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 Radyoya gönül veren, ses veren, emek veren tüm 
çalışanların ve radyo severlerin anısına…
"Radyo" daima...
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"...Nihayet her işte ileriyi gören Atatürk’ün
dehası bu işi de halletti. Kendisine bu teşebbüsten 
bahsetmişler. 'Aleti getirsin de dinleyelim' demiş. 
Bir gün kendi yaptığım alıcıyı Orman Çiftliği’nde 
Atatürk'e götürdüm. İstasyon ararken karşımıza 
tesadüfen Rus Radyosu çıktı. Atatürk Sofya’da 
iken az çok Rusçaya kulağı dolmuştu. Dinledi, 
dinledi… Birden herkesi susturdu.‘Efendiler, 
bakın propaganda yapıyorlar.’ Derhal istasyonun 
kurulmasını emrettiler ve biz şirketi tesis ettik."

                 Hayrettin Hayreden
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“…Radyo, böyle bir şeydir. Mükemmel bir halk üniversitesidir. Çeşitli konserlerin verildiği bir 
salondur. Gazetedir. Resmi tebliğlerin ilan edildiği duvardır. Tiyatro ve opera sahnesidir. Büyük 
vasıflarından biri de icabında bütün milleti başına toplayabilecek bir miting meydanı olmasıdır.”
       Burhan Belge, Radyo dergisi, sayı 27 (1944)
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1920 Dünyada Radyo
Teknik olarak ilk radyo yayınının 1906 yılında yapıldığı kabul edilse de düzenli 
yayınlara 1920'li  yıllarda geçilir. Dinleyiciye yönelik ilk yayın, keman soloları ve dini 
pasajlardan oluşur.

"...dinleyiciler New York limanında telsiz alıcısı olan gemicilerdi 
ve çoğu öteki dünyadan sesler duyduklarını, meleklerin şarkı 
söylediklerini sanırlar..." 
                 Cem Pekman, İstanbul Radyosu- Anılar Yaşantılar,2000

1920 yılında ABD’nin Pittsburg kentinde, bir fabrika radyosu olan KDKA adlı 
istasyonun ilk yayını olan seçim haberleri, aynı zamanda profesyonel radyo 
yayıncılığının da ilk örneği olur.

Radyoculuk Birinci Dünya Savaşı sonrasında, düzenli yayınların başlamasına kadar 
geçen süre içerisinde, daha çok amatörlerin elinde gelişir. 

1922 yılında, Amerika Birleşik Devletleri’nde, ilk ticari radyo WEAF 
yayına başlar. 

Radyo yayıncılığındaki gelişmeler, kısa sürede Avrupa ülkelerine yayılır ve radyo 
yayınları 1922 yılında İngiltere’de, ardından Fransa’da ve Sovyetler Birliği’nde, 
1923’te ise Almanya’da başlar.
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Telsiz Telefon Tecrübeleri 
Dünyada radyo yayınlarının başladığı 1920’li yıllar, Türkiye’nin Kurtuluş Savaşı yıllarıdır. 
İstanbul “İtilaf Devletleri”nce işgal edilmiştir ve 1923 yılında Büyük Önder Mustafa 
Kemal Atatürk’ün dediği gibi “Geldikleri gibi giderler!”. Giderlerken de, Fransız işgal 
kuvvetleri komutanı General Charpie, bir telsiz telefon hediye eder Türklere... 

Bu telsiz telefonla, İstanbul’daki Öğretmen Okulunun kimya 
öğretmeni Rüştü Uzel başkanlığında, bir öğrenci grubu 
deneme yayını yapmak için hazırlıklara girişir. 

19 Mart 1923 tarihinde, Türkiye’de deneme 
olarak yapılan ilk radyo yayını, İstanbul’da, 
Öğretmen Okulunun bodrumunda, davetliler ve 
basın huzurunda, kimya öğretmeni Rüştü Uzel 
başkanlığında bir ekip tarafından gerçekleştirilir.

Dünyadaki gelişmeleri yakından izleyen genç Türkiye Cumhuriyeti’nin lideri 
Mustafa Kemal Atatürk, radyonun gelecekte çok önemli bir yer tutacağının 
farkındadır ve çağdaş iletişim sisteminin, Türkiye’de de kurulmasının yolunu açar. 

1925 yılında çıkarılan “Telsiz Tesisi Hakkında Kanun” ile Ankara’da 
büyük bir telsiz istasyonunun yanı sıra, memlekette dahili telsiz şebekesi 
tesisi öngörülür.

1 Mart 1926’da, Ankara’da Babaharman/Telsizler’de, telsiz telgraf çelik anten 
direklerinin temeli atılırken; İstanbul Osmaniye’de, bugünkü adıyla Hasdal’da, 
Fransız Radyo Elektrik Şirketi tarafından kurulan 5 KW vericilere, radyo yayını 
yapacak ilave donanım eklenerek, her iki verici de, 1927’de hizmete alınır.

“Şehrimizde Telsiz Telefon Tecrübeleri; Berlin, Paris, Moskova’daki 
konserleri İstanbul’dan dinleyebilecek miyiz? Darülmuallimin 
muallimlerimizden Rüştü Bey, bir aydan beri İstanbul halkına dahi, 
Avrupa ve Amerika’da birdenbire fevkalade taammüm eden telsiz 
telefon hakkında bir fikir verebilmek için tecrübeler yapmaktadır. 
Dün, Darülmuallimin konferans salonunda bir nutuk, ney ile çalınan 
bir zeybek şarkısı terennümatı, Darülfünun’dan vazıh bir surette 
dinlenebilmiştir. Maamafih, konser namesi arasında limanımızdaki 
sefâinin telsiz telgraf muhaberatı dahi karışmaktaydı.”
    20 Mart 1923 tarihli Tevhid-i Efkâr Gazetesi’

Hasdal ve Etimesgut verici posta binalarının
dıştan pilonlarla birlikte görünüşü
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Telsizler ve Hasdal verici istasyonları, zamanın Avrupa radyo difüzyon postalarının en 
güçlülerindendir. Avrupa’nın her köşesinden dinleneceği düşünülen radyo yayınlarının; 
Türkçe’nin yanı sıra, Fransızca ve Almanca olarak da yapılması planlanır.

Telsiz istasyonlarının inşaatı devam ederken, yine Atatürk’ün desteği ve öncülüğü 
ile radyo istasyonu işletmek üzere bir şirket kurulur. 

5 Eylül 1926 yılında "Türk Telsiz Telefon Anonim Şirketi” adıyla kurulan Şirketin 
hissedarları 60.000TL’lik payla İş Bankası adına Umum Müdürü Mahmut Celal 
(Bayar), 45.000TL’lik payla Anadolu Ajansı adına Mahmut (Soydan), 45.000TL’lik 
payla Gümüşhane milletvekili Cemal Hüsnü (Taray), Bolu milletvekili Falih Rıfkı 
(Atay) ve fikrin sahibi tüccardan mühendis Sedat Nuri (İleri)’ dir.

Yayın Başlıyor 
Şirket 8 Eylül 1926’da Dâhiliye Vekâleti ile imzaladığı ruhsatname ile istasyonların 
işletme hakkını 10 yıl süre ile devralır ve denemelere başlanır.

Türkiye’deki ilk düzenli radyo yayınlarının 6 Mayıs 1927’de İstanbul’da 
başladığı kabul edilir. 

Bu anons, o yıllarda bir de Fransızca olarak tekrarlanır. İstanbul’da 5 KW’lık 
istasyonun hemen yanı başındaki geçici stüdyoda başlayan ilk radyo yayınları, 
daha sonra Sirkeci’deki Büyük Postanenin üst katındaki küçük bir odaya taşınır. 
Halkın radyo yayınlarına alışması ve yaygınlaştırılması için çalışmalar yapılır. 

O yıllardaki radyo yayınları, radyo alıcılarının yaygın olmaması nedeniyle İstanbul 
Büyük Postane binasının kapısı üzerine yerleştirilen vericiden halka dinletilir.

“Alo alo, muhterem sâmiin… 
Burası İstanbul Telsiz Telefonu… 
1200 metre tûl-u  mevç, 250 kilosikl... 
Bugünkü tecrübe neşriyatımıza başlıyoruz…”

İstanbul Radyosu- Anılar Yaşantılar,2000
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Radyo yayını yapmak üzere "radyo istasyonu işletmek için yapılan girişimlerin 
mimarı, karikatürist ve İleri Gazetesi'nin sahibi Sedat Nuri İleri'dir. Fikrini 
telsiz meraklısı Hayrettin Hayreden'e  açar. Daha sonraki yıllarda radyonun 
idarecilerinden olan Hayrettin Hayreden yapılan ilk yayınların kimlere 
hangi şartlarda ulaştığını anılarında şöyle anlatır:

18 Kasım 1927'de İstanbul’dan kısa bir süre sonra Ankara’da da başlayan 
radyo yayınları, 1938’e kadar, aralarında Ankara Palas’ın bodrum katında bir 
odada oluşturulan stüdyonun da bulunduğu 6 ayrı yerden yapılır.

  Telsiz Dergisi

Radyo yayınlarına ait bulunabilen en eski yayın 
kalıplarından biri olan 26 Teşrinisani (Kasım) 
1927 tarihli akış;

“Alo alo muhterem samiin, şimdi bugünkü 
neşriyatımızın muhteviyatını arz ediyorum:

19.00  Stüdyo Musiki Heyeti’nden Şevkevza Faslı
19.30  Esham ve Tahvilat Borsası Haberleri
19.40  Telsiz Telefon Orkestrası
20.10  Zahire Borsası Haberleri
20.20  Telsiz Telefon Musiki Heyeti
20.50  Anadolu Ajans Haberleri
21.00  Telsiz Telefon Orkestrası
21.30    Teganni (Matmazel Apostoldi tarafından)”

Büyük Postane’de Musiki Heyeti

"...Bu tarzda her şey tamam ama dinleyici yok ortada, onun üzerine 
mecbur olduk, Postanenin üzerinde Posta Mektebi vardı. Orada 
üçer hafta devam etmek üzere amelî dersler gösterdim. Maksadımız 
bir süre halk alışsın, ne olduğunu anlasın. Kendi mahallesinde 
arkadaşlarına anten kursun, makine kursun. Onu da yaptık. 
Hakikaten muvaffak olduk.”

Türk Telsiz Telefon Şirketinin çıkardığı Fransızca ve Osmanlıca yayınlanan "Telsiz" dergisi
2. sayı Temmuz 1927
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Yurtdışından getirilen radyo alıcılarının pahalı olduğu ve ancak gelir düzeyi 
yüksek olanlar tarafından alınabildiği o günlerde radyo alım-satımına da başlayan 
Şirket, yayınladığı “Telsiz” dergisinde, o günkü adıyla telsiz telefon, yani radyo 
dağıtmak için kuponlar sunar. 

Türk radyoculuğunda “Şirket Dönemi” olarak anılan bu dönemde, Türk Telsiz 
Telefon Anonim Şirketi, on yıllık süreyle radyo yayıncılığını tekelinde tutar. 
Şirketin gelir kaynakları bugüne benzer şekilde abonelerden alınacak ruhsat 
bedeli ile radyo alıcılarının fabrika fiyatları üzerinden yüzde 25 oranında aldığı 
‘damga resmi’dir. 

Telsiz Dergisi’nde yayınlanan reklamlardan

Bad-u hava (bedava) telsiz ahizesine (radyoya) sahip 
olmak ister misiniz? Telsiz mecmuası, kâri'înine 
(okuyucularına) makineler hediye ediyor. 5 nüshada 
neşredilecek bir kupona mukabil 5 kişiye ma’tesisat 
hediye edilecektir. Bu makinelere sahip olmak için 
sadece Telsiz Mecmuası’nda neşredilecek kuponlardan 
beşini biriktirip bize yollamanız kâfidir.

1926 yılında Türkiye, Avrupa yayın alanındaki verici güç toplamının yaklaşık 
% 12’sine sahiptir. 1938 yılına gelindiğinde ise, Avrupa’daki verici güçlerin 
toplamı 8230 kW’tır ve Türkiye’nin toplam 140 kW’lık vericisi vardır.

1927-1936 Alıcı Sayıları ve Fiyatlar
Uygur Kocabaşoğlu, Şirket Telsizinden Devlet Radyosuna
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Yayınlarında, Türk dili ve tarihi çalışmaları, devrimler, müzik alanındaki yenilikler 
de bulunan  Şirket, hükümetin gönderdiği her türlü resmî bildiriyi de ücretsiz 
yayınlamak zorundadır. 

1928 yılında yeni Türk harflerinin kabul edilmesi üzerine oluşturulan “Harfler 
Marşı”, ilk haber programı “Matbuat Raporu”, ilk çocuk programı “Masal Saati” ve 
“Radyoda Jimnastik Dersleri” bu dönemin dikkat çekici programları arasındadır.

Beyoğlu Postanesinin üzerindeki stüdyoda Mesut Cemil Bey ve arkadaşları

Radyo dergisi sayı 5 Radyo dergisi sayı 12

“Ey muhterem ahali
kullanın yerli malı                                             
meşhud olsun bize de
Zenginliğin cemali”

“Nasibim eve kalsın,
Refahımız çoğalsın
Değil midir borcumuz
Düşünmek istikbali”

Dönemin yayın içeriğinde krizden en az etkilenmek ve üretimi artırmak amacıyla 
gerçekleştirilen milli iktisat ve tasarruf seferberliği sıklıkla yer alır:
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Radyolar, 1928’de yapılan ilk nüfus sayımına göre 13.678.270 
nüfuslu Türkiye’de, 2000 kadar alıcı ile yayınlarını duyurmaya ve  
kamuoyu oluşturmaya çalışır.  

Şirket dönemi olarak adlandırılan10 yıllık sürenin sonuna doğru tüm dünya gibi 
ülkemizde de yaşanan ekonomik sıkıntılar, radyo yayıncılığını olumsuz etkiler. 
Hükümetten gelen 25 bin liralık maddi destek, Şirketin devamını sağlasa da, 
radyonun, yani o günlerdeki adıyla telsizin yayınlarına yansır, içerik önemini yitirir. 

1 Temmuz 1927’de Atatürk’ün İstanbul’a gelişi İstanbul Telsizinin ilk naklen yayınıyla duyurulur.

1 Kasım 1928'de Büyük Millet Meclisi 
açılış konuşması İstanbul Radyosu 
tarafından yayınlanarak Beyazıt ve 
Kadıköy meydanlarına yerleştirilen 
hoparlörlerle halka dinletildi.  
 

Uygur Kocabaşoğlu, 
Şirket Telsizinden Devlet Radyosuna
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Radyonun göklerden gelen görünmez ve mistik sesinin 
öyle büyülü bir tesiri var ki bunun yığın psikolojisi 
açısından değeri ölçülemeyecek kadar büyük.

  Vedat Nedim Tör
Radyo dergisi, sayı 4                     
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Devlet Radyo Yayınlarını Üstleniyor 
Şirket döneminin sonuna yaklaşırken, Atatürk, 1 Kasım 1935’te Millet Meclisi’nin 
5. Dönem 1. Toplantısı’nda yaptığı konuşmada başlangıcından beri destek verdiği 
radyo yayıncılığına dikkat çeker: 

1936’da çıkarılan bir kararnameyle radyoların yönetimi PTT’ye devredilir. 
1929’dan sonra dünyayı ve ülkemizi sarsan ekonomik sorunların yaşandığı 
dönemde Başkent, yani Ankara Radyosu yayıncılığın merkezi durumundadır. 

“Ulusal kültür için pek lüzumlu olduğu kadar, 
uluslararası ilgiler bakımından da yüksek değeri 
olan radyo işine önem vermemiz yerinde olur.”

