 19’da radyolarınızın 
ibresini orta dalgada 426 metreye 
getirecek olursanız; bir spikerin:

– Burası 426 metre 704 kilosikl 
üzerinden çalışan İstanbul Radyosu 
sayın dinleyiciler, şimdi tecrübe 
yayınlarına başlıyoruz…”

dediğini duyacaksınız. İşte bu beş yıldan beri susan 

İstanbul Radyosu’nun sesidir. Bu seferki tecrübe 

neşriyatı Haziran ayı içerisinde yapılandan tama-

men farklı bir mahiyet taşımaktadır. Bu meyanda, 

yayınlara her gün fasılasız olarak saat 19’da baş-

lanacak ve 23.30’da nihayet verilecektir.

Radyoevi’ndeki hazırlıkları yerinde görmek mak-

sadı ile dün radyo binasına giderek Müdür Hasan 

Refik Ertuğ’u makamında ziyaret ettik. Hasan Re-

fik, radyo programının üzerinde yeniden bir rötuş 

yaptığını, programların halk tarafından iyi karşıla-

nacağını tebarüz ettirerek, söze şöyle başladı:

“Haziran ayı içerisindeki tecrübe yayınlarından 

aldığımız neticeler cidden memnuniyet vericidir. 

O zaman, yayınlar devam ettiği müddetçe mem-

leketin muhtelif yerlerinde ve yurt dışında İsviçre, 

Fransa ve İngiltere’de sesin nasıl olduğuna dair 

tecrübe dinlemeleri yaptırdık. Bütün bu memle-

ketlerden aldığımız raporlar ümidimizin fevkinde 

çıkmıştır. 

Bildiğiniz gibi radyonun asıl faaliyeti Cumhuriyet 

Bayramı’ndan sonra başlayacaktır. Biz, şimdilik 

bu iki aylık müddet zarfında her gün, sat 19’dan 

23.30’a kadar muntazam bir programla dinleyi-

cilerimizin karşısına çıkacağız. İstanbul Radyosu, 

bir nevi bölge radyosu olduğu için, programı da 

bu vaziyeti göz önünde bulundurularak hazırlan-

maktadır. Alafranga sahasında muhtelif orkest-

ralar ve salon orkestrası günün ayrı saatlerinde 

konserler verecekler, ayrıca salon müziği neşriyatı 

yapılacaktır. Bu arada Cemal Reşit Rey’in idaresin-

deki Şehir Orkestrası ile bir anlaşmaya varılmıştır. 

Bu orkestradan ayrılacak olan gruplardan da sa-

lon orkestrası vücuda getirilecektir. Fasıl heyetleri 

ile de görüştük. Konservatuar Türk Musikisi icra 

heyeti, haftada bir gün klasik eserlerden müteşek-

İstanbul Radyoevi için Türk mühendis ve mimar-

lar arasında Bayındırlık Bakanlığı’nca açılan mi-

mari proje yarışmasına toplam yetmiş dört proje 

katılır. Yarışma jürisi, Yüksek Mühendis- Mimar 

Doğan Erginbaş, İsmail Utkular ve Ömer Günay’ın 

projesini birinci seçer. Yeni Klasik tasarım, Anka-

ra Halkevi’nde ve İstanbul’da sergilenir. İstanbul 

Radyoevi’nin temeli 11 Kasım 1945 Pazar günü 

yapılan törenle atılır.

İstanbul Radyoevi inşaatının ilk keşif bede-

li 1.771.000 liraydı. İbrahim Yolal ve Sami İlgen 

firmasının ihale şartnamesine göre Radyoevi’ni 

1.12.1946’da teslim etmesi gerekiyordu. O ta-

rihlerde İstanbul’da inşaatın yapıldığı alan dâhil 

birçok yerin deprem bölgesi ilan edilmesiyle, bi-

nanın betonarme hesaplarında değişiklik yapıldı. 

Çamlıca vericisi inşaatının da 1948’de tamamla-

nacak olmasıyla birlikte, yetkililerin tahminlerine 

göre İstanbul Radyoevi’nin faaliyete geçebilece-

ği tarih 1948 Mayısıdır.  Ancak bu tarih 1949 yılına 

kadar uzar.

1 Eylül 1949 Perşembe günü İstanbul 
Radyoevi’nden deneme yayını başlar…

Şimdi de deneme yayınlarının başladığı bu ta-

rihten, İstanbul Radyoevi’nden yapılan ilk yayın 

tarihi olan 19 Kasım 1949 tarihine kadar olup bi-

tenlere göz atalım...

Cumhuriyet Gazetesinde yayınlanan Necdet 

Evliyagil’in haberi:

Tecrübe yayını
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sında da yepyeni bir rüzgâr esmeye başlar. Rad-

yo alıcılarını halka pazarlamayı hedefleyen rek-

lamcılar İstanbul Radyosu’nu gazete ilanlarında 

da kullanıyorlar.

İstanbul halkı deneme yayınlarından memnun-

dur. İstanbul Radyosu’nda resmi yayın için yapı-

lan alt yapı çalışmaları tüm hızıyla devam etmek-

tedir. Yine aynı tarihlerdeki ulusal gazeteleri ince-

lediğimizde İstanbul Radyosu tarafından verilen 

resmi ilanlarla da karşılaşıyoruz.

Bu ilandan öğrendiğimize göre Radyoevi’nin son 

eksikleri de tamamlanacaktır. 98.120 lira keşif be-

deliyle 17 kalem müzik aleti 2490 sayılı kanuna 

göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

22 Eylül 1949 Perşembe Harbiye’de Radyoevi bi-

nasında toplanacak komisyonda yapılacaktır.

kil bir konser verecektir. Bundan başka saz eserleri, 

halk türküleri ve halk şarkıları da programa ilave 

edilmiştir. Haftada üç dört defa da solistlerin vere-

ceği konserleri dinleteceğiz.

Dünya radyolarında konuşmalar 
umumiyetle yüzde 33 ve yüzde 
34 arasındadır. Bu nispet Ankara 
Radyosu’nda ise yüzde otuz beşi 
geçmemektedir.

Ankara Radyosu Türkiye’ye hitab eden yegâne rad-

yo olduğu için, programı da her bakımdan yüklü-

dür. İstanbul Radyosu’nda konuşmalara mümkün 

mertebe az yer verilecektir. Şimdilik programa 

haftada iki üç mahdud konuşma koyduk. Ajans 

haberleri de Ankara Radyosu’ndan naklen yayın-

lanacaktır.

Bugün İstanbul Radyosu’nda altı bin eserlik bir plak 

koleksiyonu mevcuttur. Başbakanlık Basın Yayın 

Umum Müdürlüğü bundan başka İngiltere’ye se-

kiz bin plak sipariş etmiştir. İstanbul Radyosu’nun 

takip edeceği çalışma programında şu hususiyet-

ler de vardır:

Günün muhtelif saatlerinde şehir içerisinde yapı-

lacak olan lokal toplantıları, eğlentiler, tiyatro ve 

spor faaliyetleri radyo tarafından mahallerinden 

halka duyurulacaktır. Bunun için de İngiltere’ye 

sipariş edilen büyük kamyon Radyo Müdürlüğü’ne 

teslim edilmiştir. Bu kamyonun içerisinde bu-

lunan alıcı anten, doğrudan doğruya İstanbul 

Radyosu’nun verici istasyonu ile irtibat temin ede-

bilecektir. 

Radyo Müdürlüğü bunlardan başka, 
Amerikan radyo istasyonlarının 
yaptığı gibi, haftanın muayyen 
günlerinde, elindeki kamyon vasıtası 
ile şehir içerisinden röportajlar 
nakledecektir.

Mesela ilim müesseselerindeki, gazetelerdeki, hatta 

alış veriş yapılan yerlerdeki çalışma havası olduğu 

gibi program dâhilinde duyurulacaktır.

Görüldüğü gibi bu haber İstanbul Radyosu’nun 
deneme yayınlarına başladığı süreçte sahip ol-
duğu teknik alt yapıyı, program yayın kalıbını 
oldukça açık bir biçimde anlatıyor.

İstanbul Radyosu’nun Radyoevi’nden deneme 
yayınlarına başlaması ile birlikte ulusal yazılı ba-

Tecrübe yayını
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nat eserleri meydana getirilemez. Bu dava ile sanat 

eserlerinin, ruh ve istidad denilen manevi servetin 

varlığını teminat altına aldırmak gayesini güdüyo-

rum. Ta ki fertler gibi, devlet müesseseleri de ruh ve 

sanat servetinin diğer servetler gibi teminat altında 

bulunduğunu kabul etsinler. Davamız bir kuruşluk 

tazminat davasıdır. Tek kuruş, avâzu hüviyetinde 

bütün sanatkârların teminata olan iştiyakını temsil 

etmektedir. 

Davacı bestekâr, eserlerinin İstanbul Radyosu’nda 

neşrine müsaade etmediğini arzuhalinde belirtmiş, 

iddiasını ispat için tanınmış ses ve saz sanatkârlarını 

şahit olarak göstermiştir. 

Açılış için hedeflenen tarih 29 Ekim’dir. Fakat ha-
zırlıklar bu tarihe yetiştirilemez. Sonunda yayın 
iyileştirme çalışmaları beklenen seviyeye gelir. 18 
Kasım 1949 tarihli gazetelerin manşeti şöyledir:

İstanbul Radyosu yarın resmi şekilde 
açılıyor.

Gazetelerde İstanbul Radyosu’nda bir süreden 
beri yapılan Danışma Kurulu toplantılarından ve 
bu toplantılarda alınan kararlardan söz edilir. İs-
tanbul Radyosu öğlen yayınlarını saat 15.00’e ka-
dar uzatacaktır. Akşam yayını da 18.00’de başlaya-
caktır. Ankara Radyosu’nun sabah yayınları daha 
sağlıklı dinlenildiği için İstanbul Radyosu’nun 
sabah yayını yapması planlanmamaktadır. Her iki 
radyonun yayın içeriklerinde revizyona gidilmiş, 
çakışan içerikleri engellemek için önlemler alın-
mıştır. Haberler eskiden olduğu gibi Ankara’dan 
yayınlanacaktır. 

Danışma Kurulu kararları arasında en önemlisi, 
okul yayınlarıyla radyonun bir eğitim aracına dö-
nüşmesi ile ilgili olandır. Amaç okulları ve köyleri 
radyolarla donatmak ve ‘Halk Tipi Radyo’ dönemi-
ni başlatmaktır. 

İstanbul Radyosu Müdürü Hasan 
Refik Ertuğ’un Necdet Evliyagil’le 
yaptığı röportajda da gördüğümüz 
gibi, İstanbul Radyosu düzenli yayın 
için seferber olmuştur.

Altı bin plaklık arşiv, İngiltere’den sipariş edilen 
dokuz bin plak, Amerika’dan gelen Naklen ya-
yın kamyonu, açılan ihaleler, satın alınan müzik 
enstrümanları… Deneme yayınları döneminde 
radyo yayıncılığının günümüzde bile en önemli 
sorunlarından biriyle yüz yüze gelinir… Büyük 
yazar Ahmet Rasim’in torunu Türk Sanat Müziği 
bestekârı Osman Nihad (Akın) inandığı davaların 
savunucusu ve takipçisidir. Osman Nihad İstan-
bul Radyosu Müdürü Hasan Refik Ertuğ ile bir 
tartışma yaşar ve soluğu İstanbul Asliye 2. Hukuk 
Mahkemesi’nde alır. Davanın konusu telif hakla-
rıdır.

Bir Bestekâr İstanbul Radyosu’nu dava 
etti...

Davacı, telif haklarına riayet edilmesini istiyor ve 

idareden bir kuruş tazminat talep ediyor.

İstanbul Radyoevi Müdürü ile aralarında çıkan bir 

ihtilaftan dolayı bestekâr Osman Nihad, dün Asliye 

2. Hukuk mahkemesine müracaat ederek mahi-

yeti itibari ile hayli enteresan bir tazminat davası 

açmıştır. Davanın belli başlı hususiyetlerinden biri, 

bestekârın İstanbul Radyo idaresinden 1 kuruş taz-

minat talep etmiş olmasıdır. Osman Nihad Asliye 2. 

Hukuk mahkemesine verdiği istidasında hulâsatan 

şöyle demektedir;

‘Açtığım dava, bugüne kadar ihmal edilmiş olan 

telif haklarının mevcut olduğunu, buna saygı gös-

termeyenlere karşı ispat davasıdır. Telif haklarının 

pervasızca istismar olundukları yerlerde mühim sa-

Müzeyyen Senar, 
Osman Nihad
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Danışma Kurulu radyolarda müzik yayınlarının da 

seviyesini yükseltmek için her iki radyoda Musiki 

Müşavere Kurulları kurulmasına ve eserler üze-

rinde bir kontrol mekanizması oluşturulmasına 

da karar vermiştir.  Radyoların mahalli statlardan 

naklen yayın yapması hedeflenmektedir.

Beklenen büyük gün gelir. İstanbul 
Radyosu Radyoevi resmi bir törenle 
açılacaktır. Tarih 19 Kasım 1949 
Cumartesi.

Radyoevi ışıklandırılır. Caddeye bakan cepheye 
Türk Bayrakları asılır. Basın Yayın ve Turizm Genel 
Müdürü Ahmet Şükrü Esmer bir konuşma yapar. 
Konuklara ve basın mensuplarına radyo binası 
gezdirilir.

Ertesi gün Son Posta gazetesinde Salih Dizdar’ın 
‘Yeni Radyo Binasında geçen iki saatin kısa 
hikâyesi’ başlıklı yazısında açılış gününün ilginç 
ayrıntılarına rastlıyoruz;

Muazzam binanın ikinci katını dolduran kalabalık 
üzerinde göz gezdirdiğim zaman şunu fark ettim:

Basın Yayın Genel Müdürü’nün adedi yüzleri aşan 
misafirleri arasında; her açılış ve kapanış töreninde 
arz-ı endam eyleyen protokole dâhil zevat bu içti-
mada ekalliyeti teşkil etmiş, ekseriyeti sanatkârlar 
almıştı.  İçeri girince Ankara Radyosu Müdürü de-
ğerli sanatkâr Cevat Memduh Altar ile karşılaştım. 
Kendisi pek neşeli ve memnun görünüyordu.

– İstanbul Radyosu senelerden sonra dünya-
ya gelmekle beraber cüsse bakımından Ankara 
Radyosu’nun ağabeysi sayılabilir kanaatindeyim, 
diyerek üstadı mukayese vadisinde konuşturmak 
istedim. Cevat Memduh tatlı tatlı gülüyordu.

– İstanbul Radyosu’nun faaliyete geçişini bir idealin 
tahakkuku diye vasıflandırabiliriz.

demekle iktifa etti. Milli ve denizaşırı radyo posta-

larımızın günden güne çoğalacağını ve memleket 

radyo ihtiyaçlarını gereği gibi karşılayacağını müj-

deleyen Ahmet Şükrü Esmer’in ifadesinden çıkardı-

ğımız mana şudur:

İlmin ve kültürün merkezi olan 
İstanbul,  bu mütevazı radyo 
istasyonu sayesinde Türkiye’nin ağzı 
ve dili vazifesini görecektir. Sanatkâr 
davetlilerin yakından dinlediğim 
akademik münakaşaları da bu esasta 
birleşiyordu. 

Mutat merasimden sonra radyo binasını gezmek 

için çırpınanlardan çoğu arzularını tatmin edeme-

diler. Yan yana sıralanan birçok boş odalardan ve 

loş koridorlardan taşan meraklılar kendilerine yol 

gösterecek birini bulmaya çalışıyorlardı. Ben de dar 

koridorlarda kaybolanlarla birlikte binayı dolaştım. 

Kapıların kenarlarına asılan ‘Susunuz’, ‘Bekleyiniz’ 

yazılı levhalar, bizi yolumuzdan alıkoyamadı. En 

çapraşık bir ilmin alemdarı Fizikçi Salih Murat bile 

işin içinden çıkamadı.  Yanında kendisini selamete 

kavuşturacak yolu arayan Mahmut Moralı, bilmem 

‘Bebek’ piyesinde elindeki bebeğe baba bulmakta 

bu kadar güçlük çekmiş midir? 

Davetliler tecrübe neşriyatından ciddi neşriyata 

atlayan İstanbul Radyosu’ndan sevinç içerisinde 

ayrılırken, ses ve saz sanatkârları 9.15’te icra edile-

cek Hicazkâr faslının provasını yapıyorlardı. Biz de 

radyomuzun tecrübe yayınlarında milli musikiye 

üvey evlat muamelesini reva görmeyen radyonun 

faal müdürü Hasan Refik Ertuğ ve arkadaşlarına, 

bundan sonra da çalışmalarında İstanbulluları 

memnun edecek başarılar dileyerek radyo evinden 

ayrıldık.
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Saat 19.00’da yayın İstiklal Marşı ile 
açılır. Selahattin Küçük resmi açılışın 
ilk spikeridir. Açılışı, Cumhurbaşkanı 
İsmet İnönü’nün Ankara’da plağa 
kaydedilmiş konuşması izler.

1949 Kasımı biraz farklıydı İstanbul’da… Gri 
bulutlar, kar taşıdıklarını asılı oldukları gökyü-
zünden her daim hatırlatıp duruyordu… Çoğa-
lıyorlar; uzuyorlar; kalınlaşıyorlar, çatık kaşlı  bir 
poyraz tarafından kovalanınca şöyle bir uzak-
laşıp, Marmara ve Adalar üstünde turladıktan 
sonra tekrar gelip, daha önceki yerlerini sahip-
leniyordu. Bu gezintilerin ardından bazen hır 
gür duyulmuyor değildi;  kendisine ait olan yeri 
kaptırmak istemeyen ufak bulutla, yerini kap-
mak isteyen büyük bulut arasında yaşanıyordu, 
bu kavga. Gök bir anda kabarık bir sesle sallanı-
yor fakat araya giren diğer bulutlarca, olay bü-
yümeden yatıştırılıyordu. Savaş baltaları gömül-
dükten sonra gökteki cümle alem, aşağıdakileri 
güneşle buluşturmamaya devam ediyorlardı.  
Kaç gündür devam eden havaya alışmış olan 
İstanbullular, tüm ilgilerini ruhlarını kapatmaya 
çalışan bulutların inadına neş’eli ve hayat dolu 

işlere vermeye çalışıyorlardı: Dışarı çıkıp geziyor-
lar, kaldırımları doldurup gülüyorlar, şakalar ya-
pıyorlardı. Bir martının peşinden hayale ve ufka 
dalıp dalıp çıkıyorlardı. Şehrin merkezindeki bu 
mutluluk haleleri, suya düşen taş misali büyü-
yor, genişliyor, uzaktaki şehir sakinlerini kucakla-
yıp, sarmalıyordu. 

1949 Kasımı böyle karşılandı İstanbul’da. İlk gün-
ler havaya inat, insan ruhunun ihtiyacı huzur ve 
mutlulukla dolu geçip gitti. Ay ortasına doğru  
nerelerde saklandıkları belli olmayan laflar, cüm-
leler gezinmeye başladı şehirde. Uzun ve loş ışıklı 
birer gölge gibi uzandılar, kaldırımlara, çınarlara, 
yapraksız manolyalara. Minarelere tırmanıp aşa-
ğıya sarkıttılar kendilerini. Çarşıların ortasına, eski 
zaman çeşmelerinin musluklarına yapışıp kaldı-
lar. İhtiyarlara yol verip, otobüse binmekte zorla-
nan çocuklu kadına  dayanak oldular. Renklendi-
ler; ebem kuşağın salıncak kurup  şehrin üstünde 
sallandılar. Renklendiler; kurşun damlardan akıp  
toprağa karıştılar. Rengarenk oldular; İstanbul’a 
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lanların listesi de okundu. Fakat darbelerde de 

ihtilâllerde de yöneticiler hep üniformalıydı. Bu 

görkemli binaysa hep Radyoevi’ydi. Sanatın, spo-

run, kültürün, sanat müziğinin, halk müziğinin, 

batı müziğinin, pop müziğin, cazın, tiyatronun 

hep eviydi, yuvasıydı… Hala da öyle… 

Yaşamadığımız dönemleri arşivlerde kütüphane-

lerde araştırıp, öğrenebiliyoruz. Ama hepimiz ya-

şadıklarımızı hatırlıyoruz. Gelecekte Radyoevi’nin 

tam ve tamamlanmış tarihi yazıldığında, bu evde 

bizim yaşadığımız döneme dair şöyle başlıklar da 

olur belki;  Özel Radyolar ve Türkiye Radyoları… 

TRT FM Serüveni… 17 Ağustos 1999: Büyük Mar-

mara Depremi…  Kapısında askerlerin beklediği 

günlerden, özel güvenlikli turnikeli günlere… 

Türkiye’de Radyo Yayıncılığının 
80. Yılı… Dar banttan Dijitale… 
Ustalarımız, yitirdiklerimiz… 
Altından Metro geçen Radyoevi… 
Radyoevi’ni otel yapmaya 
niyetlenenler ve Radyoevi sakinlerinin 
direniş eylemi… Radyoevi’nin 
tadilatları… Sonunda Radyoevi’nin 
tam karşısındaki İETT durağına ‘TRT 
İstanbul Radyosu’ adının verilmesi… 
Bu sonuncusu bile bir şey değil mi? 

Ardından Ahmet Şükrü Esmer bir konuşma ya-
par ve Radyoevi programına başlar… Safiya Ayla 
bu unutulmaz gecenin yıldızıdır. Ankara haber-
lerinin ardından ‘Radyo Senfoni Orkestrası’ canlı 
olarak gelir mikrofona… Şef, Cemal Reşit Rey… 
Fasıldan varyeteye İstanbul’un bütün sesleri artık 
resmen yayındadır.

Radyoevi’nin açılışının ertesi günü Cumhuriyet 
gazetesinde Nadir Nadi’nin ‘İkinci Ses’ başlıklı 
yazısı yayınlanır. Nadir Nadi’nin yazısı biraz ihti-
yatlıdır. Nadi, yazısına İstanbul Radyosu’nun da 
Ankara Radyosu gibi milletlerarası propaganda 
savaşından uzak durması gerektiğini vurgulaya-
rak başlar. Türkiye’deki radyo alıcılarının sayısının 
yetersizliğinden söz eder. Radyonun halkı eğit-
mede ne denli önemli olduğunun altını çizer. 
Son olarak da radyoların devrim prensiplerine 
sıkı sıkıya bağlı kalmak zorunda olduklarını vur-
gulayarak bitirir. 

Aslında Radyoevi’nin tarihi ve hikâyesi 
tam da burada başlar…

Bütün bu anlattıklarımızın üzerinden altmış yıl 
geçti. Bu altmış yılda Türkiye Cumhuriyeti tari-
hinde olup biten her şey, Radyoevi’nin de tarihini 
şekillendirdi. İktidarlar değişti, yönetim kadroları 
değişti, insanlar değişti. Kan anonsları da yayın-
landı bu mikrofonlardan, vatan cephesine katı-

benzemeye başladılar.  Okula giden çocukların 

üstüne zıplayıp, kaşkollarına sarıldılar. Sıcacık sı-

nıflarda, “tanrı misafiriyiz” deyip kimseye hesap 

vermeden baş köşeye  kuruldular. 

Şehrin emanetini taşıyan Fatih de Aksaray da 

nasiplendiler bu haylaz sözlerden. Kurşun dam-

larını kadirşinas güvercinlerin doldurduğu Fatih 

Camii’nin şadırvanında yüzlerini yıkayıp sokakla-

ra dağıldı tüm laflar. Bir araya geldiklerinde, ken-

dilerini laf kalabalığı diye gırgıra aldılar. Yavaştan 

İstanbullulara görünür olmaya başladılar. Artık 

emeklemeyi bırakıp, yürümeye başladılar, tram-

vay durağında üç küçük kızın  gocuklarının cep-

lerine doldular. 

Büyüdükçe büyüdü laflar, artık sokaklardan taşar 

oldular. İri puntolara bürünüp gazetelerin ilk say-

falarına hoplayıverdiler. Fötr şapkalı beyler, döpi-

yesli hanımlar, ekabir tayfa birbirine  gazete say-

falarından fırlayan sözleri göstermeye başladılar: 

“Büyük gün yarındır. Şehrin ileri gelenleri mu-

vaffakiyet temenni ettiler. Reis-i Cumhur be-

yanlarında; ”Türkiye, her safhada olduğu gibi bu 

alanda da söz sahi olmalıdır. Gayretli Türk Milleti  

bu saadeti çoktan hak etmiştir!” dedi. Merasim 

yarın muhterem zevatın katılımıyla Harbiye-

Elmadağı’nda  yapılacak. İlk neşriyat Cumhurre-

isin hitabı olacak” 

Vapurda bir beyamca, elindeki gazeteyi göstere-

rek, yanındaki gence fısıldadı: “Bugünü bayram 

ilan etmeli. Bak, Reis-i Cumhur, başvekil, cümlesi 

buraya geliyorlar. E artık bu misafirlik olmaz. Kalıcı-

dır bu sefer. Cümle aleme bizim sesimiz duyurula-

cak. Bizim laflarımız, sözlerimiz antene çıkıp cihana 

yayılacak. Helal olsun vallahi emeği geçenlere...”

Vapur rüya kentin boğazında denizi köpürterek 

sefer ederken ,18 kasım 1949  tarihli Son Havadis 

gazetesini katlayıp  gençle bu mühim haber üze-

rine koyu bir sohbetin başrolüne soyundu aynı 

beyamca.
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Radyo 35 olarak nasıl bir yayın politikası 
izliyorsunuz? Yayın içeriğinizde neler yer 
alıyor? 

Aklıma basit ama bir o kadar da önemli bir örnek 
geliyor. Bizim bir cıngılımız vardır: “Müzik, hediye 
ve eğlenceyle dolu bir dünya”. Radyo 35 evet, 
bir müzik radyosudur, daha çok müzik ön plan-
dadır ama, biz müziği sadece müzik çalmak için 
çalmıyoruz. Müzikte aynı zamanda bir kalitemiz 
vardır. Kaliteli müziği daha çok seviyoruz; ki İzmir 
mutlaka kaliteyi çok arar. Her önüne gelen hare-
ketli ya da slow şarkıyı mutlaka dinlemez. Önce 
bir tartar. Radyo 35 de öyle. Her gelen şarkıyı, her 
gelen albümü mutlaka önce biz dinleriz. Yeni çık-
mış ya da eski bir sanatçı olsun, hiç fark etmez, 
hemen prodüksiyona geçeriz, tüm arkadaşlarla 
birlikte,şarkıları, albümleri test edip, onaylarız. 
Bu şarkı Radyo 35 formatına uygun mudur, de-
ğil midir? Bu şekilde özenli davranır, tabiri caizse 
cımbızla seçeriz şarkıları. Listeye, önümüze gelen 
her türlü şarkıyı atmıyoruz. 

Radyo 35’in kuruluş öyküsüyle başlayalım. 
Ne zaman, nasıl kuruldu? 

Birçok özel radyo 1991 yılında kuruldu ama, bi-

zim kuruluşumuz biraz daha sonra. 1993 yılında 

İstanbul’da hobi olarak İstanbul FM ve Radyo 34 

kuruldu. Hobi olarak başladı ama, daha sonra 

baktılar ki Marmara’da Radyo 34 ve İstanbul FM 

çok büyük hayran kitlelerine ulaştı. Yayınlar, rek-

lam gelirleri derken, İzmir’e sık sık gidip gelen yö-

netim kurulu başkanımız Dr. Sabri Demirdöğen, 

İzmir sevgisi nedeniyle Radyo 34’ü takiben, Rad-

yo 35 adı altında bir radyo kurmak istedi.1996 yılı, 

nisan ayında da Radyo 35 İzmir’de, Balçova’da bu 

merkez stüdyolarında İzmirli sevenlerine seslen-

meye başladı. 

1993 İzmir doğumlu Radyo 35, 

yayın politikasını “Müzik, hediye 

ve eğlenceyle dolu bir dünya” 

anlayışı üzerine oturtan 

bir müzik radyosu. 

İzmir bölgesine yayın yapan 

radyo, internet üzerinden de 

dinlenebiliyor. Yerelden bölgese-

le geçme konusunda hedefleri 

bulunan Radyo 35’i Genel Yayın 

Yönetmeni Ahmet Erdoğdu ile 

konuştuk.İz
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yerinden insanlar sevdiği radyoyu dinleyebiliyor. 

Radyoculuk her şekilde gelişmeye devam ediyor. 

Artık MP 3 ve MP 4 çalarlar çıktı. Cep telefonları 

çıktı 90’larda.  Yediden yetmişe herkesin cebinde 

en az bir tane cep telefonu var ki, cep telefonla-

rında da artık radyo dinlemek mümkün. 

Nasıl televizyonlarda görüntüler 
yüksek kalite HD high definition 
dediğimiz olay varsa, radyoculukta 
da artık yeni bir dönem başlayacak. 
Türkiye’ye kısa zamanda gelmesini 
ümit ediyorum. HD radyo alıcıları 
çıkmaya başlıyor. Dolayısıyla cızırtısız, 
kesintisiz, 24 saat radyo yayınlarını 
yüksek kalitede dinleyebileceğiz.

Yani bu da demektir ki, radyoculuk daha da yük-

sek bir ivme kazanarak, daha da iyi hale gelecek.  

Radyonun başka üstünlükleri de var. Televizyona 

mutlaka bağımlı kalmak zorundasınız bir prog-

ram ya da müzik klibini izlemek için. Radyo öyle 

değil, radyo bambaşka, farklı bir dünya bence. 

Çünkü televizyon programı da yaptım, onun da 

kokusunu aldım, ama radyo stüdyosunun tozu-

nu yuttuğum için belki de, çok farklı bir heyecan 

radyoculuk. Dinleyen için de öyle. Sözgelimi, sizi 

dinleyen bir kişi mutsuzsa bazen bir anda dün-

yası değişebiliyor. Benim farkında olmadan söy-

lediğim bir söz ya da bir cümle dinleyen o kişinin 

belki de hayatının dönüm noktası olabiliyor. Ge-

len mesajlarda buna dair örnekler de var aslında. 

“Hayatımı değiştirdiniz, bana mutluluk katıyorsu-

nuz” gibi mesajlar geliyor zaman zaman.  

Radyo 35 olarak iyi müziği, kaliteli müziği dinle-
yenlerimize aktarmaya çalışıyoruz ama,  bunun 
dışında da yeni yeteneklere de yer vermeye ça-
lışıyoruz. Yeni yeteneklere nasıl yer veriyoruz, bi-
zim de kalben inandığımız kişiler oluyor mutlaka 
bize CV’sini  ya da şarkısını gönderen. 

Albümü çıkmasa da,  benim 
albümüm yakında çıkacak, bana 
destek verir misiniz, ben bir İzmirliyim 
dendiği zaman geri çevirmiyoruz, 
mutlaka onu karşımıza alıp şarkısıyla 
beraber dinliyoruz. 

Sadece yayın yönetmeni olarak ben değil, tüm 
ekip arkadaşlarım birlikte o şarkıyı dinleyip bir 
analiz yaparız, bir değerlendiririz şarkımızı, uygun 
bulunduğu taktirde de mutlaka destek veririz. 

Müzik arasında eğlendirici ama aynı zamanda 
bilgilendirici mesajlar içeren anonslar da ko-
yuyoruz.  Özellikle sabah ve akşam saatlerinde 
daha çok sanatsal ve kültürel etkinliklerden de 
haberdar ettiğimiz bölümlerimiz var. Onun dışın-
da İzmir’de ya da İzmir çevresinde gerçekleşen 
etkinliklere mutlaka bizim basın sponsoru olma 
tercihimiz var. Bu sebeple dinleyicilerimizle iç içe 
oluyoruz. İç içe olunca bir samimiyet de oluşuyor, 
samimiyet olunca da sizi bağırlarına basıyorlar.  
Yani sadece stüdyodan değil yayınımız, bazen 
alışveriş merkezlerinin açılışlarında da konserlere 
basın sponsoru oluyoruz. Fuarlara katılıyoruz. İz-
mir halkı da 35 isminden yola çıkarak bizi Radyo 
35’i sevdikleri için böyle bir akışımız siz konusu. 

