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B. Bartók 

Viyola Konçertosu 

  

I. Moderato 

II. Adagio religioso-Allegretto  

III. Allegro vivace 

 

Fındıkkıran Balesi Süiti 

I. Minyatür Uvertür 
II. Karakteristik Danslar: Marş -  Şeker 

Perisi’nin Dansı  - Rus Dansı - Arap Dansı  
Çin Dansı – Flütlerin Dansı 

III. Çiçeklerin Valsi 
 

-ARA- 

P. I. Çaykovski 



Can Okan 

şef / conductor 

   
  25 Mart 1986 tarihinde İstanbul’da doğdu. Piyano 

öğrenimine 1994 yılında Meliha Doğuduyal ile başladı. 

1997’de MSGSÜ Devlet Konservatuvarı’na girdi ve Prof. 

Metin Ülkü’nün öğrencisi olarak piyano eğitimine devam 

etti. 2005-2009 yılları arasında MSGSÜ Devlet 

Konservatuarı’nda Prof. Gürer Aykal’dan orkestra şefliği 

eğitimi almaya başlamıştır. 2007 yılında Borusan İstanbul 

Filarmoni Orkestrası’nı yöneterek, orkestra şefi olarak ilk 

konserini vermiştir.  

 

  İdil Biret, Dmitri Alexeev, Emanuel Ax, Arnulf von Arnim, 

Nikolai Demidenko, Aydın Esen, Claudius Tanski gibi ünlü 

piyanistlerin düzenlediği ustalık sınıflarında aktif katılımcı 

olarak yer almıştır. Okan, 2009 yılında Prof. Metin Ülkü ile 

piyano ana sanat dalındaki yüksek lisans çalışmalarını ve 

2011 yılında Stockholm Royal College of Music'de Orkestra 

Şefliği bölümünde gördüğü yüksek lisans öğrenimi 

tamamlamıştır. Bu eğitim süresince Daniel Harding, Jan 

Risberg, B. Tommy Andersson gibi orkestra şefleri ile 

çalışmış, İsveç’te bir çok senfoni orkestrası ile opera, 

senfonik ve çağdaş müzik dağarcığından eserleri yöneterek 

konser vermiştir. 2011 yılında Finlandiya’da Jorma Panula’nın 

orkestra şefliğinde ustalık sınıfına katılmıştır.  



   2013 yılından itibaren Bursa Bölge, Cemal Reşit Rey Senfoni, 

Cumhurbaşkanlığı Senfoni, Çukurova, İstanbul ve İzmir Devlet 

Senfoni Orkestralarını yönetmiştir. Gerçekleştirdiği ilk stüdyo 

kaydında Franz Schubert’in bütün Impromptu’lerini 

kaydetmiştir. 2017 yılında İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin 

sahneye koyduğu Igor Stravinsky’nin “The Rake’s Progress” 

(Hovardanın Sonu) adlı operasının Türkiye’deki ilk temsilini, 

aynı yılın Haziran ayında, Benjamin Britten’ın “The Turn of the 

Screw” (Kötülüğün Döngüsü) operasını ve 2018 yılının Nisan 

ayında Verdi’nin “Falstaff” operasını, Salzburg’da 

gerçekleştirilen “Oper im Berg” festivali kapsamında “Die 

Zauberflöte” (Sihirli Flüt) ile “Rigoletto” operalarını 

yönetmiştir. Antalya ve Çukurova Devlet Senfoni Orkestraları 

ile birlikte solist olarak konser vermiştir.  

 

  Can Okan, 2019 yılında MSGSÜ İstanbul Devlet 

Konservatuarı’nda Prof. Metin Ülkü ile piyano ana sanat 

dalındaki doktora eğitimini tamamlamıştır. Aynı yılın Ekim 

ayında Ankara Devlet Opera ve Balesi’nin yeni yapımı olan 

“Aida” operasını yönetmiştir. 2020-2021 yılları arasında 

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nda orkestra şefi 

yardımcılığı görevini yürütmüştür. Okan, 2020 yılında üçüncü 

kez yüksek lisans eğitimi almak üzere, MSGSÜ’de Felsefe 

Anabilim Dalı’nda felsefe bölümünde öğrenimine başlamıştır. 