9 Eylül 1936 tarihli program akışı:

12.30 Plakla Türk Müziği
12.50 Haberler
13.05 Plakla Hafif Müzik
14.00 Kapanış
18.30 Dans Müziği (Çay saati)
19.30 Çocuklara Masal (Mesut Cemil)
20.00 Türk Musikisi Heyeti 
 Tarafından Klasik Eserler
20.40 Halk Şarkıları (Münir Nurettin)
21.00 Keman ve Piyano Soloları
21.30 Stüdyo Orkestrası
22.30 Anadolu Ajansı Haberleri
23.00 Kapanış

Radyo yayıncılığımızın ilk spikerlerinden olan Eşref Şefik, 
Türkiye Radyoları’nın ilk naklen spor programı olarak tarihe 
geçen ve 20 Temmuz 1934’te Kadıköy’deki Fenerbahçe 
Stadyumu'nda Fenerbahçeyle Avusturya’nın W.A.C. takımı 
arasında oynanan futbol karşılaşmasını sunar.

…Yabancı postaların sayılarının şimdiki gibi 
üst üste yığılmadığı devirlerde Türkiye’nin 
dışında birçok bölgelerden duyuluyordu. 
Kaliforniya’dan, İsveç’ten, Kalküta’dan 
İstanbul Radyosunun çok iyi dinlendiğine 
dair mektuplar alırdık.
         Mesut Cemil
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Ankara Radyosu, 1938

1938’de, Avrupa’da 100 kW üstünde 36 verici varken, aynı yıl Ankara’da yeni 
yaptırılan 120 kW gücündeki verici istasyonu, o dönemde radyoya verilen 
önemin bir göstergesidir. Bir zamanlar postanelerin bodrum katlarında ya da otel 
odalarında yayın yapmak zorunda kalan radyocular artık Ankara’da modern bir 
radyo evine kavuşur. 

Ankara Radyosundan ilk resmi yayın 28 Ekim 1938'de gerçekleştirilir. 29 Ekim 
1938'de Cumhuriyetin ilanının 15. Yıldönümü kutlamaları Hipodrom'dan naklen 
yayınlanır.

Ankara Radyosu açılışından kısa bir süre sonra, Ata’nın hastalık haberlerini 
vermeye başlar. 10 Kasım 1938’de, Atatürk’ün ölüm raporunu Türk halkı ve 
dünya, Ankara Radyosu spikerlerinden duyar:

Bir gün sonra 11 Kasım 1938'de yine Ankara Radyosundan Türkiye'nin yeni 
Cumhurbaşkanının İsmet İnönü olduğu duyurulur.

"Reisicumhur Atatürk’ün umumi hallerinde vahamet, dün gece saat 24.00’te 
neşredilen tebliğden sonra her an artarak bugün 10 ikinci teşrin 1938 Perşembe 
günü saat 9’u 5 geçe Büyük Şefimiz derin koma içinde terk-i hayat etmişlerdir."
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İkinci Dünya Savaşı yılları boyunca dört dilde 
yaptığı yayınları kısa sürede sekiz dile çıkaran 
Ankara Radyosu, tarafsız yayınlarıyla savaşa 
katılan pek çok ülke kadar, tüm dünyanın 
ilgiyle takip ettiği bir yayın kurumudur. 

8 Ocak 1937’de Hatay sorunu üzerine 
yapılan bir yayında, Başbakan 
İsmet İNÖNÜ’nün yaptığı konuşma, 
Arapçaya çevrilerek yayınlanır. Ankara 
Radyosundan yayınlanan bu nutuk, 
Türkiye’de radyo yoluyla yapılan ilk dış 
yayın olarak kabul edilir.

Bu yayının Suriye, İskenderun Sancağı ve 
çevresinde etkili olması üzerine, İstanbul 
Radyosundan “Arapça Havadisler” 
yayınlanmaya başlanır.

28 Ekim 1938’de Ankara Radyosunun 
açılması ile birlikte, Türkiye radyolarında 
düzenli dış yayınlar başlar. 20 kW’lık kısa 
dalga verici ile yapılan yayınlar, Türkçe, 
İngilizce, Fransızca ve Almanca’dır.

6 Mayıs 1939'da Türkiye'den ABD'ye ilk radyo 
yayını gerçekleştirilir. New York'taki dünya 
fuarı nedeniyle yapılan bu yayını Türkiye'de ve 
dünyada ilk haber okuyan kadın spiker olan 
Emel Gazimihal sunar.

1939 yılının ikinci yarısında kısa dalga 
vericiden, yabancı ülkelere yönelik, program 
içeriği iç yayınlardan farklı bir yayıncılığa, “dış 
yayıncılık”a başlanır.  Önceleri  İngilizce, 
daha sonra Bulgarca, Arapça, Almanca ve 
Fransızca haber bültenleri yanında, çocuk, 
müzik, söz programları gibi özel yayınlar da 
yapılır. Kuruluşundan itibaren “Kısa Dalga 
Ankara Radyosu” adıyla gerçekleştirilen yurt 
dışı yayınlar, 1963 yılı Ocak ayından itibaren 
“Türkiye’nin Sesi”dir. 

TSR 1 Mayıs 1964’te TRT’nin kuruluşu ile 
birlikte, TRT bünyesinde yayın yapmaya 
başlar.

İffet Bertel Tali

Dr. Clifford Leech, Nezih Manyas, Nüzhet Baba

Feridun Kurt

Berrin Büktaş

“Türkiye’nin Sesi”
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40'lı yıllar Radyo dergileri

Sayı 5 (1942)

Sayı 58 (1946)

Sayı 4 (1942)

İkinci Dünya Savaşı sırasında 
"Türkiye Radyosu" tarafsız 

yayınları ile dikkat çeker.

*Dünyayı Dinleyen Kulaklar
  Nezih Manyas 
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1935 yılında Ankara Radyosunda ilk 
kez Matbuat Raporu adıyla bir haber 
programına yer verilir. Haftada bir perşembe 
günleri saat 20.00’de yayınlanan program, 
iç ve dış olayların gazetelerden özetlenmesi 
şeklindedir.

Eğlence ve spor ağırlıklı programlar 
yayınlarda önemli yer tutar. Dönemin ilginç 
uygulamalarından biri ise1935 yılının ilk 
günlerinden başlayarak radyoda beden 
eğitimi derslerine yer verilmesidir. Pek çok 
Avrupa ülkesinde uzun zamandır devam eden 
bir uygulamadır  ve İstanbul Radyosunda 
Bayan Azade (Tarcan)’ın sunduğu program 
gün aşırı saat 18.30’da ve 20 dakika sürelidir. 
Selim Sırrı (Tarcan)’ın hazırlayıp sunduğu  
“jimnastik” üzerine konuşmalar gibi, Eşref Şefik’in spor sohbetleri de ilgiyle 
dinlenen programlardır.

Çocuklara yönelik programlara da yine ilk kez bu dönemde rastlanır. Radyolarda 
yayınlanan ilk çocuk programı Masal Saati’ dir ve Mesut Cemil bu programda 
çocuklara Oscar Wilde’ın masallarından okur. Çocuk Saati, Çocuklara Öğütler, 
Çocuklara Masal adı altında 
10-15 dakikalık programlar 
tüm söz yayınları içinde 
%8-9’luk yer tutar.

Yazar Nurullah Ataç'ın 
ağabeyi Dr. Galip Ataç'ın 
hazırladığı Evin Saati, Rıza 
Uluçam’ın hazırlayıp kızı 
Nevin Uluçam’ın sunduğu 
Ziraat Takvimi Saati, Falih 
Rıfkı Atay’ın hazırladığı 
Güzel Türkçemiz, Şevket 
Rado'nun hazırlayıp 
sunduğu Yazı Yazmak 
Sanatı, Hikmet Münir 
tarafından hazırlanan 
Meslekler Konuşuyor, 
Nurettin Artam’la yıllar 
boyu anılan Radyo 
Gazetesi unutulmaz 
programlardır.

Radyo dergisi sayı 9 (1942)

Radyo dergisi sayı 3 (1942)

Radyo dergisi sayı 45 (1945)
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Radyoda yayınlanan "Vücudumuzu Çalıştıralım" 
programı hakkında dergide çıkan yazılar. (sayı 8-9, 1942)

Radyonun Konukları: Malatya mebusu Mihri Pektaş ve İngiltere'den Miss İrene Ward İngilizce sohbet ederken 
Nezih Manyas neşriyatı idare ediyor. (sayı 27, 1943)
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Radyo dergisi, sayı 32 (1944)

Radyo dergisi, Sol üst: sayı 28, sağ üst: sayı 32, sol alt: sayı 32, sağ alt: sayı 6 (1942-1943)

Radyo Dergisi
Radyo Dergisi Başvekalêt Matbuat Umum Müdürlüğü tarafından her ayın on beşinci 
günü çıkarılır.(1941-48) Dergi, çıkarıldığı dönemin radyo yayıncılığı hakkında detaylı 
bilgiler edinmemizi sağlar. Radyo dergisi ilk sayıda şu açıklama ile çıkar.

 “Radyo” mecmuasının niçin çıktığını, tafsilatı ile arz etmeğe kalkışmak, yapılmak istenen işin yine 
ancak bir parçasını kucaklayabilecektir. Bu sebeple, mecmuanın sayısını şu kısa cümle ile hülâsa 
etmek daha doğrudur; “Radyo” mecmuası Türk radyo idaresi ile Türk radyo dinleyicilerini bir 
araya getirmek ve birbirlerini anlamalarını temin etmek üzere çıkıyor. Sayı 1 - Cilt 1
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"Yeni ve orijinal şekilde bir Dinleyici İstekleri programı"

Radyo Dergisi,Şundan Bundan köşesi

“Mecmua, bilhassa radyo teknik ve neşriyatından bahseder.”
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"... ben de elli beş yaşında radyomanım.
Yani
          illetimiz radyomani.
İnsanların seslerini dinliyorum,
dünyanın dört bucağından bana sesleniyorlar.
Onlarla alakamız uzaktan,
yaptıkları işler umrumda değil
bunları nasıl anlattıklarına meraklıyım.
Şarkılarını da seviyorum doğrusu,
hangi dilde hangi usulde olursa olsun,
 yeryüzünün bütün şarkılarını.
Fakat farkında mısınız?
Şimdi hem şarkı söylüyorlar, Hacıbaba
 hem de gırtlak gırtlağa harbediyorlar yine.
Nasıl harbettiklerini de bir anlatıyorlar hani,
sanırsın şarkı söylüyorlar aşka dair."         

            Nazım Hikmet         
Memleketimden İnsan Manzaraları
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Radyo dergisi, sayı 39 (1945) 
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Savaş Yılları
İkinci Dünya Savaşı yılları boyunca Ankara Radyosu, 
tarafsız yayınlarıyla tüm dünyanın ilgiyle takip ettiği 
bir yayın kurumudur. Kısa dalga Ankara Radyosu 
önceleri dört dilde yaptığı yayınları kısa bir 
süre sonra sekiz dile çıkarır. Böylece Türkiye’nin 
olduğu kadar savaşa katılan pek çok ülkenin de 
haber kaynağıdır. 

Radyonun milyonlarca dinleyiciye ulaşıp bir tutku 
haline dönüşmesine yol açan gelişmeler İkinci Dünya 
Savaşı sırasında gerçekleşir. Radyo, gazeteye göre 
daha hızlı bir haber alma aracıdır. 

"Ajans Haberleri"
1927’den TRT Haber Merkezinin kurulduğu 
1965’e kadar haber ve siyasi niteliği ağır basan programların ağırlıkta 
olduğu radyonun tek haber kaynağı Anadolu Ajansı’dır. Radyoda “Ajans 
Haberleri” anonsu ile yapılan yayınlar halkın diline “Ajansı dinleme” 
olarak yerleşir.

1945’te, o güne dek yalnızca Anadolu Ajansı tarafından hazırlanan haber 
bültenlerinin okunduğu radyoda, 3 Ocak 1945 tarihinden sonra, Basın Yayın ve Turizm 
Genel Müdürlüğüne bağlı haber alma ve yayma servisi kurulur. Radyonun devlet 
radyosu kimliği kazanmasından sonra programların düzenlenmesi görevi Nafia, 
İçişleri ve Maarif Vekâletleri temsilcilerinden oluşan Program Tertip Heyeti’ne bırakılır.

Radyo dergisi, sayı 34 (1944)
II. Dünya Savaşı etkileri

1945 istatistiğine göre radyo adedi, nüfus miktarı, radyo başına düşen nüfus miktarı
      TRT Müzesi Arşivinden
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22 Mayıs 1940’da çıkarılan 3837 sayılı kanunla Nafia Vekâletine bağlı olan 
radyolar Matbuat Umum Müdürlüğüne bağlanır. Umum Müdürlüğünün başına da 
Selim Sarper getirilir. Radyolarımızın ilk radyo diffüzyon müdürüyse Fuat Nuri Bener 
olur. Bener bu görevde kısa bir süre kaldıktan sonra yerine Vedat Nedim Tör atanır.

 “...1940 senesinde Radyo Müdürü oldum. O zaman binamız tertemiz, çeşitli stüdyoları, 
büroları, odaları olan bir binada çalışmak mutluluğuna eriştim. Fakat daha önemlisi 
Mesut Cemil Tel, Ruşen Kam, Fuat Münir, Hikmet Münir, Emel Gazimihal, Berter 
Tali, Suat Taşer, İlhan Lütem, Ulvi Cemal, Ferit Alnar, Adnan Saygun, Necil Kazım, 
Kemal Tözem, Vahi Öz, Muhip Arcıman, Saime Arcıman, İbrahim Delideniz gibi 
anılarını daima içimde büyük sevgi ile saklayacağım çok kıymetli insanlarla iş birliği 
yaptım, yapma mutluluğuna eriştim..."

Radyo yayınlarının başlangıcından itibaren "sihirli kutu"dan gelen sesler, özellikle spikerler halkın ilgi odağı olur. 
Kim oldukları, nasıl seçildikleri, nasıl çalıştıkları Radyo dergisinin önemli konularındandır.

Muhteşem Öksüzcüİlhan Lütem

Sayı 15 (1943) Sayı 39 (1945)
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MEMLEKET SAAT AYARI
Zamanın anonsu ile “Memleket Saat Ayarı” sarkaçlı saat merkezine göre yapılırdı. Merkez 
Greenwich’ten belli sürelerle radyo sinyalleri alarak sarkacını otomotik olarak ayarlar ve bir 
gong eşliğinde saat ayarı verirdi.
Sarkaçlı saat merkezi  1960’lı yıllarda Ankara Radyosu Ana Kumanda Salonu’nun sürekli 
kilitli olan küçük bir odasında bulunur, radyo binasındaki bütün saatlere sinyaller göndererek 
çalıştırırdı.

Emel Gazimihal
BBC'de yaptığı staj sırasında

Radyo dergisi, sayı 30 (1943)

“Ancak bu mesleği 
severseniz ve fedakârlık 
yaparak çalışmaya 
razıysanız bu mesleğe 
giriniz. Eğer sevmezseniz 
imkânı yok bu meslekte 
muvaffak olunamıyor.

                           Emel Gazimihal 
               Dünyanın haber okuyan 
                            ilk kadın spikeri
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Behçet Kemal Çağlar'ın hazırlayıp sunduğu" Arslan Mehmetçik Konuşuyor” programında mikrofon tarifi...