Türkiye’de özel radyoculuğun durumu, gel-
diği aşama konusunda neler düşünüyorsu-
nuz? 

Bir çok radyocu arkadaşımın ya da radyocu ağa-
beylerimin desem daha doğru olacak,  çünkü 
benden çok çok daha uzun yıllardır bu işe emek 
vermiş , mikrofonlardan seslenen, bazı üstatların 
diyeyim, yorumlarına baktığım zaman radyocu-
luk öldü artık, bitti diyebiliyorlar. Çünkü 90’ların 
başındaki radyoculuğun, 2000’lerin başlamasıyla, 
teknolojinin başlamasıyla, bittiği şeklinde açıkla-
malar var. Ben tamamiyle buna katılmıyorum 
aslında. Çünkü önceden sadece küçük bir oda 
içerisinde radyodan yayınlar gerçekleşiyordu. 
İnsanlar FM bandı üzerinden sadece radyoyu 
dinliyordu ama, artık radyoculuk o kadar gelişti 
ki, sadece FM bandından dinlenmiyor. Teknolojik 
gelişmelerle, internet üzerinden dünyanın her 
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Her geçen gün dinleyici kazanan bir radyo oldu-
ğunu görüyorum ben Radyo 35’in. 5 yıldır görev 
yapıyorum bu radyoda ama 5 yıldan bu yana, her 
üç ayda bir gelen raporlar doğrultusunda değer-
lendirdiğimde her geçen gün güç kazandığını 
görüyoruz. 

Aslında her radyo yayın yönetmenin 
korkulu rüyalarından biridir üç ayda 
bir gelecek raporlar.  

Ankara’da, sanırım ODTÜ tarafından da denetle-
nen bir kurum olan  Ipsos KMG’den gelen rapor-
lara göre Ocak, Şubat, Mart 2009 rakamlarında 
dinleyici sayısı 124 binmiş, Nisan, Mayıs, Haziran 
dönemine baktığımızda 137 bin olmuş. Bir artış 
sözkonusu. Bu sorumluluğu daha da arttırıyor. 
Çünkü her defasında en iyisini sunmak zorun-
dasınız istediğiniz zafere, başarıya daha çabuk 
ulaşabilmek için. Bu da aslında zorlu günler de-
mektir. Sürekli çalışmak, çok çalışmak gerekiyor. 
Gece gündüz neredeyse proje üretmeye çalışı-
yorsunuz, neler yapabilirim bugün yayında diye. 
Sadece şarkı çalmakla olmuyor yani. 

Son raporlara baktığımızda, İzmir’de Türkçe pop 
müzik kategorisinde birinci sırada ulusal bazda 
Power Türk görünüyor, ikinci sırada Radyo 35. 
Ama sadece İzmir’de yayın yapan radyoları baz 
alırsak İzmir’de Radyo 35 birinci sırada görünü-
yor. Bu bizim için başarı ama biz her radyoyu ge-
çip birinci olmak istiyoruz. Bunun için çok çalış-
mamız gerekiyor ve çok çalışıyoruz. 

Radyo 35’te görev alacak elemanların seçi-
minde özellikle neye önem veriyorsunuz? 

Radyo 35 Türkçe pop müzik radyosu. 
Bu zamana kadar yayın kalitesinden 
hiç ödün vermedik. Yayıncı alırken 
de ilk dikkat ettiğimiz şey Türkçesinin 
güzel olması. Çünkü kendisini 
anlatabildiği taktirde karşı taraf onu 
anlayabilecektir. 

Bu kriterlerimizden başta geleni. Bir çok radyo-

da ya da birçok kurumda olması gerektiği gibi. 

Buna baktıktan sonra kendi bünyemizde şöyle 

bir eleme yapıyoruz: Radyo 35’in sorumluluğunu 

kaldırabilecek birinin olması gerekiyor. Çünkü, 

yüzbinlerce Radyo 35 dinleyeni var ki her üç ayda 

bir gelen raporlar da bunu doğrular zaten. 

Radyo 35’in yükünü kaldırması gerekiyor alacağı-

mız personelin. Tabii mutlaka geçmişine de bakı-

yoruz, nerelerde çalıştı, mutlaka program demo 

kayıtlarına bakarız, Radyo 35’in formatına uygun 

olduğu taktirde, Radyo 35 mikrofonundan ses-

lenmesine müsaade ediliyor. Bizde özellikle şu 

da vardır, programcı kimliği değil de Radyo 35’in 

çizmiş olduğu yola ayak uydurabilecek olması bi-

zim için ön planda. 

Radyo 35’in dinlenme oranları nasıl? Kurul-
duğundan bu yana değerlendirdiğinizde 
dinleyici sayısında bir artış olmuş mu? 

İlk zamanlar şimdiki teknik gibi her şey kolay olmuyordu. Şimdi insanlar zannediyor-
lar ki FM bandı üzerinden bir odadan yayın yapılıyor. Ama bunun mutlaka öncesi 
vardı, mutfağı vardı tabiri caizse. Bu yayın nerelerden geliyor? TRT dışında örnek ol-
madığı, özel radyoculuk yeni başladığı için bir güvensizlik de vardı aslında patronlar 
açısından belki; tutar tutmaz diye. Ama tabii yönetim kurulu başkanımız Dr. Sabri 
Demirdöğen, altını çizerek söylemek isterim ki, radyoculuğu ve televizyonculuğu 
aşkla yaptığı için, hakikaten çok sevdiği benimsediği için tüm zorluklara karşı gelme-
yi başarabildi, maddi manevi tüm olanaksızlıkları bir kenara bıraktı ve yıllardır da bu 
radyoyu ayakta tutmaya çalışıyor. Ku
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Programcılar sabah 07.00’den gece yarısına kadar 

yerini diğerine bırakarak konuşacaklardı. Günde-

lik yaşamdaki konuşmalarımız bu kez radyoda 

yapılacaktı. Böylece radyosunu açan dinleyici, 

teknolojinin getirdiği yapaylıktan kısmen uzakla-

şacak, konuşmanın elbet bir noktasında kendini 

bulacak ve bu ‘muhabbet ortamı’na bir süre son-

ra dahil olacaktı. 

Kimine biraz uçuk görünse de yurtdışında üç aşa-

ğı beş yukarı denenen bir radyo formatıydı bu. 

Teknolojinin aldığı (ve almakta olduğu) son du-

rum, radyoları artık birer müzik kutusu olmaktan 

çıkarmaktaydı. I-pod, mp3 (ve daha pek çoğu) 

gibi yeni teknolojik gelişmeler, insanlara artık 

kendi radyolarını kurma özgürlüğünü tanıyordu. 

İstediğiniz binlerce şarkıya kısa süre içerisinde 

erişebilirdiniz. İşte böyle bir ortamda size müzik 

dinleten isimler, yani DJ’ler biraz da ikinci plana 

itilmiş oluyordu. “Konuşma radyoları”nın gelişimi 

biraz da teknolojinin zorlamasıyla oldu. Şimdi 

müzik DJ’inden çok, söz DJ’lerindeydi sıra. 

Sohbet etmek güzel ancak ‘kent’ buna 
ne kadar imkan tanıyor?

Hele, iş koşuşturmasıyla, geçim derdiyle boğu-
şan büyük kentlerde yaşayanlar için sohbete ne 
kadar fırsat kalıyor? Sohbetin konusuna ‘kent’i de 
dahil etmek işte bu yüzden gerekliydi. İnsanların 
yaşadığı kente yabancılaşmasına en büyük en-
gel, size kentinizi (ya da kendinizi) anlatan radyo 
programları yapmaktı. Bu düşüncelerin sonucun-
da olsa gerek, yeni kent radyosu -Ankara Radyo-
su- kuruldu. Kafamızdaki soru işaretleri yanıtlarını 
bulduğunda tarih 6 Mayıs 2009’du. 

Ankara Radyosu ya da bizim kendi 
aramızda verdiğimiz isimle Kent 
Radyosu yayına başladı. 

TRT Ankara Radyosu için ‘format olarak konuşma 
radyosu, içerik olarak da kent radyosu’ tanımı yap-
mak yanlış olmasa gerek. Radyo, 105,6 frekansın-
dan ve internet aracılığıyla Ankara’yı ve Ankaralıyı 
konuşturmayı amaçlıyor. Bunu yaparken, hem 
gündelik yaşamdaki kent sorunlarına (hava du-
rumu, su kesintisi, elektrik kesintisi, hava kirliliği, 
trafik, ulaşım sorunu, park ve meydanlar vb.) de-
ğiniyor, kentte yaşayan (ve kenti yaşayan) konuk-
ları stüdyolarında ağırlayarak bugünkü Ankara’yı 
anlatmaya çalışıyor, hem de tarihi çok eskilere 
dayanan bu kenti cadde cadde, sokak sokak ele 
alarak geçmişin Ankara’sını bizlere sunuyor.

Kurtuluş Özyazıcı Prodüktör

Ke
nt

SusmasınDiye
İtiraf etmek gerekir ki fikir gündeme 

geldiğinde biraz şüpheyle yaklaşmış-

tık. Bir kent radyosu kurulacaktı. Bu 

radyo her türlü müzik ve prodüksiyon-

dan arınmış, tam anlamıyla bir konuş-

ma radyosu olacaktı. 

DOSYA
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Radyoda yaptığımız sohbetlerden birinde Er-

kin Koray ‘Ankaralı müzikseverin kolay beğen-

mediğini, öyle her şarkıyı alkışlamadığını, çok 

seçici olduğunu’ söylemişti. Biraz da bunu bil-

mek zorluyor bizi aslında. Ankaralı dinleyicinin 

kolay beğenmediğinin farkındayız. Daha iyi 

konuşmacı, daha iyi konuk ve daha iyi konular 

bulmak zorunda olmak bizi hep tetikte tutu-

yor. Kendimizi sık sık değerlendiriyor ve soh-

bet radyosunu daha iyi ve interaktif kılmanın 

hesaplarını yapıyoruz. Kapımızı radyoculara, 

akademisyenlere, tiyatroculara, festivalcilere, 

gazetecilere, sivil toplum örgütlerinden isim-

lere, söyleyecek sözü olan herkese açıyoruz. 

Sokağa çıkıp Ankaralının yaşamından kesitleri, 

Ankaralının görüşlerini aktarmaya çalışıyoruz. 

Doğru ve yanlışı didaktik bir şekilde sunma-

yan, herkesin kendi doğrusunu söylemesi için 

fırsat yaratan bir çokseslilik oluşturmaya uğra-

şıyoruz. Henüz yaşını bile tamamlamayan bu 

radyoda bunu ne kadar başardığımızı zaman 

gösterecek. 

Evet, fazla konuşuyoruz. Sabah 
07.00’den gece 00.00’a kadar tam 17 
saat susmadan konuşuyoruz.

Müziği yalnızca bir nefes alma aracı olarak kulla-

nıyoruz. Amacımız ‘şehrin sohbeti en bol’ ve en 

yeni bu frekansında kent insanını sohbete dahil 

edebilmek, kentin içinde sıkışmış, hapsolmuş in-

sanlara, küçük de olsa bir sohbet penceresi aça-

bilmek. Kim bilir, belki de kent bu haliyle daha da 

yaşanılır olur. 

Ankara Radyosu’nun sabah kuşağı, kente dair 

haberler üstüne kurulu. Bir gün öncesinden ka-

lanlar ve Ankara’da yaşayan birini yeni günde 

bekleyenler sohbetin içeriğini oluşturuyor. Öğle 

saatlerinde başlayan ve akşama kadar süren 

kuşakta Ankara tarihi ve kültürü sohbet konusu 

oluyor. Genellikle akademisyenler ya da Ankaralı 

entelektüellerin yer aldıkları programlarda kentin 

sorunları, tarihi, sanatçıları vb. konuşuluyor. İş çı-

kışı saatine geldiğimizde sohbetin ciddiyeti yeri-

ni daha eğlenceli bir tarza bırakıyor. Amaç, kent 

insanının günün yorgunluğunu biraz olsun ata-

bilmesine katkıda bulunmak. Akşam olduğunda 

bu kentin müzisyenleri ya da müziği sohbetin 

konusu oluyor ve ‘müziksiz’ radyoda müzik soh-

beti gerçekleştiriliyor.

Gece ise sohbetin içeriği artık kentiniz 
değil kendiniz oluyorsunuz.

İnsan ilişkileri ve kendini tanıma üstüne, yaşama 

dair her şey üstüne sohbet gerçekleşiyor stüd-

yoda.

Ankara’nın Türkiye’deki kültürel yaşama katkısı 

yadsınamaz. Bugün Türkiye’nin en önemli isim-

lerinin çoğunun Ankara geçmişleri olduğunu 

düşünürsek Ankara temalı bir radyo kurmanın 

çok da garip karşılanmaması gerekir. Hele, baş-

kent olmanıza rağmen İstanbul’un gölgesinde 

kalmışsanız, müziğiyle, tiyatrosuyla, sinemasıy-

la, tarihiyle ihmal edilmişseniz, Ankara’ya bir tür 

saygı duyma çabası da denebilir bu radyoya. İşte 

bu nedenle bir kent radyosu düşüncesi, bu kent 

Ankara olunca daha da anlamlı oluyor. 

“Müzisyenler, şarkıcılar, sanatçılar, yazarlar, gazeteciler, televizyoncular, radyocular, inter-
net yıldızları, yani her alanda konusunda uzman ve başarılı çok özel konuklarla haftayı 
sonlandırıyor, “Haftaya Paydos” diyoruz.

Görünmüyor olmanın sihri, konuklara daha önce hiç paylaşmadıkları sırlarını anlattı-
rırken, onları nasıl konuşturabildiğimizin sırrını da Haftaya Paydos’u dinlediğinizde fark 
edebiliyorsunuz; çünkü, bize kulak verenler, bu tadına doyulmaz sohbetlerin her anını 
bir televizyon programını izlercesine gözlerinde canlandırabiliyor.

Cuma akşamları 20.00-22.00 arasında yayınlanan “Banu Tarancı ve Selim Karakaya ile 
Haftaya Paydos”, size de her konuğun veda ederken söylediklerini hissettirecek:

‘2 saat nasıl geçti anlamadık! Mutlaka yine gelmeliyiz!...’ ”

H
af
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 Paydos

Banu Tarancı, Selim Karakaya



 RADYOVİZYON 23

aktarılıyor yayına. TRT Ankara Radyosu ekibinin 
sesini her an Bahçelievler 7.Cadde’de, kalede, 
Keçiören’de, Sincan’da ya da bir takside radyoya 
ulaşmaya çalışırken duyabilirsiniz. Şehrin Nabzı 
haftaiçi her gün saat 13.00’te.

İkide Bir
Ankara için öğrenci şehri derler. Pek çok üniversi-
tenin varlığı şehrin her noktasında genç insanları 
görmenizi sağlar. Öğrenci olsun ya da olmasın 
gençlerin bu şehre katkısı yadsınamaz. Malum, 
bir Gençlik Parkı’mız bile var. Burak Can da öğ-
leden sonra saat ikide, bir saat boyunca ağırlıklı 
olarak Ankaralı gençleri ağırlıyor ve onlarla tabii 
ki Ankara’yı konuşuyor.

Şehrengiz
Divan Edebiyatı’nda şehre övgü anlamına ge-
len şehrengiz, Ankara üstüne her şeyin olduğu 
bir program. Akademisyen Hakan Kaynar, Burak 
Esen ve Turan Tanyer’le birlikte Ankara tarihini 
ve sokaklarını konuşuyor. Ankara’ya trenin gelişi, 
Kurtuluş Parkı, Ankara keçisi, Hititler, Galatlar… 
Ankara’ya dair ne varsa sohbetin içine dahil olu-
yor. Şehrengiz her Çarşamba 16.00’da. 

Ankara Gündemi
Ankara Gündemi deyince akla ilk önce Türkiye 
gündemi gelir. Malum, Ankara demek aynı za-
manda Türkiye demek. Gazetelerin Ankara tem-
silcileri her Çarşamba saat 15.00’te önce Türkiye 
gündemini, daha sonra da kent gündemini ko-
nuşuyorlar. Ekonomik-politik kararlardan kentle 
ilgili sorunlara kadar ülkenin ve kentin gündemi 
bu programda tartışılıyor.

Beraber ve Solo Sohbetler

Onları Radyo ODTÜ’den ve TRT FM’den tanı-
yorsunuz, Ege, Fahir ve Oktay (isimler alfabetik 
sıralanmıştır). Konuşmayı çok seviyorlar. Anka-
ra Radyosu’nun da vazgeçilmezlerindenler. Bir 
bilim adamının Hacettepe Üniversitesi’nden 
Ankara Radyosu’na ulaşma çabasını canlı olarak 
anlatacak kadar entelektüel, karpuz seçimindeki 
püf noktaları iki saat konuşacak kadar ‘halk adamı’ 
olabiliyorlar. Haftaiçi her gün 18.00-20.00 arası 
“beraber ve solo” sohbet ediyorlar.

Sabahın Gezginleri
Haftaiçi Ankara sabahına uyanmanın çok da iç 
açıcı olduğu söylenemez. Denizsiz bir şehir ve işe 
gitme vakti. Bülent Ay ve Gülay Üstündağ sabah 
07.00’de çıktıkları ve üç saat süren yolculukların-
da sizi güne hazırlamaya çalışıyorlar. Ankara’nın 
günlüğünü tutarlarken enerjik sesleriyle sizi bu 
kente ve çalışma ortamınıza dinç bir şekilde tes-
lim ediyorlar. Ah bir de denizi getirebilseler!

Ondan Sonra
Nihal Sandıkçı ile Kerem Bozkurt, Ankara’ya ve 
dünyaya kendi pencerelerinden bakıyorlar. Ba-
zen fazla muhalif, bazen fazla uzlaşmacılar. On-
dan sonra… Ondan sonrası bu programda.  

Şehrin Nabzı
Fulya Akbuga gün ortasında konuklarıyla şeh-
rin nabzını tutuyor. Bir tango öğretmeni ya da 
bir pastacı, bir eğitimci ya da bir çilingir stüdyo 
konuğu olabiliyor. Zaman zaman yapılan telefon 
bağlantılarıyla Ankara sokaklarından da sesler 

Mayıs ayında aralarına katıldığım Ankara Radyosu ailesi bana her programda farklı bir 
konuk ve farklı bir konuda bilgi edinme imkanını verdi. Konuklarımız program boyunca 
“yeni” dostlarımız oluyor, onların uzmanlık alanlarını dinleyicilerle paylaşırken hoş soh-
betler ediyoruz. Sonra dönüp bir bakıyoruz, onca program, onca yeni dostluklar, payla-
şımlar …. ve bunları sadece dostlarla değil, orada olduğunu, bizi dinlediğini bildiğimiz 
sevgili Ankara Radyosu dinleyicileriyle paylaşıyoruz.  Hoş bir his bu. 12 numaralı stüdyo 
dayanılmaz bir bağımlılık yapıyor insanda… Yeni ailem bana keyif veriyor… 

Bazen koskoca iki saatin nasıl geçtiğini anlamamak, bazen de kelimelerin tıkanıp kal-
masına bir çözüm aramanın heyecanını yaşamak… Canlı yayının yarattığı adrenalini 
dinleyicilere de yaşatmak…

Dedim ya … hoş bir his bu.”

Hoş bir his bu

Can Özgün
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Uzun arayışlardan sonra yazın son demlerinin, 
sonbaharın ilk günlerinin mi demeliydim, tadını 
çıkarmak için son derece müsait bir bahçe ve 
ismi çok tanıdık gelen radyonun mütevazı bina-
sının önünde bulduk kendimizi. Röportaj konu-
ğumuzu bu küçük, sevimli bahçede beklerken, 
önemli bir iş dolayısıyla dışarıda olması, trafik 
sıkışıklığı yüzünden gecikmesi bizi hiç de üzme-
di. Güneşli bir hava, yemyeşil çimlerin üzerine 
atılmış bambu masa ve sandalyelerde çay keyfi, 
daha ne isterdik.

Çok geçmeden Radyovizyon’un diğer çalışanları 
gibi genç ve dinamik olan Yayın ve Müzik Koordi-
natörü Serkan Kızılbayır da bize katıldı.

Radyovizyon ne zaman, hangi koşullarda 
kuruldu?

Radyovizyon, TRT ‘den ayrılan bir kısım yayın-
cının önayak olmasıyla 1993 yılında kuruldu. 
Ankara’nın en eski ve çok ses getiren yerel radyo-
larından bir tanesi. 

Nasıl bir yayın yapılıyor Radyovizyon’da?

Yabancı müzik yayını yapan bir radyoyuz. Geç-
miş yılların ve günümüzün hit müziklerine yer 
veriyoruz . Sabahları şov ağırlıklı bir programı-
mız var. Konuklar alınıyor, sürekli canlı telefon 
bağlantıları… 08.00’de yol durumunu veriyo-
ruz. Dinleyiciler yayına katılıp yol durumunu 
aktarıyorlar, küçük hediyeler kazanıyorlar. İddia 
ediyorum ki, Ankara’da 08.00-09.00 arası en çok 

Ankara merkezli bir özel radyo Radyovizyon. FM 

yayınları sadece Ankara’da dinleniyor, bu nedenle 

de yerel radyo kategorisinde değerlendiriliyor. 

Röportaj için yola çıktığımızda, Ankara’nın yeni 

gözde semtlerinden Karakusunlar’da epeyce 

dolaşıp, yıllardır yaşadığımız kentin daha önce 

görmediğimiz sokaklarını keşfettik. 
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Olgu Tokdemir Prodüktör

DOSYA
dinlenen radyoyuz. Beş yapımcıyla 24 saat yayın 

yapıyoruz. Sunucudan çok seçilen müzikler ön 

planda bize. 

İyi bir radyo yayıncısı nasıl olmalı sizce?

İyi bir radyo yayıncısı ne kadar profesyonel olursa 

olsun  yayından önce gelip hazırlığını yapmalıdır. 

Yayında sistem nerede anons yapılacağını, nere-

de reklam gireceğini zaten gösteriyor. Yayıncıdan 

beklenen sunduğu programa hakim olması. Bu 

da iyi bir hazırlıkla olur ancak. 

Örneğin Beyonce Knowles çalacağı zaman onun-

la ilgili güncel haberleri de vermeli. En son kon-

serini, projelerini aktarabilecek durumda olmalı. 

Se
rk

an
 K

ızı
lb

ay
ır



 RADYOVİZYON 25

TRT’den çok şey öğrendim

Sadece yabancı müzik 
yayınlıyorsunuz. Kamu-
oyu araştırmalarına bak-
tığımızda Türkçe müzik 
yayını yapan radyoların 
daha çok dinlendiğini gö-
rüyoruz.  Çok dinlenmek tek kaygınız olma-
sa gerek. Bu konudaki görüşleriniz?

İlgi gören şey her zaman kaliteli değildir. Duygu 

aktarımında dil çok önemli kuşkusuz. Bu anlam-

da Türkçe müziğin Türkçe konuşulan bir ülkede 

daha çok tercih edilmesini yadırgamamak lazım. 

Ama hayatınızda hareket arıyorsanız, dertleri, ke-

derleri bir yana bırakmak istiyorsanız, orada ya-

bancı müzik devreye giriyor. Bizim gibi hit müzik, 

dans müziği çalan radyolar bu ihtiyacı karşılıyor. 

Ben Radyovizyon’a başlamadan önce yabancı 

müzik dinlemezdim. Şu anda Türkçe müzik din-

leyemiyorum. Çünkü maalesef yerli müzikte bir 

kalite düşüklüğü var. 

Ankara’da nasıl bir radyoculuk ortamı var?

İstanbul sosyal, kültürel ve ekonomik hayatın 

merkezi durumunda. Bu, radyoculuk anlamında 

da böyle. Reklam gelirleri açısından baktığımızda 

İstanbul merkezli yayın kuruluşlarının daha şanslı 

olduğunu görüyoruz. 

Reklam geliri kuşkusuz çok 
önemli, Radyovizyon sadece 
reklam gelirleriyle mi ayakta 
duruyor peki?

Sponsorluk, reklam gelirleri, or-
ganizasyonlardan alınan payla 

finanse ediliyor.

Ödüllü bir radyosunuz. Ne ödülüydü bu?

2008 yılında Avrupa Gazeteciler Derneği, en iyi 
yerel radyo seçti Radyovizyon’u. Kendi şov prog-
ramım da “yabancı dalda” en iyi şov programı se-
çildi. Bunlar tabii son derece gurur verici. İşimizi 
iyi yaptığınızın bir göstergesi. 

Dinlenme durumunuz nasıl peki?

Şöyle bir örnek vereyim. Başta da söylediğim 
gibi sabah 08.00-09.00 arasında dinleyicilerden 
yol durumunu alıyoruz. 45-50 dakika içinde 40’ın 
üzerinde dinleyici bize ulaşıyor. Belki de yerel ol-
manın avantajıdır bu. Çünkü ulusal bir yayında 
dinleyici programcıyla birebir bağlantı kurmakta 
zorluk çeker. Ama bizim istediğimiz asıl bu. Yani 
dinleyiciyi yayına doğrudan katmak, onlarla sıkı 
bir bağ kurmak, onları yeri geldiğinde radyomu-
zun gönüllü muhabirleri olarak yayına ortak et-
mek.  İyi bir içerik ve sunumla dinlenme oranını 
artırmak mümkün aslında...

Melis Deniz, Fatih Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü’nden mezun. Hafta içi 12.00-14.00, hafta sonu 
09.00-12.00 arası, müzik ağırlıklı, güncel müzik haberlerini kendi bakış açısıyla değerlendirdiği bir prog-
ram yapıyor. 

Sizce iyi bir radyo yayıncısı hangi özelliklere sahip olmalı?

Diksiyon çok önemli bir defa. Örneğin biz yabancı müzik yayını yapıyoruz diye Türkçe’den uzak bir dil 
kullanmıyoruz, yabancı terimlerden mümkün olduğunca kaçınıyoruz. Bizde göreve başlamadan önce 
diksiyon eğitimi verilir yayıncıya. Bunun dışında yayıncı iyi bir gözlemci olmalı, ülkedeki ve dünyadaki 
gelişmelerden haberdar olmalı ve bunları yorumlayabilecek donanımda olmalı bence.

TRT yayıncılığını nasıl buluyorsunuz?

Ben 1993’ten bu yana TRT Radyo-1’deki “Çocuklarla Baş başa” programında seslendirme yapıyorum. 
Oradaki yayıncılığı da yakından gözlemledim. İş disiplini ve Türkçe duyarlılığı konusunda TRT’den çok 
şey öğrendim. Radyovizyon’da da benzer bir yaklaşım var. 

Dinleyicilerden ne tür tepkiler alıyorsunuz?

Dinleyiciler Radyovizyon’u hem DJ’leriyle hem programlarıyla çok sıcak bulurlar. Biz belki de bu nedenle 
Ankara’daki en iyi yerel radyoyuz. Bunun ödülünü aldık zaten. Dinleyicilerle iyi bir iletişimimiz var. Yalnız 
müzik paylaşımı anlamında değil. Mesela her gün kan anonsu yapılır bizim radyomuzda. Ve mutlaka so-
nucunu bulur. Biz sadece “İstediğiniz müzik parçası bu, hadi görüşürüz” diyerek kapatmıyoruz telefonu. 
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ile görev yaptılar. Türkçe’nin doğru ve güzel kul-
lanımı,  radyomuz spikerlerinin seçimi ve yayın-
yapım stüdyolarının tasarımında TRT’yi örnek 
aldı. Kaliteli müzik yayınıyla kısa sürede Mersin’de 
yaşayanların beğenisini toplayan Radyo Metro-
pol, bir yerel radyo olmanın bilinciyle, yayınla-
rında Mersin ve çevresinde olup bitenlere yer 
vermeye başlamıştır, 1994 yılından itibaren de 
kendi bünyesinde oluşturduğu haber merkezi 
ile düzenli olarak haber vermeye devam etmek-
tedir. Radyomuz, özel radyoların 1993 yılında 
dört ay süreyle kapatılmasının dışında yayınına 
hiç ara vermemiş, istikrarlı ve sorumlu yayıncılığı 
ile Mersinlilerin güvenini kazanmıştır. 1998 yı-
lında oluşturduğu web sitesindeki haber yayını 
ve 2000 yılında internet ortamında da başlattığı 
web yayını ile hem il dışındaki Mersinlilere ulaş-
mış, hem de Mersin’in internetten dünyaya açı-
lan ilk kapısı olmuştur. 2006 yılında oluşturduğu 
canlı yayın aracı ile Radyo Metropol, Mersin ve 
çevresindeki olay ve etkinlikleri anında aktar-
makta, sosyal, sanatsal, kültürel ve fuar vb. tanı-
tım organizasyonlarında aktif olarak yer almakta, 
Mersin’in gelişmesine katkı sunan temel dina-
miklerden biri rolünü yerine getirmektedir.

Necmi Aydın; işini ciddi yapan, ilkeleri olan, ne-

reden geldiğini bildiği için nereye varabileceğini 

de kestirebilen bir radyocu. O nedenle de ayak-

ları yere basmayan, havalarda uçan birisi olma-

dığı gibi,  bulunduğu yerde sayan biri de değil. 

Çağdaş radyoculuğun gerek teknoloji gerekse 

insan gücü anlamında neye ihtiyacı varsa bunla-

rı karşılamak için günün aydınlığında ve gecenin 

karanlığında sürekli kafa yorup çalışan bir insan. 

Radyosu Çukurova’nın en yüksek betonarme bi-

nasından yayın yapsa da yüksekten atıp tutma-

yan, insanımıza tepeden bakmayan bir gönüle 

sahip.

Radyo Metropol, Mersin’in ilk özel radyola-
rından. Nasıl doğdu ve nasıl bir süreci takip 
ederek günümüze ulaştı?

1992 yılının Eylül ayında beş ortaklı bir şirket ola-

rak kuruldu ve 50 vat gücünde küçük bir verici 

ile yayın hayatına başladı. İlk yıl şirket ortaklarının 

tamamı haber, muhasebe, yönetim ve reklam 

departmanlarında büyük bir heyecan ve özveri 
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Mersin’den

Lütfi Kılınç Prodüktör

Radyo ve Televizyon Yayıncıları Meslek 

Birliği (RATEM) Yönetim Kurulu Üyesi, 

Mersin’de yayın yapan Radyo Metropol’ün 

Genel Müdürü Necmi Aydın’la güneyin 

incisi Mersin’den, inci taneleri gibi ilin 

değişik mekânlarına dizilen özel radyoları 

ve bu radyoların mikrofonundan uzayın 

boşluğuna salınıp oradan da insanımızın 

duygu dünyalarına inen sesleri konuştuk. 

Evrensel Düşünüp
                 Yerel Çalışıyoruz

DOSYA
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2008 yılı yerel radyo dalında RTÜK 
Doğru ve Güzel Türkçe Kullanımı 
Ödülü.

Bir yerel radyonun temel işlevi ne olmalı-
dır? Bu sorunun cevabı radyoların sadece 
bir müzik kutusu gibi algılanmasına da iti-
raz olacaktır çünkü…

Yöre halkının yerel radyodan ne beklediği soru-

suna verdiğim yanıt, bu soruya verilecek yanıtın 

ana başlıklarını oluşturuyor. 

Müzik, henüz radyoların sunduğu 
menünün ana yemeğini oluşturuyor.

Ne var ki, insanlar bugün müzik ihtiyacını çok 

değişik mecralardan da (bilgisayar, mp3 çalar, 

CD/DVD çalar, cep telefonu, ipod vb.) karşılaya-

bilmektedir. Radyoların müziğin yanı sıra değişik 

içerikler sunma zorunluluğu giderek artmaktadır. 

Haber verme ve bilgilendirmenin yanı sıra rad-

yonun eğlendirici özelliği de öne çıkmaktadır. 