Halen aynı kurumda orkestra şefliği bölümünde ders vermeye, 

yurtiçi ve yurtdışında hem piyanist hem orkestra şefi olarak 

konser vermeye devam etmektedir. Okan, 2021 yılında Doçent 

unvanını almaya hak kazanmıştır. 



                       

  

  

  

Artemis  Sis Balkız 

solist / soloist 

“viyola/viola” 

  1987 yılında Ankara’da doğdu. 1998-99 sezonunda 

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı’na Feza 

Gökmen’in viyola öğrencisi olarak girdi ve 2008 yılında 

bölüm birincisi olarak mezun oldu. 

2007 yılında Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’na kabul 

edilmiştir. Kendisi, Maxim Fedetov, Prof. Server Ganiev, Prof. 

Yuri Gandelsman, Emin Güven Yaşlıçam, 

Rengim Gökmen,Tatjana Masurenko gibi usta sanatçılar ile 

çalışmıştır. 

Bela Bartok Viyola Konçertosu’nu, Emin Güven Yaşlıçam 

yönetiminde Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası, Bujor 

Hoinic yönetiminde Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve 

Raoul Gruneis yönetiminde İzmir Devlet Senfoni Orkestrası 

ile seslendirmiş, Azerbaycan’da ise konçertonun ilk 

seslendirilişini Rauf Abdullayev ile Azerbaycan Devlet Senfoni 

Orkestrası eşliğinde gerçekleştirmiştir. Sanatçı, Cecil Forsyth 

Viyola Konçertosu’nu, Antonio Pirolli yönteminde 

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve Çukurova Devlet 

Senfoni Orkestrası eşliğinde seslendirmiştir. 

Sanatçı, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nda Viyola 

Grup Şef Yardımcılığı görevini sürdürmekte olup, resitallere 

ve çeşitli gruplarla oda müziği konserleri vermeye devam 

etmektedir.  



     Bèla Bartók (1881 – 1945) 

  Macar bestecisi ve piyanisti. Yirminci yüzyıl müziğinin 

önemli temsilcilerinden biridir. Budapeşte Konservatuvarı’nda 

Thoman’dan piyano, Kössler’den bestecilik dersleri almış, 

1907 yılında aynı okula öğretmen olmuştur. 1905 yılından 

başlayarak, arkadaşı Zoltan Kodaly ile Macar köylerinde halk 

müziği araştırmalarına başlamış, Macar köy müziğinin 

çingene müziğinden ayrı olduğunu kanıtlamıştır. Bartok, 

foklör araştırmalarını çevre ülkelerle de sürdürmüş, 

Türkiye’ye gelerek Anadolu’da araştırmalar yapmıştır. İkinci 

Dünya Savaşı’nın başlamasından kısa bir süre sonra, 

yurdunun Nazi boyunduruğu altında kalmasına 

dayanamayarak, Amerika’ya gitmiş, New York’a yerleşmiş, 

orada Columbia Üniversitesi’nin folklor bölümünü kurmuştur. 

Ömrü boyunca kazanamadığı ünü ve saygıyı, ancak 

ölümünden sonra elde etmiştir. İlk yapıtları Liszt ve Wagner 

etkisindedir. Daha sonra Fransız izlenimciliğinin, özellikle 

Debussy’nin etkisini yansıtan yapıtlar vermeye başlamış, 

sonraları, Schönberg’in atonal düzenine, bir yandan da 

Strawisky’nin simgesi olduğu yeni klasikçilik akımına yöneldiği 

olmuştur. Bütün bu etkileri Bartók, halk müziği dili üzerindeki 

egemenliğinin bir sonucu olarak gelişen kişiliği ile 

birleştirmiştir. 

   Verimi özellikle ritmik çarpıcılığıyla seçkinleşir. Kuartetleri, 

Bartók’un yaratıcılık evrimini yansıttığı gibi, Haydn’dan bu 

yana bu ortamda verilen yapıtların en başarıları arasında yer 

almıştır. Başka yapıtları: Üç piyano konçertosu, “Orkestra 

Konçertosu”, “Mavi Sakal’ın Şatosu” adlı opera, “Akılalmaz 

Mandarin” adlı bale müziği, “Yaylı Vurma Çalgılar ve Çelesta 

İçin Müzik” keman ve piyano sonatları, keman ve viyola için 

birer konçerto, “Mikrokosmos” adlı piyano öğretimi yapıtı, 

doğrudan doğruya halk müziğine dayanan folklordan 

yararlanarak yazılmış türlü parçalar. 