“Gel Mehmed. Otur şöyle karşıma. Belki seni şimdi köyünde bile dinliyorlardır. Şu karşında 
gördüğün demir çubuğun üstünde tutturulmuş delikli yer yok mu? Sesin oraya bir girdi mi köyün 
yolunu bulur. Dünyanın öbür ucuna gider İstersen sen onu hiç düşünme. Kapalı bir odada 
yarenlik ediyoruz say iyi mi?"
          Radyo dergisi, sayı 2 (1942)

Hüseyin Rahmi GÜRPINAR mikrofon başında, 
Radyo dergisi, sayı 29 (1944)

Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın fotoğrafında yer 
alan Telwa mikrofon ve mikrofon kesiti 
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“Radyo evinde başteknisyen Suat Osmanoğlu bir 
programı film üzerine almak için makine başında 

hazırlık yaparken görülmektedir. Kullanışı nispeten 
basit olan bu aletler vasıtasıyle uzunluğu bir saate 
kadar olan programlar aynı film üzerine alınabilir 
ve kesintisiz olarak aynen neşredilebilir. Kolaylıkla 

nakledilebilen bu ses alma cihazı ile stüdyo dışında da 
program almak mümkündür.” 
Radyo dergisi, sayı 32 (1944)

"Ses alma ve tekrarlama tekniği"
Radyo yayınları kayıt teknolojisi, 40’lı yıllarda yaşanan en önemli gelişmelerdendir. 
Programların kayıt edilebilmesi, istenilen sayıda tekrar yayınını sağlar. Tekrar 
yayın ise, politik açıdan propaganda amacının daha etkili bir biçimde yapılmasının 
önünü açar. Radyonun ilk teknisyenlerinden Suat Osmanoğlu, yayında tekrar 
etmeyi sağlayan yöntemin Türkiye’ye gelişini şöyle anlatır:

“Radyo Mecmuası’nda da belirtildiği gibi, Selim Sarper Bey’in delaleti ve Von Papen’in 
belagatiyle, bir ses alma makinesi geldi. Gelenler birkaç koliydi. Selim Sarper emir verdi, açtık. 
Tefi diye ses alma makinesi çıktı karşıma. Bu, ses titreşimlerini çizerek ses alıyordu. Bunlar 
Almanya’dan bir firma tarafından iki yıl önce yollanmış ama kimse ilgilenmediğinden gümrükte 
kalmış paslanmıştı. Teknik ekip çalıştırmaya muvaffak olduk. Ne yazık ki rutubetten bozulmuştu. 
Alınan sesler temiz bir şekilde dinlenemiyordu. Alman Sefareti kanalıyla yeni malzeme getirildi. Ve 
bunlarla ses almaya başladık. İlk defa Başvekil Refik Saydam’ın zirai kalkınma nutkunu alıp, günde 
iki defa radyoda tekrarladık. Bugünkü programcılığın temeli olan ses alma ve tekrarlama tekniği 
böyle başlamıştır.”  

Asetat ses kaydedici
Tefi / Tefiphon TSH 1
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"Radyo" dergilerinden 40’lı yıllar

Ülkede siyasi mücadelenin hızlandığı 40’lı yılların ikinci yarısında, radyo 
yayınlarında muhalefete ayrılan sürelerin azlığından ve denetimden yakınmalar 
artarken, aynı zamanda  transistörlü radyoların ülkemize de ulaştığı bu dönemde 
“Basın-Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü Kanunu” ile TBMM için yapılacak genel 
seçimlerde, siyasi partilere programlarını açıklamak için ücretsiz konuşma 
zamanı  ayrılması hüküm altına alınır. 

Bu dönemde radyo yayınlarının niteliğinin arttırılmasına yönelik çalışmalar dikkat 
çeker; düzenli ve programlı yayınlar başlar, programların yapım süreçlerinde 
uyulması gereken ilkeler belirlenir, mesleki eğitimler düzenlenir. 

40’lı yıllarda radyo hayatın vazgeçilmez parçasıdır.  

Sayı 3 (1942)

Sayı 2 (1942)

Sayı 2 (1942)
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Uygur Kocabaşoğlu, Şirket Telsizinden Devlet Radyosuna

1937 Model RCA Radyo ve Ruhsatı
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Muzaffer Sarısözen, çelik tel üzerine ses kayıt cihazıyla ses alırken, 
Radyo Haftası dergisi, sayı 64 (1951)

Çelik tel üzerine ses kayıt cihazı, Webster Chicago, 1940

Yüksek Mühendis Muzaffer Harunoğlu 
bir programı plağa alırken, Radyo dergisi, sayı 32 (1944)

Presto plak okuyucu, 1935
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Size günde dört defa saat ayarını bildiren ve bazen temsillerin bölüm aralarını ilan eden o muazzam 
lâvhayı radyonun yayımları arasından çekip alınız. Top atımı olmayan bir donanma günü gibi, 
neşriyat renksiz kalır. Gariptir radyomuzu gezmeğe gelen her ziyaretçi bütün stüdyoları, mikrofon 
teşkilatını, yayın hususiyetlerini, çalışma tarzını her şeyi görür bitirir de “gong”u görmeden 
yapamaz. Ona karşı halkın da büyük kıymet verdiğini, itibar gösterdiğini görüyoruz.”  
                  Radyo dergisi, sayı 36 

(1944)

Turgut ÖZAKMAN

Gong spikerin tek efektidir; 
Her yerde harcanmaz.

Radyonun ilk yıllarında gong etkili bir araçtır. 
İki çeşidi vardır. Yankısı kısa, hafif ve berrak olan 
küçük gongla programlar arasındaki geçişler 
vurgulanır; büyük olanıysa memleket saat ayarı 
için kullanılır. Gong, yakın tür ve nitelikteki yayını 
birbirinden ayırır, bağlanma ve ayrılma sinyalidir 
ve programlarda ses öğesidir.
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Müzeyyen Senar
“Ben 1932 yılında hocalarımdan ders 
alırken zaten konservatuar yoktu. 
Ama Ankara Radyosundaki eğitimim 
(1938-1941) bir kaç konservatuar 
eğitimine bedeldi."              
           Cumhuriyetin Divası Müzeyyen Senar 
                     Remzi Kitabevi, 2005

Müzik Hareketleri, müzik yayınları o dönem radyo yayınlarının önemli bir bölümünü oluşturur.
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40’lı yıllarda; 30 dakikayı aşmayan skeç, 
monolog ve radyofonik oyunlardan oluşan 
eğlence programları, dinleyicilerin müzik 
eşliğinde spor yapmalarını amaçlayan 
Vücudumuzu Çalıştıralım programı, savaş 
karşısında toplumun moralini yüksek tutmayı 
amaçlayan Kahramanlık Saati, Mehmetçik 
Konuşuyor programları yayınlanırken, 
bu dönemde çocuk yayınlarına da önem 
verildiği görülür; 

12 Şubat 1941 yılında Neriman Hızır’ın 
yönetiminde “Radyo Çocuk Kulübü” 
kurulur. Kendisine ait bir korosu da 
bulunan kulüp, ilerleyen yıllarda, radyo 
kadrolarına sanatçı ve radyocu yetiştirme 
işlevini de üstlenmiş olur. Böylelikle 
radyolardaki çocuk yayınları düzenli 
programlara dönüştürülür.

Radyo Çocuk Kulübü kurucusu 
Neriman Hızır (Ayşe Abla)

Radyo Çocuk Kulübü, 
Radyo dergisi, sayı 6 (1942)

Fotoğraflar Radyo dergisi sayı 3-6 (1942)
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15 Eylül 1943 tarihli Radyo dergisinde Kemal Tözem efekti “Radyofonik tiyatronun dekoru 
ve aksesuarı”olarak tanımlar. Oyuna gerçeklik kazandıran efektler, radyo programlarında “etki” 
yaratmak amacıyla kullanılır. 

Radyo Temsil Kolu bir oyun kaydında
Radyo dergisi, sayı 6 (1945)

Vasfi Rıza Zobu ve Necdet Mahfi Ayral

Radyo dergisi, sayı 31 (1945)

"Temsil Kolu" oyun sırasında

Efekt;
Muhtelif hayvan, motor, su, harp, çocuk ağlaması, taşıt vesair 
dinlediğimiz seslere verilen isimdir. Bu sesler ya fabrikalar 
tarafından doldurulmuş plaklarla veya kendi özel plaklarımızla 
temin edilir.
  Radyoda Kimlerle Başbaşayız, 1948 (Ahmet Duygu)
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Radyo dergisi, sayı 27 (1943) Radyo dergisi, sayı 8 (1942)

Radyo yayınlarının başlangıcından beri “Radyofonik temsiller” dinleyicilerin  
vazgeçilmezidir. Önceleri haftada bir, daha sonra iki gün yayınlanan bu oyunlar 
canlı olarak sunulur ve yayın sırasında plaklara kaydedilir. 15 dakikalık skeçler 
halinde yayınlanan bu oyunların en tanınanı “KİMGİLLER”dir ve başrollerde 
Vahi Öz, Saime Arcıman, İbrahim Delideniz ve Kemal Tözem gibi ünlü ve usta 
isimler görev alır.

Başlangıçta Radyo Temsil Kolu Şefliği adı altında yönetilen radyofonik temsillerin 
amacı, eğlendirirken eğitmek ve düzgün Türkçeyi halka benimsetmektir. 
1960’lı yılların başında “Mikrofonda Tiyatro” adı altında bir saatlik oyunlar 
yayınlanmaya başlar. Bu gelişmenin hemen ardından “Arkası Yarın” ve “Çocuk 
Bahçesi” gibi dizi oyunlar hazırlanır. Arkası Yarın ve Çocuk Bahçesi o dönemlerde, 
kitap okuma imkânı olmayan kesimlere Türk ve dünya klasiklerinden önemli 
örnekleri oyunlaştırarak tanıtmayı amaçlar.

“Arkası Yarın” bugün hala dünyada ve ülkemizde ilgi uyandıran roman, öykü ve 
sahne eserlerini ya da doğrudan radyo için yazılmış eserleri; özüne bağlı kalarak 
radyoya uygular. 

"Temsil Kolu" oyun provalarından kareler Vahi Öz ve Reşat Altay
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“Burası İstanbul Radyosu. 428 metre 701 
kilosaykıl TAW. Muhterem dinleyiciler bu akşamki 
yayınımıza başlıyoruz.”         
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İstanbul Radyosu, 1949

İstanbul Radyosu...
11 Kasım 1945 yılında temeli atılan İstanbul Radyosu 1 Eylül 1949’da 
deneme yayınlarına başlar. 150 kW gücündeki vericisiyle “Orta dalga üzerinden 
yayın yapan ilk radyomuz” olan İstanbul Radyosundan, 19 Kasım 1949 günü 
sürekli ve düzenli yayınlar için ilk anons yapılır.

İstanbul Radyosunun ilk program müdürü Faruk Yener o günkü yayını şöyle anlatır;

 

“… O gün aklımda kaldığı kadarıyla İstanbul Radyosu Senfoni Orkestrası 
konseri, ondan sonra Türk Musikisi İcra Heyeti’nin bir konseri, dans 
müziği programları, İsmet İnönü’nün açılış konuşmasını yayınladık. Bu 
konuşma Ankara’dan özel bir plak üzerinde gönderilmişti.”

“Burası İstanbul Radyosu. 428 metre 701 kilosaykıl TAW. Muhterem 
dinleyiciler bu akşamki yayınımıza başlıyoruz.” 

1945 yılında Ankara Radyosunun düzenli yayınlarına karşılık, İstanbul Radyosu 
yayınlarını kesintilerle sürdürmektedir. Mayıs 1945’te, İstanbul Radyosu binası için proje 
yarışması açılır. Elemede birinciliği yüksek mühendis ve mimar Doğan Erginbaş ile Ömer 
Güney ve İsmail Utkular’ın ortak çalışması kazanır ve aynı yıl kasım ayında Radyoevi 
binasının temel atma töreni yapılır.
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“Burası 47 metre üzerinden yayın yapan kısa dalga İzmir Radyosu. 
Yayınımıza başlarken hepinize sağlıklı günler diliyoruz..”

24 Mart 1951 tarihinde ise, Türkiye’nin üçüncü radyo istasyonu İzmir Radyosu 
belediyeye bağlı olarak yayın hayatına başlar. 

Belediyeye bağlı olarak yayına başlayan Radyonun müdürlüğünü, daha sonra 
adını besteci ve gazeteci olarak duyuran, dönemin Belediye Yazı İşleri Müdürü 
Rüştü Şardağ yürütür. İzmir Radyosu gördüğü ilgi üzerine cumartesi ve pazar 
günleri yapılan yayınlarını, pazartesi ile haftada üç güne çıkarır ve günlük yayın 
süreleri uzatılır. 

İzmir Radyosu, aynı yıl  Basın Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğüne 
bağlanarak resmi bir yayın postası olarak devlet radyoları arasına girer.

Günde toplam 17 saat yayın yapacak olan Ankara ve İstanbul Radyoları arasında 
program koordinasyonu sağlanır, aynı saatlerde aynı türden programların 
çakışmamasına özen gösterilir.

İzmir Radyosu 1953
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Reklamlar

1949 yılı sonlarında radyo yayınlarında “reklam programları” da 
yerini alır. Yasal düzenleme ise 27 Ocak 1951’de Bakanlar Kurulu kararıyla 
“Radyolarda Reklam ve İlan Tarifesi” ile yürürlüğe girer. Tarifede reklamlar, 
“resmi, yarı resmi, ticari ilan ve reklamlar” olarak gruplara ayrılır.

İlk yıllarda reklam yayınları genelde “Serbest Saat” adı altında yayınlanır. 
Önceleri iş piyasası radyo reklamlarına ilgi göstermezken, 1956 yılından sonra 
radyo reklamcılığı gelişme gösterir ve 1959-1960 yıllarında, radyo gelirleri 
içinde reklamın payı yüzde 50’ye yükselir. 

Reklam yayınları 1960 sonrası bugünkü etkisine ulaşır. ‘Radyolardan İlan 
ve Reklam Tarifesi’ 1962 yılında reklam yayınlarını düzenleyen ilkelerle 
yeniden düzenlenir. Ankara Radyosu Müdürlüğü tarafından saptanan ilkeler 
arasında “metinlerde arı Türkçe kullanılması”, “...banal kelime ve deyimlerin 
kullanılmaması” gibi kuralların yanı sıra pek çok teknik ayrıntıya yer verilir.

50'li yıllarda radyolarda yayınlanan ve radyo dergilerinde yer alan reklamlar

Sanda radyo 1955, Türk yapımı radyo    



1950 yılında Kore'ye asker gönderilmesi ile Güney Kore'ye yurt dışı radyo yayını başlar. 15 
Ekim 1950 günü 100 kW gücündeki Çakırlar Vericisi hizmete girer. Kısa dalga yayınlar Kore'ye, 
Anayurttan kilometrelerce uzaktaki askerlerimize ulaştırılır. 16 Ekim 1950 günü askerlerimiz için 
Dış Yayınlar Türkçe bölümünde "Askerin Saati" programı yayına başlar.
               

Radyo 25 Yaşında

1952 yılında televizyon için sınırlı alanlarda denemeler yapılırken, radyo 
yayıncılığımızın 25.yılı kutlanır. Bu dönemde radyo Türkiye’deki ve dünyadaki 
sosyal olaylarla yakından ilgilidir.

Yaşananlar haberlere yansıdığı kadar, çeşitli söz programlarında da ele alınıp 
değerlendirilir. 1952 yılının 18 Şubat’ında TBMM’de Türkiye’nin NATO üyeliğinin 
onaylanması, 29 Nisan'da Soprano Leyla Gencer’in Ankara’da verdiği konser, 
19 Ağustos’ta Günseli Başar’ın Avrupa Güzeli seçilmesi radyolardan duyurulan 
haberler arasındadır.

Aynı yıl Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de düzenlenen ve Türkiye’nin 16. 
sırada tamamladığı yaz olimpiyat oyunlarında yaşanan hemen her olay, 
sporcularımızın müsabaka öncesi ve sonrasındaki heyecanları ile madalya 
törenleri radyo aracılığıyla Türk halkına ulaştırılır.
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20-26 Nisan 1958'e ait İstanbul Radyosu haftalık programı
Programda Zeki Müren, Eşref Şefik, Cemil Reşit Rey, Nevzat Atlığ, Perihan Sözeri, İnci Çayırlı gibi 

unutulmaz seslerin programları yer alır.
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1950 yılından sonra, tüm yayınların yaklaşık yüzde 63-69’unu müzik yayınları, 
30-36’sını ise söz yayınları oluşturur. 1950-1960 dönemine ait arşivlerde pek çok 
örneği bulunan eğlence programlarında Türk Müziği oranı yüksektir. 