Bugün radyo eskiden olduğu gibi toplu olarak 

değil, tek başına dinlenmektedir. Yolda, büroda, 

mutfakta, işte, banyoda, kumsalda dinlenebil-

mesi radyonun arkadaş olma özelliğini öne çı-

karmaktadır. Haber veren, bilgilendiren, eğlendi-

ren ve zaman zaman düşündüren bir arkadaş… 

Günümüz insanının iş ve sosyal yaşamında ge-

reksinim duyduğu kişisel gelişime değer katan, 

onu dinleyen, anlayan, neşesine ve kederine 

ortak olan bir arkadaş… Sadece müzik sunarak 

arkadaş olma sürecini sürdürmek pek mümkün 

görülmemektedir. Radyonun diğer mecralara 

kaptırdığı mevzileri dikkate alarak, dinlenme 

yeri ve biçimindeki gelişmelerin ışığında, radyo 

programlarının içerik ve tarzında da yeni düzen-

lemeler yapılması gerektiği düşüncesindeyim. 

Nitelikli personel bulmakta ve çalıştırmak-
ta zorluklar yaşanıyor mu?

Bu sorun, sektörün temel sorunlarından biri… 

Üniversiteler, bu alandaki ihtiyacı karşılayacak bil-

gi ve deneyime sahip insan sağlayamamaktadır.

Radyo yayıncılarının gerçekleri ile 
üniversite mezunlarının beklentileri 
örtüşmemektedir.

Radyoların ekonomik durumlarının çok kötü ol-

ması, düşük ücretli vasıfsız elemanlarla çalışmaya 

yol açmakta, bu da radyoların sunduğu ürünle-

rin kalitesini düşürmektedir. 

Yayın ilkeleriniz ve hedef kitleniz hakkında 
da bilgiler verir misiniz?

Yayın ilkelerimiz; doğru haber, kaliteli müzik ve 
iyi arkadaş olmak şeklinde ifade edilebilir. Radyo 
Metropol ailesi olarak, bir yandan özel radyo ve 
televizyon yayıncılığının olumlu yanlarını model 
alırken, diğer yandan kendimizi olumsuz örnek-
lerden korumak ve olumluya model olmak için 
yayıncılığımıza ışık tutan değerlerimizi belirle-
meyi kendimize ciddi bir görev bildik ve 2002 
yılında değerlerimizi yeniden gözden geçirdik. 
Kendimizi dört ana değere mahkûm kıldık:

Güvenilir olmak. Kaliteli olmak. 
Kazançlı olmak ve dinleyiciye iyi 
arkadaş olmak.

Hedef kitlemizi din, mezhep, etnik grup, siyasi 
yapı gibi demografik etkenler üzerinden belir-
lemedik. Yayıncı olarak, kentimizde var olan alt 
kültürlerin arasındaki duvarların korunması ve 
yükseltilmesini değil, laik ve demokratik cumhu-
riyetin temel değerleri ışığında, kentimizin güzel 
mozaiğine renk veren herkese seslenmeyi ve 
mikrofonumuzda her görüş ve düşünceye yer 
vermeyi esas aldık. 

Radyonuzun gerek Mersin gerekse ulusal 
anlamda aldığı ödüller, kazandığı birinci-
likler var mı?

Sürdürdüğü sorumlu ve istikrarlı yayın, radyomu-
za birçok ödül kazandırdı. Bunlardan bazıları:

1997 yılında Mersin Gazeteciler 
Cemiyeti Başarılı Radyo Ödülü,
2001 yılında Radyo Televizyon 
Gazetecileri Derneği’nin Türkiye En 
İyi Yerel Radyo Ödülü,

Necmi Aydın
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Radyo” konulu bir kompozisyon yarışması düzen-
lemiş; İstanbul Radyosu’nda gerçekleştirilen ödül 
töreninde Hakkari’den Trabzon’a, Erzurum’dan 
Çanakkale’ye on beş ilköğretim öğrencisi aile-
leriyle birlikte ağırlanmış ve bu organizasyonla 
radyoya Türkiye çapında bir ilgi yaratılmıştır. (ba-
kınız www.ratem.org)

Özel radyolar büyük oranda reklam geliriyle 
yayın hayatını sürdürmek zorunda. Reklam 
pastasının da bu sayıdaki yerel radyoların 
hepsine yeterli kaynak olmadığı söyleni-
yor. Bu açıdan bakıldığında alternatif gelir 
kaynakları neler olabilir? Devlet desteği, 
RTÜK reklam gelirinden belli bir pay aktarı-
mı, KOSGEB kapsamında değerlendirilerek 
düşük faizli krediler gibi…

Benim de yönetim kurulu üyesi 
bulunduğum RATEM, bu yıl 6 Mayıs 
Radyo Günü vesilesiyle ülkemizdeki 
radyo ve televizyonların fotoğrafını 
ortaya koyan bir rapor hazırladı.

Bu sorunuza vereceğim yanıt raporun sonuç bö-
lümüyle tamamen örtüşmektedir. “Türkiye Radyo 
ve Televizyon Sektör Raporu” adıyla sunulan bu 
raporda, yayın kuruluşlarının içinde bulundukları 
vahim ekonomik durum geçmiş ve bugünkü ve-
rilerle ortaya konulmuş, çözüm önerileri ve acil 
talepler bölümünde;

RTÜK Payı’nın % 1’e düşürülmesi,

Eğitime Katkı Payı’nın kaldırılması,

KOSGEB olanaklarından yararlanılması,

Enerji bedellerinin yerel yönetimlerce karşılan-
ması,

Ücretli kamu ilan ve reklamlarının radyo ve tele-
vizyonlara da verilmesi,

Yerel merkezlerde yatırımı bulunan markaların, 
reklam bütçelerinin bir kısmını yasal düzenle-
meyle, yerel radyo ve televizyonlara ayırma zo-
runluluğunun getirilmesi,

SSK primlerinde indirim uygulanması gibi ya-
şamsal önem taşıyan ihtiyaçlara ve düzenleme-
lere vurgu yapılmıştır.

Bu ihtiyacın giderilmesine yönelik “Eğitim 
her engeli aşar” sözünden hareketle hizmet 
içi eğitimler, kurslar, paneller düzenlenme-
sine nasıl bakarsınız?

Hem radyo sahiplerinin ve yöneticilerinin hem 

de çalışanların eğitimi konusu elbette çok 

önemli. Bu konuda ciddi çalışmalar yapılmakta-

dır. Bir taraftan RTÜK, bir taraftan RATEM (Radyo 

Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği) ve TRT… 

Zaman zaman tek tek, zaman zaman işbirliği 

halinde birçok eğitim programı hayata geçirildi.  

Bir radyocu olarak bunların birçoğuna katıldım 

ve büyük yarar gördüm. Bu çalışmaları kuramsal 

bilgi edinme, önceki deneyimlerinin aktarılma-

sı, sektörü düzenleyen yasa ve yönetmeliklerin 

bilinmesi, bir meslek dili ve literatürü oluşturul-

ması, telif bilinci geliştirilmesi, teknik bilgi ve de-

neyim sağlaması yönünden oldukça gerekli gö-

rüyorum. Ancak, yerel radyo ve televizyonların 

sahipleri ve yöneticileri açısından bugün için en 

önemli sorun ayakta kalma, varlığını devam etti-

rebilme sorunudur. Eğitim, kurs vb. toplantıların 

ana gündemini bu ihtiyaç belirlemektedir. 

Yayıncıların büyük bir bölümü, 
eğitim çalışmalarından edindikleri 
bilgi ve deneyimi hayata geçirebilecek 
altyapı ve insan kaynakları yatırımını 
yapamamaktadırlar.

Sorunun bu yönünü çok iyi bilen ve çözümüne 

odaklanmış olan RATEM, Kayseri, Gaziantep, Sa-

karya, Bursa, Eskişehir vb. illerde bölge toplantı-

ları düzenleyerek yayıncılarla reklam verenleri ve 

reklamcıları pazarlama iletişimi ekseninde buluş-

turan çalışmalar yaptı, yapmaya devam ediyor. 

Bu toplantılarda reklam verenler ve reklamcılar 

radyolara bakış açılarını ve beklentilerini ortaya 

koyarken, radyo sahipleri ve yöneticileri de rad-

yonun güçlü ve etkili yanlarını ve onlardan bek-

lentilerini ortaya koyuyorlar.

Sorunun aşılmasında, radyoya reklam 
bütçesi ayrılmasını teşvik eden bu 
çalışmaların sürdürülmesinin büyük 
yararı olacağı kanaatindeyim. 

TRT’nin de yönetim kurulu başkan yardımcılığın-

da bulunduğu RATEM, 6 Mayıs’ı Radyo Günü ilan 

ederek radyonun tarihi önemine vurgu yapmış 

ve günümüzdeki değeri hakkında farkındalık ya-

ratma çabaları kapsamında geçen yıl “Arkadaşım 
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2008 yılında Frankfurt Kitap Fuarı’nın onur konuğu olarak seçtiği ülke Türki-
ye idi. Nazım Hikmet Oratoryosu’yla başlayan fuarda Orhan Pamuk ve Yaşar 
Kemal sergileri yapıldı. Türkiye’den gelen 300 yazar da dünyanın en önemli 
kitap fuarlarından biri olan Frankfurt Kitap Fuarında diğer yazarlar, yabancı 
yayınevleri ve elbette okuyucularla buluştu. Kent genelinde de Türkiye’yle 
ilgili bir çok tanıtım etkinliği yapıldı.  

Frankfurt Kitap Fuarı bu yıl 14- 18 Ekim 2009 tarihleri arasında yapılacak. 
Temmuz 2009’da yayın hayatına merhaba diyen Radyovizyon dergisi de 
seçkin yayınevlerinin standlarının yer alacağı bu fuarda dünya yayıncılarıy-
la tanışacak. Ekim sayısı da dahil olmak üzere ilk dört yayınını Frankfurt’ta 
bulunan kitap severlere tanıtma fırsatı bulacak Radyovizyon ekibinin fuar 
izlenimlerini derginin gelecek sayılarında okuyabileceksiniz. 

Fuarın bu yılki programında çok sayıda seminer, panel ve organizasyonu 
fuar tarafından yapılan turlar yer alacak. Fuar yetkilileri her ulustan ve her 
sektörden ticari ziyaretçileri ve katılımcıları bu etkinliklere katılmaya davet 
ediyor. Çünkü bu etkinlikler özellikle kitabevleri, yayıncı kuruluşlar, ürün 
müdürleri, editörler ve hukuk danışmaları açısından son derece bilgilendi-
rici söyleşileri de içeriyor. 

Ana konusu “Pazarlama ve İletişimde Yeni Metodlar: Crossmedia” olarak be-
lirlenen fuarda konuyla ilgili grupların çalışma yöntemleri izlenebilecek.

Onur konuğu olarak Çin’in seçildiği Frankfurt Kitap Fuarı’nda “Haklar, Yetkiler 
ve Dijital Meydan Okuma” başlıklı bir çalışma yapılacak. Korsan yayınların, 
dijital yayınların ve basın haklarının değerlendirileceği bu etkinlik de orga-
nizatörler tarafından özellikle öneriliyor.Fr
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da 7200’den fazla katılımcının yer 

alacağı Frankfurt Kitap Fuarı 

2009, 61. yılını kutluyor. Okuyu-

cuyla kitabı buluşturmaktan çok 

yayıncıları bir araya getiren fuar-

da yayınevleri kitaplarını tanıtma 

fırsatı buluyorlar. Bu sayede her 

yayınevi diğerlerinin üretimlerini 

yakından inceleyebiliyor. 
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kurulan sekizinci radyo olması lazım Radyo 

Aktif’in. Şu an 10 radyo istasyonu var Trabzon’da 

ama müzikal anlamda Radyo Aktif gibi yayın ya-

pan bir istasyon yok.

Yayın içeriğinde bir değişiklik oldu mu 
94’ten bu yana?

Güncelliği yakalamak, olana bitene seyirci kal-

mamak adına her dönem ufak tefek değişiklikler 

yapıyoruz. 2007 yılında haber formatında prog-

ramları da müzik programlarının yanına taşıdık.

Bu süreç içinde radyoculuğumuz yol aldı 
mı? Türkiye’deki, Trabzon’daki özel radyo-
culuk için ne söylenebilir?

Türkiye’deki radyoculuğun değişim gösterdiğini 

düşünüyorum. İlk yıllarda, bir gecede 170 tele-

fon bağlantısı yapıyordum. Dehşet bir şeydi. 170 

farklı evden, ofisten farklı insanlar sizi arıyorlar; 

sizinle bir şeyler paylaşmaya, sevdikleri şarkıları 

çaldırmaya çalışıyorlar… Şimdi radyo dinleyicisi-

nin bu anlamda doyduğunu düşünüyorum. Artık 

yeni çıkmış bir single’ı dinlemek için dinleyici sizi 

aramıyor. Başkaca nedenleri olmak zorunda.

Daha seçici mi oldu dinleyici?

Tabii daha seçici oldu. Zaten yeni çıkan müzik-

leri çalıyorsunuz. Herkesin bilgisayarı var, herkes 

istediği müziği indiriyor. İnsanlar artık yüzde 25 

müzik için, yüzde 75 programcı için dinliyorlar 

radyoyu.

Başında Faruk Tandoğan’ın bulunduğu Radyo 

Aktif’te kuruluşundan beri çalışan ve bugün Ka-

nal Koordinatörü olan Serkan Türk’le konuştuk. 

Serkan Türk, radyoculuğunun yanında, bir yazar. 

Yayımlanmış iki öykü ve bir şiir kitabı var; dördün-

cü kitabı basıma hazırlanıyor. Ayrıca, Trabzon’da 

çıkan edebiyat dergisi Ada’nın editörlüğünü yü-

rütüyor.

Radyo Aktif’in geçmişiyle başlayalım ister-
seniz…

Radyo Aktif 12 Şubat 1994 günü Trabzon’da yayın 

hayatına başladı. Popüler müzik ve dış kaynaklı 

müzik ağırlıklı; hemen hemen yüzde 60 Türkçe, 

yüzde 40 dış kaynaklı müzik şeklinde. Trabzon’da 

Ra
dy

o Aktif
Doğu Karadeniz’in en büyük 

ili Trabzon’da, yayın anlayışıyla 

özel radyo istasyonları 

arasından sıyrılan Radyo 

Aktif’e konuk olduk. Radyo 

Aktif, şehir merkezindeki 

bir apartman katında, 

alçakgönüllü imkanlarla uzun 

yıllardır Trabzon ve çevre illere 

sesini duyurmaya devam 

ediyor. 

Yiğit Yavuz Prodüktör

DOSYA

Trabzon’dan
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Radyocu olarak, keşke şunu da yapabilsey-
dim diye kafanızdan geçen şeyler oluyor 
mu?

Ben her dönem yeni şeyler yapmaya çalışıyorum. 

Özellikle son yıllarda akşam kuşağında bir edebi-

yat ağırlıklı program yapıyorum.

Okuyucular yayına katılıyor ve bunu 
hakkında konuşulan kitabı, şiiri 
yazmış olan kişi de dinliyor. 

Yani bire bir okuyucusunu duyabilme, okuyucu-

suna seslenebilme şansına sahip oluyor. 90’ların 

sonunda böyle bir program yapmayı arzuluyor-

dum, 2000’lerin sonunda böyle bir program ya-

pabildim. 

Ağırlıklı olarak Trabzonspor’un konuşulduğu bir 

kentte, farklı bir şey yapmak, şiddet çok ön plan-

daymış gibi yansıtılmak istenen bir kentte başka 

şeylerin de yapıldığını göstermek istiyoruz. Me-

sela şimdi, yaşları 15 ile 18 arasında değişen lise 

öğrencisi altı genç arkadaşımız, her hafta bir rap 

programında kendi şarkılarını seslendiriyorlar. 

15-16 yaşında bir gencin, toplumda olup biten-

lere ne kadar duyarlı olabildiğini göstermeye ça-

lışıyoruz. 

Sunucu önemli yani…

Sunucu önemli tabii. Ne sunduğunuz, ne anlat-

tığınız önemli. Toplumu ilgilendiren, kişiyi ilgilen-

diren bir şey yapıyorsanız, karşılığını buluyor.

Trabzon’da radyoculuk yapmak nasıl? Nasıl 
bir radyoculuk ortamı var?

Benim en çok eleştirdiğim şey, Trabzon’da duyarlı 

yayıncı sayısının çok az olması. Buradaki prog-

ramcıların yüzde 50’den fazlası ayda bir kitap bile 

okumuyor. Kitap okumayan, Türkiye gündemini 

takip etmeyen, tamamen kişisel egosunu tatmin 

etmek için mikrofon karşısına geçmiş insanlar. Ta-

bii bunun farklı nedenleri var. Siz iyi programcılar 

da çalıştırabilirsiniz ama ekonomik anlamda on-

ları tatmin edemediğiniz için, o 24 saatlik zaman 

dilimi içinde daha düşük rakamlara, hatta hiç 

para vermeyerek çalıştıracak elemanları tercih 

ediyorsunuz. 

Sizi radyoculukta tatmin eden nedir? Her 
gün mikrofon başına geçip program sunma-
nın, insanlara bir şeyler söylemenin uyan-
dırdığı anlam ve tatmin duygusu nedir?

Bire bir geri dönüşü görmek galiba 
beni keyiflendiren, bu işi bu kadar 
uzun zaman yapmaya sevk eden şey.

Ben 80’lerin sonunda kendi kendime program 

kayıtları yapardım. TRT’deki haberleri taklit eder, 

gündemi kendimce yorumlamaya çalışırdım. Ya 

da radyo tiyatrosu seslendirir, kendi sesimi kay-

dedip duymaya çalışırdım. O konuşma hali ben-

de 80’lerin başından beri var. Ben radyo dinleye-

rek büyüdüm.

Ve radyo çalan evlerde çok farklı bir 
hava vardır. İnsanlar birbirlerini 
dinlerler. Ama şimdi televizyonun 
ön planda olduğu evlerde yaşıyoruz. 
İnsanlar konuşmuyorlar ve birbirlerini 
de dinlemiyorlar. 

Yayıncılığın sadece Ahmet’in, teyzesinin kızı Ayşe’ye şarkı armağan etmesi olmadığını, 
yeni kuşakların anlaması gerekiyor. Türkiye’nin en önemli radyoları bile yayıncılığı böyle 
görüyorsa, yayıncılıkta bir sorun var. Dinleyici gerçekten bunu mu istiyor? Radyonun bir 
yayın ilkesinin olması gerekiyor.

Bir uyanış geliştirmeye, radyo sayesinde insanların algısını, bakışını değiştirmeye çalışıyo-
ruz. Radyonun da böyle bir misyonu olsa gerek.

Serkan Türk

Ya
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toplam 22 ülke fuara katıldı.Avrasya’nın en bü-

yük uydu iletişimi, yayıncılık ve TV sektörü fuarı 

olan Broadcast Cable & Satelite fuarın kendileri-

ne ayrılan bölümlerinde ziyaretçilere tam bir iş 

geliştirme platformu sundu.

Hem iş hem de tüketici elektroniği ve dijital ya-

şama ilişkin teknolojiler ise “Tüketici Elektroniği” 

salonunda, günlük hayatta ve iş ortamında kulla-

nılan navigasyon, dijital görüntüleme, dijital eğ-

lence ve donanım,ev sinema sistemleri, akıllı ev 

sistemleri ve otomasyonları ile yer aldı.

Geçmiş yıllara oranla çok daha geniş standlarla 

fuara çıkarma yapan kamu kurumları standları-

nın içinde yer alan TRT standı fuarın en dikkat çe-

ken ve hareketli standı idi. TRT FM CeBIT Bilişim 

Eurasia 2009 İletişim Fuarı’ndan gün boyu canlı 

yayın yaptı. CeBIT’in atmosferini canlı yaşamak, 

standımızı ziyaret eden sürpriz konukları takip 

etmek isteyenleri radyo başına bağlayan TRT FM 

fuarın ikinci gününden itibaren İzmir’den “Buyu-

run Radyo”, “Biz Bize” ve “İmbat”  programları ile 

CeBIT’e canlı bağlanarak yayınını sürdürdü.. Ay-

rıca  ilk kez Ulaştırma Şûrası‘nda görücüye çıkan 

TRT’ye ait robot “TRTrobi” katılımcıların ve ziya-

retçilerin büyük ilgisini çekti.

CeBIT Bilişim Eurasia’da ziyaretçilerin ihtiyaçlarını 

karşılayan tüm ürünleri sistematik şekilde kolay-

ca bulabilmelerine yardımcı olması hedeflen-

mişti. Yalnızca ürün ve hizmetlerin sergilendiği 

bir alan olmanın ötesinde, çeşitli iş geliştirme 

programları, sektörün dış kaynaklı yatırıma ve 

kendini dünya pazarlarına açması için önemli bir 

fırsat sunması açısından zengindi.

Ülkemizde açılan en kapsamlı teknoloji ve bili-
şim fuarı olan CeBIT, bu yıl 7-11 Ekim 2009 ta-
rihleri arasında onuncu kez, farklı ülke ve bölge-
lerden gelen pek çok profesyonel, yönetici, bilim 
adamı, kamu yetkilisi ve teknoloji meraklısını bir 
ticaret sinerjisi içinde buluşturdu.

Geçtiğimiz yıl 70 ülkeden yaklaşık 160.000 ziya-
retçi ağırlayan, Avrasya’nın en büyük iş platformu 
CeBIT Bilişim Eurasia, İstanbul Tüyap Beylikdüzü 
Fuar ve Kongre Merkezi Toplantı Salonları’nda 
gerçekleştirildi.

Doğu ile batı arasındaki köprü konumuyla 
Avrasya’ya açılan en önemli ticaret kapısı CeBIT 
Bilişim Eurasia aynı zamanda İstanbul’u dünyanın 
sayılı teknoloji ticareti merkezlerinden biri olarak 
konumluyor. Ülkeler arası  işbirliği arayışlarının 
gerçeğe dönüştürüldüğü bir zemin olan CeBIT 
Bilişim Eurasia etkinliklerinin bu yılki teması “Yeni 
Dünya, Yeni Yaşam”, ana sloganı “Tüm Sektörler 
Bilişimle Buluşuyor”  temeli üzerine idi.

Global ekonomik krizin getirdiği bir daralma 
görülse de toplam 60 bin metrekarelik alanda 
12 tematik bölümde hazırlanan CeBIT Bilişim 
Eurasia’da, Türk mühendislerince yapılan Ar-Ge 
çalışmalarının yanısıra iletişimde yeni bir döne-
mi başlatan 3G dünyasının yeni ürünleri de yer 
alıyordu. ”Kamu Sektörü” tematik bölümünde 
belediye, kamu kurum ve kuruluşlarının, bakan-
lık ve valiliklerinin de yer aldığı özel uygulama ve 
hizmet çözümleri tanıtıldı. Aralarında Amerika, 
Almanya, Fransa gibi ülkelerin de bulunduğu 
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Avrasya’da teknoloji ve iş 

dünyasına yön veren ‘CeBIT 

Bilişim Eurasia’, 10 yaşında...

Meltem Türkmen
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“… Bayanlar baylar, yayınımızı özel 
bir haber için kesmiş bulunmaktayız. 
Yaklaşık 20 dakika önce Marslılar 
dünyayı işgal etti!..”

İşte ne olduysa bundan sonra oldu. Amerika Bir-

leşik Devletleri, zekice tasarlanmış, profesyonel-

ce kaleme alınmış bir radyo oyunu ve basit ama 

gerçekçi bir anonsla birlikte belki de tarihinin en 

büyük paniğini yaşadı. 

Bu yazdıklarım güzel bir öykünün girişi gibi 

gelebilir. Ama kesinlikle değil. Çünkü insanlar 

uzaylıların gerçekten dünyayı işgal ettiklerini 

sanmıştı. Şu an bizlere hiç inandırıcı gelmese 

de o dönemde yaşanan panik Amerika’yı salla-

mıştı. 

Yağmur hızlanmıştı. Şimşekler gökyüzünü aydın-

latırken, gök gürültüsü birazdan kopacak fırtınayı 

işaret ediyordu sanki… Her şey yazdığı oyunlar-

daki gibiydi bu gece… Ve üstelik efektler de do-

ğaldı! Hayat sahnesinde, mikrofonlar aracılığıyla 

bu gece çok farklı bir oyun sahnelenecekti…

Kırmızı ışık yandı ve yayın başladı. Önce geceyi 

renklendirecek güzel bir giriş anonsu, ardından 

da hoş bir müzik. Radyoları başındaki dinleyici-

ler sıradan bir gecenin keyfini çıkarıyorlardı ki ani 

bir anons yayını kesti… Hatta yayını kesmekle 

kalmadı dünya yayıncılık tarihine geçti! Anons 

özetle şöyleydi;

Soğuk ve yağmurlu bir Ekim gecesi radyoya 

gitti. Aslında her zamanki rutin işiydi ama bu 

defa hem garip bir heyecan hem de yüzünde 

muzip bir tebessüm vardı. Uzun zamandır 

aklında olan bir hayali gerçekleştirmek için 

belki de en doğru andı. Derin bir nefes çekti 

ve tüm soğukkanlılığıyla stüdyoya girdi… 

Birazdan yayını devralacaktı.

Necmettin Tetik
İzmir Ekonomi Üniversitesi 
İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi

DOSYA
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Bildik, rutin yayın akışı ve sıradan programlar yeri-

ni daha kaliteli yapımlara, daha çok reklam alma-

ya ve hepsinden önemlisi “Rekabet”e bırakmıştı.

Bu anlamda CBS (Columbia Broadcasting 

System / Kolombiya Yayın Sistemi) aslında radyo 

istasyonları arasında en cesaretli olanlardan bi-

riydi. Çünkü Orson Welles’in bu projesine kolay 

kolay kimse evet diyemezdi. Özellikle bu atılım-

dan sonra CBS milyonlarca dolar verse yapama-

yacağı bir tanıtımı da gerçekleştirmişti. Zaten 16 

radyo istasyonuna sahip olan kuruluş özellikle 

bu olaydan sonra daha da büyüdü ve Amerika 

Birleşik Devletleri’ndeki en büyük radyo ağı ha-

line geldi. 

Her şeyin bir hayalle başladığı dünyamızda veri-

len imkanlar ve yaratıcılık da muazzam bir önem 

taşımaktadır. Bu anlamda o dönemden bugüne 

baktığımızda aslında özel radyoların yerinin çok 

farklı olduğunu görebilmek mümkündür. Özel-

likle rekabete açık bir ortam hem Avrupa’da hem 

de Amerika’da hedef çıtasını ve yayıncılık anlayı-

şını bambaşka boyutlara taşımıştır.

H.G. Wells’in yazdığı “The War of the Worlds” 

(Dünyalar Savaşı) adlı eser de genç yazar Orson 

Welles tarafından ustaca uyarlanmış ve “Mer-

cury Tiyatrosu” oyuncularıyla birlikte performe 

edilmişti… 

Aslında olan biten bu kadar basitti. 
Ama yankıları inanılmaz boyutta 
olmuştu. 

Örneğin, oyunun yayınlandığı 30 Ekim gecesi 

ilk anonstan sonra otoyollar kilitlenmiş, rahipler 

günah çıkartmak için görev başına çağrılmış-

tı. Çıkan arbede, yaşanan kaos ve yağmalama 

olayları ise polisi ve hastaneleri çok güç duruma 

sokmuş; Pentagon bile kırmızı alarma geçmişti. 

Bulundukları yerden aşağıya atlayanlar, kalp krizi 

geçiren insanlar ve en hazini de Marslıların teca-

vüzüne uğramaktansa intihar etmeyi seçen bir 

kadının trajedisi zihinlerde uzunca bir süre yer 

etmişti...

O dönemde Amerika Birleşik Devletleri’nde ve 

Avrupa’da radyo  “Altın Çağ”ını yaşıyordu. İnsanla-

rın radyo fenomenine yakalandığı, sihirli kutuya 

kayıtsız şartsız inandıkları bir dönemdi. Yayınlar 

devletin yanı sıra özel sektör tarafından da yapı-

lıyordu.

Özel radyoculuğun ilk dönemleriydi. 
Bu süreç yayıncılık adına hem çok 
sesliliği beraberinde getirmiş hem 
de insanlara farklı bir dünyanın 
kapılarını aralamıştı.

İki yaşındayken yetişkin bir insan gibi konuşabili-

yor, üç yaşında her şeyi okuyabiliyor, beş yaşında 

William Shakespeare’in oyunlarını ezbere biliyor 

ve kendisine hediye edilen kukla takımıyla Kral 

Lear’ı tek başına oynuyordu. 9 yaşındayken ba-

basıyla çıktığı gezide dünyanın dörtte üçünü 

dolaşmıştı. Bu arada resim yapmayı öğrenmiş, 

ünlü büyücü Houdini’den illüzyon ve sihirbazlık 

dersleri alıyordu. 

10 yaşında Wisconsin gazetelerinden birinde 

kendisinden; “Karikatürcü, oyuncu, şair ve sadece 

on yaşında!” diye bahsediliyordu. 18 yaşındayken, 

okuduğu kolejdeki öğretmeni olan Roger Hill’le 

birlikte Shakespeare’in yazılmış bütün oyunlarını 

bir araya getirmişti. Kendi çizimleriyle süslü olan O
rs

on
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Müzik, sanat ve sosyal yaşam değişik sunumlarla 

kitleleri frekanslarına bağlamış ve bugün dünya 

devleri olarak adlandırdığımız çok büyük radyo-
ları tanımamıza olanak sağlanmıştır.

 Ancak tüm bunlar yapılırken çeşitli alanlardaki 
cesaret ve yaratıcılığın önü kesilmemiş kolaycı-
lığa prim verilmemiştir. Bizde ise özel radyolar 
hala (birkaç tanesi dışında) kelimenin tam an-
lamıyla kendi yağlarında kavrulmaya devam 
etmektedir.

Bu aslında hem yayıncılık kalitesi hem de dinleyici 
adına büyük bir talihsizlik. Çünkü günümüzde özel 
radyolarımızın çok büyük bir kısmı kaliteli, eğitici 
ve yenilikçi programlar yapmıyor. İmkânlarını kul-
lanarak bir adım ileriye gitmeyi pek de arzulamı-
yorlar. Bu anlamda frekanslar arasında dolaşırsanız 
yayın akışlarının çok ama çok büyük bir kısmının 
neredeyse “Şarkı İstek Hattı”na döndüğünü gör-
meniz ya da duymanız işten değil.

Türkçe’nin özensiz kullanımı, programların kendi-
ni tekrar etmesi ve daha birçok olumsuzluğu bu-
rada sayabiliriz. Ama bence bunların yerine daha 
kaliteli yayınlar, ilgi çeken programlar, özellikle 
kültür-sanat yayınları ve tabii ki “Radyo Tiyatrosu” 
gibi alanların üzerine gidilmeli.

Özel radyoların unuttuğu ya da işine gelmeyen, 
nasılsa reklam alamayız, dinleyici bunu beğen-
mez ya da maliyeti çok olur mantığı bir yana bı-
rakılmalı ve gerçekten iyi bir şeyler yapılmalı diye 
düşünüyorum. 

Ülkemizde “Radyo Tiyatrosu”na önem veren tek 

kurum hala TRT. Gönül ister ki diğer özel radyo 

istasyonları da sanatın bu alanına el atsın. Genç 
kalemleri teşvik etsin. Aslına bakarsanız ekono-
mik anlamda pek kârlı bir yatırım olmayan rad-
yoculuk, ülkemizde yine de kısıtlı imkânlarına 
rağmen bazı özel kurumlar tarafından başarı ile 
götürülmektedir.

Web yayıncılığının sınır tanımadığı, kitlelere her 
şekilde ulaşılabilen bir dönemdeyiz. Gelişen 
teknoloji ve yeni imkânlar, cesaretli yayın politi-
kalarıyla birleşirse özel radyoculuk alanında ben 
oldukça güzel ve farklı bir döneme girileceğine 
inanıyorum. 

