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Radyo Bilkent Youtube

Radyo Bilkent’e katılmak için Bilkent Üniversitesi 
öğrencisi olman yeterli! Her dönem, kampüsün 
çeşitli yerlerine açılan stantlarımıza gelerek başvuru 
formunu doldurup;  aramıza katılmak için ilk adımı 
atabilirsin! 

TTo participate in Radio Bilkent it is enough that you 
are a Bilkent University student! Each semester, you 
can come to our stands that we open in various 
places in the campus. Fill out the application form 
and take the rst step to join in!

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KAMPÜS 
REKTÖRLÜK BİNASI 6. KAT

(0312) 290 24 34 / www.radyobİlkent.com

/RadyoBilkent

JOIN US!

GENÇ/DİNAMİK/SAMİMİ

İŞTE SEN!

Radyo Bilkent, 1995 yılında kurulmuş bir üniversite 
radyosudur. Kuruluşunun 7.yılı olan 2002'den bu yana, 
Bilkent Radyo Televizyon ve Yayıncılık A.Ş.  çatısı altında, 
96.6 frekansından yayınlarına devam etmektedir. Radyo 
Bilkent, özgün ve dinamik yapısıyla en iyi ve en yeni 
müziği, dinleyicilerine en iyi şekilde sunmayı ilke 
edinirken, bir üniversite radyosu olmanın getirdiği 
sorumluluk bilinciyle çalışmalasorumluluk bilinciyle çalışmalarını sürdürmektedir. 
Müzik dünyasında yaşanan değişim ve gelişmeleri takip 
ederek, dünyanın en iyi ve en yeni hit müziğini CHR 
(Contemporary Hit Radio) formatında dinleyicisine 
sunan Radyo Bilkent, dinleyici kitlesiyle iletişimini 
güçlendirmek ve onlara benzersiz bir eğlence deneyimi 
yaşatmak için gerek Bilkent Üniversitesi kampüsü içinde 
gegerekse kampüs dışında pek çok etkinliğe imza atmaktadır. 

Radio Bilkent is an university radio founded in 1995. Since 
2002, 7th year of its establishment, Radio Bilkent continues 
to broadcast under Bilkent Radio Television and 
Broadcasting A.Ş. with its frequency 96.6. Radio Bilkent, 
which follows the changes and developments experienced 
in the music world, presents the world's best and latest hit 
music to the audience in CHR (Contemporary Hit Radio) 
format. In oformat. In order to strengthen communication with audience 
mass and to provide a unique entertainment to them Radio 
Bilkent creates many activities both inside the campus of the 
Bilkent University and joins activities outside of it. 

Radyo Bilkent çalışanları tarafından içeriği 
hazırlanan, kurgusu ve montajı yapılan, çekilen ve 
düzenlenen bir Youtube kanalıdır. Radyo Bilkent You-
tube kanalı bünyesinde çalışan elemanlar bu süreç için 
bir eğitim alır ve öğrendiklerini pratiğe döker. 

Radyo Bilkent Youtube channel ‘s content, production and 
video editing process is made by Radio Bilkent 
employees. People working for channel are trained for this 
specic purpose and put their knowledge into practice.



NE YAPIYORUZ? /
WHAT WE ARE DOING?

YAYIN TARZIMIZ / 
OUR BROADCAST STYLE

Kırmızı Alarm/ Red Alert
Doğum günümüz olarak da kutlanan “Kırmızı Alarm”  
yıllardır büyük ilgi topluyor ve giderek daha büyük 
kitlelere ulaşmaya devam ediyor. 

Red Alert, which is celebrated every year as the birthday 
of Radio Bilkent, has become popular and it has attracted 
great interest and continues to reach more and more 
people. 

GE100 ORYANTASYON 
PARTİSİ/
GE100 Orıentatıon Party
Radyo Bilkent’in, her yıl eylül ayında, GE-100 dersi 
zamanı Bilkent Üniversitesi’ne yeni başlayan
ööğrencilere, Mayfest Çim Alanı’nda düzenlediği 
“Üniversite Hayatına Hoş Geldiniz” açık hava 
partisidir.