1938'de Sadi Yaver Ataman yönetiminde Ankara Radyosunda açıklamalı Halk 
Müziği şeklinde başlayan, daha sonra Muzaffer Sarısözen yönetimine geçen 
“Yurttan Sesler Topluluğu”, 50’li yıllarda çalışmalarını yine Muzaffer Sarısözen’in 
yönetiminde İstanbul Radyosunda sürdürür. Bu görevi sonraki yıllarda 
Nida Tüfekçi devralır. 

YURTTAN SESLER

"...Radyonun sımsıkı tuttuğu ve başardığı halk türküleri yayımı ne sadece dinleyicilerine hoş 
bir vakit geçirmek ne de yalnız türkülerimizin çeşitleri hakkında fikir vermekten ibaret değildi. 
Gönüllerimizi bir araya toplamak ve bütün memleketi tek duygu haline getirmek Yurttan 
Sesler'in başlıca hedefidir..."
                 Muzaffer Sarısözen, 
           Radyo dergisi, sayı 31 (1942)

Sadi Yaver Ataman Muzaffer Sarısözen
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O akşam Perihan Altındağ Sözeri’nin bir programı vardı. 
Yayına yarım saat kala sanatçının rahatsızlandığını 
bildirdiler Bir şeyler yapmamız lazımdı. Diskotek 
kapanmıştı. Özel plak bulma imkânı yoktu. O sıralarda 
rahmetli Refik Fersan oralardaydı. Genç bir delikanlıyı 
dinlediğini, akademi talebesi olduğunu ve imkân verilirse 
çok iyi bir sanatçı olabileceğini söyledi. Bu yayında 
kendisini denememizi istedi. Çağrıldı bu genç insan. 
Son derece heyecanlıydı. Perihan Altındağ Sözeri gibi 
bir yıldızın yerine çıkacaktı. Elimizden geldiği kadar 
heyecanını yatıştırmaya çalıştık. Fakat zor oluyordu 
bu iş. Mikrofon başına geçti. Saz sanatçıları yerlerini 
aldı. Anonsunu yaptım. Her şarkıdan sonra bana 
bakıyordu heyecanla nasıl gidiyor diye, ben de başımla 
onaylıyordum, iyi, yürü diyordum. Neticede biz yayını 
bitirdik. Yayının bitmesiyle ardı arkası gelmeyen 
telefonlar başladı ve o gece Zeki Müren doğdu.
      
  İstanbul Radyosu spikeri Tarık Gürcan'ın anısı
 Türkiye Radyolarında Yarım Yüzyıl programı, 1975  
             Yapımcı Yücel Ertugay
 

50'li yıllarda yayınlara yeni bir program türü 
olarak dini yayınlar eklenir. 18 Ağustos 
1950’den başlayarak, her Cuma sabahı Ankara 
Radyosundan Kuran-ı Kerim yayını, kısa bir 
süre sonra da mevlit yayınları başlar.

1950’li yıllarda stüdyo dışında, olayları yerinden 
aktaran naklen yayınlar ve bunların plaklara
kayıtları artar. Böylelikle radyo artık Türkiye’de ve 
dünyada yaşanan olayların önemli bir tanığıdır. 

"...Amatör ruhla ama büyük bir heyecanla yapılan 
yayınları Orhan Boran anlatıyor;
1949 sonu 1950 başları. Dinleyicilerin kendi seslerinden 
istekler programıydı. Yine kırmızı kamyonla çıkıyor, 
dinleyicilerle röportajlar yapıyor, içlerine fıkralar 
serpiştiriyorduk. Eğlence Yerlerinden Naklen Yayın” 
isimli bir program vardı. Çoğu Faruk Yener’in 
buluşlarıydı. Radyodaki ilk show programları yine bu 
İstanbul Radyosu dönemlerine rastlar."
     Türkiye Radyolarında Yarım Yüzyıl programı, 1975  
                 Yapımcı Yücel Ertugay

Bekir Sıtkı Sezgin

Radyo Haftası dergisi, sayı 64 (1951)



Türkiye Radyoları50

Radyo Siyasal Tartışmaların Gündeminde

1950’li yılların başından itibaren Türkiye’nin gündeminde bulunan Kıbrıs 
sorunu, 1955 yılına gelindiğinde artan gerginlikler, Kıbrıs’da, Londra’da ve İstanbul 
Taksim’de gösterilere ve ayaklanmalara neden olur. 

5 Eylül’de, İstanbul Radyosundan yayınlanan “Atatürk’ün Selanik’teki evinin 
bombalandığı haberi”, daha sonra tarihe 6-7 Eylül Vakası olarak geçecek olayları 
tetikler. 

Olaylar radyonun gücünün, nasıl yıkıcı veya yapıcı olabileceğini gösterirken, 
hem dinleyenler, hem radyocular, hem de siyasetçiler bu gücün nasıl kontrol 
edilebileceğini düşünmeye başlar. 

1950’li yılların sonlarında henüz radyoların tarafsız yayın yapmaları yasalarla 
öngörülmediği için, haber bültenlerinde, yorumlarda iktidar partisinin 
propagandası yapılır, iktidarda bulunan siyasi partiye kaydolanların isimleri, 
“Vatan Cephesi’ne geçenler”, adıyla uzun listeler halinde okunur. Bu listelerle ilgili 
Jülide Gülizar’dan bir anı; 

“Çok garip uygulamalar oluyordu. 
Örneğin, bir spiker arkadaş, ertesi gün 
dinlemeleri için mahalle komşularına söz 
veriyormuş. ‘Yarın sizin apartmandakilerin, 
sizlerin ismini okuyacağım” diye. Listede 
isimler olsun olmasın okunuyordu. 
Okuyorduk çünkü kimse bize hesap 
sormuyordu. Hatta, memnun olduklarını 
bile söyleyebilirim. Yine o günlerde bazı 
yazılar hatırlıyorum. Bazı yazarlar, o 
günlerde ülke nüfusunun Vatan Cephesi’ne 
kaydolanların adlarının okunmasıyla yetmiş 
milyona ulaştığını söylüyorlardı.”

Dürnev Tunaseli ve Emel Gazimihal, 1959

Jülide Gülizar

Ankara Radyosu
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Ata’nın toprağa veriliş anı Suat Taşer’in 
anılarında şöyle yer alır;
“… Asıl mezarın bulunduğu yere indim. 
Üç buçuk saat süreyle durup dinlenmeden 
orada cereyan eden merasimi her anı ve 
saniyesi ile kayıtlanmak üzere anlattım. 
.. Ve ben ne susuzluk, ne açlık hiçbir şey 
aklıma gelmeden sadece o anın heyecanını 
yaşayarak bu işi yapmaya çalıştım. Nasıl 
oldu bilemiyorum, en son bir ben ayrıldım 
mezardan, bir de görevli.”  

10 Kasım 1953 tarihinde, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 15. 
yılında, radyo tarihimizin en önemli naklen yayını gerçekleştirilir. Atatürk’ün naaşının geçici 
kabrinden alınıp Anıtkabir’e nakledilmesi saatler süren, 8 ayrı noktaya yerleştirilen linklerle 
sağlanan, teknik altyapı olarak önemli bir canlı yayınla dinleyicilere duyurulur. Dönemin 
spikerlerinden Can Okan, Tarık Gürcan, Behçet Kemal Çağlar, Suat Taşer törenin her aşamasını 
ayrıntılı bir biçimde aktarır.

1950’lerde, güreşcilerimizin sekiz sıkletin altısında altın, birinde bronz madalya kazandığı 
ilk kez Helsinki’de gerçekleştirilen Dünya Serbest Güreş Şampiyonası, TBMM’de Türkiye’nin 
NATO üyeliğinin onaylanması, 29 Nisan’da Soprano Leyla Gencer’in Ankara’da verdiği 
konser, 19 Ağustos’ta Günseli Başar’ın Avrupa Güzeli seçilmesi, Türkiye’nin 16. sırada 
tamamladığı Yaz Olimpiyat Oyunları, İstanbul’un Fethi'nin 500. yıl dönümü, genç Türkiye 
Cumhuriyeti’nin 30. yıldönümü özel programları, dinleyenlerin merakla takip ettiği radyo 
yayınları olur.
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"...Hemen de telefonun başına geçerek Etimesgut 
Verici İstasyonu'na Türkiye'de ihtilal olduğunu, 
yayının yeniden başlamasını emretti. Bu arada 
genç bir subay da uzattığı ihtilal bildirisini okumam 
gerektiğini söyledi. Kafamda ardı ardına sorular 
dolaşıyordu. Kim bunlar? Kime karşı ihtilal 
yapılıyor? Harekat ne zaman başladı? Şimdi ne 
aşamada?..."

          Spiker Müberra Yetkin
                                20 Mayıs'ı 21 Mayıs'a bağlayan gece, 1963
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1960 yılında ülkede artan siyasi, toplumsal ve ekonomik karışıklıklar 
nedeniyle sıkıyönetim ilan edilir. 27 Mayıs 1960 sabahı saat 2’de verilen 
emirle, radyolar Türk Silahlı Kuvvetlerinin yönetimine geçer. 

Harekâtın ilk olarak İstanbul Radyosundan duyurulmasının ardından, tüm 
radyolarda Albay Alparslan Türkeş’in okuduğu bildiri yayınlanır.

Her dönemde bir propaganda aracı olarak kullanılan radyo, ihtilal döneminde de 
bu rolünü sürdürür. Orgeneral Cemal Gürsel ve Milli Birlik Komitesi’nin çalışmaları 
haberlerin ana kaynağıdır. 

Türk halkı bugünlerde radyolardan Demokrat Partili yöneticilerin 
Yassıada’da devam eden duruşmalarını takip eder.

İdaresi askeri yönetimin elinde olan radyoda, bu dönemde pek çok program 
yayından kalkar, konuşmaların, özellikle de haberlerin metinleri çok titiz 
denetimlerden geçirilir. 

1961’de yapılan halk oylamasıyla kabul edilen yeni Anayasa’da, toplumun haber 
alma özgürlüğüne önem veren, sadece yazılı basını değil radyoyu ve radyocuları 
ve hatta televizyonu da içeren düzenlemeler yer alır.

27 Mayıs günlerinde İstanbul Radyosu çalışanları toplu halde
 İstanbul Radyosu Anılar Yaşantılar, 2000
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1960 sonrası Basın Yayın 
ve Turizm Genel Müdürlüğü 
Radyo Dairesi, haberlerin ve 
haber programların hazırlanıp 
sunulmasına yeni bir düzenleme 
getirir. Haber ve aktüalite 
servisi kurularak, haber ile 
yorum birbirinden ayrılır, 
haberin objektif ve ilgi çekici 
olması için uygulanacak 
ölçütler belirlenir. Buna göre, 
devletin çıkarlarına aykırı haber 
verilmeyecek, siyasi partiler 
haberlerde eşit sürelerde yer 
alacak, haberleri hazırlayanlar 
konularında deneyimli 
kişilerden seçilecektir. Haber 
bültenlerindeki değişiklik, yalnız 
içerik konusuyla sınırlı kalmaz, 
bültenlerin sayısı da arttırılır.

1 Ocak 1963 tarihinde "Dış Yayınlar" adıyla Basın Yayın ve Turizm 
Müdürlüğüne bağlı olarak yapılan yayınlar "Türkiye'nin Sesi " adını alır.

Bu dönemde haber programlarında da atılımlar gözlenir. Yassıada Saati, 
TBMM Saati, Yaşadığımız Günler, Bugün, Yuvarlak Masa, Dünyaya Açılan 
Pencere, Türk Basını Ne Düşünüyor, Günlük Olaylar, Olaylar ve Yankıları 
gibi haber programları yayınlarda yer alır.

27 Mayıs İhtilali ile birlikte radyolarda bir süre canlı yayınlar yasaklandı.Tüm programlar 
önce banda kaydedilir ve sonra sıkı bir denetimden geçtikten sonra yayına verilirdi. Canlı 
yayın zorunluluğu doğduğunda da çok sıkı önlemler alınıyordu. 8 Haziran 1960’ta Türkiye-
İskoçya milli futbol maçının yayınına ilişkin anılarını Halit Kıvanç şöyle anlatmaktadır: 

“Evimden aldılar, maçtan bir akşam önce… Son uçakla başkente götürüldüm. Orada da 
askeri bir araçla otele. Gece zaten çok geçti. Sabah uyandığımda beni götürmeye gelen 
subay ve askerlerle karşılaştım. Maç saatinden önce Radyoevi’ne götürüldüm. Orada 
bir odada bekledim. Yemek yedikten sonra muhafızlarımla tekrar yola çıktım. Spiker 
kulübesinde ise durum çok daha ilginçti. Ben mikrofon başındaydım, tam arkamda iki asker 
ve iki subay. Askerlerin silahları ellerinde, subayların bellerinde. Ama maç başladıktan 
sonra, tüm bu katı tutum nasıl da değişti. Milli futbol takımımız golleri peş peşe sıralamaya 
başlamıştı. O günlerin güçlü İskoçya milli takımını 4-2 gibi net bir skorla yenmiştik. Her 
golden sonra silahlı asker ve subaylarla birbirimize sarılıyor, kucaklaşıyorduk. Sporun 
coşkusu ihtilal sertliğini bile yumuşatmıştı.…”
                             İstanbul Radyosu Anılar Yaşantılar, 2000

İstanbul Radyosu Anılar Yaşantılar, 2000
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Türkiye Radyo Televizyon Kurumu

Son yıllarda yaşanan gelişmeler göstermiştir ki Türkiye’deki toplumsal değişimlere 
ayak uyduracak radyonun halka daha iyi hizmet verebilmesi için yeni bir 
statüye kavuşturulması gereklidir. Bağımsız, özerk, kendi idari yapısına, kendi 
kadrolarına, kendi bütçesine sahip, her türlü etkinin dışında kalacak bir radyo ve 
tabii gelecek için de bir televizyon statüsü planlanır.

Türkiye’deki radyoları tek çatı altında toplayacak ve televizyon yayınlarını 
başlatacak,  tarafsız ve özerk bir yayın kuruluşu Türkiye Radyo Televizyon 
Kurumunun kuruluşu ile ilgili kanun tasarısı, 1961 Anayasası’nın 121. Maddesi'nde 
yer alan, “Radyo ve televizyon istasyonlarının idaresi, özerk kamu tüzel kişiliği halinde 
kanunla düzenlenir” hükmü uyarınca hazırlanır.

2 Ocak 1964 tarihli Resmi Gazete’de 359 Sayılı TRT Kanunu yayımlanır. Yönetim 
Kurulu 29 Nisan 1964’te, Kızılay Genel Müdürlüğü görevini yürüten Adnan 
Öztrak’ı oybirliği ile genel müdür olarak seçer. 

1 Mayıs 1964 tarihinde yürürlüğe giren kanunla Türkiye Radyo Televizyon 
Kurumu kurulur. 

Adnan Öztrak başkanlığında yapılan ilk
Koordinasyon Kurulu Toplantısı

30 Eylül 1964’te TRT Genel Müdürlüğü uzun 
süre çalışmalarını yürüteceği, Ankara Mithatpaşa 

Caddesi’ndeki yeni binasına taşınır.



Türkiye Radyoları 57

TRT’nin teşkilatlandırılması ve radyo yayınlarının yaygınlaştırılması, yayın 
sürelerinin uzatılması ve uzun süredir teknik donanımları yenilenmeyen merkez 
radyo stüdyolarının yenilenmesi için çalışmalar başlar. Uzman yayıncı kadrosu 
oluşturulması ve yayın elemanı ihtiyacını karşılamak üzere, prodüktör, spiker, 
araştırmacı, röportajcı sınavları açılır. Kazanan 100 kişi Ankara, İstanbul ve İzmir 
Radyolarında görevlendirilir. 

1965 yılına kadar radyolarca bağımsız olarak yapılan program planlamaları, 
Merkez Program Dairesi tarafından hazırlanır.