Yapılan güzel ve değişik bir programın, iyi kale-
me alınmış radyo tiyatrolarının kitleler üzerinde 
nasıl bir etki bıraktığı, yeni gelişimlere nasıl bir 
zemin hazırladığı örneğinde Orson Welles hala 
bir mihenktaşı… 

Son söz;

Gelelim kahramanımız Orson Welles’e… Efsane 
radyo programı ve radyo tiyatrosundan sonra bu 
kadar zarardan nasıl kurtuldu diye merak eden 
varsa hemen cevabı vereyim.

O kadar zeki ve dahi bir kişilikti ki bu zararlardan 
dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulmamıştı.

O, her adımı ve sonrasını gören iyi bir yazardı. 
Çünkü Welles, bunu çok uzun zamandır planlı-
yordu. Ve daha sonra hatıralarında da bahsede-
ceği üzere sırf bu nedenle, başına gelecekleri az 
çok tahmin ettiği için CBS ile yaptığı anlaşmaya 
yayınlarının sonuçlarından muaf tutulacağı mad-
desini özellikle ekletmişti! 

‘Herkes için Shakespeare’ adındaki bu baskı özel-

likle Amerikan kolejlerinde büyük ilgi uyandırarak 

90.000 satmıştı!

Annesi o sadece dokuz yaşındayken, babası ise 

on beş yaşındayken öldü. Bir süre resim üzerine 

çalıştıktan sonra oyunculuk yapmaya başladı. Bu 

yıllarda evlendi ve yazarlığa ağırlık verdi. Uzun yıl-

lar radyoda da çalıştı. 

1938 yılındaki ünlü “Dünyalar Savaşı”nın radyo 

tiyatrosunda Amerikalıları dünyayı Marslıların is-

tila ettiğine inandırdı. 1941’deki ilk filmi “Yurttaş 

Kane” ileride çok büyük ün yapacak olmasına 

rağmen, o sıralar Welles’e yüklüce bir para kay-

bettirdi. Daha bu ilk filmiyle, Welles o zamana ka-

darki sinema gelişimine yepyeni bir yön vermiş 

ve yenilikler getirmiştir. Özellikle, sinemanın anla-

tım potansiyelini ve yollarını farklı bir kompozis-

yonda kullandığı için bu film önemliydi. 

Bu nedenlerden ki, “Yurttaş Kane” filmi birçokları 

tarafından “bugüne kadar yapılmış en iyi film” pa-

yesini almıştır. Ayrıca bu ilk filminde oyuncu ola-

rak da bulunmuş ve performansıyla da beğeni 

toplamıştır. Yine de Orson Welles, Hollywood’da 

tutulmadığı için Avrupa’ya gitmiştir. Her ne kadar 

sonraki filmleri de Amerika söz konusu olduğun-

da pek başarılı olamamış olsalar da, en azından 

ticari açıdan, özellikle Avrupa’da çok tutulmuş ve 

birçok ödül almıştır. 10 Ekim 1985’te Paris’te vefat 

etmiştir.
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Bu yola kimlerle çıktınız, yol arkadaşlarınız 
var mıydı, kimler destek oldu?

Benimle birlikte 5 kişiydik. Ama radyo kurma fikri 
Nevzat Bingöl’den geldi. O zaten bir reklam ajan-
sı yönetiyordu ve TRT ile de sıkı ilişkiler içindeydi. 
Radyonuza da çok sık gider gelirdi. Yusuf Karadağ 
ve Fatih Yücel de çok destek oldular bu girişime.

Sayın Bingöl’ü ben de tanıyor ve hatırlıyo-
rum. Reklam bantlarını her teslim etmeye 
geldiğinde mutlaka radyomuz katına da 
çıkar, radyo ve radyoculuk üzerine uzun 
sohbetlerde bulunurdu bizlerle.  Bir bakıma 
radyoculuk aşkını yüreğine bizler aşıladık 
demek ki.

Çok doğru, zaten başlarda hep TRT radyoculuğu-
nu örnek aldık bizler de. Sonra yavaş yavaş kendi 
formatımızı yerleştirdik.

Peki bu yola çıkarken, hele karşınızda TRT 
gibi bir dev varken, hiç çekinmediniz mi ?

Başta bir korkumuz vardı ama, sözlerimin başın-
da da belirtmiştim, dinleyici bize çoksahip çıktı, 
bizi yüreklendirdi, cesaret verdi. Aksi olsaydı ba-
şaramazdık bence.  

22 yıldır bu şehirde görev yapan bir TRT çalı-
şanı olarak bildiğim kadarıyla Diyarbakır’ın 
ilk yerel radyosu unvanına sahipsiniz.  

Evet öyle, bu onur ve gurur bizim için. İlk defa 

1993 yılında sesimizi duyurmaya başladık. Şu 

anda 17 yaşında, genç, delikanlı bir radyoyuz. 

O halde gelin sizinle 1993 yılına geri döne-
lim ve Can Radyo’nun kuruluş öyküsünü, bu 
ihtiyacın hangi nedenlerle ortaya çıktığını 
sizden öğrenelim.  

Can Radyo, 15 Haziran 1993 yılında yalnız 

Diyarbakır’ın değil, bildiğim kadarıyla bölgemizin 

de ilk özel radyosu olarak yayın hayatına başladı. 

Zaten, radyoyu kurduk ve çok değil altı ay sonra 

da televizyon yayıncılığına da ilk biz başladık. Bu 

nedenle ilk olmanın avantajını çok iyi değerlen-

dirdik. Büyük ilgi gördük kurulur kurulmaz, öyle ki 

bir çok eksiğimiz ve teknik yetersizliğimiz olma-

sına rağmen, dinleyicimiz, izleyicimiz bizi deyim 

yerindeyse bağrına bastı adeta.

Ca
na

Can Katan
    Radyo

Fatih Yılmaz Prodüktör

“Cana Can Katan Radyo” sloganıyla yola çıkan 

Can Radyo, Diyarbakır’ın ilk yerel radyosu… 

Müzik ağırlıklı yayınlarıyla geniş bir dinleyici 

kitlesine sahip. Radyonun kurucularından 

Mehmet Dalgıç’la radyo ve radyoculuk üzerine 

konuştuk. 

DOSYA
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Bizi ilgi çekici kılan özelliklerden biri de buydu za-

ten. TRT sunucularının o resmi ve mesafeli havası 

bizde yoktu. Bu nedenle her yaştan, her kesim-

den insan bizi çok rahat bir şekilde arıyor, dertle-

şiyor, sıkıntılarını paylaşıyordu. Sonraları, üniversi-

te kesiminden genç arkadaşlarımızı yayında gö-

revlendirdik. Onların bilgisinden yararlandık. Bu 

konuda en büyük övünç kaynaklarımızdan biri 

de, şu anda TRT Gap-Diyarbakır Radyosu bünye-

sinde büyük bir başarıyla görev yapmakta olan 

Spiker Arzu Meliye Duraner’in, bizim radyomuz-

da yetişip ardından TRT’ye geçmesidir. Bizi izleye-

rek, bizden güç alarak Diyarbakır’da sayıları hızla 

artan bir çok özel radyo ve televizyona sayısız 

eleman kazandırdık. Bir bakıma özel okul görevi 

yaptık yani. Halen, TRT’de staj imkanı bulamayan 

birçok genç arkadaşımız her yaz dönemi Can 

Radyo ve Televizyonunda görev almaya geliyor.

Geçmişten günümüze şöyle bir yol alırsa-
nız, gençlik dönemine giren bir radyo ola-
rak, ilk zamanlarda yayın politikanız, anla-
yışınız neydi ve süreç içinde bu nasıl gelişti, 
neler değişti?

Başlangıçtan bugüne hep müzik ağırlıklı bir ya-

yın politikamız oldu. Özgün müzik ve halk müzi-

ği türleriyle başladık. Sonra da değişen şartlar ve 

yöre halkının beklentisi doğrultusunda yörede 

yaşayan dillerden, özellikle Kürtçe  müziğe de 

yöneldik. TRT’nin bu alandaki boşluğunu yörede 

bizler doldurduk. Ama bunu yaparken asla siyasi 

içerikli bir yayıncılık anlayışımız olmadı, olmaya-

caktır da. Herhangi bir ideolojiyi savunan veya 

destekleyen bir radyo değiliz. Elimizden geldi-

ğince halkın isteklerini yerine getiriyoruz.

Tam da bu noktada şunu sormak istiyorum. 
Biliyorsunuz, TRT Radyo ailesine yakın bir 
zamanda Radyo-6 da katıldı ve sizin etkin-

İlk yayın gününüzü ve ilk aldığınız tepkileri 
hatırlıyor musunuz ?

Hiç unutulur mu, sanki dün gibi aklımda. Yayına 

başladık ama, dinleniyor muyuz, dinlenmiyor 

muyuz farkında bile değiliz. Yayın canlı ama, ver-

diğimiz istek telefonu numarasını kimse aramıyor 

bir türlü. Aradan epey bir zaman geçince ilk tele-

fon çaldı ve bir anda hepimizin eli ahizeye gitti. 

Yüreğimiz nasıl kıpır kıpır, acaba arayan kim ve 

ne diyecek diye. Allah’tan korktuğumuz başımıza 

gelmedi, genç bir dinleyendi bizi arayan ve tabii 

ilk istek şarkı özgün müzik türündendi. Çünkü 

TRT bu tür müziğe yer vermiyordu. Bizler de, mü-

zik politikamızı o ilk günden başlayarak özgün ve 

halk müziği türü olarak belirledik. İnanır mısınız, 

ilk birkaç günden sonra, telefonlarımız susma-

maya başladı. Gelen istekleri yetiştiremez olduk.

Gece yarıları bile aranır hale gelince, 
“tamam, galiba bu iş oluyor” demeye 
başladık. Sevincimiz görülmeye 
değerdi doğrusu.

Peki Sayın Dalgıç, yeni ve ilk bir radyo. Rad-
yoculukta önemli bir sacayağı var, bilirsi-
niz. Yapımcı, sunucu ve teknik yönetim. Üç 
önemli insan unsuru. Bu ihtiyacınızı nasıl ve 
nereden giderdiniz ?

İnanın, deneyimimiz olmamasına rağmen, baş-

larda bu işi, yola koyulan 5 arkadaş olarak bizler 

üstlendik.

Diksiyonumuz çok mu iyiydi, 
programcılığı çok mu iyi beceriyorduk, 
elbette ki hayır. Ama dinleyiciyle hoş 
ve samimi bir diyaloğumuz vardı. 
Senli benli ve iki samimi dost gibi 
konuşuyorduk.
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toplumun hangi kesimine yöneldiğinizi hiç 
araştırdınız mı, böyle bir çalışmanız var mı?

Yayın çizgimiz daha ziyade özgün müzik ve yö-

resel dil olduğu için genellikle orta yaş ve üzeri-

ne hitap ediyoruz. Biraz da yaşlı kesim dinleyici-

miz var. Ama 15 yaş ve altına hiç ulaşamıyoruz. 

Çünkü gençlik ve çocuk programları yapamıyo-

ruz. 

Her radyonun kimliğini ortaya koyan, 
benimsediği bazı sloganları var. Can 
Radyo’nun böyle bilinen, dillerde yer etmiş 
bir sloganı var mı?

Tabii ki,  “Cana Can Katan Radyo, Can Radyo” deriz 

veya, yayın frekansımızın özelliği dolayısıyla, “Kü-

suratsız Tek Radyo, Can Radyo, FM 100.0” deriz.

Radyonuzun ve genelde radyoculuğun ge-
leceği üzerine öngörüleriniz nedir diye sor-
sam?

İşte bu konuda biraz karamsarım. TRT için değil 

tabii. Sonuçta siz kamu yayıncılığı yapıyorsunuz. 

Ama özeller için, reklam pastası bölündükçe ya-

şam şansı gitgide azalıyor. Ticari olarak düşünün-

ce, televizyon yayıncılığı daha ön plana çıkıyor. 

Ama ben radyo yayıncılığından gelen biri olarak, 

radyonun insan yaşamında hep yer alacağını dü-

şünüyorum.

Hele günümüzde gelinen uydu ve 
internet yayıncılığından sonra, 
geriye dönüş olamayacağını tahmin 
ediyorum.

lik göstermekte olduğunuz bir kulvarda, 
yörede konuşulan, yaşayan dilde, Kürtçe’de 
yayına başladı. Hem de oldukça güçlü bir 
verici ağıyla ve birden fazla lehçede. Bunu 
nasıl değerlendiriyorsunuz ?

Bu artık rakipsiz olmadığımız anlamına geliyor 

öncelikle. Bizim TRT ile herhangi bir kulvarda 

yarışmamız zaten olanaksız, bunu öncelikle be-

lirteyim. TRT bir dev, dünya genelinde kendini 

kanıtlamış bir yayın kurumu. Sesi ve görüntüsü 

her yere ulaşıyor. TRT’de bir yayın disiplini ve 

profesyonelce yapılan bir çalışma var. Ama, TRT 

6 Televizyonu ve Radyo-6 hamlesi bence olduk-

ça gecikmiş bir karar. Bunun yıllar öncesinden 

düşünülüp hayata geçirilmesi gerekirdi. Şu anki 

haliyle bile birçok eksiği var ama, ben bütün bu 

olumsuzlukların kısa zamanda giderilebileceğini 

umuyorum ve TRT’yi bu cesur kararı dolayısıyla 

kutluyorum.

Bölge ve il yayıncılığı arasında farklılık-
lar var. Can Radyo olarak siz şu anda şehir 
radyosu anlayışıyla ve müzik ağırlıklı yayın 
yapıyorsunuz. Eğitime, kültüre pek yer ver-
miyorsunuz. Olanağınız olsa, ne tür prog-
ramlar yapmak isterdiniz?

Tespitiniz çok doğru, maalesef radyo yayınları-

mızda müziğin dışında sadece güncel haber ve 

gelişmeleri verebiliyoruz. Geri kalan zamanın 

tümünü müzik dolduruyor. Televizyonumuzda 

bu açığımızı giderecek programlarımız var ama 

radyo programcılığı zor ve zahmetli bir iş.

Ama imkanımız olsaydı özellikle 
sağlık, eğitim, aile ve spora yönelik 
programlar yapmak isterdik.

Çünkü yöre dinleyicisinin ve özellikle kırsal kesi-
min buna oldukça ihtiyacı var. Radyoda müzik 
konusunda iyiyiz ama eğitim ve kültür yönünden 
geride kaldık.

17 yılı geride bırakan yayın deneyiminizle, 
dinleyici profilinizin ne olduğunu, en çok 

Cazda Modern
Kavramlar

Caz müziğinin seçkin örnekleri ve bu türe ilişkin kavramlarla ilgili bilgiler “Cazda Modern 
Kavramlar”da… Program her Salı saat 23.00’te TRT Radyo 3’te…. 
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sıra önüne konan türlü engellerle savaşan, bel-

ki okuma yazma bile bilmeyen kadınlara, genç 

kızlara ulaşmak en büyük çabamız. Onlara yalnız 

olmadıklarını, çaresiz olmadıklarını, bütün en-

gellerin aşılabileceğini, çoğu sağlık problemi ve 

psikolojik sorunların üstesinden gelinebileceğini 

anlatmaya çalışıyoruz. Yeter ki buna inansınlar. 

Kendilerine güvensinler, güçlerinin farkına var-

sınlar. Kadınların gücüne yürekten inanmış – 

hepsi de kadın - beş program yapımcısı hazırlıyor 

“Paylaştıkça”yı… Hafta içi her sabah 10.00 haber-

lerinin ardından 11.00’a dek yayındayız. Türkiye 

Radyoları 1. Programı’nda. 

Pazartesi günleri Paylaştıkça’nın 
tamamı engellilere özel… Buradaki 
amacımız, haftada bir saat de olsa, 
hem kendi “engel”leriyle hem de 
toplum içinde önlerine konan pek 
çok engelle uğraşmak zorunda kalan 
dinleyicilerimize yol gösterebilmek… 

İzmir Radyosu’ndan Hatice Bülbül yükleniyor 

bu sorumluluğu. Mikrofonda – Perşembe gün-

leri de olduğu gibi - Deniz Özkul… Programda 

2009 yılının başında böyle yola çıktık ve herke-

si bize katılmaya çağırdık. Özellikle kadınlara 

seslendik. Eşiniz, çocuğunuz, anneniz, babanız, 

dostlarınız, istediğiniz kim varsa, alın gelin de-

dik... Herkese kapımız açık... Ne kadar çoğalırsak 

o kadar iyi... 

Haftada beş saatin içine kaç dünya, kaç hayat, kaç 

insan sığarmış hep birlikte göreceğiz dedik... Ka-

dınların, çocukların, yaşlıların, engellilerin, kısaca-

sı sesi az çıkanların sesi olalım istedik… Gençler 

de anlatsın derdini, dertli aile babaları da… Ama 

en çok kadınlar… En çok onların söz hakkı var 

bu programda. Babaların da, gençlerin, çocukla-

rın, yaşlıların da, ailede bir engelli varsa onun da 

derdini, yükünü çeken hep kadınlar çünkü. Kendi 

dertleri azmış gibi… Bir yandan haklarını aramaya 

çalışsınlar, diğer yanda eve koşup akşam yemeği 

hazırlasınlar… Bir yandan işyerindeki sıkıntılarla 

uğraşsınlar, öte yanda çocukların okul derdiyle… 

Önce koca dayağıyla yola gelsinler, olmadı “töre” 

cinayetleriyle… 

Kendini çaresiz hisseden, işle ev arasında sıkışıp 

kalan, kendisinin ya da ailesinden birinin sağlık 

problemleriyle uğraşan, kendi engelinin yanı 

Pa
yl

aş
tık

ça

Paylaşırsak güzelleşecek her şey...

Daha anlamlı olacak hayatlarımız...

Ve daha mutlu

Filiz Özdemir Arıcıoğlu Prodüktör



leri, beyin cerrahları, dağcılar, sinema – tiyatro 

yönetmenleri, futbol yorumcuları bugüne kadar 

konuk ettiklerimize birkaç örnek… Pek çok mes-

lek dalında erkeklerden hiç de geri kalmayacağı-

mızı – örnekler az olsa da- kanıtlamak ve tabii bu 

örneklerin artması için kadınları yüreklendirmek 

istiyoruz. Bu bölüm, programda en keyif aldığı-

mız bölümlerden biri. Çünkü; farklı meslek dal-

larındaki kadınların çektikleri zorluklar karşısında 

yılmadan işlerine devam etmelerini ve kafalarına 

koyduklarını sonunda başarmalarını görmek ve 

göstermek bize ayrı bir keyif veriyor. Ve bu süreç-

te yaşadıkları bazen güzel bazen iç acıtıcı öykü-

lerini dinlemek…  Ankara Metrosu’nda güvenlik 

görevlisiyken, kendisinden daha kısa boylu bir 

erkek tren sürücünü görüp, amirine giderek “ben 

de tren sürmek istiyorum, o yapıyorsa ben de 

yapabilirim” diyen Nihal Hanım, işe ilk başladığı 

günlerde dağ başında bir inşaatta çalışırken işçi-

lerin, arkasından “gezme ceylan bu dağlarda seni 

avlarlar” diye türkü söyledikleri İnşaat Mühendisi 

Ceylan Hanım, meslek aşkı ve insan sevgisiyle 

Hakkari’nin küçük bir köyünden ta Başbakan’a 

kadar sesini duyurup köyüne bir sağlık ocağı 

yaptırtan Fatma Ebe, kız çocuklarının okuması 

için bir ömür harcamış Türkan Hoca, kendisine 

“kaymakam bey hanım!” diye seslenilmesine artık 

alışmış -Türkiye’nin ilk kadın kaymakamı- Özlem 

Hanım, benzer öykülerin kahramanlarından unu-

tamadığımız birkaçı…

Hikayelerin sonu mutlu bitiyorsa biz 
de mutlu oluyoruz.

Nihal Hanım şimdi Ankara Metrosu’nda tren sü-

rücüsü, Ceylan Hanım pek çok erkeğin gitmeye 

cesaret edemeyeceği yerlerde başarıyla görev 

yapıyor, Türkan Hoca “ben görevimi yaptım” di-

yerek kendisinden sonrakilere bayrağı devretti 

dinleyicilere hukuksal, toplumsal ve  psikolojik 

konularda yol gösteren uzmanlar da  engelli… 

Zaten programın yola çıkış noktası da, engellerle 

mücadelede onların yanında olmak; sorunlarını, 

isteklerini gündeme getirmek, bazen de bu zor 

yolculuğu çekilir kılan başarı öykülerine yer vere-

rek onları motive etmek… 

Bu bir saat boyunca toplumun engele, engellile-

re bakış açısını sorguluyor, engellilik konusunda 

bir farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. 

Salı ve Çarşamba günleri bayrağı Ankara Radyo-

su devralıyor. Mikrofon gerisinde Müge Gerçek, 

Ayşegül Akman, Filiz Özdemir Arıcıoğlu, mikro-

fon başındaysa Bilge Demirağ var. Aile içi şiddet, 

kadının toplum ve iş yaşamındaki yeri, teknolo-

jinin kadın hayatındaki yeri, ebeveyn olmanın 

zorlukları, sağlık başlıca konularımız.

Bir de erkeklere göre teknolojiye daha 
az meraklı görünen kadınların bu 
konuya ilgilerini artırmak amacıyla 
düzenlediğimiz ve çok ilgi gören bir 
yarışmamız var.

Kadınlara son teknoloji ürünü cihazlar armağan 

edelim, onlar da kullanıp öğrensinler diye baş-

ladık ama yarışmaya erkek dinleyicimiz de en az 

kadınlar kadar ilgi gösteriyor. Şansı bol olanlar 

ödülleri kazanıyor… 

Perşembe günleri yine İzmir Radyosu’ndan Sema 

Yardımcı hazırlıyor Paylaştıkça’yı. Haftanın yemek 

önerisi, tüketiciler için, hukuk, moda, güzellik gibi 

konulara değiniyor. 

Cumaları Ankara Radyosu’nda kadınlara pek de 

yakıştırılmayan meslekleri yapan kadınları konuk 

ediyoruz. Pilotlar, TIR şoförleri, inşaat mühendis-

Bilge Demirağ
Ayşegül Akman

Müge Gerçek
Filiz Ö. Arıcıoğlu
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ve ömrünü boşa harcamadığını kardelenleriyle 

kanıtladı, Özlem Hanım en az bir erkek kayma-

kam kadar saygı görüyor ve her gittiği yerde yöre 

halkının gönlüne taht kuruyor… Bu mutlu sonlar 

sadece bizim bildiklerimiz… Daha nice hikayeler 

var biliyoruz… Hepsine de ulaşmak istiyoruz…

Paylaştıkça’nın en sevdiğimiz tarafı da dinleyici-

lerle gerçekten bir şeyleri paylaşıyor olduğumu-

zu hissetmek… Şehirden uzak bir yerde yaşayan, 

eğitimsiz, zor zamanlarında kime başvuracağını 

bilemeyen bir kadına ihtiyacı olduğu anda yol 

gösterebilmek, okumayı her şeyden çok isteyen 

fakat babaları tarafından türlü sebeplerle oku-

tulmayan kız çocuklarına ve onlar için çalışan 

gönüllülere destek olabilmek, pek çok konuda 

sosyal ve hukuksal haklarından habersiz yaşayan 

kadınları haklarından haberdar ederek geleceğe 

umutla bakmalarına yardımcı olmak bizi ger-

çekten faydalı bir iş yaptığımıza inandırıyor. Bu  

yolda kadınlarla omuz omuza yürümeye hazır 

–Türkiye’de pek çok önemli karara imza atarak 

benzer davalara emsal oluşturan ve tüm hukuk 

adamlarına örnek olan Ankara 8. Aile Hakimi Eray 

Karınca gibi– erkeklerin de olduğunu görmek 

bizi ayrıca mutlu ediyor.

Ve nihayet, canlı yayında çalan 
telefonlarda içtenlikle söylenen 
“Ellerinize sağlık” sözlerini duymak,  
haftanın beş günlük maratonundan 
yorgunluğumuzu unutarak çıkmamızı 
sağlıyor. Radyocular bilir, bu her şeye 
bedeldir…

Türkiye’deki üniversitelerin ve üniversite yaşamının ayrıntılı tanıtımı Kampüs’te…
Kampüs her Salı 21.30’da TRT Radyo 1’de…

Kampüs

Eğitim, Kültür, Haber kanalı bilgiye, öğrenmeye ihtiyaç 
duyan herkes için. 24 saat kesintisiz yayın. Yüzlerce stereo 

vericisiyle Türkiye’nin her yerinde ve İnternet üzerinden 
bütün dünyada. Bilim, Sanat, Edebiyat, Tiyatro, Spor, 

Çevre, Ekonomi, Magazin... Hayata dair her şey. Doğru, 
Tarafsız, Hızlı habercilik.

TRT RADYO 1
1927’den günümüze... Radyonuzun olduğu her yerde!

Güzel rüyalardan uyanmak birlikte, 
gülümseyerek...
Daha çok okumak, daha çok şey öğrenmek, yeni 
insanlar tanımak, tanıdıkça çoğalmak... 
Güçsüz zamanlarında dostlara omuz verebilmek, 
karşılık beklemeden...
Ve yardım umabilmek kendi zor 
zamanlarımızda... 
Akıl danışabilmek bir bilene...
Yapabileceğimizin en iyisini yapmak...
Hayatı ertelemeden, vakit kaybetmeden...
Daha çok şey var birlikte yapmak istediğimiz...
Ama en önemlisi: Paylaşabilmek…
Dertleri paylaşmak...  
Zorlukları, hüznü, kederi...
Sevinçleri, mutluluğu...
Hayatı paylaşmak... 
Bölüşmek hayatın yükünü...
Ailemizle, dostlarımızla...
Sevdiklerimiz, sevmediklerimizle...
Hasımlarımız, düşman saydıklarımızla...
Paylaşmaya mecbur olduklarımızla...
Paylaşabilmek dünyayı...

Yapmak ve anlatmak istediğimiz özetle böyle… 

Paylaşmaya hazır olan herkesi bekleriz…
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gun olmadığını söylemişlerdi. Bu söylenen beni 

umutsuzluğa düşürmedi, aksine kamçıladı diye-

bilirim. Ne yapabilirim diye düşünürken, radyo 

dinleyeyim dedim. 

Yıl kaçtı? 

1996. TRT’deki spikerleri dinlemeye başladım. 

Nasıl konuştuklarına, nasıl hitap ettiklerine, dinle-

yicilerle nasıl bağ kurduklarına dikkat ettim. Dik-

siyon üzerine yazılmış özellikle Nüzhet Şenbay’ın 

güzel bir kitabı var.

Bu alanda sürekli takip edilen klasiktir artık 
o kitap. 

O kitabı okudum, az da olsa kendimizi yetiştir-

meye çalıştık. Böyle bir hazırlık sürecinin ardın-

dan sonraki müracaatımızda haber spikeri olarak 

çalışmaya başladım. İşin içine girdikten sonra bu 

nedir, biz ne yapıyoruz, bu iş nasıl yapılır, onu ir-

delemeye başladım. Fakat biz henüz denizin kıyı-

sında olduğumuzun farkındayız

Sonra nasıl devam etti? Radyoya başladı-
nız... 

Radyoya başladık. Yaygın tabirle, işin mutfağı 

dedikler kısmı görünce prodüksiyon nasıl yapılır, 

ses nasıl alınır, reklam nasıl seslendirilir? Bunları 

biraz takip ederek, çalışarak, deneme yanılma 

yöntemleriyle; ki Türkiye’de özel radyoculuk hala 

deneme yanılma yöntemleriyle devam ediyor. 

Ben haber spikeri olarak ve teknik masaya ba-

kan bir arkadaşımız vardı o da şu anki ortağım 

Erzurum’da özel radyo yayıncılığı yapan biri 
olarak, sizlere bu konuda bazı sorularımız 
olacak. Ama onun öncesinde klasik bir so-
ruyla başlayalım sohbetimize… Yusuf Ziya 
Kibar kimdir?

1977 Erzurum doğumluyum. Aslen Rizeli, şahsen 

Erzurumluyum. Tahsil hayatımız burada geçti. İlk 

yapmış olduğumuz iş, okuldan sonra radyoculuk 

ve halen de öyle devam ediyoruz.

Peki nasıl başladı, sizi bu mesleğe yönelten 
neydi ya da böyle sebepler var mıydı?  

Yayıncılığa bizim geçişimiz aslında biraz da TRT 

ile alakalıydı. Onu da söyleyelim. Lise son sınıftı 

diye hatırlıyorum. TRT’de bir yarışma programı 

vardı o zaman. O programa telefon konuğu ola-

rak katılmıştım. Bir de ödül kazanmıştım, cüzi bir 

miktar ama. Miktar önemli değil,  radyo ile tanı-

şıklık açısından belki bizim hayatımıza yön veren 

güzel bir dönemeçti. Ondan sonra içimde böy-

le bir radyo sevgisi başladı. Liseden sonra özel 

radyoların açılmasıyla ben de müracaat edeyim 

hevesimiz kalmasın içimizde diye. İlk müracaa-

tımızda bize sesimizin ve diksiyonumuzun uy-

“Bildiklerimizi insanlara aktarmak 

ve insanlara yararlı olduğumuzu 

düşünmek” cümlesiyle yayıncılık 

anlayışını özetleyen Yusuf Ziya 

Kibar, Erzurum’un en etkili yerel 

radyolarından Radyo Dadaş’ın 

yöneticilerinden biri…  Kibar’la 

ülkemizdeki özel radyoculuğun 

sorunları üzerine konuştuk. 

İsmail Bingöl Prodüktör

DOSYA
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biliyor, görüyor cümlesiyle karşımıza çıkıyorlar. 
Ayrıca Erzurum’da 7 tane yerel radyo var, reklam 
alma hakkı olan… 

Erzurum’daki özel radyocular açısından ya-
yıncılık alanında en büyük sıkıntı nedir? 

Dil problemi kesinlikle var. Bunu bir türlü aşa-
madık. Sokak ağzıyla tabirler, dolayısıyla bir de 
konular. Acaba radyoda ne konuşulur, bu mikro-
fonu nasıl kullanmamız gerekir, insanlara ne an-
latmamız gerekir; bunları pek fazla bilmediğimiz 
kanaatindeyim. 

Belki de kötü bir başlangıç yapıldı. Bir özel 
radyo kültürü oluşabilirdi aslında, ama işe 
birdenbire girildiği için olsa gerek; başlan-
gıç da pek iyi olmadı galiba.. 

Bu şuna benziyor. Hani kalecinin degaj yapma-
sına… Kaleci topa vurur, top hangi noktaya dü-
şerse orada bir pozisyon oluşturur ya mutlaka. 
Türkiye’deki özel radyoculuğun başlangıcı da 
böyle bir şey. Hani önce topa bir vuruldu, hava-
landı, düştüğü noktada bir pozisyon alındı. Fakat 
aradan geçen bayağı bir zaman var. Hâlâ bir şey 
gelişmiş mi? Gelişmemiş. 

Yayıncılık ve mekân açısından geleceğe na-
sıl bakıyorsunuz?

Düşündüğümüz, hayal ettiğimiz, idealimiz olan 
bir mesleği yapıyoruz. İdeal olarak var ama mad-
di olarak imkânlarımız kısıtlı. Kendimizce fırsat 
kolluyor ve fırsat oluşturmaya çalışıyoruz. En 
çok yapmak istediklerimizden bir tanesi, radyo-
da belgesel hazırlamak. Ya da; halkın bulundu-
ğu  yerden canlı yayın yapmak…  Haftalık sanat 
programlarının, spor programlarının ve yerel 
haber programlarının olduğu böyle bir radyo 
hayal ediyoruz Erzurum’da; ki bu alanda oldukça 
eksiğiz hem televizyon hem de radyo anlamında 
müthiş bir boşluk var. Radyoların ve televizyon-
ların hiçbiri bunu yapamıyor şu anda. Şu an ya-
pılan sadece müzik çalmak, reklam yayınlamak. 
Başka bir program yok. 

Taner Nadaroğlu, onun da ismini anmak isterim. 