It is Radio Bilkent’s “Welcome to University Life” 
open-air party, held on every September 
during the GE100 program for new-
coming students to Bilkent University.

Mayfest/ Mayfest
Her yıl bahar döneminin sonunda, öğrencilerin yoğun 
ilgisiyle geçen Bahar Şenliği kapsamında Mayfest Çim 
Alan’da yayın yapıyoruz ve bu büyük organizasyonun 
bir gecesinde Ankara’nın en büyük açık hava partisi olan 
“Radyo Bilkent On Air Party”yi düzenliyoruz. 

96.6 Radyo Bilkent, alternatif hitlerle destekli CHR 
sistemiyle dünya çapında başarı kazanmış ve kazanmakta 
olan çağdaş hit müziğin yanı sıra, dinleyicilerine 
alalternatif/pop/rock/R&B/EDM türlerinde seçenekler 
de sunmaktadır. Ayrıca, klasik müzik severler için, 
Bilkent Senfoni Orkestrası tarafından seslendirilen 
kayıtların yayını da yapılmaktadır. Klasik müzik yayınları, 
Cumartesi günleri 08.00 - 10.00 ve Pazar günleri 
08:00–12:00 sa08:00–12:00 saatlerindedir. Hafta içi her gün 
17:00-19:00 saatlerinde yapılan Drive Time programı, 
2010 yılından beri dinleyicilere eve dönüş yolculuklarında 
eşlik etmektedir. Drive Time’da keyii sohbetler ve 
kaliteli hit müzik ile, dinleyiciler yoğun trak ve gün 
sonu yorgunluğundan bir an olsun uzaklaşma,
imimkanına erişmektedir. Ayrıca, çeşitli promosyonlar 
da yayına bağlanan dinleyicilere hediye edilmektedir.

96.6 Radio Bilkent offers alternatives to alternative/
pop/rock/R&B/EDM types as well as it offers 
contemporary hit music that has gained and won 
susuccess worldwide with the help of CHR system. In addition, 
for the ones who enjoy listening classical music, Radio 
Bilkent broadcasts recordings performed by the Bilkent 
Symphony Orchestra. Classical music broadcasts are on 
Saturdays from 08:00 to 10:00 and Sundays from 08:00 
to 12:00. The Drive Time program, which is held every 
day on weekdays between 17:00 to 19:00, accompanies 
lislisteners on their way back home since 2010. With Drive 
Time's enjoyable chats and high-quality hit music, 
listeners have the opportunity to get away from heavy 
traffic and daytime fatigue for a moment. Besides, 
different promotions are presented to the listeners who 
are connected to the broadcast.

Everyyear, at the end of the spring semester, Radio Bilkent 
broadcasts at students-desired Spring Festival at Mayfest 
Festival Area. In the night of this festival, Radio  Bilkent 
organizes its traditinal and the biggest open air  party of 
Ankara “Radyo Bilkent Open Air Party”.

BİRİMLERİMİZ/
 OUR DEPARTMENTS
HALKLA İLİŞKİLER BİRİMİ/ 
Public Relations Department
Organizasyon Alt Birimi/
Organization Sub-Department 
Satış ve Pazarlama Alt Birimi/ 
Sales and Marketing Sub-Department
Tasarım Alt Birimi/ 
Design Sub-Department
İnsan Kaynakları Alt Birimi/ 
Human Resources Sub-Department

YAYIN BİRİMİ/ Broadcasting 
Müzik Alt Birimi/ 
Music Sub-Department
Haber Alt Birimi/ 
News Sub-Department
Prodüksiyon Alt Birimi/ 
Production Sub-Department 

İçerik Üretimi ve Yönetimi 
Alt Birimi/        
Content Creation and 
Management Sub-Department

DAHA FAZLA BİLGİ 
RADYO BİLKENT STANDLARINDA!

MORE INFORMATION  AT
RADIO BILKENT BOOTHS!