Göksel Kortay, Betül Dormen, Yüksel DoğruJülide Gülizar, Yılmaz Tok, Ülkü Kuranel

Sadık Hitay, Erdoğan Karabelen, Özcan Atamert İstanbul Radyosu stüdyolarıNezihi Deliormanlı,
Başak Doğru

1960’larda radyo, bugün halen devam eden yeni bir uygulamayla tanışır. 
Radyoda yayınlanan bir program etrafında sürdürülen tartışmalar ve bir gazetenin 
TRT aleyhine başlattığı kampanya, yönetimi denetim yapmaya yöneltir. 
1966’da TRT’nin haberler ve reklamlar dışındaki tüm radyo yayınları, Genel 
Müdürlük çalışanlarından oluşan ilk denetçiler tarafından, metin ve bant olarak 
denetlenmeye başlar. Adalet Ağaoğlu, Sevgi Sabuncu ve Nurten Görün’den oluşan 
ilk denetçiler, TRT’nin haberler ve reklamlar dışında tüm radyo yayınlarını, metin ve 
bant olarak denetlemekle görevlendirilir.
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İl Radyoları
1960 öncesinde Ankara, İstanbul ve İzmir’den, nüfusun yaklaşık yüzde 42’sine 
ulaşan  radyo yayınlarının yaygınlaştırılması, halkımızı dış radyoları dinlemek 
mecburiyetinden kurtarmak ve bazı yabancı radyoların zararlı yayınlarından 
korumak amacı ile 27 ilde kurulması planlanan il radyoları 1960’ta siyasi 
gündemin değişmesi nedeniyle ancak 7 ilde gerçekleştirilir. 

1964 yılında Radyoların yayın süreleri;

Ankara                                12,5 saat
İstanbul                              11,5 saat
İzmir                                    10 saat
Adana                                 10 saat
Antalya                                 7 saat
Erzurum                               7 saat
Gaziantep                            7 saat
Kars                                       7 saat
Van                                        4,5 saat
Diyarbakır                           6,5 saat
İskenderun                         4,5 saat
Ankara İl Radyosu            6 saat
İstanbul İl Radyosu          6 saat
Yurtdışı yayınlar
2 Kısa dalga yayın           16 saat

Tür                                TRT Öncesi TRT Dönemi 
(1965)

Söz    %17.2  %19,2

Haber  % 2,3    %11,9

Reklam  % 4,5  % 3,5

 Türk Müziği  % 52  % 39,7

Batı Müziği  % 24   % 25,7

Radyo Müdürleri Toplantısı, Radyoevi, 1968

1964'e gelindiğinde Türkiye radyolarının  
yayın süreleri tablodaki gibidir.

“Hiç yüzü olmayan bir yere, yüzü sadece sese çizili bir şeyi, elle tutulmayan bir 
yolla naklediyorsunuz. Böylece siz de siliniyor, anonimleşiyorsunuz…”
                    Adalet Ağoğlu
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Yeni Radyolar Yayında
Televizyon yayınları için çalışmaların yoğunlaştığı bu dönemde radyo ağının 
güçlendirilmesi ve genişletilmesi için yürütülen çalışmalarla; 

1964 yılında, 5 Ekim’de Van il Radyosu, 
8 Kasım’da Diyarbakır İl Radyosu, 
9 Eylül 1964’te Mersin Anamur’a yerleştirilen 10 kW gücündeki vericisi ile “Kıbrıs 
Türkünün Sesi”, 
1967’de 100 kW. uzun dalga Erzurum Radyosu, 
Orta dalga İzmir Radyosu, 
1968’de 2 kW’lık verici ile orta dalga Trabzon Radyosu ile 
300 kW orta dalga Çukurova Radyosu deneme yayınına başlar. “TRT Güney 
Postaları Çukurova’nın Sesi” adı altında yayın yapan radyo, Türkiye’nin en 
kuvvetli vericisine sahiptir. 

Genel Müdür Adnan Öztrak'ın katılımıyla Diyarbakır Radyosu açılışı

Hakkari İl Radyosu
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Trabzon Radyosu açılışı, 1968

Çukurova Radyosunda bilgi yarışması

Erzurum Radyosu, 1967

Antalya Radyosu, Prodüktör Nuri Erkal, 
Spiker Rıfat Aras, ve Aşık Yoksul 
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Radyoda Planlı Yayınlar
TRT Radyolarının koordinasyonunu sağlamak, program çakışmalarını önlemek ve 
haber yayınlarındaki radyolar arası bağlantıları gerçekleştirmek üzere program 
planları hazırlanır. 

Merkez Program Dairesi’nin ilk kez 1 Ocak 1965’te çıkardığı ve program 
planlamalarını gösteren, bugün hala yayınlanan “TRT Radyoları Program 
Dergisi” her radyonun ayrı olarak, dağınık biçimde hazırladığı yayın planlarının 
yerini alır. 

Radyolarda spikerlerin üstlendiği, program hazırlamak, metin yazmak, araştırma 
yapmak gibi birçok görev, yayın elemanı ihtiyacını karşılamak için açılan sınavla 
alınan prodüktörlere, metin yazarlarına ve araştırmacılara devredilir.

TRT Radyoları Program Dergisi ilk sayı, 1 Ocak 1965Turgut Özakman
Merkez Program Dairesi Başkanı

Ülkü KuranelKöy Saati programı, Yapımcı Ergun Evren, Afyon (1965)
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1966’da radyodan yapılan Dünya Futbol 
Şampiyonası ilgi çeken yayınlardandır. 30 
Temmuz’da Londra’da oynanacak İngiltere-
Almanya karşılaşmasında, bürokratik 
engeller sonucu TRT’ye mikrofon ve anlatım 
yeri sağlanamayınca, sunucu Halit Kıvanç 
gazetecilere ayrılan telefonlardan birini 
kiralayarak naklen yayını gerçekleştirir. 
Beraberliğin bozulmaması nedeniyle iki saat 
süren maç, İngiltere’nin Almanya’yı 4-2 yenerek 
kupayı almasıyla sonuçlanır. Böylece final 
heyecanı, mikrofon yerine telefon hattının
kullanılması ile futbolseverlere ulaştırılır.

Melek Daner

19 Mayıs 1969’da Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 50. yılı dolayısıyla 
düzenlenen törenlerde, ilk kez, Ankara dışından bağlantılı çok merkezli 
naklen radyo yayını yapılır. Ankara’dan, Samsun, Sivas, Erzurum, Mersin, 
İstanbul ve İzmir’e bağlantılı olarak sürdürülen radyo yayını, günün 
teknolojik imkânlarına göre önemli bir başarıdır.
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Radyo yayınlarının daha modern ve ilgi çekici hale getirilmesi için araştırmalar, 
toplantılar yapılır, farklı kesimlerin görüşleri alınır. Bu amaçla 1965 yılında mayıs 
ayında Türk Sanat ve Halk Müziği Danışma Kurulu, Eylül ayında Batı Müziği ve 
Çok Sesli Müzik Danışma Kurulu toplanır.

21 Haziran 1965 tarihinde Radyo yayınlarında "Köye Haber Bülteni" başlar.
1 Ağustos 1965 tarihinde TRT İlan ve Reklam Yayınlarında Uygulanacak esaslar 
belirlenir, fakat eylül ayında uygulama reklam firmalarının radyo yönetimini 
boykot etmesine neden olur.

10 Ekim 1965 tarihinde Türkiye Radyoları ilk kez genel seçim sonuçlarını vermek 
için sabaha kadar yayın yapar.

26 Eylül 1969 tarihinde  Türk Dil Kurumu, ilk radyo televizyon dil ödülünü, 
Metin Öztekin'in "Bu Dilin Ustaları" adlı radyo dizisine verir.

1969 Genel Seçimleri 

Genel Müdür Adnan Öztrak 7. ABU Genel Kurulunda
 ABU Komite toplantıları ilk kez İstanbul'da yapıldı, 1970  

Ay'a ilk ayak basan astronotların Ankara'da yaptığı 
basın toplantısından

1969 Genel Seçimleri, Jülide Gülizar 
köyde halkla röportaj yapıyor
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70’li Yıllarda Radyo
1970’lerin başında televizyon hızla 
yayılırken, radyolar nüfusun yüzde 
87,5’ine ulaşmaktadır. 

9 Eylül 1974’te Ankara, İstanbul, 
İzmir, Erzurum, Diyarbakır, Antalya 
ve Çukurova radyoları TRT 1 adıyla 
24 saat kesintisiz ortak yayına geçer. 

Aynı yıl radyoda yayın postaları ayrılır: 
1 Ocak 1975’te eğitim, haber ve 
eğlence içeriği ile TRT 1, kültür sanat 
içeriği ile TRT 2, müzik içeriği ile TRT 3 
radyo postaları yayına başlar.

Radyo yayınlarında bütünlüğü 
sağlamak ve farklı uygulamaları 
ortadan kaldırmak amacıyla hazırlanan 
ve daha sonra “Genel Yayın 
Talimatı” adıyla yayınlanan “Genel 
Program Planı”nda, çeşitli içeriklerin 
bir programda birleştirildiği “kuşak 
programlar” yer alır. 70’li yıllarda radyo

30 Mart 1971 TRT Yönetim Kurulu, radyonun, iç olaylar 
hakkında yorum yapmasını yasakladı.
               Dün'den Bugün'e Radyo-Televizyon 
                                          1927-1990  

"Kıbrıs Türkü'nün Sesi"
TRT'nin kurulduğu yıllarda Kıbrıs'ta yaşanan karışıklıklar ülke 
gündemindedir. Adada yaşanan olaylar sonrasında, Kıbrıs Türklerinin 
can güvenliğini sağlamak için, Türk Barış Gücü askerleri adada göreve 
başlar. Kıbrıs'ta yaşayan Türk halkının iletişiminin güçlendirilmesi için 
Lefkoşa, Limasol, Lefke ve Magosa'ya küçük çaplı vericiler yerleştirilir.

9 Eylül 1964'te, Genel Kurmay Başkanlığı ve TRT'nin ortak çalışmasıyla, 
Mersin Anamur'a yerleştirilen verici ile "Kıbrıs Türkü'nün Sesi" adıyla 
yeni bir radyo istasyonu yayına başlar.
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2. Kıbrıs Barış Harekatı'nın ilk günü 38. Tümenle yapılan röportaj

1974'de 70 kişilik bir ekiple güçlendirilen haber kadrosu, yurtdışında çeşitli 
başkentlerde kurulan 11 haber ünitesi, bölgesel yayınlar, kentin özellik ve 
gereksinimlerine uygun yayınlarıyla il radyoları, Türkiye’nin Sesi Radyosunun 
(TSR) Kıbrıs’a yönelik yayınları bu dönemin radyo yayıncılığında öne çıkar.

15 Nisan 1975, Genel Müdür İsmail Cem 
Kıbrıs (Lefkoşa) Bürosu açılışında

1974 Ağustos 
ayında Türkiye’nin 
Sesi Radyosu, Kıbrıs 
Harekâtı özel yayınlarını 
içeren Kıbrıs’a yönelik 
yayınlara başlar.

15 Ağustos 1974 
tarihinde  İkinci Kıbrıs 
Harekatı dolayısıyla 
Türkiye radyoları ortak 
yayın yapar.

Kıbrıs Barış Harekatı TRT 
muhabirlerine savaş 
muhabirliği deneyiminin 
yanında "Gazi"lik ünvanı 
da kazandırır.

15 Nisan 1975 Lefkoşa'da 
TRT bürosu açılır.
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18 Şubat 1974, Hürriyet GazetesiNail Ekici, program kaydında, 1974

Özcan Atamert, Emel Gazimihal, 
Nedim Eroğan, Seyyan Hanım, 1978

Recep Birgit, İnci Çayırlı, 1970

Hürriyet Gazetesi, 1 Eylül 1971

TRT’nin mali sıkıntılar içinde bulunduğunu 
açıklayan Genel Müdür Musa Öğün, 
Antalya Radyosunun 600 kW çıkarılması 
için ithal edilen vericilerin 9 milyon liralık 
gümrük vergisi yüzünden bir yıldır gümrükte 
beklediğini, İstanbul Radyosu binasının ipotek 
edilerek malzemenin gümrükten çekilebildiğini 
belirtir. Eylül başlarında ipotek edilen İstanbul 
Radyosu, borcun ödenmesi üzerine 11 Kasım’da 
rehinden kurtulur.
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70'li yıllarda basında sık sık radyo ile yayınları yeni başlayan 
televizyonun karşılaştırılması yer alır. 
Tartışmalar devam etse de "Radyo Daima" sevgi kaynağıdır.

Milliyet Gazetesi,
 22 Mart 1972

Hürriyet Gazetesi, 
25 Şubat 1974

Türkiye'nin Sesi Radyosuna 1975 yılında gelen izleyici mektubu
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O güne kadar söz programları, müzik 
programları gibi kesin ayrımlarla ele alınan 
programcılık uygulamaları, 1974 yılında çeşitli 
içeriklerin bir programda birleştirildiği “kuşak 
programlar” a dönüşür. Bu yolla dinleyiciye, 
kısa, çeşitli, her konuda uygulanabilir, yararlı, 
somut, küçük bilgiler, çok sesli ve sıcak 
sunuşlar, müzik parçaları, kendi yaşamından 
kesitler, mektup ve telefonla ulaştırdığı 
sorunlara yanıtlar ile dinleyicinin kendi gözlem 
ve önerilerine de yer verilmesi amaçlanır.

PTT tarafından sağlanan çift taraflı 
“radyo-link” sistemi ile başlayan şebeke 
yayıncılığı, o güne kadar özellikle haber 
bültenleriyle, bayram programlarında 
telefon hatlarıyla yapılan bağlantıları 
genişletir.

Antalya, Çukurova, Diyarbakır, Erzurum, 
Trabzon radyolarında, bugün de olduğu 
gibi TRT 1 ile yapılan ortak yayın dışında, 
yayın alanlarına giren bölgelerin özellik ve 
gereksinimlerini göz önünde tutan program 
ve haberler ile günde yaklaşık 2,5 saat 
bölgesel yayın yapılır.

Ana postaların ulaşamadığı yerlere yayın 
yapan İl Radyoları, yayın yapılan kentin özellik 
ve gereksinimlerine uygun olarak eğitici, 
eğlendirici ve aydınlatıcı yayınlarını sürdürür.

24 Nisan 1973’te, Türkiye’nin 
güneydoğusundan hatta İran ve Irak’tan 
dinlenebilen Hakkâri Radyosu yayına başlar.

Ankara Çakırlar’a değişik yıllarda kurulan 
3 adet 250 kW ve 2 adet 500 kW’lik verici 
ve anten tesisleri ile kısa dalga yayınları 
yapan TSR 1975 yılında; Almanca, Arapça, 
Romence, Helence, Bulgarca, Sırp-
Hırvatça, Farsça, İngilizce dillerinde yayın 
yapmaktadır. Yabancı diller yanında Türkçe 
yayınlarla özellikle, 1960’lı yıllarda Avrupa 
ülkelerine giden işçilerin, ülkeleriyle 
bağlarının kopmaması için Türkçe yayınlara 
önem verilir, yayınların kapsamı artar.

17 Nisan 1974, Akşam Gazetesi

İstanbul Radyosu çalışanları

Esin Afşar, Ankara Radyosu, 1970

Yurt dışı yayınlar, 1975

Hacı Taşan, Yunus Karaca, 1975
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İlk Genel Program Planı, 1973
Radyo yayınlarında bütünlüğü sağlamak ve farklı uygulamaları ortadan 
kaldırmak amacıyla hazırlanan ve daha sonra “Genel Yayın Talimatı” 

adıyla yayınlanan “Genel Program Planı”
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Spikerlik radyo yayınlarının başlangıcından itibaren önemini koruyan bir meslektir. 
Spikerlik seçimleri, sınavlar, spikerlerin hayatları halkın ilgisini çeker. Bu zor 

mesleğin emekçileri: Başak Doğru, Yılmaz Tok, Demet Tantuğ, Şebnem Savaşçı, 
Mahmut Balçın, Elçin Temel, Çetin Çeki, Zafer Cilasun, Filiz Ercan, Akın Önen, 

Erkan Oyal, Jülide Gülizar, Cemile Kutgün, Ülkü Kuranel ve daha niceleri... 
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80’li Yıllarda Radyo
Radyoda 1980’li yıllarda 
ağırlık kazanan canlı yayınlar, 
yapımcılara, spikerlere, 
sanatçılara ve teknik ekibe 
dinamizm getirir, canlı kuşak 
yayınlar artar. Bu dönemde 
ana yayın postalarının 
ulaşamadığı ya da iyi 
dinlenemediği yerlerde “İl 
Radyoları” yayın yapmaya 
devam eder.