  

  

  

 

 

  

 

 Bèla Bartók   
 Viyola Konçertosu  

  1940 yılında ülkesi Maceristan’ı terk ederek Amerika’ya yerleşen 

Bartók, 1943’te sağlığının çok bozulmasını karşın konserlerini ve 

bestelemeyi sürdürmüştü. Ancak bu yeni ülkede tanınması çok güç 

oldu. Ünlü sanatçıların onu desteklemesine karşın parasızlık 

çekiyordu. Kemancı Yehudi Menuhin’in siparişi üzerine solo keman 

için sonatı besteledikten sonra İskoçyalı viyolacı William 

Primrose’un isteği üzerine Viyola Konçertosu’nu yazmaya başladı. 

Bir yandan da 3. Piyano Konçertosu üzerinde çalışıyordu. 1945 

Ağustos ayı sonlarında viyola konçertosunun taslaklarını 

tamamlamış ve o günlerde Primerose’a yazdığı mektupla bunu 

bildirmiş; sadece, mekanik bir işlem olan partisyonun yazımının 

gerektiğini, bunu da beş-altı haftada, eğer bir aksilik çıkmazsa 

bitirebileceğini duyurmuştu. Bartók konçertosu hakkında şunları 

belirtiyordu: “Konçertonun bestelenmesi sırasında ilginç 

problemlerle karşılaştım. Orkestrasyonu keman konçertosundan 

bile daha şeffaf olacak. Ayrıca sizin çalgınızın koyu ve erkeksi tınısı, 

eserin karakterini etkiledi. En tiz ses olarak La’yı kullandım, fakat 

pes sesleri daha çok değerlendirdim. Konçerto oldukça virtüöz 

stilde; bu nedenle bazı yerleri çalmak kolay olmayacak, hatta 

olanak dışı gibi.” 

  Ancak Bartók Viyola Konçertosu’nun son 17 mezürünü de 

tamamlayamadı. 26 Eylül’deki ölümünden sonra, öğrencisi ve 

arkadaşı Tibor Serly karışık el yazısını çözerek tamamladı, her iki 

eseri de çalınabilir hale getirdi. Bu da oldukça güç bir şekilde 

gerçekleşti. Çünkü Bartók eline geçen her kağıda, hatta başka 

eserlerin de yazılı olduğu sayfalara bu taslakları yazmış, üstelik 

numaralamamış bile; gelişimi de orijinallerinin üstünde işaretlemiş, 

hangi mezürün diğerini izleyeceğini belirtmemişti. Bu zor 

bilmecenin çözümü de aylar sürecekti. Başka uzmanların, belki 

yılarak bırakabileceği bu konçertoyu Serly tamamlamıştır. 

Dolayısıyla bazı yazarlar bunun otantik Bartók olarak kabul 

edilemeyeceğini öne sürerler. Bu sav ancak, tam Barktók stilinde 

yazılmış orkestrasyon için söylenebilir; ama eserin tümü yalnızca 

tek bir çözümle gerçekleştirilebilecekti: O da Serly’ninkiydi. Eserin 

ilk yorumu da 4 yıl sonra, 2 Aralık 1949’da yapılabildi: Viyolacı 

William Primrose, kendi siparişini Macar asıllı şef Antal Dorati 

yönetimindeki Minneapolis Senfoni orkestrası eşliğinde çaldı. Eser 

de 1950’de Boosey and Hawkes tarafından yayımlandı.  



Üç bölümü ara verilmeden seslendirilen ve orkestranın kısıtlı 

kullanımı ile dikkati çeken konçerto, büyük bir berraklık içinde 

soliste güç görevler yükler. 1. Bölüm orta hızda (Moderato) ve 

sonat formundadır. Bu en uzun bölümde iki tema dana yer alır. 

Ana tema önce solist tarafından orkestranın zayıf eşliğinde 

duyurulan ve basit ritmik yapıda başlayıp sonra çok kez 

değişimlerle gerilimi sağlayan temadır. Dikkat çekmeyen iki yan 

temadan sonra giderek pesleşen kromatik yapıdaki, senkoplarla 

dikkat çeken ve yine solistin sunduğu ikinci tema ise ilk temadan 

kaynaklanır. Gelişim ise viyolanın trilini izleyen kadans’tan sonra 

sergilenir. 

