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TRT YAYINCILIK TARİHİ
MÜZESİ

Ziyaret Günleri:
Hafta içi 10:00-17:00

TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Gruplar için randevulu turlar:
(Gruplar en az 5, en fazla 15 kişiliktir.)
Lütfen kısa ve uzun tur seçenekleri için bilgi alınız.
Randevu için:
T: 0.312.463 28 38
F: 0.312.463 28 48
e-posta: trtmuzesi@trt.net.tr

TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Turan Güneş Bulvarı
Oran ANKARA
06109

www.trtmuzesi.com

Sesler, Renkler, Anılar...
TRT Yayıncılık Tarihi Müzesi,

Sizleri ilk radyo yayınlarının başladığı 1927’den günümüze
gelinen son teknolojik noktaya kadar bir yolculuğa çıkarıyor.
Bu yolculukta radyo ve televizyon programlarına konuk
oluyor, Türkiye’nin siyasi ve sosyal tarihini hatırlıyor, anılarınızla,
çocukluğunuzla buluşuyorsunuz.

Danışma’dan içerik, stüdyo işletimleri ve turlar hakkında bilgi
alabilirsiniz. Biletinizi ve gezi rehberinizi istemeyi unutmayınız.

Giriş sergi holü’nde iletişim

dünyasının ilkleri ve Atatürk’ün 10. Yıl
nutkunda kullandığı mikrofon
sizler için sergileniyor.

Atatürk köşesi’nde “ATATÜRK TRT

ÖZEL FOTOĞRAF KOLEKSİYONU” ve
Atatürk’le ilgili program örneklerini
bulabilirsiniz.

Tarih koridoru’nda ilk radyo

yayınından günümüze hatıralarla bir
yolculuk.
Tek kanallı günlerden bugüne,

Vericiler köşesi, televizyon

ve radyo yayınlarının evimize
nasıl ulaştığını aktarıyor.

Televizyon stüdyosu’nda ister

yönetmen koltuğunda oturun, ister
bir haber programda sunuculuk
yapın.
Çizgi filmlerin nasıl yapıldığını
merak etmiyor musunuz?

Fotoğraf ve Canlandırma
salonu’nda sizleri bekliyor.

Sanal stüdyo’da Keloğlan’ın
Bilgecan dedesiyle tanışmak
istemez misiniz?

İzleme/Eğitim Salonu iletişim

dünyasını kısa filmlerle tanıtıyor,
sizleri geçmişte bir yolculuğa
çıkarıyor.

Logolarımız hatıralarda kalan

izlerle sizlerle buluşuyor.

SD/HD/3D köşesindeki
sürprizi kaçırmayın!

Radyo stüdyosu’nda konuğumuz

olmaya ne dersiniz?

Drama stüdyosu efektleri ve

radyo oyunları ile sizleri bekliyor.
Televizyonculuk tarihinin ilkleri,
Televizyon sergi salonu’nda.

Çocuklar;

“Oyun Gemisi” yola çıkmaya hazır.
“Grup Şrup” sizler için söylüyor.
23 Nisan hatıraları ve daha pek çok anı,
çocukluk günlerimizi hatırlatıyor.

Kimler geldi, kimler geçti?

Erovizyon /müzik eğlence bölümü’nde
sizlerle.

Satış bölümü’nde yayıncılık

tarihinden hatıralar, TRT’nin zengin
DVD koleksiyonu sizlerle.
Müzemizi gezerken yoruldunuz mu?
İkinci bölümden önce dinlenme
köşesi’nde kısa bir molaya ne
dersiniz?
TRT’nin yaklaşık 50.000 parçadan
oluşan zengin kostüm ve aksesuar
gardropu, kullanılan dizi ve filmlerle
birlikte sergileniyor.
Cumhuriyet tarihimizin iki önemli
prodüksiyonu “Kurtuluş” ve
“Cumhuriyet” fimlerinin kamera

arkası.