1983 yılında, TRT-1 ve 
TRT-2’nin toplam verici 
sayısı 14, verici gücüyse 
4578 kW’tır.

 TRT-1 yayınları ülke 
nüfusunun yüzde 90’ına, 
TRT-2 ise yüzde 82’sine ulaşır.

TRT-3, 27 FM vericisiyle yayın 
yapar.

1 Ekim 1984’de, TRT 
radyolarında stereo yayınlar 
başlar.

Radyoda 1980’li yıllarda 
ağırlık kazanan canlı yayınlar, 
yapımcılara, spikerlere, 
sanatçılara ve teknik ekibe 
dinamizm getirir. 

1984 yılında canlı yayına 
başlayan Günün İçinden, 
Öğle Üzeri programlarına, 
1985 yılında bazı müzik 
programları da eklenir.

TSR’nin yayın yaptığı 
bölgeler, Avrupa-Amerika, 
Balkanlar, Ortadoğu, Kuzey 
Afrika, Asya-Uzakdoğu 
olarak genişler, dil sayısı 
15’e çıkar.

23 Eylül 1985, Tele Magazin

Şubat 1988, TV’de 7 Gün Dergisi, yayın akışı
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1985 yılında, 22 yeni FM 
vericisi ile TRT-1 ve TRT-2 radyo  
yayınları, orta ve uzun dalga 
ile birlikte FM yayınıyla da 
dinleyiciye ulaşır.

1987 yılında, Türk 
radyoculuğunun 60. yılında 
radyo postalarının adı Radyo-1, 
Radyo-2 ve Radyo-3 olarak 
yeniden düzenlenir.

18 Ekim’de Türk Halk ve 
Türk Sanat Müziği ile saat 
başlarında kısa haber içeriğine 
yer veren  Radyo-4 yayına 
başlar. 

1989’da günde toplam 28 
saat Türkçe ve 18 saat yabancı 
dilde yayından oluşan yurt 
dışı yayınlar, TSR-1, TSR-2 ve 
TSR-3 adlı üç ayrı postadan 
gerçekleştirilir.

21 Mart 1985, TRT- 3 radyoları, Avrupa Müzik Yılı
dolayısıyla Brüksel’den naklen müzik yayını yapar.

Ekim 1984, TV’de 7 Gün Dergisi
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10 Ocak 1985’te yayınlanan bir genelge ile 205 kelimenin kullanımı 
yasaklanır. Hem yayıncıları hem de izleyicileri şaşırtan yasakta, Türk Dil Kurumu 
tarafından kabul edilmiş kelimelerden “anı, anımsamak, bellek, öykü, özgürlük, 
devrim, söylev, söyleşi, ulus, uluslararası…” sözcükleri de yer almaktadır. 

Bu durumda prodüktör ve spikerler metinlerini yeniden gözden geçirir, 
spikerler yasak kelimeleri söylememeye çaba harcar. Genelge, 1988 yılında 
yürürlükten kaldırılır.

1983’te, yayıncılık alanına genel bir düzenleme getiren 2954 sayılı yeni Türkiye Radyo 
Televizyon Kurumu Kanunu ile yurt içine yapılacak radyo ve televizyon yayınları için milli 
siyasete uygun ilkeleri tespit etmek ve kanunda belirtilen görev ve esasların uygulanmasının 
gözetim, denetim ve değerlendirilmesini yapmak amacıyla “Türkiye Radyo ve Televizyon 
Yüksek Kurulu” oluşturulur. Kurulun ilk görevi TRT Genel Müdürünü belirlemektir.
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21 Ocak 1989’da yürürlüğe 
giren 3517 sayılı yasa ile 
TRT’nin radyo ve televizyon 
verici istasyonları, PTT Genel 
Müdürlüğüne devredilir.

1 Mart 1989’da 16 orta ve uzun 
dalga, 102 FM, 5 kısa dalga radyo 
vericisi, 72 adet ana televizyon 
vericisi ve 780 adet küçük güçlü 
televizyon verici ve aktarıcısı, 
vericilerin her türlü bina, arazi, 
altyapı ve radyo televizyon 
programlarını ileten 3000 km’lik 
radyolink şebekesi ile 1400 kadar 
personel de PTT’ye devredilir.

Özel Radyolar
1991 yılında ilk özel televizyon 
kanalının ardından, özel radyolar da yayına başlar. Ancak televizyonlar gibi, özel 
radyo yayınlarına ait yasal düzenleme henüz yapılmadığından yayın ilkeleri 
de belirlenememiştir. Bu nedenle, özel radyoculuğun ilk yıllarında çok farklı 
bir yayıncılık çizgisi gözlenir. Teknik hataların yanı sıra, temel programcılık 
ilkeleri, estetik, doğru ve temiz Türkçe kullanımı neredeyse unutulur. Tüm bu 
olumsuzluklara rağmen Türkiye’de bu dönemde radyo dinleyen sayısı artar. 
TRT’nin programlarında yer bulamayan müzik türleri, yerel lehçeler, denetimsiz 
programlar halkın ilgisini çeker.

25 Nisan 1992, Cumhuriyet Gazetesi

1991’den sonra, özel televizyonların ardından 
başlayan özel radyo yayınları bir çok problemi 
de beraberinde getirir. Telif ödenmemesi, 
kullanılan dil, uygunsuz konuların yanında 
bilinçsizce kullanılan frekansların deniz 
ve hava ulaşımını etkilemesi nedeniyle 
Ulaştırma Bakanlığı Telsiz Genel Müdürlüğü 
özel radyoların yayınlarının 24 saat içinde 
durdurulmasını ister. 31 Mart 1993’te uydudan 
yayın yapan istasyonlar dışındaki tüm 
radyoların yayını durdurulur. Çok tepki alan bu 
uygulama nedeniyle, halk tarafından “Radyomu
istiyorum” adlı kampanyalar yapılır.
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90’ lı Yıllarda Radyo
Özel radyo ve televizyon yayıncılığında 
yaşanan karmaşa ve serbestlik, 1993 yılında 
Anayasa’nın 133. Maddesi'nde yapılan 
değişiklik ile düzenlenir. Özel radyo ve 
televizyon yayınları ilkeleri düzenlenirken, 
TRT’nin yayın tekeli de kaldırılır.

“Radyo ve televizyon istasyonları kurmak 
ve işletmek, kanunla düzenlenecek şartlar 
çerçevesinde serbesttir.”

1990’ların başlarında TRT’de radyo 
yayınları: Radyo-1, Radyo-2, Radyo-3, 
Radyo-4, Türkiye’nin Sesi Radyosu ve 
Turizm Radyosu tarafından gerçekleştirilir. 
Yayınlar ülkenin yüzde 98’ini kapsar.

9 Temmuz 1990’da TSR’nin turizm 
amaçlı ilk yayını Antalya’dan deneme 
yayınlarına başlar. Başlangıçta 
Antalya’dan turizm mevsiminde, 
İngilizce ağırlıklı olmak üzere Almanca 
ve Fransızca yayın yapması planlanan 
Turizm Radyosu, kısa sürede kesintisiz 
yayına geçer. 

Aynı yıl 15 Nisan’da GAP Radyosu yayına 
başlar. Hafta içi beş gün 05.00-12.30 saatleri 
arasında, günde 7 saat 30 dakika yayın yapan 
radyo, televizyon yayınlarına paralel olarak Doğu 
ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan 22 il 
ve yaklaşık 12 milyon nüfusu kapsar.

1 Ekim 1989’da Diyarbakır Radyosu, 1 Ocak 
1990’da ise Erzurum Radyosu 20 saat süreyle 
bölgesel yayına geçer.

Radyo-1, genel dinleyici kitlesine yönelik ortak 
ve bölgesel yayınını sürdürür, 20 saatlik yayının 
4 saati bölgeseldir.

12 Mayıs 1993’te FM bandı üzerinden yayın 
yapmaya başlayan Radyo-2’nin adı, o yıl, TRT-FM 
olarak değiştirilirken içeriğinde de köklü sayılacak 
bir değişime gidilir. Kanal, bugün hala ülkemizin 
en çok dinlenen radyo kanallarındandır.

Nisan 1990,
TRT Radyo Televizyon Dergisi

Temmuz 1990,
TRT Radyo Televizyon Dergisi
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Daha önce kültür ve sanat kanalı olan 
Radyo-2 haber kanalına dönüşür ve 
Radyo Haber adını alır.

1992 yılının sonuna kadar, FM bandından 
07.00-01.00 saatleri arasında her gün 18 saat 
stereo yayın yapan Radyo-3, Ocak 1993’den 
itibaren yayın süresini 24 saate çıkarır.

Türk Halk ve Türk Sanat Müziği içerikli müzik 
yayınlarını FM bandından 13 saat süreyle 
gerçekleştiren Radyo-4’te, kısa bir süre de 
televizyonda yayınlanan yabancı film ve dizilerin 
özgün ses kayıtları aktarılır.

Bölgesel yayın yapan Diyarbakır, Erzurum, 
Trabzon, Çukurova ve Antalya Radyoları 20 saatlik 
yayın prototiplerinde bölgelerinin özelliklerini 
dikkate alır.

Dünya ile birlikte Türkiye’de de değişen 
teknoloji radyocuları etkiler, plaklar, kasetler 
yerlerini compact disklere, bilgisayarlara 
bırakır. TRT bu dönemde sayısal yayıncılığa 
geçiş hazırlığı yapar.

20 Nisan 1996’da Hatay İl Radyosu yayına başlar.

1997’de radyo yayıncılığının 70. yılında “Radyo 
Oyunu” ve “Radyo Çocuk Oyunu” dallarında 
ödüllü yarışmalar düzenlenir.

1998’de Cumhuriyetin 75. 
yılında “Radyo Oyunu”, “Arkası 
Yarın” ve “Radyo Çocuk Oyunu” 
dallarında ödüllü yarışmalar 
düzenlenir.

1999’de "Osmanlı 
Devleti’nin Kuruluşunun 700. 
Yılı" nedeniyle radyolarda özel 
programlar yayınlanır.
1999 yılında Ankara Radyosuna 
Euroradio sistemi kurulur.

1999 yılı sonunda Türkiye’nin Sesi Radyosu Türkçe dahil 25 dilde 
yayınlarını sürdürür.

Aralık 1995, TRT Radyo Televizyon Dergisi

Radyo’nun 70. yıl kutlamaları
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2000’li Yıllarda Radyo
TRT Türkiye Radyoları 2000’li yıllara, 
4 ulusal, 8 bölgesel ve 1 yerel radyo 
kanalıyla, yetişmiş deneyimli elemanları, 
müziğin değişik dallarındaki koroları, 
çocuk ve gençlik kulüpleri, zengin arşivi, 
bilgisayar destekli yayınları ve yeni stüdyo 
donanımları ile girer. 

Yeniden yapılanmaya paralel olarak, 
Türkiye Radyolarının posta kimlikleri de 
düzenlenir.

Radyo-1, Radyo-2 (TRT FM), Radyo-3 
ve Radyo-4 ulusal postalar olup, genlik, 
ve frekans modülasyonlu vericilerden 
ülkenin her köşesine ulaşırken, Ankara, 
İstanbul, İzmir, Antalya, Çukurova, GAP 
Diyarbakır, Erzurum ve Trabzon Radyoları 
ise, kendi bölge dinleyicisinin beğeni ve 
istekleri doğrultusunda, bölgesel yayınlarla 
dinleyici ile buluşur. 

Hatay İl Radyosu (TRT Hatay FM), Hatay ili 
ve çevresine yayınlarını sürdürür. Postaların 
günlük yayın süresi toplam 240 saattir.

Radyo-1, ‘Yaşam neredeyse biz oradayız’ 
sloganıyla Ankara, İstanbul, İzmir ve bölge 
radyolarının katkılarıyla 24 saat yayın yapar. 
Nüfusun % 98,6’sını kapsayan Radyo-1 
yayınları, en geniş dinleyici kesimini göz 
önünde bulundurarak bilgi ve haber 
vermek, eğlendirmek, kalkınmaya, milli 
kültür bütünleşmesi ve eğitime yardımcı 
olmak amacıyla yayınlarını sürdürür.

07.30 - 19.00 saatlerini kapsayan gündüz 
kuşağında yayın formatını değiştirir, söze 
dayalı programlara ağırlık verir.

"Uzakları Yakın Eden Radyo" sloganıyla 
yola çıkan TRT FM (Radyo-2), her gün 
24 saat stereo yayın yapar. Yayınlarda 
yerli pop müziğin yanısıra Türk Halk 
Müziği ve Türk Sanat Müziği'nin yeniden 
seslendirilmiş çağdaş yorumlarına yer 
verilir. 

Radyo postalarının logoları

Ankara Radyosu

Temmuz 2001, Radyo Televizyon Dergisi

Karadeniz’den

Bölgesel radyo logosu
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Kamuoyu araştırmalarına göre Haziran 
2000’de dinlenirlik oranı % 19,9 olan kanal, 
ilerleyen yıllarda da yüksek dinlenme 
oranıyla Türkiye'nin en çok dinlenen 
radyosu olur. 

Saat başı kısa haber, müzik ve canlı 
yayınlardan oluşan içeriği ile TRT-FM 
nüfusun % 98’ini kapsar. Uydu aracılığıyla 
da Avrupa, Afrika, Asya, Kuzey ve 
Güney Amerika’da birçok ülkede 
dinlenir.

Radyo-3, dinleyicinin müzik zevk ve 
kültürünün geliştirilmesine yardımcı 
olmak amacıyla, yayın yapan müzik 
postasıdır. 

Çok sesli sanat müziği, klasik caz 
programları, hafif müzik ve yabancı 
pop müzik yayınlarının yanı sıra Türkçe, 
İngilizce, Fransızca ve Almanca haberlere 
de yer verir. 24 saat stereo yayın yapan 
kanal nüfusun % 94’ünü kapsar.

Radyo-4, yayınlarında Türk Halk ve Sanat 
Müziği ağırlıktadır. Ocak 2001’de yapılan 
değişiklikle, Antalya, Çukurova, GAP-
Diyarbakır, Erzurum ve Trabzon Radyoları, 
18.00-06.00 saatleri arasında kalan yayın 
diliminde Radyo-4 ile ortak yayın yapar.

Ocak 2001’den itibaren Antalya Çukurova, 
GAP-Diyarbakır, Erzurum ve Trabzon Bölge 
Radyoları sabah 06.00’dan, akşam 18.00’e 
kadar tümüyle canlı bölgesel yayın yapar. 

Saat başı haberlerin yer aldığı bölge 
radyolarında, akşam saat 18.00 ile sabah 
06.00 saatleri arasında kalan sürede 
Radyo-4 ile ortak yayın yapılır.

Radyo yayıncılığının 75. Yılı nedeniyle 
Avrupa Yayın Birliği’nin (EBU) “Radyo 
Kurulu Olağan Toplantısı” 18 -19 
Nisan 2002 tarihleri arasında TRT'nin ev 
sahipliğinde İstanbul’da gerçekleşir.