 

  2. Bölüm Bartók’un “ağlar gibi” çalınmasını istediği ağır ve 

dinsel (Adagio religioso) havadadır. Eşlikli bir kadansa benzeyen 

konuşur gibi (parlando) bir pasajla ve fagot solosuyla 3. Piyano 

Konçertosu’ndakine benzer biçimde bu bölüme geçilir. Bölüm 

huzurlu, sakin bir ışıltıyla seçkinleşen temayla başlar; sonra da 

temanın önce özgürce varyasyonları, sonra kısaltılmış tekrarı ile 

gelişir. Sürdinli akorlar üzerine duyulan ve Bartók’un gece müziği 

olarak tanımlanan koral benzeri ezgiler arasında kısa ve daha 

canlı bir orta bölme de yer alır (Allegretto). Sona doğru metal 

üfleme çalgıların fügünü, ilk bölümden episodlarla yaylı 

çalgıların ölçülü akorları eşliğinde ceveplayan viyola yine kısa bir 

pasajla finale geçişini sağlar. 

 

  Kısa 3. Bölüm çabuk ve canlı (Allegro vivace)tempoda, bir 

rondo benzeridir. ABAC-BACA formuyla ve sürekli devinim 

(perpetuum mobile) karakteriyle önceki bölümlerin aşırı 

ciddiyetini azaltarak Macar halk danslarını özellikle orta 

bölmede baslarda duyurulan tulum (gayda) çalgısını 

anımsatırken soliste tüm ustalığını gösterme fırsatını da sağlar. 

(Süre 22’) 



  
Piyotr Ilyiç Çaykovski (1840 – 1893)      

   
  

  

  Ünlü Rus bestecilerinden biridir. Bir maden mühendisinin 

oğlu olarak dünyaya gelmiş, ilk müzik derslerini annesinden 

almıştır. Petersburg Hukuk Okulu’nu bitirerek19 yaşında 

Adalet Bakanlığında memurluğa başlamış, müziği de 

bırakmamıştır. 1862’de Petersburg Konservatuvarı’na girmiş, 

Anton Rubinstein’in öğrencisi olarak çalışmıştır. 18607da 

kurulan Moskova Konservatuvar’ına müdür olmuş, ilk operası 

“Voyvoda”yı bu sırada yazmıştır. Çaykovski, ileri Rus müziği 

akımının başında bulunan Balakirev, Rimiski – Korsakof gibi 

bestecilerle tanışmış, onlarında etkisiyle daha başarılı eserler 

vermeye koyulmuştur. 1891’de Amerika’ya bir konser gezisi 

yaparak New York, Baltimore ve Philadelphia’da yapıtlarını 

yönetmiş, vatanına dönüşünde “Altıncı Senfoni”ye başlamış, 

tamamladıktan kısa süre sonra tutulduğu kolera hastalığı 

sonucu Petersburg’da ölmüştür. 

 

  Çaykovski, Rus müziğinde Batı etkisinde Doğu renklerini 

olağanüstü zarafet ve incelikle birleştirmiş seçkin bir 

temsilcidir. Bununla beraber bestecilikte Alman okulunu 

izlemiş ve bu yüzden yurdunun ulusal kaynaklarına tümüyle 

eğilmemiş olması zaman zaman eleştirilmiş, fakat üstün 

değere sahip verimi yadsınamamıştır.  

 

  Başlıca yapıtları şunlardır: 6 senfoni 8 en tanınmışları: 4. , 5. 

Ve “Pathètique” adıyla ünlü 6. Senfoni). Uvertürleri: “Romeo 

ve Jülyet”, “Francesca da Rimini”, “Hamlet”, “İtalyan 

Kapriçyosu” 3 piyano ve 1 keman konçertosu; 10 opera. En 

tanınmışları: “Yevgeni Onyegin” ve “Pikovaya Dama” ve üç 

ünlü bale süiti: “Kuğu Gölü”, “Ormanda Uyuyan Güzel”, 

“Fındıkkıran”. Ayrıca şarkılar ve piyano parçaları. 