Beraber çalıştık, hâlâ da çalışıyoruz. Daha sonra 

biz radyoyu devraldık, madem biz bu işi çok kü-

çük yaşta öğrendik, öğrendik de demeyelim, en 

azından başladık hiç olmazsa, belli bir noktaya 

getirdik, ne yapabiliriz diye düşündük ve daha 

sonra radyoyu satın aldık şu an Erzurum’da yayın 

yapmaya devam ediyoruz. 

96’da başladım dediniz; nereden baksa-
nız 13-14 yıldır bu mesleğin içindesiniz. 
O günkü radyoculukla, yayıncılık anlayı-
şıyla bugünkünü mukayese edersek neler 
söylemek istersiniz? Yani bir ilerleme mi 
var ya da sıkıntılardan dolayı bir gerileme 
mi? 

Şöyle; özel radyoları özetleyen bir cümlem var 

benim; “gelişen teknoloji, gelişmeyen sermaye...” 

Yani sermaye gelişmiyor ama teknoloji çok hızlı 

gelişiyor. O zamanlar tabii bilgisayarlı sistem-

ler yok. Tamamen analog sistem, kasete dayalı 

sistemler var. Seslendirme aynı şekilde. Radyo 

Dadaş’ın ilk yıllarında makaralı sistemi dahi kul-

lanmışlar. 

Şu anda bulundukları konum itibariyle 
maddi anlamda ya da yayıncılık anlamında 
ne durumdalar? Sizin Radyo Dadaş’tan söz 
edelim özellikle.  

Adı üstünde yerel radyo ve dolayısıyla yerel an-

lamda ticarî açıdan gelişmeyen bir durum var. 

Reklam kültürü henüz oluşmuş değil. Bu radyo-

cular açısından da gelişmiş değil, reklam verenler 

açısından da. Yani reklamın ne olduğunu biz de 

bilmiyoruz, piyasada bilmiyor zaten Erzurum’da, 

yerel bazda düşünürsek. 

Reklamı önemli ve gerekli hale dönüştüre-
medik diyebilir miyiz? 

Tabiî ki. Reklamı bilerek yapmak; hem bunu rek-

lam veren insanlar açısından değerlendiriyorum 

hem de radyocular açısından. Dolayısıyla serma-

ye gelişmemiş oluyor. Sermaye her şeye yansıyor. 

Paranız yoksa siz hem cihazlarınızı geliştiremiyor-

sunuz, hem de kalifiye eleman istihdam edemi-

yorsunuz. 

Reklam açısından ne durumdasınız peki? 

Erzurum’da reklam açısından Radyo Dadaş iyi 
durumda. Fakat bakış açısı olarak; prodüksiyon 
açısından da, parasal anlamda da henüz geliştiği 
kanaatinde değilim. Firmalar; biz reklam versek 
ne değişir, zaten Erzurum küçük yer, herkes bizi 
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Nilhan Turan Kırdı, 23 yıldır iş hayatında ve bunun 17 yılı radyoculukla 

geçmiş. “Radyo Martı”nın doğduğu ilk günden beri değişmeyen yüzü 

olmuş adeta. Son 14 yıldır da idarecisi. Antalya Gazeteciler Cemiyeti’nin 

2006 yılındaki “Radyo Programı Dalında Yılın Gazetecisi Ödülü” ile 2007 

yılındaki “Güncel Yazılar Dalında Yılın Gazetecisi Ödülü”nü almış. 

Yayıncılığa nasıl başladınız?

Yayıncılığa televizyonda başladım. 1992 yılının sonlarıydı. O dönemde 

özel radyolar, özel televizyonlar yayın hayatına yeni başlamıştı. Antalya’da 

BTT diye bir televizyon kanalı vardı. Sümer Tilmaç’ın da ortak olduğu bir 

kanaldı. 4 ay kadar o televizyon kanalında çalıştım. Sonrasında 9 Ocak 

1993 yılında Radyo Martı’ya geçtim. Başlarda hobi şeklindeydi. Yani bel-

li dönemlerde program yapacaktım sonrasında yine normal hayatımın 

akışı sürecekti. Ben başlayınca onlar beni bırakmadı. Onlar bırakmayınca 

ben zaten hiç bırakmak istemedim. 

Radyo Martı nasıl kuruldu?

Radyonun kurucularından biri buradan Rum radyosunu dinliyormuş. 

Rum radyosunun özelliklerini, yayınladığı şarkıları çok beğenmiş. O dö-

nemde de Türkiye’de özel radyolar bakkal dükkânı gibi açılırken; o hedefi 

yakalayabilmek adına insanların keyifli müzikleri dinleyebileceği, kaliteli 

bir yayıncılığın yakalanabileceği, toplumsal içerikli yayınların da içinde 

barınabileceği bir radyo hayal etmiş. Arkadaşlarına bu fikrini açmış ve 

böylece birkaç ortakla radyonun kurulmasına karar vermişler.

Osman Emre Şen Yrd. Prodüktör
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Türkiye’de her yörede en az bir bölgesel yayın 

var. Acaba bu mütevazı radyolar küreselleşen 

dünya düzeninde kendilerine nasıl yer buluyorlar? 

Yayın yaptıkları bölgenin dokusunu yayınlarına 

nasıl aktarıyorlar? Antalya’da yayın yapan “Radyo 

Martı”nın Genel Müdürü Nilhan Turan Kırdı ile yerel 

radyoculuk ve kendi radyoları üzerine söyleşi yaptık.

DOSYA

Martı
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relim. Önce benim buranın haberini vermem 

gerek. Dolayısıyla Anadolu Ajansı’ndan haberleri 

alıp kendimiz montajlıyoruz.

Yıllarını radyoculuğun her kademesinde 
geçirmiş biri olarak Türkiye’deki mevcut 
radyoculuğu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Özel radyoların olması gereken yer burası değil. 

Teknolojiyi yakalayamıyoruz bile. O kadar hızlı 

gelişim süreci içerisinde ki. Teknik anlamda sü-

rekli eksiklerimiz var. Onları düzeltmek için de tek 

gelir kaynağımız reklamlar. Reklamların akışı iste-

nilen kadar değil. Yerel reklam piyasası biraz ölü. 

Canlı yayın yayıncılar için her zaman risk 
olmuştur. Canlı yayın esnasında başınızdan 
geçen ilginç bir olay var mı?

Var çok var. Bir gün yayındayız yanıma arkada-

şım geldi. Mikrofon kanalı açık kalmış. Şarkı var 

yayında. Arkadaşım geldi dedi ki “Zam oranlarını 

biliyor musun Nilhan?”.  “Aman” dedim ben de 

“Bunlar bize ne zam verecekler” … Ben konuşu-

yorum. O konuşuyor. Ve bizim ses müzikle birlik-

te olduğu gibi yayında. Biz bir müddet yayında 

öyle konuştuk. Ondan sonra patronun hanımı 

dinlemiş bunu.

Bir telefon “Mikrofon açık orada zam 
konuşuluyor.” … Aman Allah’ım yerin 
dibine geçmiştim.

Zam oranı ne oldu peki?

Valla zam durumu neyse öyle kaldı yine. İşime 

son verilmedi çok şükür. 

Radyo Martı ismi nerden geliyor peki?

Rıchard Bach’ın “Martı” isimli kitabından. Kitapta-

ki karakterler, martılarla özdeşleştirilmiş insanlar. 

Kitapta hedeflere ve amaçlara azimle ulaşmak 

gerektiği anlatılmış.

Yayın felsefesini “En yüksekten uçan 
martı, en uzağı görendir.”

şeklinde belirleyip radyonun ismini “Radyo 

Martı” olarak seçmişler. Diğer taraftan martı kıyı 

şehri olan Antalya’da hoş bir isim aslında. Gerçi 

Antalya’da İstanbul’daki kadar martı yok ama yine 

de martı varmış gibi yayınlarımızda kuşları öttü-

rüp duruyoruz. Kuşlar bağırıyorlar bütün gün. 

Radyo Martı’yı nasıl tanımlarsınız?

“Radyo Martı” Türkçe pop müzik ağırlıklı yayın 

yapan, radyonun sadece müzik kutusu olmadı-

ğını vurgulayan, toplumsal içerikli programlarıyla 

da ses getiren, yerel yöneticilerin sık ağırlandığı; 

çevreyi, insanı, kadını, çocuğu ön planda tutan 

programlarıyla önemli bir yayıncılığa imza atan 

bir radyo.

“Vergi Dünyası” isimli bir program 
bile var mesela…

Peki ya haberleri nasıl temin ediyorsunuz?

Biz Anadolu Ajansı’na bağlıyız. Her saat başı aldı-

ğımız haberleri kendi stüdyolarımızda montajlı-

yoruz.  Bunun sebebi de hazır montajlı haberle-

rin ulusal radyolardan geliyor olması. Bölgemize 

ait gelişmeler yok o haberlerde. Yurt ve dünya 

geneli haberleri veriyorlar. Ama ben burada ye-
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Antenle bölgeye yayın yaparken, internet 
üzerinden tüm dünyaya ulaşıyorsunuz. Din-
leyicilerden bunun dönüşü nasıl oluyor?

Çok ilginç dönüşler oluyor. Gerçekten çok mut-
lu oluyorum böyle mesajlar alınca. Cumartesi 
akşamları yabancı nostaljik müziklerin olduğu 
“Goldies Weekend” adlı bir programım var. “Gol-
dies Weekend”de hepimizin gençlik yılları, hatta 
anne babalarımızın gençlik yılları var. O bir paket 
program. Hafta içi hazırlıyoruz hafta sonu yayın-
lıyoruz. Yayını evde dinlerken e-posta kutuma 
gelenlere bakıyorum. Üç dört tane mail düştü. 
Bir tanesi Katar’dan; “Ben uzun yıllar Antalya’da 
görev yaptım. Sizi o yıllardan tanıyor ve biliyo-
rum. Sizi şu an Katar’dan dinliyorum. Beni aldınız 
nerelere götürdünüz. Benim için şu şarkıyı yayın-
lar mısınız?” Emin olun istediği şarkı üç şarkı son-
rasında vardı… Almanya’dan Amerika’dan yani 
ilginç ülkelerden, Arap ülkelerinden dinleyenler 
var. Çünkü Antalya çok turistin geldiği bir şehir. 
Buradayken bir şekilde rastlamışsa, kulağında 

kalmışsa gittiği yerde belki Antalya’dan bir haber 

duyarım diye dinleyebiliyor.

Hem idarecilik hem yayıncılık hem de köşe 
yazarlığı yapıyorsunuz. Evli ve iki çocuklu 
biri olarak bunların hepsi aynı anda zor ol-
muyor mu?

İtiraf etmek gerekirse evet başta zor olmuştu, 

özellikle evlenip çocuk sahibi olduktan sonra. 

Hatta o dönemde işi bırakmayı da düşünmüş-

tüm. Ama iyi ki bırakmamışım.

Çünkü hayata tutunuşum, yaşam 
biçimim işim. Eğer işim olmazsa çok 
mutsuz bir insan olurdum.
 Evimde bir de engelli oğlum var. Engelli oğlum-

la ilgili çok ciddi arayışlarım var, hedeflerim var. 

Onları yapmamda da benim işim bana yardımcı 

oluyor. Sonuç itibariyle bir program dâhilinde 

bu güçlükleri zevkle bir arada götürüyorum. Zor 

oluyor ama keyifli…

Kahve Telvesi programı radyomuz açıldıktan bir ay sonra yayınlanmaya başladı. 

Her hafta tüm yayın ekibinin katılımıyla yapılan toplantının birinde, gün sonunda 

bir TSM programı yapalım dedik. Güneş batarken, insanlar işten eve dönerken; ru-

humuza hitap eden kahve tadında bir program olsun istedik. Kahvenin telvesinin 

fincanda iz bırakması gibi hem müzikleriyle hem ismiyle iz bıraksın dedik ve böyle 

bir programa başladık. Program çok beğenildi. Çünkü o saatlerde insanlar gerçek-

ten çok yorgun oldukları için o şarkılar, o sunumlar insanların çok hoşuna gitti. Ve 

damlaya damlaya göl olur denir ya ağızdan ağıza iz yaptı. Yılların getirdiği birikimle 

kahve telvesinin çok ciddi bir dinleyici potansiyeli oluştu. Öyle ki “Radyo Martı”yla 

“Kahve Telvesi” neredeyse eşdeğer bir isim olmaya başladı. Yani “Kahve Telvesi FM” 

adlı kanal açsak herhalde tutar. Bir de işini seven başarılı olur derler. Sanırım başarı 

varsa bir nedeni de budur.Ka
hv
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Şarkılarla Geziyoruz

Bir ili, ilçeyi, yöreyi, semti konu edinen sözlü ya da saz eseri formundaki Türk Sanat Müziği parçalarını 
anlatılan yer hakkında kısa bilgilerle sunan program, Şarkılarla Geziyoruz… Her Salı 21.03’te TRT 
Radyo 4’te…
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taa en başından alıyorlar, işte bizim için 
de böyle bir program hazırlansa, hani 
zaman kaybı olmasa… Biz konuya gö-
bekten girsek… Diğer programda “on-
lar nasıl oldu da bu noktaya geldiler, kim 
onların canını sıktı, neden 3. dersi asıp o 
filmi izlemeyi seçtiler, katil kim”…. Yok o 
kadarı fazla oldu! Ama mesela bizim ca-
nımızın neden sıkıldığı sorusuna cevap 
arayan bir program düşünülebilir, prog-
ram önereceklere duyurulur, nedenler 
başkalarının, sonuçlar bizim konumuz 
olabilir, bizimki yalnızca bir öneri. 

GEÇİŞ : …

SES : Çok değil bundan bir hafta önce ekip 
olarak canımız çok sıkılıyordu. 

 “Neden?” demeyin yine. Kuş olup cam-
dan dışarı süzülmek istediğimiz bir andı. 
Odadaydık. Spikerimiz camın dışındaki 
kuşlarla tek-çift oynuyor, hukukçumuz 
şeytantırnaklarıyla barışıyor, ışıkçı saçla-
rındaki kırıkların gönlünü alıyor, kostüm-
cü telefonda az kullandığı tuşların sırrını 
çözmeye çalışıyordu. Hepimizin canı 
sıkılıyordu… Sıkılıyordu canımız. Çok sı-
kılıyorduk hepimiz. Veeee 

EFEKT : GÜRÜLTÜ -KUŞ

SES : Pencereden bir kuş içeri daldı. Çok ağır 
bir havası vardı. Kanatlarını açınca ha-
vası kadar derin bir manası olduğunu 
da gördük, maviydi… Ağzında beyaz 
bir mektup tutuyordu... Üstümüze alın-
madık. Kim bize mektup yazabilirdi ki? 

SES : Dinleyeceğiniz programda konu edilen 

hiçbir şeyin gerçek kişi ve kurumlarla il-

gisi yoktur, yalnızca İpin Ucu’nu bağlar. 

Dinleyiciye duyurulur.

SİNYAL : …

BAND :  “İYİ GÜNLER”

SES : O günden beri dilimize dolandı bu iki 

sözcük… Söylemeden edemiyoruz…

BAND :  “İYİ GÜNLER”

SES : Öyle çok şey yaşadık ki şu bir hafta için-

de, “adeta değiştik” dersek, elbette inan-

mayın, o kadar da değil. Size her şeyi en 

baştan anlatmalıyız. Aslında bundan da 

çok memnun değiliz, olayları hazırlayan 

süreci bir başka programda başkaları 

anlatsa diyoruz. Hani filmlerin, belgesel-

lerin kamera arkaları oluyor ya, öyküyü 

Ayça Kortan Prodüktör
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Uzaktaki biri. Düşündük bizim uzakta da 

kimsemiz yoktu. Yapımcımız bile burnu-

muzun dibindeydi. Ama bize kuşla ha-

ber yollamıştı, hem de mavi bir kuşla. Bu 

yolu seçme sebebini düşündüğümüz-

de, seçenek çoktu. Mektupta “bizim bir 

yerlere ulaşmamızı” istiyordu. Hepsi bu. 

Neydi yani? 

  Kuş akıllı olduğumuzu ima ediyordu. 

Kuşdili öğrenmemizi öneriyordu. Ko-

nuşmaya mecali yoktu. Ya da kuş olup 

uçmamızı hayal ediyordu... Yoksa… yok-

sa… bu kuş, bir kuş değil miydi? Hangisi 

olduğunu bilemedik. Tartışmaya başla-

dık...

EFEKT : KALABALIK

SES : Bu bile hayatımızı hareketlendirmeye 

yetmişti. Demek konuşacak, tartışa-

cak, düşünecek bir konuya ihtiyacımız 

vardı ve bundan haberimiz bile yoktu. 

Ama şimdi onu bulmuştuk. Kuş neden 

maviydi? Bu normal miydi? Ya da öy-

küdeki gibi hikâyenin şekli renk mi de-

ğiştirecekti? Evet, aklıma o anda bu fikir 

gelivermişti. Ekiptekiler bu öyküyü duy-

mamışlardı. Hatırlayabildiğime göre bu 

öykü aslında psikolojik bir testti.

GEÇİŞ : …

SES : Bir gün bir mavi kuş aniden camınız-

dan içeriye girer ve dışarıya çıkamaz. Bu 

yolunu şaşırmış kuşta sizi çeken bir şey 

vardır. Onu beslemeye karar verirsiniz. 

Ama ertesi gün kuşun rengi sizi şaşkın-

lığa düşürerek maviden sarıya dönüşür! 

Bu özel kuş, ertesi gün gene renk değiş-

tirir. Üçüncü günün sabahında parlak bir 

kırmızıya ve dördüncü gün tamamen si-

yaha döner. Beşinci gün uyandığınızda 

kuşun rengi ne olur? 

  a) Renk değiştirmez, siyah kalır.

  b) İlk rengi olan maviye döner.

  c) Beyaz olur. 

  d) Altın rengi olur. 

GEÇİŞ : …

SES : Hikâyeyi anlattığımda bir anda ortalık 

sessizleşti. Hangi renk olacağına  dair bir 

düşünce dahi çıkmadı. Tek bir düşünce 

bile. Bu da ilginç bir gelişmeydi. Yine 

susmuştuk. Mutlaka hepimizin aklından 

bir renk geçiyordu ama bunu dile geti-

rememek bizi sessizlikten öte bir cesa-
retsizliğe sürüklemiş gibiydi. Sessizlik o 
anda bozuluverdi. 

BAND : “İYİ GÜNLER”

SES : Az önce Mavi Kuşla başlayan hareketlilik 
devam ediyordu odamızda. Sonradan 
renginin “bas” olduğunu öğreneceği-
miz kalın sesli adam, Mavi kuşun sırrını 
çözmeye yardım edeceğini söyledi. Tek 
isteği vardı, ona takılmamız.

GEÇİŞ : ….

BAND : SAMSUN OPERASI - PROVADAN SESLER:

Giriş :  Sıkıntı var… Çıkış : … Sıkıntı.

SES : (Alçak) Şahane bir ortama gelmiştik. 
Gerçi biraz sıkıntı var gibiydi. Bu da tam 
bize göreydi. Ondan daha gerçek ve or-
tak bir şey yoktu. Bir salon dolusu insan 
yoğun bir çalışma içindeydi.

BAND : SAMSUN - Arya (koro)

BAND : SAMSUN - Murat Göksu (Giriş: Ben Mu-
rat Göksu… Çıkış: diye bitiyor.)

GEÇİŞ : GİDELİM GÖKSU’YA

BAND : SAMSUN - Filiz Dinç (Giriş: Ben Filiz 
Dinç… Çıkış: Kazandım.)

GEÇİŞ : …

BAND : SAMSUN - Malcus (Giriş: Malcus… Çı-
kış:…. Bence.)

SES : Etraftakilerle tanıştıkça çok ilginç bir 
şey oldu, inanamazsınız. Sıkıntımız da-
ğılmaya başladı. Evet, tıpkı bir bulut gi-
biydi. Genci yaşlısı, ortak bir amaç için 
uğraşıyorlardı. “Sıkıntı”dan söz etseler de 
eğlendikleri belliydi. O belliydi de bizim 
o ortamda olmamız nasıl bir tesadüftü, 
hala henüz onu çözememiştik.

BAND : SAMSUN-Filiz Dinç (Gülme… Mesela…
Sanat zaten nasıl olur?)

BAND : SAMSUN– (Çingene... Yoklukla var ol-
muştur… Carmen…)

SES : Bir mavi kuş öyküsüyle başlayıp bura-
lara kadar gelmek, kimin aklına gelirdi 
ki? Üstelik hatırladığımız o mavi kuşu 
bizim odada bırakıp, bizim dışarıya sü-
zülmemiz masal gibi bir şeydi,  belki de 
bir masaldı. Daha doğrusu bir can sıkın-
tısıyla başlayıp, umuda götüren insanları 
izlettirmek kimin aklına gelirdi ki?

BAND : İYİ GÜNLER

SES : Tamam anlatılanlardan öğrenmiştik, biz 
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gelmiştik. Sahne dünyasından insanları 
izlemiştik, bundan daha büyülü ne ola-
bilirdi ki?

BAND : SAMSUN (Giriş: Sanat üzerine… Çıkış: 
Mehmet Yılmaz iyi günler.)

GEÇİŞ : …

SES : Az önce anlattığım öyküde uçup odaya 
giren mavi kuş, iyi bir şans sembolü gibi 
görünür. Ama aniden renk değiştirerek 
bu mutluluğun uzun sürmeyeceği ko-
nusunda endişelenmemize neden olur. 
Kuşun renk değiştirmediğini siyah kaldı-
ğını söyleyenler karamsarlardır: Hiç din-
meyen yağmurun olmadığını unuturlar. 
Oysa en karanlık gecenin sabahında bile 
mutlaka güneş doğar. Biz ekip olarak 
buna çooook tanık olduk.

  Kuşun beyaza döndüğünü söyleyenler 
baskı altında sakin ve kararlı davrana-
bilenlerdir. Kuşun altın rengine döndü-
ğünü söyleyenler korkusuzlardır.  Kuşun 
yeniden maviye döndüğünü söyleyen-
lerse iyimserlerdir. Biz de Samsun ma-
cerasından sonra kararımızı vermiştik. 
Bu kuş…bu kuş… Şu anda çok heye-
canlıydık…Yapımcımız Ayça Kortan, az 
önce şan dersi almaya karar verdi, pek 
güldürdü bizi, onun öyküsündeki ku-
şun rengine gelince, elbette maviymiş. 
Mehmet Ercan, o günden beri çoksesli 
müziğin armonisi başlıklı bir kitap yaz-
maya adadı kendini. Kitabın adı “Odada-
ki Mavi Kuşun Aklı” olacakmış. Ben Ömer 
Eryiğit’e soruyorsanız eğer, eldeki değil, 
yorulunca tele konan, gökkuşağının üs-
tünden  uçan  beyaz kuşun peşine takıl-
mamızı öneriyorum. Ulaşımdan sorumlu 
arkadaşımız ise  bu mavi kuş öyküsüyle 
dalgasını geçerken, Ankara’daki odamız-
da beyaz bir güvercinin bizi beklediği-
ne inanıyordu. Işıkçımızın aldığı tüyoya 
göre ise…

SİNYAL : MONTAJ HATALARI….

Samsun’daydık. Evet, yavaş yavaş taşlar 

oturuyordu, en azından bizim için öyley-

di. Ve Samsun’da opera bale sanatçılarıy-

la, müzisyenlerle beraberdik. Yeni açılan 

taze nefes bir kurumda geziniyorduk. 

“Opera... Opera”… Söylerken bile insana 

bir titreme geliyordu, ama sonra hemen 

geçiyordu.

BAND : SAMSUN - (Giriş: Ben Seda…. Sanatçı-

lardanım. Opera sanatçısı olmak… Çıkış: 

Samsun Operası.)

GEÇİŞ : …

BAND : SAMSUN (Giriş: Esra Çetiner… Çıkış: 

Samsundayım.)

GEÇİŞ : …

BAND : SAMSUN (Ari Edirne... Başladım.)

GEÇİŞ : ….

BAND : SAMSUN - Murat Göksu

(Giriş: Şunu biraz daha ….    Çıkış:… İstiyorum)

SES : Sihirli bir şeyler olduğu muhakkaktı. 

Belki de çevremizdekiler, yüklediğimiz 

anlamlar kadar nefes alabiliyorlardı. Biz 

değer verdikçe yaşama katılanların sa-

yısı artıyordu. Ne oluyordu bize onu da 

tam anlamış değildik. Bizim hayata dair 

romantik laflar, yuvarlak cümleler sarf 

etmemiz kendi kulağımıza bile tanıdık 

gelmiyordu. Kaldı ki  başk alar ı -

nın kulağıydı seslendiğimiz?

BAND : SAMSUN (Giriş: Çoksesli müziğin özelli-

ği… Çıkış: Kattığımız zaman.)

GEÇİŞ : …

SES : Samsun’da olmak, “Opera Opera De-

dikleri” gösteriye dahil olmak ilaç gibi 

gelmişti. Çevrede bizim gibi canı sıkılan, 

hayatın anlamını sorgulayan, boşluğa 

düştüğünü hisseden, kendini yalnız his-

seden, güzellikler görüp duymaya dair 

umutsuzluğa düşen birileri vardı , bize 

benzeyen birileri , ama sesleri çıkmıyor-

du. Belki de çağırmak gerekiyordu, hem 

de herkesi.

BAND : SAMSUN (Giriş: Tabii ki herkesi… Çıkış: 

… Hedef ortak.)

BAND : SAMSUN (Giriş: Ben… Çıkış:…. Güzel.)

GEÇİŞ : …

SES : Başa dönecek olursak, yapımcımız mek-

tupta “bizim bir yerlere ulaşmamızı” iste-

mişti. Ve biz ulaşmıştık.  Samsun’a kadar 

NOT

 Programın yayınlanmış bütün bölümlerini, “trt.net.tr” adresindeki 
PODCAST sayfasından,  “Ses Podcast” başlığı altında yer alan “İPİN 
UCU” sekmesini tıklayarak dinleyebilirsiniz. 
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üst düzey görevlilerine hemen haber ulaştırıldı. 

Gazi artık bedenen bu dünyada değildi. Peki ya 

ona her şeyiyle bağlı olan Türk halkına, bu büyük 

halka kurtarıcısının ebediyete intikal ettiği nasıl 

söylenecekti?  Önce Dolmabahçe Sarayı’nda asılı 

olan “Cumhurbaşkanlığı Forsu” yavaş yavaş indi-

rildi. Onun yerine şanlı Türk bayrağı yarıya kadar 

göndere çekildi. Ata’nın kaybedilişinin ilk göster-

gesiydi bu… Önder gerçekten kaybedilmiş ola-

bilir miydi? Acı haber kulaktan kulağa yayılıyordu 

İstanbul’da… Kısa bir süre sonra Türkiye Cum-

huriyeti Hükümeti’nin resmi tebliği yayınlandı. 

Sonra da 28 Ekim 1938 günü yeni binasında 

hizmete giren Ankara Radyosu bu tebliği ve acı 

haberi Türk halkına ve dünyaya duyurmaya baş-

ladı... Stüdyoya girip Mustafa Kemal Atatürk’ün 

aramızdan ayrıldığını söylemek o gün Ankara 

Radyosu’nda nöbetçi olan spikerler için hayatla-

rının en zor anlarındandı. Radyo yönetimi yayı-

nı ağırlaştırırdı. Görevleri gereği acılarını içlerine 

gömmeleri gerekliydi tüm radyocuların...  Habe-

rin ulaştığı ülkenin dört yanı ağlıyordu. Ağıtlar 

yükseliyor; gözyaşı sele dönüyordu Türk halkı 

arasında… Bu acı tablo içinde insanların kafasın-

daki soruysa tekti… “O gitti… Atamız gitti… Biz 

şimdi ne yapacağız?”  Mustafa Kemal Atatürk, bir 

gün bu dünyadan göçüp gideceğinin bilincin-

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Dolmabahçe 

Sarayı’nda korku ve telaş hakimdi. Dr. Mehmet 

Kamil Berk, Operatör Mim Kemal Öke, Prof. Dr. 

Akil Muhtar Özden, Kılıç Ali, Salih Bozok, Hasan 

Rıza Soyak ve saraydakiler yüce kurtarıcının yattı-

ğı odada ve kapının önünde tedirgin bekleşiyor-

lardı. Durumu gitgide ağırlaşan Mustafa Kemal 

Atatürk, yavaş yavaş ebediyete yaklaşıyordu. Yıl-

lardan 1938, günlerden 10 Kasım perşembey-

di… Bir sonbahar günü… Diğerlerinden pek de 

farkı olmayan bir gün… Ta ki saat 9’u 5 geçene 

dek…

10 Kasım 1938… Saat 09.05…  
Ebedi şef, büyük kurtarıcı, Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk, bu fani 
dünyaya gözlerini yumdu.

İşte o an büyük bir kasırga koptu Dolmabahçe 

Sarayı’nda… Önce yüce önderin yaveri, yakın 

silah arkadaşları ve sarayda çalışanlar duydu bu 

acı haberi… Hiçbiri ama hiçbiri inanmak iste-

miyordu. Olamazdı, böyle erken bırakıp gide-

mezdi. Ama doğruydu… Türk’ün Ata’sı bir daha 

açmamak üzere gözlerini kapatmıştı. Devletin 

At
a’y

a 
Ve

da
Puslu bir 10 Kasım sabahıydı. 

Aslında yılın diğer günlerinden 

pek de farklı değildi. Güneş yine 

Çamlıca sırtlarından yüzünü 

göstermiş, ışıklarıyla boğazı 

ve Marmara’yı aydınlatıyordu. 

Sonbaharın tüm güzelliklerini 

yaşayan İstanbullular, günün 

getireceği elim olaydan 

habersiz işlerine, okullarına 

gidiyorlardı.

Lalifer Balibeyoğlu Uçar Prodüktör

Devlet Töreni (21 Kasım 1938 Ankara)
Lalifer Balibeyoğlu Uçar’ın özel arşivinden
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deydi. Bu nedenle “Benim naçiz vücudum elbet 

bir gün toprak olacaktır. Ama Türkiye Cumhuri-

yeti ilelebet payidar kalacaktır” demişti. O kendi 

varlığından sonra da bu ülkenin var olacağına, 

onun çizdiği yolda ilerleyeceğine emindi. Bütün 

ülke ebedi şefi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü 

kaybetmenin acısıyla gözyaşı dökerken hayat da 

devam ediyordu.

11 Kasım 1938 günü cumhurbaşkanlığına veka-

let eden Meclis Başkanı Abdülhalik Renda yeni 

cumhurbaşkanının seçilmesi için Büyük Millet 

Meclisi’ni göreve çağırdı. Gözü yaşlıydı millet-

vekillerinin… Saat 11’de açılan oturumda saygı 

duruşunun ardından seçime geçildi ve Malatya 

milletvekili İsmet İnönü Türkiye Cumhuriyeti’nin 

ikinci cumhurbaşkanı olarak seçildi. Yaşadığı 

şoku atlatmaya çalışan meclis, 11 Kasım’dan iti-

baren Atasının şanına yaraşır bir cenaze töreni-

nin hazırlıklarına başladı. Dolmabahçe Sarayı’nın 

Muayede Salonu’nda bir katafalk hazırlandı.

Abanoz bir sandukaya yerleştirilen 
naaş atlas bir bayrağa sarıldı. 
Sandukanın çevresi kırmızı ve beyaz 
güllerle donatılmıştı.

Altı büyük meşalenin aydınlattığı salonda önce 

Türk ordusunun üst düzey generalleri ardından 

da Harbiyeliler nöbet tutmaya başladı. 16 Kasım 

1938 Çarşamba günü ve onu takip eden iki gün 

boyunca askeri ve mülki erkân, üniversite ve yük-

sek okulların rektör, dekan ve öğretim üyeleri ve 

öğrenciler, Cumhuriyet Halk Partisi erkânı, halke-

vi idarecileriyle izciler ebedi şefi son bir kez görüp 

ona saygı sunmak için saraya geldiler. 16 Kasım 

günü saat 17’den 24’e kadar halkın Atasını son 

bir kez daha görebilmesi için sarayın Fındıklı’daki 

kapısı açıldı. Türk halkı adeta onu rahatsız etme-

mek için parmaklarının ucuna basa basa Mua-

yede Salonu’ndan içeri giriyor, büyük katafalkın 

önünde saygıyla eğiliyor ve akıp giden gözyaşı 

arasında sarayı terk ediyordu. Üç gün tam üç gün 

sürdü bu geçiş…

İstanbul ağlıyordu, hem de 
hiçbir zaman ağlamadığı kadar çok 
ağlıyordu.