Mehpare Çelik, Enver Seyitoğlu

Erhan Konuk, İlhan İrem

"2000'e Merhaba" etkinlikleri 
çerçevesinde "Radyo Oyunu" 

yarışması düzenlenir.
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2003’te Türkiye’nin Sesi Radyosu 
stüdyolarından her gün 24 saat Türkçe, 
39 saat yabancı dil yayınları yapılır. 
22 Mayıs 2003’ten itibaren TSR Radyosu 
Türkçe, yabancı dil ve Turizm Radyosu 
yayınları Türksat-1C uydusu batı ışını 
üzerinden Türkiye ve Avrupa’ya dijital 
olarak yayınlanır. 

01 Ocak 2006’da TSR Türkçe 
yayınlarında, Kuzey Amerika ve 
Avustralya’ya yönelik 3 saatlik özel 
yayınlar başlar.  Aynı gün başlayan 
İtalyanca yayınlar ile TSR’nin yayın 
yaptığı dil sayısı 27’ye ulaşır.

2007’de, yurtdışı yayıncılığın da 70. 
yılı kutlanır. 

TRT’nin üyesi olduğu EBU ve ABU 
içerisinde etkinliğini arttırmak amacıyla 
“TURKUAZ” adı ile uluslararası radyo 
program yarışması düzenlenir.

2007 yılında, ülkemizde ilk resmi radyo 
yayınının başlamasının 80. yıldönümü, 
80 yıllık birikimini yansıtan bir 'radyo 
şenliği' olarak pek çok etkinlikle kutlanır. 
Ülke genelinde “Radyo Oyunları 
Yarışması” düzenlenir.  Yarışmaya “Radyo 
Tiyatrosu” dalında 270, “Arkası Yarın” 
dalında 118, “Çocuk Bahçesi” dalında 97 
eser katılır. Bunlardan “Radyo Tiyatrosu” 
dalında 6, “Arkası Yarın” dalında 4, 
“Çocuk Bahçesi” dalında 6 oyun ödül 
kazanırken, her üç dalda da toplam 33 
eser değerlendirilebilir nitelikte bulunur.

22-25 Ekim 2008’de Antalya’da Avrupa 
Yayın Birliği (EBU) ve Asya Pasifik Yayın 
Birliği (ABU) üyelerinin katıldığı “Çevre” 
konulu radyo programları yarışması yapılır.

2008 yılında BNR (Bulgar Ulusal 
Radyosu) ile ortaklaşa düzenlenen ve 
diğer Balkan ülkelerinin de katıldığı “I Live 
in Balkans” adlı proje başlatılır.

2006 yılında göçmen vatandaşlarımıza 
yönelik, kendilerini ana dillerinde 

ifade etmelerine bir fırsat sunmayı, 
Türkçenin etkin ve doğru kullanılmasına 

destek vermeyi amaçlayan bir yarışma 
düzenlenir. 18 ülkeden 118 adayın 173 

öyküsüyle gerçekleşen kompozisyon 
yarışmasında ödül alan yapıtlar ile 

yazarlarının yayınlanmasına izin verdiği  
metinlerin tamamı“Evinde Yabancı” 

kitap haline getirilir.

Radyo yayıncılığının 80. yıldönümünde 
Füsun Ünsal ve Hakan Şahin tarafından 

hazırlanan "Spikerlik" kitabı
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20-22 Ekim 2008 tarihinde 
Antalya’da, “Türk Dilinde Yayın 
Yapan Radyolar Birliği” platformu 
oluşturabilmek için ön buluşma 
yapılır ve yayıncılık alanında ortak 
projeler geliştirilmesi yönünde 
kararlar alınır. 

Etkinliğe 6 Türk Devleti 
(Azerbaycan, Kazakistan, 
Kırgızistan, Özbekistan, 
Türkmenistan, Türkiye) katılır.

Mayıs 2009’da açılan TRT 
Nağme kesintisiz Türk Sanat 
Müziği, Temmuz 2009’da açılan 
TRT Türkü ise kesintisiz Türk Halk 
Müziği yayınları ile dinleyiciye 
ulaşır.

Mayıs 2009’da TRT Radyo Haber 
Kanalı yayına başlar. Kanal, TRT 1, 
TRT Haber ve TRT Türk televizyon 
kanallarındaki haber programlarını 
dönüşümlü ve eş zamanlı olarak 
yayınlar.

2016’da yeniden düzenlenerek 
faaliyete geçen TRT Radyo Haber 
kanalı 2019 yılının mayıs ayından 
itibaren TRT Haber televizyon 
kanalıyla ortak yayına geçer.

Milliyet Gazetesi, 7 Ağustos 2008

Mahmut Balçın
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2009 yılından itibaren her yıl 
yurdumuzun değişik bir ilinde Mayıs 
ayının ilk haftasında Radyo Günleri 
etkinlikleri düzenlenir.  İlki 2009 yılında 
Ankara’da gerçekleştirilen Radyo 
Günlerine, Mayıs 2010’da Çukurova 
Radyosu ev sahipliği yapar.

Radyo Günleri, 6 Mayıs 2015’de 
İstanbul'da, 2016’da Antalya’da 
uluslararası katılımla kutlanır.

2017’de “90. Yıl Özel” teması ile İzmir 
ve Bursa’da gerçekleştirilen etkinliklere 
2018’de Malatya, 2019’da ise 'ilim ve 
medeniyet şehri' Konya ev sahipliği 
yapar.

2015 İstanbul

2016 Antalya

2017 İzmir - Bursa

2018 Malatya 

2019  Konya
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3-6 Mayıs 2018 tarihlerinde yapılan Radyo Günleri, ilk defa TRT Radyolarının 
hizmet merkezi iller dışında; Malatya’da gerçekleştirildi. 

2-6 Mayıs 2019 tarihlerinde Konya’da gerçekleştirilen Radyo Günleri ve 
konserler yoğun ilgi gördü.
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25-28 Haziran 2009’da Türkçenin 
yaygınlık kazanması, gençlerin 
Türkçe müzik yapmaya ve dinlemeye 
özendirilmesi, gençlere yönelik radyo 
müzik programlarının desteklenmesi 
amacıyla Denizli’de Türkçevizyon 
Uluslararası Türkçe Sözlü Müzik 
Festivali düzenlenir. 

2009 yılının Nisan ayında hazırlıklarına 
başlanan Radyo Vizyon Dergisi Temmuz 
2009'da okurun beğenisine sunulur. 
Dergi, radyoculuk alanında çalışan 
akademisyenlerin, sektörün önde 
gelen isimlerinin ve TRT'nin deneyimli 
çalışanlarının radyo ve radyoculuğa dair 
yazıları ve röportajlarını içerir. 
Temmuz 2009 -Ekim2010 tarihleri 
arasında 16 sayı yayımlanan dergi, 
verdiği aranın ardından 15 Ocak 
2015’te yayın yaşamına geri döner. 
Üç aylık periyotta, Türkçe ve İngilizce 
olarak yayınlanan dergi, tüm TRT radyo 
çalışanlarının doğal editörlük yaptığı bir 
ortamda hazırlanır.

19 Ekim - 7 Kasım 2009 tarihleri arasında 
Antalya’da Uluslararası Radyo Yayıncılığı 
Eğitimi düzenlenir.  24 ülkeden 100'e yakın 
radyo programcısı TRT çalışanlarının verdiği 
eğitim etkinliklerinde bir araya gelir.

2010 yılında kültürümüzün başat 
unsuru olan THM ve TSM konusundaki 
hassasiyetin özel radyolarca da 
benimsenmesi, geleneksel müziğimizin 
korunması ve yaşatılması amacıyla TRT  
ile özel radyo kanalları arasında Ortak 
Yayın Platformu oluşturulur. 

Türk Halk ve Türk Sanat Müziği’nin 
klasikleşmiş örneklerinden, TRT 
arşivlerinde bulunan makamına, tavrına 
ve usulüne en uygun icrâlar arasından 
her hafta için bir olmak üzere toplam 
52’şer eser tespit edilir.

Türkçevizyon 

Radyovizyon Dergisi
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21 Şubat 2011 Pazartesi günü TRT 
Nağme kanalındaki “Türk Tasavvuf 
Müziği Konseri” Euroradio aracılığıyla 
çeşitli Avrupa ülkelerinden canlı olarak 
yayınlanır.

20 Nisan 2011 Çarşamba günü 
Lütfü Kırdar Kongre Merkezi’nde 
gerçekleştirilen “Mevlid Kantat Dünya 
Prömiyeri” kayda alınarak Radyo-3’te 
yayınlanır.

25 Kasım 2011 Cuma günü “Türkiye’den 
Almanya’ya Göçün 50. Yılı Etkinlikleri” 
kapsamında Ankara Radyosu yapımı 
“Göçün Hikâyesi” adlı konser programı 
TRT Türkü ve TRT Nağme kanallarından 
canlı olarak yayınlanır.

07 Mayıs 2012 tarihinde Türkiye’de 
radyo yayıncılığının başlamasının 85. 
yıldönümü dolayısıyla Trabzon’da 
“Türkiye’de Radyo Yayıncılığı” 
konulu panel düzenlenir.  TRT Trabzon 
Radyosunun düzenlediği panele 
akademisyenler ve radyo yapımcıları 
konuşmacı olarak katılır.

Balkan Savaşları’nın 100. Yıldönümü 
dolayısıyla TRT ve Bulgaristan Ulusal 
Radyosu BNR ortak projede bir araya 
gelir ve Ekim – Aralık 2012 yayın 
döneminde iki yayın kurumunda özel 
programlar yayınlanır.

12 Ocak 2015’te üç metropolde 
(Ankara, İstanbul, İzmir) TRT Kent 
Radyoları yayına başlar.

TRT'nin de aktif üyesi olduğu Asya 
Pasifik Yayın Birliği’nin (ABU) yılda 
bir kez yapılan Genel Kurulu ile 
beraberindeki toplantılar 24-31 
Ekim 2015 tarihinde Kurumumuz 
ev sahipliğinde İstanbul’da 
gerçekleştirilir.

Radyo stüdyoları
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2014 yılında Turizm Bakanlığı, 
THY, TURSAB ve Dışişleri Bakanlığının 
desteğiyle” İki Kıta Bir Şehir” 
kompozisyon yarışması düzenlenir. 
Yarışmayı kazanan ve 8 farklı ülkeden 
katılan 11 konuk İstanbul ve Ankara’da 
ağırlanır.

2015 yılında Japonca, Portekizce, 
Malayca ve Afrika'da yaygın olarak 
konuşulan Hausa ve Swahili dillerinin 
radyo yayınlarının eklenmesi ile 
Türkiyenin Sesi Radyosu 37 dil ve 
lehçede yayın yapmaya başlar.

2015 Türkiyenin Sesi Radyosuna 
dünyanın her tarafından gelen 
dinleyici mektupları, elektronik posta, 
kartpostallar ve fotoğraflar, “Bir Dünya 
Mektup” adlı kitapta bir araya getirilir. 
Orijinal el yazılarıyla birlikte verilen 
mektuplar, özellikle yurt dışında yaşayan 
Türklerin, radyolarına ne denli bağlı 
olduklarını göstermektedir. 
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09 Haziran 2016  TRT Dış Yayınlar 
Dairesi Başkanlığı bünyesinde yayın yapan 
TRT Avrupa FM, Dışişleri Bakanlığıyla 
yapılan protokol ile Memleketim FM 
adıyla test yayınına başlar. 

15 Temmuz 2016 Demokrasi nöbetleri 
radyolardan naklen yayınlanır. İstanbul 
Yenikapı Mitingi dolayısıyla özel yayınlar 
yapılır. Miting İngilizce, Almanca, Fransızca, 
Arapça, Rusça ve İspanyolca dillerinde,  
Türkiye’nin Sesi Radyosu ve www.
trtvotworld.com aracılığıyla canlı yayınlanır. 
2017 yılında Radyo-1 kanalında “15 
Temmuz Kahramanları” programı hafta içi 
her gün dinleyici ile buluşur.
2019 yılında “15 Temmuz Demokrasi ve 
Milli Birlik Günü” dolayısıyla “Gazi Radyo 
İstanbul” ve “Direnen Radyo Ankara” 
programları Radyo-1’den yayınlanır.  TRT 
Türkü, TRT Nağme, TRT Müzik kanalları ortak 
yayınlarıyla “15 Temmuz Demokrasi ve 
Milli Birlik Günü” özel konserine yer verilir.

2016 Suriye’den Türkiye’ye zorunlu 
göç eden ve Güneydoğu Anadolu’daki 
sığınmacı kamplarına yerleştirilen 
Suriyelilere yönelik 4+4 saatlik Arapça 
yayını Orta Dalga ve Uydu üzerinden 
yapılmaya başlar. 

2016 yılı haziran ayı itibarıyla stratejik 
önemi de göz önünde bulundurularak; 
güneydoğu sığınmacı kamp bölgeleri 
Suriye ve Irak’a yönelik günde 8 saat Orta 
Dalgadan Arapça radyo yayını başlar. 
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Medeniyetimizin temel referanslarından 
hareketle, geçmişle-günümüz arasında 
bağ kurup geleceğe projeksiyon tutmayı 
hedefleyen “Kültür ve Medeniyet” 
kuşağı Radyo-1 kanalında 2018 
yılından itibaren her gün saat 22.00’de 
yayınlanmaya başlar.

Radyo-1'in klasikleşmiş drama yapımları 
Arkası Yarın, Radyo Tiyatrosu, Gece 
Tiyatrosu yeni üretimlerle 2018 ve 2019 
yıllarında dinleyici ile buluşur.

"Küçük Prens", "Katıraslan", "Vatan 
Yahut Silistre", "Hamlet" gibi Türk ve 
dünya edebiyatının önemli eserlerinden 
uyarlanan radyo dramaları Radyo-1'de 
yer alır.

19 Eylül 2019, Milli Mücadele’nin 
100.Yılı kapsamında “93 Harbi’nden 
9 Eylül’e Saklı Türküler” adıyla MSB 
Atatürk Kültür Salonu’nda gerçekleştirilen 
konserde, Cumhuriyet Tarihindeki bütün 
derleme çalışmalarında, kaynağından 
derlenmiş ancak halkla buluşturulamamış 
15 eser seslendirilir.

Milli Mücadele’nin 100. yılı nedeniyle 
19 Mayıs 2019 Pazar günü TRT Ankara, 
İstanbul, İzmir, Antalya, Erzurum 
ve Trabzon Gençlik korolarının 
gerçekleştirdiği konserler TRT Nağme 
ve Türkü kanallarından naklen 
yayınlanır.