 Piyotr Ilyiç Çaykovski 
 Fındıkkıran Balesi Süiti 

  Fındıkkıran Balesi ilk kez 18 Aralık 18927de Lev İvanov’un 

koreografisiyle Petersburg’da bestecinin kısa operası Yolante 

ile birlikte sahnelenmiş ve birinci perdede, ünlü balerinlerin 

yerine çocukların yer alması nedeniyle fazla başarı 

kazanamamıştır. Çaykovski’nin Op. 71a olarak kendi 

düzenlediği süit ilk kez 19 Mart 1892’de seslendirilmiştir. 

 

   Çaykovski 1891 yılı başlarında, Petersburg’daki Çarlık Operası 

(bugünkü Mariinski Tiyatrosu) için bir bale siparişi almış ve 

Ernst Theodor Amadeus Hoffmann’ın “ Fındıkkıran ve Fareler 

Kralı ” adlı çocuk öyküsünden esinlenen A. Dumas’ın 

Fındıkkıran’ını konu alan Marius Petipa’nın librettosu üzerine 

iki perdelik (üç sahnelik) bu baleyi bestelemiştir. Esere konu 

olan ve 19. yüzyıl ortalarında geçen öyküde, Noel’i kutlamakta 

olan ailenin kızı Clara’ya hediye olarak bir fındık (ya da ceviz) 

kırma aleti getirilir. Gece, herkes yattıktan sonra, saat gece 

yarısını vurunca Fındıkkıran canlanır, bir alay oyuncak askerin 

başına geçerek farelere savaş açar; Clara da bu savaşta ona 

yardım eder. Fareleri yendikten sonra Prens haline dönüşen 

Fındıkkıran ile Clara masal dünyasında bir gezintiye çıkarlar. 

 

  Çaykovski’nin bale müziğinden düzenlediği ve Op.71a olarak 

numaraladığı süit, üç büyük bölüme ayrılır: 1. Minyatür 

Uvertürü 2\4’lük ölçüdeki uvertürde viyolonsel ve baslar yer 

almaz. Allegro sto tempodaki başlangıç böylece hafif ve 

kayıtsız bir havada kalır. Bu nedenle konserlerde bu bölüm 

bazen çalınmaz. 



   

   2. Karakteristik Danslar: Çocukların ve oyuncak 

Askerlerin Noel ağacının çevresindeki yürüyüşlerini 

canlandıran, 4\4’lük ölçüdeki marş ile başlar. Klarinet, 

trompet ve kornoların kısık sesle (piano) ve büyülü bir 

havada duyurdukları bu küçük marş, zarif şekilde yaylı 

çalgılar tarafından geliştirilir ve her tekrarda ayrı 

enstrümantasyon efektleri kullanılır. Şeker Perisi’nin 

Dansı: Yyalıların pizzicato’suyla başlayan 2\4’lük ölçüdeki 

bu dansla bütünüyle çelesta adlı çalgının gümüş tınılı sesi 

egemendir. (Bu çalgının birde öyküsü vardır: 1. Perdeyi 

zorlukla bitirmeye çalışan Çaykovski, Paris’te bulunduğu 

sırada arka sokakların birinde dinlediği minik, bir piyanoya 

benzeyen, yeni icat edilmiş olan çelesta adlı çalgıya 

hayran kalır ve balesinde önemli bir yer verir).  

 

  Sahnede bütünüyle parmak ucunda (en pointe) yapılan 

Şeker Perisi’nin Dansı da, çelestanın sihirli sesi kadar 

etkilidir. Rus Dansı: Trepak adlı, 2\4’lük ölçüdeki bu hızlı 

halk dansı, ateşli şekilde sürer. Arap Dansı, sahnede 

sevimli bir Arap kızıyla canlandırılır. Müzik, monoton ve 

melankolik bir ezgi üzerine yaylı çalgılar ve onları izleyen 

klarinetin varyasyonlarıyla işlenmiştir. Çin Dansı: 4\4’lük 

ölçüdeki bu dansta, sahnede tipik sivri şapkalarıyla Çay’ı 

simgeleyen Çinliler dans eder. Tiz sesli flütler, zarif, 

pizzicato eşliğinde canlı iniş -  çıkışlarla bu havayı yansıtır. 