Çünkü büyük önder bir daha dönmemek üzere 

İstanbul’dan ayrılmaya hazırlanıyordu. 19 Kasım 

sabahı saat 05.30’da, günün ilk ışıkları Muayede 

Salonu’nun pencerelerinden sızarak, yanan altı 

meşalenin ışığını gölgelendirirken dört ordu 

mensubu son nöbet değişimini yapıyordu. Veda 

vakti gelmişti. Yüce Ata’yı son kez selamlayan, 

köylü bir kadınla onun beş yaşındaki çocuğu ol-

muştu.

Saat 08.30’da 12 general tarafından 
kaldırılan tabut, Dolmabahçe 
Sarayı’nın dış kapısında bekleyen 
6 siyah atın çektiği top arabasına 
yerleştirildi.

Bu arada Eskişehir’den gelen Hava Kuvvetleri’ne 

mensup uçaklar saray üzerinde saygı geçişi ya-

pıyordu.

Chopin’in Matem Marşı eşliğinde top arabası 

harekete geçti. Arabanın hemen arkasında Mu-

hafız Alayı’ndan bir manga ve bundan sonra 

başkumandanın istiklal madalyasını taşıyan Tüm-

general İlyas Sami Aydemir bulunuyordu. Mera-

sim Komutanı Fahrettin Altay Paşa’nın işaretiyle 

birlikte top arabası harekete geçti. Kortej ağır 

ağır ilerliyordu. Cenaze alayının geçtiği her yerde 

gözyaşları sel olup akıyordu. Tophane, Karaköy, 

Eminönü… Tabut Soğukçeşme’yi döndüğünde 

insan kalabalığındaki feryat ve gözyaşı bir kat 

daha yükseldi. Gidiyordu… Bir daha dönmemek 

üzere İstanbul’dan gidiyordu… Öğle saatlerinde 

Gülhane Parkı’nın kapısından içeri girdi cenaze 

alayı… Parkın kumlu yollarından ilerleyen kor-

tej rıhtımda bekleyen Zafer Torpidosu’na ulaştı.  

Yüce önder İstanbul’dan ayrılırken İzmit’te de 

ayrı bir telaş vardı. Saat 18.50’de Mustafa Kemal 

Atatürk’ün naaşını İzmit’e getiren Yavuz Zırhlısı 

ufukta göründü. Saat 20.00’de Zafer Torpidosu 

Mayin İskelesi’ne yaklaştı. Generallerin omuzla-

rındaki aziz tabut, tren garına ilerlerken İzmitliler 

derin bir acıyla ağlıyordu. Yüce önderin tabutunu 

taşıyan tren İzmit’ten Ankara’ya doğru yola çıktı. 

Trenin geçtiği her yerde yaşananlar aynıydı.

Türk halkı Atasının naaşını taşıyan 
treni görebilmek için yollara 
dökülmüştü. Gözyaşları ağıtlara 
karışıyordu.

20 Kasım 1938 günü sabahın erken saatlerinde 

Ankara’ya ulaştı Ata’nın aziz naaşı… Gardan alı-

nan tabut, altı siyah katananın çektiği top araba-

sıyla 10.40’ta meclise doğru harekete geçti. Korte-

jin ilerlediği her noktada Ankaralı, yüce önderini 

gözyaşlarıyla selamlıyordu.  Atatürk’ün naaşının 
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Ankara’ya getirilmesinden bir gün sonra, 21 Ka-
sım 1938’de yurdun dört bir yanından gelen yüz-
lerce, binlerce, on binlerce Türk vatandaşı önderi-
ni geçici istirahatgâhı olan Etnografya Müzesi’ne 
götürmek için toplanmıştı… Yalnız Türk halkı de-
ğil bu acı günü paylaşan… Bir zamanlar onunla 
savaşan generaller, devlet adamları ya da önder-
le müttefik olmayı seçenler… Almanlar, İngilizler, 
Fransızlar, Yugoslavlar, Çinliler…

32 ülkeden yüzlerce asker ve devlet 
adamı Mustafa Kemal Atatürk’ün 
yanı başındaydı…

Saat 10’a yaklaşırken büyük önderin naaşı Mec-
lisin önünden alınarak top arabasına yerleştirildi. 
Günlerdir ağlayan Türkiye, başkent sokaklarında 
Atasına Etnografya Müzesine kadar eşlik ediyor-
du.  Ankara’da hava soğuktu… Ankara kana kana 
ağlıyordu… Ama Ankara içten içe gururluydu… 
Çünkü yüce önderini ebediyete kadar kucaklaya-
cak ve onu kendisinden ayırmayacaktı... 21 Kasım 
1938 saat 13.30’da Etnografya Müzesi’ne ulaştı, 
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk’ün aziz naaşı... Müzenin dünyaya 
açılan kapıları, içine dünyaya bedel bir insan ala-
rak kapandı o gün…

Yüce önderini kaybetmenin acısını yaşayan Türk 
halkı 21 Kasım 1938’de onu geçici kabri olan Et-
nografya Müzesi’ne yerleştirdikten sonra, Atasına 
uygun bir anıtmezar yapımının hazırlıklarına baş-
ladı. Öncelikli mesele bu kabrin nereye yapılaca-
ğıydı?  Ankara’nın çeşitli yerleri bu anıtmezarın ya-
pımı için değerlendirildi. Çoğunluk Çankaya’dan 
yanaydı. Ancak 17 Ocak 1939’daki Meclis toplan-
tısında Trabzon Milletvekili Mithat Aydın, Çanka-
ya dışında bir yer önerdi. Ankara’nın tam merke-
zinde bulunan Rasattepe… Eski adıyla Bintepeler 
Mevkii… Anıtmezarın yapılacağı yer kesinleşince 
bu kez nasıl bir kabir olmalı sorusu gündeme 
geldi ve bir yarışma düzenlenmesi kararlaştırıldı. 
1 Mart 1941 günü Ata’nın ebedi istirahatgâhı için 
bir yarışma açıldığı tüm dünyaya duyuruldu. Son 
katılma tarihi 31 Ekim 1941 olarak belirlenmişti 
ancak İkinci Dünya Savaşı’nın çetin şartları da 
göz önüne alınarak yarışmaya son katılım tarihi 
2 Mart 1942’ye kadar uzatıldı.  49 proje dosyası 
ulaştı bu tarihe dek… Hükümetçe tarafsız olarak 
kurulan bir jürinin değerlendirdiği projelerden 
üçü uygulamaya değer görüldü. Almanya’dan 
Prof. Johannes Kruger, İtalya’dan Prof. Arnaldo 
Foschini ve Türkiye’den Prof. Emin Onat ve Doç. 
Orhan Arda’nın projeleri… Türk hükümeti 7 Ma-

yıs 1942’de kararını açıkladı. Türk mimarlarının 
projesi kabul edilmişti. İnşaat 9 Ekim 1944’te baş-
ladı ve yaklaşık 9 yıl sürdü… 9 uzun yıl… 

10 Kasım 1953… Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu 
ebedi şef, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 
ebediyete intikalinin 15. yılı… Aradan geçen yıllar-
da acı azalmamıştı, özlemse kat be kat artmıştı… 
15 yıl içinde yüce Atasına layık bir Anıtkabir inşa 
eden Türk halkı onu ebedi istirahatgâhına götür-
mek için tüm hazırlıkları da tamamlamıştı. Bu bü-
yük olay, Türkiye Radyolarından canlı aktarılacaktı 
hem Türkiye’ye hem de dünyaya... Çalışmalar gün-
ler öncesinden başlamıştı.

Ankara ve İstanbul Radyolarının 
spikerleri ve tiyatro sanatkârları ile 
yayını dinleyenlere ulaştıracak teknik 
personel  bu büyük tören için kortejin 
geçeceği güzergâhtaki  yerlerini 10 
Kasım 1953 sabahı erken saatlerde 
almışlardı.

Saat dokuza yaklaşırken Ankara Radyosu’ndan 
törenin başlamak üzere olduğu anonsu yapıldı. 
Törene katılacak olan resmi zevat Etnografya Mü-
zesi önüne gelmişti. Tabii o mevkide görevli olan 
teknik ekip ve spiker Can Okan da... Saat 09.05’de 
müzenin önündeki boru ile “Ti” işareti verildi. 
Bu işaretle birlikte Ankara tepelerinde top atışı 
başladı ve bu anda tüm törene katılanlar saygı 
duruşunda bulundu. Cumhurbaşkanlığı Muha-
fız Alayı’ndan 12 er, Büyük Atatürk’ün Türk Bay-
rağına sarılı tabutunu omuzlar üzerine kaldırdılar 
ve Etnografya Müzesi önünde bekleyen top ara-
basına yerleştirildi. 136 genç asteğmenin çektiği 
top arabası saat 09.20’de müze önünden hareket 
etti. Töreni icra için oluşturulan birlik; tören ko-
mutanı, karargâhı Kara Harp Okulu Bandosu ve 
sancağı, Harp Okulu Alayı Flamaları, Hava Harp 
Okulu’ndan bir bölük, toplu halde bayrakları taşı-
yan gençler ile bir izci alayından oluşmuştu. 

12 general top arabasının iki tarafını 
çevreliyordu. Atatürk’ün İstiklal 
Madalyası, siyah kadife bir yastık 
üzerinde bir amiral tarafından 
taşınıyordu.

Bunun arkasından da protokole dahil zevat geli-
yordu. Bu arada Hava Kuvvetlerine bağlı uçaklar 
da havadan korteje katılıyordu. Yaklaşık 25 dakika 
boyunca Can Okan Ata’nın naaşının Etnografya 
Müzesi’nden ayrılışını aktardı dinleyenlere. Kor-
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izciler O’nu selamladılar. Tabut 12.50’de Şeref 
Holü’ne çıkan merdivenlerin ortasındaki Hitabet 
Kürsüsü’nün arkasında hazırlanmış olan koyu 
vişne rengi katafalk üzerine kondu. Saat 12.55’te 
Cumhurbaşkanı Celal Bayar, katafalkın arkasın-
dan Türk Milleti’ne hitaben bir konuşma yaptı ve 
“Atatürk, şimdi seni kurtardığın vatanın her köşe-
sinden gelen topraklarla gömüyoruz. Fakat haki-
ki yerin Türk Milleti’nin minnet dolu sinesidir. Nur 
içince yat” sözleri ile tamamladı konuşmasını...

Büyük önderin yurt toprağına defin 
işlemi tamamlanmak üzereydi. 
Türkiye Radyolarından bir ekip 
medfende tüm hazırlıklarını 
tamamlamış bekliyordu.

Tabut, Mehmetçiğin omuzlarında lahitin tam 
altında bulunan defin mahalline getirildi. Cum-
hurbaşkanı Celal Bayar ve diğer zevat mezarın et-
rafında yer almışlardı. Sanduka açılarak tam saat 
13.30’da aziz naaş, Mehmetçiklerin elleriyle ebedi 
istiratgâhına indirildi. Mezarın etrafında Ankara 
Toprağı ve yurdun dört bir köşesinden getirilmiş 
olan topraklar bulunuyordu. Mezara ilk toprağı 
Cumhurbaşkanı Celal Bayar attı, diğer zevat da 
onu izledi. Defin işlemi tamamlandıktan sonra, 
Şeref Holü’nde lahitin önünde saygı duruşunda 
bulunuldu. Bu arada, Etnografya Müzesi’nde ge-
çici kabrin açılışında hazır bulunan heyet tarafın-
dan defin tutanağı hazırlanarak imzalandı. 

Türkiye Radyolarınca 10 Kasım 1953 günü ger-
çekleştirilen özel yayın Atatürk’ün Anıtkabir’deki 
lahdinin hemen altındaki ebedi istirahatgâhının 
kapılarının kapanmasıyla son bulmuştu. 1953 
yılı teknik imkânları çerçevesinde bakıldığında 
böylesine bir naklen yayın gerçekleştirmek çok 
büyük başarıydı... Yaklaşık 4,5 saatlik bu yayında 
görev alanlar yaşadıklarını hiç unutamadıklarını 
belirtmişler çeşitli röportajlarda... 1938’de ön-
derini kaybeden Türk milletinin yaşadığı elem, 
fotoğraf karelerine ve gazete sütunlarına yansı-
yarak bu güne ulaştı. O gün yapılan radyo yayı-
nının ne yazık ki kayıtları yok... Ama 1953 yılında 
yaşananlar farklı... Anlatılanlar baki kubbede hü-
zünlü bir seda olarak kalmadı; kayıt altına alındı... 
O yılların teknolojisiyle plağa kaydedildi her şey... 
Ata’nın Etnografya’daki geçici kabrinden alınıp 
Anıtkabir’e götürülmesini anı anına anlatan bu 
önemli ses belgesi 56 yıl sonra bugün de Ankara 
Radyosu arşivinde hem orijinal plak olarak hem 
de dijital ortamda özenle saklanıyor...

tej, Ticaret Lisesi’nin önüne geldiğinde Suat Taşer 
ve Mukaddes Gözaydın nöbeti aldı. Suat Taşer 
dinleyenlerin gözü kulağı olurken Mukaddes 
Gözaydın da Atatürk’ün hayatından bölümler 
anlatıyordu.

Ata’nın naaşı İller Bankası önüne 
geldiğinde İstanbul Radyosu 
spikerlerinden Tarık Gürcan törende 
gördüklerini dinleyenlerle paylaşmaya 
başladı. 

15 yıl öncenin acısı tazelenmiş, özlem daha da 
artmıştı. Ankara yine 15 yıl önceki gibi insan akı-
nına uğramıştı. Türkiye’nin dört bir yanından ge-
lenler büyük önderi ebedi istirahatgâhına uğur-
luyordu. Tarık Gürcan İller Bankası terasından 
yayını gerçekleştirirken yanında bulunan Şahap 
Akalın da şiirlerle yolcu ediyordu Ata’yı... Kortej 
Ulus meydanından tarihi Büyük Millet Meclisi’nin 
önüne doğru ilerlerken Behçet Kemal Çağlar’ın 
da aralarında bulunduğu bir diğer radyo ekibi 
Ankara Palas’ın kubbesinde hazırlıklarını tamam-
lamıştı. Ankaralı Aşık Ömer mahlaslı Çağlar’a bu 
yayında Yıldız Akçam ve Ahmet Evintan da eşlik 
ediyordu. Yanık sesiyle bir saate yakın bir süre 
kortejin ilerleyişini anlatan Behçet Kemal Çağlar 
ve ekip arkadaşlarından sonra yaşananları an-
latma sırası Gar Gazinosu üzerindeki Faik Gökay 
ve Kemal Kaltaoğlu’ndaydı. Saat 11.15 civarında 
büyük kortej Tandoğan Meydanına ulaşmıştı. 
Burada Baki Süha Ediboğlu bekliyordu korteji... 
Ebedi uykusuna yatırılmak üzere Anıtkabir’e ta-
şınan büyük önderin naaşına yol boyunca Türk 
Hava Kurumu’nun uçakları da O’nun bir portresi-
ni Ankara semalarında dalgalandırarak katılmıştı. 
Uçaklardan naaşın üzerine ufak paraşütlere bağlı 
çiçek demetleri atılıyordu. 

Kortej 12.15’te Anıtkabir’e ulaştı.

Aslanlı Yol’un başlangıcındaki alanda top araba-
sının yanaşacağı ve tabutun indirileceği merdi-
venler hazırlanmıştı. 12 er Ata’nın naaşını omuz-
larına alarak Aslanlı Yol’da ilerlemeye başladılar. 
Yine Tabutun sağ ve solunda 12 general yürü-
yordu. Yolun iki tarafına yerleştirilmiş kız ve erkek 
izciler ellerindeki çiçekleri tabutun geçeceği yola 
serpiyorlardı.

Tüm bu anlar yine radyo aracılığıyla Türkiye’ye ve 
dünyaya naklen aktarılıyordu. Ata’nın naaşı Şeref 
Holü’ne çıkan merdivenlerin başına geldiğinde, 
merdivenlerin iki yanında üçer sıra nöbet tutan 
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Ankara Radyosu’nun hizmete girişi radyo yayıncılığı açısından gerçek-
ten önem taşıyan bir olaydır. Ankara Radyosu’nun hizmete girişinin bir 
gün sonrasının Cumhuriyetin 15. yılına rastlaması nedeniyle gazeteler 
aylar öncesinden açılışın bu önemli güne yetiştirileceğini duyurmuşlar-
dı. Verilen haberlere göre üç gün boyunca kesintisiniz yayın yapılacaktı. 
Gerçekten de, 120 kW vericiden yapılan yayınlar milyonlarca dinleyiciye 
başarıyla ulaşmıştı ama Atatürk rahatsızlığı nedeniyle törene katılama-
mıştı. 
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Bu törenden 13 gün sonra, Ankara Radyosu 
Atatürk’ün ölümünü şu cümlelerle duyurmuştu:

“Reisicumhur Atatürk’ün umumi hallerinde ve-
hamet, dün gece saat 24.00’te neşredilen tebliğ-
den sonra her an artarak bugün 12. Teşrin 1938 
Perşembe günü saat 9’u beş geçe büyük Şefimiz 
derin koma içinde terk-i hayat etmişlerdir.”

Çankaya, TRT Bir Kitle İletişim Kurumunun Tarihi: 

1927-2000: 29

1940’lı yılların başlarında, her şeyi Ankara 
Radyosu’ndan öğrenmeye çalışan Türk Halkı, 2 
Mayıs 1943 akşamından itibaren sadece 5 dakika 
süren yeni bir programla tanışıyordu: “Geçmişte 
Bugün”… Her akşam 22.30’da başlayan bu prog-
ram, yazar Feridun Fazıl Tülbentçi tarafından ha-
zırlanıyor ve Adil Kürşat tarafından sunuluyordu.  
O yıların sosyo-politik ortamı içinde, her akşam 
yayınlanan bu kısacık program inanılmaz bir ilgi 
ile karşılanıyordu.

Yazgan, Önce Radyo Vardı, 2006:52

Sait Çelebi, yaka mikrofonu ile maç yayınında.

Yıl 1933… 19 Eylül akşamı. İstanbul’da Türkiye-
İtalya grekoromen güreş karşılaşmaları vardır. Ve 
radyonun yeni bir yıldızı bu maçı naklen anlata-
caktır. Bu yıldız Sait Çelebi’dir. Bu, Sait Çelebi’nin 
ilk naklen yayını değildir. Daha önce de bu işi 
yapmıştır. Ama o tarihte yaptığı yayının başka bir 
anlamı vardır: Karşılaşmaya, radyodaki naklen ya-
yından güreşleri dinlerken heyecanını yeneme-
yerek güreşleri yerinden görmek isteyen Mustafa 
Kemal Atatürk de gelmiştir.

İstanbul Radyosu, 2000:77

Feridun Fazıl Tülbentçi

Sait Çelebi
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olurdu. “Şiir olmasaydı, belki kıyamet kopmazdı 
ama, yaşama dediğimiz oluşun çarklarından biri 
eksilirdi.”de denebilir. Ya da en azından, yazıyla 
ilgilenen ve yazmayı iş edinenlerin çoğu, sıkıştık-
ları yerde yardımlarına koşacak bir dosttan yani 
şiirden mahrum kalmış olurlardı. Böylece yazma-
nın zorluğu daha da artardı herhalde. 

Yirmi beş yıla yaklaşan bir zaman diliminde, ya-
zının yanı sıra, değişik dergilerde şiirleri de ya-
yımlanan İsmail Bingöl, uzun bir aradan sonra, 
şiirlerinin bir bölümünü, “Ay Düşleri” adını verdiği 
kitapta bir araya getirdi. Ares Yayınları tarafından 
basılan kitaptaki şiirler; yıllar içerisinde Kırağı, 
Akademi, Kalem ve Onur, Düşünce ve Sanatta 
Adım, Çizgi, Ay Vakti Türk Edebiyatı, Dergâh, Lika, 
Sühan, Mortaka, Beyazdoğu, Tarih Yolunda Erzu-
rum, Erzurum Sevdası, Bizim Külliye, Az Edebi-
yat, Buruciye gibi değişik dergilerde; edebistan, 
dergibi, turkedebiyatı, turkuler, sanatalemi.net, 
ögretmenlersitesi, şiraze gibi edebiyat ve kültür 
sitelerinde yayımlandı.

“Ay Düşleri”; deneme, şehir yazıları, röportaj 
tarzında yayına hazır başka eserleri de olan 
Bingöl’ün, daha önce, yaşadığı şehirle ilgili olarak 
yazdığı portre ve denemelerini bir araya getirdiği 
“Türkülerde Yaşayan Şehir Erzurum” adlı kitabının 
ardından yayımladığı ikinci kitabı. TRT Erzurum 
Radyosu’nda prodüktör olarak görev yapan şai-
rin kendisinin seçtiği şiirlerden oluşan kitabın gi-
rişinde yazdığı birkaç cümle, bir anlamda onun, 
şiirle uğraşmasının sebebini de açıklıyor:

“İnsanların hemen her şeyi karşılık bekleyerek 
yaptığı çağımızda; elle tutulur karşılığı olmayan 
böyle bir uğraşa gönül vermek, maddî ve manevî 
birikimini, kelimelerin dostluğunu elde etmeye 
hasretmek zordur.   Şiir bu zorluğu göğüslemek 
isteyenlere ram olur ve şiire vurgun yürekler, 
daha bir şefkatle yaklaşırlar insanlara... Çünkü on-
lar acının ne olduğunu daha iyi bilir, sevgiyi daha 
derinden hissederler. Mısraların yumuşattığı bir 
yürek taşımaktadır bedenleri...

Zira şiir, Alain’in de söylediği gibi; “(...) İnsana uy-
gun düşen bir çeşit müziktir; onun iç hareketle-
rini gereğince düzene sokar, gergin gövdesini 
gevşetir, sıkıntıdan kurtarır. (...) Şiirin ilk etkisi ise /
anlaşılmazdan önce bile/sözcüğün bütün güzel 
anlamlarıyla “iyilik” tir. Bir insan çığlığı olduğun-
dan, coşturur şiir, şaşırtır; ama yatıştırır da aynı 
zamanda, gevşetir, karamsarlık, üzüntü ve acı 
içindeki kişiyi mutlandırır. Şiir belki de bunun için 
vardır ve bunların yaşaması için ayakta kalmalı-
dır.”

“Şair, çağının kültürünün etkisi altındadır ve za-
mana bağlıdır. Ancak yine de şairin baş ka başka 
çağlarda, başka başka biçimde yargılandığı çok 
gö rülmüştür. (…) Şairin var lığı, ancak estetik 
duyuşla sezilebilir. Bundan ötü rü de şair hiçbir 
zaman tam olarak tanıtılamaz, ona ancak işaret 
edilebilir.” diyor yazar Melahat Özgü çevirdiği bir 
kitaba yazdığı bir önsöz de… Ve tanımak nokta-
sına vurgu yaparken, şairler hakkında çok önemli 
bir gerçeğe parmak basıyor. 

Zira şiir; uzun zamanların, en çok da sıkıntılı ge-
celerin ve ruhta yankı yapan değişik olayların 
ürünüdür. Ve bu yankı; belki bugünden çok; eğer 
geleceğe kalma becerisini ve direncini göstere-
bilirse, yarın daha çok duyulacaktır. 

Şiir; sıradan insanların yaşantısı dışında yakala-
nan, bir geniş âlemin, Yahya Kemal’in ses diye 
isimlendirdiği ‘estetik’le birleşmesinden doğar. 
Şair; bütün insanlardan ayrı bir dil konuşur; çün-
kü kendine bir keçi yolu bulmuştur o, orada yü-
rümektedir. 

“Velhasıl, şairlik geniş bir evren ve dolgun bir 
yaşantı ister. Kılavuzu ise önce kendi gönlüdür 
şairin... ”

Şiir ya da şairler olmasaydı, edebi verimler her-
halde daha kuru, daha tatsız tuzsuz, daha sıkıcı 

Ay
 D

üş
le

ri

Şair ve yazar İsmail Bingöl, 

şiirlerini “Ay Düşleri” adlı 

kitapta topladı.
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CD

Selahattin Erorhan

A¤lar›m Gülenim Yok
TRT Marketlerde...

“Uzun Havalar” ve “Kahramanl›k Türküleri” denince akla  bir de
Selahattin Erorhan gelir…

1952 y›l›ndan itibaren TRT radyolar›nda gerçeklefltirilen ses
kay›tlar›ndan seçilmifl,

Selahattin Erorhan'›n seslendirdi¤i birbirinden güzel  eserler bu
albümde…

(0312) 463 43 43 / 4148 - 4149 - 4050
a n k a r a • i s t a n b u l • i z m i r • a n t a l y a • m e r s i n • d i y a r b a k › r • e r z u r u m • t r a b z o n
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13.15   YAŞARKEN (CANLI) (İSTANBUL)
14.30 BİR ADIM ÖNDE (ANKARA) 
15.00 HABERLER
15.05 DÜN BUGÜN YARIN (CANLI)
 (YAPIM : TSR - YAYIN: ANKARA)
15.55 RADYO VE PROGRAM TANITIMLARI
16.00 HABERLER
16.05 EKONOMİ GÜNLÜĞÜ (CANLI)  (ANKARA)
17.00 HABERLER
17.05 GEÇMİŞİN İZİNDE 
 (YAPIM : İZMİR - YAYIN: ANKARA)
17.30 SPORUN YILDIZLARI  (ANKARA)
18.00 HABERLER
18.05 GÜN ÖTESİ (CANLI) (İSTANBUL)
19.00 HABERLER
19.30 HAYAT BİLGİSİ  (CANLI) (İZMİR) 
20.30 ÇOCUKLARLA BAŞBAŞA (ANKARA)
21.00 HABERLER
21.02 RADYO TİYATROSU 
22.00 MÜZİK ATÖLYESİ (ANKARA)
22.45 BİR ROMAN BİR HİKAYE 
 (YAPIM: İSTANBUL - YAYIN: ANKARA)
23.00 HABERLER
23.15 GECENİN İÇİNDEN (CANLI KUŞAK - İSTANBUL)
01.00 HABERLER
01.05 MAVİ BİLYE (ANKARA) (TEKRAR)
01.45 DOĞRU TÜRÇE (ANKARA) (TEKRAR)
01.55 TÜRK HALK ÇALGILARINDAN EZGİLER (ANKARA)
02.00 HABERLER
02.05 BİR ADIM ÖNDE (ANKARA) (TEKRAR)
02.35 DEMOKRASİ SÜRECİNDE (ANKARA) 
 (CUMARTESİ’DEN TEKRAR)
03.00 HABERLER
03.05 DÜN BUGÜN YARIN (TEKRAR)
 (YAPIM : TSR - YAYIN: ANKARA)
04.00 HABERLER
04.05 GEÇMİŞİN İZİNDE (TEKRAR)
 (YAPIM : İZMİR - YAYIN: ANKARA)
04.30 SPORUN YILDIZLARI (ANKARA) (TEKRAR)
05.00 HABERLER
05.05 PAYLAŞTIKÇA (ANKARA) (TEKRAR) 

PERŞEMBE
06.00   HABERLER, DENİZ - HAVA RAPORU
06.10 KÜLTÜREL ZENGİNLİĞİMİZ (ÇERKEZCE) (ANKARA)
06.45 GÜNAYDIN TÜRKİYE (ANKARA)
07.30   HABERLER
07.40   GÜNDEM (CANLI KUŞAK - ANKARA) 
09.40   ARKASI YARIN
10.00   HABERLER
10.05   PAYLAŞTIKÇA (CANLI) (İZMİR)
11.00 HABERLER
11.05 DOSYA (CANLI) (İSTANBUL)
12.00   HABERLER 
12.05   ATIK SERVETTİR (CANLI) (ANKARA)
12.45 DOĞRU TÜRÇE (ANKARA)
12.55   REKLAMLAR VE PROGRAM TANITIMI (ANKARA)
13.00   HABERLER
13.15   YAŞARKEN (CANLI) (İSTANBUL)
14.30 MODERN ZAMANLAR (ANKARA) 
15.00 HABERLER
15.05 DÜN BUGÜN YARIN (CANLI)
 (YAPIM : TSR - YAYIN: ANKARA)
15.55 RADYO VE PROGRAM TANITIMLARI
16.00 HABERLER
16.05 EKONOMİ GÜNLÜĞÜ (CANLI)  (ANKARA)

11.05 DOSYA (CANLI) (İSTANBUL)
12.00   HABERLER 
12.05   DENİZ DÜNYASI (CANLI) (İZMİR)
12.45 DOĞRU TÜRÇE (ANKARA)
12.55   REKLAMLAR VE PROGRAM TANITIMI (ANKARA)
13.00   HABERLER
13.15   YAŞARKEN (CANLI) (İSTANBUL)
14.30 MÜREKKEP KOKUSU (ANKARA) 
15.00 HABERLER
15.05 DÜN BUGÜN YARIN (CANLI)
 (YAPIM : TSR - YAYIN: ANKARA)
15.55 RADYO VE PROGRAM TANITIMLARI
16.00 HABERLER
16.05 EKONOMİ GÜNLÜĞÜ (CANLI)  (ANKARA)
17.00 HABERLER
17.05 TELGRAFIN TELLERİ (ANKARA)
17.30 SPOR DÜNYASI (PERFORMANS DIŞARIDA)
 (CANLI) (İZMİR)
18.00 HABERLER
18.05 GÜN ÖTESİ (CANLI) (İSTANBUL)
19.00 HABERLER
19.30 HAYAT BİLGİSİ  (CANLI) (İZMİR) 
20.30 ÇOCUKLARLA BAŞBAŞA (ANKARA)
21.00 HABERLER
21.05 ÇOKTAN SEÇMELİ (CANLI) (ANKARA)
21.30 KAMPÜS (ANKARA)
22.00 HAYATIM MÜZİK ( ANKARA)
22.45 BİR ROMAN BİR HİKAYE 
 (YAPIM: İSTANBUL - YAYIN: ANKARA)
23.00 HABERLER
23.15 GECENİN İÇİNDEN (CANLI KUŞAK - ANKARA)
01.00 HABERLER
01.05 DENİZ DÜNYASI (TEKRAR)
 (YAPIM : İZMİR - YAYIN: ANKARA)
01.45 DOĞRU TÜRÇE (ANKARA) (TEKRAR)
01.55 TÜRK HALK ÇALGILARINDAN EZGİLER (ANKARA)
02.00 HABERLER
02.05 MÜREKKEP KOKUSU (ANKARA) (TEKRAR) 
02.35 ÇOKTAN SEÇMELİ  (ANKARA) (TEKRAR)
03.00 HABERLER
03.05 DÜN BUGÜN YARIN (TEKRAR)
 (YAPIM : TSR - YAYIN: ANKARA)
04.00 HABERLER
04.05 TELGRAFIN TELLERİ (ANKARA) (TEKRAR)
04.30 SPOR DÜNYASI (PERFORMANS DIŞARIDA)(TEKRAR)
 (YAPIM : İZMİR - YAYIN: ANKARA)
05.00 HABERLER
05.05 PAYLAŞTIKÇA (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)
07.30   HABERLER
07.40   GÜNDEM (CANLI KUŞAK - ANKARA) 
09.40   ARKASI YARIN
10.00   HABERLER
10.05   PAYLAŞTIKÇA (CANLI) (ANKARA)
11.00 HABERLER
11.05 DOSYA (CANLI) (İSTANBUL)
12.00   HABERLER 
12.05   MAVİ BİLYE (CANLI) (ANKARA)
12.45 DOĞRU TÜRÇE (ANKARA)
12.55   REKLAMLAR VE PROGRAM TANITIMI (ANKARA)
13.00   HABERLER