17 Ağustos 2019, Büyük Marmara 
Depreminin 20. Yılı dolayısıyla Radyo-1 
kanalı yayın akışında özel program yer 
alır.  TRT FM kanalında 16 Ağustos’u 
17 Ağustos’a bağlayan gece “Deprem 
Özel” yayınına yer verilir.
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TRT Radyo Dairesi Başkanlığı ve 
TRT Dış Yayınlar Dairesi Başkanlığı Katkılarıyla
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1927'den günümüze "Türkiye radyoları" ve  1937'den günümüze
"Dış Yayınlar" Türkiye'nin Sesi Radyosu

Kronoloji

19.03.1923 Muallim Rüştü Bey tarafından İstanbul’da ilk deneme radyo  
  yayını gerçekleştirildi.
05.09.1926 Türkiye’de radyo yayınları gerçekleştirmek üzere Türk Telsiz   
  Telefon Anonim Şirketi kuruldu.
19.04.1927 İstanbul Sirkeci’de Büyük Postanenin üst katında ilk radyo   
  deneme yayınları başladı.
06.05.1927 İstanbul (Telsizi) Radyosu tarafından Türkiye’nin ilk radyo   
  yayını yapıldı.
01.07.1927 İstanbul Telsizi Mustafa Kemal’in İstanbul’a gelişi nedeniyle   
   ilk naklen yayınını gerçekleştirdi.
18.11.1927 Ankara "Telsizi" Yeni Postanenin alt katındaki stüdyodan ilk   
   resmi yayınını gerçekleştirdi.
19.09.1933 Türkiye - İtalya güreş karşılaşması "İstanbul Telsizi"nce   
  naklen yayınlandı.
29.10.1933 Cumhuriyetin 10. Yıldönümü nedeniyle Ankara Radyosu 3   
  günlük özel bir yayın gerçekleştirdi.
08.09.1936 Ankara ve İstanbul radyolarının işletme yetkisi Posta Telefon  
  ve Telgraf İdaresine devredildi.
08.01.1937 Türkiye'de ilk dış yayın, Hatay sorunu üzerine Başbakan 
  İsmet İnönü'nün yaptığı nutkun Arapça'ya çevrilmesi ile   
  Ankara Radyosundan yapıldı.
17.01.1937 Ankara Radyosundan ilk Arapça haber yayını gerçekleştirildi.
28.10.1938 Dış yayın hizmeti Türkiye radyolarından düzenli olarak,    
                Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Almanca olarak dört dilde   
  yayınlarla başladı.
28.10.1938 Ankara Radyoevi bugünkü binasında yayınlarına başladı
29.10.1938 Cumhuriyetin İlanın 15. Yıldönümü Kutlamaları Hipodrom'dan  
  naklen yayınlandı.
10.11.1938 Atatürk’ün ölüm raporu Ankara Radyosundan duyuruldu.
06.05.1939 Türkiye ABD arasında ilk canlı radyo yayını yapıldı.
30.05.1940 PTT’ye bağlı radyolar Başbakanlığa bağlı Matbuat Umum   
  Müdürlüğüne devredildi.
1940  Matbuat Umum Müdürlüğüne bağlı olarak Ankara Radyosu  
  bünyesinde Dış Yayınlar Şefliği kuruldu ve Urduca, Farsça,   
  Arapça, Bulgarca 15'er dakikalık yayınlar yapılmaya başlandı.
12.02.1941 Radyo Çocuk Kulübü Ankara Radyosundan ilk yayınını yaptı.
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1941  Dış Yayınlar Şefliği bünyesinde Sırp-Hırvatça, Macarca,   
  İtalyanca, Peştuca, Lehçe, İspanyolca yayını başladı.
1942  Dış Yayınlarda Helence yayına başlandı.
1944  Dış Yayınlarda Romence yayını başladı.
19.11.1949 İstanbul Radyosu Harbiye'deki yeni binasında yayınlara başladı.
15.10.1950 Ankara Radyosu Kore’ye ilk yayını gerçekleştirdi.
16.10.1950 Türkiye'nin Kore Savaşı'na katılması nedeniyle Kore'de   
  bulunan askerlerimiz için Dış Yayınlar Türkçe Bölümünde   
  "Askerin Saati" programı yayınlanmaya başladı.
24.03.1951 İzmir Radyosu Fuardan ilk yayınlarına başladı.
10.11.1953 Atatürk’ün naaşının Anıtkabir’e nakli tüm güzergaha kurulan  
  ekiplerce naklen yayınlandı.
1958  İç radyolarla birlikte "Dış Yayınlar" da Basın Yayın ve Turizm   
  Müdürlüğüne bağlandı.
27.05.1960 İhtilal Bildirisi Ankara Radyosundan okundu.
15.12.1960 Erzurum İl Radyosu kısa dalgadan yayınlara başladı. 
07.01.1961 Erzurum il Radyosu Erzurum Bölge Radyosuna dönüştürüldü.
27.06.1962 Antalya Radyosu yayına başladı.
01.01.1963 Dış Yayınlar Türkiye'nin Sesi adını aldı.
01.05.1964 Türkiye’de radyo ve televizyon yayınlarını gerçekleştirmek   
  amacıyla özerk bir kamu tüzel kişiliğine sahip 
  Türkiye Radyo Televizyon Kurumu  (TRT) kuruldu.
01.05.1964 Türkiye'nin Sesi, TRT'nin kuruluşu ile TRT bünyesinde yayın   
  yapmaya başladı.
19.06.1964 Türkiye’nin Sesi Radyosu, Arnavutça, Macarca, Sırpça, Çince  
  ve Rusça yayınlara başladı.
09.09.1964 Kıbrıs’ın Sesi Radyosu yayına başladı. Haber ağırlıklı yayınlar  
  Kıbrıs, Ege Adaları ve Yunanistan’ı kapsıyordu.
05.10.1964 Van İl Radyosu yayına başladı.
08.11.1964 Diyarbakır İl Radyosu yayına başladı.
01.01.1965 Türkiye Radyoları ilk programlı yayına geçti ve bütün radyolar  
  haber saatlerinde Ankara Radyosuna bağlandı.
01.10.1965 Türkiye Radyoları ilk kez genel seçim sonuçlarını vermek için  
  sabaha kadar yayın yaptı.
04.02.1967 Ankara Radyosunda TSR yayınlarının sürdürüldüğü Yurtdışı   
  Yayınlar Şube Müdürlüğü kuruldu.
01.12.1968 Trabzon İl Radyosu yayına başladı. 
03.03.1968 Adana İl Radyosu, Çukurova Bölge Radyosu olarak Mersin’den  
  yayınlarını sürdürmeye başladı.
01.01.1970 İzmir Radyosu 2. program yayına başladı.
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04.04.1973 Antalya Bölge Radyosu yayına başladı.
24.04.1973 Hakkari İl Radyosu yayına başladı.
05.08.1974 Türkiye radyolarında ilk kez canlı "Kuşak Program" türü programlar  
  'Sabahtan Sabaha' ve 'Kadın Dünyası' yayına başladı.
09.09.1974 Türkiye radyoları “TRT 1 Radyoları” adı altında 24 saat   
  kesintisiz yayına başladı.
15.11.1974 TRT'nin ilk radyo dinleyici kamuoyu araştırması yapıldı.
01.01.1975 TRT 2 ve TRT 3 radyoları ortak yayınlara başladı.
14.04.1978 TRT-3  radyoları FM yayına geçti.
19.06.1981 TRT Radyo Müzesi açıldı.
01.07.1981  Türkiye'nin Sesi Radyosunda Arnavutça, Rusça, Çince yayınlar başladı.
1982  Türkiye'nin Sesi Radyosunda Azerice yayına başladı.
01.07.1982 Türkiye'nin Sesi Radyosunun Kuzey Doğu Amerika ve   
  Avustralya'ya yönelik yayınları başladı.
01.10.1984 TRT Radyolarından stereo yayınlara başladı.
1985  Türkiye'nin Sesi Radyosunun Balkanlara yönelik ikinci Türkçe  
  Yayını başladı.
08.10.1987 Kısa Dalga Çakırlar Verici İstasyonu'nda döner anten hizmete girdi.
18.10.1987 TRT I, TRT II, ve TRT III postalarının adları Radyo-1, Radyo-2,  
  Radyo-3 olarak değiştirildi.  THM ve TSM yayınlarına özel   
  Radyo-4 yayına başladı.
15.11.1987 TRT Radyo-Televizyon Aylık Haber Yayın Dergisi’nin ilk sayısı çıktı.
15.04.1988 Türkiye'nin Sesi Radyosunun yabancı dil dinleyicileri için   
  açılan yazı yarışmasının ilki gerçekleştirildi.
09.07.1990 Turizm Radyosu İngilizce, Fransızca, Almanca yayın yapmak   
  üzere Antalya/Lara'da hizmete girdi. 
28.08.1991 TSR Almanya'ya yönelik 24 saatlik yayına başladı.
Ocak 1991 Körfez Savaşı sırasında İtalyan RAI ile yapılan anlaşmayla   
  Türkiye'nin Sesi Radyosu Arapça yayını içinde Körfez'de   
  mahsur kalan İtalyanlara yönelik olarak 10'ar dakika İtalyanca  
  yayın yapıldı. Arapça yayınlar 10 saate çıkarıldı.
15.04.1991 GAP Diyarbakır Radyosu yayına başladı.
12.05.1993 FM bandı üzerinden yayın yapmaya başlayan Radyo-2'nin adı             
                              TRT FM olarak değiştirildi Radyo-2 haber kanalına dönüştürüldü.
02.07.1995 Türkiye'nin Sesi Radyosu Boşnakça yayına başladı.
19.05.1996 Turizm Radyosunun yayın dili sayısı Yunanca yayınının   
  başlamasıyla 4'e çıktı.
28.05.1996 Türkiye'nin Sesi Radyosu Makedonca yayına başladı.
Kasım 1996 TSR Türkçe Yayınları, Türksat 1-C kanalı ile uydudan iletilmeye başladı.
20.04.1996 Hatay İl Radyosu (TRT Hatay FM) yayına başladı.
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13.03.1998 Türkiye'nin Sesi Radyosu Gürcüce yayına başladı.
25.05.1998 Türkiye'nin Sesi Radyosunda Tatarca yayına başladı.
14.09.1998 TSR Kazakça, Kırgızca, Özbekçe, Türkmence yayınlarına başladı.
10.11.1998 TSR Türkçe yayınları, Hotbird-5 uydusu üzerinden iletilmeye başladı.
Şubat 1999 TSR yayınları TRT'nin Web sayfası üzerinden aktarılmaya başladı. 
19.07.1999 Turizm Radyosunda Rusça yayına başladı. 
25.07.1999 TSR Türkçe Yayınları, Thaicom-3 uydusuyla Asya, Afrika ve   
                Avustralya'ya, Optus B-3 uydusuyla da Avustralya ve 
  Yeni Zelanda'ya iletilmeye başladı.
10.11.1999 TSR yabancı dil yayınları uydulardan yayınlanmaya başladı.
06.12.1999 Türk Müziği yayını yapmak üzere Radyo-4 yayına başladı.
20.12.1999 TSR Türkçe yayınları WRN'de (World Radio Network) yer   
  almaya başladı.
07.06.2000 TSR  Türkçe ve Yabancı Dil Yayınları, Intelsat-605 uydusu   
  üzerinden Kuzey ve Güney Amerika kıtalarına iletildi.
01.08.2002  TSR yayınları, Telstar-5 uydusu üzerinden ABD ve Kanada'ya,  
  Sesat uydusu üzerinden Avrupa'ya ulaştırılmaya başladı.
21.03.2002 Manas FM Radyosu TSR Türkçe Yayınını Kırgızistan'a iletmeye başladı.
01.01.2002 Her gün 11.30'da Türkiye'den basın özetleri Londra Türk   
  Radyosu'na geçilmeye başladı.
01.07.2002 Turizm Radyosu 24 saat kesintisiz yayına geçti.
20.03.2003 Irak Savaşı nedeniyle sabah 06.15'te İngilizce, 07.00 - 09.00   
  arası Arapça yayınları ve daha sonra tüm yayınlar canlı olarak  
  gerçekleştirildi. 07.00-09.00 saatleri arasındaki Arapça yayını   
  internetin yanı sıra kısa dalgadan da yayınlanmaya başladı.
22.05.2003 Turizm Radyosu dijital olarak uydudan da yayınlanmaya başladı.
09.07.2004 Turizm Radyosu Trabzon/Çaykara vericisi devreye girdi. 
01.06.2004 Kırgızistan Almaz Radyo ile yapılan işbirliği çerçevesinde   
  her gün  11.30 - 12.00 saatleri arasında Kırgızca, 14.00-  
  14.30 saatleri arasında Rusça yayınları Almaz Radyosu FM   
  102.1 bandından yayınlanmaya başladı.
01.01.2006 TSR Türkçe yayınlarında, Kuzey Amerika ve Avustralya'ya   
  yönelik 3 saatlik özel yayın yapılmaya başladı.
01.01.2006 TSR İtalyanca yayına başladı. 
05.08.2006 TSR Türkçe yayınlarda ilk kez 'Öykü Yarışması' düzenlendi ve  
  bu öyküler “Evinde Yabancı” ismi ile kitaplaştırıldı.
03.01.2008 TSR Azerbaycan Türkçesi yayınları, Azerbaycan'da FM bandı  
  üzerinden dinlenilmeye başladı.
21.03.2008 TSR Peştuca, Darice ve Afganistan Özbekçesi yayınlarına başladı.
26.10.2008 TSR Sincan-Uygur bölgesine yönelik Uygurca yayınına başladı.
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17.11.2008 TSR FM bandı üzerinden Bosna Hersek'e Boşnakça yayınına başladı.
20.11.2008 www.trt-word.com portalının 30 dilde web yayınına başladı.
01.04.2009 TRT Radyo Kûrdi (Radyo-6) yayına başladı.
06.05.2009 TRT Nağme ve Ankara (Kent) Radyosu yayına başladı.
01.07.2009 TRT Türkü ve TRT’nin ikinci uluslararası radyosu TRT Avrupa FM  
  yayına başladı.
02.07.2009 Radyovizyon Temmuz sayısıyla yayın hayatına başladı.
02.04.2009 TSR Uydu- İnternet ve FM bandı üzerinden Ermenice yayınına başladı. 
25.08.2010 Azerbaycan Türkçesi dilinde Latin alfabesi yanı sıra Arap   
  alfabesiyle de web yayınına başladı.
30.08.2010 Türkmence dilinde Latin alfabesi dışında Arap alfabesi ile web  
  yayınına başladı. 
04.10.2010 Uygurca dilinde Arap alfabesi web yayınının yanı sıra Latin   
  alfabesiyle de yayına başladı. 
02.04.2014 Hause ve Swahili dillerinde web yayını başladı. 
24.03.2015 Türkçe yayınlarda e -radyo’ya geçildi.
24.03.2015 Japonca, Malayca ve Portekizce dillerinde web yayınına başladı.
28.05.2015 Fransa Paris merkezli faaliyet gösteren PİMG ile yapılan   
  anlaşma ile  yayınlarımız Paris’e aktarılmaya başladı.
09.06.2015 Avrupa FM postasının adı TRT Memleketim FM olarak değiştirildi.
11.07.2015 www.turkiyeninsesiradyosu.com ve www.memleketimfm.com  
  web sayfaları hizmete açıldı.
12.01.2015 Ankara İstanbul ve İzmir’de TRT Kent Radyoları yayına başladı
02.02.2016 İşkodra (Arnavutluk) merkezli Radyo Jehonna ile yapılan   
  anlaşma ile TSR yayınları aktarılmaya başladı.
02.02.2016 Karadağ merkezli Radyo Uljinj ile yapılan anlaşma ile TSR   
  yayınları aktarılmaya başladı.
03.10.2016          Güneydoğu Anadolu’daki sığınmacı kamplarına yönelik Arapça 
  yayını Orta Dalga ve Uydu üzerinden yapılmaya başladı.
16.01.2017 TRT Radyo Haber yayına başladı.
21.03.2017 Unsko Sanki Kanton Radyo (Bosna- Hersek) ile yayın aktarımı başladı.
01.01.2018 TRT Radyo World yayına başladı.
01.11.2018          01 Kasım 2018 tarihinde TRT VOT İOS ve Android Mobil   
                uygulamasına başladı.
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Dün’den Bugün’e Radyo-Televizyon (1927-1990), TRT Yayınları, 1990 

Ayhan Dinç-Özden Cankaya-Nail Ekici, İstanbul Radyosu Anılar Yaşantılar, Yapı Kredi Yayınları, 2000

Özden Cankaya, Bir Kitle İletişim Kurumunun Tarihi: TRT 1927-2000, Yapı Kredi Yayınları, 2003

Uygur Kocabaşoğlu, Şirket Telsizden Devlet Radyosuna, A.Ü.S.B.F. Yayınları, 1980

Füsun Ünsal-Hakan Şahin, 80 Yılın Sesi 1927’den 2007’ye Spikerlik, TRT Yayınları, 2008

Meltem Ahıska, Radyonun Sihirli Kapısı, Metis Yayınları, 2005

Lalifer Balıbeyoğlu Uçar, 80 Yılda Devri Alem, Radyo Programı Metinleri 

Aksel Koçak, Olgu Tokdemir, Radyo Vizyon Dergisi yazıları

TRT Yayıncılık Tarihi Müzesi Katalog, TRT Yayınları, 2014

Radyo Dergisi (1941-1948)

TRT Radyo Vizyon Dergisi

TRT Yıllık Faaliyet Raporları
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