
Programlar 

Nane Limon Faslı 

Her sabah güne hareketli şarkılılarla enerjik başlamanın yanı sıra bir uyandırma servisi adeta. 
Uzun yıllar radyo yayıncılığı deneyimi olan Behlül Türk’ün hafta içi her sabah üniversite ve 
şehri güzel bir güne başlatan programı saat 10:00’da Bozok FM’de dinleyicileri ile buluşuyor.  

Hikayeleri ile Türkülerimiz 

Her hafta farklı bir yörenin türkülerini konu alan programda türkülerin hikayeleri araştırılarak 
program haline getiriyoruz. Öğr. Gör. Şahin Tuğrul’un hazırlayıp sunduğu Hikayeleriyle 
Türkülerimiz her hafta Pazartesi saat 12:00-12:30 arası Bozok FM’de.  

Sağlıklı Beslen 

Sağlıklı bir yaşam için en iyi beslenme tüyoları Bozok FM’de. Bu programda kulaktan dolma 
bilgilerin bertaraf edildiği doğrudan uzmanından alınan bilgiler doğrultusunda kamuoyunu 
doğru bir şekilde bilgilendirip insanların sağlıklı bir yaşama kavuşabilmeleri için beslenme 
noktasında nelere dikkat etmeleri gerektiği konuşuluyor. Beyza Arslan’ın sunumu, Öğr. Gör. 
Diyetisyen Reyhan İbiş’in konuk olduğu program her Salı saat 13:00-14:00 arası Türkiye’nin 
en genç radyosu Bozok FM’de.  

 

Gönülden Melodiler 

Yılların eskitemediği, dinlemekten bıkmadığınız ve melodisiyle dahi aklınıza kazınan 
nostaljik şarkılar bu programda. Zamanın ötesinde bir kalite ve güzelliğe sahip olan şarkıların 
yer aldığı program, Eda Tuğrul’un seçimi ve sunumu ile her hafta Pazartesi saat 16:00-16:30 
arası Bozok FM’de.  

BLA 

Türk ve dünya sinemasında yer alan yeni ve eski filmlerin belirli bir format dâhilinde filmin 
içeriği ve oyuncuları hakkında bilgilerin yer aldığı sinema programıdır. İbrahim Kaya 
tarafından hazırlanan BLA, Öğr. Gör. Şahin Tuğrul’un sunumuyla her hafta Çarşamba saat 
14:00-14:30 arası Bozok FM’de. 

Din ve Hayat 

Bu program, İslamiyet’i gelecek nesillere doğru bir şekilde aktarabilmek ve akıllarda soru 
işareti oluşturan konuları açıklığa kavuşturmak için bilinmesi gerekenlere yer veriyor. Öğr. 
Gör. Kamil Büyüker’in hazırlayıp sunduğu Din ve Hayat her hafta Cuma günü saat 
10:30-12:00 arası Bozok FM’de.  

Pop Zamanı 



Bu programda özellikle yeni çıkan Türkçe pop şarkıları ve sanatçıları konuşuluyor. Eda 
Tuğrul’un sunumuyla Pop Zamanı her hafta Cuma günü 16:00-16:30 arasında Bozok FM’de.  

Vizyondakiler 

Vizyona giren en yeni filmler bu programda. Sinemaseverlerin film hakkında öğrenmek 
istedikleri her şeyi bulabilecekleri Vizyondakiler her hafta Pazartesi saat 11:00-12:00 arasında 
Bozok FM’de.  

Haber Bülteni 

Dünyada, ülkemizde ve üniversitemizde gerçekleşen önemli olayları güncel ve hızlı bir           
şekilde gün içerisinde ara haber ve ana haber bülteni olarak dinleyicilerimize ulaştırıyoruz.            
Tarafsız, ilkeli ve doğru haberin adresi Bozok FM.  

Gez Dünyayı 

Radyoları üzerinden dünyayı gezmek isteyenlerin programı Gez Dünyayı. Adından da          
anlaşılacağı üzere bu program dünya üzerinde yer alan ünlü ve ilginç yerleri detaylı bir              
şekilde araştırarak siz dinleyicilerimize aktarıyor. Murat Çelebi tarafından hazırlanan ve          
seslendirilen Gez Dünyayı Bozok FM’de.  

 

 

 

Tarihte Bugün 

İnsanları bilgilendirme amacı ile geçmişte ilgili günlerde hangi önemli olayların yaşandığını           
listeleyen bir programdır. Murat Çelebi tarafından hazırlanan ve seslendirilen Tarihte Bugün           
Bozok FM’de. 

Kariyer Planım 

Üniversite öğrencilerinin kariyerlerini planlama noktasında bilgilendirici bir program olan         
Kariyer Planım’da her hafta farklı bir bölümden konuk alınarak o bölümden mezun            
olacakların kariyer yolculuğu ele alınıyor. Murat Çelebi tarafından hazırlanan sunulan          
program Bozok FM’de.  

Uzaktan Eğitim 

Üniversite öğrencilerinin ortak dersleri artık radyonuzda. Bozok Üniversitesi Uzaktan Eğitim          
Merkezi tarafından hazırlanan Tarih, Türk Dili ve İngilizce derslerini her hafta Pazartesi,            
Çarşamba ve Cuma günleri 15:00-16:00 saatleri arasında Bozok FM’den takip edebilirsiniz. 

Memleketten Manzaralar 



Ülkemizin gezilip görülmesi gereken yerleri hakkında bilgilerin araştırılıp detaylı bir şekilde           
ele alındığı programdır. Murat Çelebi tarafından hazırlanan sunulan program Bozok FM’de.  