PAZARTESİ
06.00   HABERLER, DENİZ - HAVA RAPORU
06.10 KÜLTÜREL ZENGİNLİĞİMİZ (BOŞNAKÇA) (ANKARA)
06.45 GÜNAYDIN TÜRKİYE (ANKARA)
07.30   HABERLER
07.40   GÜNDEM (CANLI KUŞAK - ANKARA) 
09.40   ARKASI YARIN
10.00   HABERLER
10.05   PAYLAŞTIKÇA (CANLI) (İZMİR)
11.00 HABERLER
11.05 DOSYA (CANLI) (İSTANBUL)
12.00   HABERLER 
12.05   GÜNDEMDEKİ ENERJİ (CANLI) (ANKARA)
12.45 DOĞRU TÜRÇE (ANKARA)
12.55   REKLAMLAR VE PROGRAM TANITIMI (ANKARA)
13.00   HABERLER
13.15   YAŞARKEN (CANLI) (İSTANBUL)
14.30 TÜRK SİNEMASI (ANKARA)
15.00 HABERLER
15.05 DÜN BUGÜN YARIN (CANLI)
 (YAPIM : TSR - YAYIN: ANKARA)
15.55 RADYO VE PROGRAM TANITIMLARI
16.00 HABERLER
16.05 EKONOMİ GÜNLÜĞÜ (CANLI)  (ANKARA)
17.00 HABERLER
17.05 TARİH YAZAN KADINLAR  (ANKARA)
17.30 SPOR DÜNYASI (CANLI) (ANKARA)
18.00 HABERLER
18.05 GÜN ÖTESİ (CANLI) (İSTANBUL)
19.00 HABERLER
19.30 HAYAT BİLGİSİ  (CANLI) (İZMİR) 
20.30 ÇOCUKLARLA BAŞBAŞA (ANKARA)
21.00 HABERLER
21.05 YILLAR BOYU EN İYİLER (ANKARA)
22.00 GENÇLERE ÖZEL ( ANKARA)
22.45 BİR ROMAN BİR HİKAYE 
 (YAPIM: İSTANBUL - YAYIN: ANKARA)
23.00 HABERLER
23.15 GECENİN İÇİNDEN (CANLI KUŞAK - İSTANBUL)
01.00 HABERLER
01.05 GÜNDEMDEKİ ENERJİ  (ANKARA) (TEKRAR)
01.45 DOĞRU TÜRÇE (ANKARA) (TEKRAR)
01.55 TÜRK HALK ÇALGILARINDAN EZGİLER (ANKARA)
02.00 HABERLER
02.05 TÜRK SİNEMASI (ANKARA) (TEKRAR)
02.35 İPİN UCU (ANKARA) (PERŞEMBE’DEN TEKRAR)
03.00 HABERLER
03.05 DÜN BUGÜN YARIN (TEKRAR)
 (YAPIM : TSR - YAYIN: ANKARA)
04.00 HABERLER
04.05 TARİH YAZAN KADINLAR  (ANKARA) (TEKRAR)
04.30 SPOR DÜNYASI (ANKARA) (TEKRAR)
05.00 HABERLER
05.05 PAYLAŞTIKÇA (TEKRAR)
 (YAPIM : İZMİR - YAYIN: ANKARA)

SALI
06.00   HABERLER, DENİZ - HAVA RAPORU
06.10 KÜLTÜREL ZENGİNLİĞİMİZ (ARAPÇA) (ANKARA)
06.45 GÜNAYDIN TÜRKİYE (ANKARA)
07.30   HABERLER
07.40   GÜNDEM (CANLI KUŞAK - ANKARA) 
09.40   ARKASI YARIN
10.00   HABERLER
10.05   PAYLAŞTIKÇA (CANLI) (ANKARA)
11.00 HABERLER

RADYO- 1 (TÜRKİYE RADYOLARI BİRİNCİ PROGRAMI)
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17.00 HABERLER
17.05 DİN VE AHLAK (ANKARA)
17.30 SPOR DÜNYASI (CANLI)  (ANKARA)
18.00 HABERLER
18.05 GÜN ÖTESİ (CANLI) (İSTANBUL)
19.00 HABERLER
19.30 HAYAT BİLGİSİ  (CANLI) (İZMİR) 
20.30 CAN ERİKLERİNİN DÜŞLERİ (ANKARA)
21.00 HABERLER
21.05 İPİN UCU (ANKARA)
21.30 SEYYAH (ANKARA)
22.00 MÜZİK ATÖLYESİ (CANLI) (ANKARA)
22.45 BİR ROMAN BİR HİKAYE 
 (YAPIM: İSTANBUL - YAYIN: ANKARA)
23.00 HABERLER
23.15 GECENİN İÇİNDEN (CANLI KUŞAK - İSTANBUL)
01.00 HABERLER
01.05 GİZLİ GERÇEK (ANKARA)
02.00 HABERLER
02.05 MODERN ZAMANLAR (ANKARA) (TEKRAR)
02.35 TARİHİN DÖNÜM NOKTALARI (ANKARA)
 (PAZAR’DAN TEKRAR)
03.00 HABERLER
03.05 DÜN BUGÜN YARIN (TEKRAR)
 (YAPIM : TSR - YAYIN: ANKARA)
04.00 HABERLER
04.05 DİN VE AHLAK (ANKARA) (TEKRAR)
04.30 SPOR DÜNYASI (ANKARA) (TEKRAR)
05.00 HABERLER
05.05 PAYLAŞTIKÇA (TEKRAR)
 (YAPIM : İZMİR - YAYIN: ANKARA)

CUMA
06.00   HABERLER, DENİZ - HAVA RAPORU
06.10 TASAVVUF MÜZİĞİ (ANKARA)
06.30 CUMA SABAHI (ANKARA)
07.30   HABERLER
07.40   GÜNDEM (CANLI KUŞAK - ANKARA) 
09.40   ARKASI YARIN
10.00   HABERLER
10.05   PAYLAŞTIKÇA (CANLI) (ANKARA)
11.00 HABERLER
11.05 DOSYA (CANLI) (İSTANBUL)
12.00   HABERLER 
12.05   YEŞİL BAKIŞ (CANLI) (İZMİR)
12.45 DOĞRU TÜRÇE (ANKARA)
12.55   REKLAMLAR VE PROGRAM TANITIMI (ANKARA)
13.00   HABERLER
13.15   YAŞARKEN (CANLI) (İSTANBUL)
14.30 BİRAZ GÜLELİM BİRAZ DÜŞÜNELİM  (ANKARA)
15.00 HABERLER
15.05 DÜN BUGÜN YARIN (CANLI)
 (YAPIM : TSR - YAYIN: ANKARA)
15.55 RADYO VE PROGRAM TANITIMLARI
16.00 HABERLER
16.05 EKONOMİ GÜNLÜĞÜ (CANLI)  (ANKARA)
17.00 HABERLER
17.05 TARİHÇE (ANKARA)
17.30 SPOR DÜNYASI (CANLI)  (ANKARA)
18.00 HABERLER
18.05 GÜN ÖTESİ (CANLI) (İSTANBUL)
19.00 HABERLER
19.30 HAYAT BİLGİSİ  (CANLI) (İZMİR) 
20.30 TASAVVUF MÜZİĞİ (ANKARA)
21.00 HABERLER
21.05 RADYO SANATÇILARI KONSERİ (TSM) (ANKARA)
22.00 MÜZİK ATÖLYESİ (CANLI) (ANKARA)
22.45 BİR ROMAN BİR HİKAYE 
 (YAPIM: İSTANBUL - YAYIN: ANKARA)
23.00 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 TÜRKÜLER GEÇİDİ (ANKARA)
06.30 GÜNAYDIN TÜRKİYE (İZMİR)
07.30   HABERLER
07.40   TÜRK POP MÜZİĞİ (ANKARA)
08.00 TÜRKÜLER VE OYUN HAVALARI (ANKARA)
08.30 İKİ SOLİSTTEN ŞARKILAR (ANKARA)
09.00 HABERLER
09.05 MÜZİK KUTUSU (KARMA) (ANKARA)
09.40   ARKASI YARIN
10.00 HABERLER
10.05 SANATÇILARIMZDAN BİRER TÜRKÜ
10.30 SANATÇILARIMZDAN BİRER ŞARKI
11.00 HABERLER
11.05 TATİL SABAHI (ANKARA)
12.55   REKLAMLAR VE PROGRAM TANITIMI (ANKARA)
13.00   HABERLER
13.15   TÜRK POP MÜZİĞİ (ANKARA)
13.35 TARİHİN DÖNÜM NOKTALARI (ANKARA)
14.00 BİR SOLİST (THM) (ANKARA)
14.15 İKİ SOLİSTTEN ŞARKILAR (ANKARA)
14.45 TÜRK POP MÜZİĞİ (ANKARA)
15.00 HABERLER
15.05 BERABER VE SOLO ŞARKILAR (ANKARA)
15.30 ANKARA RADYOSU ÇOKSESLİ KOROSU (ANKARA)
15.45 TÜRK HALK ÇALGILARINDAN EZGİLER (ANKARA)
16.00 HABERLER
16.05 SOLİSTLER GEÇİDİ (TSM) (ANKARA)
16.30 TÜRKÜLER VE OYUN HAVALARI (ANKARA)
17.00 HABERLER
17.05 İHTİMALLER DENİZİ (ANKARA)
18.00 AKŞAM FASLI  (ANKARA)
18.30 BERABER VE SOLO TÜRKÜLER (ANKARA)
19.00 HABERLER
19.30 PARLAMENTODA BU HAFTA (HABER MERKEZİ)
20.00 TÜRKÜLER VE OYUN HAVALARI (ANKARA)
20.30 BERABER VE SOLO ŞARKILAR (ANKARA)
21.00 HABERLER
21.05 TÜRK POP MÜZİĞİ (ANKARA)
21.30 SOLİSTLER GEÇİDİ (TSM) (ANKARA)
22.00 KÜÇÜK KONSER (ÇSM) (ANKARA)
22.30 SAZLARLA TSM (ANKARA)
22.45 BİR ROMAN BİR HİKAYE 
 (YAPIM: İSTANBUL - YAYIN: ANKARA)
23.00 HABERLER
23.15 GECENİN İÇİNDEN (CANLI KUŞAK - İZMİR)
01.00 HABERLER
01.05 RADYO TİYATROSU (ÇARŞAMBA’DAN TEKRAR)
02.05 TATİL SABAHI (ANKARA) (TEKRAR)
04.00 HABERLER
04.05 SABAHA DOĞRU 1 (ANKARA)
05.00 HABERLER
05.05 SABAHA DOĞRU 2 (ANKARA)

23.15 GECENİN İÇİNDEN (CANLI KUŞAK - ANKARA)
01.00 HABERLER
01.05 YEŞİL BAKIŞ (TEKRAR)
 (YAPIM : İZMİR - YAYIN: ANKARA)
01.45 DOĞRU TÜRÇE (ANKARA) (TEKRAR)
01.55 TÜRK HALK ÇALGILARINDAN EZGİLER (ANKARA)
02.00 HABERLER
02.05 BİRAZ GÜLELİM BİRAZ DÜŞÜNELİM  (ANKARA) (TEKRAR)
02.35 ORKESTRALARDAN HAFİF MÜZİK (ANKARA)
03.00 HABERLER
03.05 DÜN BUGÜN YARIN (TEKRAR)
 (YAPIM : TSR - YAYIN: ANKARA)
04.00 HABERLER
04.05 TARİHÇE (ANKARA) (TEKRAR)
04.30 SPOR DÜNYASI (ANKARA) (TEKRAR)
05.00 HABERLER
05.05 PAYLAŞTIKÇA (ANKARA) (TEKRAR)

CUMARTESİ
06.00   HABERLER, DENİZ - HAVA RAPORU
06.10 TÜRKÜLER GEÇİDİ (ANKARA)
06.30 GÜNAYDIN TÜRKİYE (İZMİR)
07.30   HABERLER
07.40   TÜRK POP MÜZİĞİ (ANKARA)
08.00 TÜRKÜLER VE OYUN HAVALARI (ANKARA)
08.30 İKİ SOLİSTTEN ŞARKILAR (ANKARA)
09.00 HABERLER
09.05 ÇOCUĞUN DÜNYASI
 (YAPIM: İSTANBUL - YAYIN: ANKARA)
09.40   ARKASI YARIN
10.00 HABERLER
10.05 SANATÇILARIMDAN BİRER ŞARKI (ANKARA)
10.35 TÜRKÜLERDEN BİR DEMET (ANKARA) / SİLAHLI KUVVET-
LER SAATİ (AYDA/1)
11.00 HABERLER
11.05 HAFTA SONU (BAŞKENT EKSPRESİ) (ANKARA)
12.55   REKLAMLAR VE PROGRAM TANITIMI (ANKARA)
13.00   HABERLER
13.15   TÜRK POP MÜZİĞİ (ANKARA)
13.35 DEMOKRASİ SÜRECİNDE (ANKARA)
14.00 BİR SOLİST  (THM) (ANKARA)
14.15 İKİ SOLİSTTEN ŞARKILAR (ANKARA)
14.45 TÜRK POP MÜZİĞİ (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 GÖKKUŞAĞI (ANKARA)
18.00 AKŞAM FASLI  (ANKARA)
18.30 BERABER VE SOLO TÜRKÜLER (ANKARA)
19.00 HABERLER
19.30 TÜRK POP MÜZİĞİ (ANKARA)
20.00 SOLİSTLERDEN SEÇMELER (TSM) (ANKARA)
20.30 BERABER VE SOLO TÜRKÜLER (ANKARA)
21.00 HABERLER
21.05 TÜRK POP MÜZİĞİ (ANKARA)
21.30 TÜRKÜLER GEÇİDİ (ANKARA)
22.00 SOLİSTLER GEÇİDİ (TSM) (ANKARA)
22.30 TÜRK HALK ÇALGILARINDAN EZGİLER (ANKARA)
22.45 BİR ROMAN BİR HİKAYE 
 (YAPIM: İSTANBUL - YAYIN: ANKARA)
23.00 HABERLER
23.15 GECENİN İÇİNDEN (CANLI KUŞAK - ANKARA)
01.00 HABERLER
01.05 GECE TİYATROSU
02.05 HAFTA SONU (BAŞKENT EKSPRESİ)(ANKARA)(TEKRAR)
04.00 HABERLER
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10.00 BİR KADIN BİR ERKEK (İstanbul) PELİNSU PİR  -  LEVENT 
TÜLEK
12.00 BUYRUN RADYO (İzmir)
14.00 BİZ BİZE (İzmir)
16.00 İMBAT (İzmir)
18.00 YAYINDAYIZ (Ankara)
22.00 GECEYE DOĞRU (İstanbul) EKREM ATAER’LE GECEYE 
DOĞRU
24.00 GECEDEN SABAHA (İzmir) (MAVİ YOLCULUK)

PAZAR
07.00 TRT-FM İLE GÜN BAŞLIYOR (İstanbul)
10.00 BİR PAZAR HATIRASI (İstanbul)
12.00 BUYRUN RADYO (İzmir)
14.00 BİZ BİZE (İzmir)
16.00 İMBAT (İzmir)
18.00 BİR ANKARA AKŞAMI (Ankara)
22.00 GECEYE DOĞRU (İstanbul) ENİS FOSFOROĞLU İLE 120 
DAKİKA 
24.00 GECEDEN SABAHA (İzmir) (GECE FREKANSI)

16.00 İMBAT (İzmir)
18.00 STÜDYO TEMPO (Ankara)
20.00 YAŞAYAN ŞARKILAR (Ankara)
22.00 GECEYE DOĞRU (İstanbul) HAKAN EREN’LE 45’LİKLER
24.00 GECEDEN SABAHA (Ankara) (UYKUSUZLAR KULÜBÜ)

PERŞEMBE
07.00 TRT-FM İLE GÜN BAŞLIYOR (İstanbul)
09.00 HAREKET ZAMANI (İstanbul)
11.00 GÜNÜN SOLİSTLERİ (İstanbul) (RADYO-4 İLE ORTAK)
12.00 BUYRUN RADYO (İzmir)
14.00 BİZ BİZE (İzmir)
16.00 İMBAT (İzmir)
18.00 GÜZEL ŞEYLER (İstanbul)
20.00 ŞEHİR IŞIKLARI (Ankara)
22.00 GECEYE DOĞRU (İstanbul) AH O YILLAR / ÖMER ÖNDER 
24.00 GECEDEN SABAHA (Ankara) (MANZARALAR)

CUMA
07.00 TRT-FM İLE GÜN BAŞLIYOR (İstanbul)
09.00 HAREKET ZAMANI (İstanbul)
11.00 GÜNÜN SOLİSTLERİ (Ankara) (RADYO-4 İLE ORTAK)
12.00 BUYRUN RADYO (İzmir)
14.00 BİZ BİZE (İzmir)
16.00 İMBAT (İzmir)
18.00 NEŞELİ SAATLER (Ankara)
22.00 GECEYE DOĞRU (İstanbul) YEDİTEPEDEN /  NEJAT 
ÇETİNOK
24.00 GECEDEN SABAHA (Ankara) (ANADOLU EKSPRESİ)

CUMARTESİ
07.00 TRT-FM İLE GÜN BAŞLIYOR (İstanbul)

PAZARTESİ
 07.00 TRT-FM İLE GÜN BAŞLIYOR (İstanbul)
09.00 HAREKET ZAMANI (İstanbul)
11.00 GÜNÜN SOLİSTLERİ (İzmir)
  (RADYO-4 İLE ORTAK)
12.00 BUYRUN RADYO (İzmir)
14.00 BİZ BİZE (İzmir)
16.00 İMBAT (İzmir)
18.00 AKŞAM OLA (Ankara)
22.00 GECEYE DOĞRU (İstanbul) MURAT EVGİN’LE GECEYE 
DOĞRU
24.00 GECEDEN SABAHA (Ankara) (RADYO)

SALI
07.00 TRT-FM İLE GÜN BAŞLIYOR (İstanbul)
09.00 HAREKET ZAMANI (İstanbul)
11.00 GÜNÜN SOLİSTLERİ (Ankara) (RADYO-4 İLE ORTAK)
12.00 BUYRUN RADYO (İzmir)
14.00 BİZ BİZE (İzmir)
16.00 İMBAT (İzmir)
18.00 FUAT GÜNER’LE MÜZİK ÖMÜR BOYU (İstanbul)
20.00 SUNİ GÜNDEM (Ankara)
22.00 GECEYE DOĞRU (İstanbul) ALİ-AYSUN KOCATEPE İLE 
GECEYE DOĞRU
24.00 GECEDEN SABAHA (Ankara) (AYIŞIĞI)

ÇARŞAMBA
07.00 TRT-FM İLE GÜN BAŞLIYOR (İstanbul)
09.00 HAREKET ZAMANI (İstanbul)
11.00 GÜNÜN SOLİSTLERİ (İstanbul) (RADYO-4 İLE ORTAK)
12.00 BUYRUN RADYO (İzmir)
14.00 BİZ BİZE (İzmir)

RADYO- 1 FREKANSLARI

ANKARA FM 91.2

AKSARAY FM 88.5

AMASYA FM 97.3

ARDAHAN FM 90.4

BAYBURT FM 104.3

BİNGÖL FM 89.3

DENİZLİ FM 95.2

DİYARBAKIR FM 98.4

DÜZCE FM 88.3

GİRESUN FM 107.3

GÜMÜŞHANE FM 98.0

ISPARTA FM 95.1

İZMİR FM 94.7

K.MARAŞ FM 99.8

KARABÜK FM 100.0

KARAMAN FM 96.4

KIRIKKALE FM 105.9

MARDİN FM 107.0

MUŞ FM 90.9

NİĞDE FM 90.0

OSMANİYE FM 107.7

SİVAS FM 93.6

UŞAK FM 105.5

RADYO- 2 (TRT-FM) (TÜRKİYE RADYOLARI İKİNCİ PROGRAMI)
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21:30 BİR KONSER (ANKARA CUMHURBAŞKANLIĞI SENFONİ  
 ORKESTRASI) 2.BÖLÜM (CANLI)
22:00 * HABERLER
22:10 CAZ DURAĞI (ANTALYA) 
23:00 ŞU CAZ DEDİKLERİ  (İSTANBUL)  
00:00 GECE VE MÜZİK  (İZMİR) 
01:00  EBU EUROCLASSIC NOTTURN GECE YAYIN KUŞAĞI                                              
07:00 (ANKARA RADYOSU)

CUMARTESİ
07:00 HABERLER (TÜRKÇE)
07:03 SABAH VE MÜZİK  (İZMİR) 
08:00 GÜNAYDIN RADYO-3  (POPÜLER KLASİKLER) (İZMİR) 
09:00 HABERLER (TÜRKÇE)
09:03 SINIRSIZ MÜZİK (ANKARA)  
10:00 ARKADAŞIM MÜZİK (İSTANBUL)  
10:30  MÜZİKLE YEŞEREN FİLİZLER (ANKARA) 
11:00 EFSANE KLASİKLER (ANTALYA) 
12:00 * HABERLER
12:10 SİHİRLİ PARMAKLAR  (İZMİR)  
13:00 MÜZİĞE FARKLI BAKIŞLAR (İZMİR)  
14:00 MÜZİK ATLASI (İSTANBUL)  
15:00 EVRENİN MÜZİĞİ  (ANTALYA)  
16:00 DÜNYA LİSTELERİNDEN (ANKARA)  
17:00 MÜZİK MOZAİK (İSTANBUL)  
18:00 DÜNYADAN GELEN SESLER (ANKARA)  
19:00 * HABERLER
19:10 CAZ SOKAĞI (ANKARA)  (CANLI) 
20:00 BİR ÖMÜR TANGO  (ANKARA)  
21:00 CD ÇALAR (ANKARA)  
22:00 * HABERLER
22:10 BLUES USTALARI  (ANTALYA)  
23:00 GÜNÜMÜZDE CAZ  (İSTANBUL) 
00:00 GECE VE MÜZİK  (İZMİR) 
01:00 EBU EUROCLASSIC NOTTURNO GECE YAYIN KUŞAĞI                                           
07:00 (ANKARA RADYOSU)
                                                                                                                        
PAZAR
07:00 HABERLER (TÜRKÇE)
07:03 SABAH VE MÜZİK  (İZMİR) 
08:00 GÜNAYDIN RADYO-3 (SİNEMASKOP) (ANKARA) 
09:00 HABERLER (TÜRKÇE)
09:03 BEYAZPERDEDEN (ANKARA) 
10:00 ARKADAŞIM MÜZİK (İSTANBUL) 
10:30 TRT ÇOCUK KOROSU (ANKARA)
10:45 TRT ANKARA RADYOSU ÇOKSESLİ KOROSU (ANKARA)
11:00 SONSUZLUK SENFONİSİ  (ANTALYA) 
12:00 * HABERLER
12:10 BU DANSI BANA ... (İZMİR) 
13:00 SESİN SÖYLEDİĞİ (İZMİR) 
14:00 MÜZİĞİN GİZEMİ (İSTANBUL) 
15:00 POP KERVANI  (ANTALYA) 
16:00 80-60-80 (ANKARA) 
17:00 RADYO YILDIZLARI (İSTANBUL) 
18:00 TELESKOP (İSTANBUL) 
19:00 * HABERLER
19:10 TREN YOLCULUĞU  (İSTANBUL) (CANLI) 
20:00 SESLER VE DÜŞLER (İZMİR) 
21:00 GECE VARDİYASI  (İSTANBUL) 
22:00 * HABERLER
22:10 SİYAH BEYAZ MELODİLER (ANKARA) (CANLI) 
23:00 CAZ RÜZGARI (ANTALYA) 
00:00 GECE VE MÜZİK (UNUTULMAYAN MELODİLER) (ANKARA) 
01:00 EBU EUROCLASSIC NOTTURNO GECE YAYIN KUŞAĞI                                     
07:00 (ANKARA RADYOSU)

12:10 OKYANUSTAN DAMLALAR  (İSTANBUL) (CANLI)  
13:00 SOLİST  (ANKARA) 
14:00 ROMANTİK KLASİK (İZMİR) 
15:00 POP KERVANI (ANTALYA) 
16:00 ÇALARSAAT (ANKARA)  (CANLI)
17:00 POYRAZ (İSTANBUL) 
18:00 STÜDYO FM  (ANKARA) (CANLI) 
19:00 * HABERLER
19:10 27. BOYLAM (İZMİR) 
20:00 BİR KONSER (İSTANBUL DEVLET SENFONİ ORKESTRASI) 
21:30 SEVİLEN ESERLER (İSTANBUL) 
22:00 * HABERLER
22:10 CAZIN USTA SESLERİ (ANTALYA)                                                                      
23:00 CAZ FOTOĞRAFLARI (İSTANBUL) (CANLI) 
00:00 GECE VE MÜZİK (HUZURUN TINISINDA) (ANKARA) 
01:00    EBU EUROCLASSIC NOTTURNO GECE YAYIN KUŞAĞI                              
07:00            (ANKARA RADYOSU)

PERŞEMBE
07:00 HABERLER (TÜRKÇE)
07:03 SABAH VE MÜZİK  (İSTANBUL) 
08:00 GÜNAYDIN RADYO-3  (İSTANBUL) (CANLI) 
09:00 HABERLER (TÜRKÇE)
09:03 KARELERDE MÜZİK (İSTANBUL) (CANLI) 
10:00 KUĞUNUN ŞARKISI (İSTANBUL)  
10:30 GENÇLERE (ANKARA) (CANLI) 
12:00 *HABERLER
12:10 ODA MÜZİĞİ ÇAĞI (ANKARA) 
13:00 KLASİK DANS (ANKARA) 
14:00  BALE PABUÇLARI (ANKARA) 
15:00 EVRENİN MÜZİĞİ (ANTALYA) 
16:00 DALGAKIRAN (ANKARA) 
17:00 SİYAH BEYAZ (İSTANBUL) (CANLI) 
19:00 * HABERLER
19:10 CAZ HATTI (ANKARA) 
20:00 KONSER SALONLARINDAN (ANKARA-İSTANBUL-İZMİR)
21:30 TRT İSTANBUL HAFİF MÜZİK VE CAZ ORKESTRASI  
(İSTANBUL) 
22:00 * HABERLER
22:10 CAZIN YOLCULUĞU  (İZMİR) 
23:00 AZ BİRAZ CAZ (ANTALYA) 
00:00 GECE VE MÜZİK  (İZMİR) 
01:00  EBU EUROCLASSIC NOTTURNO GECE YAYIN KUŞAĞI                                
07:00 (ANKARA RADYOSU)
                                                                                                                                  
CUMA
07:00 HABERLER (TÜRKÇE)
07:03 SABAH VE MÜZİK  (İZMİR) 
08:00 GÜNAYDIN RADYO-3  (ANKARA) 
09:00 HABERLER (TÜRKÇE)
09:03 GÜMÜŞ PERDE (İSTANBUL) (CANLI) 
10:00 BİLDİĞİMİZ KLASİKLER (İZMİR) 
10:30 KONSERLER ŞEHRİ İSTANBUL (İSTANBUL) 
12:00 * HABERLER
12:10 EŞLİK  (İSTANBUL)  
13:00  MÜZİĞİN BÜYÜLÜ DÜNYASI (ANKARA)   
14:00  ORTA DÜNYA (ANKARA)  
15:00 PLAKLAR ARASINDA (İSTANBUL)  
16:00 POP GÜNCESİ (İSTANBUL)   (CANLI) 
17:00 ROCK EFSANELERİ (İSTANBUL)  (CANLI) 
18:00 STÜDYO FM (CANLI) (ANKARA) 
19:00 * HABERLER
19:10 SENKOP (ANKARA) (CANLI) 
20:00 BİR KONSER (ANKARA CUMHURBAŞKANLIĞI SENFONİ  
 ORKESTRASI) 1.BÖLÜM (CANLI)
21:00 KONSER ARASI DOLGU (ANKARA)

PAZARTESİ
07:00  HABERLER (TÜRKÇE)
07:03 SABAH VE MÜZİK  (İZMİR) 
08:00 GÜNAYDIN RADYO-3 (GÜNEŞİN IŞIĞINDA) (ANKARA) 
09:00  HABERLER (TÜRKÇE)
09:03 NEYDİ NEYDİ NE (İSTANBUL) 
10:00  VALSLERİN VE POLKALARIN DANSI (ANKARA) 
10:30 AVRUPA KONSERLERİ (ANKARA)  
12:00 * HABERLER 
12:10 SES İŞÇİLİĞİ (ANKARA) 
13:00 KORO DÜNYASI (ANKARA) 
14:00 ESKİDEN YENİYE (ANKARA) (CANLI) 
15:00 POP KERVANI  (ANTALYA) 
16:00 ROCK GÜNLÜĞÜ (ANTALYA) 
17:00 ESKİ TÜFEKLER YENİ KUŞAKLAR (CANLI) (İSTANBUL) 
18:00 POP STÜDYOSU (CANLI) (ANKARA) 
19:00 * HABERLER 
19:10 CAZ PANORAMASI (CANLI) (ANKARA) 
20:00 KLASİK GİTAR (CANLI) (ANKARA) 
21:00 KÜÇÜK KONSER  (İSTANBUL) 
21:30 GÜNÜMÜZÜ DİNLEMEK (ANKARA) HAZ: ESRA KINIKLI
22:00 * HABERLER
22:10 TANGO TANGO (İSTANBUL) 
23:00 HEPSİ CAZ (ANTALYA) 
00:00 GECE VE MÜZİK (MÜZİKLİ YOLCULUKLAR) (İSTANBUL) 
(CANLI) 
01:00  EBU EUROCLASSIC NOTTU NO GECE YAYIN KUŞAĞI                                  
07:00           (ANKARA RADYOSU)

SALI
07:00 HABERLER (TÜRKÇE)
07:03 SABAH VE MÜZİK  (İZMİR) 
08:00 GÜNAYDIN RADYO-3 (PLAKLAR ARASINDA) (İSTANBUL) 
09:00 HABERLER (TÜRKÇE)
09:03 SİNEMAYI DİNLEMEK  (İZMİR) 
10:00 KLASİK BALE (İSTANBUL) 
10:30 MÜZİK TAKVİMİ (İSTANBUL) (CANLI) 
12:00 * HABERLER
12:10 SESLER VE RENKLER (ANKARA) 
13:00 BİZ KİM OPERA KİM (ANKARA) 
14:00 MÜZİK MUTFAĞI  (İSTANBUL) 
15:00 EVRENİN MÜZİĞİ (ANTALYA) 
16:00 DÜNYA LİSTELERİNDEN (ANKARA) 
17:00 MÜZİK BAHÇESİNDEN (İZMİR) 
18:00 MERCEK  (ANKARA) (CANLI) 
19:00 * HABERLER
19:10 CAZ PANORAMASI (ANKARA) (CANLI) 
20:00 BİR KONSER (İZMİR DEVLET SENFONİ ORKESTRASI) 
21:30 YUNANİSTAN’DAN SEVGİLERLE (Radyo Dairesi  Bşk.)
21:45 GENÇLİK KOROLARI (İSTANBUL)
22:00 * HABERLER
22:10 SARKAÇ  (İSTANBUL) (CANLI) 
23:00 CAZDA MODERN KAVRAMLAR (İSTANBUL) (CANLI) 
00:00 GECE VE MÜZİK  (İZMİR) 
01:00 EBU EUROCLASSIC NOTTURNO GECE YAYIN KUŞAĞI                              
07:00   (ANKARA RADYOSU)

ÇARŞAMBA
07:00 HABERLER (TÜRKÇE)
07:03 SABAH VE MÜZİK  (ANKARA) 
08:00 GÜNAYDIN RADYO-3 (MÜZİK MUHABİRİ) (ANKARA) 
09:00 HABERLER (TÜRKÇE)
09:03 MÜZİK REHBERİ (ANKARA) 
10:00   MÜZİKAL DÜŞLER (İSTANBUL) 
10:30 MÜZİKLİ SÖYLEŞİLER (ANKARA) (CANLI) 
12:00 * HABERLER

