TRT’den iki yeni uygulama:
TRT İzle ve TRT Dinle
Herkese merhaba,

Sonbaharın kendisini iyiden iyiye hissettirmiş olduğu bir
zaman dilimi içerisine girmiş bulunuyoruz.
Sonbahar ve kış mevsimlerinde kendimizle çok daha fazla baş
başa kalıyoruz ve farklı aktiviteler arayışına giriyoruz.

Kimimiz bu dönemleri kitap okuyarak değerlendiriyor, kimimiz
dijital platformlardaki yapıtları izliyor, kimimiz de
kendimizi geliştirebilebilmek adına online eğitimlere
katılarak ilgi duyduğumuz alanlardaki becerilerimizi
geliştiriyoruz.

Bu yazımda, bu aralar fırsat buldukça vakit geçirmiş olduğum
iki platformdan bahsedeceğim sizlere.
Bu platformlar sayesinde nostaljik bir yolculuğa çıkacak,
geçmişe olan özleminizi bir nebze de olsa dindireceksiniz.

Türkiye
Radyo
Televizyonu
(TRT)
son
dönemlerde
kullanıcılarının karşısına iki ayrı platformla çıktı.
TRT İzle
ve
TRT Dinle

kullanıcıları oldukça heyecanlandıran platformlar oldu.
TRT izle, daha önce TRT Televizyon olarak varlığını
sürdürüyorken, sonrasında tamamen yenilenerek isim değiştirdi
ve TRT İzle olarak kullanıcılarının karşısına çıktı.

Hatırlayacağınız gibi, TRT 31 Mart 2017 tarihinde
TRT Arşiv
Sitesini hayata geçirmiş,
heyecanlandırmıştı.
Ancak geçen
uğratmıştı.
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Siteye eklenen bölümler bir gün ulaşılabilir olurken, bir
sonraki günlerde aniden kayboluveriyordu.

TRT İzle
Yukarıda da belirtmiş olduğum gibi, daha önce TRT Televizyon
adı altında hizmet veren TRT İzle, yenilenerek oldukça farklı
bir arayüzle karşımıza çıktı.
TRT, uygulamayı şu şekilde tanımlamış:
TRT İzle ile keyfince izlemeye hazır mısın?

Yüzlerce özel yapım film, dizi, program ve
belgesel sadece TRT İzle’de!
Kaldığın yerden devam et özelliği ile farklı
cihazlar arasında geçiş yaparak hiçbir şeyi yarım
bırakma!
Sevdiğin programları listene ekle, yeni bölümler
çıkınca ilk sen izle!

TRT’nin tüm televizyon ve radyo kanallarını,
dilediğin cihazdan canlı olarak takip et!
İstersen akıllı telefon veya televizyonundan,
istersen www.trtizle.com adresinden… Sen nereden
istersen oradan izle!

Tutunamayanlar, Kalk Gidelim, Payitaht Abdülhamid, Benim Adım
Melek ve Şampiyon gibi TRT 1’in yeni sezon dizilerinin
yanında Yeşil Deniz, Halka, Leyla ile Mecnun ve Diriliş
Ertuğrul gibi sevilen diziler de bu platformda seni bekliyor.

Maceraseverler için Savaşın Efsaneleri, Aile Olmak, Su
Savaşları ve Hastane İstanbul: Korona’nın aralarında
bulunduğu TRT Belgesel’in yeni yayın dönemine ait yapımlar da
burada!

Türkiye’nin kültür ve sanat markası TRT 2’nin sevilen
yapımları, TRT Müzik’in eğlenceli programları, TRT ortak
yapım filmleri başta olmak yüzlerce içeriğe anında ulaş!

Nostalji sevenleri de unutmadık! Yedi Numara, Yeditepe
İstanbul ve Ferhunde Hanım ile Kızları gibi tekrar tekrar
izlediğin efsane dizilere ve TRT’nin hazine değerindeki arşiv
içeriklerine de anında erişebilirsin.

Rafadan Tayfa, Aslan ve Canım Kardeşim gibi en sevilen çizgi
filmler ve Türkiye’nin güvenilir çocuk kanalı TRT Çocuk’un
birbirinden sevimli ve kaliteli yapımları da burada!