Flütlerin Dansı: 2\4’lük ölçüdeki bu sevimli dansta yaylı 

çalgıların eşliğinde üç flüt, Mirliton adı verilen ve Sicilya, 

Fransa, İspanya gibi Akdeniz ülkelerinde kullanılan, 

düdüğe benzeyen, kamış veya kâğıttan yapılmış çalgıyı 

canlandırır. Sahne, dans eden küçük kamış flütlerle 

doludur.  

 

  3. Çiçeklerin Valsi: 3\47lük val temposunda zarif ve ince 

bir şekilde başlayan, canlı bir finalle son bulan bu bölüm, 

Çaykovski’nin en başarılı ve etkili parçalarından biridir. 

Sahnede ise Clara ve Fındıkkıran olmak üzere bütün 

oyuncaklar yer alır. (Süre 22’) 

  



 I. Keman / I. Violin 
Yusuf YALÇIN 
M. D. Evrim EDEMEN 
Serkan KISA 
Ozan ULUDAĞ 
Keremcan TEOMETE 
İrem GÜRSOY 
Buse KINAY 
*Tamuna RAMIŞVILI 
*Buruk YAŞIL 
*Alp AYVAZOĞLU 
 
 II. Keman / II. Violin 
Kazım HASANEFENDİOĞLU 
Cevahir YUNAK 
S. Sabri ŞEN 
*Müge ŞAHİN 
Şafak ALICIOĞLU 
Tan BERK 
 
 Viyola / Viola 
İlkan  ŞAHİN   
Ecem AKKUŞ 
Zafer TEOMETE 
M. Çağdaş TUNCER 
*Cihan ZABUNOĞLU 
Tansu TURAL 
Lütfiye İÇEN 
  
Viyolonsel / Cello 
İlahe ÖZŞAHİN 
Başak GÜRBÜZ  
Tayfun KARAGÜLLE 
Mert   ŞENTÜRKER 
Cihat ÇAKIR 
Merve KAYGUSUZ 
 
Kontrabas / Double-Bass 
Tuğçe İ. KURT 
Beliz CANBULAT 
Elif BİRİNCİ 
*Buse ÜNLÜOĞLU 
 
Piyano / Piano 
*Özlem ERDEN 
 
   
 
 
 

 Flüt / Flute 
Yasemin GÜREL 
Nevin APAYDIN 

Murat ESEN 

Obua / Oboe 
G. Pelin AYHAN 
 *Zeliha BUDAK 

*Çiğdem Manolya ASLAN 

Klarinet / Clarinet 
Cihangir NUVASİL 

Gözde ÇEVİK 
*Kayhan KARACA 

Cengiz KAYNAR 
 

Fagot / Bassoon 
Tarkan GÜREL 
Osman FIRAT 

 
Korno/ Horn 

Serdar BAKIREZEN 
Fırat BAYSÖZ 

Artunç ÇORUH 
Yunus ÇAYIR 

 

 

Trompet / Trumpet 
Gökhan PAR 
*Bartu ÇELİK 

*Atakan ALTUĞ 

Timpani 
Ozan CEYLAN 

ÇUKUROVA DEVLET  
SENFONİ ORKESTRASI 

Trombon / Trombone 
Berke OKMAN 

Ş. Okan URŞAN 
*Tolga PAR 

Vurmalı Çalgılar / Percussion  
Salim ÖZSEZER 

*Kaan METİN 

Arp / Harp 
Gizem AKSOY YILMAZ 



GELECEK KONSER 

NEXT CONCERT 

  

 

“Yeni Yıl Konseri” 

 

24 Aralık  2021 Cuma Saat:20.00  

 24 December 2021 Friday  08.00pm 

  

Büyükşehir Belediyesi Konser Salonu 

Metropolitan Municipality Concert Hall 

  

 şef / conductor 

Bujor Hoinic 

  

solist/ soloist 

Aslı Kıyıcı  ‘soprano ‘ 

Emre Akkuş ‘tenor’ 

 

 Program 

Yeni Yıl Özel Programı 

 

  

 Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası 

Yönetim Kurulu 

  

Artunç ÇORUH  

(Müdür) 

  

Ş. Okan URŞAN 

(Müdür Yrd.) 

  

Murat ESEN  

(Yönetim Kurulu Üyesi) 

  

Tarkan GÜREL  

(Yönetim Kurulu Üyesi) 

  

Serdar BAKIREZEN 

(Yönetim Kurulu Üyesi) 

  

Orhan ŞALLIEL  

(Orkestra Şefi) 