RADYO- 3 (TÜRKİYE RADYOLARI ÜÇÜNCÜ PROGRAMI)

*3 DAKİKA TÜRKÇE HABERLERİN ARDINDAN 2’ŞER DAKİKA 
İNGİLİZCE, FRANSIZCA, ALMANCA HABERLER
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ÇARŞAMBA
07.00 HABERLER                                      
07.03 DİLE GELENLER (ANKARA)
07.30 HABERLER (Radyo-1 ORTAK YAYIN)                                    
07.40 SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ (ANKARA) (CANLI KUŞAK)  
(TSM)
09.00 *HABERLER                                      
09.03 ŞARKILAR VE OYUN HAVALARI  ( İSTANBUL)   
09.30 İKİ SOLİSTTEN ŞARKILAR ( İSTANBUL)  
10.00 HABERLER                                      
10.03 YURDUN DÖRT BUCAĞINDAN     İSTANBUL  
10.30 ARŞİVDEN MİKROFONA (İSTANBUL)                                         
11.00 HABERLER                                      
11.03 GÜNÜN SOLİSTLERİ (TSM )  (ANKARA)                     
12.00 HABERLER  (Erzurum Radyosu)                                    
12.03 BİZİM ELLER (ERZURUM RADYOSU)
13.00 HABERLER (Trabzon Radyosu)                                                         
13.03 KARADENİZ’İN RENKLERİ (TRABZON RADYOSU)
14.00 HABERLER (GAP Diyarbakır Radyosu)                                     
14.05 STÜDYO GAP (GAP DİYARBAKIR RADYOSU) 
15.00 HABERLER (Çukurova Radyosu)                                     
15.03 ÇUKUROVA’DAN (ÇUKUROVA RADYOSU)
16.00 HABERLER (Antalya Radyosu)                                     
16.03 GÜNDÖNÜMÜ (ANTALYA  RADYOSU)
17.00 *HABERLER                                      
17:03 YURTTAN SESLER (İSTANBUL)            
17.30 ...FASLI (İSTANBUL)  
18:00 HABERLER                                      
18.03 AKŞAM OLUNCA (İZMİR) (CANLI)
19.00 HABERLER                                      
19.03 AKŞAM OLUNCA (İZMİR) ( CANLI) (DEVAM)
20.00 HABERLER                                      
20.03 HER TELDEN (İZMİR)
20:30 ... FASLI  (ANKARA)
21:00 HABERLER                                      
21:03 MUSİKİYE DAİR (İSTANBUL)                                      
22:00 HABERLER                                      
22:03 TÜRK SANAT MÜZİĞİ DİNLEYİCİ İSTEKLERİ (İZMİR) 
(CANLI)
23:00 HABERLER 
23:03 BERABER VE SOLO TÜRKÜLER (ANKARA)
23:30  ‘DEN ŞARKILAR (ANKARA)
23:45 SAZ ESERLERİ  (İSTANBUL)
00.00 HABERLER                                      
00.03 TÜRKÜLER VE OYUN HAVALARI (İSTANBUL)
00.30 ŞARKILARDAN BİR DEMET  (İZMİR)
01.00 HABERLER                                      
01.03 TÜRKÜLER GEÇİDİ  (ANKARA)
01.30 SOLİSTLERDEN SEÇMELER (İZMİR)
02.00 HABERLER                                      
02.03 TÜRKÜLERDEN BİR DEMET (İSTANBUL)
02.30 BERABER VE SOLO ŞARKILAR (ANKARA)
03.00 HABERLER                                      
03.03 HER TELDEN (İZMİR)(Tekrar)                         
03.30 ... FASLI (ANKARA) (Tekrar)
04.00 HABERLER                                      
04.03 YURTTAN SESLER (İSTANBUL) (Tekrar)
04.30 ŞARKILAR VE OYUN HAVALARI (ANKARA)
05.00 HABERLER                                      
05.03 YURDUN DÖRT BUCAĞINDAN (İSTANBUL) (Tekrar)  
05.30 ARŞİVDEN MİKROFONA (İSTANBUL) (Tekrar)                                         
06.00 HABERLER                                      
06.03 BERABER VE SOLO TÜRKÜLER (ANKARA) (Tekrar)
06.30  ‘DEN ŞARKILAR (ANKARA) (Tekrar)
06.45 SAZ ESERLERİ (İSTANBUL) (Tekrar)

SALI
07.00 HABERLER                                      
07.03 ÖYKÜLER VE TÜRKÜLER (İZMİR)
07.30 HABERLER (Radyo-1 ORTAK YAYIN)                                    
07.40 SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ (İZMİR) (CANLI KUŞAK) (THM)
09.00 HABERLER                                      
09.03 ŞARKILAR VE OYUN HAVALARI (İZMİR)  
09.30 İKİ SOLİSTTEN ŞARKILAR (İZMİR)                  
10.00 HABERLER                                      
10.03 YURDUN DÖRT BUCAĞINDAN (İZMİR)   
10.30 ARŞİVDEN MİKROFONA (İZMİR)                                                    
11.00 HABERLER                                      
11.03 GÜNÜN SOLİSTLERİ (ANKARA) (THM)    
12.00 HABERLER  (Erzurum Radyosu)                                    
12.03 BİZİM ELLER (ERZURUM RADYOSU)
13.00 HABERLER (Trabzon Radyosu)                                                         
13.03 KARADENİZ’İN RENKLERİ (TRABZON RADYOSU)
14.00 HABERLER (GAP Diyarbakır Radyosu)                                     
14.05 STÜDYO GAP (GAP DİYARBAKIR RADYOSU) 
15.00 HABERLER (Çukurova Radyosu)                                     
15.03 ÇUKUROVA’DAN (ÇUKUROVA RADYOSU)
16.00 HABERLER (Antalya Radyosu)                                     
16.03 GÜNDÖNÜMÜ (ANTALYA  RADYOSU)
17.00 HABERLER                                      
17.03 YURTTAN SESLER (İZMİR)                         
17.30 …. FASLI (İZMİR)  
18:00 HABERLER                                      
18.03 AKŞAM OLUNCA  (ANKARA) (CANLI)
19.00 HABERLER                                      
19.03 AKŞAM OLUNCA  (ANKARA) (CANLI) (DEVAM)
20.00 HABERLER                                      
20.03 HER TELDEN (İSTANBUL)                            
20.30 HÜZZAM  FASLI  ( İSTANBUL)
21.00 HABERLER                                      
21.03 ŞARKILARLA GEZİYORUZ (İZMİR) (CANLI)
22.00 HABERLER                                      
22.03 TÜRK HALK MÜZİĞİ DİNLEYİCİ İSTEKLERİ   (İSTANBUL)
23.00 HABERLER                                      
23.03 BERABER VE SOLO TÜRKÜLER  (İSTANBUL)
23.30  ‘DEN ŞARKILAR (İSTANBUL)
23.45 SAZLARLA TSM (ANKARA)
00.00 HABERLER                                      
00.03 TÜRKÜLER VE OYUN  HAVALARI (İZMİR)
00.30 ŞARKILARDAN BİR DEMET (İSTANBUL)
01.00 HABERLER                                      
01.03 TÜRKÜLER GEÇİDİ  (İZMİR)
01.30 SOLİSTLERDEN SEÇMELER (İSTANBUL)
02.00 HABERLER                                      
02.03 TÜRKÜLERDEN BİR DEMET (İZMİR)
02.30 BERABER VE SOLO ŞARKILAR (İZMİR)
03.00 HABERLER                                      
03.03 HER TELDEN  (İSTANBUL) (Tekrar)                        
03.30 ...FASLI  (İSTANBUL) (Tekrar)
04.00 HABERLER                                      
04.03 YURTTAN SESLER (İZMİR) (Tekrar)
04.30 ŞARKILAR VE OYUN HAVALARI (ANKARA)
05.00 HABERLER                                      
05.03 YURDUN DÖRT BUCAĞINDAN (İZMİR) (Tekrar) 
05.30 ARŞİVDEN MİKROFONA (İZMİR) (Tekrar)                                               
06.00 HABERLER                                      
06.03 BERABER VE SOLO TÜRKÜLER (İSTANBUL) (Tekrar)
06.30  ‘DEN ŞARKILAR (İSTANBUL) (Tekrar)
06.45 SAZLARLA TSM (ANKARA)  (Tekrar)

PAZARTESİ
07.00 HABERLER                                      
07.03 ÖYKÜLER VE TÜRKÜLER (İSTANBUL)
07.30 HABERLER  (Radyo-1 ORTAK YAYIN)                                    
07.40 SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ  (ANKARA) (CANLI KUŞAK) 
(TSM)
09.00 HABERLER                                      
09.03 ŞARKILAR VE OYUN HAVALARI ( İSTANBUL) 
09.30 İKİ SOLİSTTEN ŞARKILAR ( İSTANBUL) 
10.00 HABERLER                                      
10.03 YURDUN DÖRT BUCAĞINDAN (İSTANBUL) 
10.30 ARŞİVDEN MİKROFONA (İSTANBUL) 
11.00 HABERLER                                      
11.03 GÜNÜN SOLİSTLERİ (İZMİR) THM) 
12.00 HABERLER  (Erzurum Radyosu)                                    
12.03 BİZİM ELLER (ERZURUM RADYOSU)
13.00 HABERLER (Trabzon Radyosu)                                                         
13.03 KARADENİZ’İN RENKLERİ (TRABZON RADYOSU)
14.00 HABERLER (GAP Diyarbakır Radyosu)                                     
14.05 STÜDYO GAP (GAP DİYARBAKIR RADYOSU) 
15.00 HABERLER (Çukurova Radyosu)                                     
15.03 ÇUKUROVA’DAN (ÇUKUROVA RADYOSU)
16.00 HABERLER (Antalya Radyosu)                                     
16.03 GÜNDÖNÜMÜ (ANTALYA  RADYOSU)
17.00 HABERLER                                      
17:03 YURTTAN SESLER (İSTANBUL)               
17.30 ... FASLI (İSTANBUL) 
18:00 HABERLER                                      
18.03 AKŞAM OLUNCA  (ANKARA) (CANLI)
19:00 HABERLER                                      
19.03 AKŞAM OLUNCA (ANKARA) (CANLI) (DEVAM)
20.00 HABERLER                                      
20.03 HER TELDEN (ANKARA)                              
20.30 ...  FASLI (ANKARA)
21.00 HABERLER                                      
21.03 RADYO BAŞUCUMDA  (İSTANBUL) (CANLI)
22.00 HABERLER                                      
22.03 KLASİK TÜRK  MÜZİĞİ DİNLEYİCİ İSTEKLERİ  (İSTANBUL)  
(CANLI)
23.00 HABERLER                                      
23.03 BERABER VE SOLO TÜRKÜLER (İSTANBUL)
23.30  ‘DAN ŞARKILAR (İSTANBUL)
23:45 SAZLARLA (TSM)   (İSTANBUL)  
00.00 HABERLER                                      
00.03 TÜRKÜLER VE OYUN HAVALARI (İSTANBUL)
00.30 ŞARKILARDAN BİR DEMET  (İZMİR)
01.00 HABERLER                                      
01:03 TÜRKÜLER GEÇİDİ (ANKARA)
01.30 SOLİSTLERDEN SEÇMELER (İZMİR)
02.00 HABERLER                                      
02.03 TÜRKÜLERDEN BİR DEMET (İSTANBUL)
02.30 BERABER VE SOLO ŞARKILAR (ANKARA)
03.00 HABERLER                                      
03.03 HER TELDEN (ANKARA) (Tekrar)                             
03.30 ...FASLI  (ANKARA) (Tekrar)
04.00 HABERLER   
04.03  YURTTAN SESLER (İSTANBUL) (Tekrar)                               
04.30 ŞARKILAR VE OYUN HAVALARI (ANKARA)
05.00 HABERLER                                      
05.03 YURDUN DÖRT BUCAĞINDAN (İSTANBUL) (Tekrar)
05.30 ARŞİVDEN MİKROFONA (İSTANBUL) (Tekrar)
06.00 HABERLER                                      
06.03 BERABER VE SOLO TÜRKÜLER (İSTANBUL) (Tekrar)
06.30  ‘DAN ŞARKILAR (İSTANBUL) (Tekrar)
06.45 SAZLARLA TSM (İSTANBUL) (Tekrar)

RADYO- 4 (TÜRKİYE RADYOLARI DÖRDÜNCÜ PROGRAMI)
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07.30 HABERLER (Radyo-1 ORTAK YAYIN)                                    
07.40 SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ (CANLI KUŞAK) (İST.) (TSM)
09.00 HABERLER                                      
09.03 ŞARKILAR VE OYUN HAVALARI (ANKARA) 
09.30 İKİ SOLİSTTEN ŞARKILAR (ANKARA)             
10.00 HABERLER                                      
10.03 YURDUN DÖRT BUCAĞINDAN (ANKARA)  
10.30 ARŞİVDEN MİKROFONA (ANKARA) 
11.00 HABERLER                                      
11.03 TÜRKÜLERE HAYAT VERENLER (ANKARA)
11.30 SANATÇILARDAN BİRER ŞARKI (İSTANBUL)
12.00 HABERLER  (Erzurum Radyosu)                                    
12.03 BİZİM ELLER (ERZURUM RADYOSU)
13.00 HABERLER (Trabzon Radyosu)                                                         
13.03 KARADENİZ’İN RENKLERİ (TRABZON RADYOSU)
14.00 HABERLER (GAP Diyarbakır Radyosu)                                     
14.05 STÜDYO GAP (GAP DİYARBAKIR RADYOSU) 
15.00 HABERLER (Çukurova Radyosu)                                     
15.03 ÇUKUROVA’DAN (ÇUKUROVA RADYOSU)
16.00 HABERLER (Antalya Radyosu)                                     
16.03 GÜNDÖNÜMÜ (ANTALYA  RADYOSU)
17.00 HABERLER                                      
17.03 YURTTAN SESLER (ANKARA)                            
17.30 ... FASLI (ANKARA) 
18.00 HABERLER                                      
18.03 YURTTAN SESLER  (ANKARA)       
18.30 SANATÇILARIMIZDAN BİRER ŞARKI (İSTANBUL)
19.00 HABERLER                                      
19.03 BAĞLAMAM PERDE PERDE (İSTANBUL)
19.30 İKİ SOLİSTTEN TÜRKÜLER  (İSTANBUL)
20.00 HABERLER                                      
20.03 HER TELDEN (ANKARA)                         
20.30 ...  FASLI (İZMİR)
21.00 HABERLER                                      
21.03 RADYO SANATÇILARI TSM KONSERİ      (İSTANBUL )
22.00 HABERLER                                      
22.03 HALK OZANLARI  (ANKARA)
23.00 HABERLER                                      
23.03 İKİ SOLİSTTEN TÜRKÜLER (İZMİR)              
23.30  ‘DEN ŞARKILAR (İSTANBUL)
23.45 SAZLARLA TSM (ANKARA)
00.00 HABERLER                                      
00.03 TÜRKÜLER VE OYUN HAVALARI (ANKARA)
00.30 ŞARKILARDAN BİR DEMET (ANKARA)
01.00 HABERLER                                      
01.03 TÜRKÜLER GEÇİDİ (ANKARA)
01.30 SOLİSTLERDEN SEÇMELER (ANKARA)
02.00 HABERLER                                      
02.03 TÜRKÜLERDEN BİR DEMET (ANKARA)
02.30 BERABER VE SOLO ŞARKILAR (İSTANBUL)
03.00 HABERLER                                      
03.03 HER TELDEN (ANKARA) (Tekrar)                             
03.30 ...  FASLI  (İZMİR) (Tekrar)
04.00 HABERLER                                      
04.03 TÜRKÜLER GEÇİDİ (ANKARA) (Tekrar)
04.30 SANATÇILARDAN BİRER ŞARKI (İSTANBUL) (Tekrar)
05.00 HABERLER                                      
05.03 YURDUN DÖRT BUCAĞINDAN (ANKARA) (Tekrar)
05.30 ARŞİVDEN MİKROFONA (ANKARA)  (Tekrar)
06.00 HABERLER                                      
06.03 İKİ SOLİSTTEN TÜRKÜLER (İZMİR) (Tekrar)                                                                 
06.30  ‘DEN ŞARKILAR  (İSTANBUL) (Tekrar)
06.45 SAZLARLA TSM (ANKARA) (Tekrar)

CUMA
07.00 HABERLER                                      
07.03 ÖYKÜLER VE TÜRKÜLER (İZMİR)
07.30 HABERLER (Radyo-1 ORTAK YAYIN)                                    
07.40 SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ (CANLI KUŞAK) (ANKARA) 
(THM)
09.00 HABERLER                                      
09.03 ŞARKILAR VE OYUN HAVALARI (İSTANBUL)  
09.30 İKİ SOLİSTTEN ŞARKILAR ( İSTANBUL)  
10.00 HABERLER                                      
10.03 YURDUN DÖRT BUCAĞINDAN (İSTANBUL) 
10.30 ARŞİVDEN MİKROFONA (ANKARA) 
11.00 HABERLER                                      
11.03 GÜNÜN SOLİSTLERİ (TSM ) (ANKARA)                       
12.00 HABERLER  (Erzurum Radyosu)                                    
12.03 BİZİM ELLER (ERZURUM RADYOSU)
13.00 HABERLER (Trabzon Radyosu)                                                         
13.03 KARADENİZ’İN RENKLERİ (TRABZON RADYOSU)
14.00 HABERLER (GAP Diyarbakır Radyosu)                                     
14.05 STÜDYO GAP (GAP DİYARBAKIR RADYOSU) 
15.00 HABERLER (Çukurova Radyosu)                                     
15.03 ÇUKUROVA’DAN (ÇUKUROVA RADYOSU)
16.00 HABERLER (Antalya Radyosu)                                     
16.03 GÜNDÖNÜMÜ (ANTALYA  RADYOSU)
17.00 HABERLER                                      
17.03 YURTTAN SESLER (İSTANBUL)                  
17.30 ... FASLI (ANKARA) 
18.00 HABERLER                                      
18.03 AKŞAM OLUNCA (İZMİR) (CANLI)
19.00 HABERLER                                      
19.03 AKŞAM OLUNCA (İZMİR) (CANLI) (DEVAM)
20.00 HABERLER                                      
20.03 HER TELDEN  (İZMİR)                          
20.30 ... FASLI (ANKARA)
21.00 HABERLER                                      
21.03 NEŞE-İ MUHABBET  (İSTANBUL) (CANLI)
22.00 HABERLER                                      
22.03 TÜRK SANAT MÜZİĞİ DİNLEYİCİ İSTEKLERİ (ANKARA) 
23.00 HABERLER                                      
23.03 İKİ SOLİSTTEN TÜRKÜLER (ANKARA)          
23.30  ‘DAN ŞARKILAR  (ANKARA)
23.45 SAZLARLA TSM  (İSTANBUL)
00.00 HABERLER                                      
00.03 TÜRKÜLER VE OYUN HAVALARI (ANKARA)
00.30 ŞARKILARDAN BİR DEMET (ANKARA)
01.00 HABERLER                                      
01.03 TÜRKÜLER GEÇİDİ (İSTANBUL)
01.30 SOLİSTLERDEN SEÇMELER (ANKARA)
02.00 HABERLER                                      
02.03 TÜRKÜLERDEN BİR DEMET (ANKARA)
02.30 BERABER VE SOLO ŞARKILAR (İSTANBUL)
03.00 HABERLER                                      
03.03 HER TELDEN  (İZMİR) (Tekrar)                         
03.30 ...FASLI  (ANKARA) (Tekrar)
04.00 HABERLER                                      
04.03 YURTTAN SESLER (İSTANBUL) (Tekrar)
04.30 ŞARKILAR VE OYUN HAVALARI (ANKARA)
05.00 HABERLER                                      
05.03 YURDUN DÖRT BUCAĞINDAN (İSTANBUL) (Tekrar) 
05.30 ARŞİVDEN MİKROFONA (ANKARA)  (Tekrar)
06.00 HABERLER                                      
06.03 İKİ SOLİSTTEN TÜRKÜLER (ANKARA) (Tekrar)                                                                 
06.30 DAN ŞARKILAR  (ANKARA) (Tekrar)
06.45 SAZLARLA TSM  (İSTANBUL) (Tekrar)

CUMARTESİ
07.00 HABERLER                                      
07.03 ÖYKÜLER VE TÜRKÜLER (ANKARA)

PERŞEMBE
07.00 HABERLER                                      
07.03 ÖYKÜLER VE TÜRKÜLER (İSTANBUL)
07.30 HABERLER  (Radyo-1 ORTAK YAYIN)                                    
07.40 SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ (CANLI KUŞAK) (İZMİR) (TSM) 
09.00 HABERLER                                      
09.03 ŞARKILAR VE OYUN HAVALARI (İZMİR) 
09.30 İKİ SOLİSTTEN ŞARKILAR (İZMİR)        
10.00 HABERLER                                      
10.03 YURDUN DÖRT BUCAĞINDAN (İZMİR) 
10.30 ARŞİVDEN MİKROFONA (İZMİR)          
11.00 HABERLER                                      
11.03 GÜNÜN SOLİSTLERİ (THM ) (ANKARA) 
12.00 HABERLER  (Erzurum Radyosu)                                    
12.03 BİZİM ELLER (ERZURUM RADYOSU)
13.00 HABERLER (Trabzon Radyosu)                                                         
13.03 KARADENİZ’İN RENKLERİ (TRABZON RADYOSU)
14.00 HABERLER (GAP Diyarbakır Radyosu)                                     
14.05 STÜDYO GAP (GAP DİYARBAKIR RADYOSU) 
15.00 HABERLER (Çukurova Radyosu)                                     
15.03 ÇUKUROVA’DAN (ÇUKUROVA RADYOSU)
16.00 HABERLER (Antalya Radyosu)                                     
16.03 GÜNDÖNÜMÜ (ANTALYA  RADYOSU)
17.00 HABERLER                                      
17.03 YURTTAN SESLER (İZMİR)                        
17.30 ...FASLI  (İZMİR) 
18.00 HABERLER                                      
18.03 AKŞAM OLUNCA (ANKARA) (CANLI)
19.00 HABERLER                                      
19.03 AKŞAM OLUNCA (ANKARA) (CANLI) (DEVAM)
20.00 HABERLER                                      
20.03 HER TELDEN (İSTANBUL)                              
20.30 ... FASLI  (İSTANBUL)
21.00 HABERLER                                      
21.03 ANILAR AYNALAR ( İSTANBUL) (CANLI)
22.00 HABERLER                                      
22.03 TÜRK HALK MÜZİĞİ DİNLEYİCİ İSTEKLERİ  (İZMİR) (CANLI)
23.00 HABERLER                                      
23.03 BERABER VE SOLO TÜRKÜLER (İZMİR) 
23.30  ‘DEN ŞARKILAR (İZMİR)
23.45 SAZLARLA TSM  (ANKARA)
00.00 HABERLER                                      
00.03 TÜRKÜLER VE OYUN  HAVALARI (İZMİR)
00.30 ŞARKILARDAN BİR DEMET (İSTANBUL)
01.00 HABERLER                                      
01.03 TÜRKÜLER GEÇİDİ (İZMİR)
01.30 SOLİSTLERDEN SEÇMELER (İSTANBUL)
02.00 HABERLER                                      
02.03 TÜRKÜLERDEN BİR DEMET (İZMİR)
02.30 BERABER VE SOLO ŞARKILAR (İZMİR)
03.00 HABERLER                                      
03.03 HER TELDEN (İSTANBUL) (Tekrar)                        
03.30 ... FASLI   (İSTANBUL) (Tekrar)
04.00 HABERLER                                      
04.03 YURTTAN SESLER (İZMİR) (Tekrar)
04.30 ŞARKILAR VE OYUN HAVALARI (ANKARA)
05.00 HABERLER                                      
05.03 YURDUN DÖRT BUCAĞINDAN (İZMİR) (Tekrar)
05.30 ARŞİVDEN MİKROFONA (İZMİR) (Tekrar)         
06.00 HABERLER                                      
06.03 BERABER VE SOLO TÜRKÜLER  (İZMİR) (Tekrar)
06.30  ‘DEN ŞARKILAR (İZMİR) (Tekrar)
06.45 SAZLARLA TSM (ANKARA) (Tekrar)
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00.03 TÜRKÜLER  VE  OYUN HAVALARI (İZMİR)
00.30 ŞARKILARDAN BİR DEMET (İSTANBUL)
01.00 HABERLER                                      
01.03 TÜRKÜLER GEÇİDİ (İZMİR)
01.30 SOLİSTLERDEN SEÇMELER  (İSTANBUL)
02.00 HABERLER                                      
02.03 TÜRKÜLERDEN BİR DEMET (İZMİR)
02.30 BERABER VE SOLO ŞARKILAR  (ANKARA)
03.00 HABERLER                                      
03.03 İL İL TÜRKÜLERİMİZ  (ANKARA) (Tekrar)
03.30  ... FASLI (İZMİR) (Tekrar)
04.00 HABERLER                                      
04.03 TÜRKÜLER GEÇİDİ (ANKARA) (Tekrar)
04.30 SANATÇILARDAN BİRER ŞARKI (İSTANBUL) (Tekrar)
05.00 HABERLER                                      
05.03 YURDUN DÖRT BUCAĞINDAN (ANKARA) (Tekrar)
05.30 ARŞİVDEN MİKROFONA (ANKARA) (Tekrar)  
06.00 HABERLER                                      
06.03 İKİ SOLİSTTEN TÜRKÜLER (İSTANBUL) (Tekrar)                                                                 
06.30 ... ‘DAN ŞARKILAR (İSTANBUL) (Tekrar) 
06.45 TÜRK HALK ÇALGILARINDAN EZGİLER (İSTANBUL) 
(Tekrar)

16.03 GÜNDÖNÜMÜ (ANTALYA  RADYOSU)
17.00 HABERLER                                      
17.03 TARİH BOYU TÜRK MÜZİKLERİ (ANKARA)
17.30 ... FASLI  (ANKARA) 
18:00 HABERLER                                      
18.03 YURTTAN SESLER (ANKARA)
18.30 SANATÇILARIMIZDAN BİRER ŞARKI  (İSTANBUL)
19.00 HABERLER                                      
19.03 TÜRKÜLERLE YAŞAYANLAR (İSTANBUL)
19.30 TÜRKÜLER GEÇİDİ (İSTANBUL)
20.00 HABERLER                                      
20.03 İL İL TÜRKÜLERİMİZ (ANKARA)                                                          
20.30 ... FASLI (İZMİR)
21.00 HABERLER                                      
21.03 RADYO SANATÇILARI THM KONSERİ (İSTANBUL)
22.00 HABERLER                                      
22.03 AMATÖR TOPLULUKLAR (TSM) (ANKARA)
22.30 SOLO KONSER (İSTANBUL)
23.00 HABERLER                                      
23.03 İKİ SOLİSTTEN TÜRKÜLER (İSTANBUL)   
23.30  ‘DAN ŞARKILAR (İSTANBUL)
23.45 TÜRK HALK ÇALGILARINDAN EZGİLER  (İSTANBUL)
00.00 HABERLER                                      

PAZAR
07.00 HABERLER                                      
07.03 TÜRKÜ KERVANI (ANKARA)
07.30 HABERLER (Radyo-1 ORTAK YAYIN)                                    
07.40 SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ (CANLI KUŞAK)  (İST.) (THM)
09.00 HABERLER                                      
09.03 ŞARKILAR VE OYUN HAVALARI (ANKARA) 
09.30 İKİ SOLİSTTEN ŞARKILAR (ANKARA) 
10.00 HABERLER                                      
10.03 YURDUN DÖRT BUCAĞINDAN (ANKARA) 
10.30 ARŞİVDEN MİKROFONA (ANKARA) 
11.00 HABERLER                                      
11.03 TÜRKÜLER GEÇİDİ (ANKARA)
11.30 SANATÇILARDAN BİRER ŞARKI (İSTANBUL)
12.00 HABERLER  (Erzurum Radyosu)                                    
12.03 BİZİM ELLER (ERZURUM RADYOSU)
13.00 HABERLER (Trabzon Radyosu)                                                         
13.03 KARADENİZ’İN RENKLERİ (TRABZON RADYOSU)
14.00 HABERLER (GAP Diyarbakır Radyosu)                                     
14.05 STÜDYO GAP (GAP DİYARBAKIR RADYOSU) 
15.00 HABERLER (Çukurova Radyosu)                                     
15.03 ÇUKUROVA’DAN (ÇUKUROVA RADYOSU)
16.00 HABERLER (Antalya Radyosu)                                     

00:05-14:00 HABERLER
01:55-14:05 İki Nokta Arasında
00:05-16:00 HABERLER 
01:53-16:05 Uçan Balon
00:02-17:58 TRT AVRUPA FM YARININ PROGRAMLARI VE 
KAPANIŞ
           -18:00 TRT-FM ORTAK YAYINI

CUMA
00:01-08:57 TRT FM ORTAK YAYININDAN AYRILIŞ
00:02-08:58 TRT AVRUPA FM AÇILIŞ VE PROGRAMLAR
00:05-09:00 HABERLER 
02:55-09:05 Tik Tak Yeniden
00:05-12:00 HABERLER 
01:55-12:05 Dünya Dönerken
00:05-14:00 HABERLER 
01:55-14:05 İki Nokta Arasında
00:05-16:00 HABERLER 
01:53-16:05 Uçan Balon
00:02-17:58 TRT AVRUPA FM YARININ PROGRAMLARI VE 
KAPANIŞ
          -18:00 TRT-FM ORTAK YAYINI
CUMARTESİ
TRT-FM İLE ORTAK YAYIN
PAZAR
TRT-FM İLE ORTAK YAYIN

00:02-17:58 TRT AVRUPA FM YARININ PROGRAMLARI VE 
KAPANIŞ
           -18:00 TRT-FM ORTAK YAYINI

ÇARŞAMBA
00:01-08:57 TRT FM ORTAK YAYININDAN AYRILIŞ
00:02-08:58 TRT AVRUPA FM AÇILIŞ VE PROGRAMLAR
00:05-09:00 HABERLER 
02:55-09:05 Tik Tak Yeniden
00:05-12:00 HABERLER
01:55-12:05 Dünya Dönerken
00:05-14:00 HABERLER
01:55-14:05 İki Nokta Arasında
00:05-16:00 HABERLER
01:53-16:05 Uçan Balon
00:02-17:58 TRT AVRUPA FM YARININ PROGRAMLARI VE 
KAPANIŞ
           -18:00 TRT-FM ORTAK YAYINI

PERŞEMBE
00:01-08:57 TRT FM ORTAK YAYININDAN AYRILIŞ
00:02-08:58 TRT AVRUPA FM AÇILIŞ VE PROGRAMLAR
00:05-09:00 HABERLER
02:55-09:05 Tik Tak Yeniden
00:05-12:00 HABERLER
01:55-12:05 Dünya Dönerken

PAZARTESİ
00:01-08:57 TRT FM ORTAK YAYININDAN AYRILIŞ
00:02-08:58 TRT AVRUPA FM AÇILIŞ VE PROGRAMLAR
00:05-09:00 HABERLER 
02:55-09:05 Tik Tak Yeniden
00:05-12:00 HABERLER
01:55-12:05 Dünya Dönerken
00:05-14:00 HABERLER
01:55-14:05 İki Nokta Arasında
00:05-16:00 HABERLER
01:53-16:05 Uçan Balon
00:02-17:58 TRT AVRUPA FM YARININ PROGRAMLARI VE 
KAPANIŞ
            - 18:00 TRT-FM ORTAK YAYINI

SALI
00:01-08:57 TRT FM ORTAK YAYININDAN AYRILIŞ
00:02-08:58 TRT AVRUPA FM AÇILIŞ VE PROGRAMLAR
00:05-09:00 HABERLER
02:55-09:05 Tik Tak Yeniden
00:05-12:00 HABERLER 
01:55-12:05 Dünya Dönerken
00:05-14:00 HABERLER
01:55-14:05 İki Nokta Arasında
00:05-16:00 HABERLER
01:53-16:05 Uçan Balon

TRT AVRUPA FM (DENEME YAYINI)