Ayrıca TRT İzle ile TRT EBA TV’deki uzaktan eğitim derslerini
de canlı olarak takip edebilir, kaçırdığın dersleri hemen
izleyebilirsin.

TRT İzle’ye
App Store
Google Play
Ve
Webüzerinden ulaşmak mümkün.

TRT Dinle
Bu uygulamanın beni çok
rahatlıkla söyleyebilirim.
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TRT’nin zengin arşivinin izlerini burada görmek mümkün.
Arşivin, Türk Halk ve Türk Sanat müziği bakımından oldukça
tatmin edici olduğunu söyleyebilirim.

Ayrıca, radyo tiyatrosu ve bir roman bir hikâye müdavimleri de
unutulmamış.

TRT, TRT Dinle uygulamasını şu şekilde tanıtmış:
Milyonlarca müzik, şarkı, sesli kitap, radyo tiyatrosu ve
podcast her an her yerde seninle TRT Dinle’de.

Müzik: Her Türü Dinle’de
Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziğinden özgün eserler,
popüler yerli pop ve yabancı pop, rock, caz ve blues
parçaları, hepsi TRT’nin usta isimlerinin oluşturduğu müzik
çalma listelerinde sizleri bekliyor.

Özgün Müzik ve Şarkılar Dinle’de
Daha önce hiç duyulmayan TRT’nin zengin arşivinden türküler,
özel kayıtlar, unutulmaz radyo tiyatroları, TRT konserleri ve
çeşitli TRT yapımlarının podcast uyarlamaları sadece TRT
Dinle’de.

Canlı Radyo Dinle’de
‘Radyo olmadan asla’ diyenler için tüm TRT Radyoları’nın
canlı radyo yayınları elinin altında.

Tüm bunlara ve daha fazlasına tek bir uygulama üzerinden
ulaşmaya hazır mısın?

Her Yerde Müzik Dinle
Telefon veya tablet, müzik, şarkı, podcast, sesli kitap veya
radyo tiyatrosu – hiç fark etmez. İstediğin parçayı bul ve
dinlemeye başla. Dilediğin şarkıyı, sanatçıyı, programı,
konseri, sesli kitabı veya müzik çalma listesini arat ve
kütüphanene ekle.

İndir ve Dinle
Sevdiğin müzikleri dinlemek, programlara erişmek için
internete bağlı olman gerekmiyor. Çalma listelerini ve
bölümleri indir, müzik indir, dilediğin yerde dinle.

Kişiselleştirilmiş Deneyim
Dinle’de her şey sana özel. Beğendiğin müzik türünü seç ve
seni tanıdıkça güncellenen öneri motoruyla kaliteli içerik
deneyimini yaşa.

Daha neyi bekliyorsun? Şimdi indir ve ‘TRT Dinle’meye başla!

TRT Dinle’ye
App Store
Google Play
Ve
web üzerinden ulaşmak mümkün.
Her iki uygulama, iOS ve Android tarafında güncellendi ve
görme engelli kullanıcılar için artık daha erişilebilir hale
geldi.
Bu arada, her iki platformu etkin bir biçimde kullanabilmek
için bir
TRT Hesabı
Oluşturmanızı öneriyorum.

TRT Hesabın ile TRT Dinle, TRT İzle gibi tüm TRT
uygulamalarına erişebilirsin. TRT Hesabı sayesinde TRT
uygulamalarında sana özgün bir kullanıcı deneyimine sahip
olacaksın.
Üye olurken paylaştığın bilgiler hesabında tutulacak. Bu
bilgileri
istediğin
zaman
görüntüleyebilir
ve
değiştirebilirsin.
Ayrıca, platformlara E-posta adresi, telefon numarası,
Facebook, Google, Apple gibi üçüncü parti servisler üzerinden
de üye olabilirsiniz.
Umarım, 1 Mayıs 1964 yılında kurulan radyo ve 31 Ocak 1968
yılında kurulan televizyon arşivleri her iki platforma zamanla
aktarılır ve bolca nostalji yaşayabilmemiz sağlanır.

